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  בע"מ כלכלייזום, יעוץ וניהול  -עדי הדר

  ")עדי הדר" -(להלן 

  728/2020 מס'מכרז 

  צת דרכים ופיתוח מגרשים דרכים ושצ"פים בשכונה החדשהלפרי

  

  ")מכרזהמסמכים הבאים (להלן: "מסמכי ה את כולל מכרזה
   

  מסמך א'

  הוראות למשתתפים במכרז -     1א

  הצעת הקבלן -     3א

  פרטי המציע -     5א

  מסמך ב'

  קבלן - "עדי הדר בע"מ"חוזה  -   ב   

  ות על ידי הקבלןתנאי החוזה לביצוע עבוד -    1ב

  מסמך ג'

  המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת משהב"ש, משרד הבטחון ומע"צ (לא מצורף).     -  ג

  מוקדמות   -      1 ג

  ני מדידה מיוחדים ותכולת מחיריהם המפרט הטכני המיוחד, אופ -  2 ג

  המפרט הכללי לבקרת איכות -       3ג

  מסמך ד'

  )נאמדוכתב כמויות ומחירים (א -     1ד

  מחיר. –הצעת הקבלן  -     2ד

  מסמך ה'

  תכניות

  מסמך ו'

  תנאים מיוחדים

  מסמך ז'

  אישור חברת הביטוח

  מסמך ח'

  מכרזנוסח הערבות הבנקאית ל

  

  מסמך ט'

  פרוטוקול סיור קבלנים והבהרות (במידה ויהיו כאלה)
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  1- מסמך א

  במכרזהוראות למשתתפים 

  

  בחומר המכרז.תנאים המוקדמים המפורטים .             על המציע לקיים כל ה1

  

אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את העבודות במלואן ורשאית לערוך  "מ"עדי הדר בע"  2.1.     2

  בהן שינויים, הפחתות ותוספות ולהנחות על פיצול לשלבי משנה.

      

איננה מתחייבת להזמין מהזוכה את העבודות כהגדרתם בתכניות  "מ"עדי הדר בע"

  בכל טענה ו / או תביעה. "מ"עדי הדר בע"ן או חלקן, והזוכה לא יוכל  לבוא אל  כול

  

תחליט להזמין אצל הזוכה את העבודות כולן או חלקן,  "מ"עדי הדר בע"במידה ש 2.2

 שעות.  48תינתן על כך הודעה  והקבלן יידרש להתחיל בעבודות תוך 

ישורים הדרושים בקבלת האו המתאים תקציבהבקבלת  צו התחלת עבודה מותנה 2.3

  לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות לכך.

  על הקבלן המבקש להגיש הצעה לעשות הבאות:  .3

בעמודה המיועדת לכך, את גובה ההנחה או התוספת  2-לרשום בדיו, במסמך ד  3.1  

באחוזים למחירים המצוינים ע"פ אמדנא ואת גובה הצעתו בהתאם להנחה או 

יהווה סכום הצעת הקבלן ומחיר העבודות  2-מסמך דבהסך הכולל  לתוספת שהציע.

  .מכרזמסמך ב' למסמכי ה - למטרת החוזה 

, הסכום המבוקש (להלן: מכרזלמסמכי ה -3- למלא במסמך הצעת הקבלן מסמך א  3.2  

") וסכום הערבות הבנקאית הבלתי מותנית כשהיא צמודה למדד "הסכום המוצע

      ₪ 125,000 בשיעור של "מ"ר בעעדי הד"לזכות  2020 דצמברה של חודש הבני

 .₪)אלף  מאה עשרים וחמש(במילים: 

  נוסח ערבות.  -לצרף להצעה ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז כמסמך ח   3.3  

   לכל הפחות. 21.04.2021  תוקף הערבות יהיה

זכאית לגבות הערבות הבנקאית  "עדי הדר בע"מ"בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה   3.4  

  צוי קבוע ומוסכם מראש:יה לעצמה כפולחלט

קבלה הצעת הקבלן והקבלן לא חתם על החוזה על כל  "עדי הדר בע"מ"  3.4.1    

יום מיום הודעת  15, תוך לרבות טיפול בביטוח "עדי הדר בע"מ"נספחיו עם 

  , או תוך פרק זמן אחר שיקבע על ידה."עדי הדר בע"מ"
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במועד איזה מהערבויות עפ"י החוזה  "עדי הדר בע"מ"הקבלן לא המציא ל  3.4.2    

  בטלה החוזה עקב זאת. "עדי הדר בע"מ"ו

הערבות תוחזר לקבלן במקרה שהצעתו לא תתקבל וכן במקרה שהצעתו נתקבלה     

"עדי הדר והמציא ל "עדי הדר בע"מ"והוא חתם על החוזה במועד שנדרש ע"י ל

  של החוזה. 8הערבויות עפ"י סעיף  בע"מ"

ח האדם וסיונו, פרויקטים דומים שבוצעו על ידו וכיפרטי נ -5-אלפרט במסמך   3.5   

והאמצעים העומדים לרשותו, ולצרף למסמך זה אישורים בדבר רישום בפנקס 

פי הוראות חוק - הקבלנים, תעודת עוסק מורשה, אישור על ניהול ספרים וחשבונות על

 -1976 - תשל"ו בוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)יעסקאות גופים צ

(עדכני לחצי שנה האחרונה  בדבר מעמד הקבלן  וזכויות החתימהאישור רו"ח/עו"ד   -

  .ממועד ההצעה)

"הצעת הקבלן", וכן לחתום על  -של המכרז  -3-לחתום בחתימה מלאה על מסמך א  3.6  

פרוטוקול  , וכן לחתום עלעל כל התכניות ללא יוצא מהכללו כל דף ממסמכי המכרז

, ואולם במקרה שמסמך כלשהו כחלק בלתי נפרד של החוזה ולצרפו קבלניםסיור ה

כהסכמה מצדו  "עדי הדר בע"מ"לא נחתם על ידו, תחשב עצם הגשת ההצעה מצידו ל

לכל המסמכים הכלולים במכרז וכהתחייבות לנהוג על פיהם ויראו אותם כאילו 

  נחתמו על ידו, או שהדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה.

ובצרוף  כאמור וית כל מסמכי המכרז מושלמים וחתומיםוהצעת הקבלן בלגיש לה  3.7  

חברת      בתוך מעטפה סגורה לתיבת ההצעות במשרד מכרזה קבלת חומראישור 

לא יאוחר  ,אזור התעסוקה במודיעין ,2, בית ליגד 4רחוב המעיין , "מ"עדי הדר בע"

  בצהריים. 12:00שעה עד  2021ינואר 21יום  מ

וההצעה  גיע לכתובת הנ"ל במועד לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועדתלא מעטפה ש

       .תיפסל

באופן  כל הפרטים שעל הקבלן למלא בהתאם להוראות דלעיל יעשו בדיו או בדפוס    3.8        

  בהיר וברור לקריאה.

ההסתייגות") " –אין לרשום כל שנוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות (להלן   .4

ואי או בכל אופן אחר שהוא, ובכל ומכרז בין בגוף המסמכים ובין במכתב לבמסמכי ה

רשאית להתעלם ממנה  "עדי הדר בע"מ"מקרה שנרשמה הסתייגות כאמור, תהיה 

ויראו ההצעה כאילו לא כללה  ההסתייגות ו/או עלולה ההסתייגות לגרום לפסילת 

  ההצעה.
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חסים למכרז ילבדוק כל  הפרטים המתילפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבקר באתר ו  5.1  .5

ולבצוע העבודות ולא תשמע כל  טענה מצד הקבלן, כי לא ידע  פרט כלשהו או לא 

  הביא בחשבון גורם כלשהו בעת הגישו הצעתו.

אם יהיה לקבלן ספק בקשר למובן המדויק של איזה פריט או ימצא סתירות,   5.2  

בכתב,  "עדי הדר בע"מ"ע על כך לשגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות עליו להודי

אלא במידה וצוין (, ועד הסופי להגשת ההצעותלפני המקלנדריים ימים  7לפחות 

  .מועד אחר לשאלות בחומר המכרז)

ניתן  לא יתקיים סיור קבלנים. 2020אוקטובר  12בהתאם להוראת השעה מיום   5.3  

ינואר  10לתאריך עד  .co.ilsaji@adihadar להגיש שאלות בכתב לכתובת מייל: 

  .16:00בשעה  2021

  . בפרוטוקול המסכם ןמענה יינת    

  . lwww.adihadar.co.iניתן לעיין בחומר המכרז, באתר החברה שכתובתו:      5.4

איננה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ אפילו אם  "עדי הדר בע"מ"  5.5  

לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או עדי הדר . לעיל 5.3תנו במסגרת האמור בסעיף ני

"עדי הדר בע"מ" שומרת הזכות להוציא מובהר בזאת כי  לבקשות להבהרות.

אחריות המציע לקבל לידיו פרוטוקול מסכם טרום מועד מסירת החומר הסופי. 

  לא תוכר כל טענה בדבר אי קבלת הפרוטוקול.  .המסכםפרוטוקול המהחברה את 

מכרז ו/או מסמכים שיסופקו למשתתפים הלכך, כי מסמכי שימת לב המשתתפים מופנית   .6

ומושאלים בזה למציעים אך ורק  "עדי הדר בע"מ"כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של 

"עדי למטרת השתתפותם במכרז. כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה, חייב להחזירם ל

  ולא ישאיר בידו כל צילום או העתק ממנו. הדר בע"מ"

  קבלן מהווה:הגשת הצעה ע"י ה  .7

אישור כי קרא והבין כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור   7.1  

  בהם.

"עדי הדר התחייבות מצדו לחתום על החוזה על כל נספחיו וזאת מיד לפי דרישת   7.2  

  .בע"מ"

הוראות אלה הנן בבחינת מסמך המחייב הצדדים רק בגין תנאי ההשתתפות במכרז וגבית   .8

  לעיל. 3.4כאמור בסעיף  "עדי הדר בע"מ"ות ע"י הערב

, המסמכים היחידים 3-עם חתימת החוזה יהיו החוזה על נספחיו והצעת הקבלן, מסמך א  

  לעיל. 3המחייבים בין הצדדים בכפוף להוראות סעיף 

   מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. "עדי הדר בע"מ"אין   . 9
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"עדי את למשתתף כלשהו במכרז לפי פנייתו אינו מחייב  "עדי הדר בע"מ"י מתן הסברים ע"  .10

, עדי הדר לא תהיה חייבת להשיב לשאלות במתן אותם הסברים ליתר המציעים הדר בע"מ"

  או לבקשות להבהרות.

לפצל העבודות בין מספר מציעים, ולהוציא לפועל על ידי הקבלן  "עדי הדר בע"מ"הזכות ל  .11

  חלק מהעבודות בלבד.ו/או קבלנים 

לנהל מו"מ עם  "עדי הדר בע"מ"המכרז, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית  היה ובוטל  .12

  .מכרזהמשתתפים בהצעות, כולם או מקצתם, או גם עם קבלנים אחרים שלא בדרך של 

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזמנת העבודה אצל הקבלן, וידוע   .13

) עשוי לממן את הפרויקט בשלבים. מובהר בזה, כי משרד הבינוי והשיכוןיזם (לקבלן שה

ייתכן ויקטן החוזה מהאמור במכרז כתוצאה מהאמור לעיל ולא תהיה לקבלן כל עילה 

  לתביעה או טענה בגין עובדה זו.

על המציע להיות קבלן רשום (ביום ההגשה) בפנקס הקבלנים (על פי חוק לרישום קבלנים   .14

ענף  - ), כקבלן לעבודות כבישים ותשתיות ופיתוח 1969-ודות בנייה הנדסיות התשכ"ט לעב

ועונה על התנאים ומעלה (עם כוכבית) ומוכר לעבודות ממשלתיות  2ובעל סיווג ג'  200ראשי 

  .המוקדמים המפורטים בהמשך

במכרז  .  קבלנים אשר ידוע כי הנם עובדים עבור יזמים באותו אתר אינם רשאים להשתתף15

  עבודות הפיתוח, קבלן שזכה במכרז לא יוכל לבצע עבודות עבור יזמים בתחום האתר.

  

  

  

  

  הקבלן:_____________________ תחתימ
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  הנחיות לבחירת קבלן זוכה
  הנחיות לקבלן להגשת הצעה למכרז

  

(לא  במשרדי החברה המנהלת )ללא תשלום(את מסמכי המכרז  קבלחובה על המציע ל .1
 .ו העתקים שאינם מקוריים)יתקבל

 
כל מסמכי המכרז והתוכניות הם רכושו של המזמין. הם מושאלים למציע לשם הכנת  .2

הצעות והגשתם. יש להחזירם למזמין עד מועד הגשת ההצעות בין אם יגיש ובין אם לא 
  יגיש.

  אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.      

 
  מצולמות בהקטנה מהוות את התוכניות למכרז.התוכניות הכרוכות ה .3

 
יום מתאריך  90פה על כל פרטיה במשך תקופה של הצעת המציע תחשב כעומדת בתוק .4

 הגשת ההצעות אלא במידה ונאמר אחרת במסמכי המכרז.
 

הצעת המחיר שתוגש לא תעלה על ההיקף הכספי ע"פ הסיווג המאושר של קבלן ברשם  .5
 יקפה הכספי מהסיווג המותר תפסל. הקבלנים. הצעה אשר תחרוג בה

 
 אישור רישום בפנקס הקבלנים בסיווג הנדרש בתנאי המכרז.על המציע לצרף  .6

 
על המציע לצרף להצעתו אישור שלטונות המס על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  .7

( עדכני לחצי שנה האחרונה ממועד (ניהול ספרים) וכן מעמד הקבלן בזכויות חתימה 
  אישור עוסק מורשה.וההצעה) 

 
  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח הנדרש בתנאי המכרז. .8

 
וקול סיור קבלנים חתום, וכן את מסמכי ההבהרות פרוט להצעתו לצרף על המציע .9

החברה את הפרוטוקול ניתן יהיה לקבל במשרדי  (במידה וייצאו הבהרות למכרז)
 לאחר סיור הקבלנים. המנהלת

 
על כל מסמכי המכרז שסופקו ע"י החברה המנהלת, יכניסם למעטפה המציע יחתום  .10

וישים את המעטפה בתוך תיבת המכרזים שבמשרדי החברה המנהלת יחד עם כל יתר 
  מסמכי ההצעה.

  
  
  

  הקבלן:_____________________ תחתימ
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  תוספת לתנאים כלליים

  

  

יד וחברה בבעלותו מציעים קשורים באופן כלשהו, אך לא רק, כגון מציע יח .1

המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברת אם וחברת בת או תאגידים. חברות 

יהיה אחד מהמפורטים לעיל רשאי להשתתף  –שלובות וחברות קשורות 

 במכרז זה.

  

כמו כן יצהיר הקבלן המציע בטופס המצורף לגוף המכרז על קבלני המשנה 

כוונתו להעסיק. למען הסר בעל רישום, רישיון או היתר לפי כל דין, שיש ב

  ספק, קבלני המשנה אלה לא יוכלו להגיש הצעה במכרז הנ"ל.

  

  :סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .2

מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי 

הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל 

  וניה או תכסיסנות. משום קנה פעולה שיש ב

  

 :ניגוד עניינים .3

המציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה 

ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובת 

הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד 

בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עניינים, ואין קשר כלשהו 

עוסק מכרז זה, זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו. "ניגוד עניינים" 

  משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
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  קריטריון מינימום לשביעות רצון

  

שומר לעצמו את הזכות, לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה למשרד  המזמין

מזמין או בעבור משרד ע או שנתגלה כשל מהותי בעבודות שביצע עבור הניסיון ר

  בשלוש השנים האחרונות.  הבינוי והשיכון

ניסיון רע או כשל מהותי לעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת 

  וועדת המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות:

ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע  אי עמידה בדרישות החוזה  .1
  המשרד. הוראות

 המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכון.אי היענות לדרישות  .2

 צו סילוק יד. .3

 דעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעםכשל בביצוע העבודה בהתאם ל .4
 המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכון.

המציע  או קיומה של  קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של .5
על טיב  המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכוןדעת שלילית בכתב של  חוות 

  עבודתו.

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה 

  בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.
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  זי משב"שדף הסבר לחישוב המדד הפרויקטאלי במכר

   

לערוך לכל פרויקט מדד משלו לצורכי  הצמדה, מדד  החשב הכללי הנחה את משרדי הממשלה

שישקף את מאפייני הפרויקט ויתבסס על המדדים המוכנים ומעודכנים מידי חודש ע"י הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה (הל.מ.ס). הנחייה זאת באה בעקבות המצב שהיה כאשר מחירי הפלדה 

ת אחרות) עלו בצורה משמעותית והדבר לא השתקף במידה מתאימה בעלויות (וגם תשומו

המדדים של פרויקטים שונים שהיו עתירי פלדה. המדד הנ"ל, שאמור לשקף בצורה מהימנה כל 

פרויקט ייקרא "המדד הפרויקטאלי" של אותו פרויקט. בעקבות ההנחיה הזאת יזם משרד הבינוי 

אים לפרויקטים של עבודות התשתית אותן הוא מבצע הליך של הכנת מדד פרויקטאלי שית

וישקף את מאפייניהן המיוחדים. ההליך מבוסס על שני מהלכים שהמקשר ביניהם הם הפרקים 

השונים של המפרט הכללי. במהלך הראשון מובאים לידי ביטוי המשקלות השונים של הפרקים 

 – 51פיתוח האתר , פרק  – 04המתאימים של המפרט הכללי המאפיינים פרויקט מסוים (פרק 

כבישים ופיתוח , וכו'.), שנקבע לגביו אומדן הנדסי מתאים. המשקל של כל פרק מבוטא ע"י 

חלוקת סך העלויות המתייחסות לפרק זה בסך העלויות של כל הפרקים ובעצם בסך העלויות של 

ד וקבע לגבי כל כל הפרויקט, שהוא אותו אומדן הנדסי. במהלך השני שקל צוות הנדסי של המשר

פרק של המפרט הכללי הרלבנטי לעבודות המשרד את אותם מדדים ותתי מדדים מתוך טבלאות 

הל.מ.ס. (המתייחסים לעבודות בנייה ופיתוח) המאפיינים פרק זה לרבות משקלותיהם היחסיים 

 באותו פרק. 

 

לגבי כל  המהלך הראשון משתנה - בעוד אשר המהלך השני הוא קבוע לגבי כל הפרויקטים  

 פרויקט,  בהתאם למהות הפרקים ממנו הוא מורכב.

 

ההליך המפורט במסמכי החוזה מאחד כאמור את שני ההליכים ומפתח לכל פרויקט את המדד 

טאלי שמבוסס על הפרקים  ומשקלותיהם לגבי אותו פרויקט ועל המדדים ותת המדדים קהפרוי

יותר מבעבר הזיקה שבין הפרויקט  המאפיינים אותם. ומכאן שלמעשה מוטמעת בצורה טובה

 לבין המדדים ותתי המדדים המאפיינים אותו. 

 

 פרקי הזמן המינימלים המחייבים תשלום הצמדה מפורטים במסמכי המכרז/חוזה.

 

המדד הפרויקטאלי שייקבע במכרז ובחוזה לא ישתנה לאורך כל חיי הפרויקט גם אם יחולו 

ביעתו, לרבות ביטולי עבודות של פרקים מסוימים שינויים כלשהם בנתונים ששימשו בסיס לק

 בחוזה במהלך העבודה וכו'.

האמור  –דף זה נועד לתת הסבר כללי בלבד ליישום המדד הפרויקטאלי במשב"ש,  ובכל מקרה 

 במסמכי המכרז הוא הקובע.
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   מינהל הנדסה וביצוע

 טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה

 עדכון צוות למחע  וח וסלילת כבישיםבעבודות פית
ניכוי ביגלל סטיות בתחום שבין  סוג העבודה סוג הבדיקה

הסטיה הממוצעת המותרת וגבול אי 
 קבלת העבודה

סטייה מקסימלית מותרת 
לפני אי קבלת העבודה   

 (פירוק וביצוע מחדש)

סעיפי כתב כמויות לניכוי עקב טיב 
 עבודה ירודה

דיוק הביצוע 
כבה בעובי הש

והמפלסים 
 המתוכננים.

עבודות עפר 
       כולל

       חפירה, מילוי,   

   51לפי מפרט  51לפי מפרט  יישור שטח

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט
  

צפיפות ההידוק 
בשכבות 

השונות של 
המסעות, 
הרחבות, 

המדרכות, 
השבילים 

ועבודות עפר 
 שים וכו'במגר

 עבודות עפר,
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

  (עבור מילוי מובא (נברר או אחר  במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 הסעיפים לניכוי כוללים  את השכבה (מנת עיבוד) מהמחיר  %10מהנדרשת ינוכו  מילוי מובא,

 מילוי מקומי
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %4עבור עד  
 את החומר וההידוק. מהצפיפות 

 מהמחיר  %15מהנדרשת ינוכו 
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%60   
עבור מילוי מחומר מקומי/בור 

 השאלה

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
 הסעיפים לניכוי כוללים  מהמחיר הנדרשת

 את מחיר החפירה/חציבה וההידוק.   מהמחיר  %25מהנדרשת ינוכו   

 טחיישור ש 
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

    במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

   את השכבה (מנת עיבוד) מהמחיר  %20מהנדרשת ינוכו  שתית

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %4עבור עד  
 יישור שטח והידוק  מהצפיפות 

 מהמחיר  %30מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%100     

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
   מהמחיר הנדרשת

     מהמחיר  %60מהנדרשת ינוכו   

 מצעים
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

    במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 מצעים והידוק את השכבה (מנת עיבוד) מהמחיר  %15מהנדרשת ינוכו   

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %3ד  עבור ע
   מהצפיפות 

 מהמחיר  %40מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

   מהמחיר  %75
      

 אגו"ם
סטיה מהצפיפות  %1עבור עד  
    במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 אגו"ם והידוק את השכבה (מנת עיבוד) מהמחיר  %20מהנדרשת ינוכו   

    
סטיה  %2עבור עד  

   מהצפיפות 

    
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

   מהמחיר %50
         

 אספלט*
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

 הנדרשת
סטיה  %3עבור עד  

   מהצפיפות 

 מהמחיר  %15מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

 אספלט   %50

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
   רמהמחי הנדרשת

     מהמחיר  %30מהנדרשת ינוכו   

 51לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט  *

  .02בהתאם למפרט  -לקוי  בטוןניכויים עבור 

11 על חשבון קבלן יישקל ע"י המשרד חיזוק מבנה הכביש בנוסף לניכויים



 

  מכרזי קבלנים –תוספת למפרט המיוחד 

  וש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוחעידוד תיע

  ושימוש בחומרים ממוחזרים

  

  : משהב"ש מעודד את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. כללי

  

להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי 

  המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים  .א

שינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים ה .1
 תקניים ומאושרים כדין. 

בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים  .2
של האלמנט או כל חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה 

 החזות הכללית של המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.בתנאי שהתפקוד ו

כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות  .3
המופיעות במסמכי המכרז לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, 

לחומר או שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, הטיב והאיכות והקיים 
 לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.

הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים  והמועדים שנקבעו בחוזה והמשרד לא יאשר  .4
עיכובים בביצוע העבודה ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים 

 יידרש. ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים ושינוי היתר הבנייה אם

 שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך.  - לתשומת לב .5
  

 תהליך אישור השינויים:  .ב

רצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר למחוז את פירוט השינויים המבוקשים,  .1
 תוך שבועיים מקבלת "צו התחלת עבודה".

ושא לאישור עקרוני של ס. מנהל מינהל תכנון נתן המחוז אישור עקרוני לשינוי יועבר הנ .2
 והנדסה לביצוע (להלן המנהל).

סגן מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע, לאחר התייעצות עם מנהלי התחומים, האדריכל  .3
והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא 

 החתימה.לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי 

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי  .4
 מקצוע מטעמו מנוסים ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צוות התכנון המקורי.

התכנון ייבדק ע"י מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים הרלבנטיים. אישורי התכנון  .5
 כאמור הינם תנאי לביצוע.

יום מקבלת  30הל ,מנהלי התחומים והמתכננים מתחייבים לתת אישורים תוך המנ .6
תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול 

 "בקרת התכנון לצרכי ביצוע". – 04/02/01כאמור בנוהל   

מות לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתי .7
יום.  30- והאגרות (אם יידרשו) והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע 
השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד בתנאי היתר הבניה והתוכניות 

 המאושרות לפי דין.
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 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המכרזים  .9
 וחתימת מורשי החתימה של המשרד על השינוי לחוזה.

 

 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים:  .ג
במפרט  55  51אה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה ממוחזרים (ר

  )55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3הכללי הבין משרדי דף תיקון מספר 

החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה 

  ממוחזרים ובשאר דרישות המפרט.

ו ע"י המשרד להגנת רשימות חלקיות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים שנערכ
  הסביבה נמצאות באתר המשרד להגנת הסביבה. 

  

 שימוש בחומרי מילוי ממוחזרים:  .ד
בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימוש בחומר חפירה 

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין "חומר מקומי"המצוי במקום העבודה (בפסקה זו: 

ומי, ולצורך ביצוע העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום די בחומר המק

), הרי שבכפוף לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב "חומר מובא"העבודה (בפסקה זו: 

מן החומר המובא אשר  לפחות (עשרים אחוזים) 20%לנהוג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: 

ם, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרי

במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין 

ממוחזרת, אשר טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי 

במסמכי מכרז זה  רשימת המפעלים למחזור פסולת בנייןהמשרד להגנת הסביבה [ראה 

או בפסולת בניין ממוחזרת  ),"המתקנים המאושרים"(בפסקה זו:  והמתעדכנת מעת לעת]

"), ובלבד "פסולת בניין ממקור אחרים (בפסקה זו: מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושר

  : בתנאים הבאים במצטבר ששימוש זה יעמוד

פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך  .1

 שימוש בה.

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

ומד בכל דרישות הדין ונתקבלו מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר (לדוגמה: מפעל) ע .3

להפעלתו כל האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור 

       כאמור.

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות  .4

 שקילה של משאיות, כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את

מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף לקבלת כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות 

  רישיון עסק, ככל שנדרש.
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 :התחשבנות בגין השינויים  .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו  .1

ים "הפאושליים" והן כתוצאה משינוי שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלק

 בהתייחסות לחלקים "למדידה" של המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל  .2

 עלויות העבודה. הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

 

  כללי:  .ו

ינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה המנהל א .1

 כל טענה ו/או דרישה בעניין.

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין. .2
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  אגף לטיפול בפסולת מוצקה                 

                                        

    2008נובמבר                              

  

  מפעלי מיחזור פסולת בניין נייחים (רשימה חלקית)

 פרטי מפעיל  שם 

  36אזור תעשייה צפוני, אשדוד, רח' המתכת  י.א. הארי

  מנכ"ל: מישל וענונו

 8535525-08טלפון: 

  אזור התעשייה עד הלום מיחזור למען הסביבה

  מנכ"ל: איציק כראדי

 2625945-052, 7795886-057פון: טל

מחלף הסירה (תחנת  -בני וצביקה .1

  מעבר יוסי פרי). 

 דרום תל אביב (תחנת מעבר חולון). .2
 .     ברקת. 3       

  .0524577851 –צביקה דוד 

  029917350 –משרד 

  דורון נגרין, פארק מחזור חירייה אקולוגי טכנולוגיות עתידיות (א.ס) בע"מ 

  )52190אפעל,  , רמת9182(ת.ד 

  03-6318771טל: 

  03-7301059פקס: 

E-Mail: doron_n@ecologi.co.il 

  089726175חכ"ל מודיעין  -מודיעין  בן ארי 

  0528317767 -צומת קריית אתא גיא   יופי נוף מגרסות

  פ.צ. מחצבות הצפון, 

  אתר גוש חלב

  052-6662337ארז פרידמן 

  

 ייבת. אין אנו ממליצים על ספק זה או רשימה זו היא רשימה חלקית ובלתי מח

  אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.
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            האגף לטיפול בפסולת מוצקה               

  

  

  

  : (רשימה חלקית)מפעילים של מגרסות פסולת בניין ניידות

  

  

רשות   ישוב  מחוז  שם מפעל
  מקומית

  טלפונים  כתובת

ראשון   ראשון לציון  זמרכ  בר עופר
  לציון

שדרות משה דיין 
  , ראשון לציון1

0505313863  

גייפר הנדסה 
  ותשתיות בע"מ

מושב בצרה, חוף   חוף השרון  חוף השרון  מרכז
  60944השרון, 

0544559663  

דניאלי בסביבה 
קרן היסוד,  -

  קרית אתא

, 6קרן היסוד   קרית אתא  קרית אתא  חיפה
  קרית אתא

048403112  

חב'  לבניה  י.ע.ז.
  ופיקוח בע"מ

תל 
  אביב

-תל אביב 
  יפו

-תל אביב 
  יפו

, תל 20אשכנזי 
יפו, -אביב 
69864  

036478859  

ערד מיחזור 
  בע"מ

תל 
  אביב

-תל אביב 
  יפו

-תל אביב 
  יפו

, תל 1נתיבות 
  יפו-אביב 

039031044  
0577718443  

  0508292890    פרדס חנה  פרדס חנה  חיפה  אסף טכנולוגיות
046271694  

מושב   מושב רנתיה  מרכז  ג.א.ן תברואה
  רנתיה

  039722888  53מושב רנתיה 

  0505218034  רהט  רהט  רהט  דרום  הייכל
089018693  

 

 

חלקית ונתונה לשינויים מעת לעת ובלתי   ההנתונים באחריות החברות, הרשימ*

  מחייבת.

  * רשימה זו לא מהווה המלצה כלשהי לחברה זו או אחרת.

                                                                                                           

* אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרטים 

  והצעות מחיר.
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  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח
  )04/12(ע"פ נוהל 
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף לתנאי החוזה  39בהתאם לסעיף 
  

  _______   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה._________     מר /גב'  
  זה (המצוין במשבצת מטה). ימים מתאריך צו  7בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 

  
  הערות : ___________________________________________________________________

  
_________________________________________________________________________  

  
  מנהל החברה             _______________       _____________      

  חתימה                       שם                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------  

  במעמד מסירת השטח:
  לחוזה מעמיד המנהל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל. 40בהתאם לסעיף  .1
 השטח נמסר בנוכחות בא/י כח משרד הבינוי החתום מטה. .2

  
  מינוי מנהל עבודה:

  תיקון: תשנ"ח) 1988 –(מתוך: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח     
כך כי כל עבודת בניה  תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מבצע בניה אחראי ל .1

  מנהל עבודה שהוא מינהו.
מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו,   .2

סיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום ימענו, השכלתו המקצועית ונ
 בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

יק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע  על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח הפס .3
העבודה האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו ויירשום 

 בפנקס הכללי את שמו מענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור.
רדו ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במש .4

של מפקח העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל 
עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת 

 העבודה , עם העתק למחוז משהב"ש.
 1988אין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה) התשמ"ח 

  וכל דין אחר.
  

  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________
  
  
  
  

  __________________    ____: ראש צוות/מנה"פ    ____________         מפקח : ___________ 
  חתימה            שם                                 חתימה              שם        

  
    קבלן/חברה                                                               תפוצה:

  ס/מנהל מינהל תכנון והנדסה  
  ראש צות/מנה"פ  

  מפקח
  

  
  
  
  
  

לחוזי ביצוע           

 בלבד

תאריך:     
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  _____________  אל: הקבלן / החברה 

  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  ראשי -מחוז   
  

  ה /   מספר חוז  אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך      מר /גב'  

  __________משעה______

  

  הערות :  

המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ מפקח זה מחליף את 

  בשעה_______ 

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  ___________________     ראש צוות/מנה"פ___________           ____      מפקח : ___________ 
  חתימה              שם                               חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  אישור עדי הדר  להחלפת המפקח :
  
  

  
  ____________                                                          מנהל החברה                         

  חתימה                   שם                                                          
  
  

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

                                                    תפוצה:    קבלן/חברה            
  מחוז (לתיק המחוז)  
  ראש צות/מנה"פ  

 
 

  

לחוזי ביצוע           

 בלבד

תאריך:            
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  תוספת למפרט הטכני המיוחד
  

  קרקעיות-חפירה ומילוי תעלות לתשתיות  תת

  בטיחות

תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, הידוק והחזרת השטח 

חוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש. לקדמותו, על הקבלן לא

כוחו באתר העבודה,  -כלומר לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא

להאיר כחוק כל חפירה או בור בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות, 

  להבטיח מעברים בטוחים להולכי רגל, ולהציב שמירה מתאימה.

בדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אזניות מגן, כובע מגן, כל כלי לעו

  העבודה והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש.

  הכנות מחייבות

  -לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא:

עי הבטיחות הצטיידות באמצ, הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות .1

 המתאימים לפי פרק הבטיחות.

קיום הנחיות או תוכניות מפורטות של החברה/משרד לגבי עבודות ההכנה  .2

 והפירוק וחפירת התעלה.

אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. אם לא התקיים אחד או יותר מן  .3

 התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה.

  כללי

 במקום העבודה את החומריםכנות לפני תחילת החפירה, יכין הקבלן ה .1

לעבודה, כולל גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל,  הדרושים

  שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי עזר הנדרשים.

  דיפון ותמוך .2

צידי החפירות ידופנו ויתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון ובהתאם לתקנות 

משרד העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לאו.  הבטיחות של

הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע 

ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, 

  לפי השיפועים הטבעיים.יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את ציידי החפירות 

  אחריות ליציבות .3

  ההוראות הכלולות במפרט זה, הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי      

  ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי     

  אתר, לרבות באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות ב    

  בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך.    
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  : פיקוח המשרד על עבודות בניה ופיתוח4/14תוספת לנוהל משהב"ש 
  

  בטיחות:  3.5

המפקח יפקח על אופן ביצוע הוראות החוזה באופן שוטף, לרבות מחויבות הקבלן 

עבודה באם הקבלן לא מבצע לנושאי הבטיחות ומינוי מנהל עבודה וכולל הפסקת 

  הוראות החוזה.
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   מכרזים בשיטת הנחה / תוספת לפי פרקים מאומדן המכרז

  )2017 מאי –(שיטה משודרגת 

  

כולל כתב כמויות  המכרז  חומר -לפיה מופעל מכרז זה   הבהתאם לשיט .1
התמחור מתבסס בעיקר ").  המשרד אומדן" –(להלן  המזמיןמתומחר ע"י 

 .המשרד ירון לעבודות פיתוח המעודכן שלעל מח
   

אומדן  עומתלבנפרד   לכול פרקוספת תלציין שיעור הנחה/ המציעעל  .2
. הקבלן הזוכה ייבחר של אותו פרק הוא יבצע את כל העבודה המשרד, לפיה

 .להלן לפי הליך כמצוין( או ייפסל ) 
   

מבטאים ה לכתוב בבירור את גודל הנחה/תוספת במספריםהמציע חובה על  .3
ההנחה/תוספת כוללת אם  לכול פרק בנפרד.  )0%הוא  (גם אם  אחוזים

לא יותר משתי  אשר יכלולשבר עשרוני שברי אחוזים, היא תכתב בצורת 
  .הנקודה ספרות אחר

 

 מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה/תוספת הנ"ל לא יהיה ברור וחד .4
 .לפסול את ההצעה על הסף המזמיןרשאי   –משמעי 

  

 , של אותו פרק ההנחה/תוספת הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה .5
 

ני הפרקים אשר אומדסכום השווה לסכום  משוקלל של הצעה יהיה ה מחיר .6
או בתוספת שניתנה ע"י המציע עבור  בניכוי  ההנחהתומחרו ע"י המזמין, 

 .כפי שהוצע ע"י כל מציע הכול  כול פרק בנפרד,
   

 

  
 

  : האופן בחירת הזוכ .7
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�������������������������������������������������������������������������
�������� �

�����)�����������������–�����7201(� �

  ]פר� �� י�ו� ר� ע� �צעו� ��רו� �עומ�ו� ב��אי ��� �� �מ�ר�[

����������������������:� �
� �
�יב�� במ�פר ��בים� א�ר �ו��� ב��אם ����יו� �מפורטו� ����� �צע�� מ�יר �מ�ר� ��צע� .   3

 �מפורט ����:

3.1 .�'�����(�������������)-  

י �� א�� מ� �מציעים מ�וך �מבו�� ע� י�����/��ו�פ�  �א�ו�מ�ו  יב�ו� �ר�מ� 3.1.1
 �100%מ�ר� �ע�יי� �� יי��בו  מ�ירי אומ�� �מ�ר� ��� פר�� �א�ר מ�ירי אומ��

� :�������������� .�� 

� �י א� �-���12% י� פ�ו�י �פר� מציע�מוצע� ע� י�י  /��ו�פ������ במ�ר� בו :�����
  . 88% �י�� �פר� ��צע�

�צעו�� ��� פר� ופר� מ�וך �אומ�� �� ��� �פר�  �� ��צעו� ממוצע��ב י מ�ר�� 3.1.2
 –ב�י�וב �ממוצע �����  י�וו�� א�י�� ��צע� �ו�פ�ב�פר�� �א�ר אומ�� �מ�ר� 

�����������.�� 

 �בא ממוצע �פר� באופ��יעור �� ��צע� �פר� מ��א� בי�� ��� �צע� י��ב �מ�ר�  3.1.3
 : �100%ע�יי� �� י��ב ��א�ר �ממוצע �פר� �

= �א�ו� מ�ממוצע �פר� ��   �100פו�  ממוצע �פר� ���י �צע� �פר� �� מציע פ�ו�י
  מציע פ�ו�י

� �יב�� �� �צע� ב�� פר� ופר� ר� �א�ר �י�וב �א�ו� מ�ממוצע �פר� �� �� ��צעו� 3.1.4
 :במ�רים �באים ���ב �בא ךמ�י��א  ��צעו �ב��אם �מפורט ����

 10%ע� מ�וו� מ�אומ�� ��ו�� �� �מ�ר� �י��י ���פי  א�ר �י�פופר� �ט� ב 3.1.4.1
�מוך  מ�ממוצע �פר��א�ו� � במ�ר� �בו ��צע� �א �מ�יך ���ב �בא – ��ו���

 .150% - או ��ו� מ 50%-מ

�מע�� מ�וו� מ�אומ�� ��ו�� �� �מ�ר� �י��י ���פי א�ר �י�פו פר� ��ו� ב 3.1.4.2
�פר�  מ�ממוצע�א�ו� � במ�ר� �בו ��צע� �א �מ�יך ���ב �בא - 10%-מ

  . 115% - או ��ו� מ 85%-�מוך מ

  �י�וב �י�פו �י��י �� �פר� יע�� באופ� �בא: �ע�יי� �עי� ���  3.1.4.3

�=�����ף���������������������������������"���������������(���������������) �
��������������������������������� �

  
�� �

  �

7 : הכוזה�ןלבקה�תריחב�ןפוא
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:'��������������������

  �������������
�����������

�����������
������ �

������
�������
���ך�
������� �

������
����� �

������
��������
����� �

��������������������
?���� �

������� 

 )�������
���������ך�

������
������%�

50-150�� �

 �������� 

)�������
���������ך�

������������
%�115�-�85�� �

������
������ �

0%  100%  90%  100%      

�����
�'��1� �

  �א  ��  78%    90%  70%  -30%

�����
�'��2� �

5%-  95%  90%  106%  ��  ��  

�����
�'��3� �

  �א  ��  128%  90%  115%  +15%

�����
�'��4� �

15%-  85%  90%  94%  ��  ��  

�����
�'��5� �

  �א  ��  83%  90%  75%  -25%

  

3.2 �'������(�������������������)- 

��  ממוצע�� �מ�ר� יי��ב א�צעו� או יו�ר �עברו א� ��ב א' �עי��  �3א�ר �ו�רו  3.2.1
�עברו א� ��ב �� ��צעו� �� � ������������ –� ���פי� ��ו��� �מ�ר� ����� צע��

 :�מפורט ���� ��������������� –����� �עי�  א' 

� י�וו�� א�י�� �עי� א'�עברו א� ���ב ומע�� �צעו�  �4יימו� במ�ר� � 3.2.1.1
 �צורך �י�וב �ממוצע �מ�ו��.  אומ�� �מ�ר� ��צע� �ו�פ�

�������������� -� ���� ���פי� ��מו�� ביו�ר ��צע� י�ו�ב� ��א מ�ו�� �ממוצע �
מבי�י�� � "������������������� –�����  ביו�ר���פי� ��בו�� ��צע� ��א ו� "�����
�צע� �יצו�י�.  ���ב� �רבו� במ�ר� בו אומ�� �מ�ר� ������������������� –����� 

�� �יצו�יו� �בו�ו� או ��ו� ו�� �יצו�יו� ויו�ר ��� ��ו� ו��י �צעו� י� במ�ר� בו 
מבי� ��צעו� ���ו� �� אר� �מ�ו�� � ב�י�וב �ממוצע וי�� �מ�ר� -�מו�ו� 

  .��א �י��� ב�י�וב����י�  ��יצו�יו� ב�� מ�ר�
  

אי� יוב�ר �י �טרו� ��צעו� ��יצו�יו� במ��ר� �י�וב �ממוצע �מ�ו�� �אמור �עי� 
  פ�י�� �צעו� א��. מ�מעו� ��בר

  

י�וו�� א�י�� אומ�� �מ�ר� � �עי� א'�עברו א� ��ב �צעו�  �3יימו� במ�ר� � 3.2.1.2
 ו��א �טרו� �צעו� �יצו�יו�.� �צורך �י�וב �ממוצע �מ�ו�� ��צע� �ו�פ�
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 :�'�צעו� ��א ימ�י�ו ���ב  3.2.2

 

 �3.2.1מפורט ב�עי�  מ�ממוצע �מ�ו�� 95% -מ ��מו� ��אא�ר � ��פי� �צע 3.2.2.1
ב�ר �י ��� �� י�ו� ר� �א�ר �ו�ב ממוצע מ�ו��� וי. ���ב �'ר ועב��א  ��עי�
  . ב'���יעו ���ב  או יו�ר��פיו� �צעו�  �3יימו� �א�ר  –�רי 

  

א י�ו� �� �עברו א� ��ב א' �עי� א����פי� או �צע� ��פיו� �צעו�  2במ�ר� ��יימו�  3.2.3
 .�� ימ�י�ו אוטומטי� ���ב �'��ב ב' ו

3.3 ������'�(�����������������)- 

מבי� ��צעו� ���פיו� ��ו�רו ���ב  ביו�ר �ו������פי� � ��י� ��צע� ��צע� ��ו� 3.3.1
  � ב�פו� ���אים �באים:�י��מבי �'

 

 �או יו�ר� �צעו� 2י� � ��יי�ו ��ו�ו� ביו�ר���פיו� ��צעו� במ�ר� �� �וויו� בי�  3.3.1.1
�ע� ��י �פרו� א�רי  ו�צעו� �מ�יר �� ��ו�א� �� ��אי �מ�ר�  ו��מ�יימ
 .��������������ו��� מבי�  ��צעו� �א��� ��צע� � �יב�ר - ���ו���

 

ר�אי� וע�� �מ�ר�ים ����יט ע�  -  ב�ב� �עבר� ���ב �' �צע� א���יימ� במ�ר� � 3.3.2
� �פי �י�ו� �ע�� ב��אם ���אי �מ�ר� או ע� ביטו� �מ�ר��ו�� �צע� � �ב�יר�

 .�ב�ע�י

  
� �מפורט� במ�מך ��� יביא �מצב בו יוב�ר �י במי�� ו��יך ב�יר� ��צע� ��ו��� ע� פי �יט� �ב�יר

�ו��� י�י� ר�אי �מ�ר� � �מועמ�� ��י�בע �� ��צעו� ��ו��ו פ�ו�ו� ו�א �י�אר �צע� ����י
� מב�י �����ב באומ�� ��בוע� �בצע ב�י�� מ�ו��� ��ביע� ��צע� ��ו��� ב��אם ��יט� �ב�יר�

� ����ט� מ�ומ�� �� וע�� � ב�פו�עי� �3.2מ�ו�� �מפורט ב�עי�  ��צע� �מ�ו���� בממוצע
  .�מ�ר�ים

  
:������������ �

� �

 אחוז הנחה

 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן   

A            30,000  -50% -10%-20% 0% -2%פרק 

X       1,000,000  -15% -7%-30% -5% 6%פרק 

Y          800,000  10% -4%-30% -10% 15%פרק 

Z          500,000  -20% -5%-35% -12% -15%פרק 

       2,330,000       סה"כ

  
  

  

       סכום מבוקש 

 
 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן

כולל -ממוצע
 אומדן

 A   30,000 15,000 27,000 24,000 30,000 29,400  25,900פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000 700,000 950,000 1,060,000  915,000פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000 560,000 720,000 920,000 774,667פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000 325,000 440,000 425,000 427,500פרק 

 2,143,067 2,434,400 2,140,000 1,609,000 2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

אחוז 
 מהממוצע

 100% 103%75% 100% 114% 
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      פער מהממוצע 

 מציע ה'  מציע ד'  מציע ג'  מציע ב'  מציע א   אומדן   

 150% % -או יותר מ 50מפחות  -אין פסילה   A      30,000 58% 104% 93%116% 114%פרק 
  50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

  מהממוצע.  15%מעל  - סל מציע ה' נפ X 1,000,000 93% 102% 77%104% 116%פרק 
 מהממוצע 15%מתחת ל -מציע ג' נפסל 

 אין פסילה (מציעים נפסלו פרק קודם) Y    800,000 114% 99% 72%93% 119%פרק 

  אין פסילה (מציעים נפסלו פרק קודם) Z    500,000 94% 111% 76%103% 99%פרק 

       2,330,000  סה"כ

       סכום מבוקש 

 
 מציע ב' מציע א  אומדן

מציע ג' 
נפסל 

 בשלב א'
 מציע ד'

מציע ה' 
נפסל 

 בשלב א'

כולל -ממוצע
 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000  30,000  25,500פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000  950,000  932,500פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000  720,000  792,000פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000  440,000  453,750פרק 

 2,203,750 2,140,000  2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

 
  

  
 

 בשלב ב'ממוצע 
    

2,203,750 

אחוז מהמוצע 
  ב'שלב 

97.33% 99.82% 
 

97.11% 
  

 
     

אין - מסקנה
    פסילה שלב ב'.

 הזוכה
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���������� �
��הצעת�הק���

������������/�0�0��

��ל�בוד

��י�ום,�יעוץ�וניהול��ל�לי�בע"��-�עדי�הד�

��.��1�30ודיעין�

��א.נ.,

פ�יצת�ד��ים�ופיתוח��ג�שים�בש�ונה�החדשה�והשל�ת��לילה�ופיתוח��הצעה�לביצוע��הנדון:

��בש�ונה�הקיי�ת

��ש�ונה��ע�בית�–באת��בועיינה�נוגידאת�

��.בש�ונה�ה�ע�בית�בועיינה�נוגידאתתשתית�הצעתנו�לביצוע�עבודות�הננו��ת�בדים�להגיש�פ�טי�

�ה��ום�ה�בוקש�הוא��.1 �ליםי(ב���₪���������������� ����������������� �� �� �� ₪�(

��(להלן:�"ה��ום�ה�וצע")�בתו�פת��ע"�.

��וא�ה�1�/�0�0ה�בניהתשו�ות����ל�דד�הצ�ודה����ום�הע�בות�הבנקאית�הבלתי��ותנית��.�

� ��.₪)��אלף�אה�עש�ים�וח�ש�:�ליםי(ב���0001�5�₪,�

��הננו��צהי�ים��י:�.3

� �3.1� �והתנאים�ה�יוחדים�ה�צו�פים�אליו,�� �והתנאים�ה�לליים �טופ��החו�ה �בעיון ק�אנו

�ים�אש��חה�פ�ט�ו�תב�ה��ויות,�עיינו�בת�ניות�הנוגעות�לעבודות�ו�ן�ב����ים�הא

�ב�ל����צו�פו� יק�נו�והעתידים��ולם�יחד�להוות�החו�ה�לביצוע�העבודות�הא�ו�ות.

��באת�י�העבודה�וב�ל�ה�קו�ות�ה��ו�ים�להם,�ד��י�הגישה�ו�יוצ"ב.

� �� הננו��צהי�ים,��י�ה�פ�ט�הט�ני�ה�ללי�של�הועדה�הבין��ש�דית�הידוע�בשם�"ה�פ���

��ה�חול"�על��פ�טיו�ועד�וניו,�עד�חודש�פ��ום�ההצעה��ו��ים�וידועים�לנו.

� �3.�� ��קום�העבודה� �ו�י �על�פ�טיהם �ההצעה �����י ��ל �הגישה�הבנו �ותנאי �טיב�הק�קע ,

�העבודה�ידועים�ו�ו��ים�לנו� �על�הוצאות ��ל�הגו��ים�האח�ים�ה�שפיעים �ו�ן אליו

����ו��ן,��י�ידוע�לנו��הו��שך�ביצוע�החו�ה�ו�י�על��ך�בי��נו�הצעתנו.

� �� לא�נציג�תביעות�או�ד�ישות�ה�בו��ות�על�טענות�של�אי�הבנה�או�אי�ידיעה��ל�שהיא��

��ית��ה����ים�ואנו��וות�ים�ב�ה���אש�על�טענות��אלה.�של�תנאי�החו�ה�או�של

� �3.3� �ה�פו�טים�� �לתנאים �בהתאם �הא�ו�ות �העבודות �לפועל �להוציא ��תחייבים הננו

��קבלים�על� �ה��ויות�והננו �ב�תב �ה�חי�ים�שהצענו �לפי ��ולם�יחד, ב����ים�הנ"ל
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� �של �הג�ו�ה ��צונה �לשביעות �הא�ו�ות �ל�יים�העבודות �הד�עצ�נו �ת�עדי קופת�תוך

��הביצוע�הנקובה.

� �3.4� (ח�ישה�עש�)�יום��יום�הודעת�ם�על��ך,��15אם�הצעתנו�תתקבל�הננו��תחייבים�תוך��

או�תוך���ן�אח��שיקבע�על�יד�ם,�לבוא�ולחתום�על�החו�ה,�התנאים�ה�לליים,�ה�פ�ט�

�ולהפקיד� �ה����ים�האח�ים�ה�הווים�חלק��החו�ה, �ו�ל �הת�ניות �ה��ויות, ו�תב

�חת �ב�ע�ד �בידי�ם �ב�עיף �הנקוב �בשיעו� �ל��ות�ם �בנקאית �ע�בות �החו�ה ��י�ת

�הע�בות�הבנקאית�שנפקיד�עם�הצעה��ו� �עם�הפקדת�הע�בות�הנ"ל�תוח���לנו לחו�ה.

��ולה�או��קצתה,�תוך�ה��ן�יאם�לא�נ�לא�אח��התח.���3פו�ט�ב���ך�א יבותנו��ו,

�העבוד �ל��ו� ���אים �ותהיו ��לפינו �התחייבות ���ל �פטו�ים �תהיו �ל�ציע�הא�ו�, ה

אחד,�ובנו�ף�תהיו���אים�לחלט�הע�בות�הבנקאית�אש��אנו�נפקיד�בידי�ם�עם���י�ת�

הצעתנו��ו,�ו�את��פיצוי�קבוע�ו�ו��ם���אש�ללא�צו�ך�בהו�חת�נ�ק�או��תן�הנ�קה�

� �ב�עיף �הא�ו� �על �להו�יף �בא �לעיל �הא�ו� �א���לשהי. "הו�אות��-�1ב���ך

��ל�שתתפים�ב����"�ולא�לג�וע���נו.

� �3.5� �הננו�ב�� �או��ה, �תינתן �אם �שהוא�ך, ��פי �או �שנקבע �ב��ן �נ�יים�העבודה �שלא ק�ה

�הנקוב� �לשלם�ל�ם�פיצוי �של�החו�ה, ��עיף�אח� ��ל �לפי �נו�ף�לאח�יותנו �תחייבים,

�בעד��ל�יום�של� בחו�ה�בתו��פיצויים��ו���ים�הקבועים���אש�(להלן:�"הפיצויים")

��איחו��ב�יום�העבודה.

� �3.6� �לנ�� ��שאים �או�אתם�תהיו �החו�ה �עפ"י �בין ���ם �לנו ���ום�ה�גיע �הפיצויים���ל ות

עפ"י��ל�חו�ה�אח��בינינו�או�לגבותם�על�ידי��י�וש��ל�ע�בות�בנקאית�שנ�ציא�ל�ם,�

��עפ"י�החו�ה�או��ל�חו�ה�אח��בינינו.

� �3.�� �בתוקף�� �ועו�דת �תיקון �או �שינוי �לביטול, �ניתנת �ואינה �חו��ת �בלתי �היא ��ו הצעתנו

�לת �אותנו �ו�חייבת �של �ההצעה�90קופה �להגשת �האח�ון ��ה�ועד �ב�ידה�יום �אלא ,

��.וצוין�אח�ת�ב����י�ה����

� �3.�� חתם�יאנו����י�ים�בפי�וש�ש�ל�עוד�לא�חת�נו�על�החו�ה�ואף�ב�ק�ה�שהחו�ה�לא�י�

���אים� �אתם�תהיו �ידנו, �לא�חייבים��-על �וקבלתה�על�יד�ם��-אך ��ו ל�אות�בהצעתנו

��בל �ובינינו, �ביני�ם ��חייב �יג�ע����ויותי�ם�האח�ות��א�ו��חו�ה �שהדב� ב�����י

�ובי�ה �ההפ�דים�י, ���ו�י �לנ�ות �ו�ן �אח� �אדם �ל�ל �העבודה �ל��ו� ����ות�ם חוד

��והנ�קים��ע�בות�קיום�ההצעה.

� �3.9� �הננו�� ��ן ��ו. �הצעה �על ��דין �לחתום ���אים �הננו �בש�נו �ו�ק �אך ��וגשת ��ו הצעה

ה��ם�או�קש��עם�אנשים�או�גופים���צהי�ים,��י�הצעתנו��ו��וגשת�בתום�לב�וללא��ל

��אח�ים��ה�גישים�הצעות�לביצוע�אותן�העבודות.

� �3.10� �חו�ה�ובין�אח�ת,�ה�ונעת�או��גבילה�הגשת�� �על�פי �בין �בין�על�פי�דין, אין��ל��ניעה,

��הצעתנו��ו.

� �3.11� ���יון�הד�ושים�לביצוע�העבודה��ושא�������ו.ייש�לנו�הידע,�ה�ו�חיות�והנ�
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�������3.1�� �א.�� �ב�קצוע�� ��ה ���וג �עבודות �לביצוע �הקבלנים ��שם �אצל ��שו�ים �קבלנים הננו

��וב�יווג�הנד�שים.

� �� �ב.� ��נ�צא�ב�שותנו�אישו��של�"עו�ק���ו�שה"�לצ��י��ע"�.�

� �� �ג.� ��נ�צא�ב�שותנו�אישו��על�ניהול���פ�ים���ואה�חשבון�או�פקיד�השו�ה.�

� �� �ד.� ��ו��אישו��על�שיעו��הני�וי�ב�קו�.ננ�צא��ב�שות�

� �3.13� �הודעה�אח�ת�על�יד�ם�בקש��� אנו��וות�ים�על�הצו�ך�ב�שלוח�הת�אה�ב�תב�או��ל

עם�אי��ילוי�או�הפ�ת�הו�אה��לשהי�ה�לולה�בהצעה��ו�ועצם�חלוף�ה��ן�או�אי��ילוי�

��או�הפ�ה�של�הו�אה��לשהי��ההו�אות�הנ"ל�תש�ש�ב�קום�הת�אה��נ"ל.

� �3.14� ��ב�ה�����על�נ�פחיו.הצעתנו��את,��וללת�בתו�ה��ל�התנאים�הא�ו�ים�ב��ת�

� �3.15� �גם�� �י�לול ��טלותיו �שא� �בין �אש� ��ו��ך ��ודד �הביצוע �תקופת �ב�ל �יע�יק הקבלן

����ויות�ה�צו�פים�לחשבונות�חלקיים�ולחשבון��ופי.�יחישוב

� �3.16� על�חשבון�הקבלן,��את�עבודות�החפי�ה�של�הקבלן�ילווה��פקח��טעם��שות�העתיקות�

��.י�ה����אלא�אם��ן�צוין�אח�ת�ב�פו�ש�ב����

��

��ה���ין�לא�ישלם�בגין�חו��ים�אש��הובאו�לאת��ולא�הו��בו.�.�4

�וות�ים��ו��ו�תתקבל�ובין�אם�לאו,���ל��יבה�שהיא,�אנונאנו��צהי�ים�ב�את,��י�בין�אם�הצעת�.�5

על���ותנו�ב�את�באופן��לא,��וחלט�בלתי���וייג,�בלתי��ותנה�ובאופן�בלתי�חו���על��ל���ות,�

ת�לפניה�לע��אות�שיפוטיות�לקבלת�צו��ניעה,�בין���ני�ובין�קבוע�אם�וב�ידה�שתהיה�לנו���א

ו/או��נגד���ה�נגד�ם�ו/או��ל�גוף�אח��שהצעתו�התקבלה�באש��לביצוע�העבודה��ושא������

ה�ינהל��ק�קעי�יש�אל,�הן�באופן��ישי��והן�באופן�עקיף,�ו�ל�שיתאפש��לנו�היא�ד�ך�הבקשה�

��לקבלה��עד�של�פיצויים,�אם�ב�לל.

6�.�� ���צהי�יםאנו �ב�את, �לנו �ידוע ����י�ים�י �שב�תב�ה��ויות�קיי�ים��עיפים�"לא��ואנו ל�ך

פי��עיפים�אלו�יבוצעו�ב��ג�ת�הו�את�-��י�ידוע�לנו�שעבודות�עלאנו��צהי�ים�ב�את,�ל�י�ום".�

�ה����,� �תוצאות �קבלת �ולאח� �ה���ין �של �הבלעדי �דעתו �לשיקול �בהתאם �שתבוצע שינויי

� �וה���ין �ב�ידה ��י �ו/או�יי�ודגש �בטענות �לבוא �נו�ל �לא ��ו, �עבודה �לביצוע �הנחייה �לנו תן

�ד�ישה�אח�ת� �טענה�ו/או ��ל �ו/או �לתו�פת�תקופת�ביצוע ��חי��היחידה�ו/או ד�ישות�לשינוי

��בנושא.

אנו��צהי�ים��י�ה���ין�יהיה��שאי�לד�וש��איתנו�ביצוע�עבודות�בתחום�הש�ונה�ו�ן�ב�חבי��.��

ם�ללא�תו�פת��לשהי�וב�פוף�ל�ך�שהבקשה�תהיה�בתקופת�העי�/יישוב�ב�חי�י�היחידה�החו�יי

��לוח�ה��נים�החו�ית.

��

אנו��צהי�ים��י�אנו��ודעים�שט�ם�התקבלה�ה��נת�עבודה�לחב�ה�ה�נהלת���ש�ד�הבינוי��.��

והשי�ון�ו�ן��ל�עוד�לא�תועב��ה��נת�עבודה�לא�ייחתם�החו�ה�ולא�יהיו�לו�טענות�וד�ישות�עקב�

���ך.
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�בי�.�9 ��י ��צהי�ים�ב�את, �אנו�אנו ��יבה�שהיא, ���ל �אם�לאו, �ובין �תתקבל ��ו �אם�הצעתנו ן

�וות�ים�על���ותנו�ב�את�באופן��לא,��וחלט�בלתי���ויג,�בלתי��ותנה�ובאופן�בלתי�חו���

על��ל���ות,�אם�וב�ידה�שתהיה�לנו���את�לפניה�לע��אות�שיפוטיות�לקבלת�צו��ניעה,�בין�

ו�התקבלה�באש��לביצוע�העבודה��ושא���ני�ובין�קבוע��נגד�ם�ו/או��ל�גוף�אח��שהצעת

��.������ה

��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������

� ���� �� ���� �� �� �� ��ב�בוד��ב,�

��

��

� ����������������������������������������������������������������������������������____________________��

(הקבלן)�����������������������������������������������������������������������������������
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��������5� �

�פרטי�ה�ציע �

��

��

��

1�.� �שם:�� ���

�.� ��ען:�� ���

3.� �����ת"��/�����תאגיד:�� ���

4.� ��נהלים:�� ���

5.� �תחום�עי�וק:�� ���

6.� ��ח�אדם�וא�צעים:�� ���

�.� ��יון:�יפ�טי�נ� ���

��.� ���ך�דין���הים�ל�קו�.העתקי�אישו�ים��או�תים�על�ידי�עו�

��

��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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'��������

��").עדי�הד�(להלן:��"���"בע��ל�ליי�ום,�יעוץ�וניהול���עדי�הד�בין:����

��(להלן�:��"הקבלן").��____________________לבין:���

��

(להלן:���בש�ונה�ה�ע�בית�בבועיינהעבודות�תשתית��וצה�בביצוע��בע"��עדי�הד�חב�ת�הואיל�ו

��______________�בלה�את�הצעת�הקבלן�לביצוע�העבודות�ת�ו�ת���ום�של"העבודות")�וקי

____�������������������������₪��

��)₪�_______________________________________________________�(וב�ילים:

��

��בהתאם�להו�אות�חו�ה��ה,�באו�שני�הצדדים�לידי�ה��ם��דלהלן:

��

��פ�ד��חו�ה��ה:ה����ים�דלהלן�יהיו�חלק�בלתי�נ��.1

�.א ��ודוג�ת�ע�בות).�חו�ההצעתו�של�הקבלן�(�ולל���תב�ה�

�.ב �תנאי�החו�ה�לביצוע�העבודות�על�ידי�הקבלן.�

�.ג �טחון�ו�ע"צ.יה�פ�ט�ה�ללי�לעבודות�בנין�בהוצאת��שהב"ש,��ש�ד�הב�

�.ד ��פ�ט�ט�ני��יוחד.�

�.ה �אופני��דידה�ו�חי�ים.�

�.ו ��תב���ויות.�

�.� �הת�ניות.�

�.ח �תנאים��יוחדים.�

�.ט �אישו��חב�ת�הביטוח.�

�.י ��ח�הע�בות�הבנקאית.נו�

��

ת�ו�ת�תשלום�ש���החו�ה,���ו��ם�בחו�ה,��תחייב�הקבלן�לבצע�העבודות�בהתאם�להו�אות���.�

��חו�ה��ה.

��

לשלם�לקבלן�את��עדי�הד��ת�חב�תת�ו�ת�ביצוע�העבודות�על�ידי�הקבלן��א�ו��לעיל,��תחייב��.3

�הוא��ודע�לעובדה�שה��פים ��י �הקבלן��צהי�, אותם��עבי�ה��ש���החו�ה���ו��ם�בחו�ה.

")�ו�ל�עוד�לא�העבי��ה�ש�ד(להלן:��"���ש�ד�הבינוי�והשי�וןלקבלן��תקבלים��עדי�הד�חב�ת�

��.עדי�הד�עבו��הקבלן�לא�יהיה�הקבלן���אי�לד�שם���עדי�הד�ה��פים�ל�ה�ש�ד

��

���:תקופת�הביצוע��.4

�תק �ופת �הינה �קלנד�יים��1הביצוע ���יום�חודשים �צו �תקופת�תן �(�ולל �עבודה �התחלת

����י�ות).תא�גנות�וה

��
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��
��
��

��אבני�ד�ך�לביצוע:���

�ה��נים� �ללוח �בהתאם �הפ�ויקט �את �לבצע �הקבלן �של �ו�אח�יותו �לעיל ��הא�ו� �לג�וע �בלי

� �ה��ן ��ש�י ��ולל ��שנה �פעילויות �פי�וט �להלן �ה�פו�ט, ��ובה���ה��בייםה�ולל להשל�תן.

�� �הביצוע �ש�ש�י �וו�ודגש �צ.ה.ע �הוצאת ��יום �נ�דדים ��ה �ב�עיף ��שך��פו�ט �את �וללים

�וה �הנד�ש�לקבלת��ל�האישו�ים�שבאההתא�גנות�של�הקבלן �לקב�ח��ן לם��תנאי�יות�הקבלן

הקבלן��את�ה���ין�אישו��על�השל�ת�פעילויות�ה�שנה�הא�ו�ות��להתחלת�הביצוע.�לא�קיבל

��ות�אח�ת�של��לות��א�ו��להלן,�ו�בלי�לג�וע���להנקוב�ביח��לפעי�ה��ביעד�ההשל�ה�עד�ל�ו

ה�ו���ים��החודשיים�ה�ו/או�על�פי��ל�דין,�יחויב�הקבלן�בתשלום�הפיצוייםעל�פי�החו��ה���ין

בביצוע�פעילות�ה�שנה�ביח��ל�ועד��של�חודש�או�חלק��חודש�עי�וב��קבוע�בחו�ה,�ו�את�בגין��ל

��שנקבע�להשל�תה.

�ללוח� �בהתאם �להשל�תו, ��ועד �חלק���נה�שנקבע ��ל �ו/או �העבודה �את �יבצע �לא �הקבלן אם

�תוךה��נ �אותה �ישלים �לא �ו/או ��ה�ים, �בחו�ה �הנקובה ��טה)�התקופה �פי�וט �תוך(�אה �או ,�

���ום� �ל���ין �ישלם�הקבלן �העבודה, �להשל�ת ��ולל��0.05%של�הא��ה�שניתנה �החו�ה �ע�ך

לבין�השל�ת�העבודה�להשל�ת�אבן�הד�ך��בחו�ה�עבו���ל�יום�איחו��בין�ה�ועד�ה�תו�נן��ע"�

�ד�ך,ל�עשה�של� �יום�של�פיגו�,��פ�אותה�אבן ��ל �ו�את�בגין יצויים��ו���ים�וקבועים���אש,

�ד�ך�בחו�ה��הבביצוע�העבודה�ביח��ל�ועד�שנקבע�ל�,�א�ו� �אבני �פי �על �השל�תה, הקנ�ות�.

��חשבון�ביצוע�של�אותו�חודש�עבודה�ם�בביצוע�העבודה�יקו��ו�ע"י�החב�ה�ה�נהלתבגין�פיגו�י

��.�או�בהתאם�להחלטת�החב�ה�ה�נהלת

���פק,��ובה��ב�פו�ש��י�אין�בא�ו��ב�עיף��ה��די�לג�וע���ל���ות�אח�ת�העו�דת�ל�ען�ה�

��ל���ין��לפי�הקבלן,�בין�על�פי�חו�ה��ה�ובין�על�פי��ל�דין.
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��

�����728/2020אבני��������������

�����ד����פר,�ק�ר����מך�����������������������

�������נה��כ�נ��

��

��

���י��דוב��בעיק�י�ת�ציתי�של�הפעילות�(�ובה��תיאו�����

העבודות�בלבד�ולא�ב�ל��ה�שנד�ש�עפ"י�הת�ניות,��תב�

��ה��ויות�וה�פ�טים)

�ועד��יום�נד�ש��יום�הוצאת�

��צו�התחלת�עבודה�(חודשים)

1.1��

��

�אישו�י� �קבלת ,� �ה�שויות ���ל �חפי�ה �הית�י �קבלת ל�יים

�ועבודה� �תנועה �הד�וש�להפעלת�ה�ד�י �ו�ל ��שט�ה �ועצה,

�ה ��לא. �ב�ישוי �הפ�ויקט,�באת� �ל�נהל ��ש�דים תא�גנות

�גידו��שטח�העבודה� �ו�נהל�הבטחת�אי�ות�באת�, �פקחים,

וא�ו�ים�ה�יועדים�לשי�ו�,�פ�י�ת�אבי��י�בטיחות�ותאו�ה�

�גידו��א�ו�י�עתיקות,� ��נית,�גידו��עצים�ה�יועדים�לשי�ו�,

�אי�ות,� �בק�ת �וצוות �לפ�ויקט �ניהול �צוות �ואישו� הגשה

�בק �תו�נית �ואישו� �בדיקות�הגשה �פ�וג��ת �אי�ות, �ת

ו�עבדה.�הגשה�ואישו��לו"��ב�י�י�בהתאם�לנוהל�לפי��עיף�

���� �וה�נות��00בפ�ק �פי�וקים �עבודות �ביצוע ,� �וקד�ות

��לביצוע.

��חודש�1

��

1.3��� �ב�ג�שים�(�עיף �חציבה �ו�ן�1.�.�4.51יום�עבודת�חפי�ה�/ (

��(ה�ל)�40תת�פ�ק��4קי�ות�בין��ג�שים�שב�בנה�

��חודשים�4

�יצוק���0השל�ת��ל�העבודות�השיי�ות�לפ�ק���1.4 (עבודות�בטון

��באת�)�בפ�ויקט��ולו.

��חודשים�10

��חודשים���6.�ו�ל�העבודות�שב�בנה���פ����1יום�פ�יצת�קטע��ביש���1.5

��חודשים.���10(�עב���ד�גות).��146ביצוע�עבודות�בשצ"פ��השל�ה���1.6

��חודשים����11יום��ל�העבודות�וה�נה�ל��י�ה���.1

��חודשים�����1י�ה�וחשבון��ופי����.1
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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לא�תאוש���ל�תו�פת�תשלום�בגין�הפ�קה�בעבודות�או�בגין�תאום�שלבי�הביצוע�עם�קבלנים���.3

��באם�יעבדו�באת�.
��

על��ל�500��₪,�ה���ין��שאי�להטיל�על�הקבלן�קנ��יו�י�ב�ה"��חו�ה�בנו�ף�ל�שום�ב����י�ה.�4

שעות���ועד����1ידה�ולא�טופלה�באופן��יידי�תוך�בד�ישת�הפיקוח�ב�תב�פיגו��בביצוע�יום�

��ה�ישום�ביו�ן.
��

5� �ב���. �להצ�דות �ה�ללי �החשב �להנחיות �בהתאם �יחושבו �בתחו�י�התייק�ויות �ה��שלה �י

ה�הידוע�ב�ועד�האח�ון�להגשת�בניהתשו�ות��דד�הב�י��לחו�ה�יהיה��דד��התשתית�והבנייה,

��הצעות.
��

��ים��דלק�ן:לצו�ך�עבודה��ו�יהיו��תובות�הצדד��.6
��

��.��1�30ודיעין�,�4ה�עין�:��עדי�הד��תובת�

��____________________________.:���תובת�הקבלן

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��:ול�איה�באו�הצדדים�על�החתום
��

��
��

��:��_______________���������������������������הקבלן:��_________________בע"�"�עדי�הד�"
� �

� �

� �

� �

� �

� �
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� �

�זה���צוע�ע�ודות�ע��ידי�ק���תנ�י�החו����������1 �

� �"��דף �הידוע �יש�אל, ���שלת �ע"י �שהוצא �קבלן" �"חו�ה ��י �הצדדים, �בין "��3�10ו��ם�ב�את

הה��ם�ה��שלתי)�הינו�חלק�בלתי�נפ�ד��חו�ה��ה�ו�חייב��–,�(להלן��005התש�"ה�אפ�יל�נו�ח�

��הצדדים�ל�ל�דב��וענין,�וב�פוף�לשינויים�ולתו�פות�שיפו�טו�להלן.

�ה �ולתו�פות�יח�י �לשינויים �ב�פוף �ה��שלתי �בה��ם �לקבוע �בהתאם �יהיו �חו�ה �לפי צדדים

שיפו�טו�להלן�בחו�ה��ה�וב�ל��ק�ה�של��תי�ה�בין�הו�אות�ה�פו�טות�בחו�ה��ה�ובין�הו�אות�

�הם���י�ים�תחייבנה�ההו�אות�ה�פו�טות�בחו�ה��ההה��ם�ה��שלתי� �הצדדים��צהי�ים��י .

ק�או�אותו�לפני�החתי�ה�על�חו�ה��ה,�ובה�ת�ך�על��ך�ו�תוך�היטב�הו�אות�הה��ם�ה��שלתי,�

�הה��ם� ��ה. �חו�ה �על �עליהם�הם�חות�ים �יחולו �הו�אות�הה��ם�ה��שלתי ידיעה�וה���ה��י

��ה��שלתי�יחייב�ב�לואו�את�הצדדים�ב�פיפות�לשינויים�והתו�פות��דלק�ן:

1.� ��1ל�עיף��

� �א.� ��)1(�1תת��עיף��

� �� יעה�ה�ילה�"ה��שלה"�ו/או�"��שלת�יש�אל"�ב�ל��קום�בה��ם�ה��שלתי�בו��ופ�

��ו/או�"�דינת�יש�אל",�יבוא�ב�קו�ם�"עדי�הד�".

� �� ��ח�.����ךיבוא�ב�קו�ו��-�1ב�ל��קום�בו�י�תב�בחו�ה��ה�נ�פח��

� �ב.� ��)�(�1תת��עיף��

� �� ,��פי�שנו�חו�ב�ל�עת,�לא�יחול�על�היח�ים�בין�הקבלן�-�19�4חוק�חו�ה�קבלנות�תשל"ד�

���ה.�לבין�עדי�הד��לפי�חו�ה

�.� ���ל�עיף��

� �א.� ��(ה)�3תת��עיף��

� �� ��ב�קום�"לדעת�הקבלן"�יבוא�"לדעת�ה�פקח".�

3.� ��3ל�עיף��

� �א.� ��)1(�3תת��עיף��

� �� �1(� ��תבוטלנה�שתי�השו�ות�האח�ונות,�החל��ה�ילים�"על�אף�הא�ו��לעיל".�

� �� ��(� �"אלא�בה���ת�ה���ין�� �נא�� �בו �ה��שלתי �בחו�ה �אח� �וב�ל��עיף ב�עיף��ה

דו�ה)�יש�להו�יף�"אש��תינתן�או�ת�ו�ב�על�פי�שיקול�דעתו��ב�תב"�(או�ב�ל�נו�ח

��הבלעדי".

� ���ב.� ��)�(�3תת��עיף��

� �� ��יבוטלו�א�בע�השו�ות�האח�ונות�של�ה�עיף�החל�ב�ילים�"הודיע�הקבלן�ל�נהל...".�
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4.� ����עיף��

� ��וב�קו�ו�יא��:�-יבוטל�����עיף��

� ��.� ��ע�בויות:�

�.א הקבלן�לעדי�הד��עם�חתי�ת�להבטחת��ילוי�התחייבויותיו�על�פי�חו�ה��ה�י�ציא��

�ה�צו�ף�לחו�ה��ה�בשיעו��של� החו�ה�ע�בות�בנקאית�בנו�ח�ה�פו�ט�בנ�פח�ח�

ה�ש�ש�ב�י��לחישוב��.�הע�בות�תהיה�צ�ודה�ל�דד�ע�ך�החו�ה��ולל��ע"��5%

�הע�בות�תהיה��ההתייק�ות�בחו�ה �לחו�ה, ב�ידה�ונקבע�וב�ידה�ולא�נקבע��דד

�בע �הידוע �האח�ון �הבניה �ל�דד �ההצעותצ�ודה �הגשת �ל�שך�ת �תהיה �הע�בות .

��וג���הגשה�ואישו��של�חשבון��ופי.�הביצוע�ועד�ל�תן�תעודת�ג��

�.ב הוא�ך��שך�הביצוע��עב��לתקופת�הביצוע�ו/או�לא�ניתנה�תעודת�ג���או�עו�ד��

י�ים�לפני��10לה�תיים�תוקפה�של�הע�בות���יבה��לשהי�יחדש�הקבלן�הע�בות�

� �ולתקופה �החדש �הביצוע �ל�שך �ה�תיים��יו�ה �לא �ושוב �היה �חודש. �של נו�פת

�הע�בות� �תוקף �להא�יך �הקבלן �על �יהיה �ג�� �תעודת �ניתנה �ולא �הביצוע �שך

והשל�ת�הגשה����וחו���חלילה�עד�ל�תן�תעודת�ג��לאותה�תקופה�שתו�ה�עדי�הד

��ואישו��חשבון��ופי.

�.ג לא�חידש�הקבלן�הע�בות��א�ו��לעיל,�ו/או�הודיע�ה�פקח�ב�תב��י�הקבלן�אינו��

�הד���� �לעדי ��הקבלן ��לשהם ���ו�ים ��גיעים �ו/או �החו�ה �הו�אות �אח� לא

�בבת�אחת�או�בחלקים�חלקים� �הד�,��ולה�או�חלקה, תחולט�הע�בות�לטובת�עדי

�ד�ישתה,� �לב�� �או �להו�יח �הד� �עדי �חייבת �שתהיה �ו�את��בלי �פע�ים, ב��פ�

� �עי�וב��ל�תשלום�שעדי �שלא�לנקוט�ב�ל�פעולה�ל�ניעת�או ��תחייב הד��הקבלן

��תד�וש�בתוקף�הע�בות.

�.ד )�להלן,�לשינוי���ום�הע�בות��(�60תן�ה���תה�ב�ועד�הא�ו��ב�עיף�יעדי�הד��ת�

� �ב�עיף �הקבועה �בדק �ע�בות �של �לגובה �לעיל, �(א) �ב�"ק �הנ"ל,��(�60הא�ו�ה (

� �ב�עיף ���פו�ט �בדק, ��ע�בות �תש�ש �שינוי �לאח� �הא�ו�ה )��(��60שהע�בות

��להלן.

�.ה �אי� �הד��בתביעותיה��וצה��ל�ניעת��פקות,��י ���ום�הע�בויות��גביל�את�עדי ן

�הקבלן,�וב�ידה�שה�גיע�לעדי�הד���הקבלן�יעלה�על���ום�הע�בויות,�תהיה�עדי�

��הד����אית�לגבות��הקבלן�ה��ום�העודף�ב�ל�ד�ך�שת�צא�לנ�ון.

�.ו ב�די�לה�י���פק,�על�אף�הא�ו��ב�ל��קום,��וצה���י�אין�לקבלן���ות�עי�בון�על��

�.ו��ים�בגין��ל����ום�שיגיע�לו��עדי�הד�העבודות�ו/או�הח

�.� ��ל�� �את �ולהביא �החו�ה �����י ��ל �על �הד� �עדי �עם �לחתום �חייב הקבלן

�10ההתחייבויות�,�ע�בויות�וביטוח�ו�ל�ה����ים�הד�ושים�לחתי�ת�החו�ה�תוך�
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�לא�יחתום�תוך� �באם�הקבלן י�ים��15י�ים��תא�יך�ההודעה�על�ה��ייה�ב����,

�ל �הנשלחת �ההודעה �והוא��תא�יך �העבודה �על ��וות� �הקבלן ��י �הדב� �י�אה ו,

�הצעדים� ��ל �ינקטו ���ך ��תוצאה ��ה. �ב���� �שהציע �בהצעתו �לע�וד ���ב

ה�תחייבים���י�וב�לע�וד�בהצעה�ובחתי�ה�על�החו�ה.�חתם�הקבלן�על�אחד�או�

��אילו� �תוקף, ��בת �הצעתו �תיחשב �ידו, �חתי�ת �הטעונים �ה���� ������י יות�

לל�פ�טי��ל��יו��הקבלנים.�אם�יו��ן�הקבלן�אל�ה���ין�חתם�על��ל�ה����ים��ו

�לחתום �הקבלן �וי��ב �חתו�ים, �הבלתי �ה���� �����י ��ל �על �לחתום ��נת �-�על

�יחשב���י�שח���בו��הצעתו.

5.� ��10ל�עיף���

� ��)1(�10תת��עיף��

� ��י�חקו��ה�ילים�"באופן���בי�".�

� ��בטל.�-�)��(�10תת��עיף��

6.� ��11ל�עיף��

� �לוח�ה��נים�חייב�להיות���וחשב�בא�צעות�ת�נת�בנו�ף�לא�ו��ב�עיף�ו�בל� י�לג�וע���נו,

העד�נית�ביות�,�על�הקבלן�לעד�ן�אחת�לשבוע�את�,�גי��ה�����I���S�Fשל��������

,�הקבלן�לוח�ה��נים�בהתאם�לד�ישות�הפיקוח,��ודגש��י�לוח�ה��נים�יהיה�בחלוקה�יו�ית

ק�י�הן�לצו�ך�ה�נת�לוח�ה��נים�והן�יע�יק�יועץ�לוחות���נים�ש�ו�הת�חותו�ו�הו�עי�וקו�העי

��לצו�ך�עד�ונו,�יועץ��ה�ישתתף�בפגישות�השבועיות��אש��יד�וש��את�הפיקוח.

�.� ���1ל�עיף��

� ��בטל,�וב�קו�ו�יא��:�-�)�1(��1תת��עיף��

� �העיק�יים�1(��1 �לגבהים �יחו� �ונקודות �הקבע �נקודות �הצי�ים, �לקבלן �י��ו� �ה�פקח �א. (

� �הקבלן �העבודה. �ל�י�ון �של�הד�ושים �וה�דויק �הנ�ון �ל�י�ון �אח�אי יהיה

�ידי� �על �ו�ו�נו �שנקבעו �נקודת�הקבע �עם �בהתחשב �ה�דדים�והה�וונה הגבהים,

ה�נהל.�הוצאות�ה�י�ון�אש��הקבלן�אח�אי�עבו�ן�יחולו�על�הקבלן�וישול�ו�על�

��ידו.

� �� �ב.� �(א),�� �ב�"ק ��א�ו� �הנתונים �פי �על �ה�בנה �לביצוע �הד�וש �ה�י�ון �יבצע הקבלן

קיו�ו�ושל�ותו�של��י�ון��ה�והנתונים�שנ���ו�על�ידי�ה�פקח.�היה��ויש�ו��על

ו�י�ון�או�נתונים�אלו�נה��ו�או�נפגעו���יבה��לשהי,�יחדשם�הקבלן�על�חשבונו�

��הוא.

� �� �ג.� �העבודה�� �יבצע �אש� ��טע�ו ��ו��ך ��ודד �הקבלן �יע�יק �ה�י�ון �עבודות ב�ל

��ותיבדקנה�על�ידי�ה�פקח.�ב�יו�נות�ו�נד�ש�על�פי�דין

�.� ��14ל�עיף��

� ��)�בטל.5(�14תת��עיף��
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��

9.� ��15ל�עיף��

� �א.� ��)�יתוו�ף:1(�15לתת��עיף��

� �� ��לאח��ה�לה�"�נד�ש"�י�תב�"על�ידי�ה�פקח".�

� �ב.� ��)�(א)�יתוו�ף:�(�15לתת���עיף��

� �� �הקבלן��ש�ד�ה�פקח�יהיה�נפ�ד�� �של���ש�די ��6*10בגודל��יני�לי חד���י�לול�ט�,

�ולל�חלונות�ב�ל�חד�,���עם��נו�פים�חד�ים����ט��ו�ן��6*3ישיבות�בגודל��יני�לי�של�

��160��0שולחנות�ב�ידות���4יהוט��ש�די:� ,�"�1��� ����י�אות, ��1תלים�לת�ניות,

���גן�)4(�דוג�ת�ת�י���יםוקי�ו����שי��לחי�ום���1ק��,� ��ת�ת�עם��נעול, �א�ון ,

�טלפון � �החד�ים, �לשני ��הי���פוצל �אינט�נט �קו �בגין��עם �(הן �תשלום ללא

�השי�ו/ה��ישה �בגין �והן �פק��שהתקנה ���שי� �הציוד��השוטף), ��ל �צילום. ו��ונת

��שו�ש) �(לא �חדש �ליהיה �חניה ��חבת �תו�ד� �ל�בנה �ב��וך �לפחות,���5-. ���ב �לי

�ש�ד�ה�פקח�ואבי��יו��ד�ך��צעים�קיי�ת.ל�חו����צע��הודק,�שתחוב��ל�ביש�או�

��יהיו�לשי�וש�ה�פקח�בלבד�עד�ל�יום�הפ�ויקט�ו��י�תו.

� �� ��בנה�שי�ותים��

�ו��ים�ה�ל��חוב��אל��ע��ת��םיוצב��בנה�עם�א�לת�ישיבה�נשטפת�ו�ן��יו��עם�ב����י

��תקן� �להציב �ניתן �לחילופין �בשטח. �האפש�ויות �לפי ��פיגה �בו� �ע"ג �או �והביוב ה�ים

��שי�ותים��י�יים���וג�"�וצאות"�או�שווה�ע�ך.

�ה�פק �ל�בנה ��הה ��בנה �ל�פק �הקבלן �על �ה�פקח, �ל�ש�ד �הבטחת�בנו�ף �בעבו� ח

האי�ות,�ה�בנה�י�לול�גם��בנה�שי�ותים��הה�ו�ן�את��ל�האבי��ים�וה�יהוט�שנד�שים�

��ל�ש�ד�ה�פקח.

��

�ולתאו�תם�וה�נתם�בחש�ל.� �יו�י �לש�י�ת�ה�בנים�ולניקיונם�היום �יהא�אח�אי הקבלן

�נפ�ד��ה�בנה.� �בלתי �חלק �ויהיה �הקבלן �ע"י �גנ�טו��שיותקן החש�ל�ל�בנה�י�ופק�ע"י

שי�ופק�ויוצב�ע"י�הקבלן�יהיה�חלק�בלתי�נפ�ד��ה�בנה,�והקבלן�לא�יהא��שאי�ה�בנה�

�ה�בנה�יישא�� �הקבלן. �חשבון �יהיה�על ��ה �ב�עיף ��ל�הא�ו� �שי�וש�לצ��יו. לעשות�בו

��את��העבודה�עם�השל�תה�ובאישו�ו�של�ה�פקח.� �ול�לקו ���וש�הקבלן�ועליו�לפ�קו

�בנה�ה�פקח�לתקופת�החו�ה�באח�יות��טיפול�והוצאות�בגין��ישוי�הע�דתו�ה��נית�של

ועל�חשבון�הקבלן.�תקינות�ה�בנים��בחינת�בטיחות,��יבוי�אש�וחוק�החש�ל�באח�יות�

באם�ני�וק�ו/או�התקלקל�ה�יהוט�ו/או���שי��ב�ש�ד�ה�פקח,��תחייב�הקבלן�הקבלן.�

על�הקבלן�ל�פק�לאו�ך��.שעות���ועד�קבלת�הודעה�ב�תב��את�ה�פקח��4לתקנו�בתוך�

�� �תקינה��ל �לעבודה �הנד�ש �ו�ל �ניי� �לפק�, �טונ� �ל�דפ�ות, �טונ� �או �דיו �הביצוע �ן

��ו�ציפה�של�ה�פקח�והבטחת�אי�ות.
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��

� �ג.� ��):�(�15תת��עיף��

� �� �� ��י�חקו�ה�ילים�"שנקבעו�בחו�ה".�

10.� ��16ל�עיף��

� ��ב�ל��קום�בו��ופיעה�ה�לה�"�תוצאה"�י�תב�ב�קו�ה�"שנג��ה�ב�יש�ין�על�ידו".�

� ��):5(�16תת��עיף��

� ��בוטל�השו�ה��ה�ילה�"�תוצאה"�עד��ל�ילים�"ב�פ�טים�או".ת�

11.� ���1ל�עיף��

� ��בטל.�-�)�(ב)��(��1תת��עיף��

1�.� ��19�,�0ל�עיפים��

� ���בוטל.��0)��בוטלים.��עיף�3)�(�)�(1(�19תתי��עיפים��

��

��"�יטוח"

�בלי�לג�וע��אח�יותו�של�הקבלן�עפ"י�ה��ם��ה�ועפ"י��ל�דין,��תחייב�הקבלן�לע�וך��.�13
חשבונו,�בא�צעות�חב�ת�ביטוח��ו�שית��דין,�את�הביטוחים�ה�פו�טים�ולקיים�על�

ביטוח�חבות�ה�וצ��ו�ן�לעניין��בנ�פח��ה,�על��ל�תנאיו,�ו�את�ב�שך��ל�תקופת�הה��ם
שנים�נו�פות��3ול�שך�אח�יות��קצועית,�ל�שך��ל�תקופת��תן�שי�ותי�הקבלן�וביטוח�

�.��תום�ביצוע�העבודות

���יטוח�ע�ודות�ק��ניות�13.1

13.1.1� ��נ�ק���וש�-)�1פ�ק�(�

ביטוח��נגד�אבדן�או�נ�ק�פי�י,�בלתי�צפוי,�שייג�ם�לעבודות,�לחו��ים,�לציוד�קל�לבניה�
��ול�בנים�א�עיים��הנ�צאים�באת��העבודה�ב�שך�תקופת�ביצוע�העבודה.

��אח�יות��לפי�צד�שלישי�-)��פ�ק�(����.13.1

�וע�בלתי�יו/או�נ�ק�ל��וש��אביטוח�חבות��לפי�צד�שלישי�בגין�פגיעה�גופנית�ו/או�אבדן�
��צפוי�שייג�ם�באת��העבודה�ב�שך�תקופת�ביצוע�העבודה,�ועקב�ביצועה.

�� �לא�תפחת ��ה �ביטוח �בגין �לתקופת�ילא�10,000,000��₪-אח�יות�ה�בטח �וב�ה"� �וע
��הביטוח.

��חבות�ה�עבידים�-)�3פ�ק�(�13.1.3

��ל�העובדים�ה�וע�קים� �בגין �ה�שנה �קבלני �ו/או �חבות�הקבלן �העבודהבביל�י�וי ,�צוע
�ו/או� ��תאונה ��תוצאה �ש�לי) �ו/או �נפשי �נ�ק �(�ולל �גופני �נ�ק �ו/או ��וות ��ק�ה ל�י�וי

��ג�ם�תוך��די�ועקב�ביצוע�העבודה.י�חלה�העלולים�לה

�� �תפחת �לא ��ה �ביטוח �בגין �ה�בטח ����0,000,000-�אח�יות �לא₪ �וב�ה"��ילעובד, �וע
��לתקופת�הביטוח.

���ין�ו/או��נהליו�ו/או�עובדיו�ו/או��דינת�ביטוח�העבודות�הקבלניות�י�לול�את�ה��.13
�ש�ד�השי�ון�והבינוי�ו/או���"י�ו/או�גופי�חב�ות�בק�ה��טע�ם�בשם��-יש�אל

�ה�בוטח.���
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�לי���ב�ו�ל��עבו���19�5–�לפי�חוק�פיצויים�לנפגעי�תאונות�ד��ים,�התשל"ה��יטוח�חו�ה�13.3
�.�ביטוח�חובה�קיוםה�חייבים�בשי�וש�הקבלן,�ציוד�ו�תקנים�

�תוצאה��שי�וש�בציוד���ני�הנד�י�ו�ל��לי�נע�ו/או���ונע�אח���וח�נזק��רכוש�צד�ג'�יט�13.4
ל�בות��נופים,��לג�ות,�ט�קטו�ים,���בשים�ו�ל��לי�אח��ה�וגד����לי���ב��נועי�ו/או�
ציוד���ני�הנד�י�או�אח�,�ה�ובאים�לאת��על�ידי�הקבלן�ו/או��י��טע�ו�ובגבול�אח�יות�

�לנפגע,��ק�ה�ולתקופת�הביטוח.���1,000,000�₪-�שלא�יפחתו��

עקב�שי�וש�ב�לי���ב��נועי�ל�בות�ציוד���ני�הנד�י�אש��אין�חובה���יטוח�נזקי�גוף�13.5
לבטחם�בביטוח�חובה�ו/או�לא�ניתנים�לביטוח�ב��ג�ת�ביטוח�חובה�בגבול�אח�יות�שלא�

�לתובע,��ק�ה�ולתקופה�הביטוח.�10,000,000���₪-יפחת��

ל�לים�(צ.�.ה),�ציוד,��לי�עבודה,���ונות,��תקנים�ו�ל��ני"�יטוח�"כ��ה�יכונים�ציוד��כ�13.6
ציוד�ו��וש�אח��שהובאו�על�ידי�הקבלן�ו/או��טע�ו�ו/או�עבו�ו�לאת��הפ�ויקט�(ל�עט�
חו��ים�וציוד�ה�ובא�לאת��ו�הווה�חלק��הפ�ויקט)�ו�בלי�לג�וע���לליות�הא�ו�,�

ם,�ט�קטו�ים,��ע�בלים�ל�בות��נופים,�עגו�נים,��תקני�ה��ה,��עליות��שא,��ע�י�י
�ו�ל�ציוד�הנד�י�אח��ואש��אינו��הווה�חלק��עבודות�הפ�ויקט.�

על�אף�הא�ו��לעיל,�הקבלן�יהיה��שאי�שלא�לבטח�את���ושו�ו/או���וש�שבאח�יותו�ו/או���.13
קבלני��שנה�ו�את�בתנאי��י��וית��על��ל���ות�לד�וש�ו/או�לטעון��נגד�ה���ין�ו/או�

�ש�ד�השי�ון�והבינוי�ו/או���"י�ו/או�גופי�חב�ות��-דינת�יש�אל�נהליו�ו/או�עובדיו�ו/או��
�ה�צ"ב�ל�עיפי�הביטוח�בחו�ה��ה.�"�תב�ויתו�"בק�ה��טע�ם,�בחתי�תו�על�נ�פח�

�

�ח�ות�ה�וצר���יטוח��.13

�צד�ח�ותה��טח��ת� �כ� �ו/�ו �רכושו�ש��ה�ז�י� �ו/�ו ��גופו �נזקים�שיגר�ו ��גי� �הק���
� �ע"� �אח�יות �בגבולות ��8,000,000שלישי �פי�₪, �על ��הגד�תם �לקויים �ה�וצ�ים בהיות

�(נו�ח�חדש).����196הנ�יקיןועל�פי�פקודת���19�0–"חוק�האח�יות�ל�וצ�ים�פגו�ים�

�של� חודשים�לאח��תום�תוקף�הביטוח���ל��יבה�שהיא,���1הביטוח��ולל�תקופת�גילוי
�על�ידי�הקבלן�ביטוח�חלופי�ה�עניק��י�וי��קביל�ל�תחייב� �הא�ו��בתנאי��י�לא�נע�ך

�תקופת� �ב�הלך �הודעה �תי��� �ושעליו �הביטוח �בתקופת �שיא�ע �אי�וע �ו�ל ��ה באישו�
�תקופת� �ההודעה�ב�הלך �נ���ה �עליו ��אי�וע �נושא�ועניין �ל�ל �ייחשב �ה�וא��ת, הגילוי

��הביטוח.

�פגיעה�גופנית� ��פוף�ל�ל�הגבלה�בדב��חבות�בשל��וות, �הביטוח�אינו �ה���הקבלן, ל�ען
�י�אש��נג�ם�עקב�אי�התא�ת�"ה�וצ�"�לייעודו.ו/או�נ�ק�ל��וש��וחש

�יחול� �הה��ם �חתי�ת ��ועד �לפני �ל���ין �הקבלן �ידי �על ��לשהם �שי�ותים �ניתנו אם
�א�ו�,�אף�אם�חל��ועד��השי�ותיםהביטוח�על�פי�פולי�ה��ו�ל�פ�ע���ועד�תחילת��תן�

���ה�לפני��ועד�תחילת�הפולי�ה.
� �ו/או �יש�אל�נהביטוח��א�ו��יו�חב�ל�לול�את�ה���ין ��דינת �ו/או �עובדיו �ו/או �-�הליו

�חב�ות�בק�ה��טע�ם� בגין�אח�יותם�ל�עשי��ש�ד�השי�ון�והבינוי�ו/או���"י�ו/או�גופי
�ל�עיף� �ב�פוף �ו�את ��טע�ו, �ו/או �בש�ו �והבאים �עובדיו ��נהליו, �הקבלן, ��חדלי ו/או

��ח.�אח�יות�צולבת�לפיו�נחשב�הביטוח��אילו�נע�ך�בנפ�ד�עבו���ל�אחד��יחידי�ה�בוט
�לה�ציא�את�האישו��לקיום�ביטוח�ה�תייח��לפ�ק� �יהיה��שאי �הקבלן �הא�ו�, על�אף

��"חבות�ה�וצ�",�ביום�ה��י�ה�של�העבודה�לידי�ה���ין.

���יטוח��חריות��קצועית�13.9

ביטוח�אח�יות��קצועית�ה�בטח�את�חבות�הקבלן�בגין��עשה�ו/או��חדל��קצועי�ו/או�
�ב� �ש�קו�ה �טעות �ו/או ��קצועית �חובה �הקבלן,�הפ�ת �של �הש�טה �או ��חדל שלנות,

�ו �עובדיו �אש��בגין��נהליו, �בשליחותו, �בעבו�ו�ו/או �ו/או �ו/או�בש�ו �ל�הפועלים��טע�ו
א�ע�תוך��די�ו/או�עקב��תן�שי�ותי�הת�נון�ו/או�ב�הל�ם�ו/או�ב��ג�תם�בגבול�אח�יות�

��לאי�וע�וב�ה"��לתקופת�ביטוח�שנתית.���4,000,000�₪ע"��
��
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�שי�ותים �ניתנו �יחול��אם �הה��ם �חתי�ת ��ועד �לפני �ל���ין �הקבלן �ידי �על �לשהם
�א�ו�,�אף�אם�חל��ועד��השי�ותיםהביטוח�על�פי�פולי�ה��ו�ל�פ�ע���ועד�תחילת��תן�

���ה�לפני��ועד�תחילת�הפולי�ה.
��

הביטוח�יו�חב�ל�לול��עיף,�על�פיו�ב�ק�ה�שהביטוח�יבוטל�שלא�עקב�אי�תשלום�פ��יות�
��לשה ���יבה �יחודש �לא �ותביעות�או �נ�קים �גילוי �תקופת �תחול �בפולי�ה ��י �יו��ם, י,

� � �ל�שך �הביטוח���1וא��ת, �תוקף �פג �בו �נו�פים��ה�ועד �ב�ק�ים�של��חודשים ל�עט
�ה�בוטח ו�ל�אי�וע�שיא�ע�בתקופת�הביטוח�ושעליו�����ה�ו/או�אי�תשלום�פ��יה�ע"י

�ועניי �נושא �ל�ל �ייחשב �ה�וא��ת, �הגילוי �תקופת �ב�הלך �הודעה �עליו�תי��� ��אי�וע ן
�נע��ה�בחב�ת�ביטוח�אח�ת�באותם� �אלא�אם נ���ה�ההודעה�ב�הלך�תקופת�הביטוח,

��התנאים�ובגבולות�אח�יות��הים.
��

� �יו�חב ��ל�לולהביטוח��א�ו� �יש�אלאת�ה���ין ��דינת �ו/או �עובדיו �ו/או ��נהליו �-�ו/או
בגין�נו�פים��ש�ד�השי�ון�והבינוי�ו/או���"י�ו/או�גופי�חב�ות�בק�ה��טע�ם���בוטחים�

אח�יותם�ל�עשי�ו/או��חדלי�הקבלן�ו/או��י��טע�ו,�ו�את�ב�פוף�ל�עיף�אח�יות�צולבת�
�לפיו�נחשב�הביטוח��אילו�נע�ך�בנפ�ד�עבו���ל�אחד��יחידי�ה�בוטח.�

��
�עי�וב/שיהויהביטוח�ב�עיף��ה�יהיה�חופשי���ל��ייג�ו/או��גבלה�בדב�:�אובדן�השי�וש,�

�אובד �הביטוח�יו�חב�ל��ות�את�אח�יותו�עקב�ק�ות��ק�ה�הביטוח, ���ו��ן �����ים, ן
�של�הקבלן�בגין�אי�יוש��של�עובדים�ו/או��נהלים�ו�ן�בגין�ח�יגה�����ות. �

��
�בביטוחים�ה�פו�טים�לעיל�יצוינו�ה�עיפים�שלהלן:��13.10

�
13.10.1�� ��הנ"לביטוחים�ה�י �ה���ין �ע"י �הנע�ך �יש�אלקוד�ים�ל�ל�ביטוח ��דינת �ש�ד��-�ו/או

ו�י�חב�ת�הביטוח��וות�ת�על���"י�ו/או�גופי�חב�ות�בק�ה��טע�ם�השי�ון�והבינוי�ו/או�
�על�פי��עיף� �הבאים��טע�ו �ו/או �טענה�בדב��שיתוף�ביטוחי�ה���ין �ד�ישה�ו/או ��59ל

�לחוק�חו�ה�הביטוח.

�
13.10.��� ��י ��י �הקובע, ��עיף �י�ללו �הנ"ל �ה�בוטח,�הביטוחים �על �ה�וטלות �החובות �קיום אי

��תן�הודעה� �אך�לא��וגבל�אי ��תנאי�ל�בות, ו/או�אי�הגשת�תביעה�ו/או�הפ�ה�של�תנאי
�הפולי�ות�בתם�לב,�לא�תפגע�ב��ויותיו�של�ה���ין�על�פי�הפולי�ות.

�
13.10.3�)� ���ות�תחלוף �על ��עיף�בדב��ויתו� ��לפי��SUBROGATIONי�הביטוחים�הנ"ל�י�ללו (

נת�ו/או��די�ה���ין�ו/או�עובדיו�ו/או��נהליו�ו/או�בעלי��ניותיו�ו/או��ל�הפועלים��טע�ו
��-יש�אל ��טע�ם �בק�ה �חב�ות �גופי �ו/או ���"י �ו/או �והבינוי �השי�ון �קבלני��ש�ד ו�ל

��י� ��ל �ו�לפי �ולבאים���וחם �העבודות �והיועצים�הקשו�ים�לביצוע �ה�ת�ננים, ה�שנה,
ש�לפיו�התחייב�ה���ין�ב�תב�ט�ם�ק�ות��ק�ה�הביטוח�(בהתייח��לויתו���א�ו���לפי�

�הוי �היועצים�וה�ת�ננים�ה�ת�ננים�והיועצים�העצ�איים, �בביטוחי �יהיה��ותנה��י תו�
��י� �יחול�לגבי �לא �וב�ל��ק�ה�הויתו���א�ו� �הקבלן) ��לפי �קיים�ויתו��הדדי העצ�אים

�שג�ם�לנ�ק�ב�דון.

ה���ין�יהיה�פטו����ל�חובת�תשלום�לפ��יה�הביטוחים�הנ"ל�י�ללו��עיף�הקובע,��י��י��13.10.4
� �האח�אי �יהיה �והקבלן �הקבלן �ביטוחי �בגין �הפ��יות��לשהי �לתשלו�י �והבלעדי היחידי

והשתתפויות�עצ�איות�וביטוחי�הקבלן�י�ללו�תנאי��פו�ש�על�פיו�לא�נהיה��שאים�לבטל�
�בדוא�� �הודעה �ל�ם �תי��� ��ן �אם �אלא �הביטוחי, �ה�י�וי �את �לצ�צם �או �הביטוח את

�יום���אש�וב�תב.��60-�שום�על��וונתנו�לעשות��ן�לא�פחות��

או��ל�נו�ח�אח��שיחליף���013ו�נחותים��הנו�ח�הידוע��ביט�לא�יהי�הביטוחים�הנ"ל,�י��13.10.5
�.�,�ל�בות�ביטול�ח�יג��שלנות��בתיאותם
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13.10.6�� �ה�י ��י ��עיף�הקובע, �ע"פ�הביטוחים�הנ"ל�י�ללו �יהיה��שאי�ל��ש�את���ויותיו ���ין
�ביטוחי�הקבלן,�גם�ללא�ה���ת�הקבלן.

��ה�13.11 �בנ�פח �הביטוחים�הנ���ים �תנאי ��ל �אח� �ל�לא ��תחייב �בין�הקבלן �והוא��תחייב, ,
�ביטוחי� �פולי�ות ��י �ולוודא, �לדאוג �וב�ועדם, �ב�לואם �הביטוח �ד�י �את �לשלם הית�,
הקבלן�תחודשנה��עת�לעת,�לפי�הצו�ך,�ותהיינה�בתוקף�ב�שך��ל�תקופת�ההתקש�ות�על�
פי�הה��ם,�לא�לעשות��ל��עשה�שיש�בו��די�לצ�צם�ו/או�להפקיע�את�תוקף�הביטוחים�

�ה�� �לבקשת �ב�ל�ולה�ציא �יישא �הקבלן ��י �יודגש, �הפ��יה. �תשלו�י �על �אישו�ים �ין
��ק�ה�ב��ו�י�ההשתתפויות�העצ�יות�הנקובים�בביטוחי�הקבלן.�

יום���14-ללא�צו�ך�ב�ל�ד�ישה��צד�ה���ין��תחייב�הקבלן�לה�ציא�ל���ין,�לא�יאוח�����13.1
הקבלן��לפני��ועד�תחילת��תן�שי�ותי�הקבלן�עפ"י�ה��ם��ה�אישו��בדב��ע�י�ת�ביטוחי

��נו�ח�אחיד"��שהוא�חתום��דין�על�ידי�ה�בטח.�-בהתאם�לנו�ח�"אישו��ע�י�ת�ביטוחים

הקבלן��צהי�,��י�ידוע�לו,��י�ה�צאת�אישו��ע�י�ת�הביטוחים��א�ו���שהוא�חתום��דין��13.13
�ואולם�אי� על�ידי�ה�בטח�הינו�תנאי��תלה�ו�קד�י�להתחלת��תן�שי�ותי�הקבלן�על�ידו,

�בויותיו�של�הקבלן�על�פי�ה��ם��ה�ועל�פי��ל�דין.�ה�צאתו�לא�תג�ע��התחיי

�לצ�צם�או�לג�וע��13.14 �הקבלן��די �ידי �בע�י�ת�הביטוחים�הנ"ל�על ��י�אין בהקש���ה��ובה�,
�בע�י�ת� �יהיה �ולא �דין, ��ל �פי �ועל ��ה �לה��ם �בהתאם ��התחייבויותיו �שהיא ��ל בצו�ה

ין�ו/או��י��טע�ו�הביטוחים��די�לשח���את�הקבלן��חובתו�לשפות�ו/או�לפצות�את�ה���
�בגין��ל�נ�ק�שהוא�אח�אי�לו�על�פי�ה��ם��ה�ו/או�על�פי��ל�דין.�

י�ים�לפני��ועד�תום�תקופת�ביטוחי�הקבלן,��תחייב�הקבלן�להפקיד�בידי����-לא�יאוח����13.15
נו�ח�אחיד"�בגין�הא��ת�תוקפו�לשנה�נו�פת�ולה�שיך��-�ה���ין,�"אישו��ע�י�ת�ביטוחים
�בי �ע�י�ת �אישו� �את �תקופת��-טוחיםלהפקיד ��ל �ל�שך �ביטוח �שנת ��די �אחיד" נו�ח

��.�שנים�נו�פות��תום�ביצוע�העבודות�3ול�שך��ההתקש�ות�על�פי�הה��ם

�ידי��13.16 �על �שיו�צא �הביטוחים �ע�י�ת �אישו� �את �לבדוק �חייב, �לא �אך ��שאי, �יהא ה���ין
חבה�הקבלן��א�ו��לעיל,�והקבלן��תחייב�לבצע��ל�שינוי�ו/או�תיקון�ו/או�התא�ה�ו/או�ה�

�שייד�שו�על��נת�להתאים�את�הביטוחים�להתחייבויותיו�על�פי�ה��ם��ה.�

���ויות�ה���ין�לע�י�ת�הבדיקה�ולד�ישת�השינויים���פו�ט���13.1 הקבלן��צהי��ו�תחייב,��י
�לגבי� �שהיא �אח�יות ��ל �ו/או �חובה ��ל ��טע�ו ��י �ו/או �ה���ין �על ��טילות �אינן לעיל

יבם,�היקפם,�ותוקפם,�או�לגבי�העד�ם,�ואין�הביטוחים�על�פי�אישו��ע�י�ת�הביטוחים,�ט
�דין,� ��ל �על�פי �על�פי�ה��ם��ה�ו/או בהן��די�לג�וע���ל�חובה�שהיא�ה�וטלת�על�הקבלן
�את�אישו�� �אם�לאו,�בין�אם�בדקו �ובין �ע�י�ת�שינויים���פו�ט�לעיל �אם�ד�שו ו�את�בין

�ע�י�ת�הביטוחים�ובין�אם�לאו.

ף��ה�ב�ללותן�או�בחלקן,�יהא�ה���ין���אי,�אך�לא�לא�ע�ד�הקבלן�בהתחייבויותיו�לפי��עי��13.1
�לשלם� �ו/או �חשבונו �ועל �הקבלן �של �ב�קו�ו ��הם �חלק �או �הביטוחים �את �לע�וך חייב,

�ב�קו�ו��ל���ום�שהוא�ו�את��בלי�לג�וע����ותו�של�ה���ין�ל�ל��עד�אח�.�

הפולי�ות��ביטוחי�הקבלן�י�ללו��עיף�לפיו���ויות�ה���ין�לקבלת�שיפוי�ו/או�פיצוי�על�פי�13.19
לא�תפגענה�עקב�אי�קיום�תנאי��תנאי�הפולי�ה,�ח�יגיה�והגד�ותיה�על�ידי�הקבלן�ו/או��י�
�טע�ו�בתם�לב�ו/או��עקב�אי�ע�ידה�בתקנות�ו/או�הנחיות�ו/או�הו�אות�ו/או�העד���ישוי�

�ו/או�אישו�ים��תאי�ים��את�ה�שויות�או�הגופים�ה�תאי�ים.�

הוא���אי�לפי��עיף��ה�ב�ללותו,���ל���ום�שיגיע�ה���ין�יהא��שאי�לנ�ות���ו�ים�להם��13.�0
�לגבותם� �יהא��שאי �ו�ן �שהוא, �ב�ל���ן �חוק, �בצי�וף�הצ�דה�ו�יבית�על�פי �לקבלן ��נו

��הקבלן�ב�ל�ד�ך�אח�ת.

הקבלן��תחייב�לש�ו��ולקיים�באופן�קפדני�ו�דוקדק�את��ל�החוקים,�התקנות,�הצווים,��13.�1
�לשי�ותי �ה�תייח�ים �והתקנים �ההו�אות ��ן�הנים �ל�עלה �הה��ם. �פי �על �ידו �על תנים
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�לאו�י�� ��ל�ד�ישות�והו�אות�החוק�לביטוח �ל�לא�אח� ��תחייב �הקבלן ��י הצו�ך�יובה�,
�תשנ"ה� ��שולב, �אך���1995–נו�ח �ובעיק�, �פיו, �על �שהותקנו �והתקנות �הצווים ��ל ואח�

�ו/או� ��ל�עובדיו�ו/או�שליחיו �שהקבלן, �ש�שיו��בלי�לפגוע�ב�לליות�הא�ו��לעיל,�באופן
� �ב�תן �שיוע�קו �ועובדיהם �שלו �ה�שנה �קבלני �שיע�קו�השי�ותיםו/או �אלה �ל�בות ,

�ההתקש�ות� �תקופת ��ל �וב�שך �עת �ב�ל �יהיו ���ני, �או ��ק�י �באופן �הא�ו�ות בעבודות
���אים�ל�ל�ה��ויות�שעל�פי�החוק�הנ"ל.�

�ד�ישת����.13 �בבחינת �הנה ��ה �בנ�פח ���פו�ט �האח�יות �גבולות �קביעת ��י �ב�את, �ו��ם
יני�ום�ה�וטלת�על�הקבלן�שאינה�פוט�ת�אותו���לוא�חבותו�לפי�ה��ם��ה.�על�הקבלן��

��צהי��ו�אש�� �הקבלן �את�גבולות�האח�יות�בהתאם. �לחבות�ולקבוע �את�חשיפתו לבחון
�ב�ל� ��טע�ו ��י �ו/או �ה���ין ��לפי �ד�ישה �ו/או �טענה ��ל ��להעלות ��נוע �הוא ��י ב�את

ל�טענה�אח�ת�בנושא�גובה�ו/או�היקף�ה�י�וי�הקשו��לגבולות�האח�יות�הא�ו�ים�ו/או��
�ו/או� �נו�פים �ביטוחים �בע�י�ת �צו�ך �יש �הקבלן �ולדעת �היה �ידו. �על �שהוצא הביטוחי
�שלי�ים��לשהם�לביטוחים,��תחייב�הקבלן�לע�וך�ולקיים�את�הביטוח�ה�שלים�/הנו�ף�

�וי �בדב� ��עיף �יי�לל �הקבלן �שיע�וך ��שלים �ו/או �נו�ף ���וש �ביטוח �ב�ל תו���א�ו�.
�ו/או�הבאים��טע�ו.�לעניין�ביטוח�חבויות��שלים� ��לפי�ה���ין ה�בטח�על���ות�תחלוף

�ו/או�נו�ף�יו�חב�שם�ה�בוטח�ל�לול�את�ה���ין�ב�פוף�ל�עיף�אח�יות�צולבת.�

�ו/או��13.�3 �ד�ישה �ו/או �טענה ��ל �לו �לא�תהיה ��י �הקבלן, ��צהי� �לעיל, �הא�ו� �לג�וע��ן �בלי
��טע� ��י �ו/או �ה���ין ��נגד �פי�תביעה �על �לשיפוי ���אי �שהוא �נ�ק ��ל �בגין �בש�ו �ו/או ו

�אל�לא�ההשתתפויות� �לשיפוי �שהיה���אי �או �לעיל, ���פו�ט �לע�וך הביטוחים�שהתחייב
���ל� �בש�ו �ו/או ��טע�ו ��י �ו/או �ה���ין �את �פוט� �והוא �בפולי�ות, �הנקובות העצ�יות

�אח�יות�לנ�ק��א�ו��ו�תחייב�לפעול�ל�יצוי���ויותיו�על�פי�ביטוחיו.

��שנה��13.�4 �קבלני �ל�בות �אח�ים �יועצים �ו/או �עם��ת�ננים �בהתקש�ותו ��י ��תחייב, הקבלן
�הוא�יהא�אח�אי�ל�לול�בה���י��ב��ג�ת ו/או�בקש��עם�ביצוע�העבודות�נשוא�חו�ה��ה,

�עיף�לפיו�ה�ת�ננים�ו/או�היועצים�ו/או�קבלני�ה�שנה�יתחייבו�לע�וך��ההתקש�ות�ע�ם,
�ב � �ה�תאי�ים �ביטוחיהם �את �ע�י�ת�ולקיים �באישו� �ה�פו�טים �לביטוחים תנאיהם

�ל�תקופת�התקש�ותם�עם�הקבלן�ולעניין�אח�יות��קצועית,��ביטוחי�הקבלן�ו�את�ל�שך
ל�שך��ל�תקופה�נו�פת�לאח��תום�ההתקש�ות�ועד�לתום�תקופת�ההתיישנות�הקיי�ת�על�

� �בביטוחים�הנע��ים�על �את�שם�ה�בוטח �לה�חיב �הקבלן ��תחייב �לחילופין, �דין, ידו�פי
�ול�לול�את�ה�ת�ננים�ו/או�היועצים�ו/או�קבלני�ה�שנה�אש��פועלים��טע�ו�ו/או�בש�ו.��

�עיל�תהווה�הפ�ה�י�ודית�של�הה��ם.להפ�ת��ל�אחת��הו�אות��עיף��ה�ד�13.�5

��
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���������������������������������ת�רי��__________

� �

��כ�וד �� �

��ייזום,�יעוץ�וניהו��כ�כ�י��ע"��עדי�הדר �

� �

� �

��.ג.נא

��

����עיפי�ה�יטוח��חוזה�זה)�1�.7(�פי��עיף��ויתור�כת�:���הנדו

� �

או�/ו���ם�ד�ישהאו�/ו�תביעה��ל�על���אש��וות�ים�אנו��י��לפי�ם��ו�תחייבים��צהי�ים�הננו
�יש�אל��טע��ם�הפועלים��ל ��דינת �חב�ות��-ו/או �גופי �ו/או ���"י �ו/או �והבינוי �השי�ון �ש�ד

�ל�בות�אח��תפקיד��ל�בעלאו�/ו�יועציםאו�/ו�צועבי��קבלני��ש�שים�הנ�ם�בהם,�בק�ה��טע�ם
�ציודאו�/ו���ונותאו�/ו�עבודה�ל�לי�נ�קאו�/ו�אובדן���ל�בגין,�פ�ויקט���נהלי��ש�שים�אתם�בהם

�/ו ��הנד�י���ני�ציוד�ו�ל���ב��לי�ל�בות��תקניםאו � ,(� �"הציוד" או�/ו�שבבעלותנו(להלן:
�על,��ה�ה��ם�נשוא�לאת��ה�ובא�אח��ציוד�ל��ל�בות,��דין�פי�עלאו�/ו�ה��ם�פי�על�באח�יותנו

��.עבו�נואו�/ו��טע�נו�אח�יםאו�/ו��שנה��קבלני"י�עאו�/ו�ידנו

,�יחול�על�אח�יותנו�הבלעדית�ואנו��וות�ים���אש�לציוד�לנו��י��ן��ל�אבדן�ו/או�נ�ק�שיהיה�ידוע
���ם�ו/או�ביטוחי�ם�ואנו��תחייבים�לשפות�את�ם �ד�ישה��א�ו�, ��ל��על��ל�תביעה�ו/או בגין

ים�ו/או�קבלני��שנה�ו/או�נתביעה�ו/או�ד�ישה�שתחויבו�ע"י�צדדים�שלישיים��לשהם�ל�בות�קבל
���ש�י�ים�של�"ציוד"���ל��וג�ותאו�.�

�יםנקבל�בא�צעות(ל�בות��לאת���לשהוא��נועי���ב��לי�ונביא����ל��י��לפי�ם��תחייבים�הננו
�/ו ��שנה�קבלניאו � �שייג�ם�נ�ק�ו�ל��חוק�חובה�ביטוחי��בה��ל�לי�קיי�ים��י�תחילה�נוודא)

�/ו��נועי���ב��לי�לאותו ��וות�ים�ואנו�הבלעדית�אח�יותנו�ועל�בלבד�עלינו�יחול�הנד�י�ציודאו
�.ביטוחי�ם�שיתוףאו�/ו���ם�ד�ישהאו�/ו�תביעה��ל�על���אש

� �� �� �� ���

��������������������������������������������������������������������� �� ��,�על�החתום�

��

_______________________��� �� �� �_________________��

���חתי�ה�אישית�של��נהל�הקבלן�� �חתי�ת�הקבלן�(החב�ה)������������������������ �

�

��

��

��
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�

14.� ����ל�עיף��

� ��בטל,�וב�קו�ו�ייא��:�-����עיף��

� �(א)�� ��ים,�� ��שת �שביל, ��ד��ה, �ד�ך, �קלקול�שייג�ם�ל�ביש, �או �נ�ק �ש�ל �אח�אי הקבלן

,�הטלפון�וצינו�ות�להעב�ת�דלק�ו�יו"ב�תוך��די�ביצוע�תקשו�ת,�חש�ל,�העוליביוב,�ת

�וצפוי� �ה��חי ��עשה �שהיו �ובין �באק�אי �נג��ו �הקלקול �או �שהנ�ק �בין העבודות,

��אש,�יתוקן�על�חשבונו�הוא�באופן�היעיל�ביות��ולשביעות��צונו�של�ה�נהל�ושל��ל�

�ב�ד��ה,�בשביל,�אדם�או��שות�ה�ו���ים�לפקוח�על�הטיפול�ב�ביש,�בד� �שת�בך,

�ה �ה�ים, �הה�,עוליתהביוב, �או�תקשו�תחש�ל �דלק �להעב�ת �וצינו�ות �הטלפון ,

���ובילים�אח�ים�ו�יו"ב��א�ו�.

� �(ב)� ��ולל�קבלת�� �עבודותיו �ביצוע �וה�שויות�ה�תאי�ות �יתאם���אש�עם�הגופים הקבלן

גוף�ה�ו��ך��פות�ונתונים�על��ל�הנ����לעיל�ב�עיף�(א)�ו�ולל�אישו���ופי�על�ידי�ה

��ב�שות�ה�קו�ית�או�ה��שלתית�או�הפ�טית.

15.� ���9ל�עיף��

� ��בטל.�-�)��(��9תת��עיף��

16.� ��30ל�עיף��

� ��).�(�30יבוטל�תת��עיף��

1�.� ��31ל�עיף��

� ��):3(��3תת��עיף��

� ��"הקבלן�יפעל�ב�ל�פעולות�הניקוי�וה�ילוק�הנ"ל�לפי�הו�אות��ל�דין".�-ה�ישא��תהא��

���3ל�עיף�.���1

� ��ב�ופו�יבוא:�)�(��3תת��עיף��

� ��"הודעה��לב"��הקבלן���וה��הודעה�לקבלן".�

��תו�פת�ל�עיף:

����הקבלן�חייב�על�פי�הצו�בדב��הע�קת�עובדים�ב�קו�ות���וי�ים�(יהודה�

�����לא�להע�יק�תושב�הא�ו��בישוב�הנ�לל������19),�התש�"ב��96ושו��ון)���(���������

��ת�העבודה�בא�ו�.ב��ג�ת��ההתיישבות�היש�אלית�אלא�בא�צעות�לש������

��צו��ה�חל�גם�על�ההתיישבות�היש�אלית�בחבל�ע�ה.�����
��

�� �

� �

� �

� �
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�

��הג��ת�הע�קת�עו�דים�זרים

��
�ודגש�ב�את,��י�הפ�ויקט�הינו�פ�ויקט���שלתי,�ה�בוצע�ב�י�ון���שלתי,�ובהתאם�להחלטות�

� ��הע�קת ��נוע �יהיה �ה�ו�ה �הקבלן �ה�ללי, �החשב �ולהנחיות ���יםה��שלה ב��ג�ת��עובדים

,�ו�את�בין�ב�יש�ין�ובין�בעקיפין,�בין�אם�על�ידי�הקבלן�ה�ו�ה�עצ�ו�ל�עט��ו�חי�חוץ�יקט,הפ�ו

�ובה���.ובין�בא�צעות�קבלני��וח�אדם,�קבלני��שנה�או��ל�גו�ם�אח��ע�ו�יתקש��הקבלן�ה�ו�ה

�י�הקבלן�ה�ו�ה�יתחייב�להי�נע��הע�קת�עובדים���ים��א�ו��לעיל,�בחו�ה�ההתקש�ות.��ודגש�

�וההתקש�ות�עם�הקבלן��ב�את,��י הפ�ת�ההתחייבות�דנן�תהווה�הפ�ה�י�ודית�של�תנאי�ה����

� �הבלעדי, �דעתו �שיקול �לפי ��שאי, �יהיה �ה���ין ��א�ו� �וב�ק�ה �חו�ה�ה�ו�ה, �את לבטל

�ו/ �ה�ו�ה �הקבלן �עם �שב�שותההתקש�ות �הע�בות �את �לחלט ����ויות�ואו �לג�וע ��בלי �ו�את ,

��.19�0-��ים�(ת�ופות�בשל�הפ�ת�חו�ה),�תשל"אחוק�החו�פי��ל�דין,�ל�בות�על��ין�ה�

יצוין��י�ש��האוצ��וש��התעשייה,�ה��ח��והתע�וקה�יהיו��שאים�להתי��ביצוע�עבודות�בתחום�

�הבניה�והתשתיות�על�ידי�עובדים���ים,�שאינם��ו�חי�חוץ,�בתנאים�הבאים:

�.א ��העובד�ה���יוע�ק�ביש�אל�לצו�ך�ביצוע�עבודה�בט�נולוגיה�וב�י�ון��יוחדים,�

��שאינם�בנ�צא�ביש�אל.������������

�ב. ��ניתן�לבצע�את�העבודה��ק�בא�צעות�גו�ם���.��

��הגד�ות�ה�ונחים�הבאים�ב�עיף��ה�הן��דלק�ן:

�זרים �ל�–�עו�דים ���ים, �עובדים ���ים �עובדים �שו��ון�שהנם��עט �ביהודה, �האוטונו�יה תושבי

פ�ק�,�ושעליהם�חל�ש�אלוחבל�ע�ה,�שב�שותם�הית��תע�וקה�תקף��שי�ות�התע�וקה�לעבוד�בי

לחוק�יישום�הה��ם�בדב���צועת�ע�ה�וא�ו��י�יחו�(ה�ד�ים��ל�ליים�והו�אות�שונות)�(תיקוני��ו�

��.1994-�חקיקה),�תשנ"ה

��:�ל�אלהתושב�חוץ�שנתקיי�ו�לגביו��–��ו�חה�חוץ

�.א ��תושב�יש�אל�שאינו�קבלן��וח�אדם�או��תווך��וח�אדם,��די�לתתעל�ידי�הו��ן�הוא��

��.תושב�יש�אל�בתחום�שבו�יש�לתושב�החוץ��ו�חיות�ייחודית�שי�ות�לאותו�������������

�ב. ��.שוהה�ביש�אל��דיןהוא��

�ג. ��.ע�ק�בתחום��ו�חיותו�הייחודית�הואב�ל�תקופת�שהייתו�ביש�אל��

�ד. ��חודשית�אש��אינה�נופלת��פע�יים�לו�ה�נ�ה�תשולםבעד�עי�וקו�בתחום��ו�חיותו��

��ש�ת�ש�י�,���פו��ם�באת��הלש�ה�ה����יתהש���ה��וצע�ב�שק�ל��������������

��.������������bs�gov�il�readerל�טטי�טיקה�ש�תובתו:��������������

19� ��עיף �גם��-)�(�33. �שחייב �הקבלן, �בבעלות �נשא�ים �ה�בנה, �לב�קום �שי�ופקו החו��ים

��בש�י�תם�וביטוחם.

�0.� ��34ל�עיף��

� ��בטל.�-��34עיף��

��

��

��
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��35ל�עיף���.��1

��(ב�,ג�):��תו�פת�ל�עיף�

�לד�ישות�תקנים�יש�אלים,�באם�קיי�ים.���.א �יבוא�יתאי�ו �ל�החו��ים�תוצ�ת�הא�ץ�או

�לד�ישות� �תקנים�יש�אלים�יתאי�ו �אין ��יבוא�שלגביהן תקנים�חו��ים�תוצ�ת�הא�ץ�או

��.�ת"יה�ו��ים�ע"י���ים�של��דינות��פותחות�בעולם�

על�הקבלן�החובה�לתאם�עם�ה�פקח��בעוד��ועד�את�להבטחת�אי�ות:��בנוגע�לבדיקות��.ב

�לקבלת�תוצאות� �ה��ן ��שך � �העבודה. �התקד�ות �פי �על �בדיקות �לביצוע ה��נת�ה�עבדה

�לפגוע� �ו�בלי �ל�יום�העבודה �י�ול�לש�ש�עילת�עי�וב �הבדיקה�ולא �חלק��ן הבדיקה�הוא

�על��ל�עי�וב� �ל�נהל �להודיע�ב�תב �הקבלן �על �בביצוע�בא�ו��לעיל. בעבודה�הנובע��עי�וב

�הבדיקות.

��

��יבוא:�ב�קום�"יחולו�על�ה���ין"�י�שם�"יחולו�על�הקבלן"�ב�ופו)��11(�35תת��עיף�

�ל�הבדיקות�ל�בות�בדיקות�לבק�ת�האי�ות�יחולו�על�הקבלן.�ה���ין��שאי�לבחו���עבדה�

�ה��� �על �יחולו �אי�ות) �(להבטחת �אלו �בדיקות �אי�ות, �להבטחת �בדיקות �ל�עט�לביצוע ין

�בדיקות�שנ�שלו�שהקבלן�יחוייב�בגינם. ���

�ה���ין �ע"י �פעולה�עם�ה�עבדה�ה�אוש�ת �ישתף �אי�ות)�הקבלן ��(להבטחת ��ל�ויבצע את

��ך� �עקב �הקבלן �של �תביעה ��ל �תו�� �לא ��י ��ודגש �בשטח, �הבדיקות �לביצוע הנד�ש

��שהתוצאות�לא�הגיעו�ב��ן.

,�(�שהב"ש)���אי�ות�הבנייה�ב�חו�תוצאות�הבדיקות�ל���ה�עבדה�(של�הקבלן)�תעבי��את�

קודם�יאש��ה�פקח�ביצוע�הבהתאם�לתוצאות�הבדיקות�שבוצעו�בשלב�.�יחד�ל�פקח�ולקבלן

��.הבאשלב�

�תפו�ק��באם �או �תתוקן �ה�ות�ת, �ה�טייה ��על �ליקויים �על ��ו�ות �הבדיקות �תוצאות

�ה �שו�� �ובנו�ף ��הקבל����יןהעבודה, �לד�וש �ה��ות �את �ה�ת�נן, �עם �בתאום ן�לעצ�ו

ל�בנה�ה�ביש�על�חשבונו�(ל�בות�ה��ת�ש�בות��צע�בא�פלט,�תו�פת�י�יעות��תו�פת�חי�וק

�ו�דו�ה)�או�לחי�וק��ל�אל�נט�אח��שנ�צאו�לגביו�ליקויים�וה�ל�לפי�קביעת�הצו�ך� ש�יון

��ההנד�י�לשם�קבלת�החו�ק�והתפקוד�הנד�שים��האל�נט/�בנה.

���36עיף����1.1

�ע �ישלם�לקבלן �ה���ין ��ה��תוב�תו�פת�ל�עיף: �לאת���ק�אם�תנאי בו��חו��ים�ש�ופקו

ב�פו�ש�בתנאים�ה�יוחדים�של�ה�����ו/�או�של�החו�ה.�ב����י�החו�ה�יצויינו�החו��ים�

��עבו�ם�הקבלן�י�ול�לבקש�תשלום.

��
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���39עיף����.�1

י�ים,��יום�צו�התחלת�העבודה,�ל�עט�חו�י�ת�נון�ביצוע,�בהם���הקבלן�יתחיל�בעבודתו�תוך�

��בעבודה�(ת�נון)��יד�עם�קבלת�הצו.יתחיל�הקבלן�

����4עיף���.���

���יום).�60יום��תום�"התנאים"�(ולא��-�30יח��לי)�(ב)�ית4(���4ל�הא�ו��בתת��עיף�

���הוצאות�התקו�ה�ישול�ו�לקבלן�עם��ילוק�ש���החו�ה�ה�ולל��-���לתת��עיף�תו�פת�

�שי �ה�ופי �ידי�התייק�ות��פוף�לה�ללת�הבקשה�לתשלום�הוצאות�התקו�ה�בחשבון וגש�על

��בתנאי�החו�ה.��60-ו����4הקבלן���בהתאם�ל�עיפים�

�3.� ��45ל�עיף��

��� �ל�עיף �בהתאם ���אש, �הקבועים �הפיצויים ����45ום � �יהיה �החו�ה (ח�ישה��0.05%של

לעש�ת�אלפים)��ע�ך�החו�ה�עבו���ל�יום�איחו��בין�ה�ועד�שנקבע�בחו�ה�להשל�ת�ה�בנה�

��ועד��ועד�השל�תו�ל�עשה.

�לעבודות �ויופיע��בנו�ף, ���אש �ייקבע �הפיצויים ���ום �הד�, �עדי �שיקול �לפי ��וי�ות,

��ב����י�ה�����או�יתוו�ף���ום�פיצויי�נו�ף��עב��ל��ום��ה.

���46עיף���.��4

� ��):9(�46וו�ף�תת��עיף�תי�

� נג��ה�הפ�קת�ביצוע�ה�בנה,��ולו�או��קצתו,�ל��ן���וים�או�לצ�יתות��-�"ל�ען�ה����פק��

ל�הקבלן�ו/או�של��י��טע�ו,�לא�יהא�הקבלן���אי�ל�ל�תשלום�על�ידי��ל��עשה�או��חדל�ש

���ה.�46עפ"י��עיף�

���4ל�עיף���.��5

� ��):�ה�ילים�"פ�ט�לשינויים��הותיים�באופי�ה�בנה"�י�חקו.1(��4תת��עיף��

�א�.��5 ��:49ל�עיף��

� ��)���בוטל�וב�קו�ו�יבוא�ה�עיף�הבא:1(��49עיף��

� לפקודת�שינויי�,�ייקבע�לפי��חי�י�היחידות�):�ע��ו�של��ל�שינוי�שבוצע�בהתאם�1(�49ל�עיף��

�היחידות�הד�ושים�לקביעת� �לא�נקבעו�ב�תב�ה��ויות��ל��חי�י הנקובים�ב�תב�ה��ויות.

)�ואולם�אין�הקבלן��(�49ייקבעו��חי�י�היחידות�הח��ים��א�ו��ב�עיף��-ע��ו�של�השינוי�

���שאי�לע�ב�את�ביצועו�של�השינוי��פאת�אי�קביעת�ע��ו�של�השינוי.

� ��):���בוטל�וב�קו�ו�יבוא�ה�עיף�הבא:��(��49עיף��

� ��);��(�49ל�עיף��

��

��
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�

��שינויים�בהיקף�החו�ה

�נשוא��.1 �בעבודות �שינוי ��ל �על �להו�ות �הבלעדי, �דעתו �שיקול �פי �על ��שאי ה���ין

�ב �באי�ות, �ב�גנון, �בצו�ה, �בחו��, �ל�בות: �ב��ות,��וגהתקש�ות�עם�הקבלן, �בגודל, ,

�העבוד �של �וב�י�ד �ב�תא� �"בגובה, �(להלן: ���נה �חלק �ו�ל �החוזהה ��היקף "),�שינוי

�שיתב��ו� ��פי �הצ��ים �לאו� �ו�את �העבודה �ות�ונות �ת�ולות �את �לעד�ן �ל�ך ובהתאם

�לאח��תחילת�העבודה.

שינוי�בהיקף�החו�ה��א�ו��יחייב�את�ה�ו�ה�לבצע�את�העבודות�בהתאם�לתנאים�ב�ל��.�

�אחד��ה�ק�ים�ה�פו�טים�להלן,�לפי�העניין:

���ויו�1.� �לבין�התא�ת �ה�קו�ית �בהתקש�ות �ה��ויות �ב�תב �ה�ופיעות �ביחידות ת

התא�ת���ויות),�העו�דת��–ה��ויות�של�היחידות�בהתאם�לביצוע�הנד�ש�בפועל�(להלן�

�בלפחות�באחד�התנאים�שלהלן:

�� �ביות� �יקטן �יגדל�או �לא �ב�צטב� ��ל�השינויים�בהתא�ת�ה��ויות �ע�ך �ע�ך��50%-א.

�ההתקש�ות�ה�קו�ית�לפני��ע"�.

�� �ביות� �ב�צטב� �תגדל �לא �ה��ויות �ב�תב �ביחידה �ה��ות �אותה��50%-ב. �של �ה��ות

�יחידה�בהתקש�ות�ה�קו�ית.

ג.�ע�ך�השינוי�ה��פי�ה�ולל�של�התא�ת�ה��ויות�ליחידה���וי�ת�ב�תב�ה��ויות�אינו�

���ולל��ע"��50,000��₪עולה�ב�צטב��על��ך�של�

�

���ט��דלק�ן:תשלו�ים�בגין�התא�ת���ויות,�יבוצעו�בהתאם�ל�פו
��

��
��דרגות�הת��ת�הכ�ויות�(�

(%��
��תש�ום��כ���דרגה

��לפי�החו�ה���0�-�100
��ללא�שינוי��ה�חי��בחו�ה��150ועד���100על�
�חי��היחידה�בהתאם�להנחה/�תו�פת�שנתן���300ועד���150על�

� �ב���� ��ה)הקבלן �ה��ות��(ל�עיף עבו�
��50%הנו�פת,�ב��פלה�של�

����300על� �היחידה ��חי� ���� �תו�פת�לבהתאם הנחה/
עבו��ה��ות��(ל�עיף��ה)שנתן�הקבלן�ב�����

��הנו�פת
��

�

�ה�קו�ית���.� �בהתקש�ות �שהוגד�ו ��פי �העבודות �בת�ולת ��לולה �שאינה �נו�פת עבודה

� �(להלן �בהן �ו��ו�ה �ה�קו�ית �ההתקש�ות �נשוא �העבודות �להשל�ת �נד�שת �–ואש�

�ק ��עיף �לפי �הנו�פות �העבודות ��ל �של �שהיקפן �ובלבד �נו�פת), �יעלה�עבודה �לא ��ה טן

�ע�ך�ההתקש�ות�ה�קו�ית�לפני��ע"�.�הת�ו�ה�לקבלן�עבו��ביצוע��15%ב�צטב��על�

�עבודה�נו�פת�ייקבע�בהתאם�לקבוע�להלן:
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�

�עם��1.�.� �בהתקש�ות�ה�קו�ית �היחידה ��חי�י �יהיו �הנו�פת �בעבודה �היחידה �חי�

�הקבלן,�בני�וי�ההנחה�של�הקבלן�לאותה�יחידה�ב����.

��ו��.�.� �הנו�פת �והעבודה �של�ב�ק�ה �ה��ויות �ב�תב �נ�ללה �שלא �יחידה ללת

��יב�שינוי),�תיקבע�הת�ו�ה�עבו����יב�השינוי,��–ההתקש�ות�ה�קו�ית�(להלן�

�ה��ויות� �ב�תב �ה���ין, �של �דעתו �שיקול �לפי �דו�ה �יחידה ��חי� �פי על

�בהתקש�ות�ה�קו�ית�עם�הקבלן.

�ב�תב�ה��ויות��1.�.�.� �השינוי �ל��יב �דו�ה �יחידה �אין ��י �ש�ב��ה���ין ��ל

קש�ות�ה�קו�ית�עם�הקבלן,�ייקבע�ה�חי��ל��יב�השינוי�לפי��חי��בהת

יחידה�דו�ה�לפי�שיקול�דעתו�של�ה���ין�ב�חי�ון�לעבודות�פיתוח�של�

�והשי�ון�(להלן� �–�ש�ד�הבינוי�והשי�ון�ה�פו��ם�באת���ש�ד�הבינוי

�חי�ון�ה�ש�ד)�התקף�ל�ועד�אישו��העבודה�הנו�פת�בוועדת�ה����ים�

�י�ההנחה�ה�שוקללת�של�הקבלן�ב����.�של�ה���ין,�בני�ו

��ל�ש�ב��ה���ין��י�אין�יחידה�דו�ה�ל��יב�השינוי�ב�חי�ון�ה�ש�ד,���.�.�.�

ייקבע�ה�חי��ל��יב�השינוי�לפי��חי��יחידה�דו�ה�לפי�שיקול�דעתו�של�

�ל�ועד� �התקף �דקל, �קבוצת �של �ותשתיות �בניה ��חי�י �ב�אג� ה���ין

�ה� �הנו�פת�בוועדת�ה����ים�של �העבודה �ההנחה�אישו� �בני�וי ��ין,

��אשי,� �(קבלן ��לשהיא �תו�פת �ללא �ב���� �הקבלן �של ה�שוקללת

�תו�פת�א�ו�,���חק���ות�ו�דו�).�

בהעד���עיף��תאים�ב�חי�ון��שהב"ש�ודקל�יתו�ח����יב�השינוי�על��3.�.�.�

��חי�ונים� �ו/או ��שולב ��אג� �הופעתם: ��ד� �לפי �להלן �ה�חי�ונים פי

� �ב�שק. �ה�קובלים ��ה�חיראח�ים ��חד �הנחה��כ� �תופחת ונים

�ה�שוק��ת�שנת��הק������כרז

�ה�חירו�� �היחידה ��עיף ��פי �יהיה ��הח�ופות��ע�ה�הת�חור ��חת ��כ� �ודגש�כי

�����תו�פת�כ�שהי��(ק����ר�שי,�תו�פת��זור,��רחק,�כ�ות�וכדו')

�הו�אות�ההתקש�ות��3.�.� ��ל �יחולו על��ל�עבודה�נו�פת�על�פי�שינוי�בהיקף�החו�ה,

��.עם�הקבלן�לפי�ה��ם��ה

�לח�וג�הערות �או �החו�ה �בהיקף �לשינוי �בהתאם �ח�יגה �עבודה �בביצוע �להתחיל �אין � :

ב��ויות��בלי�לקבל�אישו����אש�וב�תב���נהל�החב�ה�ה�נהלת/ה���ין�שא�ן�השינוי�

��בהיקף�החו�ה�אוש��על�ידי�הגו��ים�ה�ו���ים�וניתן�להתחיל�לעבוד.

� �� �ד�י�התביע�וות��ב�את�על��ל�הקבלן �ו/או �טענה ��לפי�וב�לל��ה���פית�י�לשהשה�ו/או ,

��נתן.יב�ידה�והאישו��הנ"ל�לא�י�ה���ין,

��
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���54עיף�.��6

��יושלם��דלק�ן:��)�1(��54עיף�

�.א לה�ב�את���ויותיה�לפי�החו�ה�לחב�ה��א�ל�ת�או��שות��קו�ית��ת�שאי�עדי�הד��

��הא�ו�ה�לא�ל��את�ה�בנה�או�להשת�ש�בו.

�.ב �בפ�טי� �יצוינו �והתיקונים �ההשל�ה �שייעקעבודות �ל�שות�ל �בעת���י�ת�ה�בנה �ך

� �ונציגי �הקבלן �בנו�חות �ה�א�ל�ת �לחב�ה �או �הד�ה�קו�ית והחב�ה��עדי

��ה�א�ל�ת,�או�ה�שות�ה�קו�ית.

��59ל�עיף���.���

� ��):1(59תת��עיף��

� לחודש����-הבו.��ל�חשבון�שיוגש�לאח������-ההחשבון��ידי�חודש�לא�יאוח�����ועד�הגשת�

��שעבו��האיחו��ישולם��יבית�חשב.�בלי��ייחשב��אילו�הוגש�בחודש�העוקב

� ��חשבונית����תוגש�ב�הלך�החודש�העוקב�ל�ועד�הגשת�החשבון.�

� ��)�(ד):1(�59יש�להו�יף�תת��עיף��

� �� �שה�תיי�ו �עבודות �העוקב��-�"לגבי �החשבון �הגשת �ל�ועד �עד ���ויות �חישוב �הקבלן יגיש

��ל�ועד�השל�ת�העבודות�הנ"ל".

��

� ��):3(�59תת��עיף��

� �(ב)�הקטע�ה�תחיל�בשו�ה�ה� �החל��ה�ילים�"ולגבי�הית�ה"�ועד�ל�וף��עיף�קטן שלישית,

�תום�החודש�הקלנד�י�השוטף�בו��60-הי�חק�וב�קו�ו�יבוא:�"הית�ה�תשולם�לקבלן�ביום�

��יום� �החל �לתקופה ��יבית��לשהיא �ו/או �הצ�דה �לא�תישא�הפ�שי �הית�ה הוגש�החשבון.

��הגשת�החשבון�ועד�ליום�הנקוב�לעיל�לתשלום�הית�ה".

ן�יצ�ף�ל�ל�חשבון�חישובי���ויות��ולל�ת�שי�ים�ו�דידות�חתו�ים�על�ידי�הקבלן�ועל�הקבל

��ידי��ודד��ו��ך��טע�ו.

� ��):�(�59תת��עיף��

� �תום�החודש��60-�ה�יום�הגשת�חשבון�או�ד�ישת��יבית"�יבוא�"ביום��44-�הב�קום�"ביום��

��ים:את�ה�עיפים�הבא�59הקלנד�י�השוטף�בו�הוגש�החשבון".�יש�להו�יף�ל�עיף�

� י�ציא��-����ום�החו�ה���5%ל��ום�העולה�על��56)�גדל�ע�ך�השינוי�לפי�הו�אות��עיף�10(�

���ע�ך�השינויים��ולל��ע"�.�5%,�בגובה��הקבלן�לחב�ה�ע�בות�נו�פת,��א�ו��ב�עיף�

� �אם�ק11(� �עם�ד�ישתה,�י) ��יד �יח�י�ם�לחב�ה �ל�גיע�לו, ��על �תשלו�ים��א�ו� �הקבלן בל

��י��יום�היווצ�ות�החוב�ועד�ליום�התשלום�בפועל.�ובתו�פת��יבית�החשב�ה�לל

� ��ך�1(� (�� �על �יעלה �לא �הביניים �חשבונות �החו�ה��95%ל �הקטן���ע�ך �ה�ופי, �החשבון או

���ביניהם.

��
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� ���.� ���60עיף��

� ���בוטלים�וב�קו�ם�יא��:��-)�6)�(5)�(4)�(3(�60תת��עיפים��

� �60)3(� �הב� �תשלו�י ��ל �יופחתו �ה�נהל, �ידי �שנקבע�על �בהתאם��ש���החו�ה יניים�ששול�ו

ו�ן��ל���ום�אח��ששולם�לקבלן�עד�אותה�שעה�על�חשבון�ש���החו�ה,�אם��59ל�עיף�

שולם,�ובני�וי��ל���ום�קצוב�ה�גיע�לעדי�הד���הקבלן�על�פי�החו�ה�או�על�פי�חו�ה�

�עדי�הד��לבין�הקבלן�או���ל��יבה�אח�ת��ש��ו�ים�אלה��שוע��ים�לפי� אח��בין

�תשלו�ם�בפ ���ועד �תשולם�לקבלן�ה�דד �הית�ה �העבודות. �השל�ת �ל�ועד �ועד ועל

�יום�הגשת�החשבון�ה�ופי�על�ידי�הקבלן.�ית�ת�ש���החו�ה,�לא�תישא��-��135-�ביום�ה

�וקבלת� �העבודות �השל�ת ��יום �החל �לתקופה ��לשהיא ��יבית �ו/או �הצ�דה הפ�שי

��תעודת�ג���עד�ליום�תשלום�החשבון�ה�ופי.

� ��ופ4(�60 �חשבון �הקבלן �הגיש �לא �הת�אה�) �ה�פקח �ע"י �לו �תישלח �בחו�ה �הנקוב �ב�ועד י

יום��קבלת�ההת�אה�תע�וך�עדי�הד���30ב�תב.�לא�הגיש�הקבלן�חשבון��ופי�לאח��

החשבון�ה�ופי�לפי��יטב�הבנתה.�ב�ק�ה��ה��צהי��הקבלן��י�לא�תהיינה�לו�תביעות�

��נו�פות�לעדי�הד�.

� �� �� ��יחולו�על�הקבלן.�-הוצאות�ה�נת�החשבון��

�9.� ��06ל�עיף��

� ��וב�קו�ו�יא��:�-)�יבוטל��(�60תת��עיף���

� ית�ת�ש���החו�ה�תשולם�לקבלן��א�ו��לעיל,�ל�שי�ציא�הקבלן�לעדי�הד��הצה�ה���)�(��60

להנחת�דעתו��-על�חי�ול��ל�תביעותיו�ו�ן�י�ציא�לה�ע�בות�בנקאית�לתקופת�הבדק�

�הד��ובנו�ח�שיקבע�על�ידו� חו�ה��ע�ך�הש���ה�ופי�של�ה�%�בשיעו��של��-של�עדי

�לחישוב� �הקובע ��שהחודש �ל�דד �צ�ודה �תהיה �הא�ו�ה �הע�בות ��ע"�. �ולל

��לחו�ה.��6ההצ�דה�יהיה�החודש��הב�י�י��א�ו��ב�עיף�

� �� �� �הד� �לעדי ���ום�הע�בות�שנתן �לשנות �ב�קום��את �יו�ל �הקבלן �ב�את��י �-��ו��ם

ות�לשיעו��של���ום�ע�בות�הבדק�הא�ו�ה�לעיל,�והע�ב�-�(א)�לעיל���הא�ו�ה�ב�עיף�

הנ"ל�לאח��שינויה�תש�ש��ע�בות�בדק,�ו�ל�הא�ו��לעיל�לגבי�תקופת�ע�בות�הבדק�

��ותנאי�הצ�דתה�יחולו�על�ע�בות��ו.

��:)10(�60לתת��עיף���.�30

� ��ה�יפא�ה�תחילה�ב�ילים�"תשלום��יבית�הפיגו�ים��א�ו�"��תבוטל.�

31.� ��60ל�עיף��

� ��)�בטלים.�1)�(11(��60עיפי��שנה��
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� �ל�עיף �60יתוו�ף �הקבלן �ב: ��ופי �חשבון �טופ� �גבי �על ��ופי �לחשבון ���ויות �חישובי �3-יגיש

�נ�פח� �בדיקות, ��ע�ך �וב�ללם: �החב�ה �ידי �על �שיד�שו �ה����ים �בליווי העתקים

�ידי� �על �חתו�ים �ו�דידות �ת�שי�ים �ופיתוח, �תשתיות �לעבודות �נ�פח �בניה, לעבודות

�והחיש �ה�דידות ���ויות, �חישובי �ו�ן ��טע�ו, ��ו��ך �ו�ודד �ל�ל�הקבלן, �יהיו ובים

�עדות�בהתאם� �תו�ניות �י�ין �בנו�ף�הקבלן � � �הקבלן, �ידי �על �בפ�ויקט העבודות�שבוצעו

�ביצוע�העבודות� �ב�חי�י �ה�דידות�ו�ל�החו��ים��לול ��חי� להנחיות�החב�ה�וה����,

�יהיה�התא�יך�שבו� �לבדיקה �ה�ופי �קבלת�החשבון �תא�יך �בנפ�ד. �ולא�ישול�ו שב����

��ים.יושל�ו��ל�ה����ים�הח��

3�.� ���6ל�עיף��

�י��דד�החו�ה�יהיה�ה�דד�����וגד���עדי�הד���)�לחו�ה�ה�דף�קבעה1(��6עפ"י��עיף�

��ל���ך��ה�ולא��דד��חי�י�תשו�ות�הבניה�ל�גו�ים,�או��ל��דד�אח�.�1ב�עיף�

��אופן�קביעת�ה�דד�ושיטת�חישובו��פו�טים�בתו�פת�ב��ל���ך��ה�"נ�פח�ה�דד".�

גש��י�ה�דד�הפ�ויקטאלי�שנקבע�ב�����(וחו�ה)��ה�לא�יוד�"נ�פח�ה�דד�הפ�ויקטאלי."

ישתנה�לאו�ך��ל�חיי�החו�ה�גם�אם�יחולו�שינויים��לשהם�בנתונים�ששי�שו�ב�י��

��לקביעתו.�

��

�ההצ�דה�תופעל�לפי�ה�ללים�הבאים:

חודשים��פי�שהוגד��בחו�ה�ההתקש�ות�לא���1ה���ים�אש���שך�ביצועם�עד����.1

�הלך�תקופת�ההתקש�ות��א�ו��לעיל�יעלה�אם�ב�ילעל�אף�הא�ו��לע�יוצ�דו��לל.

או�יות��לעו�ת��דד�הב�י�,�יעוד�ן��4%בשיעו��של���ה�דד�הפ�ויקטאליאו�י�ד�

אש���שך�ביצועם��תחול�גם�על�חו�ים��הנחייה��את�ה��ום�לתשלום�ב�קדם�עד�ון.

קשו�ים�לקבלן,�אל��עב����ישונה,�ב�הלך�הביצוע,�ע"י�ה�ש�ד,�בשל�נושאים�שאינם

�שיעו��השינוי�של�ה�דד�הפ�ויקטאלי�-ב�ק�ה��ה��קדם�העד�ון��חודשים.��1-ל

אם�ב�ועד��-.�לדוג�א�4%הב�י�,�בני�וי���ב�ועד�התשלום�לעו�ת��דד�בע�ך��וחלט

��(�%�העד�ון�יהיה���,�א�י��קדם11%-ה�דד�הפ�ויקטאלי�באו�י�ד�התשלום�עלה�

בעליית�ה�דד��.�1.0-),��ך�שה��ום�הנו�ינלי�לתשלום�יו�פל�ב4%בני�וי��11%

��ב�ק�ה�של�י�ידת�ה�דד�הפ�ויקטאלי.��0.93-ב�הפ�ויקטאלי���או

���

חודשים��פי�שהוגד��בחו�ה�ההתקש�ות�לא���1-ה���ים�אש���שך�ביצועם�גדול�����.�

על�אף�הא�ו��לעיל,�ב�ק�ה�שב�הלך�ההתקש�ות��א�ו��לעיל�ב�עיף��יוצ�דו��לל.

או�יות��לעו�ת��דד�הב�י�,��6%של�ה�דד�הפ�ויקטאלי�בשיעו���או�י�ד��ה�יעלה

שיעו��השינוי��-ב�ק�ה��ה��קדם�העד�ון���יעוד�ן�ה��ום�לתשלום�ב�קדם�העד�ון.

הב�י��בני�וי���התשלום�לעו�ת��דד�ב�ועד�בע�ך��וחלט�של�ה�דד�הפ�ויקטאלי

א���קדם��11%-ויקטאלי�ב�ה�דד�הפאו�י�ד�.�לדוג�א:�אם�ב�ועד��לשהו�עלה�6%

-�יו�פל�ב�)��ך�שה��ום�הנו�ינלי�לתשלום6%בני�וי�11%(�5%העד�ון�יהיה�

ב�ק�ה�של�י�ידה�של���0.95-ב�ק�ה�של�עליה�ב�דד���הפ�ויקטאלי��או�יו�פל�ב�.1.05

חישובי��ההצ�דות�ייעשו��ק�על�ית�ת�ה��ום�שט�ם�שול�ה��ה�דד�הפ�ויקטאלי.

��בהתאם�לחו�ה�ולא�תתבצע�הצ�דה��ט�ואקטיבית.
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33.� ���6ל�עיף��

���ע"�.��������"���חי��החו�ה,�אלא�אם�הקבלן�אינו�עו�ק�לצו��י�ה�ע"��יתוו�ף�ל�ה

34.� ��הקובע��דלק�ן:��6וו�ף�לחו�ה��עיף�תי�

ב�ל�ה��וך�בביצוע�ה�בנה,�י�לא�הקבלן�אח�י�הו�אות��ל�דין,�בדב���תן�הודעות��.��6

�שיונות.יוקבלת��

��הקובע��דלק�ן:�69.��יתוו�ף�לחו�ה��עיף�35

69� �ב�הלך�תקו�ה���ין. פת�ההתקש�ות,�להודיע�לקבלן��י�הוא��בקש�לשנות�יהיה��שאי,

�תהיה�בשיטה� �הת�ו�ה�שתשולם�לקבלן �הה��ם�ולעבו��לה��ם�אש��ב��ג�תו את�תנאי

�העבודות��–הפאושלית� �של �ה��ויות ��דידת �וללא ���אש �וקבועה ��ו���ת �ת�ו�ה היינו,

ינהלו��–�לקבלן��י�הוא��בקש�לעבו��לה��ם�לפי�השיטה�הפאושלית�ה���יןבפועל.��הודיע�

�ו��ל� �הפאושלי �ל�נגנון �הת�ו�ה ��נגנון �את �לשנות ��נת �על �לב �בתום הצדדים��שא�ו�תן

באופן�שהת�ו�ה�לקבלן�תיקבע�בהתאם�שיגיעו�הצדדים�לה���ה�בנושא��ה�יתוקן�הה��ם�

�אישו��וועדת� ��חייבת �שיטת�ה���� �ב�ל��ק�ה�החלטה�על�שינוי �השיטה�הפאושלית. לפי

��ינוי�והשי�ון�אש��תבחן�את�הבקשה�ע"פ�שיקול�דעתה.ה����ים�ה�ש�דית�ב�ש�ד�הב

�

��בוטל,�ובנ�פחיו�3�10ה�ונח�"�יבית�פיגו�ים"�ה�ופיע�בחו�ה�ה�טנד�טי�לבינוי,��דף�.��36

��ו�וחלף�ב�ונח�"�יבית�החשב�ה�ללי".

��

�ל�פ�יט�או��וצ��שיוצע�על�ידי��–:�ב�עיפי�עבודה�בהם��צוין�ה�ושג�"שווה�ע�ך"�שווה�ע�ך.��3

��טעון�אישו��ה�נהל�ולפי�שיקול�דעתו�הבלעדי.שווה�ע�ך�הקבלן��

��

הקבלן�לא�יג�ום�ב�הלך�עבודתו�ועם�ג���עבודתו�ל�ל��ט�ד�או��פגע�לא�ו�ים��:�ט�דים.��3

חו��ים���יקים,�אבק,��יחות,��ה��ו�ים,�הנובע���עש,�חו��י�פ�ולת�של�ה�י�ה�ופי�וק,

��ו�יו"ב.��ל�לוך,�השחתת�צ�חיה,�א�ו�יה�של�ק�קע

��

��איה�באו�הצדדים�על�החתום:ול�

��

� �� �� ���

� �עדי�הד�� ��הקבלן�
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� �

���728/2020פר���כרז� �
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���הדורה��חרונה��שם�הפרק����פר�פרק
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��

�וע"פ� �לצו�ך �בהתאם �נו�ף �פ�ק ��ל �ו�ן �ביות�, �העד�ניים �ל�ועדים �יהיו �ה�פ�ט פ�קי

��הפניות�שבפ�קים�דלעיל,�או��ב�פ�ט�ה�יוחד.

��:�הערה

�ה�לליים� �ל�פ�טים �היא �ה�וונה �ה�ללי" �"ה�פ�ט �ההגד�ה ��ופיעה �בו ��קום ב�ל

�בהוצאת�ועדות�שבהו �ו�שהב"ש�או �הביטחון �ה�יוחדת�בהשתתפות��ש�ד צאת�הוועדה

���שותפות�ל�ש�ד�הביטחון�ולצה"ל.
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� �ניתנים�לחו�ה�ה�פ�טים�ה�לליים�ה�צוינים�לעיל�שלא�צו�פו ואינם�ב�שותו�של�הקבלן

��,�ת"א.�10ל��ישה��בהוצאה�לאו��של��ש�ד��הביטחון,��ח��החש�ונאים�

��הצה�ת�הקבלן

חו�ה��ה,�בב�ה��י�ב�שותו�נ�צאים�ה�פ�טים�הט�ניים�ה�לליים�הנ���ים�הקבלן��צהי����

ק�א�והבין�את�ת�נם,�קיבל�את��ל�הה�ב�ים�שביקש�לדעת�ו�תחייב�לבצע�את�עבודתו�

חו�ה��ה�והינה�חלק�בלתי�לב�פיפות�לד�ישות�ה�וגד�ות�בהם.�הצה�ה��ו��הווה�נ�פח�

��נפ�ד���נו.

��� �והני�יון �הידע �ב�שותו ��י ��צהי� �ה�ישו�ים�הקבלן �הנד�ש, �הביצוע ��וש� הד�ושים,

�את�הפ�ויקט,� �לבצע �ה�וש��והי�ולת�ה��פית�הד�ושים��די �ו�ן ה�קצועיים�הנד�שים

��ב�ציפות�וללא�עי�ובים�ב�פיפות�להו�אות�����י�החו�ה�השונות.

�לשם�ה�נת�הצעתו�� �קיבל�את��ל�האינפו��ציה�ה�שלי�ה�הד�ושה�לו �הקבלן��צהי���י

�י�הוא�ביק��באת��ו��י��היטב�את��ק�לו�לשם��תן�הצעת��חי�,ל�בות��ל��ידע�שי�דק

תנאי�האת�,�נפח�התנועה�ה�וטו�ית�וה�גלית�העוב�ת�בו,�תנאי�הק�קע�ו�י�לקח�בחשבון�

��.את��ל�הנ"ל�בעת�ה�נת�הצעתו

�בקטעים��� �את�העבודה �הוא�יאלץ�לבצע �האת� �תנאי �בגלל ��י �לו �ידוע ��י ��צהי� הקבלן

עות�שונות�של�הי��ה�ו�ל��ה�עפ"י�הו�אות�נציג�ה�שויות�קטנים,�לא�בה��ח��צופים�ובש

��).ו�ו���שט�ה-(העי�ייה

הקבלן��צהי���י��חי�י�היחידה��וללים�את��ל�ההוצאות�הישי�ות�והעקיפות���ל��וג���

ביצוע�פ�ויקט��ה�ב�פיפות�להו�אות�החו�ה�על��ל�����יו�ונ�פחיו��שהוא�ה�תחייבות�

��ואת�ה�ווח�הקבלני.

�לבצ�� ��תחייב �ה����הקבלן �והו�אות �לתנאי �ב�פיפות ��ה ����� �נשוא �הפ�ויקט �את �/ע

��ח�וה���ין.פקה��נים�הנקוב�ולשביעות��צונם�ה�לאה�של�ה�לוח��וב��ג�ת�החו�ה

הקבלן��צהי���י�עבודות�התאו�ה�יבוצעו�ע"י�קבלן�תאו�ה��ו��ך�ו�אוש����אש�ע"י���

��העי�ייה�וה�פקח.

�גנ�� �ע"י �יבוצעו �הגינון �עבודות ��י ��צהי� �העי�ייה�הקבלן �ע"י ���אש �ו�אוש� ��ו��ך ן

�וה�פקח.

הקבלן��צהי���י�הוא�לקח�בחשבון�בהצעתו�שהתאו�ה,�קווי�ה�ים,�הד��ים�והתשתיות���

ת�שיך�בפעילות��די�ה�ו�צופה�לאו�ך��ל�קטעי�העבודה�וב�שך��ל�שלבי�הביצוע.�לצו�ך�

ית�אבטחת�פעילותה�ה�ציפה�של�התאו�ה�ישת�ש�הקבלן�בתאו�ה�הקיי�ת��תאו�ה���נ

�נד�ש�ל�פק�תאו�ה���נית�לשביעות��צונם� �הקבלן �אפש�י ובקטעים�שהנ"ל�יהיה�בלתי

��עקפים�לתשתיות�קיי�ות���ל�שיד�ש�ו�ל� �חשבונו �יבצע�על �ו�ן של�ה�פקח�וה���ין,

��את��על�חשבון�הקבלן��ו�לול�ב�חי��היחידה.

ו�י��הקבלן��צהי���י�הוא�לקח�בחשבון�את��ו��בות�הפ�ויקט,�וד��י�ההגעה�אליו,��

��לקח�בחשבון��י�ית�ן�והפ�ויקט�יפוצל�לקטעים.
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על�הקבלן�לבצע�תיעוד�בא�צעות�צילום�וידאו�בנו�חות�ה�פקח�של��ל�האת��ו�ביבתו���

�די�קים�עם�קבצי�הוידאו�לפני�תחילת�העבודה.�3לפני�ה�ני�ה��ולהעבי��לפיקוח�

ה�שיונות��(�אוש���ולל��לעל�הקבלן�לבצע�צילום�של��ל�א�ו��העבודה�בא�צעות��חפן���

.�הנ"ל�על�חשבון�הקבלן�את�התיעוד�אחת�לחודש�ולהעבי��לפיקוחהנד�שים)�לפחות�

�ו�לול�ב�חי�י�היחידה.

את�עבודות�החפי�ה�של�הקבלן�ילווה���ל�שייד�ש�ע"י��שות�העתיקות,�ב�ק,�טל"����

וחב�ת�חש�ל���פקח��טע�ה.�עלות�הפיקוח�הינה�חלק���חי��היחידה�ולא�ישול�ו�

�לקבלן.

צהי���י�ידוע�לו��י�בשטח�האת��קיי�ים�תשתיות�של�גו��י�תשתיות�שונות�ו�י�הקבלן����

��ו�נו� �שלא �תשתיות �שקיי�ות �אף �ויית�ן ��דויקת �אינה �התשתיות �תאום תו�נית

�העבודה� �את �שיקשה �דב� ��דוד �בעו�ק �נ�צאות �התשתיות ��י �יית�ן �ו�י בתו�נית

����את.ב�ביבתם�ו�ל��את��לול�ב�חי��היחידה�ולא�ישולם�תו�פת�עבו

ששטח�האת��ט�ם�נפדה�ב�לואו�ו�י��תן�צו�התחלת��י�יית�ן�הקבלן��צהי���י�ידוע�לו���

העבודה�יהיה��ק�לאח��פדיון��לא�של�שטח�הפ�ויקט�ו/או�לשיקולה�הבלעדי�של�החב�ה�

�ה�נהלת.�הקבלן�לא�יו�ל�לבוא�ב�ל�טענה�בנושא.

�י�� �ולא �ב�ידה �ה�קו�ית, ��ה�שות �הית� �בקבלת ��ותנת �הביצוע �הית�,�תחילת תקבל

�ההית��ע"פ�שיקול�דעתה� �עד�ל�תן �תשהה�אותו �את�ה�����או �וה���ינה�תבטל יית�ן

�ולא�תהיה�לקבלן��ל�עילה�לתביעה�או�טענה�בגין�ביטול�/�השהיית�ה����.הבלעדי�

ה�עיף�הקובע�יהיה��–חו�ה�����/הקבלן��צהי���י�ב�ידה�וקיי�ת��תי�ה�בין�����י�ה��

�ה�הקובע�הבלעדי�בנושא��ה.ה�ח�י���בניהם�ו�י�ה���ין�יהי

�חש�ל��� �חב�ת �לחב�ות�התקשו�ת, �לאפש� �ה���ין �ב�וונת ��י �לו �שידוע ��צהי� הקבלן

ו�דו��לבצע�עבודות�בתוואי�ו�י�הקבלן�ייד�ש�לבצע�תאו�ים�איתם���ל�שייד�שו�ולאפש��

על�ידי�קבלנים��טע�ם,�הקבלן��צהי���י�לא�יד�וש��ל��ביצוע�עבודות�התשתית�השונות

���פ �הקבלן�תו�פת ��ינוי �בעבו� �או �אלו �תיאו�ים �בעבו� �הביצוע �תקופת �והא��ת ית

��אח�אי�בטיחות�באת��(גם�על�עבודות�חב�ות�התקשו�ת�והחש�ל.

�ו�ל��� �חש�ל �חב�ת �של ��תח �קווי �קיי�ים �העבודה �בשטח ��י �לו �ידוע ��י ��צהי� הקבלן

�עבודה�בק�בתם��צ�י�ה�פיקוח�של�חב�ת�חש�ל.

(ב�ידה��ו��העובדה�שחלק��העבודה�תהיה�בשנת�ש�יטההקבלן��צהי���י�ידוע�לו��י�לא��

�,�הקבלן�לוקח��את�בחשבון�ולא�יבוא�ב�ל�טענה�בנושא��ה.וא�ן��ך)

��ש�ד�הבינוי�חתם�ב�פוף�לקבלת�ה��נה�תקציבית�יהחו�ה�ישהקבלן��צהי���י�ידוע�לו���

�והשי�ון.

��

� �� ��:��_________________חות�ת�וחתי�ת�הקבלן��
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������1ג��� �

�ות�וקד��00פרק� �

00.1� �בא�� ��ה ��יוחד ��פ�ט �לביצוע. �ה��ויות �ל�תב ��יוחד ��פ�ט ��הווה ��ה ���ך

� �פ�ק �את �לשנות �או �להו�יף ��לבנטיים��00להשלים, �פ�קים �או �ה�ללי, ב�פ�ט

��אח�ים�שלו.

� ���פ�ט��יוחד��ה��הווה�חלק�בלתי�נפ�ד��ה����ים�הבאים:�

� �א.� ��.הד��החו�ה�לביצוע�העבודה�בין�הקבלן�לבי�עדי�

� �ב.� �הב� ��ש�ד �בהוצאת �בניה �לעבודות �ה�ללי �יה�פ�ט �לאו���-טחון ההוצאה

�הבין �"ה�פ�ט�-(ה�פ�ט �להלן: �האח�ונה �וב�הדו�תו �פ�קיו ��ל �על �שדדי

��ה�ללי").

� �� ��.על�הקבלן�להח�יק�ב�שותו�באת���פ�ט��ה�

� �� �ול�תב�� �לת�ניות �ה�ללי �ל�פ�ט �והבה�ות �תו�פות ��ולל �ה�יוחד ה�פ�ט

את�הא�ו���ב�פ�ט�ה�ללי�אלא�אם�הודגש�הדב��ה��ויות�אולם�אינו��בטל�

��ב�יוחד.

00.�� �העבודה�� �����י �בין �התא�ה �לא�ניתן�ב�ק�ה�של�אי יגב��ה�עיף�ה�ח�י��ואם

��לאת���ה��ח�י��יות�,�יהיה��ד��העדיפויות��דלק�ן:

� ��לצ��י�תשלום����������������������������לצ��י�ביצוע����

� �א.� �הת�ניות� �א.�� ���תב�ה��ויות�

� ��ט�ה�יוחדה�פ��ב.��� ��ה�פ�ט�ה�יוחד��ב.���

� �ג.�� ���תב�ה��ויות� �ג.�� ��הת�ניות�

� �ה�פ�ט�ה�ללי��ד.��� �ד.�� ��ה�פ�ט�ה�ללי�

� עבודות�שאינן�נ���ות�או�שאינן��פו�טות�ב�פ�ט�ה�יוחד,�תבוצענה�לפי�ה�פו�ט��

��ב�פ�ט�ה�ללי.

� �ב�תב�� �ה�עיף ���� �ה��ויות. ��תב �עם �ביחד ��ה ��יוחד �ט�ני ��פ�ט �לק�וא יש

��פ��ה�עיף�ב�פ�ט�הט�ני�ה�יוחד.ה��ויות��הה�ל��

� �הת�ניות�� �עם �וביתד �ה�יוחד �הט�ני �ה�פ�ט �עם �ביחד �ה��ויות �ב�תב הא�ו�

���הווה�יחידת��ידע�אחת�של�ה�שעליה�חל��חי��היחידה�שב�תב�ה��ויות.
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00.3� ��ת�ור�הע�ודה�

,��ע��ות�תת�ק�קעיותקי�ות�ת�ך,�פ�יצת��בישים,�ביצוע�עבודות�עפ��ב�ג�שים,�

��.שקייה,�אבני�שפה��ד��ות�חניות�וא�פלטהתאו�ה,�גינון�ו

��ובין�הית��את��וגי�העבודות�הבאים:

��בנית��עב�ים�ציבו�ים��ולל��הל�י��ד�גות.�.1

��פ�יצת��בישים,�עבודות�עפ��וקי�ות�ת�ך.�.�

�.�ביוב�וניקו�)עבודות�תשתיות�(�ים,��.3

�.�עבודות�א�פלט�ב�בישים�.4

�ע�ש�וולים�לחציות��בישים.ביצו�.5

�

00.4� ����ק��ת�השטח�ע"י�הק� �

� �א.� הגשת�ההצעה�ע"י�הקבלן��הווה�אישו��שפ�טי�העבודה�ב�ו�ים�לו�ו�י�הוא��

��.ח��י��את��ל�פ�טי�השט

� �ב.� ��על�הקבלן�לתאם�עבודתו�בין�השא��עם�הגו��ים�הבאים:�

חב�ת�חש�ל,��תאגיד�ה�ים�והביוב�ה�קו�י/א�ו�י,�,�שות�ה�קו�ית/עי�ייה

� �הניקו�, ��שות �קק"ל, ��קו�ות, �ב�ק, �הלאו�ית �לד��יםהחב�ה ��שות,

��,��שות�העתיקות�וקצא"א.��ק�קעי�יש�אל

� �ג.� �ה�בנים�וה�תקנים�העל� �יבדוק�ויוודא�את��יקו�ם�של ק�קעיים��-הקבלן

�ים�וביוב,�קווי�חש�ל��תח�נ�וך�ו�תח�קו�קצא"א�,�ק�קעיים,��גון:�-והתת

� �קווי �בין��תקשו�תגבוה, �עבודתו, �בתחום �הנ�צאים �אח� ��בנה �ו�ל ו�ו�,

��ת�ובין�שאינם���ו�נים.ות�נישהם���ו�נים�ב

� �ד.� �נת�שלא�לג�ום��הקבלן��תחייב�לנקוט�ב�ל�א�צעי�ה�הי�ות�הד�ושים�על�

�ותים�הנ"ל,�וב�ל��ק�ה�של�פגיעה�בהם�עליו�ינ�ק�ל�תקנים�ול�ע��ות�הש

��חשבונו.�על�ידית�לתקנם�

� �ה.� �הצ� �לגילוי �התתיהחפי�ות �וה�בנים �ה�בלים �העל-נו�ות, �או �-�ק�קעיים

�השי �ולגילויים,�ק�קעיים, ��יקו�ם �לבדיקת ��יוחדים �ב��שי�ים �וש

�ההגנה� �האלה, �ה�בנים �של �של�ותם �ה�ו���ים, �הגו��ים �עם ותיאום

עליהם�והעב�תם�ה��נית�אם�יהיה�צו�ך�ב�ך,�האח�יות�ל�ך�ו�ל�ההוצאות�

��יחולו�על�הקבלן,�ולא�יג��ו�תשלום�נו�ף.
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� �ו.� �� �את��ל�העבו��י��ואים�את�הקבלן �בהצעתו דות�הקשו�ות�שלקח�בחשבון

�או� �ידיים �עבודת �ל�בות �בשטח �הנ�צאים �וחו��ים �שי�ותים ב�תקנים,

� �עבו� �נו�ף �תשלום ��ל �ישולם �לא �אח�ות. �נו�פות �עבודות עבודות�ביצוע

��אלה.נד�שות�

� �.�� �את�� ���י� �הוא ��י �העבודה, ��ט�ת �את �היודע ��אדם �הקבלן �את �ואים

� �ו�ל �החו��ים ��וגי �ה��ויות, ��שי�ת �ה�פ�טים, �הד�ישות�הת�ניות, ית�

ל�יניהן�של�עבודה��ו,�ו�י�הוא�בקיא�נהם�ובתנאי�העבודה�ה�יוחדים�לשטח�

�התקינה� �לפעולה ��אח�אי �הקבלן �את ��ואים �לפי�ך �העבודה. �תבוצע בו

�להפנות�את�תשו�ת�לבו� �ועליו �ידו ולשל�ותם�של�ה�תקנים�ה�בוצעים�על

ו�,�אש��של�ה�פקח�ל�ל�פ�ט�בת�ניות,�טעות�בת�נון,�אי�התא�ה�ב�ידות�ו�

��ואים�אותו� �לא�עשה��ן, עלולים�לג�ום�ל�ך�שה�תקנים�לא�יפעלו���אוי.

���אח�אי�בלעדי,�ועליו�לשאת�ב�ל�האח�יות�ה��פית�והאח�ת.

� �ח.� לפני�תחילת�בצוע�העבודה�י�ציא�הקבלן�לפי�הצו�ך�ל�נהל�ול�פקח�את��ל��

י�שיונות�והאישו�ים�לבצוע�העבודה�לפי�הת�ניות.�לצו�ך��ה��תחייב�עדיה�

��תחייב� �של�ת�ניות�והקבלן ���פ����פיק �ד�ישתו �לפי �לקבלן הד��ל�פק

שיונות�הנ"ל.�הקבלן��תחייב�לשלם�ל�שויות�ילטפל�ב�ל�הד�וש�להשגת�ה�

ו�ן�תשלום��שיונותיאת��ל�ההוצאות�והע�בויות�הד�ושות�לצו�ך�קבלת�ה�

תש�ו�ים���ה�.�עבו��פיקוח�ע"י��שויות�אלו�ב�ידה�ויד�שו�על�ידי�ה�שויות

��יהיו�ע��חש�ונו�ו���ישו�ם��ו�ע�ורם.

� �ט.� �וונת�ה�לה��שויות�ב�עיף��ה�הינה�עי�ייה,��ש�די���שלה,�חב�ת�חש�ל,��

�שויות�א�ו�יות�ו�קו�יות�על�חב�ת�"הוט",��ש�ד�התקשו�ת,�חב��"ב�ק",�

� ��חלקותיהם, ��ל �לד��ים, �הלאו�ית ��שויות�החב�ה ��קו�ות, �שט�ה,

��ו�ו�.�"א�,�קצאהניקו�,�קק"ל,��שות�העתיקות

� �� �� �ב�עיף �לא�ו� �ל�ה���00.4בנו�ף ��ובא �פ�ק��וקד�ות, של�ה�פ�ט�ה�ללי,

��לידיעת�הקבלן,��י�ב�הלך�עבודתו�יפעלו�בשטח:

� �� �1.� ��תנועת�ה��ב�ה�גילה�והקבועה.�

� �� ��.� ��י��ים�ש��שו���ויות�ב�ג�שים�ה��ו�ים�ל�בישים�ה�פותחים.�

��.����י��ים�ה�בצעים�עבודות�בנייה�ב�ג�שים.3

� �� לן�לנקוט�ב�ל�הא�צעים�הד�ושים�להבטחת�הפעילות�הנ���ת�לעיל�על�הקב�

ב�יני�ום�הפ�עות,��ולל�השגת��ל�האישו�ים�הד�ושים�על�פי�החוק,��לילת�

��ד��ים�עוקפות�על�חשבונו�ו�ו�.
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� �� על�הקבלן�להביא��ל��את�בחשבון.�הקבלן�יבצע�עבודתו�תוך�שיתוף�פעולה��

�והוא��תחייב�לציית�להו �אות�ה�פקח�ב�ל�הקשו���לא�עם�גו��ים�אלה,

לתאום��ה.�לא�תו����ל�תביעה�ח�יגה�של�הקבלן�ולא�יהיה�ב�ה��די�לג�ום�

��לפגיעה��לשהי�בטיב�העבודה,�ובלוח�ה��נים.

00.5� ���דיקת�התנ�ים�ע"י�הק����

� �ואים�בקבלן��אילו�ביק��ב�קום�העבודה�לפני�הגשת�הצעתו�ובדק�באופן�י�ודי��

�להשפיע �הי�ולים �העבודה �תנאי ��ל �בהתחשב��את �הצעתו �ובי���את �עבודתו על

�לי�וד� ��אי �הנובעת �תביעה ��ל �ה���ין �ע"י �תו�� �לא �החו�גים. �התנאים ב�ל

��החו���או�הע��ה�בלתי�נ�ונה�של�תנאי�ה�קום�ע"י�הקבלן.

00.6� ��חו�רים�וציוד�

� �ל�העבודות�הנ���ות�ב�תב�ה��ויות��וללות�א�פקת�החו��ים�והציוד�הד�ושים��

��לא�צוין�הדב��ב�פו�ש.�לביצוע�העבודות�גם�אם

� �ה�שובח�� ��ה�ין �יהיו �העבודה �לביצוע �הקבלן �בהם �ישת�ש �אש� �החו��ים �ל

�היש�אליים� �התקנים �לד�ישות �הבחינות �וב�ל ��ק�ה �ב�ל �ויתאי�ו ביות�

�ה�הנד��לפני��ן.�חו��ים�אש��לא� �ע"י ולדוג�אות�אותם�החו��ים�אש��אוש�ו

�ו �הקבלן �ע"י ��יד �י�ולקו �הנ"ל �לד�ישות �אח�ים,�יתאי�ו �וחו��ים �חשבונו, על

���תאי�ים,�יובאו�ב�קו�ם.

� �ציוד�� �התחלת�הביצוע. �ה�הנד��לפני �אישו� �טעון �לעבודה �בו �שישת�שו �ציוד �ל

שלא�יאוש��ע"י�ה�הנד��או�ציוד�שא�נם�אוש��על�ידו,�אולם�ה�הנד��נו�ח�ב��ן�

�י�ולק��יד� �לא�בהתא�ה��לאה�לד�ישות�הנ"ל �פגו�ה�או העבודה�שהתוצאה��ו

��הקבלן�ועל�חשבונו,�וציוד�אח��יבוא�ב�קו�ו.�ע"י

� ��על�הקבלן�לדאוג��י�ב�קום�העבודה�יי�צא�ציוד�תקין�ב�ל�ה�וגים.�

� �יי�צא�� �עבודה �אותה �לביצוע �הד�וש �הציוד ��ל �אש� �עד �עבודה �בשום �יוחל לא

��ב�קום�ב��ות�ובאי�ות�הד�ושים�לפי�החו�ה�לשביעות��צון�ה�הנד�.

� ��ים�הד�ושים�לביצוע�העבודה.לא�תשולם��ל�תו�פת�בגין�החו���

��ד�גות,������������� �קי�ות, �שפה, �אבני ��יצופים, �בק�ה, �לתאי ����ים �הג��, �אבי��י �ל

�לצו�ך אישו����עקות�ו�דו��יאוש�ו�על�ידי�ה���ין�וה�ועצה�ט�ם�ביצוע�העבודה,

��ו�ק�לאח��אישו�ם�יאוש��לבצעם.�ה�הקבלן�יבצע�דוג�אות�

��

��

62



�

00.�� ��וכת��הכ�ויות�הת��ת�התכניות,�ה�פרטים�

� �ה� �ו����י �הת�ניות �קבלת �עם ��יד �לבדוק �הקבלן �ה�ידות,��חו�העל ��ל את

��תי�ה� �או �טעות �שת�צא ��ק�ה �ב�ל �בהם. �ה�ובאים �והאינפו��ציה הנתונים

��יד� ��ך �על �להודיע �עליו �ה��ויות, �וב�תב �הט�ני �ב�פ�ט �בנתונים, בת�ניות,

�ב�תב �הו�אות �ולבקש �שבועל�פקח �בתוך �הוגש �ולא �ב�ידה �קבלת�, ��יום יים

��התו�נית,��ל�שינוי�שיד�ש��תוצאה���טייה��ו�תחול�על�הקבלן�ולא�תשולם.

� �בת�ניות� �ש��ו�נים �ה�ידות �ועל �הגבהים �על �בתו�ניות��ע�עו�ים �או ה�דידה

�את��הביצוע �העבודה. �ביו�ן �וי�ש�ו �ה�פקח �לידיעת �הקבלן �ע"י ��יד יובאו

�עב �התחלת �צו �לאח� �שבועיים �תוך �להגיש �יש �ה�פקח�הע�עו�ים �החלטת ודה.

בנדון�תהיה��ופית.�לא�תתקבל��ל�תביעה��צד�הקבלן�על���ך�טענה�שלא�ה�גיש�

��ב�טיות�ובאי�התא�ות.

00.�� ���ישור�דגי�ות�

� �גו�ע�� �באת��אינו �ה�הנד�/ה�פקח �ע"י ��וצ�ים �ו/או �חו��ים �של אישו��דגי�ות

�וה�וצ�ים� �החו��ים �לטיב �הקבלן �של �והבלעדית �ה�לאה ��אח�יותו ב�או�ה

��ופקים�ב�ת�ונת�אותן�דגי�ות,��פי�שטיב��ה��וגד��ב�פ�ט�ו/או�בתקנים.ה��

00.9� ���דיקת��דגי�ות�

� �צפיפות� �ק�קע �בדיקות ��ולל �והבדיקות, �הדגי�ות ��ל �בדיקת ��ד�י �טיבות,�/

� �ב��ג�ת �וה�פ�ט�ה�יוחד�פ�ט�ההנד�שים ��וג��ה�ללי ���ל �העבודות ��ל עבו�

� �חשבונו �על �יהיו �הקבלן �ע"י �תבוצענה �אש� �וי�ללו�שהוא �הקבלן �של הבלעדי

���ב��ג�ת��חי�י�היחידה�של�העבודות�השונות.

� ���ל�הבדיקות�יבוצעו�ב�עבדה��ו���ת�אש��תאוש����אש�ע"י�ה�פקח�בלבד.�

00.10� ��וחש�����פקת��ים�

� �את�ה�ים�� �באת�, �ה�הנד�/ה�פקח �שיקבע�ע"י �ב�ועד �חשבונו, �על �י�פק הקבלן

של��ל�העבודות,��ולל�התחב�ות�ב��ויות�ובטיב�הד�ושים�לביצוע�נאות�והחש�ל�

��קיי�ים.וחש�ל�אל��קו�ות��ים�

� ע"י�הקבלן�תהיה��די�ה�וב��ות���פקת�ו�את�ב�ל�שיטה�שתאוש��ע"י��ם�פקתא�

��ה�הנד�/ה�פקח�באת��ובהתאם�לד�ישות�לוח�ה��נים.

� �ו�תקנים�� ��ים �ללחץ �ופי�ו���תאי�ים, �הובלה �ל�לי �ל�י�לים, �לדאוג על�הקבלן

��ובלה.לפי�ו��ה�ים�ב�לי�הה
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� �הצ� ��ל �את �בלבד, �חשבונו �על �הקבלן �יפ�ק �העבודות �החיבו�ים,�יבג�� נו�ות,

��האבי��ים�וה�תקנים�ה��ניים�אש��ש�שו��ע���לביצוע�העבודות.

� �חשבון�� �על �יהיו �וה�תקנים, �הפי�ו� �ההובלה, �ה�ים, ��חי� ��ולל א�פקת�ה�ים,

�יש �הקבלן �העבודות�השונות. �של �היחידה �ב�חי�י �וי�ללו �בלבד ��ל�הקבלן �את יג

��האישו�ים�הד�ושים�על��נת�להתחב��אל��קו���ים�קיים�או�חדש.

00.11� ��נורות,��תקנים�תת�קרקעיים�וע�ודי�חש��יצ�

� נו�ות�ו�תקנים�תת�ק�קעיים.�הקבלן�יבדוק�ויוודא�את�יבשטח�העבודה�קיי�ים�צ�

�והצ �ה�בלים ��ל �של �לדאוג�י�יקו�ם ��נת �על �עבודתו �בתחום �הנ�צאים נו�ות

���ותם.�ולש�ו��על�של

� �הצ� �לגילוי �ב��שי�ים�יחפי�ות �השי�וש �ל�יניהן, �והשוחות �ה�בלים נו�ות,

�הגו��ים� �עם �ותאום �אינפו��ציה �אי�וף �וגילויים, ��יקו�ם �לבדיקת �יוחדים

��ל�הוצאה�אח�ת�הנד�שת�לקיום�של�ותם�של�ה�תקנים�הנ"ל,� ה�ו���ים�ו�ן

��חלים�על�הקבלן�ללא�תשלום�נו�ף.

� ה�תקנים�הנ"ל�ו�ל�הוצאה�שתיד�ש�לקיום�של�ותם��על�הקבלן�לש�ו��על�של�ות�

��תחול�על�הקבלן�ללא�תשלום�נו�ף.

� �באישו��� �יבוצעו ��ע��ת�תקשו�ת �עבו� �עבודות �או �תקשו�ת �קווי �בק�בת עבודה

�הנ"ל� �התשלו�ים�בגין ��ל �"ב�ק". �בחב� �של��הנד��ה�שת �צ�וד �וקדם�ובפקוח

��יחולו�על�הקבלן.

� ��תאו�ה.�/�ות�בק�בת�ע�ודי�ו�תקני�חש�לאותו�דין�קיים�גם�עבו��ביצוע�עבוד�

� �על�� �תחול �של�ותם �לקיום �שתיד�ש �הוצאה �ו�ל �של�ותם �על �לש�ו� �הקבלן על

��הקבלן�ללא�תשלום�נו�ף.

� ושל�חב�ת�חש�ל��חב�ת�קצא"א�העבודות�תבוצענה�באישו���וקדם�ובפיקוח�של��

וע�ו�ל�האישו�ים�והתשלו�ים�בגין�הנ"ל�יחולו�על�הקבלן.�קבלת�האישו�ים�וביצ

�הנד�שים �פיקוח)�התאו�ים �בעבו� �תשלום �ב�(ל�בות �וב��ן �עבודות�ילפני צוע

��בק�בת�ה�ע��ות�הנ"ל,�הם�באח�יותו�ועל�חשבונו�של�הקבלן.

� ��ה���ין�לא�י�י��ב�ל�תביעות�הנובעות��אי�ה��ת�תנאי��לשהו.�

��

��
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00.1�� ��ע�ודה��ש��ים�ו�הפ�קות�

� �הפ�קות�ב�צף�העבו� �ית�נו �לקחת�בחשבון��י דה�בגלל��ט�דים�שונים�על�הקבלן

ה�צויים�בא�ו��העבודה�או�בגלל�עבודות�אח�ות�שיתבצעו�באותו���ן�או�בעתיד�

��ע"י�גו��ים�אח�ים.

� �את�� �ו�ואים �שבהצעתו �ל�חי�ים �תו�פת ��ל ���ה ��תוצאה �יד�וש �לא הקבלן

��ה�חי�ים��אילי�נלקח�דב���ה�בחשבון.

� דות�הנ"ל�ניתן�יהיה�בא�ו�ים�בהם�נ�צאים�ה�ט�דים�הנ"ל�או�בהן�תבוצענה�העבו�

לה�שיך�בעבודות��ק��שיושלם�הטיפול�ה�ט�דים�או��אש��ת�תיי�נה�העבודות�

��הנד�שות.

00.13� ���חריות�הק����

� �הוא���י��את�הת�ניות,�� ��י ��אדם�היודע�את��ט�ת�העבודה, �ואים�את�הקבלן

ה�פ�טים,��שי�ת�ה��ויות,��וגי�החו��ים�ו�ל�ית��הד�ישות�ל�יניהן�של�עבודה�

��י�הוא�בקיא�בהם�ובתנאי�העבודה�ה�יוחדים�לשטח�בו�תבוצע�העבודה.�ו,�ו�

� �ה�תקנים�� �של �ולשל�ותם �התקינה �לפעולה ��אח�אי �הקבלן �את ��ואים לפי�ך

�של�ה�פקח�ל�ל�פ�ט�בתבניות,� �להפנות�את�תשו�ת�לבו �ועליו �ידו ה�בוצעים�על

�התא�ה�ב�ידות�ו�ו�,�אש��עלולים�לג�ום�ל�ך�שה�תקנים� �אי לא�טעות�בת�נון,

יפעלו���אוי.�לא�עשה��ן,��ואים�אותו��אח�אי�בלעדי,�ועליו�לשאת�ב�ל�האח�יות�

��ה��פית�והאח�ת.

00.14� ��ניעת�הפרעות� �

� �תוך�התחשבות���בית�בצ��י�החיים�והתנועה�� הקבלן��תחייב�לבצע�את�עבודתו

�ל�נוע� �י�ולתנו ���יטב �ולעשות �העבודה ��ל �ב�שך �באת� �ה�תנהלים ה�די�ה

���וג�שהוא.�תקלות�והפ�עות���ל

� ��ו��ן��תחייב�הקבלן�שלא�לבצע�עבודות�או�להניח�על�פני�השטח�חו��ים�ו/או��

ציוד�בצו�ה�שיש�בה��די�להפ�יע�לתנועתם�החופשית�של��לי���ב���ל��וג�שהוא,�

�ע"י� �התנועה �לבטיחות �ידאג �הקבלן �קיי�ים. �ב�תקנים �לפגוע �או לח�ום�ד��ים

��ת�עובדים�ו�ו�.שילוט,�ת��ו�,�צביעה,�דגלים,�פנ�ים,�הצב

� �ולא�� �היחידה �ב�חי�י ��לול �עוקפות �ד��ים �ביצוע �ול�בות ��נ"ל �תנועה הבטחת

��ישולם�עבו�ם�בנפ�ד.
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� באח�יות�הקבלן�להבטיח�ב�ל�שלב�של�הביצוע�אפש�ות�לתנועה���ונעת�ולתנועה��

�ה�ועצה� �ושל ��ע"צ �של �ובאישו�ם �הקבלן �באח�יות �הנ"ל �האת� �ב�ל �גלית

�הנו�ה �ההוצאות ��ל �ב�חי�י��קו�ית. �ת�ללנה ��ה �תנאי �ב�ילוי �ה��י�ות פות

��היחידה�של��עיפי�התשלום�השונים�ולא�ישולם�עבו�ן�בנפ�ד.

� ��ל�� �נקיטת �עקב �שנג��ו �עי�ובים �בגין �הקבלן �של �תביעות ��ל �יו��ו �לא ��ן ��ו

�פ�עות.ההא�צעים�ל�ניעת� �����

� �את�� �ול�ד �הקיים �ה�צב �את �בדק �השטח, �תנאי �את ���י� �שהוא ��צהי� הקבלן

ה�תו�נן.���ו��ן��צהי��הקבלן�שלקח�בחשבון�את��ל�העבודות�הנו�פות��ה�צב

�בגין� �תביעה ��ל �לו �ולא�תהיה �ה�תו�נן �ה�צב �לבין �הקיים �ה�צב �בין �לבצע שיש

��עבודות�אלה.

00.15� �תנועה�ע��פני�כ�ישים�קיי�ים� �

� �ל�תנועה�הן�לצ��י�העב�ת�ציוד�וחו��ים�והן�ל�ל��ט�ה�אח�ת�תבוצע�אך�ו�ק��

��לי �פנ�בא�צעות �בגלגלים ��צוידים �הם�יאו�טיי��ב �ה��ב �שגלגלי �לוודא �יש ם.

�הנ�יעה. ��תפ���ב��ן �אינו �ה��ב ��לי �ושהחו���ה�וע���על �יבצע��נקיים הקבלן

�הפיקוח� �להנחיות �בהתאם �או �ו/ �יום ��ל �ב�וף �העבודה �שטחי ��ל �של נקיון

�הציבו�� �את �ה�ש�שים �והא�ו�ים �הד��ים �ה�בישים, ��ל �של �טיאוט בא�צאות

��ה�ני�ות�לאת��העבודה�והד��ים�ה�ובילות�אליהם.�ל�בות

00.16� ����צעי�זהירות�

� �א.� �ה�הי�ות�� �א�צעי ��ל �ובנקיטת �והעובדים �העבודה �לבטיחות �אח�אי הקבלן

�בעבודות� �הקשו�ות �תאונות �ל�בות �עבודה, �תאונות �ל�ניעת הד�ושים

תפי�ה,�הנחת�קווי�צינו�ות,�הובלת�חו��ים,�הפעלת�ציוד��בד�ו�ו�.�הקבלן�

�ב�ביבתו�ינ �באת��או �אדם �וחיי �ה�הי�ות�להבטחת���וש קוט�ב�ל�א�צעי

�וההו�אות� �התקנות �החוקים, ��ל �קיום �על �ויקפיד �העבודה �בצוע בעת

��עקות,� �פגו�ים, �יתקין �הקבלן �אלו. �בעניינים �וה��שלתיות העי�וניות

�הציבו�� �את �לה�הי� ��די ��נד�ש �א�ה�ה �ושלטי �או�ות ���ניות, גד�ות

�לה �העלולות �עפ�,��תאונות �ע��ות �בו�ות, �של �הי�צאותם �בשל יג�ם

�העבודה� �עם��יום ��יד �ו��שולים�אח�ים�באת�. �חו��ים �ע��ות פגו�ים,

ב�ל�חלק�של�האת��חייב�הקבלן�ל�לא�את��ל�הבו�ות�והחפי�ות,�לייש��את�

��תוצאה� �באת� �שנשא�ו �ה��שולים ��ל �את �ול�לק �והעפ� הע��ות

שייג�ם�ל��וש�או�לחיי�אדם���העבודה.�הקבלן�יהיה�אח�אי�יחידי�ל�ל�נ�ק

�לא�י�י��בשום� ��הי�ות��נד�ש�וה���ין �נקיטת�א�צעי ובעלי�חיים�עקב�אי

תביעות���וג��ה�אש��תופנינה�אליו.�לעו�ת��את�שו���ה���ין�לעצ�ו���ות�
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�או� �התובע �בין �לוי�וח �נושא �יהוו �אש� �ה��ו�ים �אותם �תשלום לע�ב

ה���ין��ק�לאח��יישוב�התובעים�לבין�הקבלן.�את�ה��ו�ים�הנ"ל�ישח���

����ך� �עפ"י �בו��ות �או �הצדדים �שני �בה���ת �הדעות �חלוקי �אן ה���וך

אח��ב�����א.��ל�תביעה�לפיצויים�עקב�תאונת�עבודה�לעובד�של�הקבלן�או�

לאדם�אח�,�או�תביעת�פיצויים�לאובייקט��ל�שהוא�שנפגע�באת��העבודה,�

�ונצ �וה���ין ��תאי�ה �בטוח �בפולי�ת �הקבלן �ע"י �ית�ו�ה �לא שאו�ייגיו

יהווה�קבלן��אשי�לצו�ך�ההגד�ות�הקבלן��באח�יות���לשהי�בגין�נושא��ה.

בתקנות�הבטיחות�השונות�ב�ל�תחום�העבודה�ה�וגד�.��צב��ה�ישא��ללא�

��.שינוי�גם�אם�יפעלו�ב�קום�קבלנים�נו�פים�בחו�ים�אח�ים

� �ב.�� י�ים,�ב�ק�ה�של�עבודה,�תיקון�ו/או�התחב�ות�לביבים�או�שוחות�בק�ה�קי�

�או� �הביבים �את �תחילה �לבדוק �הקבלן �על �דין, ��ל �בהו�אות �לפגוע ו�בלי

�וההגנה� �ה�הי�ות �א�צעי �ב�ל �ולנקוט ���עילים �ג�ים �לה�צאות השוחות

��אש��י�ללו�בין�הית��את�אלו:

� �� �1.� �יש�לוודא�שאין�בה�ג�ים���יקים�ויש���ות�� לפני��ני�ה�לשוחת�בק�ה,

�נ��יאו�חו���ח�צן�אין�לה���פקת�של�ח�צן.�אם�יתגלו�ג�ים���יקים

��ים���נים.�ולתא�הבק�ה�אלא�לאח��שהתא�אוו�����אוי�בע��ת��או

�ב��ות���פקת� ��ל�הג�ים�ו�ובטחת�ה�פקת�ח�צן �ק�לאח��ש�ולקו

��תות��ה�ני�ה�לתא�הבק�ה,�אבל��ק�לנושאי����ות�ג�.

� �� ��.� �או� �לשם �שוחות�הבק�ה�יו��ו, �לתקופה�של�ו���י �הקו, שעות����4ו�

��י�ה�ללים�הבאים:לפחות�לפ

� �� �� �-� �� �קיים �בק�ה �בתא �לעבוד��-לעבודה �עו�דים �שבו �השוחה ���ה

��וה���ים�בשני�התאים��ה��ו�ים.��ה"��שלושה����ים.

� �� �� �-� ��ה���ים��שני�צידי�נקודת�החבו�.�-לחבו��אל�ביוב�קיים��

� �� �3.� �לה� �יו�שה �ילא ��ן �אם �בק�ה�אלא �לשוחת �חוץ�י�נ� �נו�ף �אדם ישא�

��להגיש�ע��ה�ב�ק�ה�הצו�ך.לשוחה�אש��יהיה��ו�ן�

� �� �4.� �עם�� �גבוהים �גו�י ��גפי �וינעל �גו�י ��פפות �ילבש �בק�ה �לשוחת הנ�נ�

�קשו�� �בטיחות�שאליה �חגו�ת �גם�יחגו� �הוא ��חליקות. �בלתי �וליות

��חבל,�אש��את�קצהו�החופשי�יח�יק�האיש�הנ�צא��חוץ�לשוחה.

� �� �5.� ���ה.שא����ת�ג���תאיי���י�3.0הנ�נ��לשוחת�בק�ה�שעו�קה��על��
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� �� �6.� �יוד��ו�� �בק�ה �לשוחות ��ני�ה �הדו�שת �בעבודה �ה�וע�קים העובדים

בנושא�א�צעי�הבטיחות�הנד�שים�ויאו�נו�בשי�וש�בא�צעי�הבטיחות�

��שהו���ו.

� �ג.� �צביעה�� �ת��ו�, �שילוט, ��ולל �הביצוע �ב��ן �הנד�שים �הבטיחות �א�צעי �ל

� �ב�עיף �(��ופיע �ע�00.14ו�ו� �ישולם �ולא �הקבלן �ע"ח �יהיו בו�ם�שלעיל)

��בנפ�ד.

� �ד.�� ��התקנת���ועות�ופנ�ים�על�ע�ודי��שת�חב�ת�החש�ל�ה�חוב�ת�ל�תח:�

� �� העבודה�הנ"ל�תבוצע�בתאום�ובאישו��נציגי�חב�ת�החש�ל.�יחד�עם��את,�על��

�בע�ודי� �ה�תח �חיבו� �ל�ניעת �וה�הי�ות �הא�צעים �ב�ל �לנקוט הקבלן

וההו�אות��ה�שת�ב��ן�ביצוע�עבודותיו,�ועליו�להקפיד�על�קיום��ל�התקנות

הקשו�ות�ב�ך.�על�הקבלן�יהיה�לתאם�עם�חב�ת�החש�ל��ועדים�להפ�קת�

��ה�תח.

� �� �פגיעה�או�נ�ק�שיג�ם�ל��וש�או�לחיי�אדם,�� הקבלן�יהיה�אח�אי�יחידי�ל�ל

��עקב�אי�נקיטת�א�צעי��הי�ות��נד�ש.�

� �ה.� הקבלן�יקבל�את�אישו��ה�פקח�ביח��ל�לים�בהם�ישת�ש�לצ��י�הה�י�ה,��

�והחפי�ה ��וג�יבשטחים�בהם�נ�צאים��תקנים�תת�ק�קע�הפי�וק ים���ל

��שהוא.

��ש�י�ה�על�יציבות��בנים�קיי�ים:������ו.�

� �����בנה��לשהו�ו�ן�בק�בת���5-�ל�עבודות�החפי�ה�וה�ילוי�ב��חק�הקטן���

�(��ו� ���ע�עים �בא�צעים �שי�וש �ללא �יתבצעו �ו�תו�ננות �קיי�ות �ע��ות

��די�ל�נוע�ג�י�ת�נ�ק�ל �בנים�הקיי�ים/ל�ע��ות�הקיי�ות���בש�ויב�ציוני)

��וה�תו�ננות.

� עבודות��ילוי�והידוק�ה�בנה�החדש�של�ה��עות�וה�ד��ות�שבצ�וד�ל�בנים��

�וללא� ��לים�קלים, �בא�צעות �תתבצענה �ו�תו�ננות, �קיי�ות קיי�ים/�ע��ות

��ויב�ציה,�ויש�לנקוט��הי�ות��יוחדת�על��נת�לא�לפגוע�ב�בנים�אלו.

��

�בצ�וד �הנ�צא ��בנה ��ל �חדשים��ליד ��ד��ה �או ��ביש ��בנה �ביצוע ל�קום

תתבצע�לפחות�חפי�ת�גישוש�אחת,�ב�קום�עליו�יו�ה�ה�פקח,�על��נת�לגלות�

��את�בי�ו��ה�בנה�הקיים.

�"��על�העו�ק���10-���ולעו�ק�שיעלה�ב��1-חפי�ת�הגישוש�תבוצע�לאו�ך�של��

��ה�תו�נן�של�החפי�ה�ליד�ה�בנה�הנדון.

� ��חפי�ת�הגישוש�תתבצע�ידנית.�

��

68



�

�הגישוש� �שבחפי�ת �ה��צאים �את �לבדוק ��נת �על �ה�הנד� �את �לה��ין יש

�ב�ידה�ויחליט�שיש� �לביצוע�העבודות�ב��וך�ל�ל��בנה, ולקבל�את�הנחיותיו

��לנקוט�בא�צעים��יוחדים�להגנה�על�ה�בנה�לפני�ה�שך�העבודה.

�"חוק�את�"� �בא�צעות��עבדה��טע�ו �לה�ין �תחילת�העבודה�על�הקבלן לפני

קי�הבטיחות�והגבלות�ה�עש�והויב�ציה�של��ל�אחד��ה�לים�שיגדי��את���ח

��ויתאים�את�העבודה�בהתאם�לתוצאות�הבדיקה.

��

� �כ��הע�ויות�הכרוכות���יצוע�ה��ור��עי��תשו��נה�כ�פורט���עיף�� �

�"חפירות�גישוש"��ו���עיפים��חרים�ויהיה�ע��חש�ו��הק���.����������� �

���������������.� ���חר�י��טיחות�

� �� �� �ה�שויות�באח�יות �ע"י �ל�ך �שהו��ך �בטיחות �אח�אי �ל�נות הקבלן

�תחילת� �לפני �ה�תאי�ים �האישו�ים �בצי�וף �פ�טיו �את �ל�פקח ולהעבי�

��העבודה.

����תוכנית��טיחותח.������������������

�יחות�על�פי�פקודת�הבטיחות�בעבודה,על�הקבלן�לה�ין�על�חשבונו�תו�נית�בט���������������������

��דה�והנחיות�לעבודות�בנייה�ובניה�הנד�ית.חוקי�הבטיחות�בעבו

00.1�� ��הגנה�ע��הע�ודה�ו�ידורי�התנקזות�ז�ניים�

� הקבלן�ינקוט,�על�חשבונו,�ב�ל�הא�צעים�הד�ושים��די�להגן�על�ה�בנה�ב�שך��ל��

��פולות�אד�ה,� �ע"י �להיג�ם ��נ�ק�העלול �ל�פקח, �ל��י�תו �ועד תקופת�הביצוע

קוט�הקבלן,�על�חשבונו,�לפי�ד�ישת�ה�פקח�טפונות,��וח,�ש�ש�ו�ו�.�וב�יוחד�יניש

ולשביעות��צונו,�ב�ל�הא�צעים�הד�ושים�להגנת�האת���פני�גש�ים�או��פני��ל�

�קו���ים�אח�,��ולל�חפי�ת�תעלות���ניות�לה�חקת�ה�ים,�הח�קת�האת��ב�צב�

��תקין�ב�שך�עונת�הגש�ים�ו�תי�תם�לפני���י�ת�העבודה.

� �לא� ���נית �להתנק�ות �הע�� �עבודות �חשבון���ל �על �ותהיינה �לתשלום תי�דדנה

��הקבלן.

� �הגנה�� �בא�צעי �נקט �הקבלן �אם �הן �הנ"ל, ��הגו��ים ��תוצאה �שייג�ם �נ�ק �ל

�ולשביעות� �על�חשבונו �דיחוי, �בלי �הקבלן �ע"י �יתוקן �אם�לא�עשה��ן, נאותים�והן

���צונו�הג�ו�ה�של�ה�פקח.

��

��
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00.1�� ����כויות�ה�פקח�

� �א.� וע�או�להחליף,�את�הא�ו��בשא���עיפי�הא�ו��להלן�בא�להו�יף,�אך�לא�לג��

��ה�פ�ט��והחו�ה.

� �ב.� �הת�ניות,�� �את �לפ�ש ��שאי �והוא �ה���ין �של �בשטח �נציגו �הוא ה�פקח

בהי�ות�לפי�-התא�ה��ביניהם�ו/או�אי-ה�פ�ט�הט�ני�ו�תב�ה��ויות�ו�ל�אי

���יטב�הבנתו.

� �� ��ב�ל��ק�ה�ה�פקח�הוא�הפו�ק�הבלעדי��בשטח�בנושא��ה.�

� �ג.� ק�הבלעדי�לגבי�אי�ותם�של�חו��ים�ו�קו�ם�ו�ן�עבודות�ה�פקח�הוא�הפו��

��שבוצעו�או�צ�י�ות�להתבצע.

� �ד.� �או�� ��ולה �העבודה, �את �ל��ו� �ב�וונתו �אם �ה�פקח �באישו� �חייב הקבלן

חלקה,�לקבלני��שנה.�אין�באישו���ה�של�ה�פקח��די�לה�י��את�אח�יותו�

��ה�לאה�של�הקבלן�לפעולות�או��חדלים�של�קבלני�ה�שנה.

�� �ה.� �פקח��שאי�להו�ות�על�ביצוע�העבודה�בשלבים�שונים,�ללא�תו�פת��חי��ה�

�החלטתו� �על �ל��ן �ו���ן �לעת ��עת �לקבלן �להודיע ��שאי �ה�פקח לקבלן.

לקבוע�עדיפות�של�אי�ו�עבודה�או�חלק���נה�לגבי�עבודות�אח�ות�והקבלן�

��יהיה�חייב�לבצע�את�העבודה�בהתאם�ל�ד��העדיפות�שנקבע�ע"י�ה�פקח.

� �ו.� �שאי�להו�ות�לקבלן��יצד�לבצע�עבודה��לשהיא�אם�לדעתו�הקבלן��ה�פקח�

��יטב� �לפי �נחוץ�ה�ד�, �לדעתו �אם �ה�פ�ט�או �ו/או ��ד�ישות�החו�ה חו�ג

�הו�אות� ��ילוי �בוצעו. �ש�ב� �עבודה �לחלקי �נ�ק �ל�נוע ��די �ה�קצוע, �ללי

ה�פקח�ע"י�הקבלן�אינו��שח���את�הקבלן��אח�יותו�לעבודה��ולה�ולנ�ק�

��לפי�תנאי�החו�ה.��לשהו,�ה�ל

� �.�� �ת�ניות�� �של �העתקים �שני �העבודה �תחילת �ט�ם �לקבלן, �י��ו� ה�פקח

�ו�ק� �אך ��חייבות �ביצוע �לצ��י �הט�ני. �ה�פ�ט �ושל �לביצוע �אוש�ות

הת�ניות�שנ���ו�לקבלן�ע"י�ה�פקח�חתו�ות�ו�אוש�ות�לביצוע.��ל�עבודה�

�יחול �והאח�יות �והנ�ק �תתקבל �לא ��נ"ל �הת�ניות �לפי �לא �על�שתבוצע ו

��הקבלן.

��

��

��
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00.19� ��תכניות�

� �"ל������ �בחות�ת �ו��ו�נות �בלבד �ל���� �ת�ניות �הן �ב�ה �ה�צו�פות הת�ניות

�ת�ניות�אש�� �י���ו �הבצוע �לפני �בהן�יבלבד". �את�החות�ת�"לבצוע"�אש� ישאו

��עשויים�להיות�שינויים�והשל�ות�ביח��לת�ניות�ל�������יבות��ל�שהן.

� ל�שום�פיצויים�או�שנוי�ב�חי�י�היחידה�עקב�לקבלן�לא�תהיה���ות�לד�וש�או�לקב�

���ות��עד�ונים�אלה �שו���לעצ�ו �עקב�עד�ונים�שיעשו�בשלב�הביצוע,�ה���ין או

��לג�וע�או�להו�יף�ת�ניות�נו�פות.

00.�0� ��תכניות�"��חר��צוע"�

� �הקבלן,�ת�ניות�� �או�גינלים�שעל�חשבון ���י �גבי �על �על�חשבונו, �לה�ין על�הקבלן

� �ביצוע" �AS)"לאח� �AD�)של�� �שונים �בשלבים �ל�פקח �י�ופקו �אלו �ת�ניות .

�לקבלת� �תנאי �הינה �אלה �ת�ניות �הגשת �ה�פקח. �להחלטת �ובהתאם העבודה

�אנה�את�ה�יקום�וה�פל�ים�יהעבודה�ולשלביה�השונים�ע"י�ה�פקח.�הת�ניות�ת

�ו�ן� ��תו�נן �גובה �נ��� �שבהם �הנקודות �אותם �ב�ל �ביצוע �לאחד ה�דודים

�שיד ��פי �נו�פים �ה�פל�ים�ב�קו�ות �את �הת�ניות �י�ללו ��ן ���ו �ה�פקח. �וש

��נו�ות�ו�ו��ה�ל�לשביעות��צון�ה�פקח.יו�יקו�ם�ה�ופי�של��ל�ה�ע��ות,�הצ

� ת�ניות�"לאח��ביצוע"�יש�להגיש�גם�ל�ל�ה�ע��ות�התת�ק�קעיות�שיונחו�ו�תנאי��

��לקבלת�אישו��ל�י�וי�ה�ע��ות.

� �ובצ� �קנ"� �באותו �הת�נון, ��קע �על �יוגשו �אלה �גם�ת�ניות �ויצו�פו �שונה בע

��לחשבונות�שיוגשו�ו�תנאי�לאישו�ם.

� ��חתו�ות�ו�אוש�ות�ע"י��ודד��ו��ך.ת�ניות�אלה�תהינה��

�,ב�יום�העבודה�הקבלן�י��ו��ת�ניות�לאח��ביצוע�חתו�ות�ע"י��ודד��ו��ך�1.1

)� �ביצוע" �"לאח� �ת�ניות �חשבונו �על �לה�ין �קבלן �בצו�ה�AS��adeעל (

להדפי�ם������Auto�AD,��ivil�AD,��ivil�3Dוחשבת�באחת��התו�נות:�

ו�ן�גם��קובץ�אלפא�נו��י�העותקים�הצבעונים,�לחתום�ול��ו��ל�פקח.��5-ב

של��ש�ד����GISוחשב�על�גבי�די�ק�בש�בות�העונות�על�הד�ישות�ה�ע��ת�

� �והשי�ון �ה�קו�יתהבינוי �העותקים��וה�שות �(��פ� ��צ"ב �ה�פ�ט וע"י

��.ייקבע�ע"י�ה�פקח)�ה�ודפ�ים

� ��דה�ב�עיף��ה�תהיה�על�חשבון�הקבלן�ולא�ישולם�עבו�ה�בנפ�ד.�ל�העבו�

��
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00.�1� ��שוריםישיונות�ו�יר�

� ��ל�� �את �ול�פקח �ל�נהל �הצו�ך �לפי �הקבלן �י�ציא �העבודה �בצוע �תחילת לפני

��ה��תחייב�ה���ין�יה� �לצו�ך �הת�ניות. �לפי �העבודה שיונות�והאישו�ים�לבצוע

���פיק�של�ת�ניות ���פ� �ד�ישתו �לפי �לקבלן �ב�ל��ל�פק ��תחייב�לטפל והקבלן

שיונות�הנ"ל.�הקבלן��תחייב�לשלם�ל�שויות�את��ל�ההוצאות�יהד�וש�להשגת�ה�

שיונות.�תשלו�ים�אלה�יהיו�על�חשבונו�ולא�יוהע�בויות�הד�ושות�לצו�ך�קבלת�ה�

��ישולם�לו�עבו�ם.

� �חב�ת� ���שלה, ��ש�די �הינה: ��ה �ב�עיף ��שויות �ה�לה ��ש�ד�ח��וונת ש�ל,

"� �חב� �התקשו�ת, ��חלקותיהם, ��ל �על �ו�קו�יות �א�ו�יות ��שויות החב�ה�ב�ק",

��,��שט�ה,��קו�ות,��שויות�הניקו���שות�העתיקות�ו�ו�.הלאו�ית�לד��ים

00.��� ���וח�ז�נים�ותקופת��יצוע�

ודה�לוח���נים�ביום��יום��תן�צו�התחלת�הע�15הקבלן�יגיש�ל�פקח�תוך����.1

שלבי�הביצוע,�והוא��חייב�לבצוע�העבודה.�לוח�ה��נים�יאפש���עקב�אח��

צול�ייקיף�את��ל�התהלי�ים�והשלבים�של�הבצוע,��ולל�ה�פקת�חו��ים,�נ

ציוד���ל��וג�שהוא,�שלוב�העבודות�השונות�והשלבים�השונים�של�הבצוע�

ושל�הקבלנים�ה�שניים�ושילוב�העבודות�עם�קבלנים�אח�ים�בהתא�ה�ללוח�

ם,�ה�עקב,�ה��נים�ה�חייב.��ל�ההוצאות�ה��ו�ות�בה�נת�לוח�ה��ני

העד�ון�ו�ו��יחולו�על�הקבלן�ולא�ישולם�עבו�ם�בנפ�ד.�הלוח�יו�ן�לפי�שיטה�

לוח���נים��ה�יעוד�ן��בחלוקה�יו�ית,��S�projectבא�צעות�תו�נת��נט"א"ג

אחת�לחודש�ע"י�הקבלן�בלא�שינוי��ועד�ה�יום�ה�אוש��ויצו�ף�על�ידו�

��לחשבונות�שיגיש.

תקופת�התא�גנות�של�לפחות�חודש��ודגש��י�לוח�ה��נים�ייקח�בחשבון�

�תקופת�הביצוע���0%ולפחות�חודשיים�ל��י�ות�ו�ן�תקופת�בנ"���של�

�בפועל.

�ובה���י��ל��טייה�ושינוי��תו�נית�לוח�ה��נים�ה�אוש�ת�על�ידי��נהל�

הפ�ויקט,�תוגש�ב�תב�על�ידי�הקבלן�ט�ם�ביצוע�השינוי�וטעונה�אישו��

הפ�ויקט.�אי��תן�אישו���נהל�בהתאם�ל�אות�עיניו�הבלעדית�של��נהל�

�הפ�ויקט�פי�ושו�שאין�ה���ת��נהל�הפ�ויקט�לתהליך�הביצוע.

�ובה���י�אישו��/�אי�אישו���נהל�הפ�ויקט/�ה�פקח�ללוח�ה��נים�אינו�בה�

��להחליף�את�אח�יותו�הבלעדית�של�הקבלן�ללוח�ה��נים.

� ��1ב���ך�ב���6עיף��ה�בא�להו�יף�ולא�לשנות�הא�ו��ב�עיף��
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00.�3� ��רי�עדיפויות�ד�

� �יהי� ��הה���ין �לקבוע ��שאי �לעת �שונים,��עת ��בנה �חלקי �לבצוע �עדיפויות �ד�

להקדים�ביצועו�של�חלק��ה�או�אח��ו/או�לעבוד�ב�קביל�ב��פ��חלקים,�ה�ל��פי�

�לא� �הא�ו� ��ל ��ה. �בחו�ה �ה�צוינת �הביצוע �תקופת �תוך �ו�את �ידו, �על שייקבע

לתו�פת���פית��ל�שהיא�או�להא��ת�יהווה�עילה�לתביעה�לשינוי��חי��יחידה�או�

��תקופת�הביצוע.

���דידות��00.�4

� �א.� שנעשתה��1:500הגבהים�הקיי�ים�בת�ניות�נלקחו���פה�טופוג�פית�בקנ"���

��.ע"י��ודד��ו��ך

� �� �הקבלן�� �ע�ע� �אם �אלא �ה��ויות �ל�דידת �ב�י� �יש�שו �הנ"ל ה�פל�ים

��יום��קבלת�הת�ניות�לידיו.�14עליהם�תוך�

�ודגש��י�לצו�ך�ע�עו��על�ה�צב�הקיים�על�הקבלן�לבצע��דידה�בא�צעות�����������������������

�על� �תהיה ��ו ��דידה �האת�, ��ודד /� �ה�פקח �בדיקת �לצו�ך ��ו��ך �ודד

��חשבון�הקבלן�ולא�ישולם�בעבו�ה.

� �ב.� �� �נקודות �בשטח �יי���ו ���.Bלקבלן �נקודות �ה�ו�ים, עם��.�.Iלקשו�ת

�פ�ט �אלה, �נקודות �של �קואו�דינטות �קשתות���שי�ת ��בישים, �התווית י

��ו�דיו�ים.

� �באת�� ��ג�שים �פינות �של �קואו�דינטות ��שי�ת �יי���ו ��ן ב�ידת����ו

��.הצו�ך

� �� �ל�ה�י�ונים�שי���ו�לקבלן�יהיו�ב��ת�דיוק�התוא�ת�את�תקנות�ה�דידה��

��לפ�צלציה.

� �ג.� ��ל��את�יבוצע�בהתאם�� על�הקבלן�ל��ן�את�צי�י�ה�בישים�ב�ידת�הצו�ך.

�ול�שי� �בצו�ה�לת�ניות �הנ"ל �לנקודות �אבטחות �הק�ת �ותוך �שיקבל ות

�הקבלן� �של �חשבונו �על �הן �הנ"ל �העבודות ��ל �ה�פקח. ��צון �את שתשביע

��ו�לולות�ב�חי�י�היחידה�של�הקבלן.

� �ד.� �בשטח,�� �ש�י�ן �הנקודות �ו�ל �הנ"ל �הקבע �נקודות �לשל�ות �אח�אי הקבלן

�על�חשבונו �ויש�ו��על�של�ותן, �אובדן �או �ב�ק�ה�של�נ�ק �עד��יחדשן הוא,

��ל��י�ת�העבודה�הג�ו�ה�וקבלתה�ע"י�ה�פקח.

� �� �� �ב�י�יות �בנקודות �חו�� �שי�וש ��דידות��-לפני �הקבלן �של �ה�ודד יבצע

��ביקו�ת�הדדית,�לצו�ך�וידוא�שהנקודות�לא�נפגעו�ולא�הו��ו.
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�

� �ה.� �והוא�� �היא��וחלטת ��נ"ל �ו�יקום ��י�ון ��דידה, �לגבי �של�הקבלן אח�יותו

��ט �שגיאה, ��ל �אוייתקן ��י�ון�-אי�יה �נובעת��תוך��דידה, �אש� התא�ה,

ו�יקום��נ"ל,�ללא�תשלום�נו�ף,�ולשביעות��צונו�של�ה�פקח.�אם��תוצאה��

���ט �אי�התא�ה��נ"ל�תבוצענה�עבודות�שלא�לפי�הת�נית,�י�שגיאה, יה�או

�התיקון� �עבודת ��צונו, �ולשביעות �ה�פקח �ד�ישת �לפי �הקבלן �אותן יתקן

��תהיה�על�חשבון�הקבלן.

� �ו.� הקבלן�ל�דוד�ול��ן�קווים��קבילים�לצי�י�התוואי.��ט�תם�של�קווים�על��

�ו/או� �חידוש �שיח�ו�, �ולאפש� �העבודות �נ�ונות �על �ביקו�ות �לאפש� אלה,

שינוי�ב�י�ון.�קו�ההבטחה�י�ו�ן�בצד�הצי��וב�קביל�לו,�ב��חק�שיקבע�על�

��ידי�ה�פקח.

� �.�� קו�ההבטחה,�ל�ל�נקודה�ש�ו�נה�על�הצי��יש�להתאים�נקודה��קבילה�על��

הן��בחינת���חקים�והן��בחינת���פו��היתדות.�הקבלן�יהיה��שאי�להציע�

�(ה�ש�ת�הצי��אל��עבד� �הבטחת�צי�ים�שונה��הא�ו��לעיל ל�פקח�אופן

��לתוואי�ו�יו"ב).

� �� ��ב�ל��ק�ה,�אופן�הבטחת�צי�ים�יהיה��פוף�לאישו��ה�פקח.�

� �ח.� �ל�היתדות�י�ו�פ�ו��וית.ואת�נקודות�ה�י�ון�יש�ל��ן�בע��ת�יתדות�ב��ל���

��בצבע�בלתי�נ�חק�ובצו�ה�ב�ו�ה.

� �ט.� �יהיה�� �נ�דדות, �עפ� �עבודות �של ���ויות �חישוב �לשם �הנ"ל, �ל�דידות נו�ף

�אח�ים� �ו�י�ונים ��דידות �או �ל�וחב �חת�ים �ול��ן �ל�דוד �חייב הקבלן

��לצו�ך�חישוב���ויות�לתשלום�בתיאום�עם�ה�פקח�ובאישו�ו.

� �י.� לקבלת�העבודה��ק�לאח��שבדיקת�ה�דידה�ה�פקח�יע�וך��דידת�ביקו�ת��

ה�ופית�שנע��ה�על�ידי�הקבלן�תוגש�בצו�ת��שי�ה�ל�פקח�ות�אה�בעליל�

��שהעבודה�בוצעה�בהתאם�ל�ידות�ול�ו�ים�ה�תו�ננים.

� �יא.� �עבודות�� �ו�ל ��ו �עבודה �שיבצע ��ו��ך" �"�ודד �באת� �להע�יק �הקבלן על

�אלקט�ו �ציוד ��ולל ��תאים �ציוד �בא�צעות �אח�ות, אופטי�-�דידה

�ל��ת� �בהתאם �בוצעו �שה�דידות �בחתי�תו �יאש� �ה�ודד "די�טו�ט".

��הדיוק�הנד�שת�עפ"י�תקנות�ה�דידה.

� �יב.� �� �(נקודות �לו �בנקודות�שנ���ו �עבודתו �ב�הלך �הקבלן �פגע נקודות��.�.Iאם

B.ע"י���� �חשבונו, �על �אלה, �נקודות �וינעץ �יחדש �הוא ��ג�שים) �של ופינות

�שתחוד �הנקודות ��ל ��ו��ך. ��ו�ודד ��ב��לי �תהיינה �הקבלן �ע"י ת�וישנה

���נד�ש�ב�עיף��ט��שלעיל.
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� �יג.� �� �היחידה�של��ל ��לולות�ב�חי�י �בנפ�ד�והן �ישול�ו העבודות�הא�ו�ות�לא

��הקבלן.

על�הקבלן�לבצע�את�ה�דידה�עם���ות�הנקודות�ה�תאי�ה�לתו�ניות�בק.�.�����יד.�

או�,���ivil�AD"�.�יש�להשת�ש�בתו�נות���5עם�קווי�גובה��ל��1:�50

�ivil�3Dלקבלת�ה��ויות�וה�נת�החשבונות��.��

��

�להחלטת� �בהתאם �האי�ות �הבטחת ��ודד �עם �ו�שותפת �אי�ות ��דידות טו.

�של� ��דידות �תבוצענה �אי�ות �בק�ת �לת�נית �ובהתאם �האי�ות הבטחת

�הבטחת�אי�ות.�

�יש�להפ�יד�בין�שתי�שיטות�של��דידות:��דידת�אי�ות�ו�דידה��שותפת����������

��דידת�אי�ות:���������

�-� � �ויי�ד� �ל�דידה �נקודות ��י�ון �יבצע �הקבלן ��ודד ��אשון �ו/או��דבשלב שטח

���יקום�אל�נט

-� � �תקינות�� �הן �ובאם �ה�דידה �תוצאות �את �תבחן �אי�ות �בק�ת �השני בשלב

��ה�דידות�תועב�נה�להבטחת�אי�ות

��בשלב�שלישי�תבוצענה��דידות�ע"י��ודד�ה"א.������-

-� �אי�� �הבטחת ��דידות �אישו��באם �לקבלן �תינתן �ה�ודד �ל�דידות ��הות ות

��לה�שיך�בעבודות

��באם��דידות�של�שני�ה�ודדים�לא�יהיו��הות,�א��תבוצע��דידה��שותפת���-

���דידה��שותפת:���-

פי�ושה�של�ה�דידה�הוא�ש�דידה�תבוצע�ע"י�שני��ודדים�באותו���ן�ובאותן�����

��נקודות��דידה,��ל��ודד�ישת�ש�ב�לים��שלו.

��צאות�ה�דידות�י�ו��ו�בטבלה��שותפת�וה�דידה�תחתם�ע"י�שני�ה�ודדים.�תו�����

על�הקבלן�לקחת�בחשבון�את�ה��ן�הנד�ש�לביצוע��דידות�עבו���ע��ת�אי�ות������

��בפ�ויקט.

00.�5� ���ק��ני��שנה�

� הע�קת�קבלני��שנה�על�ידי�הקבלן�תבוצע��ק�על�פי�אישו��ה�פקח���אש�וב�תב��

�אולם�גם�אם�יאש��ה�פקח�הע� �גם�א� ��שנה, �קבלני �אח�אי�יקת ישא��הקבלן

��בלעדי�עבו��עבודות��ל�קבלני�ה�שנה�והתיאום�ביניהם.

� ��על�קבלני�ה�שנה�להיות��אוש�ים�בהתאם�לחוק�ע"י��שם�הקבלנים.�

� ה�פקח��שאי�לד�וש�ה�חקתו��שטח�העבודה�של��ל�קבלן��שנה,�או��ל�פועל�של��

��תאים�לתפקי �אינו �עיניו ��אות �לפי �אש� �באח��הקבלן, �להחליפו �ועל�הקבלן דו,

��ל�ען�ביצוע�העבודה.�ההחלפה�הנ"ל�תעשה�באח�יותו�ועל�חשבונו�של�הקבלן.
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00.�6� ��כ�ויות�

� ���ל�ה��ויות�ניתנות�באו�דנא.�

� �חו�ה�ל�שינוי�ב��ות�שתתקבל�ב�דידה�ה�ופית�לאח��הביצוע�ביח��ל��ויות�ה�

��וגד��ב���ך��לא�תשפיע�ולא�תג�ום�לשינוי�ב�חי�י�היחידה�ובתקופת�הביצוע

���1-א

��

00.��� ��ת�ום�עם��גור�ים��חרים�

� של�ה�פ�ט�ה�ללי�פ�ק��וקד�ות,��ובא�ב�ה�לתשו�ת���004בנו�ף�לא�ו��ב�עיף��

� �עם �עבודתו �את �שייד�ש ���ל �ולאש� �לתאם �באח�יותו ��י �הקבלן, קצא"א�לב

��,��שות�הטבע�והגנים�ו�ל��שות��ו���ת�אח�ת.��שות�העתיקות,�ע"צ�,

� �� �לנקוט �הקבלן �לעיל�על �הנ���ת �הפעילות �להבטחת �הד�ושים �הא�צעים ב�ל

��לילת� �החוק, �פי �על �הד�ושים �האישו�ים ��ל �השגת ��ולל �הפ�עות, ב�יני�ום

��ד��ים�עוקפות�על�חשבונו�ו�ו�.

� �תוך�שיתוף�פעולה��לא�� �יבצע�עבודתו ��את�בחשבון.�הקבלן �להביא��ל על�הקבלן

�והוא��תחייב�לציית�להו�אות�ה�פקח ב�ל�הקשו��לתאום��ה.��עם�גו��ים�אלה,

�האישו�ים �קבלת �התיאום, �בגין �הקבלן �של �ח�יגה �תביעה ��ל �תו�� �פיקוחלא ,�

��ועבודה�עפ"י�הנחיות�הגופים�הנ"ל�ו/או�פגיעה��לשהי�בטיב�העבודה�עקב��ך.

00.��� ��הור�ות��ד�ר��י�פגיעה��נוף�

���לליא.�

ים�דלהלן,��ד�ש�להקפיד�הקפדה�ית�ה�על�הו�אות�הביצוע�ה�פו�טות�ב�עיפיהקבלן�י

��ל�ניעת�ח�יגות�ופגיעה�בנוף.

� ���

�.ב עבודות�הפיתוח�והשיקום��חוץ�לשטח�הישוב�הבנוי.�תוואי�ה�בישים�ה�תו�נן�עוב���

�ה�פגעים� �את �ולצ�צם �והנוף, �הטבע �בע��י �פגיעה �ול�נוע �להקטין �באות הנופי

��הנופיים�הנג��ים�עקב�ביצוע�עבודות�פיתוח.

��

�ג. שא�באח�יות��לאה�ל�ל�נ�ק�או�פגיעה�יקבלן�יתיקון�נ�קים�וח�יגות�בעת�הביצוע:�ה�

�וי �הנופי, �והשיקום �הפיתוח �הו�אות ��ילוי �אי �עקב �בהתאם�יבנוף �לתקנם ד�ש

�אופן�תיקון�הנ�ק�או�הח�יגה�יקבע�ע"י�אד�י�ל�הנוף� להו�אות�ה�פקח�ועל�חשבונו.

���ועד� �יום �שלושים ��תום �יאוח� �לא �יושלם �התיקון �ביצוע �"האד�י�ל"). (להלן

��ההודעה�על �בע"פ�בא�צעות�ה�פקח. �או �שתי����ב�תב עם��את��הד�ישה�לתיקון

�ה�שך� �את �לע�ב �ו�ן �הנ�ק �של ��ידי �תיקון �לד�וש �וה�פקח ��שאים�האד�י�ל יהיו
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�

�לד�וש�פיצוי� ��שאי ��ה�לא�יהיה�הקבלן �ב�ק�ה �לתיקונם. �אש��ייעשה �עד העבודה

���לשהו�עקב�ביצוע�עבודות�תיקון�הנ�ק�או�העי�וב�בעבודתו.

�ד. ��ח�יגה��קווי�הדיקו��אי�ו��

�ד��ים��.1 �התוויית �ו�ילוי, �חפי�ה �עבודות �לצו�ך �הדיקו� ��קווי �ח�יגה ��ל �תות� לא

����ניות,�ד��י�גישה,�את��ג�י�ה�ו�חנה�עבודה,�שפי�ת�עודפי�חפי�ה�ו�יו"ב.

�א�צעי��.� ��ל �נקיטת ���בית�תוך �ב�הי�ות �יבוצעו �וה�ילוי �החפי�ה �החציבה, עבודות

ו��של��לעים�או�עפ��ושפי�ת�חו���אל��עב��לקווי�ה�הי�ות�ל�ניעת�העפה�או�ד�ד

��הדיקו�.

לעיל,�ג�ם�הקבלן�לשפי�ה�או�ד�דו��חו����עב������-ו��1היה�ול��ות�הא�ו��ב�עיף��.3

�של� ���אני �או �ידני ��ילוק �לד�וש �והאד�י�ל �ה�פקח ��שאים �יהיו �הדיקו�, לקווי

ל�העבודות���החו���או��י�וקו�בשטח�וקבי�תו�על��נת�להח�י��את�השטח�לקד�ותו.

�לפי��עיף��ה�יבוצעו�על�חשבון�הקבלן.

�את�י���.4 �בציוד, �לטיפול ��דנאות �וצ�"ה, ���ב ��לי �חניון ��ש�דים, �(�ולל �עבודה חנה

�י�וק�ו� �ו�ד�) �וביוב ��ים �צנ�ת �ובניה, �בטון �ליציקות �ה�נות �בטון, �יציקות ג�י�ה,

ות��חוץ�א����ל�פעולה�ליצי�ת��חבות�או�ד��י�שי�יבתחום�עבודות�העפ��בלבד.�ת

לקווי�הדיקו��אלא�בהית��ב�תב��ה�פקח.��יד�עם�תום�השי�וש�ב�חנה,�ולא�יאוח��

�חודש��תום��יום�העבודה�ינוקה�השטח�ו�ביבתו���ל��פ�ולת,�שא�יות�חו��י�בניה�

�ב�קום. ��וצבים �שהיו �והציוד �ה�לים �ה�בנים, ��ל �י�ולקו �ה�חנה��ו�לילה, שטח

�"�.��חנה�העבודה���0בעובי��יני�לי�של�שאינו��יועד�ל�לילה�יחופה�באד�ת�חיפוי�

י�וקם�בשטח�לאח��תאום���אש�ובאישו��ה�פקח��ולאח���שהוגד�ו�ו�ו�נו�גבולות�

�ה�חנה.

�יקבע��יקום��.5 �ו�ל�פ�ולת�אח�ת, �וחציבה� �עודפי�חפי�ה� ב�ידה�ויתגלה�צו�ך�בפינוי

ב�את��השפי�ה�בתיאום�ובאישו��ה�פקח.�ג���השי�וש�באת��ו�ילוק�העודפים,�יעוצ

�השטח�ויו�ד��לפי�הנחיות�אד�י�ל�הנוף.

לעיל�ניתן�יהיה�ב�ק�ים�ח�יגים,�לח�וג��קווי�הדיקו��עקב���1ל��ות�הא�ו��ב�עיף���.6

�תות���ק�לאח�� ���ו �ח�יגה �בנוף. ��נת�לצ�צם�פגיעה�אפש�ית �על �או �ביצוע אילוצי

�יבוצע� �הח�יגה �תום �עם ��יד ���נית, �והח�יגה �היה ��ה�פקח. �ב�תב �אישו� קבלת

�וה�ד�ת�השטח�על�פי�הנחיות�אד�י�ל�הנוף.�טשטוש

�עצים�שבתחום��.� חל�אי�ו���וחלט�על�פגיעה�בעצים�הנ�צאים�בתחום�הד�ך�ובשוליו.

�הנחיות� �פי �על �או �בת�ניות ���פו�ט �אח�, �ב�קום �שתילה �לצו�ך �יועתקו העבודה

�אד�י�ל��הנוף.

�להעתקה,�.� ��תאי�ים �ה�פקח �ע"י �י�צאו �ואש� �הד�ך �בתחום �אש� יועתקו��עצים

�ל �של �הגנים ��ח� �עם �בתאום �יוחלט �אש� �הנוף,��הא�ו�ית�ה�ועצה�קום ואד�י�ל

�בתחו�י��צועת�הד�ך�ב��וך�לה�או��ל�את��אח��אש��בתחום�השטח�העי�וני.

��

��
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�ה. ��חובת�תיאום�עם�פקחי��שויות�ש�י�ת�הטבע�

� �לדאוג�בנו�ף�לחובת�� �ה�חוב�חייב�יהיה�הקבלן �עבודה�החו�גת��קווי ב�ל�פעולה�או

,�לתאום��וקדם�עם�פקחי��שויות�הש�י�ה�ה�ועצה�הא�ו�ית�פקח�ועם�תיאום�עם�ה

�והגנים� �הטבע �ש�י�ת ��שות ��גון: �הטבעיים �ה�שאבים �ועל �הציבו� �נ��י על

הלאו�יים,�החב�ה�להגנת�הטבע,�ה�ש�ד�לאי�ות�ה�ביבה,�קק"ל�ו�שות�העתיקות.�

וף�או�עתיקות�היה��והודיע��פקח��אחד��ן�ה�שויות��או�הגופים�הנ"ל,�על�ע��י�טבע�ונ

�תאום� �לאח� ��ק �בעבודתו �וי�שיך � �פגיעה ���ל �הקבלן �י�נע �נדי�ים, �או �יוחדים,

��הפעולות�הנד�שות�לפינויים�או�שי�ו�ם�עם�ה�שות�ה�תאי�ה�ועם�ה�פקח.

��

�ו. ��תאום�עם��שות�ש�י�ת�הטבע�והגנים�הלאו�יים�ו�שות�העתיקות�

� �1.� �� �לפק� ��תאי�ה �הודעה �תי��� �ה�בישים �ביצוע �תחילת ��שות�ש�י�ת�לפני ח

��הטבע�והגנים�הלאו�יים�ול�שות�העתיקות.

� ��.� �� �הד� �ו��צא�א��יאולוגי�שנתגלה�ב�הלך�העבודה. �גילוי ��ל ווח�ייש�לדווח�על

��יהיה�ל�שות�העתיקות�ולפקח��שות�ש�י�ת�הטבע�והגנים�הלאו�יים.

��

00.�9� ��תי�ום��ועדי�וש��י�ה�יצוע�

� �וה�ת�לות�את� �בדק�היטב�תוך�עיון ��י ��צהי� תנאי�השטח�באת��לצו�ך��הקבלן

תיאום��ועדי�עבודותיו�ושלבי�הביצוע�הנד�שים�ב��ג�ת�חו�ה��ה,�ו�י�ידוע�לו��י�

�קבלנים� �ע"י �עבודות�אח�ות ��בוצעות �שלו �העבודה �ביצוע �ובעונה�אחת�עם בעת

��אח�ים.

� �ושלבי�הביצוע�של�העבודה�� ��תחייב�לבצע�את�העבודה�תוך�תיאום��ועדי הקבלן

�ה �של �ה��נים �לוח �העובדים�לפי �האח�ים �הקבלנים �עם �ובתיאום ��ולו פ�ויקט

��באת��ובהתחשב�עם�צ��יהם.

� -�לא�תו��נה��ל�תביעות,�הן��בחינה���פית�והן��בחינת�תקופת�הביצוע,�עקב�אי�

��הבנות�או�חו���תיאום�בקש��לדב�ים�אלה.

��

00.30� ��יקורת�ע�ודה� �

� �א.� �אש�� �עבודה �של �ופ�וק �שינוי �תיקון, ��הקבלן �לד�וש ��שאי לא��ה�פקח

�את� �לבצע �חייב �יהיה �והקבלן �להו�אותיו, �או �לת�ניות �בהתאם בוצעה

�ההו�אות� �ו�ל �ה�פקח �ע"י �לקבלן �שתקבע �התקופה �תוך �ה�פקח הו�אות

��תהיינה�על�חשבונו.�
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� �ב.� ו���או��לי�עבודה�הנ�אים�לו��בלתי��תאי�ים�חה�פקח��שאי�לפ�ול��ל��

�ובחינה �בדיקה �לד�וש ��שאי �יהיה ��ן, ���ו �ב�בנה. �חו��,��לעבודה ��ל של

�בחו��� �ישת�ש �לא �הקבלן �היש�אליים. �בתקנים �הקבועות �לבדיקות נו�ף

��שנ����לבדיקה�בלי�אישו��ה�פקח.

� �ג.� �עבודה�� �חלק���נה�או ה�פקח�יהיה��שאי�להפ�יק�את�העבודה�ב�ללה�או

ב�קצוע���וים,�אם�לפי�דעתו�אין�העבודה�נעשית�בהתאם�לת�ניות,�ל�פ�ט�

��הט�ני�או�להו�אות�ה�פקח.

� �ד.� ה�פקח�יהיה�הקובע�היחיד�והאח�ון�לגבי��ל�שאלה�שתתעו���ביח��לטיב��

��החו��ים,�לטיב�העבודה�ולאופן�הביצוע.

� �ה.�� �� �ל��ות�אי�ו�יהקבלן �עו�ד �שהוא �לפני �ל�פקח �ב�תב ��וקד�ת �הודעה יתן

עבודה�שהיא,�ב�די�לאפש��לו�בק�ה�ולקבוע�לפני��י�ויה�את�אופן�הביצוע�

��הנ�ון�של�העבודה�הנדונה.

� ��� ב�ק�ה�שלא�תתקבל�הודעה���ו��שאי�ה�פקח�להו�ות�לה�י��את�ה�י�וי��

���על�העבודה�או�לפ�ק��ל�חלק��העבודה,�על�חשבון�הקבלן.

����נים��רעיים�ש��הק�����צור���יצוע�הע�ודה���00.31

� �א.�� �יהיו�� �ו�ד�, ��ח�נים ��גון �העבודה, �ביצוע �לצו�ך �יקים �שהקבלן ה�בנים

�וחו��י ��יקו�ם �בהחלט. �טעונים�א�עיים �הנ"ל �ה�בנים �ייבנו �ש�הם ם

�ה�פקח �של �אח�ת��אישו�ו ��ו���ת ��שות �ו�ל �קיבוץ ,� ��קו�ית ��שות ,

��ל�בות�תשלום�בגין�הק�תם�,�הצבתם�או��ל�תשלום�אח��שיד�ש.

� �ב.�� �הוק�ו�� �שעליו �השטח �וי�ולקו. �הנ"ל �ה�בנים �יפו�קו �העבודה �ג�� עם

ת�ושב�י�בנין,�והשטח�ה�בנים�הנ"ל�שפו�קו�ו�ולקו�ייוש��וינוקה���ל�פ�ול

יי����יחד�עם�העבודה�הג�ו�ה,��שהוא��יוש��ונקי�בהחלט.��ל�הנ"ל�יבוצע�

��חשבונו.-ע"י�הקבלן�ועל

��

��החזרת�השטח���צ�ו�הקודם����00.3

� �הקודם�ע"י�� �ל�צבו �ולהח�י�ו �את�השטח �לנקות�היטב �הקבלן �על �העבודה, בג��

�השיי�ים�ה�בנים�הא�עיים�וית��החו��ים�שהשת� ש�בהם�לעבודתו,��ילוק��ל

�על �ה�לאה�של�ה�פקח,�-ולטשטש�את�עקבות�עבודתו �השטח�לשביעות��צונו פני

�ביצע� �שלידם �שונים ��בנה �בחלקי �עבודתו �ב�הלך �שנבעו �הפג�ים ��ל לתקן

��עבודותיו,�ולהח�י�ם�ל�צבם�שלפני�תחילת�ביצוע�עבודתו.
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��שטחי�ע�ודה�����00.33

� �ביצו� �לצ��י �הקבלן �ל�שות �העו�דים �העבודה �ב�יו��שטחי �יוגד�ו ��ו �עבודה ע

��הקבלנים.

��הגנה�ע��ה��וצע���00.34

� הקבלן�יאח��ב�ל�הא�צעים�לשם�הגנה�על�החו��ים��פני�השפעות�אקלי�יות��גון��

�לשם�הגנתם� �ט�י �בטון �שטחי ��י�וי �ש�ב, �בי�י �בטון �ליציקת �ידו�ים��יוחדים

���פני�גש�ים,��ו�יו"ב.

� ים��די�להגן�על�ה�בנה�ב�שך��ל�הקבלן�ינקוט,�על�חשבונו,�ב�ל�הא�צעים�הד�וש�

��פולות�אד�ה,� �ע"י �להיג�ם ��נ�ק�העלול �ל�פקח, �ל��י�תו �ועד תקופת�הביצוע

טפונות,��וח,�ש�ש�ו�ו�.�וב�יוחד�ינקוט�הקבלן,�על�חשבונו,�לפי�ד�ישת�ה�פקח�יש

ולשביעות��צונו,�ב�ל�הא�צעים�הד�ושים�להגנת�האת���פני�גש�ים�או��פני��ל�

חפי�ת�תעלות���ניות�לה�חקת�ה�ים,�הח�קת�האת��ב�צב���קו���ים�אח�,��ולל

�הע��� �עבודות ��ל �העבודה. ���י�ת �לפני �ו�תי�תם �הגש�ים �עונת �ב�שך תקין

��להתנק�ות���נית�לא�תי�דדנה�לתשלום�ותהיינה�על�חשבון�הקבלן.

� �הגנה�� �בא�צעי �נקט �הקבלן �אם �הן �הנ"ל, ��הגו��ים ��תוצאה �שיג�ם �נ�ק �ל

�אם�לא�עשה�� �ולשביעות�נאותים�והן �על�חשבונו �דיחוי, �בלי �הקבלן �ע"י �יתוקן ן,

���צונו�הג�ו�ה�של�ה�פקח.

00.35� ���ישור�ש��י�הע�ודה�

� �ל�שלב��שלבי�העבודה�העלול�תוך�תהליך�הביצוע�להיות���ו�ה�ו��וי��ן�העין,��

�תנאי� �השלבים�הבאים�אח�יו. �אחד �ע"י �שי�ו�ה �לפני �ה�פקח �של �אישו�ו טעון

��ד �הגשת �יהיה �אישו� ��קע�ל�תן �על �שלב �אותו �של �ל�פקח �שבוצע" �"�פי ידת

��די� �בו �יהיה �לא �שלב��לשהו, �לגבי �ל�שיינתן �אישו����ה �קנ"�. �ובאותו הת�נון

�לשלב� �לחו�ה �בהתאם �הקבלן �של �והבלעדית �ה�לאה ��אח�יותו ��או�ה לג�וע

��שאוש��ו/או�לעבודה�ב�צבה�ה�ופי,�ה�ושלם�ו/או�ל�ל�חלק���נה.

�נים�קיי�ים�חריות����נים�ו�תק����00.36 �

� בשטח�העבודה�קיי�ים�צינו�ות�ו�תקנים�תת�ק�קעיים.�הקבלן�יבדוק�ויוודא�את��

�לדאוג� ��נת �על �עבודתו �בתחום �הנ�צאים �והצינו�ות �ה�בלים ��ל �של �קו�ם

�ל�יניהן,� �והשוחות �ה�בלים �הצינו�ות, �לגילוי �חפי�ות �של�ותם. �על ולש�ו�

�וגילויים ��יקו�ם �לבדיקת ��יוחדים �ב��שי�ים �אינפו��ציה�השי�וש �אי�וף ,

��ל�הוצאה�אח�ת�הנד�שת�לקיום�של�ותם� ותאום�עם�הגו��ים�ה�ו���ים�ו�ן
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�על� �לש�ו� �הקבלן �על �נו�ף. �תשלום �ללא �הקבלן �על �חלים �הנ"ל, �ה�תקנים של

�הקבלן� �על �תחול �של�ותם �לקיום �שתיד�ש �הוצאה �ו�ל �הנ"ל �ה�תקנים של�ות

ודות�עבו���ע��ת�תקשו�ת�ללא�תשלום�נו�ף.�עבודה�בק�בת�קווי�תקשו�ת�או�עב

��ל� �"ב�ק". �בחב� �ה�שת ��הנד� �של �צ�וד �ובפקוח ��וקדם �באישו� יבוצעו

��התשלו�ים�בגין�הנ"ל�יחולו�על�הקבלן.

� �העבודות�� �חש�ל/תאו�ה. ��תקני �בק�בת �עבודות �ביצוע �עבו� �גם �קיים �דין אותו

תבוצענה�באישו���וקדם�ובפקוח�חב�ת�חש�ל�ו�ל�האישו�ים�והתשלו�ים�בגין�

�באישו��הנ" �יבוצעו �וניקו� ��ים �ביוב, �קווי �בק�בת �עבודות �הקבלן. �על �יחולו ל

�וקדם�ובפקוח�צ�וד��טעם�ה�שות�ה�קו�ית.��ל�התשלו�ים�בגין�הנ"ל�יחולו�על�

�עבודות� �בצוע �וב��ן �לפני �הנד�שים �התאו�ים �וביצוע �האישו�ים �קבלת הקבלן.

�של�הקבלן.� �ועל�חשבונו החב�ה�לא�ת�י��בק�בת�ה�ע��ות�הנ"ל,�הם�באח�יותו

��ב�ל�תביעות�הנובעות��אי�ה��ת�תנאי��לשהו.

00.3�� ���חריות�

� �שיקבל�� �וע�בות �אח�יות �תעודות �לחב�ה �הקבלן �יעבי� �בחו�ה �לא�ו� בנו�ף

תעודות�אח�יות�לצנ�ת,�אבי��ים,�אח�ונות�ו�ל�תעודה��-�יצ�נים�או��פקים��גון�

��נו�פת.�הקבלן�ידאג�ל�ך�שתעודות�אח�יות�אלה�יו�בו�לחב�ה.

00.3�� ���ט�ת�ציוד�

�הנד�שים� �העבודה �ואופי �קצב ���ות, �הנד�ש�לפי �הציוד �את �יביא�לשטח הקבלן

��לים� �אח�קת �עבו� �שהיא �תו�פת ��ל �לקבלן �תשולם �לא �ו��ן. ���ן �ב�ל בשטח

��בשטח�ובטלת�ציוד���יבות��לשהן.

��שינויים��היקף�החוזה���00.39

� �היקף� �את �להקטין �או �להגדיל �ה��ות �את �לעצ�ו �שו�� ��ה���ין �עד �50%החו�ה

�י�ול�להתבטא�ב�עיף�שלם�או�פ�ק�שלם�או�בחלק� �השינוי �היקף�החו�ה�ה�ללי.

���ה�עיפים.

� ��לקבלן�לא�תהיה�עילה�לשינוי�ב�חי�י�היחידה�בגין�שינויים�אלה.�

� ��הקבלן�לא�יו�ל�לבוא�בתביעות��לשהן�עקב�שינויים�בהיקף�החו�ה.�

��

��

��

��
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00.40� ��הו��ות�

� נחשבת��ה��חית�ו�חי�ה��לול�ב�חי��היחידה���ל�הובלה�לצ��י�ביצוע�עבודה��ו�

ל�עיף�ה�תאים�ב�תב�ה��ויות.�לא�ישולם�על�הובלה�בנפ�ד,�לא�בתוך�האת��ולא�

���חוצה�לו.�לא�תו����ל�תביעה�ח�יגה�של�הקבלן�לתשלום�עבו��הובלה.

00.41� ���תר��י�וק�פ�ו�ת�

� לן,�הינו�באח�יותו�ה�לאה�והבלעדית�של�הקב�ה�השגת�ההית�ים�ו�ילוק�חו����

��ולא�ישולם�בנפ�ד�עבו��עבודה��ו.

� על�הקבלן�לקבל�אישו���וקדם��ן�ה�שות�ה�קו�ית�לפני�תחילת�העבודה�ולפעול��

��שיון.�לא�תו����ל�תביעה�בגין�עבודה��ו.יעל�פי�תנאי�ה�

00.4�� ��ש�ירה�ע��הנוף�

� הקבלן�יעבוד�וינוע�אך�ו�ק�בתחו�י�העבודה.�לא�יפ�וץ�ד��ים���ניות�ולא�ישפוך��

��פ�ולת��חוץ�לגבול�העבודה�(גם�אם�ב�וונתו�לפנות�את�החו��).עפ��או�

�ציר�הפרויקט���00.43 �

� �קו� �את �ולש�ו� �לאבטח �הקבלן �על �ב�י��ה��ו�נים�בשדה. �קווי �יקבל י�והקבלן

הב�י���שך��ל���ן�העבודה�ובאופן�שיו�ל�לחדש�אותו�לצ��יו�הוא�או�לפי�ד�ישת�

��ה�פקח.

00.44� ��ק��ת�הע�ודה�

� �א.�� �ת� �יהעבודה �ולל��� �ה�קו�ית �העבודה��שות ���י�ת �בשל�ות. �פקח

�ל�בות�תיקונים�ב�ידה� �העבודה, �שלבי ��ל ��ושלם�של �ביצוע �לאח� תבוצע

�חתי�ת�ה �וה�נת�ת�ניות�"לאח��ביצוע". �והויד�שו �פקח��שות�ה�קו�ית

��ובא�ב�את� ל��י�ת�העבודה�תהווה�א���תא�לג���הביצוע�של�העבודה.

� �העבודה �בצוע �שבעת �הקבלן, �חב��לידיעת �של �עליון �פיקוח �באת� יהיה

� �אולם, �ה�קו�ית, �וה�ועצה �"ב�ק" �חב� ��ק�ההחש�ל, אין��בשום

הו�אותיהם��חייבות�את�הקבלן,�אלא�באם�ניתנו�בא�צעות�ה�פקח��טעם�

עדי�הד��בנהלים�ה�קובלים.��ק�הו�אות�ה�פקח��טעם�עדי�הד���חייבות�

��את�הקבלן.

��
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� �� �תעו� �ש�ת� ��ז�ת, ��וצהר ��פק, �כ� �ה�ר �ק��ת���ע� ��עת ��יום/ג�ר דת

�הרשות�הצי�ורית� �ע"י �גם ��ק��ת�הע�ודה ��ותנית �הח�רה, �ע"י הע�ודה

�וכו'�ת�גיד��ים�ו�יו�,��ה�ת�י�ה:�עירייה, �חש�� (�ודגש��ח�'��זק,�ח�'

�.כי�ה�חריות�����ירת�הע�ודה��רשויות�ח�ה�ע��הק���) �

� �ב.� ל�ה�ות��ב�ק�ה�ותיע�ך��דידת�בקו�ת�ע"י�גו�ם�חיצוני�ויתגלו�הפ�שים��ע�

אש��הוגשה�ע"י�הקבלן�ל�פקח,��”�AS��AD“בין��דידה��את�ובין��דידה�

��חיצונית.הישא�הקבלן�ב�ל���ההוצאות�הקשו�ות�בביקו�ת�י

00.45� ��שי�וט�הפרויקט�

� )�שלטי��ת�ת�בגודל��הקבלן�יציב�על�חשבונו,�ל�שך�תקופת�ביצוע�העבודה,�שני�(��

��.הפ�ויקטעם�לוגו�ות�ונת�הד�ייה�של�����5.0-���6.0של�

� ��על�גבי�השלטים�יופיעו:�

� �-� ��ה�שות�ה�קו�ית�או�י�ם��שותף�נו�ף.�,הי�ם,�חב�ת�הניהול��ותש�

� �-� ��והעבודות�ה�בוצעות.�ט�הות�הפ�ויק�

� �-� ��פ�טי�הקבלן.�

� �-� ��פ�טי�ה�ת�ננים.�

� �-� ��פ�טי�הפיקוח.�

� �-� ��פ�טי�הניהול.�

� �-�� ��פ�טי�גוף�התאום�ההנד�י�בעי�ייה�/��ועצה�

� ,�צו�תם,�הצבעים,�ה�יתוב�ו�יקו�ם�ה�דויק�יקבעו�על�הגודל�ה�ופי�של�השלטים�

��.ידי�ה�פקח

� ��השלט�יוצב�ב�פוף�לחוקי�ע����קו�יים�של�ה�שות�ה�קו�ית.�

� ��ב�חי�י�היחידה.�ים�נ�לל�םלא�ישולם�בנפ�ד��עבו��שלטים�אלה�ו�ואים�אות�

00.46� ������ו�ים�

� ��בוטל.���בולים��

00.4�� �וחשבונ� �וטלפון, �חש�ל ��ים ��קו� �אל �לביצוע�ההתחב�ות �החש�ל �ה�ים, ות

��עיפים� �(�וקד�ות) �בפ�ק ���פו�ט �חשבונו. �ועל �באח�יות�הקבלן �יהיו העבודה,

00.41�,00.4�.��

��

��
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0.4���� ��תכנית�ע�ודות�עפר�

� �� �תוך �ל�פקח �יגיש �צבעונית��15הקבלן �ת�נית �עבודה �התחלת �צו ��תן ��יום יום

� �בקנ"� �עפ� �עבודות �ה�1:�50לביצוע �שטחי �של �באדום ��י�ון חפי�ה/�וה�וללת

� �ה�ילוי �שטחי �של �ב�חול ��י�ון �נפחיםהחציבה, �טבלת �ו�ן �יוגש�, תו�נית

������ivil�3Dאו��,��ivil�ADבתו�נות��1:�50בק.�.

00.49� ���הנד���יצוע���תר�

� �ההו�אות�� �אח� �ל�לא �הקבלן �על �ה�ללי �ב�פ�ט �בנא�� �לפגוע �ו�בלי בנו�ף

��הבאות:

� �שהוא�� �"�הנד��האת�" �יהיה �של�הקבלן �ה�ו��ך ��וחו ��שום�בא �הנד��א��חי

� �של ��קצועי �ותק �עם �והאד�י�לים �ה�הנד�ים �לפחות��5בפנק� �שנים (ח�ש)

�יון���פיק,�לדעת�ה�נהל�בביצוע�עבודות��ה�וג�הנד�ש�יובעל�נבתחום�ה�לוונטי�

��בחו�ה��ה.

� �1�.� ��ה�הנד��יי�צא�באת��ב�שך��ל�שעות�העבודה.�

� ���.� �ל� �הביצוע ��הנד� � �נו�חות �תהייה �יציקות �לביצוע ��שך�תנאי ��ל או�ך

��היציקה.

� �3�.� בעבודות�קונ�ט�וקציה�ובניה�הקבלן��קבל�על�עצ�ו�את�אח�יות�ה�הנד���

� �השלד" �לביצוע ��"אח�אי ��טע�ו �לביקו�ת �בנין�ואח�אי �התיק ��ש�עו

���עם� ��הנד��הביצוע � �יחתום �בניה �קיים�הית� �לא �וגם�אם �בניה) (הית�

��הקבלן��"אח�אי�לביצוע�השלד".

5000.� ���שעות�נו�פותע�ודות���י�ה�ו�

על�הקבלן�לבצע�את�העבודה�בהתאם�ללוח�ה��נים�הקבוע�בחו�ה,�גם�אם�לצו�ך�

�בלילה,� �ליום�או �פועלים �לעבוד�ביות���אש��ב�ש��ת�אחת�של �יהיה�עליו �ך

�לא�יקבל�עבו��שעות�אלה�תשלום� �הקבלן ��את. אם�הו�אות�הבטיחות�יאפש�ו

לילה.�ב�ידה�ויהיה�צו�ך�נו�ף��לשהו.�אין��עיף��ה�בא�לאש��עבודות�בשעות�ה

�ולנקוט� �הד�ושים �האישו�ים �את �לקבל �הקבלן �של �באח�יותו �בלילה בעבודות

�אתתים,� �התאו�ה, �ל�בות �בלילה �לעבודה �הד�ושים �הבטיחות �א�צעי ב�ל

��פקחים,�שוט�ים�ו�דו�.

�ודגש��י�באח�יות�הקבלן�לפנות�ל�שויות�ה�אש�ות�(�שט�ה,��שות��קו�ית�

�ש �את �איתם �ולתאם (� �עבודה�ו�דו� �תאוש� �לא ��י ��ודגש �באת�, �העבודה עות

בשבתות�וב�ועדי�יש�אל,��ודגש��י�שעות�העבודות�הינם�באח�יות�הקבלן�ולא�
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תו���ד�ישה�/�תביעה�עקב�הגבלה�של�שעות�העבודה�על�ידי�ה�שט�ה,�ה�שות�

��ה�קו�ית,�הפיקוח�ו�דו�.

��

��

��ה�דרי�תנועה�ו�טיחות��ז����יצוע���00.51

� �

ון�בהצעתו��י�הוא�ייד�ש�לת�נן�ה�ד�י�תנועה���ניים�על�הקבלן�לקחת�בחשב�.1

בא�צעות��הנד��תנועה�ולבצע�את��ל�התאו�ים�הנד�שים�לצו�ך�קבלת��ישיון�

�ה�שויות��ולל�תאו�ים�עם�גו��י�העי�יה,��שט�ה,���בת�יש�אל,��ע"צ�ו�דו�,�

�ודגש��י�הת�נון�וקבלת�ה�ישיון��לולים�בתקופת�הביצוע�החו�ית�ולא�תינתן�

�תקופת�ביצוע�עקב�הת�ש�ות���ן�באישו��התו�ניות.��הא��ת

הקבלן�יביא�בחשבון��י�באישו�ים�שיינתנו�על�ידי��שט�ת�יש�אל,�ה�שות��.�

והגו��ים�האח�ים�לפני�תחילת�ביצוע�העבודה�לת�ניות�שיציג�הקבלן�י�ולים�

לחול�שינויים��תוצאה��בעיות�תנועה�ו��יבות�אח�ות,�לפני�תחילת�ביצוע�

ה�ועל��ן�הוא�ייד�ש��עת�לעת�לת�נן,�לאש��ולבצע�עד�ונים�העבודה�וב�הל�

אישו��ת�נית�חלופית��נ"ל�לא�יג�ום�בתו�ניות�ובאופן�יישו�ם�בשטח�בהתא�ה,�

לשינוי�ב�חי�י�היחידה,�ו/או�בלוח�ה��נים,�ולא�יהווה�עילה�לתשלום�נו�ף�

�.�לשהו

י�הבטיחות,�על�הקבלן�לבצע�ה�ד�י�תנועה���ניים�לשלבי�הביצוע�ל�בות��ל�אבי���.3

�עקות�בטיחות�ב�וגים�שונים,�גידו�,�שילוט,�ת��ו�ים,��י�ון,�פקחי�תנועה,�

ד��י�גישה,�גש�ונים�ל�עב��הול�י��גל��ולל��עקות,��אח�י�יד,���פות���ניות,�

�שטחי�עבודה���ניים,�פלטות�פלדה�/�בטון���וין�לגישו���על�חפי�ה��ולל�אישו��

תאם�לצ��ים�ולהו�אות�הפיקוח�ו�ולל�קונ�ט�וקטו��והעב�ת���קום�ל�קום�בה

�הי��התקשות�וא�פלט�ק��ב�י�ויי����LSאת�תח�וקתם�השוטפת,�שי�וש�ב�

תעלות,��גי�ת�בו�ות�ו�דו��לצו�ך�פתיחת��בישים�ו�ד��ות�לתנועה��לי���ב�

והול�י��גל�על�פי�תו�נית�ה�ד�י�התנועה�והו�אות�ה�פקח,�שי�וש�בעגלות�חץ,�

ולל�ח�פו�,�יציקת�שיפועים�בהתחב�ויות�בין�צביעה�והעל�ת�צבע���ניים��

�עבודות���ניות�לבין��יצופים�וא�פלט�ו�דו�,�תאו�ה���נית�ב�ידת�הצו�ך.

�ודגש��י�ה�פקח��שאי�לד�וש�אבי��ים�נו�פים��עב��לתו�נית�התנועה�ועל�פי���.4

�שיקול�דעתו�ה�וחלט.

ון�ה���ין��שאי�לד�וש�ב�ל�עת�את�ביקו�תו�של��הנד��תנועה�האח�אי�לת�נ�.5

ה�ד�י�התנועה�ה��ניים�ואישו�ו��י�ה�תקן�בשטח�תואם�את�תו�ניותיו�ואישו�י�

�ה�שויות.
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על�הקבלן�לדאוג�לתח�וקה�שוטפת�של��ל�אבי��י�ה�ד�י�התנועה�והבטיחות��.6

י�ים�בשבוע���שעות�בי��ה,���4לשלבי�הביצוע�ב�ל�שלב�ושלב�של�ביצוע�העבודות�

��ולל�חגים�והפ�קות�עבודה.

י��טע�ו�לקיום��ל�ה�ד�י�התנועה�ב�הלך��ל�העבודה.��אש��הקבלן�י�נה�אח�א�.�

�ב�ל��הלך�העבודה�וב�ל�שעות�הפעילות�אח�אי�בטיחות�יהיה�נו�ח�באת�.

�ודגש��י�ה�ד�י�התנועה�ה��ניים�יהיו�ב�ל�השטח�ב�ל�תקופת�הביצוע�עד��.�

�ל��י�ת�הפ�ויקט.

הקבלן��התשלום�בעבו��הת�נון�והביצוע�של�ה�ד�י�התנועה�והבטיחות�יחולו�על�.9

וי�ללו�ב�חי�י�היחידה�השונים�אלא�ב�ידה�וקיים��עיף�פ�טני�ב�תב�ה��ויות�

לה�ד�י�תנועה���ניים�וא�יי��עיף��ה�יהיה�השתתפות�של�ה���ין�בעלות�(אולם�

�לא��י�ויי�העלות�ב�לואה).

��

���טיחות�וגהות��ע�ודה���00.052

��

��(בטיחות�בעבודה)�לחו�ה:���4בלי�לג�וע��הא�ו��ב�עיף�

1.� הקבלן�לנקוט�ב�ל�הא�צעים�ב�די�לש�ו��על�תנאי�הבטיחות�של�העובדים�ושל�על��

�י�ושלים� �עי�ית �של ��קצועיות �בהו�אות �ה��שלתיות, �בתקנות ��נד�ש �ג� צד

�על� �אח�ות. �חוק �ובהו�אות �ה�פקח �הו�אות �פי �על �והגהות �הבטיחות בתחום

��הקבלן�ל�נות�אח�אי�בטיחות.

�.� ת�בתקנות�הבטיחות�השונות�ב�ל�תחום�הקבלן�יהווה�קבלן��אשי�לצו�ך�ההגד�ו�

שא��ללא�שינוי�גם�אם�יפעלו�ב�קום�קבלנים�נו�פים�יהעבודה�ה�וגד�.��צב��ה�י

��.בחו�ים�אח�ים

�תשתית� �חב�ות �של �נו�פים �קבלנים ��שתלבים �הפ�ויקט �גבולות �בתוך בנו�ף,

�פ�טנ�,ו�יוצב�) ��לקום, �הוט, �ב�ק, �גיחון, �חח"י, �בלו"���-(�גון: �ישלבם הקבלן

�לו�הפ�ו �ישולם �ולא �היחידה, ���חי�י ��חלק �עבו�ם, ��אשי �קבלן �ויהווה יקט,

���ך. �ה�שת�ע ��ל �על ��ו, �הגד�ה �עבו� ��לשהו �האח�יות��תג�ול ��ק�ה ב�ל

לנושא�בטיחות�בא�ו��העבודה�הינה�בידי�הקבלן�ב������ה��קבלן��אשי��תה�אשי

��,�וללא�תו�פת���פית��לשהי.על��ל�הנובע���נה

�קיי�ים�� �ה��ויות �לאח��ה��ייה�חב�ות�ב�תב ��לקום�ופ�טנ�, �לעבודות עיפים

פ�טנ��ו�לקום�יהיו��שאיות�(אך�לא�חייבות)�להתקש��עם�הקבלן�ה�ו�ה�לביצוע�

עבודות�התקשו�ת�בעבו�ם�בהתאם�ל�חי�ים�בהם�י��ה�הקבלן�ב������ה,�לצו�ך�

�הנ"ל� �החב�ות �ידי �על �ה�אוש� ��שנה �קבלן �עם �יתקש� �הקבלן �העבודות ביצוע

�לא�תאוש��תו�פת���פית�או�תו�פת�בלוח�ה��נים�לביצוע�עב ודות�אלו�בעבו�ם.

��עקב�עבודות�אלו.
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3.� להפ�יק�את�עבודתו�של�הקבלן�ב�ידה�ו�ו�נעשית�ו/או�עדי�הד���שאים��ה�פקח�

�לא��תאי�ים�לד�ישות�ה�שויות�ו/או��וגהותייםבתנאים�בטיחותיים� ג�ועים�או

��לד�ישות�ה�פקח.

4.� ��ה���� �בפ�ויקט �יע�יק �ניהול�הקבלן �על �יפקח �אש� ��טע�ו �חיצוני �בטיחות ונה

�יבק�� ���ונה�הבטיחות �העבודה., �ל�נהל �בנו�ף �יהיה �גו�ם��ה �באת�. הבטיחות

�ויוציא�דו"ח��תוב� �שוטף�לפחות�אחת�לשבוע. �באי�ועים��יוחדים�ובאופן באת�

לקבלן�עם�העתק�ל�פקח,�הקבלן�יהיה��חויב�לבצע�את�תיקון�הע�ות�באופן��יידי�

��ק�ה ���וב�ל �יות� �הנחיות����4-לא ��אש� �גם �בתוקף �תהיה ��ו �הנחייה שעות,

��בטיחות�יועב�ו�ב�תב�לקבלן��הפיקוח.

5.� �ה���ין� �את ��שח�� �ה���ין�הקבלן ��טעם �והיועצים �ה�ת�ננים ��ל��ל�בות

�לאדם� �ו/או �לעובדים �ו/או �לעבודה �או �ל�בנה �שייג��ו �הנ�קים �עבו� אח�יות

��אלה.��לשהו�ו�תחייב�לשאת�באח�יות�לנ�קים�

.����קיום�ה�ד�י�התנועה�השונים�שהו���ו�לעיל�(ואש���א�ו���חייבים�הצבת�א�צעי�6

�בד��ים� �נאותה�ל�שת�שים�השונים ���ת�בטיחות �א�ו��ל�פק �שונים) בטיחות

��הגובלות�בפ�ויקט.�

�אח�אי�� �יהיה �אש� �וגהות �בטיחות ��אח�אי ��ו��ך �עבודה ��נהל �י�נה �הקבלן � � � .

�וך��ל�העובדים�וה�בק�ים�באת��בדב��ההנחיות�לקיים��ל�הה�ד�ים��ולל�תד

�שיוע�ק� �עובד �ל�ל �תד�ו�ים �יקיים �לבטיחות �האח�אי �ה�תחייבות. והד�ישות

�חובה� �הקבלן �על �שחלה ��ודגש �והעניין. �התקנות �לפי �הנד�שת �בתדי�ות באת�

���וחלטת�על�קיום��ל�הד�ישות�וההנחיות�הקיי�ות.

טיחות���ניים�לשלבי�הביצוע,�השילוט�.����א�פקה�והתקנת�שילוט,�ת��ו��וא�צעי�ב�

��ש�דית� �הבין �הועדה �בד�ישות �יע�דו �ה��ניים �הבטיחות �וא�צעי והת��ו�

להתקני�תנועה�ובטיחות,��וג�השלט�ו/או�הת��ו��יהיה���וג�עי�וני�או�בינעי�וני�

��בהתאם�לתו�ניות

��

�עתיקות�����00.5 �

��ו�)�לחו�ה.(�ציאת�עתיקות,��חצבים�ו��19תשו�ת�לב�הקבלן�לא�ו��ב�עיף��.1

��ה,��ובה��.� �שנתגלו�עתיקות�את�י�ישנם�התוואי�לאו�ך��י�על�אף�הא�ו��בחו�ה�לעניין

�הצלה�חפי�ות�לבצע�העתיקות�ל�שות�יאפש��הקבלן���-.שבוצע��קדים��ק��ב�הלך

�ב�ידה.�שהי��כ��תש�ום�תו�פת�����העתיקות��שות�עבו���אשי�קבלן�ויהווה�בשטחו

�ל��.שי�ין�ה��נים�בלוחות�אותה�לשלב�ידאג�הוא,�עבודתו�ב�הלך�חפי�ה�תיד�ש�וא�ן

��העלות�הנד�שת�ל�שות�העתיקות�תשולם�ע"י����ין�העבודה.

�גד�ות��.3 �ה��ניים, �ה�עקות ��ולל �וביצוע) �אישו� �(ת�נון �ה��ניים �התנועה �ה�ד�י �ל

�התנועה� �ה�ד�י �ב��ג�ת �יבוצעו �העתיקות, ��שות �עבודת �לליווי �הנד�שים ו�יוצ"ב,

��ה�ולא�ישולם�תשלום��00.65יף�לפ�ויקט��א�ו��ב�ע �ל���ך �תנועה�ובטיחות) (ה�ד�י

��לשהו�נו�ף�עבו���ך.
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�ודגש��י�פינויי�חו��י�חפי�ה�של��שות�העתיקות�ב�ידה�וייד�ש�יהיה�באח�יות�הקבלן��.4

��וישולם�ב�עיפי�החו�ה�ה�לוונטיים�של�חפי�ה�וחציבה�ולא�ישולם�בנפ�ד.

�חל�גם�.5 �לעיל, �התיאום�עבודת��ה�קב�ים.�ב�ק�ה�גילוי�של�ב�ק�ה�עוד�יצוין��י�הא�ו�

��.אח��לנושא��לוונטי�גו�ם��ל�או�קדישה�את�א��ול�בנו�ף�תתבצע

��

��תיק�חש�ו���ופי�ותיק���ירה���00.54

עם��יום�הפ�ויקט�ו�חלק��ן�החשבון�ה�ופי�על�הקבלן�להגיש�לאישו��ה�פקח�בשלשה�

תיק�ה��י�ה�ב�דיה�די�קים�עם��ל�ת�ולת�תיק�החשבון�ה�ופי�ו��3-�ודפ�ים�ו�עותקים

��:(��וק�בצבע)�

��תיק�חשבון��ופי�ה�ולל:�-א�

�חישובי�ה��ויות���וד�ים�לפי�פ�קים�ו�י�ו��בטבלה��.1

��בינא�ית).ו��������(בתו�נת

��קיצות�חתו�ות�והעתקי��דידות��שותפות��אוש�ות.��.�

�שאוש�ו.��י�ו��ניתוחי��חי��ל�עיפים�ח�יגים�.3

��י�ו��יו�ני�עבודה�חתו�ים.���.4

�.יםנים��יו�ני�העבודה�ה�אוש�החיובים�השו

��תיק���י�ה�ה�ולל:�-ב�

ת�ניות�לאח��ביצוע�צבעוניות:�חתו�ות�ע"י�הקבלן�ו�ודד��ו��ך��.1

עפ"י�העיק�ון��י��ל�התו�ניות�והנתונים�שנ���ו�לקבלן��עליו�ל��ו���

את�התו�ניות�יש�ל��ו��עם�חלוקת�התשתיות����דודות�וחתו�ות.

��לגיליונות���פו�ט�להלן:

תנוחה�של��ל�התשתיות��ע"ג��קע�גיאו�ט�י��ופי��ולל�חציות��-�גיליון�א

����.������������בצי�וף�גבהים

בגיליון�פיתוח,��יצופים,�אד�י�לות,�ת��ית,�השקיה,�עצים.���-�גיליון�ב

�ה�י�ו�ן��יקום�העבודות��פי�שבוצע��ולל�קואו�דינטות�של�תחתית�

��.�(��x,�y,�zהתשתיות�

��ה,�תנוחת�ניקו�.���ביש,�קווי�גוב�-�גיליון�ג

��ת�נית�תנועה��ולל�שילוט,�ת��ו��ו�י�וני��ביש.�-�גיליון�ד

��חתך�ל�ע��ות��עפ"י��ה�שנ����לביצוע�לקבלן.���-�גיליון�ה

��.�YZפינות,�עו�ק�ונתוני���4בו�ות�נטיעה��עם��י�ון��-�גיליון�ו

עפ"י�פי�וט�הגיליונות����DWG�,�Pבפו��ט���Dעל�הקבלן�לצ�ף��.�

�ב�עיף�קודם.�

ל�הקבלן�לצ�ף�העתקים�של��ל�התו�ניות�"לביצוע"��ן�ה�ת�ננים,�ע�.3

�,��DWGבפו��ט���Dבצ�וף��לביצוע��האח�ונההצבועה�בג��תם�

P�����.ולקבל�את�אישו�ם�ה�תוב�לנ�ונות�הג��ה�

��
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��יש�לצ�ף��את�ה����ים�הבאים:�.4

�.א ��העתק�טופ��הית��חפי�ה��חתום�ו�אוש�.�

�.ב �הית��בניה�(אם�קיים�בפ�ויקט).�

�.ג על�הצה�תו���בצע�העבודה�לפי��פ�ט�קבלת��חתי�ת�הקבלן�

�ב�ועצה�ה�קו�יתעבודות�

�.ד ��שהב"ש�וה�שות�ה�קו�יתהחת�ת��ל�ה�ת�ננים�לפי��פ�ט��

��ים�ננבצ�וף����תב�נלווה�של��ת�

�.ה ה�פ�ט�את��הות�העבודה,�פי�וט��יקום�העבודה�ו�שי�ת��

�התו�ניות�לביצוע.

�.ו לפי��תקשו�ת�ו�ו�)אישו��גו��י�חוץ�עי�וניים�(ב�ק,�הגיחון,��

���.ב�ועצה�או�עי�ייה��פ�ט�קבלת�עבודות�

�ודגש��י�ב�ל�טופ��יצוין�בבי�ו��שם�החותם,�תפקידו�בחב�ה,�חתי�תו�

��.וחות�ת�החב�ה

יש�לצ�ף�את��דידות�הבק�ה�בצ�וף�טבלת�השוואה�עם��דידות��.5

�הקבלן.

��יש�לצ�ף�טבלת��י�ו��נתוני�גובה�של�חציות�תשתית.�.6

יים��וקד�ים�של�האת��לפני�:�צילו�ים�דיגיטל�D-תיק�צילו�ים�ו�.�

�עם�פי�וט��יקום�הצילום.�ואח�י�עם�תא�י�ים.�����ידו�י�ו�פה

�ולל�הקלטת�ודו"ח���וובוידיאצילו�י�תשתיות�ביוב�וניקו��בת�ונות��.�

ה�צו�ף�ו�ותאם��לתו�נית�שלאח��ביצוע,�יש�לצ�ף�את�הצילום�

ה�אשוני�ואת�התיקונים�ב�ידה�ונד�שו.�(לתשתיות�או��יות,�חציות�

��חיבו�ים�לקולטנים)ו

יש�לצ�ף�את�העתק�פ�וג��ת�בדיקות�ה�עבדה,�בדיקות�בק�ת��.9

�האי�ות,�ובדיקות�הבק�ה.

יש�לה�ין�טבלה�����ת�ל�ל�בדיקות�ה�עבדה��פו�טות�עפ"י��וג��.�10

הבדיקה,�����ש�בה,��יקום�הנטילה�ותו�נית�עליה���ו�נות�

�הבדיקות�שנלקחו.

��י�ו�י��ל��יו�י�ה��י�ה�ודו"ח��ופי.�.�11

�ה�ל�לול�תו�ן�עניינים�וחוצצים,�ולצ�ף�אליו��ל����ך�נו�ף��על�תיק�.��1

��אותו�יד�וש�ה�פקח.�

��

� ��נוה�י ��הת�ם �דרישה �כ� �ו�נו�ף ��עי� �ה��ור �כ� ��ת �יכ��ו הרשות�התיקים

.�הש��ת�כ��ה�פורט��עי���הווה�ח�ק���תי�ה�קו�ית,�הח�רה�ה�נה�ת�ו�שה�"ש

����ירת�הע�ודה. �נפרד ����ה� �הק��� �ע"י �י�וצעו �נו�ף��תיקים ��ו תש�ום��יוחד

�.ורו�ים��ת�ת�ורתו�ככ�ו� �

� �

��
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�

�ע�ודות�חפירה,�חצי�ה�וע�ודות��י�וי�חוזר:���00.55 �

�גדולה��אוד� ���ות�החציבה �חציבה�גם��אש� �או ��שום�חפי�ה�ה�וונה�חפי�ה�ו/ ב�ל��קום�בו

��ביח��ל��ות�החפי�ה�או�שקיי�ת�חציבה�בלבד.

��ן�צו�.לא�תשולם�תו�פת�בעבו��חציבה�ב�לע�קשה�או�באב

�ל��עיפי�החפי�ה�והחציבה��וללים�גם�פינויי�עודפי�החפי�ה�/�חציבה�לאת��פ�ולת��ו�ד���ולל�

��תשלום��ל�האג�ות�הנד�שות.

�ל��עיפי�החפי�ה�והחציבה��וללים�גם�פינוי�ו�ילוק�של�פ�ולת,��בנים�תת�ק�קעיים,�צנ�ת�ו�דו��

�בעב �החפי�ה, �ובתחום �הק�קע �בתת �הנ�צאים �אח�ים �אל�נטים �פ�ולת�ו�ל �ו�ילוק �פי�וק ו�

��ו�תקנים�אלו�לא�ישולם�בנפ�ד�והנ"ל�י�לל�ב�עיפי�החפי�ה�השונים.

�ל�עבודות�החפי�ה�לתעלות�(�ים,�ביוב,�ניקו�,�תאו�ה,�תקשו�ת�ו�ו�)���וללים��ילוי�חו����חו���

�ב�פו�ש�או���0נב���שיבוצע�בש�בות�שלא�יעלו�על� �"��ובהידוק��בוק��גם�ב�ידה�ולא�צויין

�נפח��שצוין �ב�ל �חו�� ��ילוי �יבוצע �ו�ד��ות �ב�בישים �בק�ה �לתאי ���ביב �חו��, /� ��גיל �ילוי

��.השוניםבנפ�ד�ו�לול�ב�חי�י�היחידה��םלא�ישול�,���ל�הא�ו��לעיל��LSהחפי�ה�בחו���

�האג�ות� �ל�בות�תשלום��ל ��ו�ד� �העפ��לאת� �עודפי �פינויי �החפי�ה��וללים�גם�את �ל��עיפי

��הנד�שות.

� �

��ות���ש�רות�וע�ודות��י�הע�וד���00.56

� ��י �בחשבון �לקחת �הקבלן �עבודות�על �את �לבצע �ה�שויות �ידי �על �או �הפיקוח �ידי �על ייד�ש

�לוחות�ה��נים�של� �או �ו/ �או�עבודות�בשעות�הלילה�לצו�ך�ע�ידה�בתנאי�ה�שיון �ו�/ ב�ש��ות�

��.הפ�ויקט

�לת� �לבצע�עבודות�בלילה�ועל�הקבלן �יות��לקבלן ��י ��תחייב �אינו �את�ביצוע�ה���ין �ולא�גן נן

העבודות�לע�ידה�בלוח�ה��נים,�גם�אם�לא�יינתנו�הית�ים�ו�שיונות�לעבודות�לילה,�על�ידי�תגבו��

��צוותי�העבודה�והציוד�בשעות�היום.

�נהל�הפ�ויקט��שאי�לד�וש��הקבלן�לבצע�עבודות�לילה��טע�י�בטיחות,��גבלות�שטח�וקידום�

��לוח���נים.

נלקח��לול�תו�פת�ל�חי�ים�שבהצעתו�ו�ואים�את�ה�חי�ים��אהקבלן�לא�יד�וש��תוצאה���ה��

��.בעת��תן�הצעתו�דב���ה�בחשבון

��

�גידור�הפרויקט���00.57 �

גד��את��ל�שטח�העבודה�ב�ל�תקופת�הביצוע�בגד��אי��ו�ית�לבנה�חדשה�ונקיה�בגובה�הקבלן�י

�.0�� �בהתאם�להנחיות�העי�ייה�וה�פקח, �הנחיות�ה�פקח�� �בשילוט�לפי וה�שות��הגד��ת�ו�ן

ה�קו�ית.�הגד��תהא�ב�צב�תקין�ב�ל�עת�עד���י�ה��ופית�של�העבודות.�הגד��תו�ט��עת�לעת,�

�העבודות. �לשטחי �גישה ��ל �שת�נע ��ך �העבודות, �התקד�ות ��ל��לפי �תשולם �לא ��ה �גידו� בגין

��ת�ו�ה,�והת�ו�ה��לולה�ב�חי�י�יחידות�אח�ות.

�
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�

�ע�ודה��שטחים��וג��ים���00.64 �

�בח�.1 �לקחת �הקבלן �תתבצע�על �העבודה �העבודה, �ותנאי �השטח ��גבלות �בשל ��י שבון

�בשטחים��וגבלים�ופעילים��בחינת�תושבים�ו��ח�.

הקבלן�נד�ש�לאפש��תנועת��לי���ב�ו�עב�ים�להול�י��גל�ו�ן�יאפש��גם�ביצוע�עבודות��.�

��קבלנים�אח�ים�וגו��י�תשתיות�אח�ים�באותו�תא�שטח�ב�קביל�לעבודות�הקבלן

���גן�את�עבודתו�בהתאם,��די�לבצע�העבודות�בלוח�ה��נים�הנד�ש.על�הקבלן�לת�נן�ולא�.3

�האילוצים�וה�ש�עיות��.4 ��ל �על �בשטחים��וגבלים �העבודה �ות�נון �א�גון �עבו� התשלום

ה��ו�ים�ב�ך��לול�בת�ו�ה�ה�וללת�עבו���עיפי��תב�ה��ויות.�לא�יינתן�בשל��ך�שום�

�פיצויי�ועבודה�בשטחים��וגבלים�לא�תי�דד�לתשלום�בנפ�ד.

��

���חזקה�ותחזוקה���00.65

��פו�ט��פ�ויקטהחל���ועד�אישו��ה��י�ה�ה�אשונה,�יתח�ק�הקבלן�את��ל�שטחי�ה�.1

התח�וקה��וללת�את��ל�הנד�ש�על�פי��חודשים�על�חשבונו��1בה�שך,�ל�שך�תקופה�של�

�פ�ט�ה�שות�ה�קו�ית�ל�בות�תשלום��ים,�ניקיון�יו�י�עישוב,��י�ו�,�עיבוד�השטח,�

ל�ת�צ�חים�ש�תו,�תיקון�והשל�ת�גידו��ואל�נטים�אח�ים,�גי�ום,�הדב�ה,�השקיה,�הש

עיצוב�שיחים,��יבול,�דישון�וש�י�ה�יו�יו�ית�על�ניקיון�האת���ולל��שטחים�בשטח�

האת���גון��ד��ות,��ד�גות,��חבות,��תקנים,��תקני��פו�ט,��וש��הצללה�ו�דו�,�

חודשי���1ם�עד�לתום��ודגש��י�באח�יות�הקבלן�לתח�ק�גם�ב�ק�ה�של�שב��וונדלי�

�התח�וקה.

חודשים��3ב�ידה�וב�תב�ה��ויות�קיי�ים��עיפים�לאח�קה�ותח�וקת�הגן�לאח���.�

החודשים�הנות�ים��9-החודשים�ה�אשונים�יהיו�על�חשבון�הקבלן�ו�3ה�אשונים,�א�יי�

�יהיו�בתשלום.

�

�ע�ודות�תכנו��ת�ום�ו�ישורים��00.66 �

�,�עבודות�שונות�והוצאות�ת�נון�שיחולו�על�פ�ק��ה�יע�וק�בעבודות��שלי�ות,�עבודות�ע�

�הקבלן�ועל�חשבונו.

בנושאים���וי�ים�נד�ש�הקבלן�ו�וטלת�עליו�האח�יות�לת�נון��פו�ט,�תיאום,��.1

אישו��וביצוע�של�עבודות�או�פ�יטים�שונים�העשויים�להיד�ש�לביצוע�העבודה�ושיש�

ת�שונות,�עבודות�צו�ך�לת�ננם�על�ידי��ת�ננים��ו���ים�ו�ו�שים�ו�ן�לבצע�עבודו

�ע���או��עבודות��שלי�ות�לעבודות�העיק�יות.

הת�ו�ה�עבו��עבודות�אלו�לא�תשולם�בנפ�ד,�אלא�אם�ישנו��עיף�פ�טני�ו�פו�ש��.�

ב�תב�ה��ויות�והתשלום�עבו��עבודות�אלו��לול�ב��ום�הת�ו�ה�עבו��ה�����

�שהגיש�הקבלן�בהצעתו.

�
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�

�בצע�עבודת�תאום�ות�נון:להלן���פ��דוג�אות�לעבודות�בהם�ייד�ש�הקבלן�ל�.3

�.א �ת�נון�ה�ד�י�תנועה���ניים�לשלבי�הביצוע�ל�בות�ד�גי�גישה,�גש�ונים�ו�דו�.��

�.ב דיפונים�ותי�ו�ים�לצ��י�החפי�ות�והחציבות:�הקבלן�אח�אי�לת�נון,�אישו����

וביצוע�ת�י�ות���ניות���ל�שייד�ש�לאל�נטי��בנה,�תשתיות�קיי�ות,�או�

על�יד��בישים�/�תשתיות�עליות�ותת���לק�קע�לשם�ביצוע�חפי�ות�/�תעלות

�ק�קעיות.

�.ג �ה�ד�י�בטיחות�באת�.�

�.ד ��ע��י�פלטות�וקו�ות�גישו����ניות�ל�בות�אישו��קונ�ט�וקטו�.�

�.ה �Shop�drawingsהקבלן�אח�אי�לת�נון��פו�ט�וה�נת�ת�ניות�עבודה��:

��דויקות�של�אל�נטי��יצוף,���ג�ות�ו�דו�.

�.ו �ת�ן�תע�ובות�בטון.�

�.� �ת.פיגו�ים,�ת�י�ות�וטפ�ו�

�.ח �עבודות�לילה:�ת�נון�עבודות�לילה,�ה�ד�י�תנועה�והתא�גנות.�

�

��השגת�� ��טיפו� �הכרו���תי�ו�ים, �וכ� ��ע�ודות�תכנו� �הכרוכות �ההוצ�ות �כ� �ודגש�כי

ה�ישורים�וה�יצוע��כ��ע�ודות�העזר�הנ"��כ��ור��עי�,�יחו�ו�ע��הק����ו���ישו�ם��ו�ע��

�כ���נפרד

��

��

��

��

��

��

�תא�יך:� �� �ן:�חות�ת�חתי�ת�הקבל� �� �
��

� �

� �

� �
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�������2ג'
��תנ�ים��וקד�ים.��פרט�טכני��יוחד�ו�ופני��דידה��יוחדים

��00ה�הווה�השל�ה�לנא���ב�פ�ט�ה�ללי�פ�ק��וקד�ות��

� �
��
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�

����������
�תנא����וק����.-�פרט�טכנ����וח��ואופנ������ה���וח��� �

��00ה�ה��ה�הש��ה��נא���ב���ט�הכ�����������������

� �

��מ�רט�מ�����ל�����������������

��
��פרט���וח��ואופנ������ה���וח����-�����������

�עבו�ות�עפר��-��01פרק� �

��ב���ט�הכ����הב�ן��ש����01ה�ה��ה�הש��ה��נא��������

��

�תת�פרק��עבו�ות�הכנה�ופ�רוק���01.01

��

01.01.01� ����ש�ף�
� �ע� �ש� ��ע��� ����ז����20ב�צע �הח�ש�ף �א��� �השטח. ��נ���� �צ�ח�ה �הס�� ���ב�� ס"�

�בצ��ה��350בשטח�ה���ע���שצ"�� ��השטח��ש��� �ס�ע�ם�ש��צא� הס��ך��שטח�העב����.

���ס�����בשטח�השצ"���ש���ש�ח�ז�.

��

01.01.02� �ל�ם� ��שר�
������אס��ה��ה��נ��הש�����ם�ע"����כנ����בה�אם��הנח����כ��ה�ן:העב��ה�כ�

��ח�����ה�ע�ה��הנח��הש�����ם��ב�צע���אח��ה�����ה�ש�����.

�ש����� ���נח� �אס��ט �כב�ש ���ח� ����ב�עב� ��� ����ן ��בע�ב� �ה�כנ�� �ע�"� �“ב��ט�

�����בנה�ס"��נ��ך���ח���60א�צ������נ�������א�עט��ה�ח�צ�נ���בע����ח���ה�ש������

��הכב�ש.�

�ב�כנ��� �ה�צ��ן ��� �ע� �ב��ט� �����א���ן �צ�נ���� ���נח� ����כ��/��צ���ם ���ח� ב�עב�

� � �ש� �ח���ה �בע��� ��צ�נ����ש�ח, ��ה�� �כ��הש�����ם �השכבה��40ה����ח. ���נ� �נ��ך ס"�

��הע���נה�ה���כננ�.�

�נ�ע�ב��ח���בכ��ש���������ן�חב���ש�כה��נ����ן�ש��ש��ה�טב�ב�צ����הש�����ע���נ���

�����ך�הש����.

� �ב�צ��� ��ב�ט� ����א��50הש�����ם ��צ���ם ���ה�� � �ה���כננ� �ה���ע �����ס ��ח�ץ ס"�

���חב��ם.

ה�ב�ן�ה�בצע�א��הש�����ם,��כ�ן���כנ����"�אח��ב�צ�ע"�ע"���������ס�ך���עב��ה����כנן�

�����ב�ן�הג�נ�ן.�כ���כן��בצע�ה�ב�ן�ס���ן�בשטח������ם�הש�����ם.

��
��
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��
���י�ו���������������

������ט��כ��י.����40וו���ש���������������
��

���י�ו�������-������2

��במ��ט��כללי.�51-ו����מ�וו���שלמ��לנ�מ��ב���ים�

���י�ו����-�����������2.1

�כ��ע�ודות���יית��י�ות�שיש���ם���ן�ט�עית��ו��עו�דת,�ע������ן��ס���דוג����חו���ש�כוו�תו���שת�ש�
��ו�����ח��ש�וש����דוג���ע"י�����ח���תחי���ע�וד�.�

כ�����ן���ש���תסו����צ�יכ����ת�ים���דוג��,����יות�ת�י��,���יי���חו�ים,�גידי�ע���וסד�ים,�ו�ע�ת�צ�י��
דוג��.�����ים��סו�ות�ש���עו����דוג����י�ן���שח��ות��ת�����ן���תחיי�ותו��ס����ך�ו����וגוון�כז��ש���

�����ים��כ�ד�ש,���ו���תש�ש�����וכח������ן��ש��ש���ס�������ים���יגוד���ד�ש.�
�'�כ"��ו������ישו���3.00ע������ן���צע��טעי��י�ות���דוג�����י���טי���י�ות��שו�ים,���ו�ך��י�י��י�ש��

�תו�ם��ת�כ���ו��ות���כ�ז/חוז��ע������ן� �ו��י���י�ו ���יד� ���שך��ע�וד�. ����ח�ו��תכ��ת����י
������ו�ע��חש�ו�ו�ו���ות��טע/ים��וס�ים�עד����ת��ישו������ח�ו��תכ��ת.�

����י�ות�י�וצעו���ת�ם���יים��שטח�ו���טי�ותכ�יות���יתוח���ו�י�ו��ו�סט�ו�טו�
ם���ע������ש��י����ת�ם��תכ�יות�ו���חיות�����ח.�ע�ו����ע���ישו�ם��יצוע���י��יכ�ו���ת��ת��דחי

������ד.
ס"מ�מ�ני���1על�כל��ני���י���גלויים�עד�לעומ����י�ו���נו�י.��י���מך�ב�י�וי��בן�ל�ט�ב���ם�ל��ט�

����ע/�יצוף��סו�יים�כולל��י�וי�דו��ני�במ�ומו���נד�שים,�כי�ול���בן�בטיט�צמנט�לבן��ועיבוד���ש�
��שכבו�.��י��ב�בן�
���

��:�דיד� ���"��-�י��ת�ך��
��

���יצו�ים,�מד�גו��ו�בני�ש���-��1.���������

כ��ע�ודות��יצוף�ו/�ו�יצי���ש���שטחים�ו/�ו��ד�כות��כ��חו���שצוין�כו��ות���חת�ש�וו�ים��צו�ך��ש�י�,�
�ך�����ת��חי��חו����ש�וו�ים.�ע������ן��ס�ן��דו�ן���שטח/��ד�כ���צ�ע,���י��ו��ות�����ח,��ת�

��י�ום��ש�וו�ים.�
ך���י�ע�ודות���יתוח�תוך�ת��יך��ע�וד�.�ע���כ���ע�ודות������ז��ע������ן��ש�ו�����י��גיע���ו��כ�ו

�י��ו��ות�����ח�י�י��ע������ן���ח�יף�����טים/�טעים�ש��געו���ו�ן�ש��י�שי�ו��דעת�����ח�����יתן�
��תי�ון.���ח����ו/�ו���י�וי�ו/�ו��תי�ון�ת���ע��חש�ון�����ן.�

��
�מש�לב��יצוף��בן� ���

�����ם�צוין��ח�ת�ע��ידי�����ח.��י����ת�ם����טים����ן�יסוג�.�ס"����6-8יצוף����ן��שת��ת��עו�י
גוון����ן�טעון��ס��ת����ן�ת�י����ת��ייצו���חד�ות��יך�ייצו���חד����יעת���ד�י�גוו�ים�����י���יצוף,�

��.וו����ן�ייד�ש����י��דוג��ות���ישו������ח�ישו��
����שטח.��יצוף�י�וצע�ע��ג�י��שטח���וד��ו�יוש��ו�ח���די�ת�צ�י�ות�ו�ידו��

ככ����יתן����ייעש��שי�וש���ש��ת��יצוף���טון��יג��טי.���ש����ת�וצע����צעות���ן���וס�ת���סו��
��ס"��יו�חו�ע��ג�י�טי�צ��ט.��5-.�יחידות��ט�ות���וטו�י

ע��כ���ידותיו��י�ן�עו�ות��שטחים�ש�ין����ן��ס�עים�ו��ן���ט��גוד��ש�תות���ש��ת��שטחים�ע"י�יצי��
�צ��ט�עם��יג��ט�תו�ם��גוון����ן��ש��יסו���ע"י��יצ�ן,�ע�ות���ש����ו��יג��ט��יעש���ש����ת�.ס"��5

���כ��ת��ע�ות����ן���שת��ת�ו���ישו�ם�ע�ו�������ד.
.�ו��תכ��ת���חו������ישו������כ����ט��יצוף��"����חות�����2ן�ייד�ש���צע�דוג��ות��יצוף��שטח�

��וכ������ן����שיך��ע�וד�.�����ח�����ת��ישו��ע���דוג���י
����יצוף�כו����יצוע��יצוף����ן��כ�די���י�����ו�ות��ד�ושים���ת�ם����טים�ו�תכ�יות

��חו��ים�ו�ע�וד���ד�ושים���יצוע��וש�ם.�וכן�כ��ס"����5עו�י����חי��כו��:��צע�חו�
��
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���"���-:���יצוף���דיד�
�

���ומסלעו���י�ו��-��2.�����������

�כ��ע�ודות���יית��י�ות�וע�ודים�שיש���ם���ן�ט�עית,�ע������ן��ס���דוג����חו���ש�כוו�תו���שת�ש�
���תחי���ע�וד�.���תכ��ת����ש�ותו�ו�����ח��ש�וש����דוג���ע"י�

כ����ן��ש��תסו���צ�יכ����ת�ים��דוג��,���יות�ת�י��,���יי���חו�ים,�גידי�ע���וסד�ים,�ו�ע�ת�צ�י��
���דוג��.����ים��סו�ות�ש���עו��דוג����י�ן��שח��ות��ת�����ן���תחיי�ותו��ס����ך�ו���וגוון�כז��ש

�����ים�כ�ד�ש,�ו���תש�ש�����וכח������ן�ש��ש���ס������ים���יגוד���ד�ש.�
�����ם�צוין��כת���כ�ויות�ת�יי���כ�ו�ות���חי���ע�וד��ש����יית��י���כ��סוג�שצוין��ע�ודות����ות,�

�תש�ום����ד:������דיד��ו
��.�ח�י�ת��סד���י���עו�����ד�ש�וח�י�ת���ח��ע�וד��ת�ין�ו�טוח��ג����י�.�

��.�יצי�ת��יסוד�כ��ו�ט.�
��ג.�כ����ז���זיון�כ��ו�ט.�

�ע������ן���שת�ש��ת��יות�עץ���וד��ו��תכת��חו��ים���כית.��-ד.��ג����י��
�'��ין�חו���חו�,��2.00-ט�ו�צ�י�ות�ש���ת�חת���.��ת��ת�חו�י��י�וז���טעי�צי�ו���עוג�ים��ת��יות�כ��ו�

�יט���כ���20.��ג��חו�י���י�וז�יש����יח�צ�ו�ות�חצץ�גס��שיעו��4"-�וט���צי�ו�ות�כ��ו�ט,��ך�����חות��
��חו���י�וז�תוך�כדי��י�וי�ג����י��
� ��ת��ת�ת��ים���כיים���וח� ��2ו. ��י.וי.סי. ���ו�י� �ו�כ�סת ��זיון) ����דת���ז� �(כו�� ��ת��י�ס"� שחו�

�ס"�,�ע���י�דוג�����וש�ת�ע"י�����ח.���20ת�שטות���וח��
��"�.���7ת��ים�י�וצעו����ו�ות�שסו��ו�ו/�ו����ווחים��י��ים�ש��

��"�,������ם�צוין��ח�ת,�כו���כיסוי��צי�ו���חצץ�גס.��90ז.���חת�צי�ו��ש�שו�י���י�וז���וט���י�י���י�ש��
��י��ו��י�וי���ו�י,�ו�ת��י�שחו�����י�וי��וש�����ש�ע"י�����ח��שי�וש�ח.��י�וי��ג����י��ש��חו���ג���ו

ס"�����ש���י�������ם�צוין��ח�ת.�כו����י�וי��תחתית��50כ�י�וי��ג����י�,�גו�����י�וי��ג����י��עד�
�ח�סית.�-�ח�י����ג����י��ש��חו�����תי����ז�

��ע.ט.�חי�וי���ן�דו���י��כ����ום�ש��י���ו���ע��גו�������
��י.�חי�וי���י���צידיו��ג�ויים����ן��עי�וד�ו��ידות���ת�ם����טי���יצוע.

��י"���וגות��ין�����ים��טיט�צ��ט���ן
��

��דיד�:��� ���"��–�גד��/�י�ות�ישי���
� ���� ���"��–�י�ות�ת�ך��

��
�'�כ"��ו������ישו������ח��3.00ע������ן���צע��טעי��י�ות��דוג�����י���ט���י�,���ו�ך��י�י���י�ש��

���י���שך��ע�וד�.���יד��ו��י���י�ו�תו�ם��ת�כ���ו��ות���כ�ז/חוז��ע������ן�����ו�ע��חש�ו�ו�ו���ות�
���טע/ים��וס�ים�עד����ת��ישו������ח.�

��
���:�דיד� �"���

��
���סלעיםשו�ו��ו��ומסלע

��ת�����גוד����,�ס�עי�ישישי�וש�כס�עי��ס�ע�,�שו�ות�ס�עים�וכ��ת��ייש��ו�����יי�ים��שטח�ס�עים�
��ו��צ�����ן.�כ����ן�ש�י�����וי���שי�וש���ת�������טי���יתוח���ו�י,�ת�ו������ת�.

��
�צו�ת��וצ�י�ות��טעו�ים��ישו���ו�דם�ש��.�ט�עייםגי���ס�עות�יי��ו��גושי�ס�ע� �ו�ן����יי�,�סוג����ן,

�ע�� ���יי��ו�דוג�ת��ס�ע��שתי������ת���ו��ס�וך��ו ���ישו��יי�תן��דוג�ת�ס�ע����י �"�������10ח.
���חות.�

���'.��0.5-�ע�וד��כו��ת:�ח�י����צו�ך��כ�ת�תוש�ת���ס�ע�,���חת��ס�עים��שו�ות�שגו��ן�כ
י���ווחו�ש�ין�שו�ות��ס�עים�י�י�"����י����ט.���ס�ע��ת�וצע�כך���1ו��ס�עים����ח��שו������שו���תכ
��ס"�.�10-100שתי�����וח��ש�ין�

��.���ן�ד�ת�גן�עד��גו���י�ו��ו����ווחים��ין�שו�ות��ס�עים�ו�שטח�ש�ע����ס�ע��
�
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��דיד�:� ���"��-�ס�עות���
� �� ���"��-שו�ות�ס�עים��

��
���������.�6��

���דמ��גנני�

,�עו���ע��ידי��ע�ד�����ו��ת�ע����ז�ין�ו����ח���ת���ס����ד�ת�גן��ו�יי���טי����וש��ע������ן
��.�ס"����30חות��י�י��שטחי��גי�ון��ד�ת��גן�

�',���ד���ת�י�����1.0ד���שתסו���ת�י���שכ�ות�ע�יו�ות�ו�ו�יות�ש������ע�ו�עו���ש���יע���ע��
�י���כ��חו���ז�,��עש�ים����ש�תיים,��ח�ות�ו�זי�ים.,���י�ד�ת�ט����וס������עד��י�ו�ית�ו���ח�סיתית

��
���כים��ד�שים�����ע�ח���ית�(�ד�ת�גן):ע

���מו��נד�שו���י�יד��מדיד����יסוד
��ס"מ���-�לעומ���

��כמו��דשן�מוס��
��ל�שג���מ��נד�ש�

��
��"ג�ח��ן�צ�וף�����10��1"ג��דו�ם�������ח��ן

���כ���"ג�ח��ן�חס�
�ח��י���יון������ז�חן ��-�"ג/דו�ם�סו������15��10

���וס�ט,��כ��ח��
����יון�ז�חן�חס�.

�ח��י���יון�������ש�גן ���"ג/ד'��ש�גן����12��80
��וכ���כ�ו�י,כש����

�����������ד�שת.
���"ד�ת�"���

��("ד�ת�"=��ות
���יוו�ית�ד�ת�)��

-3,100����
��

-- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- - - -- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- - --�
�� ���די�����וש����די �ון �ן��סי �סי דות����וש� חי �ד�שים���י �ע�כים�

��
�יכות�������ECיחות �ו

��חש��ית
�י�וס/� �י

��ס"�
��

��� ���2-�טן

(ו�ת� ון ��יחס�ס�יחת����SAR)ת�����י
ן ����ת�ו

חס��
� ���י�דים�

��10-�טן��
��

�
��תכ��ת�תוצ�ות���די���יוע��ו���ישו����די���תיעש��ע"י��ע�דות�שי�ות�שד��ש���ש�ד��ח���ות.�

��ו�שות��י�וז�כ��ת
�

���:�דיד� ��"���
��

��עבודו��גינון�ו�ש�י��–������1

������ט��כ��י.����41וו���ש���������������
��

��כללי

ו��י��ו��ות�����ח����י�����ט���יוחד,������2009ט��כ��י��ש�ת��41כ���ע�ודות�ת�וצע���ע���י�����
��.��ת�

�ע���ע���י��גד�ת��ש�ד��ע�וד�.�-�3ג�ן�סוג��-סווג���צועי�ע�ודות��ש�י��וגי�ון�י�וצעו�ע��ידי����ן��ע��
�� �ו�ע� ��ג��ות�ו�וף ����גון �ש� ��גי�ון �����י ��וכח����וי�טים���י�ף�דו���י�ישו��ת�ף���ישום��ת� סיון

�����וי�ט���דון.
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��
���ח�יות���טיע��שתי���ו�ש�י�
��טיעות�ו��ע�כת��שתי�ים�����ט��כ��י,�����ן��ח��י����יטת�כ�����41.05ת�ם����ו�ט�������ש���

יום��ג����יצוע��ע�וד�,��ש��י��ע�ע��ידי�����ח,���עט�עצים��כ��צו�ות��180ו��ע�כת���ש�י����שך�
���שתי���ש��ח�יות�ע�י�ם�ת�שך�גם�ש�����סי�ת��גן����שו��.

,�עד���סי�����ח�יות�כו��ת�גם����ים�ש��ג�י��,�ג�י�ת��ז���כ��סוג�ש�ו���ע�ודות��שתי���ו��ש�י�
ותכ�ו����ידת��צו�ך��ס����ושתי�ת�צ�חים�חדשים,�ותי�ו�ים���ע�כת���ש�י��ע��חש�ון�����ן��כ���ו�ך�

��ת�ו�ת���ח�יות.
���סי�ת��גן

�ת�וצע���ח��ת�ו�ת��ח�יות�ותחזו���ש�� �סעיף���180סי�ת��גן ����ט��41.05.03יום��ג����יצוע���י
���כ��י.

��
���כש�������ע�-���������1.�1

��כללי

� �ו�שתי���ע�ודת ���טיע� ��שטחים���יועדים ��כ� �ת�וצע �����ע ���יתוח,��-�כש�ת �ע�ודות �ג�� ��ח�
���ע�וד��כו��ת:

���י�וי��סו�ת�ו�ס�ת�צ�חי��(��עט��צ�חיי����יועדת��שי�ו��ו�סו��ת��תוכ�יות).
���יזו����ד����ג��ית

��ו�שתי��.ס"�.��עי�וד�י�וצע��כ���שטחים���יועדים���טיע����20עו���וח�יש�עי�וד�����ע�
��זי�ו���ישו��ודישון�זי�ו��חו��י��יזו��ו�צ�עת� ��כ�������טעו�ים�חו��י כ��ו�ט�וכ�סווג��כת���כ�ויות,

��ג�עת�עד���ו�ש"ע���וש�.�שחם��ו��וסט�י�י��תוצ�ת������ח.�ו�דם�ש��
��שעות���ועד���יזו�.�48ס"�,�תוך���25-�צ�עת�חו��י��זי�ו��ו�דישון���ו�ן��חיד��עו���ש��כ

��יישו��עדין�י�וצע���ח����יסת���ש�י��ו���י���טיע��ו�שתי����עז�ת���גז��ייש���ו��ג��ות.
�.41.02)�����1993כ���ע�ודות�י�וצעו���ת�ם���ד�ש�����ט��כ��י��ע�ודות�גי�ון�ו�ש�י��(�ש�ת�

��
���:�דיד� ����"�-�כש�ת����ע,�דישון��
� �� ���כ�����חי����ד����ג��ית�-�"���דו�ם���20-זי�ו���

��
��ו����דמ���גנני��יז

�שי�ועים�ו�ג��ים���ד�שים��תוכ�יות.��דיו���י�י������ע��י�וס���יזו��י�וצע��כ�י��כ��י��ו��ע�ודת�ידיים,
��יד��ו����ח�ס�ו��כי�����ע��ס"�.�5תכ�ו��גם�סי�ו�����ים�ש�וט�ן�עו���ע����י�וסס"�.�ע�ודת���5-ש��+/

��ס"�.����40צע�ח�יש��עו������וד�ת�ית��ע����יד����ח����חת�,�י�י��ע������ן
��ח���יזו����ד���ע������ן���ש�ות����צעות��ע�כת��ש�י��ז��ית��ת�כ��שטחי��גי�ון�����טת�עש�י��
ו�ש�דת����ידת��צו�ך��חו��י��ד���,�כ��ז�ת�����ת�ו����וס�ת�ו��ישו���שות��י�וז�כ��ת��כ����וגע�

���שי�וש��חו��י��ד���.
��

����יש

ס"�����י�תחי�ת�טיו������ע��ח�יש�ייעש���20ו��ע������ן���צע�ח�יש��עו�����ח���יזו����ד���ו�ייש
�����צעים��כ��יים�ו�ע�וגות��ט�ות���ו�ן�יד�י.�

��
��עבודו��מע�כ���ש�י���-���������1.�2

��כללי

�עוס����וש��גי�ון�ו�ש�י�.��ו��ות�����41ט�ז����וו��תוס�ת�ו��ח�������ט��כ��י���ין��ש�די�����
תוס�ת�����ט��כ��י�ו�י�ן���ות����ו�ן.��ם����������ח�ת�����ט���יוחד,��ע�וד��ת�וצע�����ט���וות�

����י�����ט��כ��י.
�ע�ודות� ����יז�ים, ��חו��ים, ��ס��ת�כ� �וכן �ו��כ�ות���ד�שות���יצוע ��תי�ו�ים �ע�וד��כו��ת��ת�כ�

����י���טים�ו���טים����ע,���ח��,��יתוך,�ש����ות,����ג�,��טון,���י�,��סג�ות,�צ�יע��וכו�.�
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יות��ך�יש�ו�תוכ�ית���ש�י�.�����ט�ז��יש�����ש�ות���חו���ציוד�שוו��ע�ך��ציוד���ו�יע��כת���כ�
�חו��� � ��כן ����ד, ���ח�יות���ת����תחו��ע������ן �כן �כ�ו � ��ישו������ח�ו��תכ�ן, ������כת���ת�

�ן��ע�וד�יש�������ת���ישו���שי�וי��כת��ו��שום��יו����תייעץ�עם���תכ�ן.
ע������ן���צע�תי�ו�ים���די�ים�עם�כ���גו��ים�ש��ם�יש��ווים��ו��ית��ים��ע�ו�ים���יות��חצים��ז�ן�
�ח��ת� ��ז�, ��ח��ת��ים�ו�יו�, �כ�ו����דס���שות, � ��ע�וד���שם���יסת��ע�כת���ש�י�. �ח�י����ו

��ישו� �ו�����ח ���ם ����� ��צו�ך. �ע"� �ו�ח�ים � ��עתי�ות ��שות �כ��ים, ��כ���חש��, ��ע�ות .� �כת�
���ישו�ים�ו�עס�ת����חים�ש���גו�ים�שיד�שו�ז�ת�,כ�ו�����חי���ע�וד�.

���י�תחי�ת��ע�ודות�ע������ן��ווד���י�ום��דוי��ש���ע�כות�וכ��ים�תת"�����ות�ג�ויים��ז�י���ע�ודות�
��ידיים�ו�ת�ום�עם��ע����ו.

���ת��ישו�����שות����וו�טית��כת�.�ין�������ו���ע�י���ע�כות�תת"���ו�עי�יות�כ�ש�ן�������
��

��ל�ץ�וס�י��

�תחי�ת��ע�וד�� ���דו�����י ��חץע������ן ��ע�ים�����ך��יום��תו�י ��ס' �וסט�טי �כ�יס�����ש��די���י
�����תו�ים�ע���י�ם�תוכ�����ע�כת���ש�י�.ו�דווח���תכ�ן�ע��ח�יג��וס�י�����ש�י���ע�כת�

��כ�ו�����חי���ע�וד�.��די�ת���חץ�ו�ס�י������תי�דד�����ד,�ו�י���
��

���יבו��למ�ו��מים

ע�ודת�����ן��תחי�����חי�ו�����ו����ים.�יש���צע��די�ת��ים�די��ית�ע����ת��ווד��כי��יים��חץ��ים�
�יים��ד�ושים���ש�י�.���די���ת�וצע���ו�ן����:���כ�ת��גוף,��ד��ים,�ו�ד��חץ�[ז��יים],��וס�י����י�י�

� ���ש�י� ���ד�ש ���חץ ���ים ���ש�י���תיחת ��ז��י �תעש� ���דיד� ��ס�י��. �ו�דידת ��תוכ�ית ��י
�����ו��ים��ס�י��.

כו���ח�י��,��יתוך��.חי�ו�����ו���ים���ח����די���י�ו����ציוד��ז��י�ויו�כ��חי�ו�����ו���ים���י���ט�
��ד�וש���תח��ות���ו��יים.�וכ��

���תש�ום�י�י���ו���ט�ע�ו���ס��ת�ציוד,�ע�וד��ו�די��.
��

���ו��מים�ו��ש�מע�כ���ש�י��זנ��בין�מ

ס"��ת�ו�ד��תע����5-ס"�.������ע�ש���יש����ים��גדו�ות���וט�ן���50יש�����יד�ע��עו���ח�י���ש��
��ס"���ע���צי�ו�.������10ע���ו�ית��ו��ו��ת��������ים�עד�

,�שעות�12יות�����חץ���ד�ש���שך��50%כיסוי��תע�ות�י�י�������ח���די�ת�ת�י�ות��צ��ת���חץ�ש��
����ישו������ח�.

���תש�ום���י��ט���ו�ך�צי�ו���ו�ח�����ע�וכו����ת�כ����יז�י��חי�ו��ו���כי�ים���צוי�ים��סעיף�ז�.
��

��ושלו�ו��ט�טוף�צנ��

�טוף�ו�ח��ים�ע"��תוכ�ית�ו��ת�ם����חיות�ו�ת��ת�צ��ת��ו�י�תי�ן,�ש�וחות�ט�ע�וד��כו��ת��ס����
��כד���ן:

��.י�יו�חדשים,�ת�י�ים�ו�ע�י�תו�ת�ןכ���חו��ים,�צי�ו�ות,���יז�ים,�וחו��י��עז���ש��יות��ו���ע�כת�
�תוך���ע������י�יו��ח��ים��ס"�.����ח��תת�צע��יום��ח�י��.�30צי�ו�ות��.��יו�חו�����ע��עו���ש��

�ש�וו�ים.
,����יח��ת��צי�ו�ות�ז���צד�ז�����ו�ות�ש�תע����ו�ח�יות���צי�ו���ודד,�ע������ן����חי���ת��תע��

�.�שו�ים�ו�ס�ן��ת��ווי���ש�י�
�צי�ו�ות���ין��כסות��ת�ס"�.��כ���������5ע������ד���ש���גוד������ים����י�י�תע�ות�יכוסו��חו���ו�

���צעים.�
�.ו����ח���ת��טוף�ו��ש���י�י�ם�י�יו���סוג����וש��ע��ידי���תכ�ן��ח��ים��צ��ת�ו��ווי��ט

�כיסוי��תע�ות�י�י�������ישו������ח.�
�יט���שע��ועו�י���2.2"�,�ס�י���ש������16עו�תי,���וט���ש�וחות��ט�טוף�י�יו��סוג��י�טג���י,��ווסת,

�יתדות���ז���כו��ים��"���4.5דו�ן���חות� .����ח���ין��ט�ט�ות�י��ע���י�תוכ�ית�צ�חיי���ו��טיעות,
�ט�.�יש�����יד�����ש�ו���3ס"��יעג�ו��ת��ש�וחות�כ���40כו���ש���"����חות�ו��ו�ך���6צו�ת�ח��עו�י�
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� ��ס��ת ��ת �כו��ת ��ע�וד� ��עיגון. ��יתד �שי�וש �תוך ��ש�וח� ��ש�וחת��ת ����ד ���תי �כח�� �יתדות
��טוף.�ט

ש�וחת��ט�טוף��סו��ות�סכ�תית,�יש����וש��ותם����ווחים�ע"��תוכ�ית,�ו��ת�ם����ווחים���תוכ��ים�
���.�ש�וחות��יצו�יות���ח����י��שו��חצי����ח����תוכ�ן��תוכ�ית���טיעות��ג�ו��ח���.��טיעת��צ�חיי

�
���מ����לסוג��מ�ב�ים�ו�ט�טוףמ�מ�כנן�ועל���בלן�ל�בל��ישו��

��
��לשי�ים�מעוצבים��ו�גדולים.�\טבעו��ט�טוף�לעצים�

���4.5חות��ועו�י�דו�ןע���יט��ש��2.2"�,��16עצים��תוכ��ים���ש�י��ע"י�צי�ו��ט�טוף��י�טג���י,��ווסת,�
���ווח��ין��ט�ט�ות�י�י����חות�,�ט�ט�ות��עץ����4חות��ת��עץ�ו�חו����צי�ו���ח��.��ט�עת���יף�"���

��די��עץ.י�ט��כך�ש�ט�ט�ות�י�יו��כ��צ��1.0
���תוכ�ית.��Dע�וד��כו��ת��ס��ת�ו�ת��ת�כ���חו��ים�ו��יז�ים�ע"�����ט�

ס"��יעג�ו���40"���כו��ים��צו�ת�ח�ו��ו�ך��6יתדות���ז����וט��,�����עיו�חו�ע"ג�ט�עות���ש�י���עצים�
��ת��ט�עות�כ����ט�.�יש�����יד�����ש�ו���ת��ש�וח�.

��ע�וד��כו��ת��ת��יתדות�כח�����תי����ד��ט�עות���ש�י�.
��על���בלן�ל�בל��ישו��מ��ש�לסוג��מ�ב�ים/�ביז�י���יבו��מצינו��מ�ל��לטבע���ט�טוף.�

��ש�במ�ב�י�שן.ל�ש�מ��ין
��

����גז��גנ��ל��ש�מע�כ�

�.���גז���ג���י�י��עי�י���ו�י�סט���שו�יין��דגם�ע���,��ו��יט,���ס�גן��ו�ש"ע.��ידות����גז�י�יו��גוד��
��שי�י�����ו�וח��ט���ו�ת�ע���ת��ע�כת���ש�י�.��

���ייצו����יז�י���ש�י�.חצי�צי�י�ד�,��סג�ת��יצי�ת��טון,�סו���ו�סי��תכת���י�יים��-�.����גז�כו��:���עו�
��ג.��י�ום��דוי��ש����ש���ע�כת�וכיוון��תיחת��ד�תות�יי��ע��ת�ום�עם�����ח�ו/�ו���תכ�ן.

��ד.���גז���ג���יחו�����סג�ת����ז�����גים����ש�ות��י�ו������גז���ידת��צו�ך.
�יצי��ו��ו�ס.כך�ש���גז�י�י���-��.��סג�ת����ז��תעוגן�����ע���טון���י��ו��ות�יצ�ן���גז���ג��

��

����ש�מע�כ�

����יז�י�חי�ו��[�י��ים,��ו�ות,�ש�ות�וכו']�����ו�טו�ו�����דדו�����ד.���חי��כ�ו�ים���יז�ים���ו.
���ט�'�10כ���ציוד���יד��ו�י����ש���ש�י��י�י���ות�ם���חץ��י�י���י�ש��

��י�יו��ו���ט.�חי������ן����ש���ש�י��יכ�ו���ת�כ���חו��ים�ו�ע�ודות���ד�שות�ע"������ט�
��

���וכני��ל����ביצוע

ע������ן��גי�ון�ח���חו�ת��כ�ת�תוכ�ית���ח���יצוע�שי�ו�ט����כ���ע�ודות�[ש�וו�ים,�צ��ת,���שי��ש�י�,�
�.���טי�ים�וכו']�ש�יצע�����ן�ו�סי�ת��תוכ�יות��ש�י�עות�ים���ז�ין��ע�וד�

��עבודו��נטיע��וש�יל��-���������1.�3

��כללי

יצוע�י�צע�����ן��ז����ש���שתי�ים�ו�דש��ע����ת����טיח��ס����סדי���ש��כ��עם����ת��תכ�ית���
����ו���ס��ת��צ�חים�טעון��ישו������ח,��עם���שת���ו�עם��שטח.�כ�ויות��שתי�ים.�

���שתי�ים�יסו��ו���ת��כשע��כ���חד��חוז��ש�ט�����ט�שם�����ש���צ�ח.
ע�"י���סום��ש�ד��ח���ות:�"�גד�ת�סט�ד�טים�(ת��ים)��שתי�ים�יע�דו����יט�יו�ים�ש���יכות,�טי��וגוד��

����ח������ג�ת��צו�ח,�שי�ות���ד�כ��ו���צוע.��-�שתי�י�ג��ות�ו�וי"�
�עיצו���וף� ��ע�כת��שו�שים, �ד�ישות��ג�י ���יכ�, ��גוד� ��וף��שתי� ��יחס�ש� �ו�שתי�ים, גוד����יכ�ים

��יוגד�ו���ת�ם����ו�����סום���"�.�-�שתי��
�� ��שתי�ים �כ� ��שתי��/�טיע�. ��ועד �עד �ו��ש�י� ��וצ� ����ום �י�וחס�ו ��שתי��/�טיע� ��חסון�יועדים

���שתי�ים��שטח����יע���ע��ש�וע�י�ים��יום����תם.�
��ת�יכת�עצים�כ�ו����ע�ודת���טיע��ו���תשו�ם�����ד.�

�טי�ו���שטח��שתי��/�טיע����ו�ן���צועי�����ע"י�����ן�ייע�ך�����תש�ום�����ד�עד��ועד���סי���
���סו�ית�ש���ע�וד����ז�ין�ו��ותו��ועד��תחי���ת�ו�ת���ח�יות.�

100



�

�

�

7

���שתי���ת�וצע��שעות���ו�����ו�ד�ות��ו��שעות��ח���צ��יים.�
��

��מעלו�.���ל���בוצע�ש�יל��בימים�ב�ם�טמ�'��שי��עול��על�
��

��יכו���ש�ילים�ומידו�י�ם�

����ן�יתחי���ע�ודות��שתי��������ח��סיום�כ��ע�ודות��כש�ת�����ע�ו�ט��ת���ווים���ו�יכים�ש��.�1
���ע�כת���ש�י�

�ש��סג�ת��כ�ז/�ע�וד��זו�י�י����י��ת�ן��יש���י���עודכן��צ�חי��וי.����צ�חייכ���שתי�ים��כ��סוגי�
כ��צ�ח��ש��שו�שיו���ות�ים�ו/�ו��סו��ים���יכ���צ�ח.�����ח��ש�י���סו���ו���ישתו��עייט.�����ן����2

�שתי�ים,��ין����י�שתי�תם/�טיעתם�ו�ין���ח�י����יד��ו��צ�ו���ם�שו�שים���ות�ים��גוש���יכ�.�
ש�תיים��כ��סוג�ש�ו����עט�-����ו�צ�חי�ת��ות�ו��יוחד�כ��צ�חים���-.��יכ�י��שתי�ים����יכי�ו�כ��צ�חי3

��.�שצייןן/�זן���י
���'��ע����י�����ע.����1.00וט���גו����דיי�ד�וט���עץ��ש�צוין.��כ����ום�5
��

��עבודו��נטיע�

,��ג����ח�י���יס�������ן��ת��חו����ח�ו�����ו�ות�שייד���ו�ות���טיע��יח��ו��כ��סוגי�����ע.�עם�
��גוד����ו�.�שיו�������ח.����י��י�וי���ו���תע�ו�ת���ד���יש�������ישו������ח�ע��

���י�די���ו�:�
�ו�ע�����7עץ��גוד�� ��1.0�*1.0��*1.0�'���

��ח�� �� ����� ��0.3�*0.3��*0.3�'���
���ו�ות���טיע��יזו��ו���ו��וסט��עו�ד��ד�ישות�����ט��כ��י�ו��וש��ע"י�����ח.

��כ�ויות��זי�ו�:�
�עצים��כ���גד�ים� �� ���יט���עץ��80

�����4שיחים��גוד�� �� ���יט���שיח��5
����3שיחים��גוד�� �� ���יט���שיח��3

����ח���ו�.�1/3ו�כ��������שיעו��ש����חות�
��

���עצים�יסו��ו�כש�ם��וש�ים�תווי�זי�וי,�יש���ש�י���ת�תווי��זי�וי�ע���עצים���ח����טיע�.
����ט��כ��י��ע�ודות�גי�ון�ו�ש�י���41.04.09ת�יכת��עצים�ת�וצע�ע�"י�����ט��כ��י���י��ש�די�סעיף�

)41.(��
כו��ים�עי�וד�����ע,�ח�י�ת��ו�ות���טיע���גד�ים��ת�י�ים,�זי�ו��כ�ד�ש,���טיע��ו��ש�י���חי�י���טיע��

��יום.�180,��ח�יות����יט��וטי�ו����שך��'���חות�3ס�וכות���ו�ך�כו�������2-3ש��ח�י�,�ס�יכת�עצים
��

��סד�י�ביצוע��ש�יל�/נטיע��

���דיד��ותש�ום�����ד.�כ���ע�ודות��סעיף�ז��כו��ות��ת��ע�ודות����ו�טות����ן�����
�

סד��ש��ים�ז��י�י���תו�ם�עם�����ח.�דיווח�ע��סיום�כ��ש�������ח�ו�ישו���ש���ע"י�����ח,�י��ש��
�����ן���תחי���ש������.�

��
�כ�ים�יד�יים��-ס"����10.��כ�ת�שטחי��שתי���ו��טיע��ע"י�גי�וף�וסי�ו��ת�ו�יות�וש�עים��גו����י��י�ש��

�����ד.�
� ��שתי���ו���ת��ישו������ח����י�ח�י�ת���ו�ות�ותחי�ת�ע�ודות���ו�ות��עצים�י�ום��.�סי�ון ושטחי
�.��שתי��

��ג.�ח�י�ת�כ����ו�ות��שתי��/�טיע��ו�כ�ת��ד�ת�גן���י�וי���ו�ות�כ�י�שי�ו�ט����ן.
ס"�,�שתוצ���ן���ו�,�יש����יח��צד���ו��ו�י��תעו�����יט����ו��וסט��עו�ד���40ת�����ע�עד��עו����

�40ח��ים��ד���(��י���ח).��ין���שת�ש�����ע��עו����2-ח����ו��וסט����1ז���ט�י)��שיעו��ש���(��
��ס"��ו�ט�,�������ש�ים��ד�ת�גן����ום�שי�וש��ע"י�����ח.

ד.��יזו���שתי�ים���יועדים��שתי��/�טיע���שטח���יועד,�ע���י��תכ�ית�ו���ת��ישו������ח���ת��ת�
���ות���תכ�ן�ו/�ו�����ח.��יזו���שתי�ים��תכ�יות�ו��ו
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���.��כ�סת�תע�ו�ת��ד���ודש�ים���ו���שתי�����י�����ט.�
ו.��שתי��/�טיע��ת�וצע��ש��ים,���ו�ן�ש�כ��ש���יישת��ח����ן��גן�ש��ש����ש�י�ו�תוך�שע���חת.�

��ית�ת��שתי�ים�י�יו����ום���חס��.�
�יד�י,� ע������ן���ש�ות��יד�כ��ש����שתי�����ע�כת��ש�י��שתוכ����ו��ד������ש��ו��צי�ו����ו�ן

זו�ת�וצע��כ��ש����שתי��/�טיע�����י�וח����ש�י���ו�ן�שכ���ו���שתי���ית�����ים���חות��ע�יים.�
���שע���חת���ח���ש��ת��ותו�ש��.�

����יו�

�חודשים.���6–�ח�יות����יט���שיחים�
��חודשים.���12-ת�עצים��ח�יו

��תוך�ת�ו�ת���ח�יות,�יוח��ו�כ���צ�חים�ש������טו,�ע��חש�ון�����ן.�
��

���י�וט���וב�-������2

��עבודו��עץ

כ���עץ�י�י���סוג��שו�ח,�חדש,���י��וי�ש�����שום�סי��י��י��ון��ו��ת��ת�ח��ים,�������יעים���ו�שים,�
�כ����חי�ות�ית�ים��עץ���ג�ות��ו�ן��ד�ישות����ו�טות�����כת�י�שו�ן�ו�כ�וך�ו����שום��ג�ים��ח�ים.�

��.205�,206,�סעי�ים��35ת"י�
,�ות��יך��י���ג�צי����י�ד�ישות��ת�ן��יש���י���וגד��14%-�10%עץ�יע�ו��ת��יך�י�וש��ד�גת��חות�

��.����262"כ�
ש���ישו������ח����י�טעון��ישו���ו�דם�ש����ד�יכ�,��ג�י�����ו,�כיוון��סי�ים�ש�ו�וכד'.�����ן�יגי�עץ�

�דוג����ייצגת���וחות��שיתחי�ו��ייצו���ח��ים� ���ו, ��גוון,�כיוון�וע�ודי �יות��ו �עץ.��עת�ייצו���ח��ים,
��סי�וסים�ד�סי�ים�וכ �ד�ישות��יוחדות�י�יו ���עד� � ���ת�ם���ו��ות���ד�יכ�. ��ס�וכים, ���וחות �ש� '

�י�ם���י�ים����ות��יותם��גוד��ו��ס�����ות��.�סי�וסים�ש��35י�ים,���וט��ו��ס���כ�י�ש��ש��ת"י�
יוצ�ו��תוך��עץ�ויסת�ו�����י�עץ���י����ותו�סוג,�ועם�סי�ו���ות�ם��כיוון�סי�י��עץ.���ד�יכ�����35י�ת"י�

��י�י����ו�ע����עדי��ם���סו���ת��עץ�ע����י�ויי�סי�וסים��ו��יז��סי�וסים�יוצ�ו�ויסת�ו�����ים���"�.
��

���כב��מוצ�ים�מעץ�

.���ת�ם����טי��ו�סט�ו�טו�יעש��ת�סט�ו�צי�����ז���ו�עץ��כ���וח����כ���וחי�ו��ש���וחות�עץ���ו
�ו�ים���טון��ו��תכת�י�יו���ין,�גוד��י���גים��חי�ו��י�יו���תי�ח�ידים.�כ�����גים,�ווי��חיזו�,�עוג�ים,�ח

�וסוג�שי�טיח�יצי�ות��וח�טת.�כ���זיזים,����יטות�ו��י�ות��חדות�י�ט�ו��ו�יעוג�ו.�
��

��דוגמ�ו��

צ�עו��צ�ע���כס��י��וצ�ים.�ח��י��ג�ות����י�ת�עץ��ט�ם�יס�����כי�י����ן�יגיש�דוג��ות�ש���וחות��ו�
�����י�ת� �ישו���כ��������ת���טעו��צ�יע��ים�כגון��כ��ש�ו��,�צ�עו��חו��ים�ש�ו�י�������ט�עי

��שי�דו���ת��������כ��י,��גוון,�כיוון��סי�ים�וכו'��ט�ם�יוח���חיתוך�ו�ייצו�.��ח����
��

��צביע��נג�ו��

���ת.��חי�����י��ח�טת���תכ��שכ�ות�צ�ע�"ו��ית"�ש��ט��ו���ו�ש"ע.�3-�ו���יצ�עו��ש�ן��שתן�כ����וחות
��

�מע�כו���צלל�

�י�וצעוכ�ע� �ו�ות���צ��� ��יצ�ן ����ת�ם����טים�ו����ט���יוחד�ש� ��ע� ����ן ��וכח�����ת�יע"י סיון
כו���תוכ�יות��ו�סט�ו�טי�יות�ו�ח�ות�ע�וד���ע�כות��צ������סוג���ד�ש.��ע�וד��כו��ת��כ�ת�תוכ�יות�

���ידת��צו�ך,���ישו����ז�ין,���תכ��ת�ו��ו�סט�ו�טו�.
,�כ���חו��ים���ד�שים���יצוע��ע�וד�,�ח�י�����יסוס,�יצי�ת�ח��י���יסוסכ�ו�כן�כו��ת��ע�וד���ס��ת�

ע�ודים,�כו����זיון�ע���י�תוכ�יות���ו�סט�ו�צי�����וש�ות,����ות��כ�ת����זו���ד�וש,��יסוס�ו�צ�ת��
����שיעיגון����כת��ע�ודים��צי�ו�ות,��ת��ת��ע�כת�כ��י�ד�יכ��ו��יז�י�ת�י��ו�תיח�,��ת��ת��סיכוך��

�וכן�כ��ע�ודות��גי�ו��ו�צ�יע����ד�שות.ים�ע���י��ו��ות��יצ�ן�צ���ד�וש�
��כ��ח��י���תכת�י�יו��וצ�ים��תועשים,��ע�י�חוז����ת�ים���תיח����ד�שת.
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�.44כ��ח��י���תכת�י�יו��גו�וו�ים�וצ�ועים���ת�ם�����ט���סג�ות������
ת���שתות�ו�תיחתן,�ו��י�ו�ן,�ו�שי�תן�����ת��חסון��חו�ף,����י���ח��י�ע������ן���צע��דג������יש

���ז�ין.ע��כך��טעם�
�

���ו��'�–��ו�ן���דיד�
��

��מ��ני�מש��ים�וס�ו�ט

��כללי

.�ו��ת�����ת�ן�יצ�ן��י���ט�ו��ות�ו�וצ�ים�כו����ס���,��ו����ו�ת������י��ת��ים�ו���חי��ש��כ���
����תכ��ת.��י��חי�ת�י�יו�ים���סג�ת��ותו��וצ��גוו�ים�ו��ש�ויות�שו�ות�ש������ט

��
��דש��סינ�טי�למ��ני�מש���מונגשיםגומי�/�משט��

� ��שטח /� ��גו�י ���שח�ים���ו�גשים. ��צ�ת��ת��י ���זו� �יות�ן ���ת�ם����שטח�דש���סי�תטי יות�ן
ע��ג�י��שטח��צעים���וד�ים.���שטח�י�י���ע���ישו���כון��ת��ים���י��ית�����ו��ות�ו����טי��יצ�ן

,��וגן���י���ו���ז.�דגם���שטח�י�י����ת�����תכ�יות���יצוע.���שטח�יו�ח���ד����ע��ג�י���51142ס'�
ס"��)���ת�ם���י�ום���ת��ים�וג��י���י��,���שטח�עם��י�וי���3עו�י��שת���(�י�'��SBRשכ�ת��תיתי�

��סי�י�ט�חו�
��

��גידו��–�������

�כללי�-מסג�ו��

��תכ�יות ���סג�ות�ית�י�ו ��חי�ו�ים�ו�גי�ו���.ו����טים�,���טיםכ���וצ�י ��חו��ים, �י�יו ��עד����טים,
���כו�ים���חי�����צועית�ו�ת�י�ים��ד�ישות�ו�ת��ים�ויוגשו����י���יצוע���ישו������ח.

ו��דו���ת��תו�ש��כ���כי���ו��וצ�י���סג�ות��שו�ים�ע�י�ם�יוצד���ת��ת��י�ום������טים�וע������ן��ו
��.�שטח������טים�ו��י�ו�ם

דוג����וג��ת�יש�������ישו��ע��שי�וש����תכת�ת�י��חס�ת��ג�ים,�חו�שיי�����י���וח�וד�.���י��גשת
��חו���ש���צוין����ו�ש��תכ�ית.�

����כי�י�ם,�����שי�וי���חי�����יט.����תכ��ים�שו��ים��עצ�ם��ת��זכות��ש�ות���טים����ע��ו�יים,�ע��כ�
�יציג��ת���טי��ית�����כ���ו��ו���תכוון���צע��ת��וצ�י���סג�ות,���ישו������ח. כ��ע�ודות������ן

� ��ישו�ים �טעו�ות ��–��סג�ות �ו�ישו� ���תכ��ת �ו�ישו� ����כ�� ����י �����כ� ���ית ��תכ��ת�����ח
תחי�ת���יצוע�י�דו�����צע��ת���ידות���ד�שות�ויווד������ח���ת�����יי�,���ח����כ�ת�דוג��.����י�ו

��כי��צויים��ידיו�כ����תו�ים��ד�ושים���יצוע��דוי��ש���ע�וד�.
�.ו�מ�כננ��כל��מידו��ב�כני��מ�ייבו�.�סטיי���ו�שינוי�ייעשו����ב�ישו���מ���

��

��עבודו��מסג�ו���

.����ד��ת�י���חיד��ו�ח��ים�י�יו����ד��כ��ח��י���תכת,���יז�י��חי�ו�,���גים,��ו�ים,�שיי�ות,�כ��ים
.��ין���תך���ח���גי�וון.��יתוכים�שי�וצעו��שטח�ייעשו��ך�ו�����ישו������ח���ת�,�ו�סוג��ת�ים��גי�וון

�ת�ם��ת��ים���י���ו�יים����ו��ים.���יתוכים�ישוי�ו���ח���כן�וייצ�עו����יתוכים�י�יו��יתוכים����ים�
��י�יו��ע�י���ש��עוג��וש�ועים.���צ�ע�עשי�����ץ.�כ�����גים

�
��גילוון�

גי�וון�י�י��גי�וון�חם������ISO�900גי�וון�י�וצע�������ע����וש��תו�ת�ן�כ������טי���תכת�י�יו��גו�וו�ים,�
��ץ.���כי�ים��גי�וון�יע��ו��98.5%ויכי����חות��.���G.O.Bץ��צי�וי�י�י����יכות����918ת�ם��ת"י��ט�י���

�צי�וי����י�חת����ד�ש��ת"י��עו�י.�450°י��חו�צ��ט�י�������ס�וט�י������ץ��ט��'��ס�ת�שו��ים,��י�ו
��.������גיע���גי�וון�ף���יטותיי.����י��צ�יע��יש��ש2005תי�ון��918
��
��

��
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��צביע�

�ת�ו���עו�י��י�י���י�ש���ו�י�סט��ט�ו���ע���סיס��צ�יע�����ט�וסט�טית������כ�������טים�ייצ�עו�
��תזת�חו����ס�ת�ח�צון�ושו��ים�וכן���חץ��ווי����ס�ת���צ�יע��י�ו�ו��כי�י���תכת����י��י��ון.��80-100

�עו�י��צ�ע�ע������י�וי.���ח���צ�יע��ת�וצע���ית�����כ���די����תיעש���תוך�שעתיים�����.��צ�יע�
���גוון�ייעש�������ישו������ח�ו��ד�יכ�ית.��שי�וי,�י�י����ת�ם���צוין����טי���יצועגוון��צ�ע�.��785י�ת"י�

��ו��תכ��ת.�����ח��דוג���צ�וע��תו�����ישו
�

���י�וך�

.�שטחי���יתוך�י�ו�ו���127יתוך�י�י��חש��י�וי�וצע��ך�ו���ע"י��תכים��ע�י�תעודת��ס�כ����י�ד�ישות�ת"י�
���יט����כ�וך�וח�וד�����י��יצוע�ע�ודת���יתוך.�

י�ים���צוי�ים��תכ�יות,�יודיע�ע��כך��עת��גשת��צעתו.���ם����יודיע�ע��כך,��ם����ישיג�����ן��ת����ו�
��ית��ש��ד���כ�י�ו�יש��ידו��ת�כ���חו����ד�וש���יצוע��ע�וד��ע���י���סו�ן��תכ�יות.�

��
���יבו�ים�

�כן���ת�כ����חי�ו�ים�יש���צו��עד����ת�שטחים��ישו�יים�ח��ים.����ו�ות��שיוף��ו��יצו���יכוסו�����ח���
�צו���גי�ו�ט�ית��דוי�ת�ו�צי�ים�עם� ��ע�י �י�יו ���י�ות�ו�עיגו�ים ��כי�ו�ים, �כ� ���ו�סי. ���י�יום� חז���

���ע�ות�("ג�ו�ג").�45-��שכם.�כ���חי�ו�ים���יצ�ים�ש�����ו�י�ים�י�יו��
��מע�ו�

�ות�י�וצעו�כ����ע.�י�וצעו���ת�ם��תכ�ית���יתוח�ו���טיםו�גד�ות��,���חזי��יד�ע�ות���ו�כ�,���ע�ות
��חי��כו����ת�כ��ע�ודות���כ����כ��ח��י���תכת�י�יו��גו�וו�ים�וצ�ועים.�.2142ו�ת"י����1142ת�ם��ת"י�

��ד�שות,�יסוד��טון��ו�עיגון����ש��י����ת�ם���ד�ש��שטח�ו���חיות�����ח,��ס��ת���וצ�ים�וכ��חו��י�
�����ח.�עז�,��ו����ו�ת������ת��וכ���תי�ו�ים��ש��ייד�שו�ע��ידי�

��
���:�דיד� ���"��-�גידו���חזי�יד,�,��ע�ות��טיחות,��ע�ות��ו�כ��
� �� ���"��-��גו�ות��
� �� ���ו��'�-�כי�י��צ��ות��

��
��

��סלילי��כבישים�ו��בו��-�����51

��עבודו���כנ��ו�י�ו��-��������51.�1

����ישוף

�חישוף�י�וצע�����שטחים���יועדים��ע�ודות�ס"�����ות��ס�ת�צ�חי��ו�י�וי��שטח.��20י�וצע��עו���ש��עד�
���יי��ו���ח�סיתית��ד�ת�חישוף�'��גזעי�עצים��שי�ו�.��1ע���ו����כ����שטח.��חישוף�י�וצע�עד���ח��

��יד��ות�וצע��ותוחז���שטח���ת�ם����חיות�����ח���ת�.���ת����וכז��ע��ות��ו��ש�ים�תיש���
�ו��חס�������ד���ד�ת�ס"��(�ד�40-ח�י���ש���ד���שעו����יות��� �יש�����יד��ד���זו �ת�עו��)

��חישוף.
��

���:�דיד� ���"�� ���
��

��ש�וולים�למע�כ���ש�י�

���ע�וד��כו��ת��ס����ו�ת��ת��ש�וו�ים�ע"��תוכ�ית�ו��ת�ם����חיות�כד���ן:
��ח�י�ת��תע���ו��חת��ש�וו�ים�ת�וצע����ח���ידו���תשתיות.

��.ש�וו�ים���וט��ע�"י��תכ�ית��ד�כות/ש�י�ים�יו�חו/��ע����תחת�כ�יש��ס��ט
���.���י��יסע���תוכ��ת�ס"�����120ש���עו���ח�י��,�VCצי�ו�ות�יו�חו��כ�ישים��ע����תחת�
ס"�����י��שכ����ע�יו������70ש���עו���ח�י��,צי�ו�ות��ו�י�תי�ןיו�חו���ד�כות/�יצו�ים��ע����תחת�

�����תוכ��ת.
��
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���יט����צוות��ש�וו��ע����ת����וע���יחתו��תוך��ש�וו�.�כ��ש�וו��יות�ן�ח����שיכ����יי�ון�שי�ש���-
�ס"���חוץ�����ס�����ע���תוכ��ת��וי�יו��צי�ים�ו�����ח��ים.��50ש�וו�ים�י��טו���צוות��-
���ד�כות�ו�ש�י�ים�י�וצע�סי�ון��שו�י���ד�כ�/ש�י����י�ום�ש�וו����ע�כת��ש�י�.�-
��

��יצוע"�ע"י��ודד��וס�ך�ויע�י�����תכ�ן�ו����ן��גי�ון.�����ן����צע��ת��ש�וו�ים,�יכין�תוכ�יות�"��ח�
��

��דיד�:� ���"���
��

��עבודו��ע�����-��������51.�2

��כללי

�יים��סוג��ש��י�וש��ע"י�����ח.��ו�ן���יצוע�וד�ישות��ח�ות��ע�ודות��ע���ת�וצע������צעות�כ�ים��כ
��).�����51ט��כ��י��ס�י�ת�כ�ישים�ו�ח�ות�(�5102י�יו���ת�ם�����ט������

��
��ומילוי���ציב�/��י��

�ע�וד��ת�וצע�תוך��ו�כ�י�שייד�ש�ע"י�����ח���ת�.�ת�ע�ודות�ע����ח�י����שטח�תיעש����ת�ם��תכ�י
חו����ח�י���ייש�����ת�����ום���יועד��כך,����ש�ות�שי�וש�ש�י���ע����צ����יים��שטחים�ס�וכים.�

��שטח.�ו�כ�צע���ח���די���ו�ישו��ע��ידי�יועץ����ע�ו����ח��
�����חו���ש�וש���שי�וש�ע��ידי�יועץ�����ע�ו����ח�יש�ש�כחו����י�וי.

�����ח.��ו��ות��ת�ם����ת���י�וי��שוי�חו����ח�י����ש�����יעש���ו�שי�וש���ת�,�י�ו�����שטח�
��

���"�.�-�דיד��
��

��מילוי�מ�ומי

����ן�יס����חו�����י�וי��ת��.�י�וי���ו�י�ייעש���חו���ש�ח�����ת���ע�וד�,��טי����וש��ע"י�����ח
כ���חו��ים��ז�ים,�כגון:�שו�שים,�צ�חי��וכ��חו����ו�ג�י��ו��תכתי.��חו�����י�וי����יו�שו����ים��ו��ג�ים�

ס"��(�טו���ח���ידו�)��20עו�י��שכ�ות����וד�ות�עד���#25%עד��200,��חוז�עו��������5גוד���עו���ע��"
��טי�ות�ת�י���.וטש���.דו��חות�����סי�ום.��כ����י�ת��י����98%ית�ש���ו�ד�שת����ת�צ�י�ות���סי�

-4%�+O�T,O�T��
י���עת��יזו�.����ו�ות���ם�ייעש����י�וי���צועות,����י�יו�גצ�חו���י�י���טי���חיד,�ו���תו�ש��סג�

��צועות�י�י���חו����טי���חיד�2שכ�ות�צ�ודות.���ו�ך����גש��ין�����2גשים��ין���צועות�חו��ים��ין�
ו��ג�ים�ש��ו�ך����גש�יסו��ו.���יית��שכ�ות�ת�וצע�כך�ש�ן�י��י�ו����י��שתית.��חו���י�וז����טי�ות�

�ית��ו��ט�������.�����ן�י�צע��ת���י�וי��צו���שת��ש���ת��כ�יש��������ש���צות�תחום���ו�טי�
��ד�וש���ח�ת��סו��ות����טחת����ת���יד ���סו��ים��תוכ�יות�ו����ח��ש�י �גם���י�וי ו�����ו�ט

����צוות.
��ח��סיום��כ�יש�,�יס�������ן��ת�עוד�י���י�וי�שית�וו.���ח�ת��סו��ות�וסי�ו���עוד�ים����י�וו�עי���

��וסף.��תש�ום�
��

��דיד�:� ���"��(�ידו�)�
��

�צ�י�ויו��

� ���יועדים ��שטחים ���י�ויים ��ח�י���ו�ת �תחתית ��ח�יות�ו����ים��ת �ש� ��צ�י�ות �עד �96%יש���ד�
��.����MOD.�A.A.S.H.T.Oי�������ס'

�����ט��כ��י��ס�י�ת�כ�ישים�ו�ח�ות.���51027ת��כ�יש��ו��ידו��יש���צע���ת�ם����ו�ט��סעיף�
��ידו��מבו���

��דד��שטחי��י�וי����ד.�י��שטח��ח����י��ו��ות�����ח.���ידו�����ו���יוכ�י�וצע��תחת��כ��שטחי��ד�ך
�.����������40.2-סעי�י�ע�ודות���ו��ידו����ו���ש���צעים/תשתיות�כ�ו����חי�י�
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ס"���20וכ��ת��יך���ידו��י�וצע��שכ�ות�שעו�יין���י��י����MOD.�A.A.S.H.T.Oי��98%צ�י�ות���ידו���י��
�.�O�T,O�T+��4%ו��טי�ות

��
��צו���ד�ך

��ע������ן���כין�צו�ת�ד�ך����י�תחי�ת��יזו����צעים.�ש�י�ים�ו�ח�ות����ו�ות���יועדים��ס�י�ת�
�צו�ת��ד�ך�כו��ת��ת��ע�ודות����ות:�

�.����ת��שטח��ג��ים���תוכ��ים�ע"י�ח�י����ו��י�וי��עו�י�כ�י�שייד�ש,�ו�תח��ות��וש��ת���צ����יים�
���ת�ם��תכ�ית.�

��.��ידו���שתית���ת�ם����חיות�����ט��כ��י.�
�ג.�סי�ו���עוד�ים�ו��סו�ת.�

��
���"��–�דיד��

��
�מצעים�ו�ש�יו��-��������5�.�3

�מילוי�מוב��

י�י���ע���דו��������ו�ו��כ�ו�����ע���יי�ת��ו����יות�.���י�וי����יכי��,���יד��וייד�ש,�חו�����י�וי
.�ע������ן�20%ס"����יד���גדו���ש�����ן.�שיעו����ח�����ים���י�וי����יע���ע������10ים��גוד���ע��

ס"����ת�ם���15יזו���שכ�ות�שעו�יין���י��י�������ישו������ח����ש��חו�����י�וי.���י�וי�י�וצע�תוך�
�.���01.02.03חיות��סעיף�
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�בועינה�נוג'ידאת�ביישוב�וניקוז�ביוב,�הנחת�קווי�מים–מפרט�טכני�מיוחד�

�.מנת�שיווק�ג'-ה�מערבית�שכונ

�מפרטים�טכניים�מיוחדים�)מט�מ(

�העבודה��רתיאו

�תביוב�גרביטציה�מצינורו�ימים,�קוו�יזה�מתייחס�לביצוע�עבודות�הנחת�קוו�מפרט�טכני�מיוחד�.א

 שונים�בקטרים�שונים.

עם�ציפוי�מלט�פנים��5/32פן��דוי�עוב,�ב�3-10מערכת�קווי�מים�מתוכננת�מצנרת�פלדה�בקטרים��.ב

דוגמת�מזוין�ברשת�פלדה�דחוס�עטיפת�בטון�עם��תתלת�שכבתין�למפוליאתיחיצונית��ועטיפה

4APCטרמ�300,1-או�ש�ע�באורך�כ��.� 

חיבורי�מים�למגרשים��,םמיקיי�ויםלקו�נניםמתוכמים��ויקו�יחיבוריבוצעו�במסגרת�הפרויקט��.ג

�לקווי�מים�קיימים.�םחיבוריים�ותוכננקיימים,�הכנות�לחיבורי�מגרשים�מ

 העבודה�כוללת�אספקה�והתקנת�מגופים,�הידרנטים��ואביזרי�צנרת�חדשים�בהתאם�לתכנית.�.ד

מ�מ.��160-250בקטרים���SN-8עבה��P.V.Cמצנרת��כננתמתו�גרביטציוניים�ביוב�מערכת�קווי�.ה

 .מטר�5,300-תוואי�ועומק�הנחת�הקווים�מוצג�בחתכי�אורך,�אורך�קו�ביוב�כ

,�� �SDR17��,PN10�+PE - 100ןקווי�ביוב�גרביטציוניים�מתוכננת�מצנרת�פוליאתילכת�מער�.ו

 ��מ�א.�300-כמ�מ�באורך��200בקטרים�

,�חיבורי�ביוב�למגרשים�ביוב�מתוכננים�לקווים�קיימים�ויקו�ייבורוצעו�חביבמסגרת�הפרויקט��.ז

,�מפלים�עשויים�מצנרת�םיקיימ�ביובלקווי��םחיבוריקיימים,�הכנות�לחיבורי�מגרשים�מתוכננים,�

,PVC�.בניית�תא�בקרה�על�קו�קיים 

 כללי�
�

במפרט��אחרים�ופרקים�רלוונטיים�57להוסיף�או�לשנות�את�פרק��מפרט�מיוחד�זה�בא�להשלים, 57.1
�,�בהוצאת�הועדה�הבין�משרדית.במהדורה�המעודכנת�הכללי

של�הנחת�ה�דוע�עבהתוכניות,�המפרטים�ורשימת�הכמויות�והמחירים�הרצ�ב�מתייחסים�לביצו
�.בועינה�נוג'ידאתהיישוב�קווי�מים�וביוב�בתחום�השיפוט�של�

�
וי,�שקיימים�רוני�בנשימת�ליבו�של�הקבלן�מופנית�לעבודה�שהעבודות�השונות�תבוצענה�בשטח�עי 57.2

צנרת�מים,�קווי�ביוב,��עיליים�ותת�קרקעיים,�כגון:בשטח�בקרבה�לאתר�העבודה�מיתקנים�שונים�
�שמל,�עצים,�מבנים�וכו�,�וכי�עליווח�של�טלפון,�טל�כ�ליםבוכם�קווי�תיעול,�מעבירי�מים,�קווי

ה�ודבי�העלמלא�את�כל�הדרישות�וההתחייבויות�הנובעות�מעבודה�בשטח�כזה,�בהתאם�לחוק
למפרטים�ולהוראות�המהנדס,�לרבות�חיזוקים,�תמיכות,�דיפון,�גידור,�שילוט�וכו�,�וכן�התיאום�

�.בדברהנוגעים�והרשויות�עם�המוסדות�
�תביצוע�העבודה,�ימציא�הקבלן,�לפי�הצורך,�למהנדס�התאגיד�ונציגו�את�כל�הרישיונו�לתיחי�תלפנ

הנ�ל.�הקבלן��תרוש�להשגת�הרישיונובכל�הד�והאישורים�לביצוע�העבודה.�הקבלן�מתחייב�לטפל
�.תמתחייב�לשלם�לרשויות�את�כל�ההוצאות�והערבויות�הדרושות�לצורך�קבלת�הרישיונו

�לקם�או�כולם(:ה�הנם�)חעיף�זסת��בפירוש�המילה��רשויו
,�רשויות�אזוריות�ומקומיות��על�עיריות,�רמ�ימשרדי�הממשלה,�חברת�החשמל�לישראל,�

תיקות,�רשות�הניקוז�האזורית,�החברה�הלאומית�לדרכים,�חברת�אגף�הע�מחלקותיהן,�מקורות,
ת�ונימיבכבלים,�חברות�הסלולר,�משטרת�ישראל,�מחלקות�פ�האגד,�בזק,�חברות�הטלוויזי

�המאור,�הדרכים�והגינון,�וועדי�היישובים�וכו�.–ויות�ברש
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במהלך�ו�ב(�כיו�טל�כדרש�לפיקוח�משטרתי�או�לפיקוח�אחר�)חברת��בזק�,�יהקבלן�עלול�לה
�עבודתו.�

כל�התשלומים�לפיקוח�המשטרתי�ופיקוח�אחר�יחולו�על�הקבלן�ועל�הקבלן�לקחת�זאת�בחשבון�
�בבניית�הצעתו.�

קרקעיים,�בין�-דוק�באופן�יסודי�אפשרות�המצאות�קווים�תתלן�לבל�הקבעיות�לאחר�קבלת�התוכנ
�אם�סומנו�בתוכניות�ובין�אם�לא.

השונים,�יהיו�על�חשבון��תוצאת�כל�האגרות�והרישיונוולות�להכל�העלות�הכספית�המתחייבת�מפע
�הקבלן�ויראו�אותם�ככלולים�במחירי�היחידה�השונים.

וצאה�מכך�יגרם�האטה�באחריותו�ובמידה�וכתבלן�וק�י�התאום�עם�הגורמים�השונים�יעשה�ע
ת�בעבודה�לא�ישולם�לקבלן�בנפרד�בגין�האטה,�השבתת�כלים�וכו��ומחירי�היחידה�כוללים�א

�וביצוע�עבודה�בקטעים�מסוימים�בהתאם�לקצב�שיוכתב�ע�י�הגורמים�השונים.�התאום
מים,�ביוב,�חשמל,�טלפון���תרוצינוקרקעיים�כגון:�-הקבלן�אחראי�באופן�בלעדי�למתקנים�על�ותת

�וכו�.�
במחירי�היחידה.�המהנדס��ביטויןכל�ההוצאות�למילוי�תנאי�זה�יחולו�על�הקבלן�וימצאו�את�

�על�שיטות�הנראות�לו��כנחוצות�לבצוע�העבודה.��ת�לקבלןרשאי�להורו
התיקון�ייכלל�במחירי��פגיעה�במתקן�כתוצאה�מחפירה�בסמוך�תתוקן�ע�י�הקבלן�מיד�ומחיר

�הכמויות.בכתב��חידההי
גם�אם�לא��חשבונו,כל�האחריות�למניעת�פגיעות�במיתקנים�השונים�תחול�על�הקבלן�בלבד�ועל�

מיקומם.�על�הקבלן�לוודא�מראש�ולפני�תחילת�הביצוע�על��לציה�מוקדמת�עאינפורמנמסרה�לו�
�םין�אקיום�המיתקנים�השונים.�אם�יתברר�כי�לא�ננקטו�כל�האמצעים�הדרושים�על�ידי�הקבלן�ב

,�תשלומי�הפיצויים�לנזיקין�ולתיקונים�גם�אך�צוינומראש�על�ידי�המהנדס�ובין�אם�לא��צוינו
�ל�הקבלן�ועל�חשבונו.יחולו�עידרשו�ע�י�צד�שלישי,�

�
לפיכך�על�הקבלן�לנקוט�בשיטות�חפירה�כאלו�אשר�יבטיחו�את�שלמותם��של�המתקנים�הנ�ל.�

החפירה��-ד�מתאים�)לחפירה,�מילוי�והידוק(וצי��לרבות�תמיכות�זמניות,�חפירה�בידיים,�ובחירת
חריות�בא�פקח.ובאישור�המ�תיעשה�בכלים�מכניים�ו/או�בעבודות�ידיים�לפי�הצורך�למידות

�הקבלן�ועל�חשבונו.
�

על�הקבלן�לדאוג�לתמיכת�ודיפון�החפירות�ולשמירת�יציבותן�במשך�כל�תקופת�ביצוע��-חפירה� 57.3
מטר,��1.20של�תעלות�בעומק�העולה�על��הרחפי�עבודותה�במקומות�בהם�תבוצענ�העבודה.

שת�מתועות�מערכת�תמיכאמצעות�החפירה�ב�דיפון�ותמיכה�שלהקבלן��יבצעצנרת,��עבור�הנחת
גרמניה,�או�שווה�ערך�אחר�-� LTWהמיוצרת�ע�י�����SLIDERAIL��SYSTEMדוגמת

-הבהתאם�להוראות�והנחיות�משרד�העבוד,�המפקחו�ממונה�הבטיחות�של�הקבלןמאושר�
�חשבונו.�הקבלן�ועל�ריות�חבא
�

על�הקבלן�להביא�בחשבון�שיש�להמשיך�ולספק�מים�לצרכנים�בקטעים�בהם�יוחלפו�הקווים� 57.4
משך�כל�זמן�העבודה,�ועל�הקבלן�לבצע�את�כל�העבודות�ולנקוט�בכל�הסידורים�ימים,�בהקי

ות�הדרושים�למילוי�דרישה�זו.�מודגש�כי�לא�יאושרו�הפסקות�באספקת�מים,�אלא�לתקופ
משרד�מהנדס�ת�ביותר,�ההכרחיות�לביצוע�החיבורים�לקו��חי�,�וזאת�בתיאום�מלא�עם�רוצק
עבור��הפסקת�מים.�ולפעול�על�פי�הנחיותיהם�בנושא,��הקוםמיא��ותאגיד�המים�והביוב�עירה

העבודות�ונקיטת�האמצעים�הדרושים�לצורך�שמירה�על�המשכיות�אספקת�המים�כנ�ל,�
ם�לאספקת�מים�חליפית,�לא�ישולם�לקבלן�בנפרד�ומחירן�זמניי�וריםלרבות�קטעי�קווים�וחיב

 מחירים.הכמויות�והיהיה�כלול�במחירי�היחידה�השונים�שברשימת�
 

לאורך�התוואי�בקטעים�בהם�עובר�הקו�לאורך�מדרכות�אספלט�או�במדרכות�מרוצפות�או� 57.5
ן�ון�קטרמחפ�הקבלן�לבצע�את�העבודה�בידיים�או�באמצעות�שיידרשטחי�גינון�ציבוריים,�

ופגיעה�מינימלית�במצב�הקיים.�בכל�מקרה�יהיה�על��מרביתכדוגמת��בובקט��תוך�זהירות�
הקבלן�יביא��תו�בשלמות�וזאת�ללא�כל�תוספת�מחיר.ב�לקדמוהקבלן�להחזיר�את�המצ

בחשבון,�בחישובי�המחירים�שבהצעתו,�את�האמור�במט�מ,�את�תנאי�השטח,�את�הקשיים,�
ביצוע,�את�נקיטת�האמצעים�השונים�וכדומה,�ויכלול�יות�לואפשראת�סידורי�התיאום,�את�ה

ם�לקבלן�כל�תשלום�לא�ישול�אותם�במחירי�היחידה�השונים�שברשימת�הכמויות�והמחירים.
 .ים�הנוספים�הדרושים�שהוזכרו�לעילנוסף�למחירים�שבהצעתו�בגין�הסידור

�

108



�הנדסה�בע�מ�ענבל

GIS �,ןתכנווץ�יעו�הנדסת�מים,�י��

_____________________________________________________________________�
����������1534-6778733פקס:���������������������������������������������������������������������������050-7705325�,��04-6778733טל'��������������

          nbaleng@gmail.comiil: Ma                                   �,�14990גליל�תחתון,�מיקוד�ד.נ�מסד 
 35מתוך��3עמוד�

הכמויות,��מתיברש�כל�הצינורות�הדרושים�לביצוע�העבודות,�כמפורט�בסעיפים�השונים� 57.6
 יסופקו�על�ידי�הקבלן.�

�
ספקה,�בעבודות�השונות�יכלול�הקבלן�במחירי�היחידה�בהצעתו�את�כל�ההוצאות�עבור�א 57.7

עמסה,�הובלת�הצינורות�השונים�והאביזרים�השונים�אל�אתר�העבודה,�פריקתם,�הנחתם�ה
טים,�רלמפ�והתקנתם,�הפחת�והשבר�וכן�את�כל�יתר�העבודות�להנחת�קווי�צינורות,�בהתאם

.�שאר�פריטים�כגון:�ברגים,�אטמים,�גומיות,�פקחלתוכניות,�לרשימת�הכמויות�ולהוראות�המ
וכל�יתר�חומרי�העזר�והלוואי�הדרושים�להתקנה�מושלמת��מים,��,�הארקות�למדיצביעה

יסופקו�אף�הם�ע�י�הקבלן�ועל�חשבונו�והמחירים�בהצעתו�יכללו�אספקת�הפריטים�הנ�ל�
 והתקנתם.

�
ירה,�אי�הבנה,�דו�משמעות�או�פירוש�שונה�בין�התיאורים�והדרישות�סת�ה�שלבכל�מקר 57.8

עדיף�על�המאוחר:�תוכניות,�כתב��המוקדם�במסמכים�השונים,�יחשב�סדר�העדיפויות�כדלהלן
�הכמויות,�מט�מ,�מפרט�כללי,�תקנים.

�
לי�המפרט�המיוחד�והמפרט�הכללי:�המפרט�הכלול�בחוברת�זו�הינו�המפרט�המיוחד.�המפרט�הכל

,�משרד�השיכון�ןבבצוע�העבודה�הוא�המפרט�הכלל�לעבודות�בנין�בהוצאת�משרד�הביטחוחייב�מה
מפרט�זה�מהווה�חלק�בלתי�נפרד��ו�השלמה�למפרט�הכללי.וחד�הינוהבינוי�ומע�צ.�המפרט�המי

 מהמפרט�הכללי,�ויש�לקוראו�ולפרשו�באופן�בלתי�נפרד�ממסמך�זה.
משרד�דית�)ר�בהוצאת�הוועדה�הבין�משר�,�אשלהכחוהמפרט�הכללי�לעבודות�בנין,��האוגדן�
וכל��57פרק��,51ק�רפ,�00פרק�הפרקים�המחייבים�הם��(.הביטחון,�משרד�הבנוי�והשיכון�ומע�צ

 )להלן:��המפרט�הכללי�(�פרק�נוסף�שיימצא�רלבנטי�לעבודה.
 ערה:��ה

ת�והוצאבכל�מקום�בו�מופיעה�ההגדרה��המפרט�הכללי��הכוונה�היא�למפרטים�הכלליים�שב
,�או�בהוצאת�ועדות�ומשרד�הבינוי�והשיכון�ןהביטחומיוחדת�בהשתתפות�משרד�הדה�הוע

 ל.�ולצה��ןהביטחומשותפות�למשרד�
לעיל�שלא�צורפו�לחוזה�ואינם�ברשות�הקבלן�ניתנים�לרכישה��המצויניםרטים�הכלליים�המפ

 .רח��הארבעה�ת�א�ןהביטחולאור�של�משרד��בהוצאה
כתב�הכמויות�כולן�כוללים�את�מלוא�פים�השונים�בהסעי�ימחירמובהר�בזאת�לשם�הדגשה�ש

כל�הנדרש�לביצוע�העזר�ו�התמורה�עבור�ביצוע�העבודה�לרבות�אספקת�כל�החומרים�וחומרי
�מושלם�על�פי�השלבים�והפעילויות�המפורטים�בפרט�המיוחד.

�שרדימ-מדידת�כמויות�לתשלום�תהיה�על�פי�אופני�המדידה�והתשלום�של�המפרט�הכללי�הבין
�ם�כן�צוין�אחרת�בסעיפים�השונים.אלא�א

�לבו�שלבכל�מקרה�של�סתירה�או�אי�התאמה�בין�המסמכים,�על�הקבלן�להעיר�את�תשומת�
 המפקח�לפני�ביצוע�העבודה�ולקבל�הוראותיו.

הנוסף��אין�זה�מן�ההכרח�כי�כל�עבודה�המתוארת�בתכנית�ו/או�בכתב�הכמויות,�תמצא�את�ביטויה
�במפרט�מיוחד�זה.

�מחירי�היחידה�לא�יכללו�מס�ערך�מוסף.�������

�

�.�עבודות�עפר 57.9
����ס�לחפירה�ולחציבה�,�מתייחהמונח��חפירה��במפרט�הכללי,�במט�מ�ורשימת�כמויות�והמחירים 57.9.1

�כך�במפורט�בכל�סעיף.�צויןבאדמת�המקום�בכל�סוגי�הקרקע,�גם�אם�לא����
�

יים�ו/או�בעבודת�ם�מכניאמצעעבודות�החפירה�השונות�תבוצענה�בהתאם�למפורט�ולשרטוטים,�ב 57.9.2
�הקבלן�ובכפיפות�למפורט.�לא�יורשה�השימוש�בחומר�נפץ.�בכל�ידיים,�לפי�בחירתו�החופשית�של

פקח�.�רשאי�המפקחתאימו�האמצעים�השונים�לאפשרויות,�לתנאי�הסביבה�ובאישור�הממקרה�י
�ת,טכניו�יות,מסיבות�הנדס�מסוימיםלאסור�שימוש�באמצעי,�או�בכלי�מכני�זה�או�אחר,�בקטעים�

ציבוריות�וזאת�ללא�כל�תשלום�נוסף�לקבלן�על�זה�שהציע.�עבודות�החפירה�יכללו�גם�העבדה�של�
�קום,�תוך�הידוק�בשכבות�כמפורט.�התשלום�עבור�החפירה�לתעלות�,�לכל�מהאדמה�החפורה

במחירי�היחידה�השונים�להנחת�קווי�צינורות��לייכללהנחת�קווי�צינורות�ולהתקנת�תאים�
�ם.ית�תאולהתקנ

�
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אם�יהיו�מים�בקרקע�ובחפירות�בעת�ביצוע�העבודות�השונות,�ינקוט�הקבלן�בכל�האמצעים� 57.9.3
ת�ומשטח�העבודה�למקום�אחר�בו�הם�לא�יגרמו�לנזק�מהחפירוולסילוקם��מפלסםלהורדת�
 וללא�כל�תשלום�נוסף.פקח�ולמתקנים�קיימים,�באישור�המ�למבנים

ע�י��היישובשל��לתחום�השיפוט�מחוץ�לקו�אעודפי�האדמה�החפורה�והפסולת�יורחקו�ויסול 57.9.4
ב�הצגת�פינוי�הפסולת�לאתר�מורשה�ומחיי�הקבלן�ממקום�ביצוע�עבודות�החפירה,�כמפורט,

במחירי�היחידה��לייכלוהסילוק��התשלום�עבור�ההרחקה�ובאישורו.�פקחקבלות�ואישורים�למ
ורווח�הקבלן,�ונות�שאות�השונים�של�העבודות�ויכלול�העמסה,�הובלה,�פריקה,�פיזור,�הידוק,�הוצ

 הכל�כמפורט�ובשלמות.
 

מאושר,��ממקור�המילוי�תעלות�קווי�המים�יהיה�מצג�סוג�א��בלבד.�המצע�יהימצע�לשימוש�ה 57.9.5
ס�מ.�המצע��7ולא�יכיל�אבנים�שגודלם�עולה�על��מ�מ�4.75עובר�דרך�נפה��גרגירי,�נוח�להידוק

.�יישום�מצע�כמוראה�בפרט�אחר�מזיקיהיה�נקי�מחרסית,�מטין,�מחומרים�אורגניים�ומכל�חומר�
מבוקר��בתעלות�ובחפירות�יעשה�על�ידי�פיזור�בשכבות�,�הרטבה�אופטימלית�במים�נקיים�והידוק

�MODIFIEDלפי�בדיקות���98לקבלת�צפיפות�של�לפחות�ס�מ�לכל�היותר,��20בשכבות�של�
AASHO.ה�בנמחלת�עד�להת�עבור�אספקת�המצע,�הפיזור�בשכבות,�ההרטבה�והידוקלא�ישולם�

 הכביש.�הנ�ל�יהיה�חלק�ממחיר�הנחת�צנרת�המים�והביוב.
�

��לאאו�חול�מחצבה�ים�או�דיונות��ויה�חולמעטפת�עשקווי�הצינורות�יונחו�בתעלות�החפורות�בתוך� 57.9.6
אורגני,�מפסולת�מאבנים�ורגבים,�ר�בהתאם�למפרט�ולתוכנית.�החול�יהיה�נקי�מחומ�מלוח,

ס�מ�מתחת�לקרקעית��20המצע�בעובי��ול�אתלת�תכויאושר�מראש�על�ידי�המהנדס.�המעטפ
ת,�תוך�פיזור�הצינורוס�מ�מעל�גב��20הצינורות�ואת�הכיסוי�בעובי��בצידיהצינורות,�את�המילוי�

�ס�מ�לפני�ההידוק.�20והידוק�בשכבות�שעוביין�לא�יעלה�על�
�רמקוט� 2/3 אך�לא�פחות�מס�מ��20בתוספת��רהצינובהתאם�לקוטר��-רוחב�התעלה�יהיה�מזערי�

מכל�צד�כמתואר�בחתך�טיפוסי.�פתיחת�תעלה�ברוחב�רחב��מהמפורט�בפרט�ותיקוני�,�ורהצינ
�ה,�יהיה�על�חשבון�הקבלן�בלבד.יחה�רחבאספלט�ומצעים�הנובעים�מפת

�
כאשר�תוואי�הצינורות�למיניהם�יחצה�או�יבוצע�לאורך�כבישי�אספלט�קיימים�או�מדרכות� 57.9.7

במקום��סוג�א��בלבד�עטפת�כנ�ל�במצעעל�לממורה�אספלט,�ימלא�הקבלן�את�נפח�התעלה�החפ
יהיה��לקדמותווהחזרת�המצב�האדמה�מהתעלה�החפורה.�התשלום�עבור�פריצת�כביש�או�מדרכה�

את�ו�מחירי�היחידה�השונים,�ויכלול�את�אספקת�המצע,�הפיזור�בשכבות,�ההרטבה�וההידוק�כלול
�יל(.ור�לעמד�כא)עבור�תיקון�זמני�באספלט�קר�לא�ישולם�בנפר�ציפוי�האספלט

�
��עבודה�בכבישים�קיימים 57.9.8

�א �גם �קבלת�רשות�מאת�המפקח, �ללא �ודרכים�סלולות, �כבישים �לפתוח �או �להרוס ם�הם�אין
�ברית �ייפתחו �הקווים, �חוצים �שאותם �הכבישים, �כל � �הקבלן. �חשבון �על �מכן �לאחר וח�ווקנו

��תיקון�הכביש�יעשה�ע�י�מילוי�והידוק�בשכבות�וסלילה�מ סעה,�יל�המשחדש�מינימלי�אפשרי.
� �שבפרק �לדרישות �בהתאם �ואספלט, �תשתית �מצע, �שכבות �בתחום��51כולל � �הכללי. במפרט

�ו �החפירה �תהיה �המפורטת��רטיקליתהכביש, �המידות �על �יעלה �לא �העליון, �בחתך ורוחבה,
�בטבלה�דלהלן�:

�

 רוחב�עליון�של�החפירה
�קוטר
�5.26-6.25 הצינור

�מ'
4.26-5.25�

�מ'
3.26-4.25�

�מ'
2.26-3.25�

�מ'
1.26-2.25�

�מ'
מ'�1.25עד�

2.50�2.10�1.70�1.40�1.10�0.80��10-�6�

2.65�2.25�1.85�1.55�1.25�0.95��16-�12

2.85�2.45�2.05�1.75�1.45�1.15��24-�18
�

פתיחת�כביש�קיים�תיעשה�ע�י�ניסור�לרוחב�המתאים�בעזרת�מסור�מכני,�בעל�כושר�חדירה�לכל�
�ללא�ביצוע�ניסור�מתאים�של�האספלט.כביש�בירה�עומק�השכבה.��לא�תורשה�חפ

�

�תיקון�הכביש�וסלילתו�תהיה�כדלקמן�:�������
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�בכביש�מעל� �החוזר �מהודק�לצפיפות�של�עטיפת�ההמילוי �א�, �יעשה�בשכבות�של�מצע�סוג חול,
�40-,�עד�למפלס�תחתית�מבנה�שכבות�הכביש,�אך�לא�יותר�מMODIFIED�AASHO,�לפי��98

�הכביש�הקי �טרם�פירוק�ועד�לרום�של��ממפלס�ים.�ס�מ�מפני �תשוחזרנה�השכבות�שהיו �8זה,
��98ג�א�,�מהודק�לצפיפות�מצע�סו�שכבות�מבנה�הכביש�תכלולנה�2לרום�הסופי.��ס�מ�מתחת�

MODIFIED�AASHO70ס�מ�לפחות.��ריסוס�תשתית�ביטומן��20,�כל�שכבה�בעובי�של��C.M�,
� �של �בטון�1בכמות �ושכבת �יסוד �ציפוי �למ�ר, �מקשלאספ�ק�ג �ט �בעובי ��5רת, �עם ��4.3ס�מ,
,�70�C.Rן�יד�לאחר�כיסוי�התעלה�ומילוי�במוחמר�מצעים.��לאחר�מכן,�ריסוס�בביטומביטומן,�מ
�ק�ג/מ�ר�)ציפוי�מאחה(.�0.25כמות�של�

ביטומן,�מיד�לאחר�כיסוי�בשכבה���4.8ס�מ,�עם��3שכבה�נושאת,�מבטון�אספלט�דק,�בעובי�של�
לאחר�כיסוי,�בכל�שלב,�יש�לכבוש�את�תיקון�הסלילה���אחרת.�וראההמקשרת,�אלא�אם�תינתן�ה

�במכבש�מתאים.
�שכב �עם �רק �אך �כנ�ל, �יעשה �המדרכות �אספלטתיקון ��ת �עם �תחתונה, ביטומן���4.3נושאת

�ס�מ.�5לפחות,�בעובי�
�המפקח�רשאי�לקבוע�אלו�שטחים�יסללו�מחדש�או�יתוקנו,�כמפורט�לעיל.

�ומדר �כבישים �תיקון �עבור �התשלום �ליכות �כולהיה �התיקון � �מ�א. �פי �והנחת �אספקת � :� �2ל
� �מדוד �המיוחד, �במפרט �כאמור �אספלט, �שכבות �שתי �א�, �סוג �מצע �המישכבות דות�לפי

�עליו� �שיהיה �את�מלוא�רוחב�התיקון, �בהצעתו �לקחת�בחשבון �ועליו �החפירה התיאורטיות�של
�הק �ולאספלט �הכביש �למבנה �שייגרמו �ולנזקים �מעבודתו �כתוצאה �כתוםיימילתקן, צאה�,

�מעבודתו,�מחפירת�התעלות�ותנועת�רכב�וציוד�הקבלן,�על�גבי�הכבישים�הקיימים.
תנאים�ובקשיים�בזמן�העבודה,�במכשולים�שמעל�ומתחת�חשבות�בהמחיר�יהיה�אחיד,�ללא�הת

�שיידרש.�� �וברוחב�התיקון �ובעומק�הקו �בקוטר �העבודה, �בזמן �שיתגלו �הקרקע, �בסוגי לקרקע,
�נתן�מחדש�בסיום�העבודה,�ישולם�בנפרד.והתק�הי�שפעבור�פירוק�אבנ

�חשב �ועל �הקבלן �ע�י �תותקנה �ותידרשנה, �במידה �זמניות, �עוקפות, �לפדרכים �הוראות�ונו, י
�המפקח�באתר.

בנוסף�לכך,�יכלול�המחיר�את�אחריות�הקבלן�לתיקון�כל�השקיעות�שייגרמו�בכביש�או�במדרכה�
�זמין.מרה�לחודש�מיום�מסירת�העבודה�הגמו�12שפתח,�עד�

�
�מים

�
�קווי�צינורות�לאספקת�מים 57.10

�
�צנרת�פלדה

ומעלה�לאספקת�מים�יהיו�עשויים�מצינורות�פלדה�בעובי�דופן�כמפורט����2�-קווי�הצינורות�מ����������������
�לט�צמנטדרגה�א�,�עם�ציפוי�פנימי�ממ�530,�המיוצרים�לפי�ת�י�5452,�נושא�ת�י�בכתב�הכמויות

עטיפת�בטון�עם�משוחל��תתלת�שכבתין�למפוליאתיחיצונית��פהטיעו�5207נושא�ת�י�קולואידלי�
�,�כדוגמת��צינורות��או��אברות��או�שווה�5089נושא�ת�י��APC4דוגמת�מזוין�ברשת�פלדה�דחוס�

ערך�איכותי�ובאישור�מראש�של�המפקח.�חיבור�הצינורות�יעשה�בריתוך,�בהתאם�למפרטים�
�ון.מש�פעהכלליים.�חל�איסור�להשתמש�בצנרת�עם�רא

.�על�הרתך�להיות�בעל�תעודת�1462ע�פ�ת�י��מלאה��השקהב��חשמליך�צנרת�הפלדה�תחובר�בריתו
�הסמכה�בתוקף�מאת�יצרן�הצנרת.

 בקטרים(לחיצה� ברגיי עם גמישה מצמדה בעזרת תהיה ,בחיבור והתאמתם הצינורות הצמדת
 .הפנימי והבטון ותדהפל בין מרווח כל ללא מלאה הצמדה יוצמדו .�הצינורות)ומעלה�6מקוטר���

 על הלחיצה ברגיי סגירת י"ע ההיקף,�תעשה של מדרגה(�בחלקים(רדיאלית�התאמה� אי ביטול
 .המדרגה של הבולט הצד

 בפלדה דפורמציה גרימת ללא� ,בהדרגה תתבצע הסגירה
�.המותרת בגבולות�הסיבולת רדיאלית להתאים מצליחים שלא חיבורים אין�לרתך
 תעלה לא ,ההיקף של שהיא כל בנקודה הצינורות שני ותנדפ ןבי הרדיאלית התזוזה

�החיבור. היקף ��1/4-ב מ�מ� �2-מ יותר ולא הפלדה דופן עובי 0.2 על
�

�
�הסתעפויות�ואביזרים 57.11

�כללי 57.11.1
�ספחים�חרושתיים.�אספקה�והתקנת�כוללת�העבודה�
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,�מטיפוס�שיאושר�ע�י�ורנהצי�בעובי�דופן�כעובי�יהיו�חרושתייםמפלדה�לקווי�המים��הספחים����������������
��.פקחהמ

עם�עטיפה��40מפלדה�סקדיול�(�Tהסתעפות�,�מעלות�45,�קשתות��90קשתות�ספחים�חרושתיים�)����������������
��עבה�מפוליאתילן�בעובי��שכבתיתמ�מ�או�עטיפה�חיצונית�תלת��19חיצונית�מבטון�דחוס�בעובי�

כבות�צבע�ובשתי�שסוד�שכבות�של�צבע�י�בשתי�,חול�,�לאחר�ניקוי�יסודי�בסילוןאו�צבועים(,�3)דרג�
�קרקע�יכוסו�בעטיפות�מתכווצות.�,�בתת�מיקרון�120סה�כ��סיאפוק�עליון

,�מטיפוס�שיאושר�ע�י�בעובי�דופן�כעובי�הצינור�יהיו�חרושתיים�פוליאתילןמלקווי�המים��הספחים
��פקח.המ

�חות.פלרות�אטמוספ�16יתאימו�ללחץ�עבודה�של�הספחים�����������������
הדרושים�לביצוע��והליוויפקה,�התקנה,�וכל�חומרי�העזר�כולל�הסמכל�הקטרים��ספחיםעלות�ה

מלבד�אותם�אביזרים�אשר��,דה�של�הנחת�הצינורות�או�המתקניםמושלם,�כלולה�במחירי�היחי
�במפורט�בכתב�הכמויות.�צוינו

�
�מגופים 57.11.2

�ערך�איכותי�מאושרשווה����אורפאלומעלה�יהיו�מגופי�טריז,�מתוצרת���3המגופים�בקוטר��
יל.�איואום�נעילה�של�הציר�העליון�עשויים�יציקת�ברזל.�הגוף�מצופה�אמ�גוף�עלי,�במראש

המגופים�יסופקו�עם�גלגל�עשוי�מתכת.�המגופים�יותקנו�בקווי�המים�בין�אוגן�ובין�מחבר�מאוגן�
למת,�כגון�ה�מושנלהתק)אוגן�דרסר(.�מחיר�המגוף�יכלול�גם�את�כל�יתר�האביזרים�הדרושים��2000

��אטמוספירות.��16-וכו�.�לחץ�העבודה�גומיות�ברגים,�אטמים,�
או�ש�א�כאשר�מחיר��תוצרת�קראוס,�2001מחברים�מאוגנים�המפורטים�במפרטים�יהיו�מדגם�מאוגן�

  האביזר�כולל�אוזניות,�מוטות�הברגה��והתקנה.
�

�אביזרים 57.11.3
ישולם�בנפרד�לפי�הסעיפים��ו�כחץ�ומגופים,�הידרנטים,�שסתומי�אוויר,�מקטיני�לעבור�

ם�ברשימת�הכמויות�והמחירים.�מחיר�היחידה�יכלול�את�אספקת�האביזרים,�ריתוכים�המתאימי
תיקוני�ציפוי�פנימי�ועטיפה�חיצונית,�וכן�את�כל�שאר�חומרי�העזר�התקנתם,�חיתוכים�והתאמות,�

�והלוואי�הדרושים�להתקנה�מושלמת.
�

�חפירה�והנחת�צנרת 57.11.4
והחציבה,�כאשר�עומק�קרקעית�החפירה�יכלול�גם�את��המיםרות�ות�צינחלהנ�מחיר�היחידה

�ס�מ.��120-ס�מ���100-הצינור�מפני�הכביש�או�המדרכה�או�הקרקע�הקיימת�הוא�כ
מחיר�הנחת�הצנרת�בכל�הקטרים�כולל�גם�את�המילוי�החוזר�והידוקו,�הרחקת�עודפי�החפירה,�

וכים,�סתעפויות�לחיבורי�בתים,�ריתההות,�הספחים,�הקשתבתעלה,��םפיזור�הצינורות,�הנחת
שיפוט,�תיקוני�ציפוי�הכנדרש,�סילוק�הפסולת�מחוץ�לתחום�יתוכים�והתאמות,�ופיגורות�שונות�ח

�פנימי�וחיצוני,�הבדיקות�הדרושות,�השטיפה�והחיטוי.
סוף�קו�המים�יבוצע�על�ידי�אוגן�ואוגן�עיוור�כולל�ברגים�ואטמים,�או�על�ידי�מגוף,�כמפורט�

�.תווכניבת
ם�בעלי�קוטר�הנכון,�אורך�הברגים�לכל�אביזר�יהיה�אחיד�ק�בברגייש�להקפיד�והקבלן�ישתמש�ר

חוטי�תברוג�אך�לא��2ומספיק�על�מנת�להבטיח�שלאחר�סגירתם�יבלוט�מהאום�לפחות�בשיעור�של�
�חוטי�תברוג.�4-יותר�מ

�
��.חיבורים�לקוי�מים�קיימים 57.11.5

ולאחר���מיאהקוםביוב��ההמים�ותאגיד�ם�אום�עיחר�תקיימים�יבצעו�רק�לא�םלקוייחיבורים�����
ים�ובידודו�ממערכת�המים,�ניקוז�דהצד�ירת�הקו�משניאישור�המהנדס.�הניתוק�יעשה�לאחר�סג

המים�מהקו�וסילוקם�משטח�העבודה�למקום�אחר�בו�הם�לא�יגרמו�למבנים,�למתקנים�ולרכוש,�
�ובאישור�המהנדס.

,�לרבות�החפירה�הדרושה�הכמויות�בכתבאים�ף�המתיי�סעעבור�כל�חיבור�חדש�ישולם�לקבלן�לפ
חיתוכים,�ריתוכים,�התאמות,�סגירת�מים,�ניקוז�הקו,�שאיבת�מים�עודפים,�לגלוי�הצינורות,�

�ביבש,�סידורי�התיאום,�החיבוריםחומרי�העזר�והלוואי,�נקיטת�כל�האמצעים�הדרושים�לעבודה�
�ות.הכל�בשלמ�חיוץ,המי,�ותיקוני�הצביעה,�העטיפה�החיצונית�והציפוי�הפני

�.5700.24חברות�לקו�מים�קיים�תימדד�לפי�יחידה�בהתאם�למפרט�הכללי�סעיף�ההת
בחיבור�לקו�קיים�יבוצע�חיוץ�לפי�פרט�מצורף.�מחיר�החיוץ�כלול�במחירי�היחידה�ולא�ישולם�

�בנפרד.
קוז�יו,�נהעבודה�כוללת�גם�את�עבודות�ההכנה�לצורך�התחברות�לרבות�איתור�הקו�הקיים,�סימונ

�ביצוע�החיבור,�זקף,�שאיבת�המים�במידת�הצורך�כולל�תאום�וסגירת�מגופים.ודרוש,�קו�במידה�ה
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�כלולות�במחירי�ההתחברות�ולא�ישולם�בגינן�בנפרד�עבודות�הכנה�לצורך�התחברות
�קווים�זמניים

�בנפרד�כיחידה�קומפלט�עבור�חבור�למקור�המיםעבורם�שולם�י�,זמנייםבמידה�ויונחו�קווים�
�כנים.רולצ

אין�ר�צינור�מים�כולל�שטיפה�וחיטוי�של�הצינור�ע�פ�הנחיות�משרד�הבריאות.�ה�וחיבומחיר�הנח
�.להפעיל�מערכת�מים�ללא�ביצוע�חיטוי�כנדרש�בחוק

�
�הכנה�לחיבור�מגרש 57.11.6

במקומות�המסומנים�בתוכניות�ו/או�במקומות�שיורה�המפקח,�יספק�ויתקין�הקבלן�הכנות�מים���
�הסתעפות,�,�חציית�כביש�או�מדרכהר�הנדרשותדות�העפאת�כל�עבווללת�כודה�לחיבור�מגרש.�העב

,�אוגן�ואוגן�עיוור�עבור�קוטר�2זקף,�פקק�עבור�קוטר��טע,�קשתות,�ליציאה�מקו�המים�הראשי,�
.�הכל�לביצוע�מושלם�של�ההכנה�לפי�הפרט�שבגיליון�הפרטים,�כולל�כל�פקחשיקבע�על�ידי�המ

�2ולל�צנרת�תת�קרקעית�באורך�עד�כף�זה,�נכתב�בסעיכל�ה�לכול�חומרי�העזר�הנדרשים.�התשלום
�מטר,�צנרת�עילית�אביזרי�צנרת�וחיבור�מד�המים.

�
�גשר�אביזרים�עילי 57.11.7

גשר�אביזרים�עילי�להתקנת�מגופים�יבוצע�לפי�הפרט�בגיליון�פרטים.�העבודה�כוללת�חלקי���
עה�רכה(,�צביך�המדוה�לתהצנרת,�הקשתות�)גם�אם�נדרשות�קשתות�להסטת�גשר�האביזרים�פנימ

נית�כמפורט�להלן�והתקנת�כל�האביזרים�הנדרשים.�התשלום�כולל�כל�הכתוב�בסעיף�זה�חיצו
�והנדרש�לצורך�ביצוע�מושלם,�כולל�חומרי�עזר,�לשביעות�רצונו�המלאה�של�המפקח.

�
 צביעת�צנרת�ואביזרים 57.11.8

של�המתכת�סודי�יקוי�כל�חלקי�המתכת�הגלויים,�הצינורות�והאביזרים�יצבעו�כמפורט�להלן:�ני
�200שעוביין�הכללי�בשתי�שכבות��6030עם�יסוד�אפוקסי��ת�מתכת�לבנה,�צביעת�יסודעד�לקבל

ן�ייקבע�ע�י�הגוומיקרון.��160בשתי�שכבות�בעובי�כולל�של��400מיקרון,�צביעת�צבע�עליון�אפוקר�
�התשלום�כלול�במחירי�היחידה�השונים.המזמין.�

�
 אש�ברזי�כיבוי 57.11.9

 בודד�או�דגם�� "FH-12"�דגם��רפאלגמת�תוצרת��כדו���3בקוטר�אותם�יציעהיו�ברזי�הכיבוי�י
FH"�"13דגם���ז.א.ט�או�כפול�� "ZF-41"בודד�או�דגם�� "ZF-42"או�שווה�ערך�כפול�מאוגן(�,

(�ויורכבו�על�גבי�אוגן�488לפי�ת�י�ומכון�התקנים�הישראלי��מאושר�ע�י�שרותי�כבאות�איכותי
ברזי�הכיבוי�יסופקו�ויותקנו�עם��בתכנית.ם�ם�לפרטיבהתא�עהקרקהצינור�הבולט�מעל��בקצה

.�ו�כיפה�אדומה��גלגל�פתיחה,�מצמד�שטורץכיפת�מגן,�מתקן�שבירה,�,�SCH40צינור�זקף�מקורי�
.�ישולם�בנפרדלא�עד�ליחידת�ברזי�הכיבוי,�הקשת�האוגנים�וגוש�הבטון�לעיגון���עבור�הצנרת

�דותבמי�20-ב�בטון�יציקת�גם�ויכלול�אטמיםהים�והמחיר�יכלול�את�האספקה�ההתקנה,�הברג
הבולט�מעל�הקרקע�בצבע�מגן�נגד�קורוזיה�וכן��וצביעת�הברז�והצינור�הזקף�לעיגון�מ�ס�50/50/50

�.מפקחה�שתי�שכבות�צבע�שמן�בשני�גוונים�בהתאם�להוראות
 

 שסתום�אויר 57.11.10
מצופה��יציקהמהיה�במקומות�שיידרשו�יתקין�הקבלן�שסתום�אויר�משולב�למים.�גוף�השסתום�י

ימיים�יהיו�מחומרים�עמידים�ובלתי�מחלידים.�השסתום�יהיה�ללחץ�קים�הפנאפוקסי�קלוי.�החל
או�תוצרת�ברמד�דגם��D-404-Cאטמוספירות�דוגמת�תוצרת�א.ר.י.�דגם��ברק���16עבודה�של�

C30-C2עם�ברז�כדורי���2או�שווה�ערך�מאושר.�השסתום�יותקן�על�זקף�מגולוון�בקוטר����
של�השסתום�והברז�האלכסוני�לרבות�אוגנים�והתקנה�יות.�המחיר�יכלול�אספקה�בתוכנ�פורטכמ

�ואוגנים�נגדיים,�אטמים,�ברגים,�אביזרים�וריתוכים�בשלמות
�

 .ציפויים�לצנרת�פלדהתיקון� 57.12
�.)דיסק(�חשמלי�נימי�של�מלט�יחתכו�במכשיר�חיתוךצינורות�בעלי�ציפוי�פ

הצנרת�ת�יצרן�וע�העבודה�יעשה�לפי�הוראוביצו�מפעלחומרי�האטימה�יתאימו�על�פי�מפרט�ה
�ובהשגחתו.

הצינורות�יסופקו�עם�ציפוי�פנימי�וחיצוני�כנדרש�ברשימת�הכמויות,�במידה�ונדרשו�ציפויים�יש�
��ר.חלבצעם�בבי
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רק�תיקונים�קלים�יעשו�בשטח�העבודה,�לפני�כיסוי�הקו�יש�לבצע�תיקונים�בציפוי�החיצוני�
�.מפעלפוי�ביה�הצבאותם�החומרים�בהם�נעש

 ופיקוח הצינורות יצרן להנחיות בהתאם תיעשה הריתוך באזורי וההשלמה חוץ ציפוי תיקוני
�.היצרן�של שדה שרות
 מסוג מתכווצות ביריעות ייעטפו ומעלה 3 " בקוטר פלדה צינורות של הריתוך ראשי

WRAP SLEEVE CANUSAהצינורות יצרן של שדה שרות הנחיות פי על או ע"ש או�. 
 

 .העבודה מנהל אחריות ותחת מניםמאו דיםעוב י"ע יבוצעו וההשלמה יםקוניהת
 הבליטות כל ,גמורים שהריתוכים משוכנע להיות העבודה מנהל על ,ראשים תיקוני לפני

 את יאשר שהמפקח לאחר רקר,�בחיבו הצפוי והשלמת תיקון,�נוקה והתפר�הושחזו וההתזות
�.הריתוכים קבלת

�
�שבצינור הציפוי לעובי שווה ביעו בעל בקצה ציפוי לקבלת עד יובציפ הפגמים כל יתוקנו

 של חלקים שטחים .ולכלוך רופף חומר מכל ינוקו� ן(ובטו פלדה(�לתיקון המיועדים השטחים
 .פלדה מברשת בעזרת יעשה והחספוס הניקוי�.יחוספסו ,הישן הבטון
 במלפלסט השטחים תא רשתבמב ולמרוח להרטיב יש ,לחדש הישן הטיח בין טוב קשר ליצירת
 . 1:1 ביחס�במים מדולל
 הטיח מריחת .לחים עוד התיקון וגבולות בשטחי הישן כשהבטון ייעשה הטיח תיקון יישום
 ושתתקבל ריקים חללים יישארו שלא ,כך למרוח יש .אחר נוח כלי כל�או בנאים כף בעזרת
 של מינימאלי עובי המקר בכל .ההיקף לכל המקורי�הציפוי לעובי ושווה חלקה תיקון שכבת
 .מ"מ 8 יהיה התיקון טיח

 ביצוע לאחר שעתיים עד כשעה ,התיקון לאזור גישה המאפשרים ,רגילים בתנאים האשפרה
 סופית ולהחליק במלפלסט התיקון שטח פני את להרטיב יש ,ההתקשרות�תחילת עם ,הטיח
 .שעות 48 למשך במים להרטיב�להמשיך טוב .התיקון שכבת את

 
 וי�הקוויםטוחי�שטיפת 57.13

�ים�ולאחר�בדיקת�הלחץ,�ישטוף�הקבלן�את�הקווים�ויחטאם.קווי�המלאחר�ביצוע�והתקנת�
השטיפה�והחיטוי�ייעשו�לקטעי�קווים�גמורים,�בהתאם�להוראות�המהנדס.�השטיפה�תעשה�במים�

�מטר/שניה,��1נקיים,�במהירות�זרימה�של�לפחות�
חק�המים�היוצאים�מהקצה�המרו�אשר�דשך�עהשטיפה�תמכלול�את�כל�האביזרים�והפיגורות.�ות

�קטע�יראו�צלולים�ושקופים�בכלי�זכוכית.של�ה
בהתאם�לדרישות�במפרט�הכללי�עבודות�החיטוי�יבוצעו�ע�י�קבלן�מאושר�ע�י�משרד�הבריאות�

�,�ע�י�מעבדה�מאושרת.�57037סעיף�
רד�שות�מהחיטוי�ייעשה�אחרי�גמר�השטיפה�כנ�ל�ע�י�הכלרה.�ההכלרה�תבוצע�עפ�י�הורא��

�50ר�של�הוספת�הכלור�למים�בצינורות�תהיה�בשיעו�ז�כלור.ד�או�בגבתמיסת�היפוכלורי�ריאות,הב
שעות.�לאחר�תקופה�זו�יבדק��24תמיסת�הכלור�תשהה�בצינורות�במשך��מ�ג/ליטר�כלור�חופשי.

�10להיות�לפחות�ריכוז�זה�חייב��ופשי�הנותר�בקצה�המרוחק�של�הקטע.ריכוז�הכלור�הח
�מ�ג/ליטר.

�24,�יש�להשאיר�את�תמיסת�הכלור�בצינורות�למשך��ג/ליטרמ�1וז�קטן�מהנ�ל,�אך�מעל�הריכ�באם
�מ�ג/ליטר�יש�לבצע�את�החיטוי�מחדש.�-1שעות�נוספות.�באם�הריכוז�קטן�מ

לאחר�החיטוי�כנ�ל�ינוקזו�הצינורות�וימולאו�במים�חדשים�ונקיים�עד�שריכוז�הכלור�החופשי��������������
בדיקות�טר.�כמו�כן�תבוצענה�מ�ג/לי�0.2רובה�ביותר�לקו�יהיה�ור�הקבהחי�הנותר�בנקודת

לקביעת�יעילות�החיטוי.�הבדיקות�על�ידי�דוגם�מים�מוסמך�בקטריולוגיות�תקניות�
הבקטריולוגיות�תבוצענה�על�ידי�מעבדות�מאושרות,�כגון:�מעבדות�משרד�הבריאות�או�הטכניון�

��.הנדסאו��מקורות�,�ובכל�מקרה�לאחר�אישור�המ
זמין.�לא�יחובר�הקו�לרשת�העירונית�עד�לקבלת�תוצאות�עברו�למבדיקת�המעבדה�יותוצאות�����

�בדיקות�המים�התקינות.
לקבלת�את�המקומות�המים�והביוב��המועצה/היישוב/תאגידהקבלן�יתאם�עם�מחלקת�המים�של�����

�מים�לשטיפה�ולחיטוי.
�ורך�הצינורות.�א�מטר�במחיר�לייכלעבור�החיטוי�לא�ישולם�בנפרד�והמחיר�

�ים,�חומרי�החיטוי�ובדיקות�הנדרשות�גם�אם�יהיה�עים,�המהעבודה�בקט��
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עבור�השטיפות�לא�ישולם�בנפרד�והן�יכללו�במחיר�מטר�אורך�של��צורך�לבצען�מספר�פעמים.��
הקווים�והן�יכללו�את�העבודה�בקטעים,�המים,�הבדיקות�הנדרשות�גם�אם�יהיה�צורך�לבצען�

�מספר�פעמים.
�
�

�ותיקדב 57.14
 דאו(וי�לוםיצבדיקה�חזותית�פנימית�)

לשם�הבטחת�ביצוע�תקין�של�עבודות�הנחת�הצנרת�בהתאם�לנדרש�במפרט�הכללי�ובמפרט�
,�שיונחו�מיםהקווי��המיוחד,�על�הקבלן�לבצע�בדיקה�חזותית�באמצעות�פעולת�צילום�לאורך

�,�כמפורט�בהמשך.לאחר�סיום�העבודות
 

 ה.לצנרת�פלד�לחץ)מבחן(�בדיקת� 57.14.1
בדיקת�הלחץ�תעשה��אטמוספרות.�16העבודה�יבדקו�קווי�המים�בקטעים�ללחץ�בדיקה�של��מרגב

�בינמשרדי��וכמפורט�להלן.ה�של��המפרט��57038בהתאם�לנדרש�בסעיף�
�אטמוספרות.��16בנקודה�הנמוכה�של�כל�קטע�נבדק�יהיה��קשייבדלחץ�הבדיקה�

ע�לביצומכויל�רישום�כשיר�מעם��מכויל�ת,�הקבלן�ישתמש�במנומטרשעו��24משך�הבדיקה��
�מלחץ�הבדיקה.���10הבדיקות,�ירידת�הלחץ�מותרת

את�הקצוות�הפתוחים�של�הקווים�יש�לסגור�באוגנים�אטומים�ופקקי�הברגה�ולעגנם�כך�שיעמדו�
גון�רטי�העילקו,�יש�להגיש�מראש�למפקח�את�פ�בעת�הכנסת�הלחץ�חלהיפתבלחץ�הבדיקה�מבלי�

הקבלן�לספק�את�כל�הציוד�והכלים��בלן�ועל�חשבונו.�על�י�הקעפקו�לאישור,�המים�לבדיקות�יסו
הדרושים�לביצוע�האיטום,�החיבורים�ובדיקת�הלחץ,�לרבות�אוגנים�ואטמים�לסגירת�קצוות�

��ומדידתו.הצינורות�וכן�משאבות�ומנומטרים�ליצירת�הלחץ�
 

�לצנרת�פלדה�בדיקות�ריתוך 57.14.2
המהנדס.��יתוך�בהתאם�לדרישותות�הרמבמקובצע�הקבלן�צילומים�רדיוגרפים�עבודה�יבמהלך�ה

המלאה,�ועליו�לכלול��מכל�הריתוכים�יבוצע�ע�י�הקבלן,�על�חשבונו�ובאחריותו��30הצילום�של�
הריתוכים�שיבדקו�ייקבעו�על��והמחירים.�הוצאה�זו�במחירי�היחידה�השונים�שברשימת�הכמויות

�.מפקח�באתרידי�ה
הערכת�אופן�הביצוע�של�הנחת�בדיקה�וצורך�לרות�ן�את�שרות�השדה�של�יצרן�הצינויזמילן�הקב
�.ויםהקו

דו�ח�שרות�שדה�יכסה�את�כל�קטעי�העבודה�ולאחר�הביצוע�יצרף�הקבלן�את�אחריות�הייצרן�
�לקווים�שבוצעו.�אין�לכסות�את�הצנרת�לפני�שעברה�בדיקה.

�
�מיםאופני�מדידה�ותשלום�להנחת�קווי� 57.15

מצע,�המילוי�ת�חפירת�התעלות,�הלול�אכקע�ימחיר�היחידה�לצינור�טמון�בקר�-�יחידהמחיר�
והכיסוי;�אספקת�הצינורות�עם�האביזרים�וטבעות�האטימה,�הובלתם�ופריקתם�באתר;�הנחת�
הצינורות�והאביזרים�בתעלה�וחיבורם;�התחברות�לתאים;�ניקוי�הקו�מפסולת�ושטיפה�במים;�

כל�מיסעה��או�טאספל,�תיקון�הלוואי�לביצוע�מושלם�וחומרי�כל�העבודותו�הבדיקות�השונות
 אחרת�והשבת�מצב�לקדמותו.�כתב�הכמויות�יגדיר�זאת�בצורה�מפורשת.

צינורות�יסווגו�לצרכי�תשלום�לפי�קוטרם�וסוגם.�מדידת�אורך�הצינורות�תעשה��-אספקת�צנרת�
�.לאורך�ציר�הצינורות�המונחים�בשטח

כפי��ורותהצינ�רבצי�תהיה�מטר�אורך�מיםחת�צינורות�שלום�הניחידת�מדידה�לת�-יחידות�מידה�
 .�שהונחו�למעשה
 מפני�האדמה�לפני�ביצוע�החפירה�ועד�תחתית�התעלה�המתוכננת.מוגדר��–עומק�חפירה�
�הצינור�בפועל.�לפי�העומקיהיה�סיווג�לצרכי�תשלום��-סיווג�עומקים�

וחיטוי�צנרת,�בדיקת�לחץ��שטיפה�צילום�צנרת,לרבות��הוצאות�נוספות�כלולות�במחיר�היחידה
 .ת�שתידרש�ע�י�המפקחנוספו�דיקהוכל�ב

תיקון�כל�נזק�שייגרם�וכל�במחיר�היחידה�כלולות�הוצאות�בגין��–אחריות�לגרימת�נזקים�
ההוצאות�הכרוכות�בתיקון�הנזק�שנגרם�למבנה,�מתקן�ו/או�מערכת�עילית�או�תת�קרקעית�בין�

רם�טהיה�וע�כל�הדרוש�להחזרתם�למצבם�כשוכן�ביצשהיה�ידוע�על�קיומה�מראש�ובין�שלא�
�בתיאום�עם�בעלי�הרכוש�הניזוק�ולשביעות�רצון�המפקח.,�כאשר�התיקון�נעשה�ימת�הנזקגר

 וכו�.�רווחי�הקבלן,�הוצאות�שמירה,�שילוט,�ציוד,�וכלי�עבודה
�

�ביוב�מרכזי�
 צנרת�ביוב 57.16
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זה�לזה�במחברי�ברים�תחהמקשיח���PVCתמצינורולביוב�מרכזי�יהיו�עשויים��תהצינורוקווי�
ומיועדים�להולכת�שפכים�תת�קרקעית�בכבידה�מגומי�ות�אטימה�י�טבעל(�בעשיקוע�)פעמון

עם�דופן��SN8בעלי�קשיחות�טבעתית�מדרג��המפורט�בכתב�הכמויות)גרביטציה(�ללא�לחץ,�בקוטר�
 ו�.פחים�וככולל�מופות�תיקון�וחיבור,�ס.�לא�יאושר�צינור�בעל�דופן�מובנה(,�מלאה�)�עבה�לביוב�

והובלתם��כולל�אספקת�המחברים,�העמסתם�ל�את�אספקתם,כלויל�נ�ה�תלצינורומחיר�היחידה�
בהתאם�לעומקים�המפורטים�ודה,�הפריקה�והפיזור,�החפירה�נורות�אל�אתר�העבישל�הצ

שאיבות�מי�תהום�במקרה�הצורך,�הבדיקה��,עטיפת�חול,�ההנחה�והחיבור�בתעלה,�מצע,�בתכניות
� .לפרטבהתאם��האדמה�ודפיעלה,�הידוק�המילוי�וסילוק�עיסוי�התההידראולית,�כ

 884  י"תב המפורטות ובדיקות והתקנה להנחה להוראות בהתאם תתבצע ינורותצה הנחת
כאשר�.�צינור�ביוב�בין�כל�שתי�שוחות�יהיה�בקו�ישר�ובשיפוע�אחיד��1998,�נובמבר�2חלק�

במפרט��57082סעיף�מס��הנחת�השוחות�ע�פ��יונחו�ממקום�נמוך�למקום�גבוה.�צינורותה
�302במפרט�הבין�משרדי�לעבודות�בניה�ופרק���03ופרק��02פרק�עבודות�בטון�ע�פ��.ידנמשרהבי

 .3כרך�א��חלק��–במפרט�הכללי�
בצנרת�לחץ�הצינורות�יהיו�בדרג�ע�פ�(,�1)�12.5מטר�הצינורות�יהיו�מדרג��4.5ומק�הנחה�מעל�בע

 .לחץ�העבודה
יותם�של�נציגי��יצרני�אחרווחם�תחת�פיק�)הנחה�וחיבורים(יודגש�כי�הקבלן�יבצע�את�העבודה

.�למפקח�על�כל�ליקוי�נציג�היצרן�יהיה�נוכח�בזמן�ביצוע�בדיקות�הלחץ�וידווחאשר��צינורותה
עם�גמר�עבודתו�על�הקבלן��הרתך�יהיה�בעל�תעודת�הסמכה�ברת�תוקף�מאת�יצרן�הצינורות.

חם��בפיקו�וצעהלהמציא�אישור�בכתב��מיצרן�הצינורות�או�מאחד�מנציגיו�המורשים�שהעבודה�ב
.�הגשת�אישור�כנ�ל�תהיה�תנאי�לקבלת�שנים�10-נתן�אחריות�יצרן�ליית,�ותהמקצועובאחריותם�

 העבודה�במקום.�
הקבלן�אחראי�לצינורות�מרגע�הוצאתם�ממחסן�ביה�ח�ועד�לרגע�מסירת�העבודה�בשלמותה�

�למזמין.�
ום�הנמוך�מהמק�ל,�החהצנרת�תונח�על�גבי�שכבת�מצע�יבשה�ומנוקזת,�בקו�ישר,�בשיפוע�אחיד

 ה,�באופן�שצד�השקוע�יופנה�לכיוון�מעלה�הזרימה.�ון�המעלבתוואי�לכיו
יחוברו�ביניהם�באמצעות�פעמונים�ואטמים.�האטם�מוכנס�לחריץ�מיוחד�,�אשר��PVCצינורות�

נמצא�במצמדת�הפעמון�של�הצינור�.�האטם�שיונח�בין�הצינורות�יהיה�תיקני�ויבטיח�אטימה�
 מלאה.

,�יש�להשתמש�במשחת�סיכה�המאושרת�לפעמון�נת�להקל�על�הכנסת�הצינורמ�לע�-�משחת�סיכה
ניתן�.�על�ידי�יצרן�הצנרת�בלבד�או�המסופקת�על�ידו.�השימוש�בכל�משחה�אחרת�אסור�בהחלט�

גם�למרוח�שכבה�דקה�על�הפן�החשוף�של�טבעת�האטימה.�אין�למרוח�משחת�החלקה�על�פני�חריץ�
 האטם

 �חר�הניקוי(.נור�)לאעל�הקצה�המושחז�של�הצי�חהשמחת�המרי�–מריחת�משחת�הסיכה�
 ורק אך�,הצינורות יצרן הנחיות לפי יעשה לשוחה בחיבור .סי.וי.פי צינור חיתוך �-חיתוך�צנרת�

מעלות,�ולהחליק��15לזווית�של� ליצירתגס� שופין בעזרת ישויף הצינור קצה .משור�מתאים י"ע
יים�על�יצרן�הקלפי�סימון�הק�התקיעה�ת�עומאסמן�בשופין�דק�ולסמן�את�עומק�התקיעה.�יש�ל

�הצנרת.
אם�ידרוש�זאת�המפקח�)לצורך�מעבר�כלים�או�מסיבה�אחרת�כלשהי(,�בתום�כל�יום�עבודה�יכסה�

במידת�האפשר��הקבלן�את�כל�קטעי�הקווים�שנחפרו�והונחו�באותו�יום,�בשלמותם�או�בחלקם.
במחיר��פרד�והמחיר�יהיה�כלולכך�בנ�עבורלא�תושארנה�תעלות�לצנרת�בלתי�מכוסות.�לא�ישולם�

�.תהצינורוהנחת�
�

�צנרת�פוליאתילן
(,�יהיו�קווי�הביוב�עשויים�ו/או�מפלים�במקומות�כמפורט�בתכניות�)בשיפועים�תלולים�במיוחד

.�הצינורות�יחוברו�באתר�ע�י�חיבורי�ריתוך�ע�י�צוות�שדה�מיומן�4427י�ת��ע�פ�HDPEמצנרת�
�.ורותהמאושר�על�ידי�יצרן�הצינ

,���PE100+�,SDR11�,PN16ויים�פוליאתילןהעשרות�יהיו�מצינו�לביובקווי�הצינורות�
או�שווה��פלסיםכדוגמת�,�5452בעלי�ת�י�,� (ISO4427 EN12201) �4427לפי�ת�יהמיוצרים�
��.כמפורט�בכתב�הכמויות,�המפקחהמתכנן�וובאישור�מראש�של��ערך�איכותי
�יאבהוא�מבקש�להותו�ור�שאינלצ�מאושרת�סמכתומנית�דוח�בדיקה�של�מעבדה�חיצוהקבלן�יציג�

דה�יגיע�לאתר�שבו�יוסדר�כי�צותת�שרות�הקבלן�יספק�חוזה�חתום�עם�שרות�השדה��.לאתר
שום�קטע�ללא���לא�יפורק,�לא�יונח�לא�יכוסה�פעמיים�בשבוע�בכל�זמן�בו�מתקיימת�פעילות�באתר.

ל�פי�ע�עילותודוח�לכל�פודות�עפק�תשרות�שדה�כולל�בדיקה�במפעל�לפני�המשלוח�לשטח.�יש�לס
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הדף�שצורף�מהמפעל.�בדיקת�הלחץ�תעשה�על�פי�הנחיות�שרות�השדה�אשר�יעוברו�לפני�הביצוע�
�.לאישור�הפיקוח�והמתכנן

�.�הקבלן�יידרש�להציגחומר�ממוחזר�בחומר�הגלם�לייצור�הצינורותיאושר�שימוש�בלא�
הדגימות�של�חומרי�הגלם�ר�את�יבולהעתכונות�הצנרת�את�חומרי�הגלם�של�הצינור�ולפרט�מהן�

�.ומאושרת�ממעבדה�מוסמכת
�טיב�הצינורות�ייבדק�בשלבים�כמפורט�להלן:

�מפרטי�יצרן�סטנדרטיים�שיוגשו�עם�מסמכי�ההצעה.�.א
�דוגמאות�צינורות�שיסופקו�על�ידי�הקבלן�ויבדקו�במעבדה�בארץ.�.ב
ת�בדיקה�של�יצרן�ותעודרות�בי�הצינולאחר�הבאת�הצינורות�לאתר,�ולפני�הנחתם,�על�פי�נתונ�.ג

�הצינורות.
�במהלך�הנחת�הצינורות�בשטח�על�פי�דוגמאות�שיילקחו�מן�הצינורות�שהונחו.�.ד
�בדיקת�התארכות�.ה

�
בדיקה�זו�תבוצע�לריתוך�ראשון�בסדרה�ולפחות�פעם�בשבוע�לאחר�מכן,�בכל�מקרה�של�שינוי�

�5-הבדיקה�תבוצע�ל�.כונהעיל�המי�של�מפסידרת�ייצור,�שינוי�מכונת�הריתוך�או�תנאי�ריתוך�ושינו
דגמים�תקניים,�אשר�יחרטו�ויעובדו�בעיבוד�שבבי�למידות�תיקניות,�כאשר�הריתוך�נמצא�במרכז�

�המדגם.
.�3חלק��878לפי�ת�י�ומאושרת�מוסמכת�חיצונית�הבדיקה�תבוצע�במכשיר�מתיחה�במעבדה�

�ום.מינימ��550-המדגמים�לא�יקרעו�באזור�הריתוך�לפני�נקודת�הכניסה�וב
להתקנת�הצינורות�יינתן�אך�ורק�לאחר�ביקורת�של�פני�הצינורות�והריתוכים�ובצוע��פיוסור�איש

כל�התיקונים�הדרושים.�הבאת�אישור�המעבדה�לבדיקות�השונות�וכן�הצהרה�מאת�יצרן�ומתקין�
הצינורות�שהעבודה�בוצעה�בשלמות,�תוך�עמידה�בכל�התקנים�והדרישות�הטכניות�של�יצרן�

�ך�ולשביעות�רצונו�של�המפקח.תויד�הרצרן�ציוורות�ויהצינ
במעמד�האישור�הסופי�ימסור�הקבלן�למפקח�כתב�אחריות�של�היצרן�לעמידות�הצינורות�בתנאים�

�שנים.�10-בהם�הותקנו�ל
לבחון�את�טיב�הריתוכים�ע�י��,�במהלך�עבודות�הנחת�הצנרת,םרשאי�ויהי�מתכנן�והמפקחה

�ת.�כמוסמו�במעבדה�במקום�אנטילת�דוגמאות�מהם�ובדיקתן�
הקשורות�בנטילת�הדוגמאות�לבדיקה�כל�ההוצאות�ו�בדיקותהדמי�העברת�הדגימות�למעבדה,�

�בלבד.�יחולו�על�הקבלן�תיקון�המקומות�מהם�נלקחולרבות�
�

�(��(B.W, BUT WELDINGבריתוך�פנים�המתחברים�זה�לזה�,�חיבור�הצינורות�יעשה�בריתוך�����������������������������
 (�E.Fפיוז�ן�)-או�ריתוך�באמצעות�מופת�ריתוך�בשיטת�אלקטרו�����������������������������

���בעל�תעודת�הסמכה�בתוקףהצינורות�יחוברו�באתר�ע�י�חיבורי�ריתוך�ע�י�צוות�שדה�מיומן���
���הרתך�יהיה�בעל�תעודת�הסמכה�ברת�תוקף�מאת�יצרן��.המאושר�על�ידי�יצרן�הצינורות��
�.רותהצינו��

תחת�פיקוחם�ואחריותם�של�נציגי��יצרני��)הנחה�וחיבורים(את�העבודהבצע�יבלן�דגש�כי�הקיו
עם�גמר�עבודתו�על�הקבלן�להמציא�אישור�בכתב���.למפקח�על�כל�ליקוי�וידווחאשר�הצינורות�

המקצועית,�מיצרן�הצינורות�או�מאחד�מנציגיו�המורשים�שהעבודה�בוצעה�בפיקוחם��ובאחריותם�
�.�הגשת�אישור�כנ�ל�תהיה�תנאי�לקבלת�העבודה�במקום.�םשני�10-יצרן�לאחריות�ותינתן�

�
�

 הנחת�קווים�ואיזונם 57.17
הקווים�בין�שתי�תאי�בקורת�סמוכים�או�שתי�נקודות�סמוכות�בחתך��-הנחת�קווים��בתעלה�

 לאורך,�ללא�זוויות�יהיו�ישרים�לחלוטין�)הן�במישור�האופקי�והן�במישור�האנכי(.
לרום�תחתית�וע�מעל�ן�מקביל�ובגובה�קבבכיוו�מתוח�טת�חוהכיוון�ישמר�בעזר�-כיוון�הנחה�

�הרומים�ישמרו�על�ידי�ביקורת�מתמדת�במאזנת�לייזר.�I.L)הצינור�)
הרומים�הסופיים�יבדקו�במאזנת�לייזר�בשני�קצוות�כל�קטע�ובמספר�נקודות��–בדיקת�רומים�

דת�ה�מתמרי�בקרומי�הצנרת�יישמרו�ע�י�ביקורת�מתמדת�במאזנת.�השיפוע�ישמר�ע��ביניים.
 ס�מ�ופלס�אנכי.�0.1מ�,��לטה��ממתכת�עם�שנתות�של��2ל�באורך�שבאמצעות�פלס�דיגיטלי�

הרומים�הסופיים�יבדקו�במאזנת�בתדירות�המכסימלית�האפשרית�בשיפוע�הנתון�,�קריאה�של�
�מ��וכו��.�2.86כל����0.7–מ��,�ב��2.5כל����0.4–מספרים�שלמים�על�גבי�ה�לטה��לדוגמא�:�ב�

מכל�תא�בקרה�במהלך�הביצוע�ובעת�הכנת��וביציאהמקרה�יבדקו�הרומים�בכניסה��כלבוסף�בנו
 התכנית�בדיעבד,�לפני�התקנת�התקרה�והמכסה.�
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מ�,�הסטיות��30-והמרחק�בין�השוחות�קטן�או�שווה�ל��1-כאשר�השיפוע�קטן�מ�-סטיות�מותרות�
�ס�מ�בנקודות�הביניים.���0.1±-ס�מ�בקצוות�ו�0.5±המקסימליות�המותרות�מן�הרום�המתוכנן�הן�

.�האמור�םהקוויהקבלן�חייב�להשתמש�במאזנת�לייזר�לצורך�הנחת�-לייזר�במאזנתשימוש�
�מתייחס�למאזנת�מטיפוס�המותקן�בתוך�הצינור.

במקומות�המסומנים�בתכניות�ובמקומות�בהם�ידרוש�זאת�המפקח,�יצק��הקבלן�גוש�בטון�תחת�
�או�לאביזרים.��תלצינורואו�סביב�

עם�פלדת�זיון�כנדרש,����20-ן�יהיה�לפחות�בשר�הבטוקו�בהתאם�למסומן�בתכניות�כאוצי�שיםהגו
�.5988בהתאם�לתקנים�ת�י�

�
 עטיפת�חול 57.18

מ�ג�אקוויולנט��10ריכוז�הסולפטים�בחול�לא�יעלה�על��.מודרג�מלא�SWבחול�טבעי��-סוג�החול�
 לק�ג�חול.

�החול�ייבדק�ע�י�מעבדה�מוסמכת.�-בדיקת�החול�
 ים�זרים,�חצץ�ואבנים.�פה,�גופחופשי�מכל�חומר�אורגני,�אש�י,קיה�נהחול�יה

 .200יעבור�נפה�מס����0-5-ו�4מהחול�יעבור�נפה�מס������100-סינון�החול�
ס�מ�מעל�הצינור�ובכל�רוחב��20-ס�מ�מתחת�לצינור�ו�20בעובי�העטיפה�תתבצע��–עטיפת�הצינור�

 .�מסביב�לצינורות�התעלה
ת�בחמרה�חולית,�הצינורויש�לעטוף�את�קע�חרסיתית�ם�בקריעוברבאזורים�בהם�הצינורות�

 עם�המתכנן.ובאישור�בתאום�
�

�מילוי�החפירה�וכיסוי�התעלה� 57.19
בשלמותם��בתום�כל�יום�עבודה�יש�לכסות�את�כל�קטעי�הקווים�שנחפרו�והונחו�באותו�יום,�-כללי�

 דה.הכיסוי�ייעשה�לאחר�אישור�המפקח�בלבד,�ויירשם�ביומן�העבואו�בחלקם.�
יפגע�בצינורות�או�ימנע�הידוק�טוב�של�כל�לא�הרסני�,�ש�לא�מחומריהיה�ר�חומר�המילוי�תי

�.חתך�התעלה�המופיע�בתוכניותפרט�בהתאם�ל�.השכבות�עד�לקרקעית
 גובה�השכבות�המהודקות�ודרישות�ההידוק�יפורטו�במפרט�המיוחד�ובתכניות�.�-גובה�השכבות�
וזה�או�שקיעה�או�אם�חלה�בו�תז�פטית�לקבועטה�אויו�בשלאחר�הכיסוי�ייבדק�הק�-בדיקת�שיפוע�

�נגרם�לו�נזק�כלשהו.
 או�על�פי�פרט�מיוחד�CLSMמילוי�חצייה�של�כביש�יבוצע�באמצעות�מומלץ�כי��–חציות�כביש�

�
�לביוב�בקרה�תאי 57.20

�658שוחות�הבקרה�לביוב�תהיינה�עגולות,�עשויות�מחוליות�בטון�טרומיות,�מתאימות�לת�י�
�.תובהתאם�לתכני

ובעל��,שנים�בייצור�שוחות�טרומיות�5בעל�ניסיון�של�לפחות�מיוצרות�ע�י�יצרן�ישראלי��חותוהש
מערך�שירות�שדה�להדרכה�ופיקוח�על�טיב�הביצוע.�היצרן�יאושר�מראש�לפני�תחילת�העבודה�ע�י�

�המפקח.
�

 הנחת�תחתית�השוחה 57.20.1
 לן:רט�להולמפ�הנחת�תחתית�לשוחה�טרומית�צריכה�להתבצע�על�גבי�משטח�מהודק,�בהתאם

לפני�יציקת�הבטון�הרזה�מתחת�לרצפת�השוחות,�הקבלן�יחפור�לעומק��בגמר�החפירה�לשוחות,
 .�ס�מ�20בעובי��ס�מ�ויספק�ויתקין�מצע�מהודק�מחומר�גרנולרי�20נוסף�של�

�ס�מ�מתחת�לרום�תחתית�השוחה.���20-חפירה�לתשתית�ל
�מבוקר.�הידוקוחה,�צמנט�עד�לרום�תחתית�השו��6מילוי�מבוקר�בחול�בתוספת�

פני�השתית�לרום�תחתית�השוחה�כולל�איזון�ומתן�אישור�של�המפקח�להנחת��יישור�והחלקה�של
�התחתית.

�הורדת�השוחה�בעזרת�מנוף�בווי�הרמה�מיוחדים�המומלצים�ע�י�היצרן.
 לתחתיות�יהיו�חורי�הרמה.�חורי�ההרמה�יהיו�חורים�לא�עוברים.�

�טית�אחת.יציקה�מונוליויים�שיו�עדפנות�ורצפת�התחתיות�יהמודגש�כי�
�
�

�חתית�שוחת�הבקרהת 57.20.2
תא�הבקרה�יונח�בחפירה�לפי�הוראות�הייצרן.�ההתקנה�תכלול�ביצוע�כל�החיבורים,�ההסתעפויות�

�והמפלים�כפי�שנדרש�בתוכניות.
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יש�להשתמש�במלט�אטימה�בין�המחבר�והשוחה.�חומר�האטימה�יהיה�מאותו�חומר�בו�מכינים�
�או�שווה�ערך.�2סוג�בי.גי.בונד�ף�למלט�חומר�הדבקה�מלהוסי.�יש�(צ�יקעיבוד�המתעל�)בנאת�

עיבוד�המתעל�בכווני�הזרימה�השונים�בהתאם�ו�העבודה�כוללת�עשיית�ועיבוד�הכניסות�והיציאות
�לתכניות�והוראות�המפקח,�אלא�אם�כן�נדרשו�שוחות�עם�תחתית�מתועלת�מפוליאתילן.

וזמנות�בות(�עם�תעלות�מתועשות�הממשול�אן�)לתחתית�התאים�שיורכבו�יהיו�עשויות�מבטו
�ס�מ�לפחות.�100מהמפעל�כיחידה�שלמה�אחת�ללא�תפר�עד�לגובה�לפחות�

�במידה�ומי�תהום�קיימים�או�צפויים�השוחות�תיבדקנה�לעמידות�בפני�מי�תהום�במפעל.
 

 חוליות 57.20.3
�בלבד.עגולות�יהיו��החוליות�-סוג�

�וליות.הרמה�נוחה�ובטוחה�של�החלאפשר��יכדם�חורי�הרמה�לא�עוברי�3פחות�לבחוליות�יהיו�
�דוגמת��איטומפלסט��על�בסיס�ביטומני�האיטום�בין�החוליות�יהיה�בעזרת�אטם�אלסטי�-איטום�

�בעל�תכונות�הדבקה�ואטימות�טובות.�
�:5988יהיה�לפי�ת�י��הבקרקוטר�החוליות�יסווג�בהתאם�לעומק�המתוכנן�של�תאי�ה

 ס�מ.�80טר�וו�בקמטר�יהי�1.25תאים�בעומק�של�עד�
 ס�מ.�100מטר�יהיו�בקוטר��2.75תאים�בעומק�של�עד�
�ס�מ.�125מטר�יהיו�בקוטר�קוטר��3.75תאים�בעומק�של�עד�

�ס�מ.�150מטר�יהיו�בקוטר�קוטר��3.75תאים�בעומק�של�מעל�
�

�עיבוד�מתעל�מבטון�)בנצ'יק( 57.20.4
והיוצאים�ים�סהנכנצינורות�שיותאמו�לקוטר��20בתחתיות�טרומיות�מבטון�יבוצע�מתעל�מבטון�

����20מקוטר�הצינור�ושיפוע�פני�הדפנות�בצדי�המתעל�2/3יהיה�לפחות�מהתא.�גובה�המתעל�
�.�השכבה�העליונה�של�המתעל�תוחלק�עם�צמנט.בכיוון�אל�תעלת�העיבוד�לפחות

�.רצפת�תאי�הביקורת�תעובד�עיבוד�סניטרי�בהתאם�להוראות�המפקח
��65חול,���35רכב�המוצע�ק�ג/סמ�ר�והה��100היהי�יום�28חוזק�הבטון�לאחר��-בטון�ליישום�

�(.�פני�הבטון�הרזה�יטוייחו�בטיח�צמנט.�1:3:6ק�ג�צמנט�למ�ק�בטון�מוכן�)�180חצץ,�
�

�איטום�השוחה 57.20.5
�.האיטום�בין�החוליות�יהיה�בעזרת�אטם�אלסטי�חרושתי�מחומר�ביטומני

�המישקים�בין�החוליות�יאטמו�בטיט�צמנט�בתוספת�בי.ג�י.�בונד.
ח�רשאי�לדרוש�מהקבלן�לבצע�איטום�של�השוחה.�פנים�השוחה�פגום�יהיה�המפק�כי�אמצי�אם

או�סיקה�רב��)להלן��טיח�(�או�שווה�ערך�כולל��122איטום�השוחה�יבוצע�בשתי�שכבות�של�סיקה�
�מילוי�התפרים�בין�החוליות��לאחר�אישור�בכתב�של�המפקח.

.�עובי�השכבה�יהיה�107טופ��סיקהלאחר�ביצוע��הטיח��תמרח�כל�השוחה�בשתי�שכבות�של�
�מיקרון.�400ת�לפחו

�
�תקרות�ומכסים 57.20.6

מיצקת�ברזל�ויתאימו�לת�י�או�עגולים�מבטון�מזויין�יהיו�יהיו�מבטון�מזוין�והמיכסים�התקרות�
�)עדכני(�ממין�כמפורט�בתוכניות.�E-124-ו�489

ליה�וב�לחהתקרות�יכללו�בליטה�או�מגרעת�שתתאים�לחוליות�העגולות�ושתאפשר�חיבור�טו
�מניעת�תזוזה�אופקית�.ו

ס�מ�בהתאם�לנדרש�או�מסגרת�ברזל�יציקה�מוכנסת��60ס�מ�או��50רות�יכללו�פתח�בקוטר�התק
�.5988יהיה�לפי�ת�י��קוטר�המכסה�בזמן�יציקת�התקרה.

קוטר�,�מטר�1.25בשוחות�מעל�עומק��ס�מ.�50קוטר�המכסה�יהיה�,�מטר�1.25בשוחות�עד�עומק�
�ס�מ.�60המכסה�יהיה�

מין�מ�ומכסים��וחים�יסופקו�תקרות�כבדותחניות�ציבוריות�ושטחים�פת,�שיםילכב
400D125מין�מבהתאם��ומכסים��.במדרכות�ובחניות�פרטיות�,�יסופקו�תקרות�בינוניותB�. 

משילוב�יציקת�ברזל�ובטון�או�ברזל�יציקה�בלבד,��המכסים�לתאי�בקרה�יהיו�עגולים,�-מכסים��
�.�(5ס�מ)�60או��50טר�,�בקועהמג�עם�מסגרת�ברזל�יצוק�בשטחי

�.לפי�דרישת�המזמיןיצוק�על�המכסה��והכיתוב��ביוב��או��מים��המזמין�סים�יכללו�את�סמלהמכ
המכסים�יקבעו�במקומם�בתקרות�השוחות�והמבנים,�או�בשטחי�כבישים,�שבילים�ומדרכות�בתוך�

פי�הוראות�או�ל/ויות�צווארון�שיוצק�מעל�התקרה�שיתאים�למידות�המכסה,�הכול�כמפורט�בתוכנ
�של�שוחות�יצוקות�יותקנו�מכסים�דו�כנפיים�מנירוסטה�עפ�י�התוכניות.המפקח.�בתקרות�
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עם�גמר�העבודה�יש�לצבוע�את�מסגרת�הברזל�היצוקה�בצבע�אספלט�ולמרוח�במשחת�סיכה�בכל�
 היקף�המכסה�את�שטח�המגע�בין�המכסה�והמסגרת.

יותאם�פני�הקרקע�בשטח�הפתוח�או�מעל��מס��30-20-רום�מכסי�שוחות�הבקרה�לביוב�יבלוט�כ
�לרום�הכביש/הריצוף�המתוכנן�על�פי�תוכניות�הפיתוח�או�לפי�הוראות�המפקח.

 
 �מדרגות�ירידה 57.20.7

מדרגות�מ�,�תורכבנה�במפעל��1.25לצורך�ירידה�אל�תחתית�השוחה,�בכל�תא�בעומק�העולה�על�
 .ASTM-C478-ו��2חלק�631ת�י�ע�פ�במבנה�סולם�אנכי��,זו�מעל�זו�,בדופן�החוליות
ס�מ�מינימום�ומשני�צדי�המדרך�תהיינה��25רוחב�המדרך�של�המדרגה�יהיה��-�גודל�וסוג�חומר

ס�מ.����13.5בליטות�למניעת�החלקה�לצדדים.�המדרגה�תבלוט�מקיר�תא�הבקרה�פנימה�לפחות
ס�מ�אחת��33המדרגות�תהיינה�בנויות�מליבת�ברזל�וציפוי�פלסטי�בצבע�זוהר�במרחק�של�

�ס�מ�מפני�מכסה�השוחה.�40שלא�עולה�על��המדרגה�העליונה�תותקן�במרחק�ה.יהשנימ
היציקה,�או�בחורים�שיבוצעו�ע�י�מקדחה�מכנית�)לא�יותר�שימוש�ני�השלבים�יקבעו�במקומם�לפ

�ס�מ,�כמסומן�בתוכניות.�12בפטיש(�בעומק�של�
�.וסת�טיפומדרגמטר�יותקן�סולם�חרושתי�מפלב�מ�במקום��3.75בשוחות�בעומק�העולה�על�

�יותקן�משטח�מנוחה�)�פודסט�(.�מטר�6בתאים�מעל�עומק�
�

�חיבור�צינורות�לתא 57.20.8
נורות�בדופן�השוחה,�בכניסות�וביציאה,�באמצעות�מחברי��איטוביב��או�ש�ע�איכותי�יחיבור�הצ
�מאושר.
איטופלסט�בין�החוליות�בזמן��תשומת�לב�הקבלן�לצורך�בביטון�פנים�וחוץ�בנוסף�להרכבת�תמופני
�ום�מוחלט�ומניעת�חדירת�מים�מחוץ�לשוחה�פנימה.אוג�לאיטחות.�על�הקבלן�לדהשו��תהרכב

�מחיר�איטום�השוחה�והרכבת�סרט�איטופלסט�כלול�במחירי�יחידת�אספקת�השוחות�והרכבתן.
�

�מילוי�חוזר�בגב�שוחות�הבקרה 57.20.9
�המילוי�המהודק�סביב�התאים�יבוצע�לפי�הוראות�יצרן�התאים�והנחיות�המפקח.

�ות�שלא�יכיל�אבנים�וגושי�חומר�מגובשים.י�יהיה�חומר�מובחר�שהופק�במחפרוהמילחומר�
המילוי�החוזר�בצידי�המבנה�יבוצע�רק�לאחר�קבלת�אישור�התקנת�התאים�ע�י�המפקח�ויעשה�

�מוד.�א.א.ש.ה.ו.����98-ס�מ�לאחר�הידוק�ל�20בשכבות�מהודקות�בעובי�
�פי�הוראות�המפקח�בלבד.�ול�תכנןרק�על�פי�הנחיות�המייעשה��CLSM-מילוי�החוזר�ב

סופיים�יבוצע�המילוי�בחול�או�מצע�סוג�הקרקע�המטר�מפני��1.0-רי�כבישים�ומדרכות�עד�לבאזו
מודיפייד�א.א.ש.ה.ו.�בשטח�פתוח�יהיה�שאר����96-ס�מ�עד�ל�20א��מהודק�בשכבות�של�עד�

 המילוי�באדמה�מקומית�ללא�רבבים�ואבנים.�
 לאתר�מאושר.רחקו�ולת�יעודפי�החומר�שנחפר�ו/או�פסו

ס�מ�מעל�פני�הקרקע�בשטח�הפתוח�או�יותאם��30-20-ות�הבקרה�לביוב�יבלוט�כרום�מכסי�שוח
�לרום�הכביש/הריצוף�המתוכנן�על�פי�תוכניות�הפיתוח�או�לפי�הוראות�המפקח.

�
�התקנה�של�מכסה�חדש�על�גבי�צווארון�בטון�מזויין�)צווארון�הגבהה( 57.20.10

הגבהה�מבטון�מזויין�צווארון��דרשסטנדרטיים�ייטים�הרם�לפבמקומות�הנדרשים�ו/או�בהתא
המכסה�והתאמת�רום�המכסה�לרום��תהתקנ�להתאמת�גובה�פני�המכסה�לפני�השטח�הסופיים.
 חלופות�הבאות:ה�לפי�שלושתהכביש/המדרכה�הסופי�)מתוכנן�או�קיים(�תעשה�

�להלן.�פורטהתקנה�על�גבי�צווארון�מבטון�מזויין�לפי�פרט�סטנדרטי�של�היצרן�וכמ ▪
�מי�אביב��כמפורט�להלן.התקנה�על�גבי�מערכת��מתא ▪
�.התקנה�של�מכסה�חדש�על�גבי�צווארון�בטון�מזויין ▪

�:התקנה�על�גבי�צווארון�מבטון�מזויין
�ניקוי�פני�התקרה�מלכלוך�וחול.�.א
של��וולפמן��ותקיעת�מוטות�ברזל��0056-2Pקידוח�חורים�בתקרה�עפ�י�פרט�סטנדרטי��.ב

מיועדים�לתמוך�את�המסגרת�מוטות�במעגל�הפנימי���4-6הפרט.�עפ�י�12Фאו��10Фמצולע�
�בזמן�היציקה.�מוטות�אלה�יש�לחתוך�באמצעות�כלי�מתאים�לגובה�הנדרש.

 וקשירת�החישוקים�במקום��8Фהכנת�חישוקים�מברזל�מצולע��.ג
�הצבת�המסגרת�על�גבי�המוטות�במעגל�הפנימי.�.ד
�הרכבת�תבנית�פנימית�ותבנית�חיצונית.�.ה
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�ים.ה�במרהתק�שטיפת�פני�.ו
�.40-ימה�לקבלת�בטון�בהכנת�תערובת�הבטון�מתא�.ז
�ס�מ�נמוך�מפני�הכביש.�5-יציקת�תערובת�הבטון�עד�כ�.ח
�מילוי�טוב�מתחת�למסגרת�ולקבלת�החוזק�הנדרש.ערבוב�ולהבטיח��יש�.ט
המכסה�ע�י�יריעת�פוליאתילן�או�שק�יוטה�רטוב�לצורך�בתום�היציקה�שי�לכסות��.י

�אשפרה.
�הסגר�במקומו.ניקוי�המסגרת�מבטון�והרכבת�,ותעש�24פירוק�התבניות�לאחר��.יא
�השלמת�שכבות�הכביש�והאספלט�לגובה�הסופי�כאשר�הבטון�הגיע�לחוזק�מתאים.��.יב
�:לזירוז�הליך�ההתקנהחומרים��.יג
�אלוני.-��של�חברת�נגבStructurite-��300.יד
)היבואן:�גליאר(�או�חומרים�אחרים�בעלי��SIKAשל�חברת�RS  FIXסיקה�גראוט��.טו

�.תאימותכונות�מת
�(משווקת�ע�י�חב��עמיד�אנטרפרייז�מנצרת)�ביב��הם:התקנה�על�גבי�מערכת��מתאמי�א

�ניקיון�פני�התקרה.�.א
�מדידת�גובה�המסגרת�של�המכסה.�.ב
�הנחת��אביב�כתף��בפתח�של�התקרה.�.ג
�.ארבע�נקודותולסימון�הנחת�סרגל�מדידה�על�פני�האספלט�מעל�הבור�החפור�לקבלת��.ד

�קבילה.דה�המווהנקקביעת�הנקודה�הגבוהה�ביותר�
�למען�איפוס�שיפוע.(�ההפרש�בין�שתי�הנקודות�הנ�ל)�המתאימהבחירת��השיפועית���.ה
�עד�לגובה�לפני�המסגרת�של�המכסה.��אביב�הגבהההוספת��לאחר�איפוס��.ו
�מניחים�את�המסגרת�מעל�לקומפלט��אביב�הגבהה��ולאחר�מכן�את�המכסה.�.ז
�מילוי�מסביב�למבנה��מתאם�אביב�:�.ח
�.כבות�אספלט�חם��בש ▪
�היצרן.��אספלט�קר��בשכבות�לפי�הוראות ▪
�בטון�בתוספת�מזרז�התקשות��פתיחת�הכביש�לתנועה�לאחר�שעה�. ▪
פתיחת�הכביש�לתנועה�לאחר��-ס�מ��5בטון�בתוספת�מזרז�התקשות�+�אספלט�קר�בעובי� ▪

 שעה.
�בניית�שוחת�בקרה�לביוב�על�קו�ביוב�קיים� 57.20.11

חדשה��שוחה�חה�על�קו�ביוב�קיים.ית�שוין�בנבמקום�אשר�תורה�התוכנית�או�המהנדס�יבצע�הקבל
שתבנה�על�קו�קיים,�תהיה�בכל�מקרה�שוחת�בקרה�עם�תחתית�יצוקה�באתר.�העבודות�תבוצענה�
תוך�נקיטת�אמצעי�זהירות�שחלק�מהם�מתואר�לעיל�ולכל�אמצעי�הזהירות�והבטיחות�ובהתאם�

 .�להוראות�ותקנות�משרד�העבודה
�:הנחיות�לביצוע�העבודה

 .של�ה�מפרט�הכללי��570827סעיףע�פ� ▪
הקיים,�על�הקבלן�לחפור�חפירה�בזהירות,�כולל�עבודת�ידיים�לגילוי��קולוי�החפירה�וגי ▪

הקו�הקיים,�למדוד�את�רום�הצינור�הקיים�ולהעביר�את�תוצאות�המדידה�למפקח.�
המפקח�יבדוק�את�נתוני�המדידות�ויורה�לקבלן�באיזה�רום�תיבנה�רצפת�השוחה�ובאיזה�

�קרה�הסמוכה.או�הניקוז�ממנה�לשוחת�הב�הביוב�ח�קושיפוע�יונ
העבודה�תכלול�במידת�הצורך�סתימה�זמנית�ושאיבה�זמנית�של�השפכים�או�מי�הנגר�כדי� ▪

,�תוך�ווידוא�כי�במשך�כל�זמן�העבודה�לאפשר�את�ביצוע�עבודת�בניית�השוחה�ביבש
 �יימשך�סילוק�השפכים�ברציפות�וללא�תקלות.�

 םמצעי�תלרבויציקת�תחתית�שוחה�באתר� ▪
 .�ביצוע�כל�העיבודים�הדרושיםו,�הבאת�שוחה�טרומיתאו�בניית�שוחה�על�הביב� ▪
 �.והרחקת�השבריםהתאמתו�לגובה�העיבודים�שבירת�הצינור�הקיים� ▪

�
�

�חדש�לשוחת�ביוב�קיימת�קוחיבור� 57.20.12
במקום�אשר�תורה�התכנית�או�המהנדס,�יבצע�הקבלן�חיבור�בין�הביב�החדש�לשוחה��-כללי�

 וללא�כל�תקלה.�העבודהבכל�זמן�ור�תמשך�ברציפות�בצינ�הזרימהקיימת.�ה
 -הנחיות�לביצוע��העבודה
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��.בצע�עיבוד�חדש�כנדרשויתקין�בשוחה�הקיימת�פתח�לחיבור�הצינור�החדש,�יהקבלן� ▪
קדח�להכנסת�הצינור�החדש�יבוצע�במקדח�ובציוד�יעודי�על�מנת�להימנע�מגרימת�נזקים� ▪

 לחוליות.
 טון.ברי�היש�לנקות�את�השוחה�משב ▪
 לעיל.נחיות�המפורטות�חיבור�הקו�יבוצע�בהתאם�לה ▪

�איטום�שוחות�מבוטלותביטול�ו 57.20.13
בהנחת�תשתית�חדשה�בעבודות�שיקום�נדרש�לבטל�שוחות�ביוב�קיימות.�ביטול�השוחה��–כללי�

 יבוצע�באופן�הבא.
 הנחיות�לביצוע

 .פירוק�וסילוק�מכסה�ותקרה�קיימים�של�השוחה ▪
 .רחפו�מילוי�השוחה�בחומר�מקומי ▪
.�יש�לבצע�הידוק�תוך�הקפדה�יתרה�לכביש/מדרכההידוקו�ברטוב�והשלמת�השכבות� ▪

 למניעת�שקיעות.
 ס�מ�תהא�במילוי�בטון�50-השיכבה�האחרונה�בשוחה��בעובי�של�כ ▪
�סלילת�הכביש/המדרכה�מחדש ▪

 תאי�בקרה�יצוקים�באתר 57.20.14
�עבודות�בטון

ובהר�כי�יש�תר.�מאקה�בלעתים�נדרש�לבצע�שוחת�בקרה�יצו�–הנחיות�כלליות�לביצוע� ▪
שוחות�יתן�מביצוע�יציקות�באתר�וזאת�עקב�משך�הביצוע�הארוך�יחסית.�ל�הנלהימנע�ככ

החלק�התחתון�שבקרה�יצוקות�באתר�לכל�גובהן,�או�שוחות�בהן�לפי�הנדרש�בתוכניות�
�יהיה�יצוק�באתר,�תבנינה�לפי�המידות�והפרטים�המפורטים�בתוכניות.

ס�מ,�אשר��5על�מצע�בטון�רזה�בעובי�וצע�בתוחה�רצפת�השיציקת��–יציקת�רצפה� ▪
�20מתחתיו�תונח�ותהודק�שכבת�חול,�כורכר�או�חצץ,�בהתאם�להחלטת�המהנדס�בעובי�

שעות�לפני��24ס�מ�מעבר�לקוטר�החיצוני�של�התא.�רצפת�התא�תוצק��20ס�מ�ותבלוט�
�הקמת�הקירות.

ות�והרצפה�הקיר�יועוב�(�9)30-מבטון�מזויין�ב�יציקת�השוחות�תבוצע��–יציקת�שוחות� ▪
�להלן:�יהיה�לפי�הטבלה

עובי�קירות�ורצפה�)ס�מ(עומק�)מ'(

15קטן�מ-3.5

18עד�4.75

25מעל�4.75
�

�7שעות�ע�פ�הנחיית�המפקח.�יש�לבצע�אשפרה�במים�במשך��48התבניות�תפורקנה�לאחר� ▪
�ימים.

 �.30-בתחתית�השוחה�יותקנו�עיבודים�מבטון�ב ▪
כל�המשטחים�הפנימיים�יטוייחו�אחרי�הרכבת�שלבי�הירידה�בטיח�צמנט�חלק�ונקי�)טיח� ▪

יהיה�מחלק�אחד�צמנט��ס�מ�והרכבה�0.8י�התחתונה�כשעוב�כבותבשתי�ש�1:2זכוכית(�
ס�מ�ותורכב�מחלק��0.4יהיה��השנייהושני�חלקים�של�גס�ונקי.�עובי�השכבה�העליונה�
ה�העליונה�תוחלק�בכף�פלדה�תוך�פיזור�באחד�צמנט�ושני�חלקים�של�חול�סוכרי�נקי.�השכ

�ק�ג�למ�ר.�1.5צמנט�בשיעור�
בעתיד,�יחוברו�אל�לחיבורים�המשמשים�כהכנה��ל�אלהל,�כוכל�צינורות�הכניסה�והיציאה ▪

חרושתיים�יעודים�ומאושרים�על�ידי�המפקח.�קירות�השוחות�באמצעות�מחברי�שוחה�
 �גמישים�ואטומים.המחברים�יהיו�

המחברים�יותקנו�על�גבי�הצינורות�באמצעות�חבקי�פלדה�פלב�מ�מהודקים�בתוך�� ▪
יל�לגבי�ו�על�הדרישות�המפורטות�לעם�יענימחברהתבניות,�ובטון�הקירות�יוצק�עליהם.�ה

�שוחות�טרומיות.�
במידה�ויתברר�בעת�ביצוע�בדיקות�האטימות�של�השוחה�כי�חיבור�בין��-בדיקות�אטימות� ▪

הצינורות�לקיר�השוחה�דולף,�יהיה�על�הקבלן�לנקוט�בחומרי�אטימה�מתאימים�כדי�
מות�השוחה�ל�אטישזרת�לאטום�אותו.�לאחר�השלמת�תיקוני�האיטום�תבוצע�בדיקה�חו

�יקה�תענינה�על�הדרישות,�לשביעות�רצונו�של�המפקח.עד�שתוצאות�הבד
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�
�פלדת�זיון

 .פלדת�הזיון�תהיה�מברזל�מצולע ▪
:�היצרן,�הספק,�הסוג,�הקוטר,�ןכל�פלדת�זיון�שתסופק�תלווה�בתעודת�משלוח�בה�יצוי ▪

�אורך�המוטות,�המשקל�וכן�תעודת�בדיקה�של�מעבדה�מוסמכת.
�חה�מחברי�שו

או�חומר�שווה���EPDM-מואטומים�ויהיו�עשויים��ברי�השוחה�יהיו�מחברים�גמישיםחמ ▪
 .ערך

המחברים�יורכבו�בפתחים��ויהיו�מצוידים�באטמים�מתאימים�ובאמצעי�חיבור�לצינורות�� ▪
 .םבאתר�עשויים�מפלב�

�
 תחתיות�טרומיות�עגולות�עם�עיבודים�מוכנים 57.20.15

ה�כמפורט�יש�להקפיד�על�קבלה�והתקנ�הקבלן�ידי�במידה�ומסופקות�תחתיות�טרומיות�לאתר�על
�:להלן
�ע�פ�הוראות�היצרן.�הנחיות�ביצוע�וקליטה�באתר ▪
�כל�הכניסות�יסופקו�כשהן�סגורות�בשכבת�פוליאתילן�או�פי�.וי.סי�ושכבת�בטון�. ▪
��400-בדפנות�וצנרת�התחתית�יהיו�מיציקה�מונוליטית�אחת�ועשויות�בטון� ▪
�.כימית�ון�בחלקות�ועמידותם�מבטייבודהתחתיות�תהיינה�טרומיות�עם�ע ▪
 .בעזרת�אטם�חדירה�מתאים��P.V.Cחיבורי�הכניסה�והיציאה�יתאימו�לחיבור�צינורת� ▪

�
 שרות�שדה 57.20.16

כל�העבודות�להתקנת�השוחה,�תחתית,�חוליות�ותיקרה,�יישום�האטמים�בין�החוליות�וחיבור�
ה�של�היצרן�ת�השדוח�שרהצינורות�באמצעות�מחברי�השוחה�ייעשה�לפי�הנחיות,�בהדרכה�ופיקו

יש�לתאם�מועד�הגעת�שירות�השדה��בלן�את�השוחות�הטרומיות�על�כל�מרכיביהן.ממנו�ירכוש�הק
�מיד�עם�תחילת�הפרויקט.

�
�מדידה�לתשלום�עבור�שוחות�הבקרה 57.20.17

�5700.26תכולת�המחירים�ואופן�המדידה�והתשלום�עבור�שוחות�הבקרה�יהיה�כמפורט�בסעיף�
 במפרט�הכללי.�

 :ההשוח�מחירכן�יכלול�
 .המזמין�על�לוגו�125Bמכסה�ממין� ▪
 .כל�החומרים,�העבודות�להתאמת�רום�המכסה�לכביש ▪
 .מפלים�פנימיים�עד�לגובה�חצי�קוטר�השוחה�בתוך�השוחה ▪
 .חיבור�בין�החוליות�ואיטום�בעזרת�אטם�חרושתי�ביטומני ▪
ברי�אספקת�והרכבת�אביזרים�תקניים�למעבר�וחבור�הצינורות�לקיר�השוחה�בעזרת�מח ▪

 .וחה�לפי�הצורךלכל�ש)�איטוביב�(רושתיים�וחה�חש
 �וכל�הנדרש�בשלמות.��בתחתית�התא�)�בנצ�יק�(�שלבי�ירידה,�עיבודי�בטון ▪
 כמפורט.��CLSM-מילוי�חוזר�בגב�השוחה�ב ▪
�רום�פני�יהיה�עדבשוחות�המותקנות�בכבישים�או�מדרכות��T.L)רום�פני�המכסה�). ▪

י�ס�מ�מפנ�30-בהמכסה�גבוה��ם�פניויה�רהכביש�או�המדרכה.�בשטחים�פתוחים�יה
 הקרקע�הסופיים

�מחיר�המפל�כולל�מחבר,�צינור,�קשת,�קביעתם�במקומם�או�התקנת�תא�מפל�מיוחד. ▪
�אופני�מדידה�תאי�בקרה�טרומיים

לתשלום�ביחידה�שלמה�ומוגמרת�בהתאם�לטיפוס�התא,�קוטר�ועומק��דיימדתא�הבקרה� ▪
 פנים�התעלה.�ILלפי��דיימד�התא.�העומק

של�המפרט�הבין��02.0000,�סעיף�02עשה�לפי�פרק�שלום�עבור�עבודות�בטון�תילתידה�המד� ▪
�משרדי�לעבודות�בניה.

�בתאים�בהם�יש�דרישה�להגנה�כנגד�מי�תהום,�כלולה�במחיר�התא�ההגנה�הנ�ל. ▪
�מפלים�חיצוניים�או�פנימייםה�ידאופני�מד

הצנרת�בחלקו��ניסתין�כלפי�גבהו�וקוטר�הצינור�כאשר�גבה�המפל�יחשב�ב�דיימדהמפל�� ▪
�בה�הצנרת�בזווית�הקבורה�בבנציק.והעליון�לבין�ג
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�חיבור�צינורות�לתאי�ביקורת�טרומייםה�מדידאופני�
חיבור�הצינורות�לתאי�הביקורת�עם�תחתית�מבטון�יעשה�ע�י�מחבר�גמיש�עשוי�מחומר� ▪

�פלסטי�שיסופק�ע�י�היצרן�ביחד�עם�התחתיות.
�קיר�שוחה�חרושתי.��מחברזרת�חיבור�הצינור�לקיר�השוחה�יהיה�בע ▪
�חיבור�יעשה�בדיוק�על�פי�הוראות�יצרן�התאים.ביצוע�ה ▪
כל�החומרים,�ציוד�עבודה�ועבודות�הנדרשות�לחיבור�הצנרת�לתאים�עם�תחתיות� ▪

�משולבות�יתאימו�לדרישות�היצרן.
�

�מפל�חיצוני 57.20.18
לכל��זויןון�מחיצוני�מבטפן�שוחות�הבקרה�ביוב�מפל�במקום�כמפורט�בתכניות�יותקן�בצמוד�לדו

המחבר��בתוכנית,�לרבות�ברזל�הזיון,לון��בדופן�השוחה�לפי�הפרטים��ח���עם20-�ב�אורכו�בבטון
התשלום�יהיה�בתוספת�למחיר�שוחת�בקרה,�בשלמות,�המדידה��במיוחד,�הקשת�והצינור.

�ביחידות.
צעו�יבו�-ס�מ��40מפלים�בשוחות�בקרה�יבוצעו�לפי�תוכנית�וכמפורט�להלן:��א.�מפלים�עד�גובה�

�.פרט��פיבוצעו�ע��-ס�מ��40.�במפלים�בגובה�מעל�ר�השוחהוכלול�במחי�ע�י�עיבוד�פנימי
�

��מפל�פנימי�לחיבור�ביתי 57.20.19
ס�מ�מפני�תחתית��50הציבורית�בגובה�העולה�על��במקומות�בהם�החיבור�הביתי�נכנס�לשוחה��

�המתאים,�קוטר�וב�ביכלול�קטעי�צנרת��לבימפל�פנימי�לחיבור�הביתי�אשר��השוחה,�יתקין�הקבלן
לן�האביזרים�יסופקו�ויותקנו�ע�י�הקב�בתחתית�המפל.��45ן�ביקורת�וקשת�עם�עי�Tהסתעפות��

�.ששיידריהיה�לפי�יח��מסווג�לפי�קוטר�המפל�שווה�לכל�עומק�מפל�ועל�חשבונו�והתשלום�עבורם�
�

�הכנות�לחיבור�מגרש 57.20.20
לחיבור�מגרש.�הכנה�זאת�כנה�במקומות�כמסומן�בתכנית,�וכפי�שיורה�המפקח,�יבצע�הקבלן�ה

הסדרת�המתעל�בקרקעית�של�שוחת�הבקרה,�החיבורים�לשוחה�יהיו�באמצעות��תכלול�את
שקצהו�החיצוני�יגיע�עד�למטר�מגבול��רצינומחברים��איטוביב��שיסופקו�ע�י�הקבלן,�קטע�

דה�המגרש�בתוכו,�סתימת�הקצה�החיצוני�בפקק�עשוי�טיט�צמנט�עם�גבס,�עמוד�סימון�מצינור�פל
�ון�וצבע.,�ממולא�בטון�עם�גוש�עיג3קוטר��ב
�

ישולם�לפי�מ�א,�בהתאם�לסעיף�המתאים�בכתב�הכמויות,�כולל�גם�את��רהצינועבור�הנחת�קטע�
�ועמוד�הסימון,�אשר�עבורם�לא��ישולם�בנפרד.�רהצינוהסתימה�בקצה�

�
רי�במחיעבור�מחברי��איטוביב��והסדרת�המתעל�לא�תשולם�תוספת�מחיר�ומחירם�יהיה�כלול�

�היחידה�לשוחות�בקרה�לביוב.
�

�חיבור�קווי�ביוב�ו/או�שוחות�קיימות�-אמצעי�זהירות� 57.20.21
�במקרה�של�עבודה,�תיקון�ו/או�התחברות�לביבים�או�שוחות�בקרה�קיימים�

עילים�ולנקוט�בכל�אמצעי�רעל�הקבלן�לבדוק�תחילה�את�הקווים�והשוחות�הללו�להמצאות�גזים�
�יתר�גם�את�אלה:ת�משרד�העבודה,�אשר�יכללו�בין�התקנוהזהירות�וההגנה�הדרושים,�לפי�

�לפני�התחברות�לשוחות�בקרה�קיימות�על�הקבלן�לנקוט�בכל�פעולות�הזהירות�הנדרשות.�.א
העובדים�המועסקים�בעבודה�הדורשת�כניסה�לשוחות�בקרה�קיימות�יודרכו�בנושא�אמצעי��.ב

 .טיים�לעבודה�זולוונהרויאומנו�בשימוש�באמצעי�הבטיחות��ועבודה�במקום�מוקף�בטיחות
יף�זה�בשום�אופן�כדי�לפטור�את�הקבלן�מאחריותו�המלאה�והבלעדית�אין�במתואר�בסע�.ג

לבטיחותם�של�עובדיו�או�של�כל�אדם�אחר�העלול�להיפגע�או�להיפצע�עקב�עבודות�המבוצעות�
�על�ידי�הקבלן.

�גזיםלפני�שנכנסים�לשוחת�בקרה�קיימת�יש�לוודא,�באמצעות�מכשירי�בדיקה,�שאין�בה��.ד
וסר�חמצן,�אין�להיכנס�חמצן.�אם�יתגלו�גזים�מזיקים�או�מזיקים�ויש�בה�כמות�מספקת�של�ח

לשוחה�אלא�לאחר�שהשוחה�אווררה�כראוי�בעזרת�מאווררים�מכניים.�רק�לאחר�שיסולקו�כל�
הגזים�ותובטח�הספקת�חמצן�בכמות�מספקת�תותר�הכניסה�לשוחה,�אבל�רק�לנושאי�מסכות�

�.יםגזהגנה�מפני�
שעות�לפחות,�לפי�הכללים��24ו,�לתקופה�של�חות�הבקרה�יוסרו,�לשם�אוורור�הקי�שומכס�.ה

מכסה�השוחה�שבו�עומדים�לעבוד�והמכסים�בשתי��-לעבודה�בשוחת�בקרה�קיימת��הבאים:

124



�הנדסה�בע�מ�ענבל

GIS �,ןתכנווץ�יעו�הנדסת�מים,�י��

_____________________________________________________________________�
����������1534-6778733פקס:���������������������������������������������������������������������������050-7705325�,��04-6778733טל'��������������

          nbaleng@gmail.comiil: Ma                                   �,�14990גליל�תחתון,�מיקוד�ד.נ�מסד 
 35מתוך��19עמוד�

את��-לחיבור�אל�קו�ביוב�קיים��כסים.מלפחות�שלושה��כלומר�סך�הכל��-השוחות�הסמוכות�
�המכסים�משני�צידי�נקודת�החיבור.

בחוץ,��ריישאמת�אלא�אם�לפחות�אדם�אחד�נוסף�ורשה�אדם�להיכנס�לשוחת�בקרה�קיילא�י�.ו
�מוכן�להגיש�עזרה�במקרה�של�צורך.

הנכנס�לשוחת�בקרה�ילבש�כפפות�גומי�וינעל�מגפי�גומי�גבוהים�עם�סוליות�בלתי�מחליקות.��.ז
צא�הנמ�הוא�גם�יחגור�חגורת�בטיחות�שאליה�קשור�חבל�אשר�את�קצהו�החופשי�יחזיק�האדם

 מחוץ�לשוחה.
 .רעילים�יםגזהגנה�מפני�סכת�ממ��ישא��2.00לשוחה�שעומקה�מעל��בכל�מקרה�הנכנס��.ח
הקבלן�יכלול�את�כל�הוצאות�הבדיקה�והשימוש�באמצעי�הזהירות�בהתאם�לסעיף�זה,�במחירי��.ט

�כמויות�ולא�ישולם�עבורן�בנפרד.ההיחידה�לעבודות�השונות�בכתב�
�

�חיבור�לתא�ביוב 57.20.22
מחומר�אלסטומרי��יםחה�חרושתיאי�בקרה�ייעשה�באמצעות�מחברי�שות�לתחיבור�צינורו

EPDMכאשר�המחברים��,,�המוצמדים�לקדח�של�תא�הבקרה�במפעל�המייצר�את�תאי�הבקרה
 כלולים�במחיר�השוחה.�

ש�לאטום�ארעית�את�כל�פתחי�הצנרת�שהונחה�והורכבה,�למעט�אלה�שהכרחי�י�-איטום�
 ם�פנימה.�י�למנוע�חדירת�לכלוך�וגופים�זרי,�כדלהשאירם�פתוחים�בעת�ביצוע�ההנחה

לצנרת�אחרת�עם�אוגנים�ניתן�להשתמש�במחבר�� PVCבמידה�ויש�צורך�לחבר�צנרת��-מחבר�אוגן�
,�אוגן�עשוי�ברזל�יציקה�ועטוף�בחומר�פלסטי�עם�אטם�מתאים.�את�האוגן�מלבישים�על�הצינור

�למתוחו�כשהוא�מרוח�במשחהם�האט�להלביש�את�.�ישחייב�להיות�נקי�וישר�בקצהכאשר�הצינור�
�.אטםאוגן�על�האת�ה

 
�חיבור�לתא�קיים 57.20.23
התשלום�יהיה�לפי�יחידות�מסווג��הקבלן�יבצע�חיבור�קו�ביוב�אל�שוחה�קיימת.�ששיידרבמקומות�

עיגון�הצינור�לקיר�השוחה��,קיר�השוחהב�ביצוע�קדח�במקדח�כוסלפי�קוטר�קו�הביוב�ויכלול�את�
�וחה�ותיקון�קירות�השוחה.�עיבוד�מתעל�חדש�בקרקעית�הש גון,ן�עיוחה�או�אוגשבאמצעות�מחבר�

�
חיבור�לשוחה�קיימת�יבוצע�בהתאם�לכללי�הזהירות�והבטיחות�ובהתאם��להוראות�ותקנות�

הבלעדית�של�הקבלן��חובתומשרד�העבודה,�בשום�מקרה�לא�בא�התאום�במפרט�זה��להוריד�את�
�עבודות�המבוצעות�ע�י�הקבלן.�קב�הע�עלהיפגהעלול��אדם�לבטיחות�עובדיו�וכלפי�כל

�
ו/או�לפי�הוראות��570827ובסעיף���57יבור�לשוחה�קיימת�יבוצע�בהתאם�למפרט�הכללי�ח

�המפקח.�
�

באופן�רציף��הקיים�זורם�בכל�שעות�היום�והלילהתשומת�לב�הקבלן�מופנית�לכך�כי�קו�הביוב�
ם�הציוד�המתאים�רך�עלקראת�החיבור�לקו�הקיים,�על�הקבלן�יהיה�להיע ובזרימה�מלאה.�

לשמירת�השוחה�אליה�מתחברים�ביבש.�קבלן�יהיה�ראשי�לנקוט�בכל�שיטה�להטיית�השפכים�ו
�לשמירת�השוחה�ביבש�בלבד�שלא�יגרום�נזק�לסביבה�וגלישת�שפכים.�

�
והשלבים�בהם��לפני�החיבור�את�השיטהשעות� ��48למפקחלפני�ביצוע�החיבור,�על�הקבלן�להודיע�

תשולם�כל�תוספת�עבור��ת.�לאלביצוע�ההתחברו�מזמיןהאת�אישור�קבל�הוא�עומד�לנקוט�ול
�תוך�כדי�ביצוע�העבודות�הנ�ל.�ת�הביוב�ושמירת�שוחת�החיבור�ביבשהמשך�הפעלת�מערכ

ורציפה�של�קו��תוך�כדי�ביצוע�העבודות�המפורטות�להלן�יש�לדאוג�ולאפשר�המשך�פעולה�תקינה
ושאיבה�לול,�במידת�הצורך,�סתימה�זמנית�ה�תכהעבוד�.הביוב�הקיים,�במשך�כל�שלבי�העבודה

דרך�מעקף�או�בכל�אמצעי�אחר�על�מנת�למנוע�גלישת�ביוב�מחוץ�למערכת�זמנית�של�השפכים�
 .ההולכה
או�מי�הנגר�כדי�לאפשר�עבודה�בשוחה�/שאיבה�של�השפכים�ווסתימה�זמנית,��יש�לבצע���-הכנות�
 ובמקביל�המשך�הזרמת�השפכים.��יבשה

או�/במקרה�של�שוחה�יצוקה�באתר�ו�הילוי�קיר�השוחה,�שבירת�קיר�השוחה�לגחפיר��-קידוח�
לא�יאושר�שימוש�בכלי��.קדיחת�חור�בקיר�שוחה�טרומית�באמצעות�מקדח��כוס��יהלום�בלבד

 �.חציבה�ידני�או�חשמלי
באמצעות��מחבר�קיר�לשוחת�בטון��בקיר�השוחה��ייעשו�חיבור�הצינור�ועיגונו�-חיבור�הצנרת
 .�הטרומית�צעות�מחבר�גומי�גמיש�בקיר�השוחהבאמ�היצוקה�או
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עיבוד�הקרקעית�מחדש,�תיקון�קירות�השוחה,�פתיחת��לאחר�מכן�יבוצעו�-עיבוד�ושיקום�השוחה�
הסתימה�הזמנית,�הוצאת�כל�חומרי�הפסולת�מהשוחה,�ניקוי�הצינור�במקום�הסתימה�והפעלת�

�הקו�מחדש.�
�
�
�
�
�
�

�מרכזי���ניקוז�ותיעול
 הניקוזצנרת� 57.21

�
�(ולא�אגרסיביים�סביבה�רגילים�)תנאי�1,�סוג��5)קלאס(�דרג�ות�יהיו�מבטון�מזויןינורהצ

מי�ומיועדים�להולכת�מגומי�זה�לזה�במחברי�שיקוע�)פעמון(�בעלי�טבעות�אטימה�המתחברים�
�עם�מחברי�גומי�המפורט�בכתב�הכמויותבכבידה�)גרביטציה(�ללא�לחץ,�בקוטר��נגר�עילי
או����Fמגגנוקריט�מסוג�ל�הצינור�חלק��השקע��שב�מותקןה�ליטם�אינטגרא�מסוג�)אטמים(

�בגרסה�המעודכנת�ביותר.��27.�הצינור�יישא�תו�תקןשוו�א
�1/3ס�מ.�המילוי�סביב�הצינור�יהיה�מחול�)בעובי��20הצינורות�יונחו�על�שכבת�חול�נקיה�בעובי�

�15בות�של�בשכ�ול�יהיה�בעל��רטיבות�אופטימלית�ויהודקמקוטר�הצינור(�עד�לכיסוייו.�הח
שות�היצרן�וזאת�כדי�למנוע�דליפות�או�ת�הצינורות�וחיבורם�ייעשו�בהתאם�לדרימ.�הנח�ס

�פיצוצים�במחברים.
,�כי�כל�העבודות�הקשורות�בתיעול�כגון�פרוק�כביש�או�57מודגש�בזה,�בנוסף�למפורט�במפרט�

�וק,�כלולים�במחיר.מדרכה,�חפירה,�החזרת�האדמה�בהיד
הצינור�לפני�חפירת�מ��מעל��1.0מילוי�עד�לגובה�לבצע�את�המילוי�יש�צא�בבאזורים�שהצינור�נמ

�התעלות�להנחת�הצינורות.�הכל�כלול�במחיר�הצינור�מדוד�לפי�אורכו.
�

יונחו�ממקום�נמוך��צינורותכאשר�הבין�כל�שתי�שוחות�יהיה�בקו�ישר�ובשיפוע�אחיד��הניקוזצינור�
��02פרק�דות�בטון�ע�פ�עבו�.שרדיפרט�הבינמבמ�57082סעיף�מס��הנחת�השוחות�ע�פ��גבוה.�למקום
 .3כרך�א��חלק��–במפרט�הכללי��302במפרט�הבין�משרדי�לעבודות�בניה�ופרק��03ופרק�

תחת�פיקוחם�ואחריותם�של�נציגי��יצרני��)הנחה�וחיבורים(יודגש�כי�הקבלן�יבצע�את�העבודה
טימות�האבדיקות�מן�ביצוע�ח�בזמפקח�על�כל�ליקוי�נציג�היצרן�יהיה�נוכל�וידווחאשר��הצינורות
עם�גמר�עבודתו�על�הקבלן�להמציא�אישור�בכתב��מיצרן�הצינורות�או�מאחד�.�וליתההידרא

�10-נתן�אחריות�יצרן�להמקצועית,�ותימנציגיו�המורשים�שהעבודה�בוצעה�בפיקוחם��ובאחריותם�
 לקבלת�העבודה�במקום.�.�הגשת�אישור�כנ�ל�תהיה�תנאי�שנים

ן�ביה�ח�ועד�לרגע�מסירת�העבודה�בשלמותה�צאתם�ממחסת�מרגע�הונורוהקבלן�אחראי�לצי
�למזמין.�

הצנרת�תונח�על�גבי�שכבת�מצע�יבשה�ומנוקזת,�בקו�ישר,�בשיפוע�אחיד,�החל�מהמקום�הנמוך�
 ה,�באופן�שצד�השקוע�יופנה�לכיוון�מעלה�הזרימה.�בתוואי�לכיוון�המעל

יץ�מיוחד�,�אשר�מוכנס�לחרים.�האטם�ואטמיחוברו�ביניהם�באמצעות�פעמונים��בטון�צינורות
נמצא�במצמדת�הפעמון�של�הצינור�.�האטם�שיונח�בין�הצינורות�יהיה�תיקני�ויבטיח�אטימה�

 מלאה.
,�יש�להשתמש�במשחת�סיכה�המאושרת�על�מנת�להקל�על�הכנסת�הצינור�לפעמון�-משחת�סיכה�

ן�נית.�חלט�ת�אסור�בהאחר�ד�או�המסופקת�על�ידו.�השימוש�בכל�משחהעל�ידי�יצרן�הצנרת�בלב
גם�למרוח�שכבה�דקה�על�הפן�החשוף�של�טבעת�האטימה.�אין�למרוח�משחת�החלקה�על�פני�חריץ�

 האטם
 �חר�הניקוי(.על�הקצה�המושחז�של�הצינור�)לא�מריחת�המשחה�–מריחת�משחת�הסיכה�

 י"ע רקו אך�,הצינורות יצרן הנחיות לפי יעשה שוחהל בחיבור בטון צינור חיתוך �-חיתוך�צנרת�
�יים�על�הצנרת.לפי�סימון�היצרן�הקיש�לסמן�את�עומק�התקיעה��.ור�מתאיםמש

אם�ידרוש�זאת�המפקח�)לצורך�מעבר�כלים�או�מסיבה�אחרת�כלשהי(,�בתום�כל�יום�עבודה�יכסה�
במידת�האפשר��חלקם.הקבלן�את�כל�קטעי�הקווים�שנחפרו�והונחו�באותו�יום,�בשלמותם�או�ב

שולם�עבור�כך�בנפרד�והמחיר�יהיה�כלול�במחיר�סות.�לא�יבלתי�מכו�צנרתלא�תושארנה�תעלות�ל
�.תהצינורוהנחת�

�
 הנחת�קווים�ואיזונם 57.22
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הקווים�בין�שתי�תאי�בקורת�סמוכים�או�שתי�נקודות�סמוכות�בחתך��-הנחת�קווים��בתעלה�
 ישור�האופקי�והן�במישור�האנכי(.לאורך,�ללא�זוויות�יהיו�ישרים�לחלוטין�)הן�במ

לרום�תחתית�עזרת�חוט�מתוח�בכיוון�מקביל�ובגובה�קבוע�מעל�ון�ישמר�בהכיו�-ה�הנח�כיוון
�הרומים�ישמרו�על�ידי�ביקורת�מתמדת�במאזנת�לייזר.�I.L)הצינור�)

הרומים�הסופיים�יבדקו�במאזנת�לייזר�בשני�קצוות�כל�קטע�ובמספר�נקודות��–בדיקת�רומים�
ע�י�בקרה�מתמדת��יפוע�ישמראזנת.�השת�במרומי�הצנרת�יישמרו�ע�י�ביקורת�מתמד�ם.ביניי

 ס�מ�ופלס�אנכי.�0.1מ�,��לטה��ממתכת�עם�שנתות�של��2ל�באמצעות�פלס�דיגיטלי�באורך�ש
הרומים�הסופיים�יבדקו�במאזנת�בתדירות�המכסימלית�האפשרית�בשיפוע�הנתון�,�קריאה�של�

���וכו��.מ�2.86ל�כ���0.7–מ��,�ב��2.5כל����0.4–לדוגמא�:�ב�מספרים�שלמים�על�גבי�ה�לטה��
מכל�תא�בקרה�במהלך�הביצוע�ובעת�הכנת��בנוסף�ובכל�מקרה�יבדקו�הרומים�בכניסה�וביציאה
 התכנית�בדיעבד,�לפני�התקנת�התקרה�והמכסה.�

ות�מ�,�הסטי�30-והמרחק�בין�השוחות�קטן�או�שווה�ל��1-כאשר�השיפוע�קטן�מ�-סטיות�מותרות�
�ס�מ�בנקודות�הביניים.���0.1±-ומ�בקצוות�ס���0.5±ן�הןהמקסימליות�המותרות�מן�הרום�המתוכנ

.�האמור�םהקוויהקבלן�חייב�להשתמש�במאזנת�לייזר�לצורך�הנחת�-לייזרשימוש�במאזנת�
�מתייחס�למאזנת�מטיפוס�המותקן�בתוך�הצינור.

,�יצק��הקבלן�גוש�בטון�תחת�במקומות�המסומנים�בתכניות�ובמקומות�בהם�ידרוש�זאת�המפקח
�ביזרים.�או�לא�תוינורלצאו�סביב�

עם�פלדת�זיון�כנדרש,����20-ן�יהיה�לפחות�בהגושים�יוצקו�בהתאם�למסומן�בתכניות�כאשר�הבטו
�.5988בהתאם�לתקנים�ת�י�

�
 עטיפת�חול 57.23

�מ�ג�אקוויולנט�10ריכוז�הסולפטים�בחול�לא�יעלה�על��.מודרג�מלא�SWבחול�טבעי��-סוג�החול�
 לק�ג�חול.

�מכת.עבדה�מוס�י�מהחול�ייבדק�ע�-בדיקת�החול�
 ים�זרים,�חצץ�ואבנים.�יהיה�נקי,�חופשי�מכל�חומר�אורגני,�אשפה,�גופ�החול

 .200יעבור�נפה�מס����0-5-ו�4מהחול�יעבור�נפה�מס������100-סינון�החול�
צינור�ובכל�רוחב�ס�מ�מעל�ה�20-ס�מ�מתחת�לצינור�ו�20בעובי�העטיפה�תתבצע��–עטיפת�הצינור�

 .�מסביב�לצינורות�התעלה
ת�בחמרה�חולית,�ות�עוברים�בקרקע�חרסיתית�יש�לעטוף�את�הצינורוהם�הצינוראזורים�בב

 עם�המתכנן.ובאישור�בתאום�
�

�מילוי�החפירה�וכיסוי�התעלה� 57.24
בשלמותם��בתום�כל�יום�עבודה�יש�לכסות�את�כל�קטעי�הקווים�שנחפרו�והונחו�באותו�יום,�-כללי�
 עבודה.ם�ביומן�הד,�ויירשבלב�הכיסוי�ייעשה�לאחר�אישור�המפקחבחלקם.�או�

יפגע�בצינורות�או�ימנע�הידוק�טוב�של�כל�לא�הרסני�,�ש�לא�מחומריהיה�יתר�חומר�המילוי�
�.חתך�התעלה�המופיע�בתוכניותפרט�בהתאם�ל�.השכבות�עד�לקרקעית

 ו�במפרט�המיוחד�ובתכניות�.גובה�השכבות�המהודקות�ודרישות�ההידוק�יפורט�-גובה�השכבות�
וזה�או�שקיעה�או�הקו�בשיטה�אופטית�לקבוע�אם�חלה�בו�תז�סוי�ייבדקלאחר�הכי�-ע�בדיקת�שיפו

�נגרם�לו�נזק�כלשהו.
 .או�על�פי�פרט�מיוחד�CLSMמילוי�חצייה�של�כביש�יבוצע�באמצעות�מומלץ�כי��–חציות�כביש�

�
 ניקוזל�בקרה�תאי 57.25

�
לתכנון��התאםבמבטון�מזוין�חרושתיים�טרומיים�יהיו��ותאי�קליטה�(שוחותה)י�הבקרה�תא
�ח�מראש.אישור�המפקוב
,�עשויות�מחוליות�בטון�טרומיות,�מתאימות�לבניות�או�מ�מרובעותתהיינה��ניקוזוחות�הבקרה�לש

�ת.ובהתאם�לתכני�658לת�י�
ובעל��,שנים�בייצור�שוחות�טרומיות�5בעל�ניסיון�של�לפחות�מיוצרות�ע�י�יצרן�ישראלי�השוחות�
י�תחילת�העבודה�ע�י�מראש�לפנ�הביצוע.�היצרן�יאושר�טיב�רות�שדה�להדרכה�ופיקוח�עלמערך�שי
�המפקח.

ע�פ�קוטר�הצינור�ו,�ע�פ�עצר�מים��האטם�המותקן�על�השוחה�יהיה�מסוג��קונטור�סיל��או�
�המלצת�היצרן.

�ע�פ�התוכניות�וכתב�הכמויות.מידת�התאים�תהיה�
�.וחהן�השפילוס�ואיזוהנחת�השוחה,�,�מילוי�מבוקר,�הידוק,�המחיר�כולל:�חפירה
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�
 הנחת�תחתית�השוחה 57.25.1

 הנחת�תחתית�לשוחה�טרומית�צריכה�להתבצע�על�גבי�משטח�מהודק,�בהתאם�למפורט�להלן:
ומק�יחפור�לע�לפני�יציקת�הבטון�הרזה�מתחת�לרצפת�השוחות,�הקבלן�,בגמר�החפירה�לשוחות

 .�ס�מ�20בעובי��ס�מ�ויספק�ויתקין�מצע�מהודק�מחומר�גרנולרי�20נוסף�של�
�ס�מ�מתחת�לרום�תחתית�השוחה.���20-ל�שתיתחפירה�לת

�צמנט�עד�לרום�תחתית�השוחה,�והידוק�מבוקר.��6מילוי�מבוקר�בחול�בתוספת�
קח�להנחת�ור�של�המפפני�השתית�לרום�תחתית�השוחה�כולל�איזון�ומתן�איש�ליישור�והחלקה�ש

�התחתית.
�הורדת�השוחה�בעזרת�מנוף�בווי�הרמה�מיוחדים�המומלצים�ע�י�היצרן.

 ות�יהיו�חורי�הרמה.�חורי�ההרמה�יהיו�חורים�לא�עוברים.�תחתיל
�דפנות�ורצפת�התחתיות�יהיו�עשויים�יציקה�מונוליטית�אחת.מודגש�כי�

�
�חתית�שוחת�הבקרהת 57.25.2

ההתקנה�תכלול�ביצוע�כל�החיבורים,�ההסתעפויות�הייצרן.��תא�הבקרה�יונח�בחפירה�לפי�הוראות
�והמפלים�כפי�שנדרש�בתוכניות.

לט�אטימה�בין�המחבר�והשוחה.�חומר�האטימה�יהיה�מאותו�חומר�בו�מכינים�ש�במיש�להשתמ
�או�שווה�ערך.�2סוג�בי.גי.בונד�מעיבוד�המתעל�)בנצ�יק(.�יש�להוסיף�למלט�חומר�הדבקה�את�

עיבוד�המתעל�בכווני�הזרימה�השונים�בהתאם�ו�הכניסות�והיציאותת�ועיבוד�העבודה�כוללת�עשיי
�אם�כן�נדרשו�שוחות�עם�תחתית�מתועלת�מפוליאתילן.�אלא�לתכניות�והוראות�המפקח,

וזמנות�מתחתית�התאים�שיורכבו�יהיו�עשויות�מבטון�)לא�משולבות(�עם�תעלות�מתועשות�ה
�ס�מ�לפחות.�100לפחות�מהמפעל�כיחידה�שלמה�אחת�ללא�תפר�עד�לגובה�

�על.במפ�במידה�ומי�תהום�קיימים�או�צפויים�השוחות�תיבדקנה�לעמידות�בפני�מי�תהום
 

 חוליות 57.25.3
�בלבד.�לבניותמרובעות�או�מיהיו��החוליות

�וליות.ה�של�החהרמה�נוחה�ובטוחלאפשר��כדיחורי�הרמה�לא�עוברים��3פחות�לבחוליות�יהיו�
�דוגמת��איטומפלסט��על�בסיס�ביטומני�לסטיזרת�אטם�אהאיטום�בין�החוליות�יהיה�בע�-איטום�

�בעל�תכונות�הדבקה�ואטימות�טובות.�
�.5988יהיה�לפי�ת�י��הבקרות�יסווג�בהתאם�לעומק�המתוכנן�של�תאי�החוליה�מידות
איטופלסט�בין�החוליות�בזמן��בתתשומת�לב�הקבלן�לצורך�בביטון�פנים�וחוץ�בנוסף�להרכ�תמופני

�ום�מוחלט�ומניעת�חדירת�מים�מחוץ�לשוחה�פנימה.ג�לאיטקבלן�לדאוהרכבת��השוחות.�על�ה
�לסט�כלול�במחירי�יחידת�אספקת�השוחות�והרכבתן.יטופמחיר�איטום�השוחה�והרכבת�סרט�א

�
�איטום�השוחה 57.25.4

�.יהאיטום�בין�החוליות�יהיה�בעזרת�אטם�אלסטי�חרושתי�מחומר�ביטומנ
�ד..ג�י.�בונהמישקים�בין�החוליות�יאטמו�בטיט�צמנט�בתוספת�בי

�ח�רשאי�לדרוש�מהקבלן�לבצע�איטום�של�השוחה.אם�ימצא�כי�פנים�השוחה�פגום�יהיה�המפק
או�סיקה�רב��)להלן��טיח�(�או�שווה�ערך�כולל��122ום�השוחה�יבוצע�בשתי�שכבות�של�סיקה�איט

�בכתב�של�המפקח.�מילוי�התפרים�בין�החוליות��לאחר�אישור
.�עובי�השכבה�יהיה�107ת�של�סיקה�טופ�בשתי�שכבולאחר�ביצוע��הטיח��תמרח�כל�השוחה�

�מיקרון.�400ת�לפחו
�

�תקרות�ומכסים 57.25.5
מיצקת�ברזל�ויתאימו�לת�י�או�עגולים�מבטון�מזויין�יהיו�ן�מזוין�והמיכסים�מבטויהיו�התקרות�

�כמפורט�בתוכניות.�D 400ממין�)עדכני(��E-124-ו�489
שר�חיבור�טוב�לחוליה�לות�ושתאפהתקרות�יכללו�בליטה�או�מגרעת�שתתאים�לחוליות�העגו

�ומניעת�תזוזה�אופקית�.
��������������������489ת�י��ת�יהיו�מיציקת�ברזלקוריהמכסים�מעל�שוחות�הבו�רות�יכללו�פתחהתק
מוסכם�עם�המכסים�יוטבע�סימון�כעל��המזמין.המפקח�וודרישות��ס�מ�60ובקוטר�D 400ממין�

�והמפקח�בשטח.�המועצה
�המזמין.ח�והמפקודרישות��489ויתאימו�לדרישות�ת�י�כבד,��ממיןזוין�ו�מבטון�מרות�יהיהתק
ס�מ�בהתאם�לנדרש�או�מסגרת�ברזל�יציקה�מוכנסת���60טר�בקו�ומכסה�רות�יכללו�פתחהתק

��בזמן�יציקת�התקרה.

128



�הנדסה�בע�מ�ענבל

GIS �,ןתכנווץ�יעו�הנדסת�מים,�י��

_____________________________________________________________________�
����������1534-6778733פקס:���������������������������������������������������������������������������050-7705325�,��04-6778733טל'��������������

          nbaleng@gmail.comiil: Ma                                   �,�14990גליל�תחתון,�מיקוד�ד.נ�מסד 
 35מתוך��23עמוד�

מין�מ�ומכסים�כבדותוחים�יסופקו�תקרות�חניות�ציבוריות�ושטחים�פת,�לכבישים
400D�,125מין�מבהתאם��ומכסים��רות�בינוניותיסופקו�תק.במדרכות�ובחניות�פרטיות�B�. 

ב�יציקת�ברזל�ובטון�או�ברזל�יציקה�בלבד,�שילומ�המכסים�לתאי�בקרה�יהיו�עגולים,�-מכסים��
�.ס�מ��60עם�מסגרת�ברזל�יצוק�בשטחי�המגע,�בקוטר

לפי�דרישת�יצוק�על�המכסה���תיעול��או��ניקוזוב��והכית�המזמין�סים�יכללו�את�סמלהמכ
�.זמיןהמ

סים�יקבעו�במקומם�בתקרות�השוחות�והמבנים,�או�בשטחי�כבישים,�שבילים�ומדרכות�בתוך�המכ
ן�שיוצק�מעל�התקרה�שיתאים�למידות�המכסה,�הכול�כמפורט�בתוכניות�ו/או�לפי�הוראות�וארוצו

�ים�דו�כנפיים�מנירוסטה�עפ�י�התוכניות.של�שוחות�יצוקות�יותקנו�מכסהמפקח.�בתקרות�
וע�את�מסגרת�הברזל�היצוקה�בצבע�אספלט�ולמרוח�במשחת�סיכה�בכל�דה�יש�לצבעם�גמר�העבו

 ן�המכסה�והמסגרת.ע�ביהיקף�המכסה�את�שטח�המג
יותאם�ס�מ�מעל�פני�הקרקע�בשטח�הפתוח�או��30-40-יבלוט�כ�ניקוזרום�מכסי�שוחות�הבקרה�ל

�מתוכנן�על�פי�תוכניות�הפיתוח�או�לפי�הוראות�המפקח.לרום�הכביש/הריצוף�ה
 

 �ירידהמדרגות� 57.25.6
גות�מדר�מ�,�תורכבנה�במפעל�1.25לצורך�ירידה�אל�תחתית�השוחה,�בכל�תא�בעומק�העולה�על�

 .ASTM-C478-ו�2חלק��631ת�י�ע�פ�במבנה�סולם�אנכי��,זו�מעל�זו�,בדופן�החוליות
ס�מ�מינימום�ומשני�צדי�המדרך�תהיינה��25היה�רוחב�המדרך�של�המדרגה�י�-�גודל�וסוג�חומר

ס�מ.����13.5חלקה�לצדדים.�המדרגה�תבלוט�מקיר�תא�הבקרה�פנימה�לפחותלמניעת�ה�בליטות
ס�מ�אחת��33ת�מליבת�ברזל�וציפוי�פלסטי�בצבע�זוהר�במרחק�של�נויוהמדרגות�תהיינה�ב

�מכסה�השוחה.ס�מ�מפני��40שלא�עולה�על��המדרגה�העליונה�תותקן�במרחק�מהשנייה.
בוצעו�ע�י�מקדחה�מכנית�)לא�יותר�שימוש�בחורים�שיהיציקה,�או�ני�השלבים�יקבעו�במקומם�לפ

�ס�מ,�כמסומן�בתוכניות.�12בפטיש(�בעומק�של�
�.מטר�יותקן�סולם�חרושתי�מפלב�מ�במקום�מדרגות�טיפוס�3.75ת�בעומק�העולה�על�שוחוב

��(.יותקן�משטח�מנוחה�)�פודסט�מטר�6בתאים�מעל�עומק�
�

�חיבור�צינורות�לתא 57.25.7
�קונטור��מסוג�)אטמים(�מחברי�גומית�וביציאה,�באמצעות�ה,�בכניסונורות�בדופן�השוחיחיבור�הצ

אטם�מסוג��עוצר�מים��או�תקן�על�התא�במפעל�היצרן�המו�ס�מ�50-125סיל��לצנרת�בקטרים�
�איכותי�מאושר.�או�שוו�אל�הצינור���שתקעבחלק��ה�המותקןס�מ��150לצנרת�בקטרים�מעל�

�בין�התא�לצינור.האטם��להרכבת�תשומת�לב�הקבלן�לצורך�בביטון�פנים�וחוץ�בנוסף�תמופני
�נימה.חה�פחדירת�מים�מחוץ�לשוום�מוחלט�ומניעת�הקבלן�לדאוג�לאיט

�כלול�במחירי�יחידת�אספקת�השוחות�והרכבתן.�האטםמחיר�איטום�השוחה�והרכבת�
�

�מילוי�חוזר�בגב�שוחות�הבקרה 57.25.8
�המילוי�המהודק�סביב�התאים�יבוצע�לפי�הוראות�יצרן�התאים�והנחיות�המפקח.

�חומר�מגובשים.ות�שלא�יכיל�אבנים�וגושי�ה�חומר�מובחר�שהופק�במחפרמר�המילוי�יהיחו
חוזר�בצידי�המבנה�יבוצע�רק�לאחר�קבלת�אישור�התקנת�התאים�ע�י�המפקח�ויעשה�וי�ההמיל

�מוד.�א.א.ש.ה.ו.����98-ס�מ�לאחר�הידוק�ל�20בשכבות�מהודקות�בעובי�
�הוראות�המפקח�בלבד.�פי�המתכנן�ול�רק�על�פי�הנחיותייעשה��CLSM-מילוי�החוזר�ב

יים�יבוצע�המילוי�בחול�או�מצע�סוג�סופהקרקע�המטר�מפני��1.0-רי�כבישים�ומדרכות�עד�לבאזו
מודיפייד�א.א.ש.ה.ו.�בשטח�פתוח�יהיה�שאר����96-ס�מ�עד�ל�20א��מהודק�בשכבות�של�עד�

 המילוי�באדמה�מקומית�ללא�רבבים�ואבנים.�
 לאתר�מאושר.פסולת�יורחקו�עודפי�החומר�שנחפר�ו/או�

�
�הה(הגב�ון�מזויין�)צווארוןהתקנה�של�מכסה�חדש�על�גבי�צווארון�בט 57.25.9

הגבהה�מבטון�מזויין�צווארון��דרשבמקומות�הנדרשים�ו/או�בהתאם�לפרטים�הסטנדרטיים�יי
המכסה�והתאמת�רום�המכסה�לרום��תהתקנ�להתאמת�גובה�פני�המכסה�לפני�השטח�הסופיים.

 חלופות�הבאות:ה�לפי�שלושתקיים(�תעשה��פי�)מתוכנן�אוהכביש/המדרכה�הסו
�לפי�פרט�סטנדרטי�של�היצרן�וכמפורט�להלן.�וייןי�צווארון�מבטון�מזהתקנה�על�גב ▪
�מי�אביב��כמפורט�להלן.התקנה�על�גבי�מערכת��מתא ▪
�.התקנה�של�מכסה�חדש�על�גבי�צווארון�בטון�מזויין ▪

�:התקנה�על�גבי�צווארון�מבטון�מזויין
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�וך�וחול.ני�התקרה�מלכלניקוי�פ�.טז
מוטות�ברזל��קיעתשל��וולפמן��ות�0056-2Pקידוח�חורים�בתקרה�עפ�י�פרט�סטנדרטי��.יז

מיועדים�לתמוך�את�המסגרת�מוטות�במעגל�הפנימי��4-6עפ�י�הפרט.��12Фאו��10Фמצולע�
�בזמן�היציקה.�מוטות�אלה�יש�לחתוך�באמצעות�כלי�מתאים�לגובה�הנדרש.

 חישוקים�במקום�וקשירת�ה�8Фע�הכנת�חישוקים�מברזל�מצול�.יח
�פנימי.הצבת�המסגרת�על�גבי�המוטות�במעגל�ה�.יט
�מית�ותבנית�חיצונית.פני�הרכבת�תבנית�.כ

�שטיפת�פני�התקרה�במים.�.כא
�.40-ימה�לקבלת�בטון�בהכנת�תערובת�הבטון�מתא�.כב
�ס�מ�נמוך�מפני�הכביש.�5-יציקת�תערובת�הבטון�עד�כ�.כג
�רש.בלת�החוזק�הנדמילוי�טוב�מתחת�למסגרת�ולקערבוב�ולהבטיח��יש�.כד
רך�לצו�לן�או�שק�יוטה�רטובהמכסה�ע�י�יריעת�פוליאתיבתום�היציקה�שי�לכסות��.כה

�אשפרה.
�הסגר�במקומו.ניקוי�המסגרת�מבטון�והרכבת�,שעות�24פירוק�התבניות�לאחר��.כו
�השלמת�שכבות�הכביש�והאספלט�לגובה�הסופי�כאשר�הבטון�הגיע�לחוזק�מתאים.��.כז
�:לזירוז�הליך�ההתקנהחומרים��.כח
�אלוני.-��של�חברת�נגבStructurite-��300.כט
ו�חומרים�אחרים�בעלי�ר(�א)היבואן:�גליא�SIKAשל�חברת�RS  FIXסיקה�גראוט��.ל

�תכונות�מתאימות.
�(משווקת�ע�י�חב��עמיד�אנטרפרייז�מנצרת)�ביב��הם:התקנה�על�גבי�מערכת��מתאמי�א

�ניקיון�פני�התקרה.�.ט
�מדידת�גובה�המסגרת�של�המכסה.�.י

�פתח�של�התקרה.הנחת��אביב�כתף��ב�.יא
�.תקודוארבע�נולסימון�בלת�הנחת�סרגל�מדידה�על�פני�האספלט�מעל�הבור�החפור�לק�.יב

�קביעת�הנקודה�הגבוהה�ביותר�והנקודה�המקבילה.
�למען�איפוס�שיפוע.(�ההפרש�בין�שתי�הנקודות�הנ�ל)�המתאימהבחירת��השיפועית���.יג
�מכסה.עד�לגובה�לפני�המסגרת�של�ה��אביב�הגבהההוספת��לאחר�איפוס��.יד
�המכסה.את�המסגרת�מעל�לקומפלט��אביב�הגבהה��ולאחר�מכן�את�מניחים��.טו
�נה��מתאם�אביב�:למב�מילוי�מסביב�.טז
��אספלט�חם��בשכבות. ▪
�היצרן.��אספלט�קר��בשכבות�לפי�הוראות ▪
�בטון�בתוספת�מזרז�התקשות��פתיחת�הכביש�לתנועה�לאחר�שעה�. ▪
לתנועה�לאחר��פתיחת�הכביש�-ס�מ��5בטון�בתוספת�מזרז�התקשות�+�אספלט�קר�בעובי� ▪

 שעה.
�קיים��יקוזנעל�קו��ניקוזבניית�שוחת�בקרה�ל 57.25.10
�שוחה�קיים.�ניקוזורה�התוכנית�או�המהנדס�יבצע�הקבלן�בניית�שוחה�על�קו�שר�תבמקום�א

חדשה�שתבנה�על�קו�קיים,�תהיה�בכל�מקרה�שוחת�בקרה�עם�תחתית�יצוקה�באתר.�העבודות�
אר�לעיל�ולכל�אמצעי�הזהירות�והבטיחות�שחלק�מהם�מתו�תבוצענה�תוך�נקיטת�אמצעי�זהירות

 �.ודהות�ותקנות�משרד�העבובהתאם�להורא
�:הנחיות�לביצוע�העבודה

 .של�ה�מפרט�הכללי�570827סעיף�ע�פ� ▪
הקיים,�על�הקבלן�לחפור�חפירה�בזהירות,�כולל�עבודת�ידיים�לגילוי��קולוי�החפירה�וגי ▪

אות�המדידה�למפקח.�להעביר�את�תוצהקו�הקיים,�למדוד�את�רום�הצינור�הקיים�ו
יבנה�רצפת�השוחה�ובאיזה�ום�תיורה�לקבלן�באיזה�רהמפקח�יבדוק�את�נתוני�המדידות�ו

�קרה�הסמוכה.הניקוז�ממנה�לשוחת�הבשיפוע�יונח�קו�
מי�הנגר�כדי�לאפשר�את�העבודה�תכלול�במידת�הצורך�סתימה�זמנית�ושאיבה�זמנית�של� ▪

במשך�כל�זמן�העבודה�יימשך�סילוק��תוך�ווידוא�כי,�ביצוע�עבודת�בניית�השוחה�ביבש
 �ללא�תקלות.�השפכים�ברציפות�ו

 ית�שוחה�באתר�לרבות�מצעיםתחת�יציקת ▪
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 .�ביצוע�כל�העיבודים�הדרושיםו,�הבאת�שוחה�טרומיתאו��קו�הניקוזבניית�שוחה�על� ▪
 �.והרחקת�השבריםהתאמתו�לגובה�העיבודים�שבירת�הצינור�הקיים� ▪

�
�תקיימ�ניקוזחת�חדש�לשו�קוחיבור� 57.25.11

החדש�לשוחה��וזהניקקו�קבלן�חיבור�בין�במקום�אשר�תורה�התכנית�או�המהנדס,�יבצע�ה�-כללי�
 וללא�כל�תקלה.��העבודהבכל�זמן�הקיימת.�הזרימה�בצינור�תמשך�ברציפות�

 -הנחיות�לביצוע��העבודה
��.בצע�עיבוד�חדש�כנדרשויתקין�בשוחה�הקיימת�פתח�לחיבור�הצינור�החדש,�יהקבלן� ▪
מנע�מגרימת�נזקים�על�מנת�להי�יייעודהצינור�החדש�יבוצע�במקדח�ובציוד�קדח�להכנסת� ▪

 ות.חוליל
 יש�לנקות�את�השוחה�משברי�הבטון. ▪
 לעיל.נחיות�המפורטות�חיבור�הקו�יבוצע�בהתאם�לה ▪

�איטום�שוחות�מבוטלותביטול�ו 57.25.12
�.�ביטול�השוחהקיימותניקוז�בהנחת�תשתית�חדשה�בעבודות�שיקום�נדרש�לבטל�שוחות��–כללי�

 יבוצע�באופן�הבא.
 הנחיות�לביצוע

 .ההשוחה�ותקרה�קיימים�של�פירוק�וסילוק�מכס ▪
 .מילוי�השוחה�בחומר�מקומי�חפור ▪
.�יש�לבצע�הידוק�תוך�הקפדה�יתרה�לכביש/מדרכההידוקו�ברטוב�והשלמת�השכבות� ▪

 למניעת�שקיעות.
 ס�מ�תהא�במילוי�בטון�50-כבה�האחרונה�בשוחה��בעובי�של�כהש ▪
�דרכה�מחדשלילת�הכביש/המס ▪

 תאי�בקרה�יצוקים�באתר 57.25.13
�עבודות�בטון

ם�נדרש�לבצע�שוחת�בקרה�יצוקה�באתר.�מובהר�כי�יש�לעתי�–ת�כלליות�לביצוע�הנחיו ▪
שוחות�יתן�מביצוע�יציקות�באתר�וזאת�עקב�משך�הביצוע�הארוך�יחסית.�להימנע�ככל�הנ

התחתון��החלקשתוכניות�בקרה�יצוקות�באתר�לכל�גובהן,�או�שוחות�בהן�לפי�הנדרש�ב
�ת.ם�המפורטים�בתוכניויהיה�יצוק�באתר,�תבנינה�לפי�המידות�והפרטי

ס�מ,�אשר��5על�מצע�בטון�רזה�בעובי�תבוצע�רצפת�השוחה�יציקת��–ציקת�רצפה�י ▪
�20מתחתיו�תונח�ותהודק�שכבת�חול,�כורכר�או�חצץ,�בהתאם�להחלטת�המהנדס�בעובי�

שעות�לפני��24צפת�התא�תוצק�וני�של�התא.�רס�מ�מעבר�לקוטר�החיצ�20ס�מ�ותבלוט�
�הקמת�הקירות.

ועובי�הקירות�והרצפה��(�9)30-מבטון�מזויין�ב�ע�תבוציציקת�השוחות��–ות�יציקת�שוח ▪
�להלן:�יהיה�לפי�הטבלה

עובי�קירות�ורצפה�)ס�מ(עומק�)מ'(

15קטן�מ-3.5

18עד�4.75

25מעל�4.75
�

�7שעות�ע�פ�הנחיית�המפקח.�יש�לבצע�אשפרה�במים�במשך��48התבניות�תפורקנה�לאחר� ▪
�ימים.

 �.30-ם�מבטון�בבתחתית�השוחה�יותקנו�עיבודי ▪
)טיח��ונקיידה�בטיח�צמנט�חלק�אחרי�הרכבת�שלבי�היר�יטויחוכל�המשטחים�הפנימיים� ▪

יהיה�מחלק�אחד�צמנט��ס�מ�והרכבה�0.8בשתי�שכבות�כשעובי�התחתונה��1:2זכוכית(�
ס�מ�ותורכב�מחלק��0.4יהיה��השנייהושני�חלקים�של�גס�ונקי.�עובי�השכבה�העליונה�

ה�העליונה�תוחלק�בכף�פלדה�תוך�פיזור�בקי.�השכל�חול�סוכרי�נאחד�צמנט�ושני�חלקים�ש
�ר.ק�ג�למ��1.5בשיעור�צמנט�

בעתיד,�יחוברו�אל�ל�צינורות�הכניסה�והיציאה,�כולל�אלה�המשמשים�כהכנה�לחיבורים�כ ▪
חרושתיים�יעודים�ומאושרים�על�ידי�המפקח.�קירות�השוחות�באמצעות�מחברי�שוחה�

 �.גמישים�ואטומיםהמחברים�יהיו�
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ודקים�בתוך�ותקנו�על�גבי�הצינורות�באמצעות�חבקי�פלדה�פלב�מ�מההמחברים�י� ▪
יל�לגבי�טון�הקירות�יוצק�עליהם.�המחברים�יענו�על�הדרישות�המפורטות�לע,�ובהתבניות

�שוחות�טרומיות.�
במידה�ויתברר�בעת�ביצוע�בדיקות�האטימות�של�השוחה�כי�חיבור�בין��-בדיקות�אטימות� ▪

יה�על�הקבלן�לנקוט�בחומרי�אטימה�מתאימים�כדי�שוחה�דולף,�יההצינורות�לקיר�ה
ני�האיטום�תבוצע�בדיקה�חוזרת�של�אטימות�השוחה�תיקואותו.�לאחר�השלמת��לאטום

�יקה�תענינה�על�הדרישות,�לשביעות�רצונו�של�המפקח.עד�שתוצאות�הבד
�

�פלדת�זיון
 .פלדת�הזיון�תהיה�מברזל�מצולע ▪
:�היצרן,�הספק,�הסוג,�הקוטר,�ןיצוי�עודת�משלוח�בהכל�פלדת�זיון�שתסופק�תלווה�בת ▪

�ל�מעבדה�מוסמכת.קה�שמשקל�וכן�תעודת�בדיאורך�המוטות,�ה
�מחברי�שוחה�

או�חומר�שווה���EPDM-מואטומים�ויהיו�עשויים��מחברי�השוחה�יהיו�מחברים�גמישים ▪
 .ערך

לצינורות�המחברים�יורכבו�בפתחים��ויהיו�מצוידים�באטמים�מתאימים�ובאמצעי�חיבור�� ▪
 .םעשויים�מפלב��באתר

�
 שרות�שדה 57.25.14

ה,�יישום�האטמים�בין�החוליות�וחיבור�תיקרה,�תחתית,�חוליות�וכל�העבודות�להתקנת�השוח
הצינורות�באמצעות�מחברי�השוחה�ייעשה�לפי�הנחיות,�בהדרכה�ופיקוח�שרות�השדה�של�היצרן�

ירות�השדה�ם�מועד�הגעת�שיש�לתא�בלן�את�השוחות�הטרומיות�על�כל�מרכיביהן.ממנו�ירכוש�הק
�מיד�עם�תחילת�הפרויקט.

�
�ור�שוחות�הבקרהמדידה�לתשלום�עב 57.25.15

�5700.26מחירים�ואופן�המדידה�והתשלום�עבור�שוחות�הבקרה�יהיה�כמפורט�בסעיף�לת�התכו
 במפרט�הכללי.�

 :כן�יכלול�מחיר�השוחה
 .המזמין�על�לוגו�125Bמכסה�ממין� ▪
 .לכביש�כל�החומרים,�העבודות�להתאמת�רום�המכסה ▪
 .פנימיים�עד�לגובה�חצי�קוטר�השוחה�בתוך�השוחה�מפלים ▪
 .בעזרת�אטם�חרושתי�ביטומניטום�ור�בין�החוליות�ואיחיב ▪
אספקת�והרכבת�אביזרים�תקניים�למעבר�וחבור�הצינורות�לקיר�השוחה�בעזרת�מחברי� ▪

 .וחה�לפי�הצורךלכל�ש)�איטוביב�(שוחה�חרושתיים�
 �וכל�הנדרש�בשלמות.���(התא�)�בנצ�יק�בתחתית�שלבי�ירידה,�עיבודי�בטון ▪
 כמפורט.��CLSM-מילוי�חוזר�בגב�השוחה�ב ▪
�רום�פני�יהיה�עדבשוחות�המותקנות�בכבישים�או�מדרכות��T.L)כסה�).י�המרום�פנ ▪

י�ס�מ�מפנ�30-בהכביש�או�המדרכה.�בשטחים�פתוחים�יהיה�רום�פני�המכסה�גבוה�
 הקרקע�הסופיים

�קומם�או�התקנת�תא�מפל�מיוחד.שת,�קביעתם�בממחיר�המפל�כולל�מחבר,�צינור,�ק ▪
�טרומיים�אופני�מדידה�תאי�בקרה

לתשלום�ביחידה�שלמה�ומוגמרת�בהתאם�לטיפוס�התא,�קוטר�ועומק��דיימדתא�הבקרה� ▪
 פנים�התעלה.�ILלפי��דיימד�התא.�העומק

של�המפרט�הבין��02.0000,�סעיף�02עשה�לפי�פרק�המדידה�לתשלום�עבור�עבודות�בטון�תי� ▪
�ניה.רדי�לעבודות�במש

�.הנ�לה�במחיר�התא�ההגנה�בתאים�בהם�יש�דרישה�להגנה�כנגד�מי�תהום,�כלול ▪
�מפלים�חיצוניים�או�פנימייםה�ידאופני�מד

לפי�גבהו�וקוטר�הצינור�כאשר�גבה�המפל�יחשב�בין�כניסת�הצנרת�בחלקו��דיימדהמפל�� ▪
�בה�הצנרת�בזווית�הקבורה�בבנציק.והעליון�לבין�ג

�לתאי�ביקורת�טרומייםיבור�צינורות�חה�מדידאופני�
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י�מחבר�גמיש�עשוי�מחומר�ה�ע�עם�תחתית�מבטון�יעשחיבור�הצינורות�לתאי�הביקורת� ▪
�פלסטי�שיסופק�ע�י�היצרן�ביחד�עם�התחתיות.

�חיבור�הצינור�לקיר�השוחה�יהיה�בעזרת�מחבר�קיר�שוחה�חרושתי.� ▪
�חיבור�יעשה�בדיוק�על�פי�הוראות�יצרן�התאים.ביצוע�ה ▪
יות�עבודה�ועבודות�הנדרשות�לחיבור�הצנרת�לתאים�עם�תחת�החומרים,�ציודכל� ▪

 ישות�היצרן.לדר�משולבות�יתאימו
�

�מפל�חיצוני 57.25.16
לכל��חיצוני�מבטון�מזויןמפל��לניקוזפן�שוחות�הבקרה�במקום�כמפורט�בתכניות�יותקן�בצמוד�לדו

המחבר��,ות�ברזל�הזיוןבתוכנית,�לרבלון��בדופן�השוחה�לפי�הפרטים��ח���עם20-�ב�אורכו�בבטון
ות,�המדידה�בשלמלמחיר�שוחת�בקרה,��התשלום�יהיה�בתוספת�במיוחד,�הקשת�והצינור.

�ביחידות.
יבוצעו��-ס�מ��40מפלים�בשוחות�בקרה�יבוצעו�לפי�תוכנית�וכמפורט�להלן:��א.�מפלים�עד�גובה�

�.פרט��פ�יבוצעו�ע�-ס�מ��40.�במפלים�בגובה�מעל�ר�השוחהוכלול�במחי�ע�י�עיבוד�פנימי
�

��לחיבור�תא�קליטה�פנימי�מפל 57.25.17
ס�מ�מפני��50הציבורית�בגובה�העולה�על��וחהנכנס�לשה�תא�קליטה�נדרש�חיבורבמקומות�בהם���

�Tהסתעפות���המתאים,�בקוטר��יכלול�קטעי�צנרתאשר�מפל�פנימי��תחתית�השוחה,�יתקין�הקבלן
ן�ועל�חשבונו�לתקנו�ע�י�הקבהאביזרים�יסופקו�ויו�בתחתית�המפל.��45ן�ביקורת�וקשת�עם�עי

�.ששיידרומק�מפל�כל�עי�קוטר�המפל�שווה�ליהיה�לפי�יח��מסווג�לפוהתשלום�עבורם�
�

�הכנות�לחיבור�מגרש 57.25.18
במקומות�כמסומן�בתכנית,�וכפי�שיורה�המפקח,�יבצע�הקבלן�הכנה�לחיבור�מגרש.�הכנה�זאת�

יהיו�באמצעות�הסדרת�המתעל�בקרקעית�של�שוחת�הבקרה,�החיבורים�לשוחה��תכלול�את
מגרש�בתוכו,�ול�הי�יגיע�עד�למטר�מגבשקצהו�החיצונ�רצינושיסופקו�ע�י�הקבלן,�קטע��מחברים

,�3סתימת�הקצה�החיצוני�בפקק�עשוי�טיט�צמנט�עם�גבס,�עמוד�סימון�מצינור�פלדה�בקוטר��
�ון�וצבע.ממולא�בטון�עם�גוש�עיג

�
יות,�כולל�גם�את�אים�בכתב�הכמוישולם�לפי�מ�א,�בהתאם�לסעיף�המת�רהצינועבור�הנחת�קטע�
�נפרד.לם�באשר�עבורם�לא��ישו�ועמוד�הסימון,�רהצינוהסתימה�בקצה�

�
לא�תשולם�תוספת�מחיר�ומחירם�יהיה�כלול�במחירי�היחידה��בורחיוהסדרת�ה�םעבור�מחברי

�.ניקוזלשוחות�בקרה�ל
�

�ו/או�שוחות�קיימותיקוז�נחיבור�קווי��-אמצעי�זהירות� 57.25.19
�רות�לביבים�או�שוחות�בקרה�קיימים�קון�ו/או�התחבבמקרה�של�עבודה,�תי

עילים�ולנקוט�בכל�אמצעי�רת�הללו�להמצאות�גזים�שוחותחילה�את�הקווים�והעל�הקבלן�לבדוק�
�יתר�גם�את�אלה:הזהירות�וההגנה�הדרושים,�לפי�תקנות�משרד�העבודה,�אשר�יכללו�בין�ה

�הנדרשות.�עולות�הזהירותלפני�התחברות�לשוחות�בקרה�קיימות�על�הקבלן�לנקוט�בכל�פ�.י
כו�בנושא�אמצעי�יודרשוחות�בקרה�קיימות�העובדים�המועסקים�בעבודה�הדורשת�כניסה�ל�.יא

 .הרלוונטיים�לעבודה�זוויאומנו�בשימוש�באמצעי�הבטיחות��ועבודה�במקום�מוקף�בטיחות
יף�זה�בשום�אופן�כדי�לפטור�את�הקבלן�מאחריותו�המלאה�והבלעדית�אין�במתואר�בסע�.יב

המבוצעות��של�כל�אדם�אחר�העלול�להיפגע�או�להיפצע�עקב�עבודות�של�עובדיו�או�לבטיחותם
�.קבלןעל�ידי�ה

לפני�שנכנסים�לשוחת�בקרה�קיימת�יש�לוודא,�באמצעות�מכשירי�בדיקה,�שאין�בה�גזים��.יג
וסר�חמצן,�אין�להיכנס�חמצן.�אם�יתגלו�גזים�מזיקים�או�מזיקים�ויש�בה�כמות�מספקת�של�ח

כראוי�בעזרת�מאווררים�מכניים.�רק�לאחר�שיסולקו�כל�השוחה�אווררה�לשוחה�אלא�לאחר�ש
ן�בכמות�מספקת�תותר�הכניסה�לשוחה,�אבל�רק�לנושאי�מסכות�חמצ�הגזים�ותובטח�הספקת

�.יםגזהגנה�מפני�
שעות�לפחות,�לפי�הכללים��24ו,�לתקופה�של�מכסי�שוחות�הבקרה�יוסרו,�לשם�אוורור�הק�.יד

חה�שבו�עומדים�לעבוד�והמכסים�בשתי�מכסה�השו�-מת�לעבודה�בשוחת�בקרה�קיי�הבאים:
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את��-קיים��ניקוזלחיבור�אל�קו��כסים.משלושה�חות�לפ�כלומר�סך�הכל��-השוחות�הסמוכות�
�המכסים�משני�צידי�נקודת�החיבור.

בחוץ,��ריישאמת�אלא�אם�לפחות�אדם�אחד�נוסף�לא�יורשה�אדם�להיכנס�לשוחת�בקרה�קיי�.טו
�צורך.מוכן�להגיש�עזרה�במקרה�של�

עם�סוליות�בלתי��שוחת�בקרה�ילבש�כפפות�גומי�וינעל�מגפי�גומי�גבוהיםהנכנס�ל�.טז
ת.�הוא�גם�יחגור�חגורת�בטיחות�שאליה�קשור�חבל�אשר�את�קצהו�החופשי�יחזיק�ליקומח

 האדם�הנמצא�מחוץ�לשוחה.
 .רעילים�יםגזהגנה�מפני�סכת�ממ��ישא��2.00לשוחה�שעומקה�מעל��בכל�מקרה�הנכנס��.יז
,�במחירי�אות�הבדיקה�והשימוש�באמצעי�הזהירות�בהתאם�לסעיף�זהלול�את�כל�הוצהקבלן�יכ�.יח

�כמויות�ולא�ישולם�עבורן�בנפרד.הת�השונות�בכתב�בודוהיחידה�לע
�

�ניקוזחיבור�לתא� 57.25.20
המוצמדים��יםחרושתיאטמים��–חה�חיבור�צינורות�לתאי�בקרה�ייעשה�באמצעות�מחברי�שו

 המחברים�כלולים�במחיר�השוחה.�כאשר��,הבקרה�לקדח�של�תא�הבקרה�במפעל�המייצר�את�תאי
הונחה�והורכבה,�למעט�אלה�שהכרחי�רת�שעית�את�כל�פתחי�הצנש�לאטום�ארי�-איטום�

 ם�פנימה.�להשאירם�פתוחים�בעת�ביצוע�ההנחה,�כדי�למנוע�חדירת�לכלוך�וגופים�זרי
להשתמש�במחבר�לצנרת�אחרת�עם�אוגנים�ניתן�� PVCבמידה�ויש�צורך�לחבר�צנרת��-מחבר�אוגן�

,�על�הצינורשים�אים.�את�האוגן�מלביאוגן�עשוי�ברזל�יציקה�ועטוף�בחומר�פלסטי�עם�אטם�מת
�למתוחו�כשהוא�מרוח�במשחהלהלביש�את�האטם��.�ישחייב�להיות�נקי�וישר�בקצהכאשר�הצינור�

�.אטםאוגן�על�האת�ה
 

�חיבור�לתא�קיים 57.25.21
ם�יהיה�לפי�יחידות�התשלו�קיימת.�אל�שוחה�ניקוזהקבלן�יבצע�חיבור�קו��ששיידרבמקומות�

עיגון�הצינור�לקיר��,קיר�השוחהב�וסדח�כביצוע�קדח�במקל�את�ויכלו�ניקוזמסווג�לפי�קוטר�קו�ה
�ותיקון�קירות�השוחה.��וחה�או�אוגן�עיגוןשהשוחה�באמצעות�מחבר�

�
חיבור�לשוחה�קיימת�יבוצע�בהתאם�לכללי�הזהירות�והבטיחות�ובהתאם��להוראות�ותקנות�

דית�של�הקבלן�הבלע�חובתומקרה�לא�בא�התאום�במפרט�זה��להוריד�את��העבודה,�בשום�משרד
�עקב�העבודות�המבוצעות�ע�י�הקבלן.��עלהיפגהעלול��אדם�ובדיו�וכלפי�כלות�עלבטיח

�
ו/או�לפי�הוראות��570827ובסעיף���57יבור�לשוחה�קיימת�יבוצע�בהתאם�למפרט�הכללי�ח

�המפקח.�
�

באופן�רציף��הקיים�זורם�בכל�שעות�היום�והלילה�קוזנילכך�כי�קו�התשומת�לב�הקבלן�מופנית�
יבור�לקו�הקיים,�על�הקבלן�יהיה�להיערך�עם�הציוד�המתאים�ת�החלקרא בזרימה�מלאה.�ו

לשמירת�השוחה�אליה�מתחברים�ביבש.�קבלן�יהיה�ראשי�לנקוט�בכל�שיטה�ו�מיםלהטיית�ה
��.מי�נגרגלישת�לשמירת�השוחה�ביבש�בלבד�שלא�יגרום�נזק�לסביבה�ו

�
והשלבים�בהם��יטהת�השלפני�החיבור�אשעות� ��48למפקחלפני�ביצוע�החיבור,�על�הקבלן�להודיע�

תשולם�כל�תוספת�עבור��ת.�לאלביצוע�ההתחברו�מזמיןההוא�עומד�לנקוט�ולקבל�את�אישור�
�תוך�כדי�ביצוע�העבודות�הנ�ל.�ושמירת�שוחת�החיבור�ביבשניקוז�ת�ההמשך�הפעלת�מערכ

ורציפה�של�קו��ינהודות�המפורטות�להלן�יש�לדאוג�ולאפשר�המשך�פעולה�תקכדי�ביצוע�העבתוך�
ושאיבה�העבודה�תכלול,�במידת�הצורך,�סתימה�זמנית��.הקיים,�במשך�כל�שלבי�העבודה�זניקוה

מחוץ�למערכת��ניקוזדרך�מעקף�או�בכל�אמצעי�אחר�על�מנת�למנוע�גלישת��מיםזמנית�של�ה
 .ההולכה
�בשהמי�הנגר�כדי�לאפשר�עבודה�בשוחה�י�שאיבה�של�ומנית,�סתימה�ז�לבצע�יש���-הכנות�

 .�מיםה�זרמתובמקביל�המשך�ה
או�/במקרה�של�שוחה�יצוקה�באתר�ו�החפירה�לגילוי�קיר�השוחה,�שבירת�קיר�השוח��-קידוח�

לא�יאושר�שימוש�בכלי��.קדיחת�חור�בקיר�שוחה�טרומית�באמצעות�מקדח��כוס��יהלום�בלבד
 �.ני�או�חשמליחציבה�יד

בקיר�השוחה��טון��מחבר�קיר�לשוחת�ב�באמצעות�ייעשו�חיבור�הצינור�ועיגונו�-חיבור�הצנרת
 .�הטרומית�היצוקה�או�באמצעות�מחבר�גומי�גמיש�בקיר�השוחה
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עיבוד�הקרקעית�מחדש,�תיקון�קירות�השוחה,�פתיחת��לאחר�מכן�יבוצעו�-עיבוד�ושיקום�השוחה�
השוחה,�ניקוי�הצינור�במקום�הסתימה�והפעלת�ומרי�הפסולת�מהסתימה�הזמנית,�הוצאת�כל�ח

�.�הקו�מחדש
�

 בדיקות� 57.26
�דה.נפרד�מעבודת�הצנרת�והתאים�יבוצעו�בדיקות�לאבטחת�איכות�העבולתי�כחלק�ב

�.דות�לאחר�כיסוי�התעלות�ולפני�הנחת�האספלטבגמר�העבוהבדיקות�יבוצעו�
�

הצנרת�ולא�תשולם�תוספת��ה�של�הנחתכלול�במחיר�היחיד�ות�הנדרשותבדיקכל�ה�התשלום�עבור
�ועל�חשבונו.��בלןהקות�הינן�באחריות�הבדיק.�כל�תשלום�עבור�בדיקה�זו

��
ולחוות�דעת�המהנדס�יש�לתקנם,�הקבלן�יהיה�,�יתגלו�מפגעים�ביצוע�הבדיקותבמידה�ובמהלך�

הקבלן�יתקן�הנזקים��חייב�לבצע�התיקונים�הדרושים�לשביעות�רצונו�המלאה�של�המהנדס.
�של�קטעי�הקו�חוזרת�בדיקהבוצע�תלאחר�תיקון�המפגעים��.על�חשבונו�לתי�ישיריםשירים�והבהי

ם�עבור�בדיקה�חוזרת�ועל�חשבונו.�לא�תשול�הקבלןות�הינן�באחריות�הבדיקכל��וקנים.המת
�במידה�ותידרש.

�
 וידאו(�צילוםבדיקה�חזותית�פנימית�) 57.26.1

ט�הכללי�ובמפרט�נדרש�במפרלשם�הבטחת�ביצוע�תקין�של�עבודות�הנחת�הצנרת�בהתאם�ל
,�הביוב�שיונחוקווי��ךלאורמצעות�פעולת�צילום�המיוחד,�על�הקבלן�לבצע�בדיקה�חזותית�בא

�,�כמפורט�בהמשך.לאחר�סיום�העבודות
�

�שוחות�צנרת�ולבחן�איטום�למ 57.26.2
על�הקבלן�לערוך�בדיקת�אטימות�בכל�קווי�הביוב�ושוחות�הבקרה,�בהתאם�לדרישת�המפקח.�

מתן�תוך��884הבדיקה�תתבצע�ע�פ�הנחיות�ת�י�העבודה�ואישורה.�אי�לקבלת�מבחן�זה�יהיה�תנ
 :ותהבא�דגש�על�הנקודות

��.א �כל �את �ויסיר �הקבלן �ינקה �הבדיקה �הבטון��רצפהה�מהקירות,�הלכלוךלפני � וחלקי
 ות.יסתום�בסתימות�זמניות�את�הפתחים�בשוח�האחרים,

�במ�.ב �במים�עד�גובה�ראש�שוחה. �היש�למלא�קטע�של�צנרת�ושוחות שוחות�אינן�ידה�וכל
� �מבניהT.Lבאותו �הנמוכה �השוחה �אז ��ן, ��T.Lמבחינת �גובה �עד �תמולא השוחה,�ראש

ס�מ�מעל�תפר��20לפחות�תהיה�מלאה�עד��T.Lגבוהה�מבניהן�מבחינת�כאשר�השוחה�ה
 חיבור�החוליה�העליונה.

ס�מ��10במידה�ויש�חוליות�הגבהה�נוספות�בשוחה,�התנאי�המגביל�הוא�שיש�למלא�עד��.ג
 וליה�העליונה.על�תפר�החמ

ות�יתוקנו�מקומות�דליפם�בתקופה�זו�יתגלו�אשעות�לספיגת�המים�בבטון.��24יש�להמתין��.ד
 הדליפה.��

עד�למפלס�ראש�השוחה.�המפקח�יבדוק�את�מפלס�שעות�משלימים�את�החסר��24לאחר��.ה
�וכן �שנספגו �המים �השלמת �לאחר �כאטום����30המים �יאושר �הקטע �מכן. �לאחר דקות

�ואי �בבמידה �שינוי �במפל�30גובה�מפלס�המים�במהלך�ן �ירידה �וחלה �במידה ס�הדקות.
�יש�להשלים� �כאשר�אם�הירידה��30עד�למפלס�ראש�השוחה�ולהמתין�שוב�המים, דקות,

 ה,�ואם�לא,�הקו�יאושר�כאטום.לעל�עצמה�סימן�שישנה�תק�חוזרת
מפקח.�יש�לאתר�את�כל�מקומות�הדליפה�שהתגלו�בזמן�הבדיקה�ולתקנם�ע�פ�הוראות�ה�.ו

 שור�המפקח.ר�ביצוע�התיקונים�יש�לחזור�על�הבדיקה�הנ�ל�עד�לקבלת�אילאח
�הקבל�.ז �לבעל �הבדיקה�ן �עריכת �לצורך �מים �להפסקת �הדרושים �הסידורים �כל �את צע

ולשאיבתם�מקצה�הקו�בסיום�הבדיקות.�עבור�הבדיקות�הנ�ל�לא�ישולם�בנפרד.�הוצאה�
 זו�כלולה�בכל�יתר�סעיפי�העבודה.

 ותרת�להוספה:סימלית�המכמות�המים�המק�.ח
 

�110160200250315355400450500קוטר�נומינלי�של�הצנרת�)מ�מ(

�לצנרת� �להוספה �מותרת �מקס� �מים כמות

�דקות(�30ור�לכל�מ��אורך�צינ�100ל/)

7�10�12�15�19�21�24�28�39�
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�אטימותה��.ט �את �הקבלן �ישיג �לא �כנ�ל �התיקונים �וביצוע �ניסויים �שלושה �אחרי אם
�ה�יידרש�הקבלן�לטייח�את�פנים�המבנה.�ת�של�השוחהמוחלט

עבור�מבחנים�חוזרים�לא�ישולם��לקבלן�וכל�וכן�ן�במקומות�הפגומים�עבור�תיקוני�הבטו�.י
 כך�יהיו�על�חשבונו�בלבד.�ההוצאות�הכרוכות�ב

�
�הצנרתישירות�בדיקת� 57.26.3

רך�הנחת�לצו,�בדיסטומט�שיופעלו�ע�י�מודד�מוסמך�בלבד�הקבלן�חייב�להשתמש�במאזנת�לייזר
 הצינור.מטיפוס�המותקן�בתוך�לייזר�קווים.�האמור�מתייחס�למאזנת�ה

 .ישרות�הקו�במישור�האופקי�תבדק�באמצעות�אמצעי�אופטי�-ופקי�ור�אבדיקה�במיש
�ע�י�קרן�לייזר�באמצעות�הארת�הקו.תבוצע�בדיקה�במישור�האנכי��-בדיקה�במישור�האנכי�

�
 בדיקת�ריתוכים�לצנרת�פוליאתילן. 57.26.4
קנים�או�בעבודה�מוסמכת�לפלסטיקה�של�מכון�הת�רשאי�להזמין�בדיקות�לריתוכיםהמפקח�

�ע�י�המתכנן.�תשרמאו�מעבדה�אחרת
�למעבדה.הבדיקות�יהיו�על�חשבון�הקבלן�כולל�הובלת�הדגימות�

�
�וב�גרביטציונייםלקווי�בי�ידי�לחץ�אויר-בדיקות�אטימות�ממוחשבת�על 57.26.5
�כללי

שיוזמן�על�ידי�מזמין�העבודה.�הקבלן�המומחה�יגיע�עם��יש�בצע�בדיקה�זו�באמצעות�קבלן�מומחה
ידה�ונתגלו�מקטעים�בהם�יש�דליפה�יש�לתקנם�ולבצע�.�במצנרתמכויל�לאטימת�הציוד�מתאים�

 בדיקה�חוזרת.�הבדיקה�קצרה�ובוחנת�את�נפילת�הלחץ�במקטע�הנבדק.�
בוצע�אך�ורק�והשוחות�שהונחו,�הבדיקה�ת לצורך�אבטחת�אטימות�קווי�הביוב�הבדיקה�תבוצע

הבטיחות��ציודאת��הכולל�-העבודה�שיאושר�ע�י�המזמין�לפני�ביצוע��יבאמצעות�ציוד�ייעוד
�הנדרש.

� :הצגת�נתוני�הבדיקה��.ב
ע�בסיום�הבדיקות�יוגש�דו�ח�מודפס�ממערכת�הבדיקה�שיכלול�את�נתוני�הבדיקה�לכל�קטע�וקט

�� : בין�שוחות,�כולל�הנתונים�הבאים
�:פרטים�כלליים���א.�

�.שם�לקוח •

�.תאריך�ביצוע�הבדיקה •
�.מקום�הפרויקט •
�יםם�נדרשים�נוספיישוב,�רחוב,�פרטי •

�.דוחספר�מ� •
�.קטע�רמספ� •

�.משוחה�לשוחה� •
�נתוני�הבדיקה�ב.��

�.פרטי�צינור •

�.קוטר�צינור�נבדק •
�.הימצאות�מי�תהום� •

�.אורך�קטע�נבדק� •

�.צינורסוג�� •

�חודש�ושנת�התקנה •
�:פרטי�מהלך�הבדיקה�ג.��

�.לחץ�בדיקה •

�.משך�בדיקה� •
�.זמן�ייצוב�לחץ� •

�.הפרש�לחץ�מותר�בזמן�הבדיקה� •
��:קהתוצאות�בדי�ד.��

��.ץ�במהלך�הבדיקהש�לחהפר •
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� :גרף�ה.�
�ציר�אנכי�יתאר�את�הלחצים� •

�.ציר�אופקי�יתאר�את�הזמן�בדקות� •
דיקה�ההתחלתי�וקו�לחץ�תחתון�שיתאר�את�הלחץ�הגרף�יכלול�קו�לחץ�עליון�לחץ�הב •

�גרף�לתיאור�שינויי�הלחצים�במהלך�הבדיקה��- .ך�משך�הבדיקההמינימלי�המותר�במהל
� :ותקנות�והערמס�ו.�

�.בי�תקינות�או�אי�תקינות�הקטע�הנבדקה�לגקביע •

�.הערות�נוספות�במידה�ויידרש •
�

�מבטון.��ניקוזוקווי��PVCאופני�מדידה�ותשלום�להנחת�קווי�ביוב� 57.27
חפירת�התעלות,�המצע,�המילוי�מחיר�היחידה�לצינור�טמון�בקרקע�יכלול�את��-מחיר�יחידה�

קתם�באתר;�הנחת�ם�ופריובלתם�וטבעות�האטימה,�הוהכיסוי;�אספקת�הצינורות�עם�האביזרי
הצינורות�והאביזרים�בתעלה�וחיבורם;�התחברות�לתאים;�ניקוי�הקו�מפסולת�ושטיפה�במים;�

מיסעה�,�תיקון�אספלט�או�כל�כל�העבודות�וחומרי�הלוואי�לביצוע�מושלםו�תהבדיקות�השונו
 רשת.אחרת�והשבת�מצב�לקדמותו.�כתב�הכמויות�יגדיר�זאת�בצורה�מפו

ווגו�לצרכי�תשלום�לפי�קוטרם�וסוגם.�מדידת�אורך�הצינורות�תעשה�רות�יסצינו�-אספקת�צנרת�
�יים�של�שתי�שוחות�קרובות.�לאורך�ציר�הצינורות�המונחים�בשטח�בין�הקירות�הפנימ

נחת�צינורות�ביוב�תהיה�מטר�אורך�בציר�הצינורות�כפי�יחידת�מדידה�לתשלום�ה�-יחידות�מידה�
 .�שהונחו�למעשה
 אדמה�לפני�ביצוע�החפירה�ועד�תחתית�התעלה�המתוכננת.מפני�הגדר�מו�–עומק�חפירה�
שני�העומקים�בקצוות�הקטע��הממוצע�ביןלפי�העומק�יהיה�סיווג�לצרכי�תשלום��-סיווג�עומקים�

 בין�שני�קטעים.�
שטיפה�וצילום�צנרת,�בדיקות�אטימות�וישרות�וכל��ת�במחיר�היחידההוצאות�נוספות�כלולו

 פקח.ת�המיקה�נוספת�ע�פ�דרישבד
תיקון�כל�נזק�שייגרם�וכל�במחיר�היחידה�כלולות�הוצאות�בגין��–חריות�לגרימת�נזקים�א

גרם�למבנה,�מתקן�ו/או�מערכת�עילית�או�תת�קרקעית�בין�ההוצאות�הכרוכות�בתיקון�הנזק�שנ
טרם��על�קיומה�מראש�ובין�שלא�וכן�ביצוע�כל�הדרוש�להחזרתם�למצבם�כשהיהשהיה�ידוע�
�בתיאום�עם�בעלי�הרכוש�הניזוק�ולשביעות�רצון�המפקח.נעשה��התיקוןאשר�,�כגרימת�הנזק

 ציוד,�וכלי�עבודה
 הוצאות�שמירה,�שילוט�וכו�

�ן.רווחי�הקבל
�

 לקווי�מים�וקווי�ביוב�וידאו(�צילוםבדיקה�חזותית�פנימית�) 57.28
�

�כללי�א.��
פרט�רש�במפרט�הכללי�ובמלשם�הבטחת�ביצוע�תקין�של�עבודות�הנחת�הצנרת�בהתאם�לנד

קווי�המים�והביוב��,�על�הקבלן�לבצע�בדיקה�חזותית�באמצעות�פעולת�צילום�לאורךהמיוחד
יערך�באמצעות�מצלמת�טלוויזיה�במעגל�סגור,�שתוחדר�,�לאחר�סיום�העבודות.�הצילום�ישיונחו

�כה.לצנרת�לכל�אור
�ופן�ביצוע�הנחתה.מטרת�הבדיקה�היא��להביט�לתוך�הצינור��ולתעד�את�מצב�הצנרת�וא

�
אחרת,�שמטרתה�לוודא�ולאשר�את��אינה�באה�למלא�מקומה�של�כל�בדיקהם�הצנרת�ת�צילופעול

�הוראות�נוספות�של�המהנדס�שניתנו�במהלך�הביצוע.תקינות�הביצוע�לפי�התוכניות,�המפרט�ולפי�
�

�ע�י�הרשות�הלאומית�להסמכת�מעבדות�תאמצעות�מעבדה�מוסמכת�ומאושרהצילום�יתבצע�ב
�.מים�ועל�ידי�צוות�צילום�מוסמךרשות�הידי��פ�המפרט�שאושר�על�ע
�

�ר�זה.המפקח�כי�איכות�הצילום�גבוהה.�המשך�הצילום�תלוי�באישו�הצילום�יוודא�לפני�תחילת�
צלמה�והצילום�יתמקד�בנתון�בכל�מקרה�שיתגלה�נתון�חריג�במהלך�הצילום,�תיעצר�תנועת�המ

�זה.
�החיבור.של�כל�היקף��בניצב�ילוםועת�המצלמה�ותבצע�צצינורות,�תיעצר�תנ�2בכל�חיבור�של�

�הצילום�יכיל�נתוני�מרחק�רץ�ושיפוע.
נקודות,�/נרת,�תחום�היתדותעל�תקליטור�הצילום�יכתבו�שם�הקבלן,�שם�הפרויקט,�קוטר�הצ

�תאריך�ושעת�הביצוע.
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ה�את�התקליטורים�בדו�ח�מפורט�שיכלול�תרשים�מצב�סכמתי�של�תוואי�חברת�הצילום�תלוו
ר�מפורט�של�הממצאים�בצמוד�לציון�הקטע�והמרחק�הרץ�בו�ותיאו�ותיוצנרת�על�קטעיו�ושוחה

 נתגלו.
�.�שעות�72החברה�תגיש�את�הדו�ח�והתקליטורים�למזמין�תוך�

 המפקח�יפענח�את�הצילום�ויאמת�הממצאים
�ריך�ולפרש�אחרת�את�ממצאי�הצילום.�בכל�מקרה�הערכותיו�ופירושיו�שלהמזמין�יכול�ורשאי�להע

 הקבלן.את��המזמין�הם�שיחייבו
ביצוע�צילום�הצנרת�ומסירת�תיעוד�מלא�של�פעולה�זו�למזמין�הוא�תנאי�לקבלת�העבודה�ולאחר�

�וו�חלק�מתוך��תוכנית�בדיעבד�.הביצוע,�ומסמכי�הצילום�יה
�

�ביצוע�העבודה�ב.��
�

יה�מכל�תהיה�נק�:�לפני�ביצוע�הצילום�על�הקבלן�לדאוג�לכך�שהצנרת�שהונחה�שטיפה�(1)��
�רים.רים�אחוחומחומרי�בניה�
��ותאי�בקרה.�תצינורו��-של�כל�מערכת��בלחץ�שטיפה�פנימית�לבצע�על�הקבלן�

וך�הנקודות�הגבוהות�של�המערכת�והוצאתם�לתבלחץ�השטיפה�תיעשה�ע�י�הזרמת�מים�
�תאי�ביקורת.�מן�הנקודות�הנמוכות�דרך�

���העפר��שכבות�ידוקחת�הצנרת,�כיסוי�והביצוע�הצילום�ייעשה�לאחר�הנ�-�עיתוי�העבודה�(2)���
�בהתאם�לדרישות�והשלמת�כל�העבודות�הקשורות�בביצוע�השוחות.������������������������������

�המהנדס.�ייערך�בנוכחות�נציג�המזמין�ויועציו,�הפיקוח�באתרהצילום�������
מאשר��הקבלן�להודיע�למהנדס�ולמפקח�באתר�על�מועד�ביצוע�הצילום,�לא�פחותעל���

ביצוע�הצילום�ללא�נוכחות��הקבלן�לא�יתחיל�את�עבודה.יצוע�הני�בשבעה�ימים�לפ
�ו/או�המפקח.�המהנדס

�מהלך�הביצוע:��(3)���
צעות�החדרת�מצלמת�טלוויזיה�במעגל�סגור�בקטעי�אורך�מתאימים�הצילום�יבוצע�באמ��

ביצוע��ם�למגבלות�הציוד.�מהלך�העבודה�יוקרן�מעל�גבי�מסך�טלוויזיה�במהלךבהתא
�הצילום.

�.לשם�רישום�תמידי�CDתקליטור�הצילום�על�כל�שלביו�יתועד�על�גבי��תיעוד:�(4)���
�נים�ובחוץ�לשם�זיהוי.על�מבצע�הצילום�לדאוג�לסימון�מספר�השוחה�בפ�����

������הסימון�במהלךשתאפשר�צילום��סימון�פנימי�של�השוחה�ייעשה�בצורה�כזו���
�.Cd-העל�גבי�חוזר�מהוי�התיעוד�ויאפשר�זי�������������������������������

�
�הצגת�ממצאים�ד.��

לום,�סירת�תיעוד�הצימקבלת�העבודה�ע�י�המזמין�תהיה�בהתאם�לתנאי�המכרז�ובנוסף�רק�לאחר�
ו�ח�מפורט�בכתב�לגבי�ממצאים�וד�CDשנערך�לשביעות�רצונו�של�המהנדס.�תיעוד�הצילום�יכלול�

�הכולל:
לכל�אורכו,���ו�מצולם�של�הק�דתיעולול�כיברשות�המזמין,��רשיישא,�CD�:CDתקליטור��(1)��

�הצילום.�י�ביצועויכלול�הערות�מבצע�העבודה�תוך�כד�שוחות�ויכלול�סימון�זיהוי
זו.�דו�ח��יוגש�דו�ח�מפורט,�אשר�יוכן�ע�י�מבצע�עבודה�CDח�צילום:�במצורף�לדו��(2)��

רה�והדו�ח�יהיה�כתוב�בצלהכנת�תוכניות��בדיעבד�.��צילום�אינו�מבטל�את�הדרישה�
�הפרטים�הבאים:�ופשוטה�ויכלול�לפחות�אתברורה�

מרשם�מצבי�)סכמה(�של�הצינור,�שוחות�בקרה�וקטעי�הקו�בהתאם�לסימוניהם� ▪
קו�יות�הביצוע,�וכל�סימן�ותאור�אחר�על�פני�השטח�כדי�לאפשר�זיהוי�הבתוכנ

�.על�בסיס�מפה�ומיקומו
�רתיאו,�ידאוקודת�ונקטע�הקו,�:�דו�ח�שוטף�של�הצילום�בצורת�טבלה�שתכלול ▪

�המפגע,�הערות�וציון�מיקום�המפגע�ב�מרחק�רץ��לאורך�הקו�משוחה�סמוכה.
�מהות�המפגעים.�סיכום�ממצאים�וחוות�דעת�מומחה�הצילום�לגבי ▪
�מסקנות�והמלצות. ▪

מעל�גבי�מסך��יצולמותמונות�אלה�אופייניות.�התקלות�רצוי�שהדו�ח�ילווה�בתמונות�של�
�רת�מצלמה�מתאימה.הטלוויזיה�בעז

�הקבלן�אחריות�ה.��
תוקף�האחריות��פקיעתבנוסף�לאמור�שומר�המזמין�לעצמו�זכות�לערוך�צילום�חוזר�לפני���

נזקים�שנגרמו�לצינור�כתוצאה�מעבודות�עפר,�הכנת�תשתית��של�הקבלן.�במידה�ויתגלו
,�כל�עבודות�אחרות�הקשורות�בביצוע�הנחת�הצינור�אשר�באחריות�הקבלן�הצנרת�או
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יתגלו�נזקים�הדרושים�תיקון,�תחול�על�הקבלן.�המפגעים�מידה�וף,�בעלות�הצילום�הנוס
�חשבונו�של�הקבלן.�ע�י�המזמין�על�ו/או�יתוקנו�על�ידי�הקבלן�לפי�דרישת�המזמין,�

הקטע�אשר�תוקן.�כל�זאת�בכפוף��בהמשך�ייערך,�על�חשבון�הקבלן,�צילום�חוזר�של
�לתנאים�הכלליים�של�החוזה.

�.חלקיים�חשבונות 57.29
מים�תרשי�שו�במהלך�הביצוע�השוטף�של�הקו.�לחשבונות�אלה�יצורפוים�יוגחלקיחשבונות��

וצעו�עד�לתאריך�הגשת�החשבון.�של�חלקי�העבודות�שבוחישובי�כמויות�מפורטים��יםמפורט
חשבונות�אלה�יוגשו�למפקח�ויחתמו�על�ידו��ביצוע�העבודה.מידות�רלוונטיות�ל�לויכל�מיםהתרשי

 םלפני�תשלו
�

 (des maAתוכניות�עדות�) 57.30
יספק�הקבלן�תכניות�בדיעבד,�שהוכנו�על�ידיו�תוך�וכחלק�מחשבון�סופי�חר�השלמת�העבודה�לא

את�העבודה�כפי�שבוצעה�למעשה,�מעל�ומתחת�לפני�כנית�תציג�.�התוכדי�העבודה�ולאחר�השלמתה
כנת�תכניות�המודגש�כי��מידע�נוסף�שיידרש�להפעלה�ואחזרה�של�העבודה�בעתיד.כל�השטח,�ו

 �.�ה�מסודרת�למזמין�הן�תנאי�מקדים�למתן�תעודת�השלמהן�בצורסירתומעדות�
צעו�ע�י�מודד�מוסמך�על�פי�כל�הפרטים�יסומנו�בתכניות�על�פי�מדידות�שיבו�-תוכנית�מדידה�

ן,�והם�טעונים�בדיקה�ואישור�של�המפקח.�הכנת�הנדרש�במפרט�המיפוי�שיימסר�לידי�הקבל
 ASהמזמין,�בהתאם�למפרט�הגשת�תכניות�של��יוחיותוהנ�יועל�פי�דרישותתכניות�בדיעבד�תעשה�

MADE�.חשבון�סופי�יתבסס�בין�היתר�על�הנתונים�שבתכניות�בדיעבד�.�
�במשך�כל�זמן�העבודה�מודד�מוסמך�בעל�ניסיון.�הקבלן�יחזיק

ציוד�מדידה�)מאזנת,��דיסטומט�,�סרט�מדידה,�סרגלים�וכו�(,�כנדרש�הקבלן�יחזיק�באתר�
�במפרט�הכללי.

המקומות�בהם�מתוכננת�עבודת�צנרת�את�הרום�האבסולוטי�בנקודות�הקבע�ן�בכל�יסמ�הקבלן
�ומנו�ע�י�הקבלן�ועל�חשבונו.כאשר�העברת�הרומים�תעשה�ע�י�מודדים�מוסמכים�שיז

ארציות��קואורדינאטותודד�מוסמך�ותוגשנה�על�רקע�תכניות�העדות�תוכנה�ותאושרנה�ע�י�מ
�וע.חר�ביצו�לאורק�אלמנטים�שנמדד�בלבד�ותכלולנה�אך

(,�שיוכנו�על�ידי�מודד�AS MADEלאחר�גמר�העבודות�על�הקבלן�לספק�את�תכניות�עדות�)
��G.I.Sבפורמט��,�וקי�הרשת�המקובלים�ברשתות�המים�והביובעל�פי�כל�ח�,מוסמך,�משורטטות

ימסר�לקבלן,�סטים�של�תכניות�+�דיסק(�על�רקע�ממוחשב�שי�4)�בתכנית��אוטוקד��ן,של�המזמי
אביזרי�צנרת,�ברזי�כיבוי,��קווי�מים,�קווי�ביוב,�קווי��של�שוחות�האבזרים,�ויקמדאור�ת�תיהכוללו

תוואי��מדי�מים,�אביזרים�חדשים�וקיימים,�עיגון�קורדינטות,ניקוז�ותיעול,�מתקני�חשמל�וטלפון,�
ו,�ל,�נקודות�תפנית�בקאחרי�מפ�I.Lשל�הקווים,�רום��ILרומי�קרקע,�רומי��אורך�הקווים,�ם,הקווי

�וכו�.�,�גדרות�ותשתיות�קיימות�ומפלסיהםגון�ופרטים�אחריםושי�עיג
כפי�שהוכן�על�ידי�� GISמערכת�כל�תכנית�עדות�שתימסר�למזמין�תהיה�מתואמת�תיאום�מלא�עם�

 המזמין.
רשאי�המזמין�לקזז�את��GISתוכניות�העדות��אינן�מתאימות�למפרט�ה�נמצא�ע�י�נציג�המזמין�כי�

מהתמורה�המגיעה��לקבלן�,�ולהעבירם�לגורם�חיצוני��GISט�הלמפרלות�הכנתם�והתאמתם�ע
�לביצוע�העבודה.�

�כמו�,� GISבפורמט�ומעלה�2016בגרסת��DXFאו��DWGהתכניות�תהיינה�במדיה�מגנטית�בקובץ�
�ר�הביצוע,�בפורמט�צילום�דיגיטלי�צבעוני,�של�הקו�המבוצע.כן�נדרש�תיעוד,�במהלך�ולאח

המפקח�באתר�הינן�תנאי�למסירת�העבודה�וקבלתה.�ן�ע�י�ישורניות�לאחר�ביצוע�ואהכנת�תכ
ס�לחישובי�הכמויות�ישקפו�במדויק�את�העבודות�אשר�בוצעו�ויהוו�הן�את�הבסי�תוכניות�העדות

�והן�חלק�של�מערכת�המדידה�הגיאוגרפית.
לצורך��GIS-יקשור�את�המדידה�לנקודת�קבע�של�המזמין�על�בסיסם�מבוצע�מערך�ההקבלן�

�התיעוד�למערך�העירוני.�ל�מפותית�שקשירה�עתיד
עבור�הכנת�תכניות�לאחר�ביצוע�ואספקת�התכניות�משורטטות�ב�אוטוקד��כמפורט�לעיל�כולל�

�ר�הנחת�הצינורות.בודות�וכל�הנדרש�להכנתן,�לא�ישולם�בנפרד�והמחיר�יהיה�כלול�במחיכל�הע
�.הגדרות�מדויקות�למודד�יועברו�ע�י�נציגי�המזמין

לידי�נציג�המזמין�הם�תנאי�הכרחי�לאישור�חשבונו�הסופי�של�סירתן�ל�ומהכנת�התכניות�הנ�
�.הקבלן

מזמין�שומר�לעצמו�את�הזכות�לבצע�את�של�המפרט�הכללי,�ה�300.6בניגוד�לנאמר�בסעיף�מס��
ד�מוסמך�שיבחר�על�ידו.�הקבלן�יסייע�בכל�כפי�שיידרש,�לפי�התכניות�העדות,�באמצעות�מוד

.�עבור�תכנית��העדות��שבוצע�ע�י�המודד,�המזמין�יקזז�עבודתודד�בוהנחיות�המפקח,�למוהוראות�
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ת�מע�מ.�סעיף�זה�איננו�בתוספ��12מחשבון�הקבלן�את�עלות�המודד�בתוספת�רווח�קבלני�של�
�דות�כנדרש�חתומות�ומאושרות�ע�י�מודד�מוסמך.מסיר�מאחריות�הקבלן�להגיש�את�תוכניות�הע

פורמט�המזמין�)יש�לבדוק�ולקבל�לפי��Asmadeן�לביצוע�תוכניות�מופנה�תשומת�לב�הקבל
לפי�פורמט��Asmadeהנחיות�מהתאגיד�מראש(�.�לא�יאושר�חשבון�סופי�ללא�מסירת�תוכניות�

 התאגיד.
�הנידרש.בפורמט��Asmadeלא�יאושר�חשבון�סופי�ללא�מסירת�תוכניות�

ל�ידות�שהיח�תהיה�כלולה�במחירי�עבור�הכנת�התכניות�בדיעבד�לא�ישולם�לקבלן�בנפרד�ותמורתן
 העבודות�השונות�שבכתב�הכמויות.

�
�תיק�מסירה�לקו�מים 57.31

�בתום�ביצוע�פרויקטים�יש�להגיש�תיק�המסירה�שיכלול:
של�� GIS(�כולל�חותמת�וחתימה�של�מודד�מוסמך�ולפי�פורמט�ה�As madeעדות�)תוכניות��.א

 .ןמזמין,�המתכנן,�המזמי,�המאושרות�ע�י�בא�כוחו�של�המזמיןה
קוטר�צינורות�כולל�תעודות�האחריות�של�היצרנים�השונים�אורך�ולכל�דו�ח�שירות�שדה��.ב

 )מגופים,�אביזרים,�צינורות�וכל�אביזר�אחר�שיותקן�במערכת(.
מהריתוכים�לצינורות���30-ל�רדיוגרפיה�דו�ח�צילומי�דו�ח�בדיקת�מעבדה�לצנרת�פלסטית�וכן�.ג

 יזרים�מפלדה.ואב
 ת�איכות�המים.אישור�חיטוי�קווים�ובדיקו�.ד
 .CDילום�קו�המים�כולל�דו�ח�צ�+�םצילו�.ה
פרוטוקולים�בדיקות�לחץ�מיום�לכל�קטע�המבדק�ע�י�פרוט�אורך�וקוטר�הקווים,�זמן�ביצוע������.ו

שדה,�המזמין��שטר�הלחצים�החתומים�ע�י�הקבלן,�בא�כוחו�של�התאגיד,�נציגי�שירותומ
 והתאגיד.

 יות.חשבון�סופי�כולל�מאזן�חומרים�וחישובי�כמו�.ז
 השבה�ראויה�לקדמות�של�השטח.יה�על�עיריאישור�המועצה/�.ח
 .המזמיןיומני�העבודה�החתומים�ע�י�בא�כוחו�של��.ט
 טופס�העדר�תביעות������.י

 מסירה�פרוטוקול�סיור��.יא
 ור�מהנדס�חשמל�לביצוע�הארקה.איש�.יב
 .מזמיןדס�האישור�קבלת�הקווים�ממהנ�.יג
מים/��קווייד�לפי�נוהל��קבלת�לא�יתקבלו�קווי�מים�או�ביוב�שלא�עומדים�בדרישות�התאג�.יד

�.מזמיןביוב��של�ה
�

�תיק�מסירה�לקו�ביוב 57.32
ע�י�בא��(�כולל�חותמת�וחתימה�של�מודד�מוסמך�והקבלן�המאושרותAs madeתוכניות�עדות�)�.א

 כוחו�של�התאגיד,�המתכנן,�המזמין�והתאגיד.
 דה�לכל�אורך�וקוטר�צינורות.דו�ח�שירות�ש�.ב
 מותקנים.לבים�הו�לשהתייחסות�לסולמות�אכולל��-דו�ח�שירות�שדה�מיצרן�השוחות�.ג
 .CDדו�ח�צילום�קו�הביוב�כולל��+�צילום�.ד
אורך�וקוטר��פרוטוקולים�בדיקות�לחץ�או�בדיקת�אטימות�לכל�קטע�המבדק�ע�י�פרוט��.ה

,�בא�כוחו�של�התאגיד,�נציגי�שירות�הקווים,�זמן�ביצוע�ומשטר�הלחצים�החתומים�ע�י�הקבלן
 שדה,�המזמין�והתאגיד.�

 ישובי�כמויות.רים�וחחומ�בון�סופי�כולל�מאזןחש�����.ו
 טופס�העדר�תביעות��.ז
 פרוטוקול�סיור�מסירה��.ח
 על�השבה�ראויה�לקדמות�של�השטח.�המועצה/עירייהאישור��.ט
 .מזמיןיומני�העבודה�החתומים�ע�י�בא�כוחו�של�ה�����.י

 .מזמיןם�ממהנדס�האישור�קבלת�הקווי�.יא
י�מים/�ביוב��של�ת�קוו�קבלת�התאגיד�לפי�נוהל�לא�יתקבלו�קווי�מים�או�ביוב�שלא�עומדים�בדרישו

�המזמין.
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�הנדסה�בע�מ�ענבל

GIS �,ןתכנווץ�יעו�הנדסת�מים,�י��

_____________________________________________________________________�
����������1534-6778733פקס:���������������������������������������������������������������������������050-7705325�,��04-6778733טל'��������������

          nbaleng@gmail.comiil: Ma                                   �,�14990גליל�תחתון,�מיקוד�ד.נ�מסד 
 35מתוך��35עמוד�

�
�

�ניקוזתיק�מסירה�לקו� 57.33
ע�י�בא��(�כולל�חותמת�וחתימה�של�מודד�מוסמך�והקבלן�המאושרותAs madeתוכניות�עדות�)�.יב

 והעירייה.כוחו�של�התאגיד,�המתכנן,�המזמין�
 דה�לכל�אורך�וקוטר�צינורות.דו�ח�שירות�ש�.יג
 מותקנים.ו�לשלבים�המות�אלסולהתייחסות�כולל��-דו�ח�שירות�שדה�מיצרן�השוחות�.יד
 .CDכולל��זניקודו�ח�צילום�קו�ה�+�צילום�.טו
אורך�וקוטר��פרוטוקולים�בדיקות�לחץ�או�בדיקת�אטימות�לכל�קטע�המבדק�ע�י�פרוט��.טז

,�נציגי�שירות�עירייהשל�ה�ה,�בא�כוחהקווים,�זמן�ביצוע�ומשטר�הלחצים�החתומים�ע�י�הקבלן
 .�העירייהשדה,�המזמין�ו

 ישובי�כמויות.חומרים�וח�ולל�מאזןפי�כבון�סוחש�����.יז
 טופס�העדר�תביעות��.יח
 פרוטוקול�סיור�מסירה��.יט
 על�השבה�ראויה�לקדמות�של�השטח.�עירייההאישור��.כ

 .מזמיןיומני�העבודה�החתומים�ע�י�בא�כוחו�של�ה�����.כא
 .מזמיןם�ממהנדס�האישור�קבלת�הקווי�.כב

�
 

141



�הנדסה�בע�מ�ענבל

GIS �,תכנוןוהנדסת�מים,�ייעוץ����
�����������__________________________________________________________________________�

����������������
_____________________________________________________________________�

����������1534-6778733פקס:���������������������������������������������������������������������������050-7705325�,��04-6778733טל'��������������
          inbaleng@gmail.comMail:                                    �14990דתחתון,�מיקו��מסד,�ד.נ�גליל� 

�
�
�
�
�
�

זויות��4מ�,��5,�לרבות�קטעי�צנרת�באורך�עד���6גמל��עילי�קוטר��-�.09357.1
מעלות��90מעלות,�ריתוכים�וצביעת�ה�גמל��לרבות�חיבור�לקו�מים,��זווית��90

עשוי�ברזל��2לרבות�התקנה,��שסתום�אוויר�משולב�למים�קוטר���6בקוטר��
אוגנים�,�לרבות�אטמ����16או�ש�ע,�ללחץ�עבודה�של�D-050יציקה�דגם��

�לא�קיים�במחירון�משהב�ש(-נגדיים,�אטמים�וברגי�עיגון)סעיף�בנוי
��
��8670–��חיר�יחמ
�

�3800מחיר�:�����6גמל�מים�קוטר��-�57.021.520-ממחירון�דקל�
�

דגם����2קוטר�ם�שסתום�אוויר�משולב�למי�-�57.022.0100-ממחירון��דקל
D0501560מחיר�:��או�ש�ע����
�

�3310מחיר���57.021.0130–טריז�ף�גומ�–�ממחירון�דקל
�
�
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��
���תקני�חש�ל�-���08ק�

��ללי�08.01

�דש�������שכ����מע���ת,�תא�����תקש��ת�ע�שמל�ע��ד�ת�מפ�ט�מ���ד�ז��מת���ס�ל��צ�ע�
��מג�ש��.����29ש�����ע�������ג��דאת�ס�"כ��)3(מ�ת�ש���ק�של��ג��

��צ�ע�ע��ד�ת��ק�לן,�כל�ל�ת��ע��ד�ת���א�ת:��מסג�ת��
��

�ת�ע����מת��ג����(��"�).�ק�קע�-ת�תת��כ�ת�תשת���.א

��ת�ע����מת���מ�ך�(��"�).�ק�קע�-ת�תת��כ�ת�תשת���.�

�ק�קע�ת�ע�����זק.�-�כ�ת�תשת�ת�תת��.ג

�ק�קע��ת�ע����תא��ת���ץ.-כ�ת�תשת��ת�תת���.ד

�.מ�של��תא��ת���ץ�מתקן��.�

�.3מס����צ���אספק����תק���של�מ�כז��ת�תא�����דש����.�

�"�3קמת��ד��ת��ת�ט��ספ��מצ���פ��מ�ת�"מע���ת���.ז
��

��תא��מל"�עדכ�ן�א���ן,����צע����תא��לד��ש�ת�"��ק��תק��ת����שא��ש�ע��ד�ת���שמל
מפ�ט��כלל��לע��ד�ת��שמל.�ש���צאת�מש�ד���ממשל�,��תקן�של���2015)�08למפ��ט��פ�ק�(

���כמפ��ט�ל�לן.ד��ש�ת���"���ד��ש�ת�תאג�ד/מ�עצ����ש�אל�,�
��מסמכ����מ�������לק��לת���פ�ד�ממפ�ט�ז������:

��� �כלל��� �00מפ�ט�� ,01� ,08� ,16� ��מ�ד��ת���34, �מש�ד�ת ����ן ���עד� ש���צאת
���א�����.

��תקן��ש�אל�.��
��על�עדכ�����שפ��סמ���תק��ת.��ק���שמל�תש�"ד���
����������ל�שת.��מ�ךתק��ת����ת���שמל��ד���מתק�����מת����
��תק��ת�����א�ת����ת��זק��ד���תשת�ת��תק��ת�לטלפ����.��
��.���VDעד��תקן��ש�אל��תקן�ג�מ�����

��
סד��עד�פ�ת��מסמכ����������ק���שמל,�תכ��ת,�מפ�ט,�תקן��ש�אל�,�מפ�ט�כלל����עד��תקן�

��,��ק�ד��עד�ף�לפ���סד��שלע�ל.�VDתקן��ש�אל���ק�ע�
כ���ת��מפ�ט�ש�ק�לן��ספק�מע�כ�ת�מ�שלמ�ת,��ד�ק�ת,��מא�ש��ת�לפע�ל�.��מכ�ז�ז��מ��א���

����מ���,�ע��ד�,��צ��ד�ל��צ�ע��ע��ד�ת�כפ��שמת�א���ש�ט�ט����מצ��פ��.�כל�
����ש�ט�ט���/��צ��ד,����מ����ע��ד��ש����������ת���מ���עז���ע��דת�עז��אש��א����מ�פ�ע

��מכ�ז�ז��אך�������כ������ל��צ�ע���שלמת��ע��ד�,�כל�ל����מ�����צ��ד��ע�ק���ש�כת��
���כמ���ת.

��
�תיא���העב�דה�08.01.01

���ע��ד��ת����עפ"����ל�ק����א�:
�גמ��-�2,8כ��ש����.1
�תשת��ת�-�3כ��ש��.2
�גמ��-3כ��ש��.3
�תשת��ת�-�5כ��ש��.4
�תשת��ת�-�7כ��ש��.5
�גמ��-�90שצ"פ��.6
�גמ��-�171שצ"פ��.7
��

��:�אמק
��כ�לל��כ�ת�תשת��ת�ל�שמל�(מת��ג���,�מת���מ�ך,�תא��ת���ץ)��תקש��ת.�-�תשת��ת�

,��שלמת�מתקן�תא��ת���ץ�כ�לל��שלמת�תשת��ת�ל�שמל��תקש��ת���תא��ל�ד�ש�-�גמ�
��",�כ�לל�ק�לת�א�ש�����"�.3קמת��ד��ט��ספ��מצ���פ��מ�ת�"מע���ת�מ�של�,��
�ד�יש�ת�סף�לקבל��החש�ל�08.01.02 �
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�.א �����ק��צ��א���160�,240�,270ס���ג��שמל����ש����ק�ל���,�ק�לן��ש���כק�לן��
��.��2קף�כספ�������

�.� �ע��ד���לפ��ת��על����ש��ן��שמלא���ד�ג����ד�שת�ל��צ�ע��ע��ד�ת�לפ��מכ�ז�/���2
���שמלא���אש�.�–��ז��ז��

�.ג ���ס��ן�ק�ד��מ�כ�����צ�ע�ע��ד�ת��שמל��ת��מ��ע��ד��של�מכ�ז/��ז��ז�.�
��

��החש�ל�נציגי�קבל��08.01.03

ש��ן���לן��עס�ק��ק��ע�ת�כל�זמן���צ�ע��ע��ד�ת��שמלא��מ��ש���ת���מ��ל�ע��ד���על���ק
",�אש�������א�ש��קש����ן��מפק�,��מ��דס���ק�לן,���שתתף��כל��ש���ת��אש�"�שמלא��

��ל�לן��צ�ג��ק�לן.�-�ת�א���של��פ���קט�
��ט���ת�של��"�אש�������מ��דסמ�סמךש��ן�"�שמלא����ק�לן��עס�ק�מ��דס��שמל��על��

,�������א��א���ט���ת�של���פ���קט,������א��א��על�תא������ת��שמל����שא�קל�טת������
���ק�לן�לכל��ע��ד�ת��מ��צע�ת��מסג�ת��פ���קט.

�צ�ג�ק�לן���שמל���צע�פ�ק���צמ�ד�על�ע��דת���פ�������צ���,���אש��כל�קטע�לפ�����צ�ע�
���מ�ל�������ת�כ�ל����צ��ת.

ל����דא�כ��כל��ע��ד���������על����ש��ן��שמלא��ת�א��לס�ג��ע��ד��א�ת���צ�ג�ק�לן���שמ
�����מ�צע��,���מס���ד�"���ת������שא�למפק�.

��
�בדיקת��תקני�חש�ל�08.01.04 �

��:�א�פן���א�ד�קת�מתק����שמל�ת��צע�
ש��ן�"מ��דס��שמלא����דק"���ד�קת�מתק����שמל��מת���מ�ך�על��ד��מ��דס��על����

����ד�ק�את�כל��מתקן���אש���������למת�.ש�א�ש��על��ד�����עץ�אש��
��ד�ק��ט�מ�ג�פ�ת���עמס��מלא�.��

��
�מסג�ת�מ���������ד��על��ק�לן�לספק�מתקן�מא�ש���ט���לש�מ�ש.��מפק���של���ש���ת�את�
אג��ת���ד�ק����ד�ש�ת�ל���ת���שמל,��את�שכ�����דק��מסג�ת�דמ����ד�ק�ת,����כ��א�ת��

��מ�ש��ן��ק�לן.
תק������תקן�כל��ל�ק�����לפ����זמ�ת����דק��.��ק�לן��ג�ש�ל��דק���כל��ק�לן���ד�ק�כל��מ

��עז������צ���צ��ד�מכש����א�ש���ל��צ�ע���ד�ק�ת.�
�ק�לן��תקן�כל�ל�ק���ש�תגל����ד�ק�ת,�כל�זאת��מסג�ת�מ���������ד���לא��ק�ל�על�כך�כל�

��תשל�����סף.
��

��בטיח�ת�08.01.05

��מת�������מ�ע��ד�ת�ש��א�מ�צע,�כפ��על��ק�לן�ל�ק�ט��כל�אמצע����ט���ת��ד��ש��,�
ש�ד����א�ל�ד����ט����ד��ש�ת�מש�ד��ע��ד�,�כלל���מקצ�ע�ת��ש����,������ת��ט���ת�של�

�����ת���שמל.�על��ק�לן�לגד��אז����ע��ד���אז�����פ����ש�ת������צ�ע�.�
מצע�����תא��לצ��ך��תק�ן��ק�לן�שלט��אז���,�גד��ת�זמ���ת���דאג�לתא��ת�אז�����כל��א

���ד��ש��.
�ק�לן���דע�את�כל�ק�ל����מש���ש��עסק��על��ד���ד������א�ת���ט���ת��������ת��מפ��ט�ת�

��לע�ל�������א��א��למ�ל������א�ת�אל��על��ד���ע��ד����על��ד��ק�ל����מש��.
�מפק���את��������שא��לצ��ן����מן��ע��ד��של��ק�לן��ע��ת��מת���ס�ת�ל��שא���ט���ת�

�ת�לש�פ������אמצע����ט���ת���ק�ט���ע"���ק�לן.�צ������ע��ת�כאמ������מן�כ�לל�ד��ש
�ק�לן,��פעל��ק�לן���תא��ל�ד�ש�ללא�כל�ד����������א�ת���"ל�ת�ש�����לק��לת���פ�ד�

��מת�א�����ז�.
מ�ל��לג��ע�מ�אמ���לע�ל�מ�צ����מ�סכ���זאת�כ��ש���ד��ש���ת������ט���ת��/א���������

ת��,�מפע��לפע��ע"���מפק�����שא�ז�,�לא�תפת���את��ק�לן�אלא�ת�ס�ף�לכל�,�א������ש���ת�
��������מ�טלת�על���לפ��כל���ק��/א�����ג��ט���ת�כלש��.

�ק�לן�מ�דע�לכך�ש�אז���עש����ל���ת�ת��ע��של�צ��ד�כ�ד��/א���כ��כ�ד.��ק�לן��דאג�לתד�ך�
��כד��ל��מ�ע�מתא���ת.�את�א�ש�����תא��כד��ש���ג���ז����ת��מ���דת��מת����ת�מכך

��ע��דת��ק�לן�ת����כפ�פ��ל���ל���ע��ד���את�.
כל�ע��ד���קש�������צ�ע�ש�������ת�ת�מת���/א��מ�ת�ג�מתקן�מת��ג����ת��צע�לפ��פק�דת�

ע��ד��אש��ת�ע�ך�על��ד��מ��דס���ט���ת,�ת��ת��על��ד��מ��ל��ע��ד����עתק����מס��
��למפק�.

דעת�,�ל�פס�ק�ע��דת��ק�לן��כל�מק���של�א��ק����ת�א���מפק���את��������שא��לפ��ש�ק�ל
����ט���ת,�עד�לא����ק�טת�אמצע���מתא�מ���לש��ע�ת��צ���.
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�פסקת�ע��דת��של��ק�לן�לא�תזכ��את��ק�לן��פ�צ���כלש��,��ן�מ��������כספ�ת���ן�
��מ����ת�ל����זמ����אש��ל���ת����.

��
�גשה�ב�הלך�הביצ�ע�שי�ה��יני�לית�של��ס��ים�ת�ני�ת��ד�ג�א�ת�לה�08.01.06

��תכ���ת��מפ�ט��ד�"���ד�ק���ד�גמא��

����X�����Xמ����ל��

���������X��Xשמל�ל��

������X���Xצ��ת

���������Xכ�ל��

�����X���Xש�מת�צ��ד�ל���ת

����X��X�Xעמ�ד��

������X��Xס�ס�עמ�ד��

����X���Xפ�ס��

������Xא�ז���כ����פק�ד

��

ד�גמא�ת,�מפ�ט��,�תכ��ת���ש�מ��לע�ל������מ���מאל�ת��א����ג��עת�מזכ�ת��מפק��לד��ש�
�מפ�ט����כמצ��ן�צ�ע��ד���ת��ד�ק��כפ��ש��ד�ש�מפע��לפע�����תא��לצ�כ��,��/א��

���מ���ד��.�על��ק�לן�לכל�ל��מ������על�ת���גש�ת�למ����ן,�שכן�לא��ש�ל��ע���ן���פ�ד.
��

��ה�סק�ת�באס�קת�חש�ל�ל�תקנים�08.01.07

.��מתקן�של�פק����שמלא���אש���ת�ק�אספקת��שמל�למתק�������צע�לפ��תא���מ�קד��ע���מ
מ�דגש�כ��אספקת���שמל�למתק�����ש���������������ת����ת�.�א��לכך�כל��פסקת��שמל�
ת��צע�לפ��פק�דת�ע��ד���ל�ד,�אש��ת�ע�ך�ע"��מ��דס���ט���ת�של��ק�לן��ת��ת��על��ד��

���מתקן.מ��ל��ע��ד��של��ק�לן��תא�ש����ת�מת��מפק����שמלא���אש��
� �

�לנית�ק�אס�קת�חש�ל�ת�ל�ל��ק�דת�עב�דה� �
�.א����ע��ד���ל��צ�ע�ת�� �
��ש���א��א�,�ש��א��א���ט���ת.��
��קטע����ת�ק��א�פן����צ�ע.��
��משך�זמן���פסק�.��
�������ת�ל��������ז��������.��
��מ�עד����צ�ע.��

מ�סכ��כ��ע�ק�ן���ל�ד.��לק��לפ��צ�כ��,��לק��מ�עד�����צ�ע�של��פסק�ת��שמל��ק�ע��על��ד��
���צע���שע�ת����ג�ת,�מע���לשע�ת�ע��ד��מק��ל�ת�ל���ת�ל�ל�ת,��מ��של��פסק�ת���שמל�

שש���מ�צא���ש�ת.��ק�לן�מק�ל�על�עצמ��ל�צע��ע��ד�ת��כ��כ�ת���פסק�ת��אספקת���שמל�
מ�דגש�כ��(��שע�ת����ג�ת�כ�ד�ש��מצ����כ��כלל�את�כל��משתמע�מכך��ק��עת�מ���������ד�.

כל�פע�ל��מ����ת�תא��,�פק�דת�ע��ד��מס�ד�ת��)ת�����ל���ת���ת����ג��ט�������ש����לל���
��עמדת��שמלא��,�כ������לתפע�ל��מע�כת��מק���של��פסקת��ז���פתא�מ�ת�מצד����ת�
��שמל.��כ�ת��פק�ד�ת,�ל�מ�ד�תד��ך���עמדת��כ������������לק�ממטל�ת��ק�לן,�כל�ל�ת�

���מ��������ד���לא��ש�ל����פ�ד.�
��

��שתה�עלת��תקנים��חיב��ם�ל��08.01.08

מ�דגש�כ��מ�גע�ש�����מתקן��שמל�כל�ש��א�ל�שת,�כל��פסק��ת�����כ��כ���פק�דת��פסק��
כמפ��ט�לע�ל.�א��לכך�מ�דגש��מס�כ��כ��כל�מתקן����דק��את���ד�ק��מלא��ל���ת�ס�מ�לצ���
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מלא��של��צ��ד��של�מע�ך���ק����מתכ��ת�ז���ל�ד�קת�ק�ל�,�לפ���ש�א�ש���������מתקן�
��ל�שת.

ע���ד�ק�ת��עמ�ד��ק�לן�צ��ד�עז���כ���אד��כ�ד�ש,�צ��ד��ד�ק���מד�ד�,�מע�דת�לצ��ך���צ�
���ד�ק�ת�לצ��ד�מת��ג�����כ��ל��ג��ת.

ש���מתקן�א��מע�כת��שמל�ת�א�ת����צע��ק�לן�(�ן�לג���צ��ד�שס�פק����תקן�על��ד����ן�לג���
א�א����דק��צ��ד�שס�פק�ע"���מזמ�ן)�לא���ש���כמ�שלמ����לא��א�ש���������ל�שת�אל

�פע�לת��א�ש���כתק�����ן�מ�������ט���ת�ת�(�תאמ��לד��ש�ת��תקן/�מפ�ט��טכ��)���ן�
כ����-מ������תפע�ל�ת�;�כאש���מע�כת���שמל�ת�תפעל�לש��ע�ת��צ����של��מזמ�ן�א���א

���מ�סמך�לכך��ס�מ�לצ��.
��הבדיק�ת�השג�תי�ת�הנ�לל�ת�ב�חי��הסעי�ים�הש�נים�י�לל��

�.א ��צ�פ�ת��א�ק��לג���כל�מתקן/א��ז��מתכת����לק���מתקן���ד�ק�ת�ט����א�ק��
���ש����.

�.� ���ד�ק�ת�כ��ן�ס�����של�כל�מ��ע.�

�.ג כ��ל���ג��ת�של�כל�מפסק��מ��ע.�כ��ל��ג��ת�מפסק����מת��ג�����כל�ל�ס�מ�לצ����
��מלא�.

�.ד �ד�קת�������מכש�����פ�ק�ד�למק�מ����כ�ן�(�ד�ק��ת�ת�מת��של�כ��ס�ת/�צ�א�ת��
���מ�ת��ק�ד�ת��������של���עפ"��תכ��ת���������.ל�ק���מת�כ�ת)��א

תע�דת�כ��ל��ג��ת,��ת�מ��ע"���צ�ג��ק�לן,�כפ��שכ��ל����ג��ת,�ת�מס��למפק���למ��דס�לפ���
���פעלת��מתק���.

��
��קבלת�ה�תק��08.01.09

�.א ק�לת��מתקן�על��ד���מזמ�ן�ת�ע�ך�אך���ק�לא���שת�שלמ�����ד�ק�ת�למ����ן��
�א�ש������א�ש������פעל���כן�לא���ש�מס�����ס�פק��למזמ�ן�כל�תע�ד�ת���ד�ק��

�כל�ק�מפלט�לש��ע�ת��צ�ן���כל�ספ����מתקן,�ספ����פעל�,�תכ���ת�לפ����צ�ע
���מ��דס�כפ��שצ�������מסמכ����סכ���ש����.

�.� �ד�ק�ת��לא����שלמת���קמ����,לק�לת��מתקן���מפק���מ��דס�את��ק�לן��זמן�
�ש��ע�כ��על��ד���ק�לן.

�.ג למתקן��/א��מתק�������א�����ד���לעד��ל�צ�ע��ד�ק�ת�ס�פ��ת,�����א���שמל��ק�לן�
א��ע"�����ת���שמל��ש���צע��על��ד�,�כ�לל��ד�קת�מתקן�תא��ת�������ת�ע"����דק�

��דק�פ�ט��מ�סמך��על���ש��ן.�מתקן�תא��ת�������ש���צע�על��ד�����דק�ג��ע"��
��.מ�עצ��צ�ג��מ������דס��של�
ד�מ�קטע����מפ��ט�����������מתקן�ל�שת,��ד�ש��ק�לן�ע���שלמת�מתקן��תא�����כל�א�

�תמט��-�אמצע�ת�ספק�פ�ס���תא����(ש�����לספק�את��פ�ס����פ���קט),��צ�ע��ד�ק��פ�ט�
��ש�כ�,��אמצע�ת�מכש���מד�ד��מתא����מכ��ל,�כ�לל���צאת�ד����מתא���ע��ת�צא�ת�

פ�ס���מ�דש���ד�ק����ז�ת.���,�ש�ל�צע�כ���ן�20%מעל�����ד�ק�/�ד�ק�ת,��כל�מק���של�סט��
ד�����ד�ק����גש�לא�ש����מתכ�ן�לפ����ק�ל�.��ד�ק����ז�ת�ת��צע��מסג�ת��ק�ל�����כ��ת�
�מתכ�ן.�על��ק�לן�לספק�צ��ד���ד�ק���כן��כ���מ��ף�ל��צ�ע�שת����ד�ק�ת��מפ��ט�ת�לע�ל�

����ת�ק�����אש����ד�ש���מק��.�
ס��מצד��מזמ�ן,��אמצע�ת��מפק�,�א����ג��עת��ע��ד��ש�משך���צ�ע��ע��ד������פק�����ד

מא�מ��מא����ת����לעד�ת�של��ק�לן�לט����ע��ד������מ���,�לתק���ת��מע�כ�ת,��לעמ�דתן�
�ד��ש�ת��תק���,��מפ�ט��,����ק�����תק��ת.��ע��ד��ת�ש��כגמ���,��ק�לא���ש�תק�ל��

�ת����צ�ע���ד�ק�ת,������על�ע"���מפק��(ללא��סת��ג���ת).�כל����צא�ת�מכל�ס�ג�ש��א,��כ��כ
���ש��ן��ק�לן,��לא��ש�ל��על�כך���פ�ד.

�מ��דס��ע��ך�ט�פס�ק�ל���אש���ת�ע���ש�מת��סת��ג���ת�לת�ק�ן��ת�ך�פ�ק�זמן�ש�ק�ע�
�מש�תף�ע���ק�לן,���כל�מק����מסג�ת�זמן����צ�ע.�לא���פ�ק��זמן���"ל��ע��ך��מ��דס�

�לא�מ�לא��כל���סת��ג���ת��ת������ד��ש�ת���ק��ת�ק�ל����ספת���אש��את��מתקן.�����
ל��ק���ת���ספ�ת,�כפ�ף�ל��לטת����לעד�ת�של��מ��דס,�ת��כ��מ�ש��ן��ק�לן�על�ת����ק���ת�

���ספ�ת�של��מ��דס��של��מפק��עד�ל�שלמ��ס�פ�ת��מ��לטת�של��ע��ד�ת�לש��ע�ת��צ�ן�
���מ��דס���מזמ�ן.

�ל�ח�התקד��ת�העב�דה�08.01.10 �

��צאת�צ���ת�לת�ע��ד��(ל�לן�"צ.�.ע"),��ג�ש��ק�לן�לא�ש����לא��א����מאש��ש��ע�לא��
�מפק��תכ��ת�מפ��טת�ל�צ�ע��ע��ד�ת��על���לק�ל�א�ש���מ�מפק��לת�כ��ת�ז���כת�.�תכ��ת�
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��צ�ע�ת�גש��אמצע�ת�ד�אג�מ���מ�א��את�סד�����צ�ע�של��ע��ד�ת��ש���ת,�אספקת�צ��ד�
ז�.�כמ��כן�ת�גש�תכ��ת�א�ס�ן����מ�����מתק���,�לפ��ש�טת�"ג�ט"���תא��לל�"ז,��מפ�ט�

�פע�ל���ת���צ���ע"ג�תכ��ת��שט��לאש����מפק�.�אש���תכ��ת�ז��א����מ�����ע�ל��לת��עת�
פ�צ������/א��עכ�����עק���זזת��מתק������"ל�ממק�מ���מ�ד����סת���מא������ת��ש���

��������פך�ל���זמ����מפ��ע���ל�משך���צ�ע��ע��ד�ת.�לא����ד�קת���א�ש����ע��א���ל��ש��
ז��למסמך����ז���כל�א�����לג�����שמש���כ���כ��קצ���תקדמ�ת��ע��ד��א����מ�ט���את�

���שלמת���זמן��על��ק�לן������מ�ד�לא��ז��כל��אמצע����ד��ש���לתק�ן��מצ�.
��

�ל�ח�ת�חש�ל�08.02 �

��ללי�08.02.01

תא������2015ספטמ���מ�ד��ת����08.07תא��למפ�ט��כלל��פ�ק��מ�כז��ת��תא����ת��צע
��ל��ק���שמל.

�ל���ת�������מפעל�אש���א�ש��על��ד���מ��דס���מצא��פ�ק���מתמ�ד�של�מכ�ן��תק����
�צ�ן�של��תקף���על�א�ש����סמכ��.���9002ש�אל�,��על�א�ש���מע�כת��ק�ת�א�כ�ת�לפ��ת.�.�

על�כל���ל���ת�מ�ת�ג���ק���-�61439ל���ת���������תא��לתקן��ש�אל�מק���למ�����ל��.�
��לל���ת�מ���א��.�I�C61439,�א����לק�

�תמ�ג���ת�����מד��,�-ד�גמת�ע����מפ�ל�אסט��מש����ןמתא���סט�ד�ט��������ת��מ�כז���
UVד�גת�אט�מ�ת��ת�על��IP559�,ל���ג�דל��ל����כל�ל�תא�כ�ל����תא�מ�דק��,��לפ��ת�

��.ת�ד�ע�ל�תק���צ��ד�30%ל�תק�ת�כל��צ��ד��מפ��ט��כת���כמ���ת��כן�ת�ספת���תא��
��

תא��,�תא�מ�������ת��שמל,�ש�ס�פק�למעש��ע"����"���תא�צ�כן.�כל�תא���2-�ל������לק�ל
�צ��ד��דלת��/א��דלת�ת�מתא�מ�ת.��דלת�תצ��ד���ד�ת�מ�ע�ל���תא��לד��ש�ת��מ�עצ�����"�,�

��.כמפ��ט��תכ���ת�כל�תא��כל�ל�ג��"ס�קל"�(�ס�ס�מפ�ל�אסט�)�מתא���למ�ד�ת��תא
��

���הע��ת �
����ת��ט�ן�כמפ��ט��תכ���ת.�ג�מ��תא�����ל���מ�������"����תק��מ�כז��ת��-
��

��א��ת��תכ���ת��������ל��,��פס�����צ��ד�לעמ�ד���ז���קצ��ס�מט���כל�לן:�צ��ןא��לא�
������63A�-��10�KAל���עד��.1

�פ�ל����כלל��,�����כ�"ל��מע�גל����פ���ת��דפ��ת�פ�ל�����פ��פ�ל����פ��מ���������מג�ל��
��.�ד��ת��ש�א�

��מ�ק��ן�לפ��ת.�80פ����������א�ץ����א���כ��ש��לק�לת�צ�פ����ע������ל��ן�ג
����ת����א���צ��ע��אלקט��סטט�ת.�ע�����)��צ�ע�אפ�קס���קללגל��ן�ל���ת�מפ����צ�ע��(���סף

��מ�ק��ן�לפ��ת.���120צ�ע�
��

��ת�ני�ת�08.02.02

ד�מפ��טת��מלא���דפ��כ��ת�ל���ל��צ�ע���ג�ש��לא�ש����מזמ�ן��ל����ת��ש�מת�צ��ת�ק�לן��כ�ן�
��קטל�ג��.��ת�כ���ת��כלל��ת�ש����ד�ק����מלא��ס�גל��מ�דק���מלא���לכ����לפ�ק�ד.

פ�ק�ד��תכ���תכ���ת�פ�ק�ד�מק�צ��ת�א��ש�מ�ש��סט�ד�ט�ע����מספ��מעגל��.�לא��א�ש���ת
���סכמ�ת�������ל�ק�,���גש����ד�ע���ת�כ���ת�לא�ש����ל��.

�ל���ט�,�����עד��ת��תקן��מצ�א��ק�לן��I�Cת��תקן��א��ש�כל�פ��ט�צ��ד�אש����תקן��ל��
א�ש���ל�תק�ת��צ��ד��ל���ת��שמל�על��ד��מכ�ן��תק������ש�אל��א��מע�דת��סמכ��ש��ת�

א��שא�ן�ל����ת��ש�מ�ש�ממכ�ן��I�Cע�ך.�לא���תקן��ל���ת�צ��ד�אש��א�����על�ת��תקן�
���תק���.

��.�לן,�אש��א�ש���על��ד���מפק���צ�ע�של��ק�תכ���ת����ת��ל���ת��צע�לפ��
��
��
��
��
��

�ס���ת�סינ��טי�ת��שיל�ט�08.02.03 �

אמפ���כלל��סכמ�ת�ס���פט��ת�לצ��ד�ע�ק��.�דלת��ל���תכל�ל�ש�ל�ט�מלא��250ל���ת�מעל�
��ל���ת��ש�מת�צ��ד�ש�פ�ל.��ת�ך��ל���ל�ד��ד��ת��מפסק�����תקן�ש�ל�ט���סף.

��א��,��תך��כ�ל��כ��ל��מפסק.כל��ש�ל�ט��קל�ט�ס�ד���ץ��מס�מ��,�כ�לל�מספ��מעגל,�ת
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��צ��ד��מ�תקן�לפ���מפסק�ז����אש���ש�לט��צ�ע�אד��.
��סכמ�ת�מ�מ�ק���תאמ��לכ���ן��ד��ת��מפסק��.

��ש�ל�ט�מפסק��אש��א���ז���לל����כל�ל�את���ש���מק�����ז����מק�����ת�ק���ז��.
��.08.07.09.02סע�ף��08צ�ע��ש�ל�ט�לפ��מפ�ט�

��ע�כל�לן:צ�ע�ש�ל�ט���ת����ל������צ
�ש�ל�ט��ז���מ���ת��שמל��ל�ד�� ��ס�ד���ץ��ש����ל�ן�ש���.��-�
��ש�ל�ט��ז���מ���ת��שמל��ג��ט�� ��ס�ד���ץ��כ��ל�ל�ן�כ��ל.��-�

�ש�ל�ט��ז���מאל�פסק� �� ��ס�ד���ץ��צ����ש����צ���.��-���������������
�ש�ל�ט��ז��� �� �� ��ס�ד���ץ��אד���ל�ן�אד��.��-���������������
�ש�ל�ט�פ�ק�ד� �� �� ��ס�ד���ץ��ל�ן�ש����ל�ן�����-��������������

��
���בנה�ט��י�08.02.04

��כ���ת��ל��.של��ל�����ג�ש��לא�ש�����ד�ע��ת��ק�לן��ע��ך�מאזן�ט�מ�
מעל�ת�צלז��ס.�פת���א�������ע��פ�לט�����50ל���ת������לע��ד���טמפ�ט��ת�ס������עד�

����תק����ל���ת�לפ���צ��ך��לפ��ד��שת��מפק�.�
��

��תא��ה�בל�ח�08.02.05

כ�לל���ט����מפסק�ג��ל������W13�PLת��ע�����54�IPתקן�ג�ף�תא����מ�גן�מ�����ל����כל�תא
���מ�פעל��פת��ת��דלת����צ���ת�של��תא.

��
�צי�ד�על�הדלת�08.02.06 �

,��צ��ד���גן�מפ����ג�ע��מק��ת�על��ד��ל����54�IPצ��ד��מ�תקן�על�דלת��ל�����גן���מת�
��פלקס�גלס�שק�ף�מ��זק�לדלת.
��כ���ן���פעל��של�כל���ד��ת�על��ל��������א��ד.������ד��ת�מצמד.��ד��ת�למפסק����צ�ק���ת�

���למפסק��א������תק���כ�ס����מגן�א��ג��ל����של���צ�ן�לכל�מע�כת���פעל�.�
���כלל��כ�ס���מגן�ע��אפש��ת��פעל��על��ד��מכש�����ע�ד���ל�ד.�ACBל�צ����פעל�מכ���למפסק��

��תק�ת�צ��ד�פ�ק�ד�על��דלת�ת��צע�כל�לן: �� �� �� �� ������������
�ס"מ�מ�צפת���ד�.�190ק��על��ן��-צ��ד��ק����מ�דד��� �� �� ������������
��ס"מ�מ�צפת���ד�.�200,�ק��על��ן�60ק��ת�ת�ן��-צ��ד�ס�מ�ן���������

��כל���ד��ת���כ�ס�����כל�ל����מ�����מפסק��.
��ס"מ�ת�תקן�תמ�כ��לד�פן��תא.�5ע����צ����������ל�פעלת�מפסק���אש��א��כ��מעל�

��
�הצבי�ה�בל�ח��חי��ט�הל�ח��סי�08.02.07 �

��פס���צ������ל���ת������לז�����ק����ת�כ���ת.
��.�ק"א�25כמפ��ט��תכ���ת�אך�לא�פ��ת�מאש����ז�ק���פס��������ל��זקת�ז���קצ��

��פס�����תך�ז���למ�ל�כ��פאז�ת���אפס�.�4מע�כת��פס���ת�כל�ל�
��ל���.�מ�צע���ט���כ�ש���תפשט�ת�של�פס���צ������ת�א��ע��ד����מ��א

��מ�ל�כ�ת���ס�ת.��99.8פס�����������שת�אלקט��ל�ט�ת�קש���,�%�
��תקן��צמ�ד�לפס��פאז�ת��כל�מ�לכ��פס��������ט�פ���,�על�מ�ת�לצמצ��את��מת��ק������Nפס�

מ�ל��.�מ�דק�מ�ל�ך��אפס������צמ�ד�למ�דק�/פס���אפס,���������ש���למפסק�מ�דק��אפס�
��צמ�ד�למפסק�.

�תעל�ת�����ט���ל�ד�ש�שמ����מ�ל�כ���מ��דד���ממ"����תן�ל�צע�10ד�����ט�פ��מ����תך�ע
��ממ"���תעל�ת�����ט.���10-א�������א�ת�למ�ל�כ��.�א�ן�ל�צע�����ט���תך�שמעל�ל�

������ט�לפ���מפסק��אש�����צע��ת��א���פ�ד�מ����ט�שלא���מפסק��אש�.�
����מכ��ת.����ט�לפ���מפסק��אש�����צע��כ�ל���א��פס���מ��דד����מ�ג��

����מ�דק������צע���צ�ע���כל�לן:
��������א��אפ���-������פז�ת� �� ���
��כ��ל��-)�Nאפס�(

��צ�������ק�-�א�ק��
��חי��ט��יק�ד�08.02.08

����ט�פ�ק�ד����צע��מ�ל�כ���גמ�ש��.�כל�מ�ל�ך���ש�לט��מספ���מ�דק��ש���קצ�ת��,�על��ד��
��ט�עת�פלסט�ת�מ�דפסת.

���מ��ל��צ���מכש���מתא��.�קצ��ל������של���ט�גמ�ש��א��ד��ס�פ�ת�מתא
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�על��עמ�ד�ת�מש�פ�ת��������HALOG�N�FRט�פ�ק�ד����צע��מ�ל�כ���ע����ד�ד�מט�פ�ס�
��מעל�ת�צלס��ס.��90-�ל�����ש��פ�

�מ�דק���מט�פ�ס��כל�מ�ל�ך�������למ�דק��פ�ד.�ממ"�.��1.5תך�מ���מאל��ל����ט��פ�ק�ד�
��ממ"��לפ��ת,��ד�ק�מת���.�2.5מ�דק�מס�ל��ל�תך�

�ט�מעגל������ז�����לפ���מפסק��אש��של��ל������צע��כ�ל��,���תק����ת��א���פ�ד�ע�����
��ש�ל�ט�אז���.

כאש���ד�ש�פ��ק��ל���לקטע���לצ��ך��ע������תק����את�,����צע�������ג�ד��פ�ק�ד�על��ד��
��ס�גל��מ�דק����שלפ��.�מ�ק����ס�גל���������ג�ש�ל�ק����לת�ז�ק��לא����פעלת��ל��.

��
���������צע���צ�ע���כל�לן:מ�דק�

��ל�ן�-��230Vפ�ק�ד�כלל��
��24Vפ�ק�ד� ��כת���-�

�מת���ש��+� ��אד���-�
��-�מת���ש��� ��ש����-�

��ק��� ��סג�ל�-���������������
��

���בנה�הל�ח�08.02.09

כל��ל���ת��מתקן������לפ��סט�ד�ט�ז��.�מ�����ל�����צ��ע����גש��לא�ש����מ��דס��/א��
���אד��כל,�ל��לטת���ס�פ�ת.

ל��ש�ת,��למק�����תק����/א��מ�ד�ת��ל���ת��תאמת�לן�ל�ד�ק,�ל��דא��לתא��א����ת��ק�
�ספק��ק�לן�את��ל���ת��קטע������תא��לת��א���תא��לצ��ךא����ת��פת���מע����מ���.����

��ש���ע��צ��ד.�על�ת�פ���ק��ל���לקטע�����������מ�דש��את�,�כל�ל��מ�����ל��.
�128,���ן�צ���לצ��.��צ�����מ����סט��ד�גמת�ס"מ�40צ�������תק����מ��ק�שלא��על��על�

�MKA��.30א��ת.מ.ש���ZR100פ��מ����מלא���צ����מעל�ת.��ל���ת��כלל��פ�ל����180פת���
��ממתכת.
כ���ת���גש��את�ס�ד���דלת�ת����ש��,��כלל��תג�מ�ת��ט�ן�מתא�מ��ת�ך��מ�תקן��ל��כאש��

�תא���מ�������כד��לאפש���תק�ת��א�פן�ש�אפש��פת��ת��דלת�ת.�לפ���צ��ך���תק�����ן�
��תמ�כ�ת�לדלת�ת����ש�.

����
��בתק�ת�הל�ח�ת�עב���בלים�בתחתית�ל�ח�ת��08.02.10 �

��ל���ת��כלל��פ�ל���ע�����ד��ת�כ�ל�����תא��לש�טת��ל��.
���ד��ת�כ�ל���לל���ת�אט�.

���ד��ת�כ�ל���מתק�ת��ל���כפ�פ��לא�ש����מתכ�ן.
�ד��ת�כ�ל���ת�אט��על��ד��מע�כת��–ל���ת��מ�תק�����ת�ך���שת�מ����ע��דלת�ל��ש��

��ס"מ�מ�ק�דת��������לל��.�50כ�לל�צ��עת��כ�ל����א��ך��KBSא�ט����גד�אש�ד�גמת�
�ד��ת�כ�ל���ת��צע��ק�מלמט��ד�ך�מע����א�ט�ג��ן.��ש�ל�תק�ן��–ל���ת���תק�����צ���ת�

��כ�ל�����ספ���ע��מע����א�ט�ג��ן�אט�מ��.�50%מע������ז������ע����לפ��ת�
��ת�ת�ת��ל���ת�אט��כמפ��ט�ע����ל���ת����שת�מ���.�–���ת���תק���על��צפ��מ�ג��ת�ל

�ד��ת�כ�ל���מתק�ת�ל����ל���ת�שא�������ש��ת��צע�ד�ך�מע����א�ט�ג��ן.��ש�ל�תק�ן�
��כ�ל�����ספ���ע��מע����א�ט�ג��ן�אט�מ��.�50%מע������ז������ע����לפ��ת�

ל�ג�ש�תכ��ת�תק�ת/�צפת�ל����כ�ללת�את�מע������ל���ת�ע��מע����כ�ל���מא�ט�ג��ן��ש
���כ�ל����מסג�ת��גשת�תכ���ת�א�ש���של��ל��.

��
��ק�ם�ש����08.02.11

���כל�ל�מק���שמ���לת�ספ�ת��עת�ד�של��צ��ד.��ל��
��,����סף�על�ז���מ��א���תכ��ת.לפ��ת��30%מק����כמ�ת

ל�ת����ט,��תק��,�תע�מס�ל�תשמ�����אל��תכל�ל�ע��דת��ק�לן��תק�ת�מ�דק��,���מק�מ�ת
ל�כ�ת��מק����שמ����צ������ד��ש���ט�לפס��צ������למ�דק��מס�ל�,�ש�ל�ט�קלפ�ת��כל��ת��
��מ�שלמת��מאפש���תק���מ������עת�ד�של��צ��ד����סף.

��
�צי�ד�הל�ח��08.02.12 �

�ק�לן�������מת�צ�ת��צ�ן�א�ד.��מת�ע���צ��ד��ל���ת������ז����כל��פ���קט.�צ��ד��ג��ת
������א��:�����את��צ��ד�מ��ן��ספק�

��
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��Sc�ne�der,���ton,�S�e�en�,�ABB�S�ceמפסק����.1

��Sc�ne�der,���ton,�S�e�en�,�ABB�S�ceמא"ז���.2

��Sc�ne�der,���ton,�S�e�en�,�ABB�S�ceמפסק����ע�מס�.3

��Sc�ne�der,���ton,�S�e�en�,�ABB�S�ceמגע����.4

��מד��ע���G�nz,�IMש�א��ז���.5

��כ�,���זן�מ�ל����לד�,���ק�ש�א���ק���.6

���Te�e�ec��n�que,���ton,�ABBמגע����ק���.7

��Izu��,�O�ronק����שלפ���ממס���.8

���S�e�en�,�Izu��,���ton,�O�ron,�B�co,�Te�e�ec��n�que,�ABBל�צ�����מפסק���.9

���SAT�Cצ��ד�מד�ד��.10

���Sc�ne�der,���ton,�S�e�en�,�ABB�S�ceממס���פ�ת�.11

�����ton,�Sc�ne�der,�P�oen�xת��ג��ת�למת���.12

��P�oen�x,�W�go,�W�e��ndמ�דק���.13

���O�ron,�C�r�o�Gv�zzy,�Broyce�controממס�����ס��מת��.14

���Benderלד�,��ש�א���מ�דל���.15

��Benderא�ז�מט��.16

��L��bd�,�D�z�tecספק����מטע����.17

�����t�Pen,�C�&�Dמצ����זל�לפ�ק�ד�.18

��
��ד��מ�ת�ג�ת�ט���סלקט����ת�מלא�.�����ת�צ��

��.I�C�947�4�1"�לפ������2ת�מת�ע�����ג��ת�מ��ע�ת�ט����מת�מתא��ס�ג�"
�מפסק����צ�ק�� �כלל���ג��ת�אלקט�����ת��160Aלז���עד�מפסק����

LS��.לכ��ל� ���

�זע����:�מאמ"ת�� �I�C� ��מצ���947 �אד�� �"�ל�ן" �ע� (תעש��ת�)
�מ����. ���

�מגע���: �� �� ��������CORDINATION"2��"TYP��1���4�-947�I�C.��

��.AC�–�3מ�ל��ן�פע�ל�ת,��1

�:�שלפ����ממס���פ�ק�ד �� �����ת �כ�לל �ס�קט �על ��ד����L�Dממס� �מ��ף
�ש���� �פ���� �ס�ד�� ��פעל� �מת� �לכל ל�ע�ל�.

��למ��עת���לפ�.
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���פ�ק�ד:פסקמ מפסק��פ�ק�ד�מס�ג�פקט��על���ד�ת��פעל��ס���ת.��
���לא��א�ש���מפסק��פ�ק�ד�דמ����מאמ"ת.

��ג��ת�פ�ת: �� ��TYP��Aג��ת ����ז�����מאל ��מעגל�� פסק��–.
�מ��צ�� ��צ��ד �מ��ש��� �א� /� �� �מ�ש��� לצ��ד

� �כד�גמת �ת����� ת�צ�ת����SIמ����ת
SCHN�ID�R�.��

�ממס�����ס��מת�: �כל�� �ל�ד�קת �מ�ק��פ��סס�� �מ��סס� ממס���
��מגע��.�2פאז����פ�ד,�

�KAלמפסק����א����,���ICS�65KA�CATBס���ג�I�Cכ�ש����ת�ק�מ���מל��של��צ��ד�לפ��תקן�
למאמ"ת���זע����,�אלא�א���947-2�I.�.Cלפ���KA�10למפסק����צ�ק����צ��א�ט�מט���,��35

��צ���ן�א��ת��ת�כ��ת�א���כת���כמ���ת.
ק"א��10מפסק����צ�ק����מס�מ����כמג��ל��ז���קצ��לא��אפש����תפת��ת�ז���קצ��של�

���מעל�.
�ת����ל�פעל��מפ����ל����אמצע�ת��ד�ת�מצמד,�אלא�א��צ��ן�כל��מפסק�����צ�ק���������

��א��ת.
��

���געי�ע���ל�יק�ד��08.02.13

מגע��עז���4מגע��עז���כל�ל��מ���.�מגע�����כלל���ל�ק��2אמפ���כלל���ל�ק��160מפסק���מעל�
���כל�ל��מ���.

ת�מגע��עז��מ�לפ���לעגל�2מגע��עז��מ�לפ���למפסק���תקן�של��12מפסק����א������כלל���ל�ק�
���של�פ���כל�ל����מ���.

��
���חס��י�אש��08.02.14

ס"מ���תק�����ן�תא���ל���מ��צ�ת�פ���320אמפ����ל���ת�שא��כ��מעל���800ל���ת�מעל�
מלא�ת�למ��עת��תפשט�ת�של�קשת�ת�אש���ן��תא��.�מ��צ�ת���תק���ל�פ�דת�מע�כת���ז��,�

ע�ל.��ש�ל��ט���מע�כת���לפ���מע�כת�ק�ל��,�ממע�כת���ל�ק�.�צ��עת�פס��צ�����כמפ��ט�ל
��ס"מ�מש���צד���מ��צ�.�30קטע�פס�צ�����צ��ע��א��ך�

��
�חתך��חיב��י��בלים��08.02.15 �

מ�����ל���ת���א��ז����כ�לל��פ��מתא����תא���ל���ת�ל�������א�ת��מס�ד��של��כ�ל���
���ש����,��כן�פס��צ�����ל�������כ�ל���למפסק.

�א�����ט���אל��פס�����"ל.����צ�ע�כל����������כ�ל������צע���אמצע�ת��על�כ�ל,����ג,�א���
����������עז�ת�מפת��מ�מ�ט�מ��ק���ס�מ�ן���������כ�לל�מצ������ג���א���על�פס��

���צ����.
��

�הגנ�ת�ב�קים���תחי�ית����08.02.16 �

�ל���ת�ש�א��,�ל���ת�ג��ט����,�ל���ת��ג�ש����מ���ד���תק����ג��ת�מ����ת�כ�גד���ק���
�ת��לת����SIN��WAV��TRACKINGז�����גל����ש�ל��מת���מ��סס�ת�על�טכ��ל�ג�ת�

של��מת�����מ��ל�.���ג��ת����115%מ��של��SURG��SUPPR�SINGפ��קת�מת�����ת��
�מעל���דג����1000A-לל���מ�PT��240��3Y201דג���OMNIא����ATONכד�גמת�ת�צ�ת�

�QX�160N�3Y201900לל���ת�עד��Aג��ת�אל���שא�����סף�א�ש���לפ����.I�C�1024�
CLASSB10/350לגל���.� ���

�מעל�,���ג���כ�גד���ק���ע"���ג��ת���אמפ��400פס��צ������אש�����ל����אש�,�א��ל���
CLASSBאמפ�,��ג��ת�ד�גמת��125/160,�ע���ת�כ���ג����שלפ����D�HNPORT10/350לגל���

לכל��3.5KVלפ��ת,�מת��ש������75KA,�ז���פ��ק��PH�NIX�CONTACTא���I�C�1024לפ��
�����ת�.
,�ד�גמת��CLASSCאמפ����ג���כ�גד���ק����על��ת�מת��ע"���ג��ת��315מש���עד��ל���ת

D�HNGUARD15,�ז���פ��ק����מ��אל���8/20לגל��KA�1.5לפ��ת,�מת��ש������KVלכל��
�����ת�.

,�ד�גמת��CLASSDשד�ת�מת����ע�ד���,�מת���אל�פסק,��ז��ת�לצ��ד�מ�ש���,���ג���ע"���ג��ת�
D�HNRAILא��ת�צ�ת��PH�NIX�CONTACT0.6מת��ש������KV�.לכל����ת���
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צ��ד��ג�ת���ק�����תקן��צמ�ד�למפסק���אש��של��ל��.������ט����צע���תא��ל���את���צ�ן.�
�������ט����צע��ת��א��קצ����ש��ככל����תן�אל�פס��א�ק���אש��של��ל��.

��
����ק�הל�ח�לצ��ך�ה�בלה�08.02.17

ת�,����צע�������ג�ד��פ�ק�ד�על��ד��כאש���ד�ש�פ��ק��ל���לקטע���לצ��ך��ע������תק����א
��ס�גל��מ�דק����שלפ��.�מ�ק����ס�גל���������ג�ש�ל�ק����לת�ז�ק��לא����פעלת��ל��.

��
��ה��א�ת��ללי�ת�לבניית�ל�ח�ת�08.02.18

��������
�.א �כל�כ��ס�ת���צ�א�ת��כ�ל���למעגל����ש����,������מ�לק���ת�ת�ן�של������

���ן��תא��,���תא������ל��,�ד�ך�ש���ל���כ���מתא�מ��,�כ�לל�ג�ש����
�למפ��ט�עק����ת��מע�ך��תכ���ת.�

�.� ����ל���ת��כלל��פס��צ�����לפז�ת�לאפס��ל�א�ק��ע����ג����דסק��ת��
����פל�ז�לכל�מ�ל�ך��כן�שד��מ�דק���ל�����למעגל��.��ע�מס����לק�

���א�פן�ש������ן��פז�ת.��מ�ל�כ���ש�ת�ך��ל��������ש������צ�ע���
��כ�ד�ש��תקן.

�.ג �ק�ד��ש����,������גמ�ש��,��על���קש���(של�צ�����ת�מ�ל�כ���פ��
���ל�צת)��ש����קצ��ת.�כל�מ�ל�ך������מס�מן��ש���קצ�ת���לפ��מספ��
���מ�דק�א���ק�דת���������א��ז�.�ס�מ�ן�ז�������ד�גמת�טלמכ��ק�א��

��ש����ע�ך�מא�ש�.

�.ד ��כל�תא�של��ל�����תק���פס���מ��זל�מ���ץ�ל��ז�ק��כ�ל�����כ�ס����
��א��.����צ

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�הגשת�ת�ני�ת�לאיש���08.02.19

�ל�לן�פ��ט�מסמכ���גש���אש�ת�לפ���קט,���גש�ע��תכ��ת�ל����אש�ן:
-� ��צ�ן�מק����-ת���כ���קטל�ג�����א�� �� �� �� �� ���
-� �ת�ע�ד�א�ש����תקן�של��צ�ן��מק��� �� �� �� �� ������
-� �תע�דת��סכ���דע���סמכ��מ�צ�ן��מק���ל�צ�ן��מ�כ��� �� �� ������
-� ��ISO�9001א�ש���� ���
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���גשת�תכ���ת�לא�ש���תכל�ל�את��מפ��ט�ל�לן:
��

��
��
��
��
��

��

��

��

��

��

��
��
��
��
��
��
��
��

��כן
מסמכ����פ�ט�����ספ���אש���ת�קש���א���ד�ש��לצ��ך�����ת�פ�ט�����צ�ע�כפ��ש��ד�ש�ע"��

��מ��דס��/א���מפק�. �� �� ����������������� ��������
ת�ש�מ����ד�ק�������ע�כ����תאמ��+�מד���מג�ט�ת.��A3תכ���ת�ת�גש���לא�ש����ג�ל����ת�

��א����תא����מ�תקן��צ��ד.�לל��תלמ����תא���ל��,���כ
��

�.א ��ד�קת��ל���ת��
�

1.� �פס��ד�ק��של��ל���על��ד��ט,���9002פס��ד�ק�ת��ל���לפ��ת.�.�ט�ק�לן��ע��ך��
מ�לקת���ק��ת�א�כ�ת�של��ק�לן���גש�למפק��לפ���ז�מ�ן��ד�ק��של��מפק�.�
�����סף�א�ש��� �שלע�ל ��מפ�ט �א�ד�מסע�פ� �לכל ��כל�ל�א�ש�� ���ד�ק� ט�פס

��פ�ק�ד�לכל�מעגל�פ�ק�ד��לכל�מ�דק.�ד�קת�

2.� ���ת����מא�ש�.�-�(�AS�MAD)�ק�לן��ע��ך�תכ���ת�ל���כפ��ש��צע���
3.� ��61439ק�לן��ע��ך����ת���על�ט�פס�"�צ����על��תאמ��לתקן��ש�אל��ת.�.��

��".TTAלכל�ל����מ��צ��לפ��
4.� ���ק�לן��ע�����מסמכ���שלע�ל�לא�ש����מתכ�ן�כת�א��לז�מ�ן��ד�קת��ל��.�
5.� ��ד�קת��ל���ת�� �מ�כ����ל�ד�ק�. ��ל���ת ����� ��� �מ�עד ���ד�ע�למפק� �ק�לן

ת��צע��את��א���מפעל���צ�ן,�לפ������ת��מפק�.��ד�קת��ל���ת��מפעל�לא�
���ק�לן�לט����ל���ת��ס������תק����את�.�מא����תתג�ע�

�.� �ט�מט���ת���על��ד���ק����ק�לן��ספק�א�ש����תאמ��לתקן�לכל�ל�����תא��למפ���
�של�מפעל��ל���ת.א�כ�ת�

�.ג ��מפ��ט�� ��שמל� �צ��ד �למעט ��ל��, �מ��� ��מ��� �כל�ל�ת ��מפ�ט �ד��ש�ת �כל �על�ת
����פ�ד.

�נס�ח�א' �

� �

� �� �� �� �61439התא�ה�לתק��יש�אלי�ת"י��-�הצה�ה�� �

��ל���עד��
100�

��אמפ�

��ל���עד�
1000�
��אמפ�

מעל��ל��
1000�
��אמפ�

�����X��X��Xד�ק���
��������X��Xש����פ�ט����ז�ק�פס��צ����

����X��X��Xפ�ק�ד�כלל�
������X��Xפ�ק�ד�מפ��ט�לכל�א��ז�
������X��Xפ�ק�ד�מפ��ט�לכל�מ��ע

�����X��Xס�גל��מ�דק��
��דלת,�פ�ל��,�מ�א��ל��
��ללא�פ�ל���

X��X��X��

���������Xתך�עק����
�������X��Xתך��כל�תא
������X��Xמאזן�ט�מ�

��������Xדפ��קטל�ג��
� ��פ��מט �צ��ד כ�לל����XC�LLש�מת

��ת�צ�ת��דג�
X��X�X��

����X��X��Xא�ש����תאמ��למק�����תק��
א�ש����ק�ת�א�כ�ת�על�עמ�ד���ד��ש�ת�

���מפ�ט
X�X�X�

�ט�לא�ת �לפ� �סלקט����ת ��ד�קת �א�ש��
���צ�ן

��X��X��
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� �

��_______________________��:ש���פ���קט

��

�:כת��ת �_______________________��

��

�:ש����צ�ן �_______________________��

��

�����על�א����ת���לכך�של���ת��שמלמצ�� ���

��

�:ש���דג���מ�צ� �_______________________��

��

��_______________________��:אש��ס�פק���פ���קט

��

�על�כל��לק��.���61439צ���לפ��תקן�ת"�� ���

��

��מסמך��כת��(מק��) ��תא��ך����________________________________________��������

��

���א���על���ת��:

��

�א. ��ל�����שמל��צ�ן�

��ש�����ת����_________________������������

.�� ��מ��דס���שמל��מתכ�ן�את�מתקן���שמל�

� ��ש�����ת����_________________�

����מספ����ש��ן��_________________�������������

��

� �� �

� �� �� �� �

���

��
��

�עב�ד�ת�ע���08.03

��תעל�ת�ח�י��ת�08.03.01 �

,��שמל��תקש��תע����ק����ק�קע�ת)�-�(�פ����������של�צ��ת�תת�ת�ק�לן���צע�ע��ד�ת�תשת�
��כמפ��ט�עק����ת��תכ���ת��עדכ���ת.

��
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�צ��ת�כ��ש����מד�כ�ת,�ת��צע���תא����פ���ת�ל���ת��צ��ת�לתשת��ת��שמל��תקש��ת��
��.�2015)�ספטמ���08למתק����שמל�(�08.02ע��ד�ת�עפ���מפ�ט��כלל���-�08.02למפ��ט,��סע�ף�

��
�מק���לפ����גשת���צע����דק�את��ק�קע��ע���גשת��צעת����א���את��ק�לן�כא�ל����ק�

�ק��מת.�לא�ת�כ��כל�ת��ע���מ��ססת�על���ס���כ���מספקת�של�ת�א���ע��ד�,�של�ט���
���ק�קע�א��טע�ת��א������כ��"�.

��
�תעל�ת���פ���לא��ך��ת��א��לע�מק�כמפ��ט��תכ���ת�מפ����ק�קע��ס�פ����של��ד�ך�א��

��כ�ד�ש��ת�כ���ת�א���ד��ש�ת��מפק�.
��

����ת�ל��ש�ף��ז�����כ�ל���ק��מ����/א��תשת��ת,�������פ���ת��ד���ת��ל�ד.��פ�
.���תא��למפ��ט�עק����ת��תכ��ת�פ�ט����צ�����ת�ע�����כ�ל����������ת�ך�שכ�ת���ל��ק�

ס"מ,�אלא�א���ד�ש��1מ�ל����תעל�����צע����מ��מצע��מכ�ל�א�����שג�דלן�א����ע�ל��על�
��ט������דק��עז�ת�כל���מכ����,�א���ד������מ�דת��צ��ך.�מפ��ש�א��ת.��עפ���מ��ז����

�צ�����ת�(ש���ל��)�ע�����כ�ל���������עק����ת��ש���ת�על�ת�ת�ת��תעל����כ�ס���שכ�ת���ל�
���ק�,���תא��למפ��ט�עק����ת��תכ��ת��פ�ט��.

�������כדל�לן:��מ����מ�ל�����פ��
� �

��ד�מ�סמך.�ד��מ�ד-�על�ת�מת�עד��,�מד�דת�מפ�לס�תמ��דק���פ���.1
��.AASHTOמ�ד�פ��ד��98%שכ��ת�מצע���ס�ג�א��מ��דק�ת��.2
ס"מ�מעל�לק�דק�ד��צ�����ת,�א��לא���10צ�����ת��עד����ןשכ�ת���ל�ד����ת��ק��מ��דק��.3

��מת�א��א��ת��ת�כ��ת.
�.�למעל��כמת�א�����ל�שכ�ת��ת�ך��ת�כ���ת�למת�א����תא��כ�ל���א�/��צ�����ת�ש��ת�.4
���ך��/א��מצע����צע��מ�ל����שכ��ת�מ�ל�����ז��כאש����פ����מ��צעת��שט��ד�.5

��.AASHTOמ�ד�פ��ד��98%ממצע����דש���ס�ג�א��ע����ט���לק�לת���ד�ק�
��כאש����פ����מ��צעת��שט��שא����מע��ד�לד�ך,�מ�ל���עפ��מ�ש���שכ��ת�����

��ס"מ�ע����ד�ק.�20של�
����מעל�צ�����ת�ס�ט�ס�מ�ן�צ����מעל��צ�����ת��מ��עד���לכ�ל��מת���מ�ך.�אד���+�צ�.6

לכ�ל��מת��ג���.��ס�ט����כלל���דפסת�אז�����צ�פ����א�ש���על��ד���מפק�.��ס�ט���
��ס"מ�מת�ת�לפ���ק�קע�ס�פ���.���40תק���

כאש���תעל��מ��צעת��שט��שא����כ�לל�תשת��ת�מע��ד�ת,����צע�כ�ס����תעל�����מ���.7
���.מ�ל���מ��ז��כ�לל���ט������ד�ק��כל���מכ�����למפלס��ק��

כאש���תעל��מ��צעת�ת�ת�מד�כ��/�מסע�,��ש��ז��מ�����ד�ך��מצע����דש��,�אך�לא��.8
��ס"מ,�כל�א�ת.�15שכ��ת�של���2-פ��ת�מ

� �
ס"מ�לא�����ד�ק,�ש���דק��כל�����15מ�ל����מ��ז�������מ��מ��מצע��שכ��ת�שע����ן�עד�

��מ��ק���ש�ע����מתא���לס�ג��כ��ש.מכ������ת�ך���ט���עד�ל�שגת���ד�ק�
,��כ��ש,��מד�כ��לקדמ�ת�,�על�כל�שכ��ת���,���מ�סע�גמ���ע��ד����ז����ק�לן�את�מצ��

��לג���ס�ל�ק.�01ע����מ�����דש��.��פס�לת���ע�דפ����ס�לק��כמ�גד���פ�ק�
�תעל���ת�ת�ת��תעל���ג����מפ����ק�קע.�מ�דגש�כ����פ���ת��תך��תעל���מדד�לפ��מפת��

עמ�ק�ת�על��ק�לן�לק�ת���ש��ן�על�ת��סד�ת�ש�פ�ע����/א��תמ�כ�ת�ד�פן,���תא��לכלל��
����ט���ת�����א�ת�מש�ד��ע��ד���לכל�ל��על���ת��מ��������ד��של���פ���.���

��
�א�צעי�בטיח�ת�08.03.02 �

ל�ט�"תעל��פת���"�,כ�ד�ש����ק.�כמ��כן��ס�מ���כל���פ���ת���ג����מ�ס�מ�������ק��מא�ע��ש�
מ�����א��ד�מ�.��אז������ד��ש������א��מ�ס�מ���אל���ס�מ����א����שע�ת���ש�כ��ע"��

��������ק�לן�גש������למע�����לכ���גל�ע��מעק�ת��ש�ל�ט�מתא��.
��
��

��ח�י�ה�בא���ים�עם�צנ�ת�קיי�ת�08.03.03

ע���של�מע�כ�ת�ש���ת�(�שמל,�תקש��ת,��אז�����������פ������צ��ת��א����ד�ע��/�לת���ד�
טלפ����,�מ��,�צ��ת�ס��ט��ת��ע�ד),�ת��צע���פ����ת�ת��שג�ת�צ�פ��מ���ד�ש�תמק���סמ�ך�

���אז�����אל���ק�ע��לק�את����צ�ע�ע"���מפק�.�,לכף���פ������שג��
���ק�לן��ק�ל�א�ש�����פ����לאז�������"ל��מ�ג��מ�����ל���ט����למע�כ�ת��ק��מ�ת.
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ע���פ���ת��כל�ת��א��ש��א�תת�א��ע���צ�ג��מפק�,�ע���צ�ג���ק�לן���אש�����לק���צ�
��מ�קטע���ע���צ�ג����ש���ת.

��
�ח�י�ה�בידיים�08.03.04 �

�אז���������ק�����שש�מ�ג���לפג�ע���מע�כ�ת�תת�ק�קע��ת�ש���ת�(�שמל,�תקש��ת,�
�ת�אל����צ��תן�טלפ����,�מ��,�צ��ת�ס��ט��ת��ע�ד),�ת��צע��פ��ת��ד����ז�����לג�ל���מע�כ

��.אז�����אל���ק�ע��לק�את����צ�ע�ע"���מפק�,���ט��
��

��עב�ים�08.03.05

��עב��ב�ד��ת�ג�נ�ליט��.א
משט���ג���ל�ט��ק�������ס��מש���קצ��ת��מע�����פ��ק.�לא����שלמת��תק�ת�
���צ��ת���/א���כ�ל������צע�משט��ג���ל�ט��דש��ס�ג�א�ן��טקסט����ז���לק���.

��עב��ב�דשא�ת��.ב
�ד�ת��צ��ת��מ�ל����תעל�ת,���תק���משט���דשא�מ��א�מזן�ז���לא����שלמת�ע�

��לק�����למ�ל����שט����ש�ת��מצ��לקדמ�ת�.
�חציית�אס�לטים��.ג

�צ�ת�ע"���ת��א�����"ל���פת���ע"����ס��.���ס���ז��כל�משט����אספלט�שאמ�����ל
�����������מ���מל��לפ���������פ���.�לא����טמ�ת��צ��ת�א���כ�ל��,�תמ�לא�

�����כ��כ��מ��דק��שכ��ת�(כפ��ש�מס��ע"���מפק�).�כמ��כן�כ�ללת�ע��דת��ק�לן���פ
��ת�ק����אספלט���כפ��ש���.�ע�����ס�ג��אספלט��������ז���לז���ק���.

,�מד�כ�ת,�א����שפ��א�����משתל��ת��ל��ז���את��מצ��לקדמ�ת�כמ��כן��ש�לתקן�
��.�כד�

�
�הנחה��התקנת�הצינ���ת�בתעל�ת�08.03.06

�צ�����ת��������שכ��ת,�כאש���מ��ק���ק��,��ק������ש����לא��ך��ת��א����צ�����ת������
��ס"מ�לפ��ת.���5א��תלצ������א�ת��שכ��,��צ���א�כ�����צ����לצ�����צ�����ן�

��כ�ס����צ�����ת��מ�ל����תעל�ת����צע�לא���א�ש����מפק���של����כמפ��ט�לע�ל.
עד��ת���פ�ט��.�א�ן�לכס�ת�צ�����ת�אל����תק���סמ�����ק�קע���שמ���מ������מצ��ן��ת�כ��

��לא���ק�לת�א�ש����מפק��לג���שמ��ת��מ������מפלס���ג���.
לא���גמ����������������לתא���כ�ל��,��ש�ל�ע�����כל�צ������-��תק���סמ�����ק�קע�

���צ�����מ��שת���זל,��ל�ק�ת��משא���ת���ל��צ����ת�עפ�.�
לפ��תקן��ש�אל�.�לא����-מ"מ����8פ�ל�פ��פ�לן��ק�ט���כל�צ�������ש�ל���ל�מש�כ��מ���ל�ן�א

מ�����,�ש�לת����ל��ש�לאט���את�פ���צ������א�ט��א��ג��ל���כ�לל�ל�לא��לקש��ת����ל
����ל��מש�כ����א�טמ����כלל��מ�����צ�����ת.

��
�.א �לחש�ל�צנ�ת� �

)�PVCצ�����ת�לתשת��ת��שמל��תקש��ת������צ�����ת�עש�����מפ�ל������ל�כל���ד�(
�ספת�מ��צ�������מ����א������מתא�מ���ל��צ���פ�ל������ל�כל���ד�קש����כ����ת

���מ�ד�ת��מפ��ט�ת�ל�לן:�8SNמאל����על��קש���ת�ט�עת�ת�
��
��

ק�ט����צ����
��(מ"מ)

ע����ד�פן�
��מ���מל��(מ"מ)

110��5.3��
160���7.7��
225��10.8��

��
מ"מ,���75/110ט�ד��שכ�ת����ד�גמת�"ק����"��ק��צ�����ת�ש�ש������כ�ד���גמ�ש��,

��ק"ג�/�מט��לפ��ת.��2700על��עמ�ד�ת�למע�כ��של���N�50086�2�4מ�קש����לפ��תקן�
��

��על��ק�לן�לספק�א�ש���ת��תקן�לצ�����ת��תע�דת�א�ש���מ�לקת���ק��ת�א�כ�ת�של�
���מפעל�לכל�משל��.

��
��לתקש��ת�צנ�ת��.ב
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�ן��על��צ�����ת�לתשת��ת�תקש��ת������צ�����ת�פלסט�������שכ�ת����מפ�ל�אתל
��מת���כ�ך��מ�כ���מ�ד�ת���13.5SDR,���ס�ק�ט��ע����(�.ק.ע)�32SNקש���ת�ט�עת�ת�
���מפ��ט�ת�ל�לן:

��
��

ק�ט����צ����
��(מ"מ)

ע����ד�פן�
��מ���מל��(מ"מ)

40��3.0��
50��3.7��
75��5.5��

��
�מע����כ��ש��ן��מע�����ן�א��ת��ע��מ�כז��למד�כ����ן���צ��ת�כ��ש�(מסל�ל��אש��

כ�ד,�ע��ע�����PVCמ"מ�מט�פ�ס��110ת����צ��ת�(ש���ל��מגן)��ק�ט��ד�ך�ג�ש�)��א�
מ"מ�לפ��ת�ל�ש�לת�כ�ל���ז���א��פ�ק�ד.��כל��ש���ל����שמ������ש���5.3ד�פן��

��מ"מ�לפ��ת.���8ט��מש�כ���������ט�פלסט���ק�ט���,מש�כ�����ט��ל�ש��ל
��

�צנ�ת�תא��ת�ח�ץ��.ג �
ס"מ��ת��א���מד�כ�ת��90-��קטן�מ���ק�קע��ע�מק�שא��מ�צ��ת�ת�תקן���פ����מתא�

�ת��א���מד�כ�ת,�ת�תקן�לא��ך��א��א��ת��ע��מ�כז�.��צ��ת��תת�ק�קע�ת�לתא����
��שפת��מד�כ�/ג���ן���תא��למפ��ט��תכ��ת.

��ס"מ�לפ��ת.�100צ��ת�שת�תקן���פ�����מע���כ��ש�ת�תקן��ע�מק�של�
��
��ת�מט�פ�ס�צ��ת���לתשת�ת�תא����לא��ך�ת��א��מד�כ�ת��/א��א��ת��ע����ת�צ

�ממ"�)�6מ"מ�(לכ�ל���עד���50/א���מ"מ,�75ד�גמת�"ק����"��ק�ט���,שכ�ת��-�ד��ש�ש���
��.�כל���תא��למפ��ט��תכ���ת���4519ש�אל��מ�קש����לפ��תקן

��
�מע����כ��ש��ן��מע�����ן�א��ת��ע��מ�כז��למד�כ����ן���צ��ת�כ��ש�(מסל�ל��אש��

כ�ד,�ע��ע�����PVCמ"מ�מט�פ�ס���110ק�ט���ד�ך�ג�ש�)�ת����צ��ת�(ש���ל��מגן)�א�
מ"מ�לפ��ת�ל�ש�לת�כ�ל���ז���א��פ�ק�ד.��כל��ש���ל����שמ������ש���5.3ד�פן��

��מ"מ�לפ��ת.���8ט��מש�כ���������ט�פלסט���ק�ט���,מש�כ�����ט��ל�ש��ל
��

��ש�חת�בק�ה�08.03.07 �

ס"מ��60ס"מ��/א���80ש���ת����ק��ת�לכ�ל���שמל������ש���ת��ט�ן�ט��מ���ק�ט���.1
��תא��למפ��ט��תכ���ת,��ע�מק�משת���(מתא���לע�מק��טמ�ת��צ��ת)�ע��מכס��

,��מ�ד����ש����ממ�קמת�400Dט�ן)��40מתא���לא�פ��מ�ק����ש���,�מכס��כ�ד�של�(
,��מק�����ש����ממ�קמת��מד�כ�,�א���א��B125ט�ן)���12.5כ��ש.�מכס���������של�(

כד�גמת��ק����סט�ד�ט��כ�ת���������פ�ד��א���שט��פת��.�מכס���ש���ת�ש�ס�פק
סל�ל�����.��מכס��������מתא�מ���לשט���כ�ת��ש�אלמא�ש����ע"���צ�ג���ש�אל��

�ע��ד�ת��ק�לן�תכל�ל�ת�ק�����ט�ן���ק��כ��סת��צ�����לג�ף��ש����שט����מ��צפ��.�
ע,�כש���מס�פק���ע��סג����"��לפמן�תעש��ת��ע"מ�א��ש�ש���ת�אל�������כד�גמת�

כ�לל��גד�ת��מ�עצ����זל,�ע��סמל����צקת�+��ט�ן,�א��מס�ג��צקת�–"סג���.�"�מס�ג�
��.��תשת�ת

��כלל��מכס��סט�ד�ט�������P�;A1�;A2מדג���תקש��תש���ת����ק��ת�ע����תשת��ת��.2
���תק�����תא��ל�����ת��ד��ש�ת���זק,��ש���ת����כש��ממפעל��מא�ש��ע"����ת��זק

�.מ�ד����א�����)�-���"ק�קע-���ת��זק�("�תא���לכ�ל���תת
��
��

�עב�ד�ת�ה�נת�תשתי�ת�לק��י�חח"י��ב�ק�08.04

�ק�לן���צע�ע��ד�ת�תשת�ת�(�פ����������של�צ��ת�תת�ק�קע�ת)�ע����ק������"���ק�����זק�
���כל�מע�����כ��ש��,��כל�עפ"���מפ��ט�עק����ת��תכ���ת.

מ"מ,�ע������225צ����,�ק�ט���10ע����מע���כ�ל����"�,��כ�ן��ק�לן�צ��ת�פלסט�ת�קש����ד�ג�
מ"מ,�ע�����110מ"מ,�א��ק�ט����צ�����7.7מ"מ,�ע����ד�פן��160מ"מ,�א��ק�ט����צ�����10.8ד�פן�
��.,�כמפ��ט��תכ���ת���ת�א���מלא�מ�ל��צ�ג�����ת���שמלמ"מ�5.3ד�פן�
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�13.5ע����מע���צ��ת�לתקש��ת�של��זק,��כ�ן��ק�לן��מע�����כ��ש,�צ��ת�פלסט�ת�מס�ג��.ק.ע�
SDRכמפ��ט��תכ���ת���ת�א���מלא�מ�ל��צ�ג�����ת��זקמ"מ��50ק�ט����,.��

�
�ביצ�ע�חיב���של��בל���ח�אל��נ�ע�א��גנ�ט���08.05 �

סע�ף�ז���כל�ל���צ�ע��������ל���ת���ת�ך��כ�ל,�פת��ת�,��תק�ת��על��כ�ל��צד�מ��ע���צד�ל��,�
�ש��ע"מ,�כ�לל�צ�����מגן��ש�ש����גמ�ש�ממתכת��על�עט�פ��פלסט�ת�ד�גמת���ש�צ�����גמ

פ�ט�ג�����מ��זק�ע��של�ת�למ��ע,�ק��ז�ל�ת�תמ�כ�ת��א��ז���עז����ספ���אש���ד�ש���מ�ד��
����ד�ש��ל�שלמת����צ�ע���מ��של�מתקן�תעש��ת���מפסק���ט��ן��מק���ש�ד�ש��ת�כ���ת.

�ק�פסת���IN�6ל��ת�ק��ע�מס�מלא�של��CAM�SWITCHמפסק�����ט��ן������מט�פ�ס�
א���A�Gע���ד�ת�א�כ�ת�א���880�GZכד�גמת���ט����UV�65�IPאמ�ד�מ�גן�פ�ל�אסט�/�פ�ל

��טלמכ��ק.
ג�ד��ל������מ��ע��/�א��ל���כאש��א�ן���ט��א�ק��צ����/����ק���4כל�מק���של�ש�מ�ש��כ�ל�

�כ�ל,��ש�ל�תק�ן��ש���קצ��ת��כ�ל�ש���ל�מתכ��ץ�ד�גמת���ק���צ�ע�צ����/����ק�על��מ�ל�ך��
�����ג�ד���א�ק���לכ��צ������.�כ��ל�א���ש����ע�

�כל�מק����ש�ל�זק�את��כ�ל��/�א���צ������אמצע�ת�של�ת�מתא�מ�ת�ת�ך�שמ����על�גמ�ש�ת�
���������לג����ע�ד�ת��ת��ע�ת�של��מ��ע.

�ת�ך��ק�פסא�מ�פ�ד����ג�ד���לפ���פאז�ת�כאש��כל�ג�ד�מס�מן��מספ���כ�ל��ס�מן��פאז�.�
������א��ד�לפ��מספ����כ�ל��.�מספ����כ�ל���ז�����������אמצע�ת��על��כ�ל.�סד�����

�ל���ת�����������(�ש����קצ��ת�של��כ�ל��).��ש�לשמ���על�ל�לא�ת�ע�דף�של��ג�ד����ת�ך�
��ק�פסא�ת���������,�אך��צ����שג�ד�לא���ל�ץ�למ�דק�/���ג���פאז�ת.�

����������ל��צת����ג����������תא��ל���א�ת��צ�����צ��ד.
�לל��������צד��מ��ע���צד��ל���ל���ת���צ�ע��כ��ס��לל���מ�לך��ל����������מ�����������כ

למ�דק��,�������מפסק���ט��ן��תאמת��ג�ד���כ�"ל�קטע��כ�ל��גמ�ש,��פעל����ד�קת�
������ד�.

��
����איט�ם��08.05.01

�ש�למ����את�אז����מגע���ן�מכס���ק�פס��לק�פס��(�מ��ע��,�ק�פסא�ת��������,�א��ז���
���������R.T.Vע�ד),����מ��א�ט�,�ד��ק,��על�צמ�ג�ת�לא��ך�זמן,�ד�גמת�פ�ק�ד���ק���ש

��

��הא�ק�ת�08.06

��35כל��ת��א����תת�ק�קע����(��דש��)�לעמ�ד��תא���������מ�ל�ך����שת��ש�ף��שז�����תך�
��ממ"�,��מ�ל�ך�������מק��ל�לצ��ת��ת�ך�עט�פת�אדמ��ט�ע�ת��ק����(ללא�מ�ל�����ל).

���צ�פ�ת��שמל�ת�ל�א�ק��על��ד��מ������מתכת������כל��מ���ל����מתכת����תשמ
��מג�ל������תק�����א��על��ד��מ�ל�ך����שת�גמ�ש�שט���שז���מתא���("ל�צ�").

��
�כל��מק����שמ�ל�ך���א�ק��מז�ן�מע�כת��א�קת�מש����ממש�ך�ממ��,��ש�ל�קפ�ד�ל�כ��ס�

ש��������ד,�ללא��ממש�ך�ל�על�כ�ל�מש�תפת��לל��ץ�את��מ�ל�ך�ז�ת���א�ק�����מ�ל�ךאת�
��.מ�ל�ך��ת�ך��

��
)�לס�מ�ן��BANDכל�מ�ל�כ����א�ק���פס����ש������ס�מ����שלט��ס�ד���ץ���ת�מ������ק�(

���מתקן/��ק�ד���מ�זן�א���מז�ן.
��

מ�ל�כ����א�ק���מדד����פ�ד,�אך�כל���מ����עז��ל���ת�של�ת����ג����כלל����מ���������ד��
���מ�.של�פס����ש��א�,��ק�ד�ת���א�ק���כד

��
��
������

�הא�ק�ת�ב����יית�התא��ה�08.06.01

�4271ת�תקן�מע�כת��א�קת��ס�ד�לפ����ק���שמל�ק��ץ��תק��ת���ס�ד���ט�ן�של��מ�כז����
��כ���ת.את�פ�ט�צ�אל�����מ�ד�ת�כמפ��ט��תפס��ש����מ�כז���,���ת�כ���ת.��ק�לן��תק�ן

��
�הא�ק�ת�בע��ד�תא��ה�08.06.02
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סג�ת�מכ�ז�ז�,��דאג��ק�לן��עת��כ�ת��כל���ס�ד�ת�לעמ�ד��תא����ש���צע��ע"���ק�לן��מ
מ"מ�לפ��ת,��4X40מע�ך���ג����ס�ד,�ל�כ�ת�"פס��א�קת��ס�ד".��פס������פס�פלד��מג�ל�ן�

�פס����תך�למע�ך�ז��ן���ס�ד����ג����ס�ד,��כל���תא��למפ��ט��תכ��ת�פ�ט��.�א��ך��פס�
ת��ס�ד�ז���ת����תא������כז��שקטע�גד�ל�ממ����ע�����ת����תא��א��ז���,�לא��ך�פס��א�ק

�א��ז�����קד���קד�����כמ�ת�מתא�מ��ל��������א�ק�.�"פס��א�קת��ס�ד"���סף,�פס�פלד��
של��עמ�ד�"פס��א�ק���3/8�Øמ"מ��א��ך�מתא��,��������ש���ת�ל���ג��א�ק��"��4X40ןמג�ל��

��לעמ�ד",�ג��לפס�ז���קד���קד�����כמ�ת�מתא�מ��ל�צ�ע��א�ק���כדל�לן:
��
ממ"��(אלקט��ד��א�פק�ת)�כל�מ�ל�ך�����������ג��פ�ד�����סף��35גל������מ�ל�כ�����שת�.1

����������מ�ל�כ���ז��לז��ע"��ש���ל�ל��צ��מתא��.�
�ממ"�,���������ן�"פס��א�ק��לעמ�ד"�ל"פס��א�קת��ס�ד".�16מ�ל�ך�מ��דד�"ט"��.2
�ממ"�,���������ן�"פס��א�ק��לעמ�ד"�לפס��א�ק�ת�למגש,�����16מ�ל�ך�מ��דד�"ט"��.3

���כל���תא��למפ��ט�עק����ת��תכ��ת�פ�ט��.�
��ממ"�,�ג�ד�של��כ�ל��/א���כ�ל����מ��������ן����2.5מ�ל�ך��/א��מ�ל�כ���א�ק���.4

���פ�ס��/א���פ�ס����/�א���אש�מע�כת��שק���,��������לפס��א�ק�ת�למגש.�
�
��:�ע��ת

��כלל���������א�ק�ת����צע�ע���על��כ�ל�מתא�מ��.�.1
מ��,�לפס������שת��ש������עמ�ד��,��ת���ת���������כלל����ג��,��ט�ע�ת,��א��.2

���ל���ת������מפל�ז.
��

�להש��את���טנציאלים��ס�08.06.03

כמ��א���ש�ט�ט.��פס���א��כ�את��פ�ט�צ�אל��������מ���שת���תך�כמפ��ט,��ל�ש���פס
�א��.�ג�דל����ג���כ�ד�ש��קפ�צ�ת�צ��ד����ג���מצ�פ���קדמ���.�כל����ג�ע��דסק��ת,�דסק�ת�

��מ�ל�כ����מת�����.ע�����
� ���

�יב���לצנ�ת�ה�ים�ח�08.06.04 �

א��,��זש���תך���אש��לצ��ת�"½�ס��ש��את��פ�ט�צ�אל���������לצ��ת��מ���ע"��������ל���ג�פ
��.מפק���ק�דת���������כן�צ��ת���������א�ש���ת��ל��ע"��.�ע"��של��כ�ד��מצ�פ��קדמ���

���
��דידת�התנגד�ת���08.06.05

מפק�.�לת��א�ק�,���ש�מן�על�ג���ת�כ��ת��מס��ת����דת��ק�לן�כ�ללת���צ�ע�מד�ד�ת��ת�גד�ע
��פ�ט�צ�אל����פ�ד):��תל�לן�פ��ט���ק�ד�ת�(ע����כל�פס��ש��א

��
��כל�אלקט��ד����פ�ד��-�
��צ��ת��מ����-�
���א�קת��ס�ד��-�
���ת�גד�ת�כלל�ת��-�

��
�הא�קה�אלקט��ד�ת�08.06.06

פ������שת,�מט��כ"א,�מצ��4מ"מ�ק�ט���א��ך���19אלקט��ד�ת�ת������מ�ט�ת�פלד��עג�ל���
מ��ד����א�כ�ת�לק�קע.�מ�ק����אלקט��ד�ת��ס�מן�לק�לן��זמן����צ�ע.��אלקט��ד��ת�גן�

מק����אלקט��ד���ס�מן��א�פן������על��125Bס"מ�ק�ט��ע��מכס����60ש��ת���ק��ת�קל��
�����ק�כ�לל�שלט�מתכת�.-מכס��תא���ק����צ�ע�צ���

��ק�����עז�ת��תקן�������מק���.�ת����ת�מ�ל�ך���א�ק��אל��מ�ט�ת�עש���ת�ך�תא���
��

��סי����אבי��ים�08.07

כל�א��ז���ס�מן�על��ד��שלט�ס�ד���ץ���קל�ט�ש����(אלא�א���ד�ש��מפ��ש�צ�ע�א��)�על�ל�ן�
��מס�מ���לא��ז����כל�ל�את�מספ���מעגל�ממ�����ז�ן��א��ז�.

��

���ג���ים�08.08 �
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�����54IPלפ��סט�ד�ט��תק��ת����צ����ת,��65IPמ�גן�מ����ע��ד��ז��פ���ש��מ�גן�לפ��סט�ד�ט�
��תק��ת��ת�ך��מ����.�כל�כ��ס�ת�כ�ל���לא��ז����מ�ג���מ���ת�����ד�ך�מע�����א�ט�ג��ן�
��פלסט��מתא�מ���לתק������"ל��מלמט�.�מ����כל��אטמ�����מע�����כל�ל���מ�����פ��ט.

��

��ק��י�ה�נה��08.09

��,����4X3�,6X4תכ����N2XYז�ת�עמ�ד��תא����ת��צע��כ�ל�תת�ק�קע��מט�פ�ס��.1
16X40.6/1למת���כ�ל��������מתא�מ���.ת�ממ"����תא���למפ��ט��תכ���KV,קצ��ת��

�M3א���"���ק�"��אטמ��על��ד��כפפ�ת��אש�כ�ל�מתכ��צ�ת��עמ�ד�����מ�כז����כ�ל���
�ממ"���מעל�.�16א��אלסט�מ�לד�לכ�ל�����תך�

�����צ����כל��כ�ל�����שא��א�ש����תקן�על�ת�פ���אספק��של����מ�ט�ע���על������ד�ד�.2
��של��.

לא���ת����צ�ע�מ�פ�ת��כ�ל��,�כל�קטע���כ�ל���������צ�פ�����ן��ק�ד�ת��מ�צא��.3
א��לא�צ��ן�א��ת��תכ���ת.��כ�ל/כ�ל�����ש�ל���צ��ת�תת�ק�קע�ת��ק�ט�����ס���.
�.��תא��למפ��ט��תכ���ת�מתא��

��ד��כ��ת�כ�ל��תשת�ת���תק����א�פן��ד�����ש�ל�/��מש�כ�.�מש�כת��כ�ל���ת��צע�על��.4
�ע��מאמץ�מ��ק����תא��ל�����ת��צ�ן��כ�ל.��כ��ת�ת�צע���ת�ק��מש�כ��א�ט�מט�ת

��מע���מעל�למאמץ��מת�����מ�ת�.��כל�פ������פ����א���ש������תק���גלגל�ת
�לשמ��ת�כ���ן��מש�כ���ל��ט�ת��ד��ס��כ�פ�ף�תק����.�קש��ת����ט��מ�שך�לכ�ל

�ת��צע��ע�סל����ק��ת�ק��.
��כ�ל��משך����פ�ס�על��כ��ש�,�ך�ת��צע��מש�כ����ן�ש���ת��קטע����תא��לצ��.5

�����ד��א���כך���ז���לש����ל�משך��ת��א�.�
עז�,��מ�ד���ת�ד�ש,�ל�תק�ת�כ���ת��גלגל�ת��כללת��מ���������ד��של��תק��סט��קצ���.6

�.�כ�ל��
ס.��ס�מ����ס�מ�ן�פלסט��מ���ד�כפ��ש������מ��ד��כ��סת��למ�כז��ת��מא���כ�ל����.7

אל�מ�������על������ט��מספ���כ�ל,������ט��ממ�לאת��צ�ע�שמן�ש����א��אד��,�
)�,�א��שלט�ס�ד��ץ�קש���כ�"ל�מא�ש��על��ד���BANDקש����לכ�ל�על��ד��ס�ט��(

��מפק�.
��

��ס��י�ת��ת���צ�ת�ל�בלי��.נ�08.09.01

(מע���לג�ד��),��ש�ל�תק�ן�על����ס�פ�ת�מתכ��צת��ממ"���מעל����16תך��פת��ת��כ�ל���
��(�עלת�מ����כפפ��א��ע�אצ�ע�ת)�מתא�מ��לג�דל��כ�ל.�RAYCH�Mאט�מ�,�ד�גמת�

��
�נעלי��בל�ל�בלי(�תח�נ��ך)�08.09.02 �

���על���כ�ל�,�������על��כ�ש����לכ��ג����(מתא���לכ�ל��).
���ק�לן��צ�ג�קטל�ג��צ�ן��על���כ�ל�ל��כ�ת�ד��ש��ז�.

���ך�מא�ש�.,�������ד�גמת�כפ��מ����א��ש����ע�DINעל���כ�ל���שא��ת��תקן�
��

��סי�����בלים�08.09.03

��ט�ל��ל�גן��כ�ל���ש�������ק�קע���/�א���מגש����/�א��על�ג���ס�למ�ת��ס�מ����ס�מ�ן�פלסט�
�על����א��"ק��צ�ל�"�א���ג��אל�ת�"TIPTAG"ס�מ���ת�ד�גמת��,מ���ד�כפ��ש������מ��דס

�"ל�מא�ש��על�קש���כ��ץס�ד���)�,�א��שלט��BAND(����ס�ט��2מספ���כ�ל,�קש����לכ�ל�על��ד�
ס�מ�ן�כ�ל������צע��ל���,�כ��ס�/�צ�א��ממ���,�כ��ס/�צ�א��לפ���א�כ�,�מע�����ד���מפק�.

��.אז���אש,��כל�ש��ת�כ�ל����ק�קע
� �

�ע��די�תא��ה�08.10

�יס�ד�לע��ד�תא��ה�08.10.01

��עמ�ד���תא������תק���על��ס�ד�ת��ט�ן�מתא�מ��,���תא��למפ��ט��תכ��ת��פ�ט��,
לפ��ת,��צ�ק��מ�ד�ת�כמצ��ן,�כ�ל����פ���,�כאש��������30ט�ן���ס�ד���ט�ן�של��עמ�ד������עש�

ס"מ��10(�מד�כ�ת),�א��מ�ג��ת��ס"מ�מת�ת�לפ����ק�קע��ס�פ�����10-כ�פאת���על�����שק�ע�
��ג�����ס�ד�,�1225לפ��תקן�����ס�ד�.���ס�ס���תק�����צ�ק��א��ע����גמעל�לפ����ק�קע�(�ג���ן)

161



20�
�

��5ד���ל�תק�����ט�ן.��לק���על��ן�ש��ל�ט�מעל���ס�ד��ג�����ק����ללא��ל�ד��א��צ�פ����מע�
��.מ�ק��ן�80א�מ����צ�פ���א�ץ�����ע����

דסק��ת��מ��דק�����עמ�ד�����תק���כש���מ�ג����/מפ�לס���ע"��א��ע��א�מ���ת�ת����+
ע"��א��ע��א�מ�����ספ���+�דסק��ת�+�דסק��ת�קפ�צ��ת.�לצ��ך�א�ט����גד�ש������א���

��לק����ת��של��א�מ���לכל�עמ�ד).��12ש�ל�דק���א�����סף�+�ד�סק�ת�קפ�צ�ת�(ס�"כ��על��ן,��
���ג���ס�ד��צ�פ���זפת�ק���למ��עת��ל�ד�.��מ�������ן��ס�ד���ט�ן�לפלט���ת�ת����של�

���עמ�ד��אט��ע"���ט�ן.
��

ת��תכ���לעמ�ד���תא���,�ש���צע��ע"���ק�לן,���כ���ש���ל�����תא��למפ��ט��ס�ד�ת��צ�קת�
�75גמ�ש,���4519עפ"��ת"��ד�גמת��דג��"ק����"�שכ�ת��-ד��צ��ת�מט�פ�ס�ש�ש������,פ�ט��
�ש���ל���לפ��ת�כ��ס�/�צ�א�)�א��לא�מצ��ן�א��ת��תכ���ת�ע����כ�ל��2מ"מ�ק�ט��(���50/א��
���ז��.�

ק�ט��לפ��ת��מ"מ�25)�צ�����כפ�ף�מט�פ�ס�"מ��כף"�1X35CUע����מ�ל�ך�"�א�ק��א�פק�ת"�(
��פ�ט��.���ל���לפ��ת�כ��ס�/�צ�א�),��כל���תא��למפ��ט��תכ��תש��2(

�מ������ס�ד�כל�ל��פ�����/א���צ����(�מ�דת��צ��ך)�כ�לל�ג���פ��ת��ד����של�����,�כל�סד����
��כ���ל�צ�ק�,��שת�ז��ן,��כ�ת�ש���ל��מע���ע����כ�ל����ז��,�אספק���עג�ן���ג����ס�ד�של�

��.כ�א��עמ�ד��תא���,�כ�לל�פס��א�ק�
���ק�לן���א�ש��ע"���מפק�.�מ�דד�מ�סמך�מטע���מ�ק����עמ�ד����ס�מן�ע"�

��
��:�ע��

�מ�ד�ת��מ�מלצ�ת�ל�ס�ס����ט�ן�לעמ�ד���תא�����פ���קט,��מפ��ט����תכ��ת�פ�ט��,��לק���
מ��ת��������מלצ�ת�של��צ����עמ�ד��תא�����א�ץ,�על��ק�לן�ל�ת��עץ�ע����עץ�ק��סט��קט���

למ�ד�ת��מ�מלצ�ת�ל�ס�ס����ט�ן���תא��לא�פ���ק�קע,�כ�לל�ק�לת�מקצ�ע���כל��קש���
�������ת���מלצ�ת��כת�.��

��
�ע��די��לדה�08.10.02

מ����תא��למפ��ט��8.80,��מ����עג�ל�ק�����א��ך������עמ�ד��פלד��מג�ל������עמ�ד���תא���
.�מ��4�,6מ�),��עמ�ד��פלד��מג�ל�������מ����עג�ל�ק�����ג������10תכ��ת�(ג�����תק�ת��פ�ס�
,��מ��ן�לפ���מ����ת���ס�ס�ת�של�����,��כל���תא��למפ��ט��812עמ�ד����ע���לד��ש�ת�ת"��

�RAL.�ג�מ����עמ�ד�����ז��ע�ת�א�ץ�����ט��ל�,��צ��ע���ג��ן��08.06.02מפ�ט��טכ����סע�ף�
6005��.��

���מ�����עמ�ד�כל�ל��:�פלטת���ס�ד�ע����ז�ק�����ן��פלט��לג�ף,�פת����ל�תק�ת�צ��ד,�ע
כ�לל�א�מ��,�����3/8ג���א�ק��מפל�ז��ק�ט��"�2מכס������ג�"אלן"�מתא���מ����סט�,�

ד�סק��ת�קפ�ץ��כ��.��כל��א��ז�����ד��ש���ל�צ�ת��עמ�ד��ל�������ז��ע���אש��עמ�ד�לפ��
תכ��ת�כ�לל�מספ����עמ�ד,��כל���תא��למפ��ט��מפ�ט��טכ������תא��לד��ש�ת�������ת�

���צ�ג���מזמ�ן.
��

�תא��2-�כ���ל��ס�ס,����ז�ק�����ז��ע�ת����צע��לפ����גל��ן.��עמ�ד��כל�ל��ס�ס��צ�ק,����ת�ך,
לעמ�ד��ג�ד����שת�,�ע��מכס��קש���עפ"���סט�ד�ט���של��צ�ן��עמ�ד��א��ז�����מ�ד�ת�

��לסג����אקסצ�ט��ת.�מ��דד
�����ג�4ת���ס�ס�������ל�ס�ד��אמצע��,��ס�ס�כ�לל�מש�לש��תמ�כ��מ�ל��ק�ד�ת�������ל��ג��

��ס"מ.�30,��עמ�ד��ס�פק�ע��ש���ל�ז�ד��ג����עד��ס�ד
��

כ���ת����ש�����ל��זק��עמ�ד,�ע��כ�����תא��לתקן�על��ד��מ��דס�על��ק�לן�ל�ג�ש�ת
��ק��סט��קצ����ש�����על���ש��ן�ממשלת��מתא��.

��
��
��

��גש�אבי��ים�08.10.03

פ�ל�ק����ט��מגש��א��ז����ל�תק����תא��א��ז����של�עמ�ד��תא���,������עש���מס���
�ל�ט���ת���ק���ז�מ��זק��ס����זכ�כ�ת�ד�גמת�ז��ת�צ�ת�מגלן�פלסט�ק���ע"מ�לעמ�ד���פ���

��מ����ת.
���מ�����מגש�כל�ל����א��ז������א��:�

ק"א���10כ�ש����ת�ק��Cלפ�ס����ד,��מא"ז��על�א�פ�ן��X10A+N1מא"ז�ע����ת�ק�אפס��.1
��לפ��ת,�ע��כ�ס���מתא���ל�ג�ת��מגע�����ש�פ��.
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��.�2(1X10A+N)פ�ס�����תק���מא"ז���כ�"ל�מג�ש�������2עמ�ד�ע��ע��.2
��ק��צת�מ�דק��כ�ל,�ע����������מ�ל�כ����ז�����אש�ת��מגש,�עמ�ד����.3

��ממ"�,�ע���צ�א��למ�ל�ך����10�35ע�ד�ת��מ�תאמ����ל�����מ�ל�כ�����תך�
��צ�פת,�א��ש�"ע��SOG�XIת�צ�ת��BC3ממ"�,�ד�גמת��דג�����0.75�6תך�

���מתכ�ן.�מא�ש��ע"�
�3/16מ"מ�ל�תק���למגש,�ע����ג���א�ק��מ���שת�"�4X40פס��א�ק�ת�מ���שת��.4

��.��ד�שתקפ�ץ��כמ�ת��דסק��תק�ט�,�ע��
�פס�פ��פ�ל�מ���ץ�למגש,����ז�ק��כ�ל��.�.5

�

�ג��י�תא��ה�08.11 �

�ד�יש�ת��ללי�ת�08.11.01 �

���כלל������ת��צ��ד��פעל��כ�ד�ש.�08ג�פ���תא�����������תא��למפ�ט��.1
מפז�����כל���לק����פ��ק���לצ�כ��ת�ז�ק���א��ט���כ�גד���פלקט����,�כ�ס����,�.2

��פ�ל��על��ד��צ�����א��ש�ש�ת�קש���.
���ג��,��א�מ����שא���א��ז���������מ��ט�����גד��תפ����ת���שת����ת��ת��ד�ת��.3

���ע�ד�ת.
�לפ��ת.�IK6ג�פ��תא����������על����זק�מכ���ס�����.4
�������על�ת��תקן��ש�אל��א����2.2לק��20ג�ף��תא�����תא���לכל�ד��ש�ת�תקן��ש�אל���.5

��של�א�ץ��מ�צא�של�.
ג�ף��תא����מ��עד�ל�תק����ל�ת����ת�לז�����אמצע�ת�מע�כת��פעל��אלקט����ת��.6

��ע�ד�ת�א��טג�ל�ת.���תק���תת�צע���תא��ל���א�ת���תק����מק����ת�של���צ�ן.�
�ש��������מע�כת���פעל���אלקט����ת�תאפש��תא����ק��ע����צ���,�ללא�תל�ת

�).�10%±מת����שת�(
כל�א��ז����תא���������מ��צ���סד�ת���לא��ד�פעמ�,��ק�לן��צ�ף�ל�צעת��דף�קטל�ג���.7

�מפ��ט��מתא��את�עמ�דת��ג�ף��מפ�ט�ז�.
א����ת�לכל�ג�פ���תא����ת��תן�על��ד���ספק�כ�צ�ג���צ�ן��תכל�ל�את�כלל��א��ז���.8

��ן��ג�ף.ל�מש�ש���,�כמ��כן�ת��תן�א����ת��ש����של��צ
�לכל�ג�ף�תא�����ש�לספק�ק�צ��עק�מ�ת�פ�ט�מט���ת�מא�ש��ת�על��ד��מע�ד��מ�סמכת.�.9

��
�איש��ים��תקנים�08.11.02

�ת�א��לא�ש���ג�ף�תא���������עמ�ד���תק�����מפ��ט���מט�: �� �� ���
תע�ד�ת�בדיקה��(יש�להציג�תע�ד�ת�בדיקה�חי�בי�ת���לא�ת�של������התקנים�היש�אלי��

�בא�ץ�הייצ���עב���התקנים������ט�להל�).��������025עבד�ת���ס���ת�
�.�תע�דת�מכ�ן��תק����תאש��את��ג�ף�על�כל�מ�כ����.�2.2�,2.3לק��20תקן��ש�אל���.1
�(פל�טת���מ����ת��ק���ז��).��12.3לק��961תקן��ש�אל���.2
�(ת��ד�ת�מת������������ק���אספק�).��12.5לק��961תקן��ש�אל���.3
(�פ�ע�ת�מש�ד��ת��תד���ד���מצ��ד����N55015/א����2.1לק��961תקן��ש�אל���.4

�תא���).
�(�ס���ת�מפ����פ�ע�ת�אלקט��מג�ט��ת�לצ��ד�תא���).�I�C/�N61547תקן��.5
�.IIד�גת���ג���מפ����ל���שמל��מס�ג��I�C60598תקן��.6
ת�ש���תא����של��מתקן��ע����לד��ש�ת��מפ�ט���תכ���ת,���ש����תא�������צע��ע���.7

�.0.7מקד���פ�ת��
������ת�צע�לא���א�ש���ג�פ���תא����על��ד���מפק�.�כש�ג�פ��תא�

�LEDג��י�תא��ה�בט�נ�ל�גית��08.11.03 �

�ג��י�תא��ה�יע�ד��בד�יש�ת�תק��נ�ס��ת�.1
�.א �.(L�D)(ד��ש�ת�מ���ד�ת�לצ��ד��ק�����2.13לק��61347תקן��ש�אל���
�.� �).L�D(ד��ש�ת��ט���ת�מ����ת��I�C62031תקן��
�.ג �.�RL1מת��–מע�כ�ת�תא���)�(�ט���ת�פ�ט����ל�ג�ת�של�����ת��של��I�C62471תקן��
�.ד �.10%±תפ�קת�א����צ������מת�ש�����מת���שת�של��

�
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�ד�יש�ת�ט�ני�ת�נ�ס��ת�.2
�.א ,�L79לפ����100%צ�ל�ת�של�כל�ג�פ���תא����מ����ת�תפ�קת��א���מ�א��ז��ת�����

�מת�צעת�ע��ג�ף��תא�����שלמ�ת�.�(�I)כאש���ד�קת�תפ�קת��א���
�.� ,��מד�ד�ת�L70שע�ת�ע��ד�������לתקן��50,000א��ך������מ���מאל��של�כל�ג�פ���תא�����

לא���משך�א��ך���80%-,��כמ�ת��א���לא�תפ�ת�מcº55ש�עש���טמפ�ט��ת�ע��ד��של�
�.(L80/F20)�������20%ש�גד�����צ�ן,�כמ�ת�מק���ת�א���כ�של�ת�לא��על��על�

�.ג משטף��א�����97%-שטף��א������ת��לא��פ�ת�מ�55ºcש"ע��טמפ�ט����של��6000לא����
�לת�.��ת�

�.ד ,��כן�P�oto�b�o�og�c�����fety�I�C�N,��62778�,62471ט���ת�ק�������תא��לתק���:��
�.��RG�0מ��של�ק��צת�ס�כ�ן�עד�

�.� �.80%ת����מ���מ�����CRIמת�מס��ת��צ�ע��
�.� �-�ג�פ���תא�����פ���קט�לא�תפ�ת�מ��L�D-��צ�ל�ת��א���ת���ת�לת�ת�של������ת���

�ל�מן�ל��אט.�130
�.ז �M�c�Adלפ��אל�פס�ת���2ג��ן��מ�ת�ת���א�מקס�מ����:�ת����סט��ת��M�c�Ad���

��מפעל���צ�ן.��(BINNING)(ע����תא��ת�פ���),�ע�ך�ש��שג��אמצע�ת�מ��ן��ד��ד�ת�
�.� אש����L�D,�כל�מ��כמ�ת������ת��������F10מ��של���L�Dאמ���ת:��תקל�ת������ת���

�������ש��גד�.מ������ת��ק��מ�ת��ג�ף�,��משך�א��ך���10%דל��לע��ד�לא�תעל��על�
�.ט �ZHAGAכל�ג�פ���לד��פ���קט������מ�צ�������������א�ג�ן��צ�����כג�ן��:ZHAGA�,

�ל�ד�(א���ש�צ��ך)��א�ן�צ��ך���L�Dכך�ש�ג�ף�תא������תן������ל��ל�ף�את��כ���
�ל��ל�ף�את�ג�ף��תא�����שלמ�ת�.

�.� ��מ�צ���של��ד�������������מק������ע"פ��מלצ�ת��צ�ן��תא���,��על��תקן,��א��ך�����
��מש�ש����לפ��ת.

ממע�ד��פ�ט�מט��ת�מ�סמכת,�עפ"��תקן��LDTא����I�Sג�פ���תא����������על��ק�צ����.�א
79�LM�I�S.ק�לן���צע���ש����תא����ל��כ�ת�עמ�ד���ד��ש�ת��.�

������NICHIA,�KUMI�D,�PHILIPSמת�צ�ת�א�ד�מאל�:��L�Dמק���ת��א���מס�ג���.��
LUMIL�DS,�CRג��ן�ז��..�כל������ת��על�ת����

לא��6000ºK,�עצמת��תא�����ג��ן�מעל�3000ºKטמפ�ט��ת�ג��ן��צ�ע�לא�תעל��על���.�ג
�פ�ק).�–.�(ע�כ��ש�א��4000ºK-עצמת��תא������45%תעל��על�

��
�ד�יש�ת�נ�ס��ת�לג��י�תא��ת�ח�ץ�.3
�.א �.�IK�08ג���מפ�����ל��מ���מ����
�.� �.UVג�ף��תא����������על�מ����מתכת�,���ד�ד�כפ�ל,�עמ�ד��ק���ת��
�.ג ש�ק/ד�������צ���ד���תקן��ג���מפ�����ש�ל��מת�,�ד��ק�ט�����מת�ס���ג��מ�

10KA/10KV.�
�.ד �ק�לן��ספק�עק�מ�ת�פ�ט�מט���ת�של�ג�ף��תא�����ת�ש���תא����ע��ך��תכ�����תא���

��תא��לס�ג���13201ע�מד��כל�ד��ש�ת��מפ�ט���תקן���ש�אל���CI��140�2000לתקן�
��ד�ך.

�.� �IP54.�תא�צ��ד��שמל��אט�����מת�IP65מ�����מת��תא��א�פט��ל���ת��ד������אט��
��לפ��ת.

�.� �עמד���ד��ש�ת�������ת�מש�ד��������מפ�ט��מד��ך�ל��ש���תא��ת��L�Dג�פ��תא�����
�.2018לד�מ��ל��

�
��

��ג�פ���תא�����פ���קט�ז���������מת�ך��דגמ���כדל�לן:
��

�מ�.��10ג����עג�ל�ק����מ�תקן�על�עמ�ד�,�INT�Cת�צ�ת����FUTURמדג��L�Dפ�ס��.1
מ�תקן�על�עמ�ד�,�INT�Cת�צ�ת���FUTUR��MINI�/�UNIV�RSALמדג��L�Dפ�ס��.2

�מ�.��6ג����עג�ל�ק����
עג�ל�ק����על�עמ�ד��ש���ת�מ�תקן�,�INT�Cת�צ�ת���UNIV�RSALדג�מ�L�Dפ�ס��.3

��ל�א�ת�שצ"פ��.�מ�,��4ג����
��
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�צ�ג��מ�עצ�����א�ש���ס�פ��של�אד��כל�ת����ף,�ג�פ���תא�����������עפ"����ש����תא��
��.��מתכ�ן

��
��אח�י�ת��תח��קת�ג��י�תא��ה�08.11.04

�ש����לפ��ת,��תק�פת����5א����ת�ספק�ג�פ���תא�����ד�שת���א�לתק�פ��של��
���א����ת���ל�ף��ספק�כל�ג�ף�שפסק�לפע�ל�א��שא����מספק�את�ע�צמת��א��,�
����תא��לד��ש�ת��מזמ�ן,�על�ת���לפת�ג�פ���תא������ע��ד��ת��ל�על��ספק.

���ש�את����א�ת���תק�����ת�ז�ק��לא�ש����מזמ�ן.�ספק��ג
��

��התא��ה��תק��בדיקת�08.11.05

��תא�����מת���ד�קת�מכ���ל�ד�ג�טל��תא����מד��אמצע�ת�ת��צע��תא����מתקן��ד�קת
�של�מק����כל.��מצ��ף��תכ��ן��"�ד���מפ��ט�ת��מד�ד��ל�ק�ד�ת���תא���LUX-���א�פק�ת
�מ��ל��ד��על�ת��צע���ד�ק�.���ז�ת���ד�ק���דשמ��פ�ס���כ���ן�ל�צע��ש,�-/+��20%מעל�סט���
�לפ����מתכן�לא�ש�����גש��ד�ק���"ד�.��מפק������כ��ת��ש�כ���שע�ת��ק�לן�של�ע��ד�
��.��ק�ל�
��.��מתכ�ן����כ��ת��ק�ל���מסג�ת�ת��צע���ז�ת��ד�ק�

�����ת�ק���לע�ל��מפ��ט�ת���ד�ק�ת�שת��ל��צ�ע��מ��ף��כ���כן���ד�ק��צ��ד�לספק��ק�לן�על
��.�מק����ד�ש��אש�

�
�ניה�ל�עב�ד�ת��תנאים��י�חדים�נ�ס�ים�לעב�ד�ת�חש�ל�08.12 �

��ניה�ל�העב�דה��התא�גנ�ת�08.12.01

מ��ל��פ���קט�מטע��ק�לן��מש���לע��ד�ת��שמל,������מ��דס�מ��ס�,���ש����פ�קס�
ס��ן���מ��דס��.��צ�ג��ק�לן��את�������מ��ל�ע��ד���על�ת�א��טכ�א��(א����דסא�),��על��

�ת�ד�מ�ת.�מ��ל��ע��ד���������כ���את����צ�פ�ת,��כל�תק�פת��ע��ד�,����א������מ�כ���ע��ד
א��א��על�תא���כל�ע��ד�ת���שמל�ע��ע�ד�ת��������א���ת.�מ��ל��ע��ד�������מ�סמך�

��לק�ל���לט�ת,��ל�צע�כל�ע��ד��לפ�������ת��מפק�.
��

�בדיקה�ס��ית�של��תקני�חש�ל�08.12.02 �

למתקן��/א��מתק����ש���צע�����ל�צ�ע��ד�ק�ת�ס�פ��ת,�����א��א�����ד���לעד���שמל��ק�לן
א��ע"����דק�פ�ט��מ�סמך����ת���שמל��על��ד�,�כ�לל��ד�קת�מתקן�תא��ת�������ת�ע"����דק�

���על���ש��ן.�מתקן�תא��ת�������ש���צע�על��ד�����דק�ג��ע"���צ�ג��מ������דס��של��מזמ�ן.
�ט�����������מתקן�ל�שת�(�פעלת�ע���שלמת�מתקן��תא�����כל�א�ד�מ�קטע����מפ�

�מ�כז���),��ד�ש��ק�לן��אמצע�ת�ספק�פ�ס���תא����(ש�����לספק�את��פ�ס����פ���קט),�
�צ�ע��ד�ק��פ�ט�מט��ת���ש�כ�,��אמצע�ת�מכש���מד�ד��מתא����מכ���ל,�כ�לל���צאת�ד����

��ן�פ�ס���,�ש�ל�צע�כ��20%מעל���מתא���ע��ת�צא�ת���ד�ק�/�ד�ק�ת,��כל�מק���של�סט��
מ�דש���ד�ק����ז�ת.��ד�����ד�ק����גש�לא�ש����מתכ�ן�לפ����ק�ל�.��ד�ק����ז�ת�ת��צע�
�מסג�ת��ק�ל�����כ��ת��מתכ�ן.�על��ק�לן�לספק�צ��ד���ד�ק���כן��כ���מ��ף�ל��צ�ע�שת��

����ד�ק�ת��מפ��ט�ת�לע�ל���ת�ק�����אש����ד�ש���מק��.�
��דס��מצד��מזמ�ן,��אמצע�ת��מפק�,�א����ג��עת��ע��ד��ש�משך���צ�ע��ע��ד������פק���

מא�מ��מא����ת����לעד�ת�של��ק�לן�לט����ע��ד������מ���,�לתק���ת��מע�כ�ת,��לעמ�דתן�
�ד��ש�ת��תק���,��מפ�ט��,����ק�����תק��ת.��ע��ד��ת�ש��כגמ���,��ק�לא���ש�תק�ל��

��כ�ת����צ�ע���ד�ק�ת,������על�ע"���מפק��(ללא��סת��ג���ת).�כל����צא�ת�מכל�ס�ג�ש��א,��כ
���ש��ן��ק�לן,��לא��ש�ל��על�כך���פ�ד.

�
��

���תק��חש�ל�באת��הבניה�08.13

מתקן��שמל�א�ע���את��������-מתקן��שמל��את�����������צע���תא��לתק��ת���שמל�
��.6210ק��ץ��תק��ת��-�מת��שא����ע�ל��על�מת���מ�ך�

�שמל��זמ����כל�ל:מתקן��� �� �� �� �� �� �� �� ���
�ל����אש�.�.1 �� �� �� �� �� �� ���
�ל���ת�מש���כמפ��ט��תכ���ת.�.2 �� �� �� �� �� �����
����קט�פ�ל�קס��כל�שט��������15ממ�צעת�של�תא����זמ���אש����ט����מת�תאמתקן��.3
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�����������������������ק�דת�תא����א�ת�לפ��ת��כל��לל.����������������������.4 �� ��
�ק�מת��של��ד����מד�ג�ת.�ק�דת�תא�����כל�מפלס��.5 �� �� �� ���
�����ע���כל�מפלס�של��מ���.מט�����500א�גז�שקע���א�ד�לפ��ת�לכל�.6 ������
���ז��ת�למ��פ���מל����אש��א��מל���מש��.�.7

��
מתקן���שמל��זמ����מפ��ט�לע�ל����צע�לפ��תכ��ת�עק����ת�של��מתכ�ן����תא��לכת���

���כמ���ת,��על�ת��תש�ל��כמפ��ט��כת����כמ���ת.
��כפ��ש�ק�ע��מפק��מפע���ק�לן��ד�ש�לספק�לס���ג�ן�תא��ת�ע��ד����ספת��אז�����מ�גד��

לפע�.�תא����ז��ת�זן�מק�פסא�ת��שקע����אז����ת.�תא��ת�ע��ד��ת��צע��אמצע�ת�כ�ל���
מא��כ����ג�פ��תא����פל�א��סצ�ט���/�ל"ג/ק���ץ.�מתקן�תא����לע��ד����מדד�ק�מפלט.�כל�

���צ��ד�מ�שאל�לצ�כ���ע��ד����מ����כ�לל�פ��ק��פ�����מ�שט���גמ���ע��ד�ת.
�אש�����ל���ת�מש������������מ�����מפ�ל�אסט��מש����ן,���תא��לתק��ת.��ז��ת��ל���ת

לל���ת��אש�����לל���ת�מש��������צע����תק���קש����מס�ד�ת,�כ�ל�על�ס�ל�,�פת�ל�מס�ג�
H07RN�Fלפ��תקן��DIN/VD��.כמפ��ט��תכ���ת��

ל�קס��כל��15עת�של�,��על����ד�ד�כפ�ל,�לק�לת�תא����ממ�צIP54ג�פ��תא���������מ�ג����
מט��א��ך�של���7שט�����פת������פ���קט.��מסד����ת���תקן�ג�ף�תא����א�ד�לפ��ת�לכל�

�פ��זד��.��כל��ד�����מ��צעת�ע��ד����תקן�ג�ף�תא����א�ד�לפ��ת,��ק�לן��תא���ע���מפק��
��ק�לן���אש���ק�ע�את��שט���������ש�ל�תק�ן�תא����זמ��ת�לע��ד�,��ס����ע��ד�ת�

������אל�,���ע����ג�פ���תא����ל�ד����א����.��ד
,�UV,�מ�גן�IP545א�גז�שקע����את�����������צע��א�גז�פ�ל�אסט��מש����ן,���ד�ד�כפ�ל,�מ����

��צ��ד�מ�ת�ג�מ�תקן�מא�����קלפ�ת�מגן�קפ�צ��ת.�א�גז�שקע������צע�לפ���מפ��ט��תכ���ת.
��א�גז��כל�ל: �� �� �� �� �� �� �� �� ���

�3�x�63Aמפסק��אש���1.�1 �� �� �� �� �� �� ��
���ש�ש���א�גז���-�סט��דק���ל�סתעפ�ת�כ�ל��ז����.2 �� �� ���
���10KA,�3�x�32Aמא"ז��3.�1 �� �� �� �� ������
���10KA,�3�x�16Aמא"ז��4.�1 �� �� �� �� �� ���
���10KA,�1�x�16Aמא"ז��5.�2 �� �� �� �� �� �� �

��� �� �������
�מ�ל�אמפ��4�x�40A��,30ממס���ז���פ�ת��6.�2 �� �� �� �� ������
�����5�x�32A,�Cשקע�7.�1 �� �� �� �� �� �� ������
������5�x�16A,�Cשקע����8.�2 �� �� �� �� �������
������3�x�16A,�Cשקע����9.�2 �� �� �� �� �� ������
��IP54ש�אל�����1�x�16Aשקע����10�.�4 ���
��

���את��תכל�ל�כל�לן:�ד�קת�מתקן���שמל�
��� �� �� �� ���

�מ��דס����- ��ד� ��את��על ��זמ�� ��ד�קת��מתקן �תכל�ל�את�כל�3דק�ס�ג ��ד�ק��ז� .
��ל���ת��מש�������������למ��פ��.�לפ���צ��ך�ת��צע���ד�ק���של���.

��פע���ש��.�-ל���ת���ז��ת�על��ד���שמלא����דק��ד�קת��תשת�ת���אש�ת��-
���ד�קת�מפסק��מגן�פע���ש��ע.�-

��ק�לן����ל���מן��ד�ק�ת���תעד���צ�ע�כל���ד�ק�ת. �� �� �� �� �����
�����ד�ק�ת�מתקן���שמל�ת�מדד���ק�מפלט�לכל��פ���קט�לכל�תק�פת����צ�ע.

��
���א��ז��סד�����גמ���ע��ד�ת��פ�ק��ק�לן�את��ל���ת,�ג�פ���תא������כ�ל�����מס���א�ת

�למזמ�ן.�על�ת��פ���ק�כל�ל���מ������פ��ט����לא��ש�ל����פ�ד. ���

�א��ני��דידה�08.14

��ש���צאת���עד�����ן�מש�ד�ת.�08א�פ����מד�ד�������א�פ����מד�ד���מפ��ט����מפ�ט��כלל��
מפ�ט���ע��ד��שלע�ל�������לק�של�א�פ����מד�ד���לפ�כך�כל���מ����עז�,�ע��ד�ת��ל��ת��כד�מ��

פ��ט����מפ�ט����מדד��ככל�ל����מ��������ד��של��סע�ף��ע�ק����מפ�ט��לא��ש�ל��ע������מ
����פ�ד.

כל�ס�ד�����ט���ת��ע��ד�����מ����עז���כ��כ�����תאמת�מתק����ק��מ���לע��ד�,�ע��ד�ת��ג����
ש�ל���כ��צא��ז�,��כל�כ�ד�ש��תק��ת�א�����א�ת��מפק�,�כל�ל����מ���������ד��של��ע��ד�ת��לא��

����פ�ד.
��ע��ד�ת�ש��������מתק����ק��מ����מדד�ת���פ�ד��סע�פ��כת���כמ���ת.�
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 פרק�ראשון:�כללי .1

�מבוא .1.1

 )Quality-Control( איכות לבקרת מקצועית/ארגונית מערכת להקמת ובהנחיות בדרישות עוסק זה מפרט
: להלן( ובאחריותו הקבלן באמצעות עצמית איכות בקרת ביצוע כוללת הקבלן עם ההתקשרות בהם בפרויקטים

 שנועד הכולל מהמערך חלק היא הקבלן ע״י המופעלת האיכות בקרת מערכת, זו לגישה בהתאם).�איכות״�״בקרת
 כולל( איכות לבקרת מערכת להקמת במחויבותו מתבטאת לקבלן האחריות העברת. הפרויקט איכות להבטחת

 האיכות ביעדי ועמידה ההסכם סעיפי כל מימוש של ובדיקה מעקב שעיסוקה), משנה וקבלני ספקים, יצרנים
 .זה במפרט כמפורט, הבדק ובתקופת הפרויקט הקמת בתקופת

 הנדרש כל ביצוע כוללת האיכות״ ״בקרת לשיטתנו), Self Quality-Control( העצמית האיכות בקרת מערכת
 הקבלן ממערך נפרד בלתי חלק מהווה, זה במפרט ובמיוחד, בנייה לעבודות הכללי המפרט של בפרקים זה לעניין

 בתקן הכלולים העקרונות פי על תפעל המערכת). מעבדה שירותי כולל( הקבלן חשבון ועל במימון תעשה והפעלתה
�והשיכון יפעיל במקביל. זה במפרט המפורטות הטכניות הדרישות ולפי  ISO 9000 לאומי-הבין , משרד�הבינוי

 כמערך שתשמש, הפרויקט ברמת )Quality-Assurance( איכות הבטחת מערכת, הפרויקט מנהל עם בתאום
משרד� יפעיל, הקבלן ממחויבות לגרוע ומבלי, כן כמו. איכות לבקרת המערכת פעילויות של ולאישור לבקרה

 משתנים בהיקפים בפרויקט שתפעל) להלן כמפורט( עליונה איכות הבטחת מערכת גם ישיר באופן הבינוי�והשיכון
 .ענייניים צרכים פי על

, לכך הקבלן ומחויבות, ההסכם מסמכי ובשאר זה מפרטב המוגדרות והבקרה האיכות שדרישות, בזאת מודגש
 או משנה קבלני ידי על מבוצעים הם אם גם, לאתר המסופקים והעבודות המוצרים לכל תקפות תהיינה
 את כן על יכללו, ספקים/יצרנים ועם המשנה קבלני עם הקבלן של העבודה וחוזי הסכמי. אחרים ספקים/יצרנים

 קבלן כל, כך לצורך. מהקבלן הנדרשים ובסטנדרטים באיכות מוצרים קבלת שיבטיחו המתאימות הדרישות
ביצוען�והשלמתן�על�ידי�אי� כי מובהר, ואולם. משלהם איכות בקרת מערכות להפעיל יידרשו ספק/יצרן וכל משנה

 משנה קבלן שלפיה הקבלן טענת תישמע ולא, כוללת אחריות הינה הקבלן של אחריותובקרת�האיכות�של�הקבלן�
כל� .המזמין כלפי הכוללת מאחריותו אותו פוטרת זו ואחריותם בחלקם אחראים מטעמו אחר ספק/יצרן או

הממוחשבת�אותה�חייב�הקבלן�באמצעות�די�במערכת�ערכת�בקרת�האיכות�ישתקף�באופן�מיהמתבצע�ומדווח�במ
 .)בהמשך 4ראה�פרק�מיד�עם�תחילת�העבודה�(בקרת�האיכות,�להפעיל�

 התנאים לפי שנקבעו הזמנים מלוחות לגרוע כדי בכך אין, זמנים לוחות על מדובר בו זה במפרט מקום בכל
 .שם כהגדרתו, השלדי הזמנים לוח את לשנות או, ההסכם של הכלליים

�מטרות .1.2

 הנחיות/דרישות של בנייה לעבודות הכללי המפרט פרקי לכל מחייבת כוללנית מעטפת לשמש זה מפרט מטרת
משרד� של קבלניות לעבודות להסכם כהשלמה, הקבלן של איכות לבקרת ענייניים טכניים/מקצועיים בתחומים

 .איכות בקרת בנושאי) נספחיו על 3210 מדף חוזה( הבינוי�והשיכון

 הגדרות .1.3

�והשיכון �הבינוי �והשיכון״ מצוין בהם המקומות בכל:�המזמין�או�משרד �הבינוי  הכוונה ״המזמין״ או ״משרד
 .ההסכם לפי משרד�הבינוי�והשיכון של מטעמו לפעול המוסמך לגורם או משרד�הבינוי�והשיכוןל
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 של לסטנדרטיזציה משרדית-הבין הוועדה של בנייה-לעבודות הכללי המפרט: בנייה-לעבודות�הכללי�המפרט
 צ"מע/התחבורה ומשרד והשיכון הבינוי משרד, הביטחון משרד בהשתתפות ולמחשובם לבנייה החוזה מסמכי

 ).הכחול״ ״הספר גם להלן( הביטחון משרד בהוצאת
 באתר לעיון וניתנים הביטחון משרד של לאור בהוצאה לרכישה ניתנים זה במפרט הכלולים השונים הפרקים

 .הענייני האינטרנט

 הנחיות מכיל, הקבלן לבין המזמין בין האחרים ההסכם ממסמכי חלק המהווה מפרט:�המיוחד�הטכני�המפרט
 לפרויקטים או מסוים לפרויקט ורק אך ומתייחס הכללי במפרט המוצגות לאלה נוספות או/ו שונות והוראות
 .נכתב שעבורם מסוימים

 ע״י ושאושר מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ע״י שהוסמך מי או, הישראלי התקנים מכון:�מאושרת�מעבדה
 .1953-התשי״ג התקנים לחוק) א(12 סעיף פי על והמסחר התעשייה במשרד התקינה על הממונה

 חוזק את לבדוק כאמור ואושר שהוסמך מי גם בטון בעבודות, היתר בין, העוסקים פרקים-תת/פרקים לעניין
 התאמת את לבדוק); העניין לפי( הדריכה פלדת ושל הזיון פלדת של, מרכיביו של לתקנים והתאמתו הבטון

 .כך על בדיקה תעודות ולהנפיק לתקן, לבטון הטפסות

 שתפעל הקבלן מטעם מקצועית/ארגונית מערכת:�בפרויקט�איכות�בקרת�מערכת�או�עצמית�איכות�בקרת�מערכת
 ספקים/היצרנים ,הקבלן של פעילויותיהם כל את ולאשר לתעד, לנתר, לבקר במטרה הפרויקט ביצוע במהלך
,�הכל�ומפרטים תכניות ובהם, המקצועיים ההסכם מסמכי בדרישות עמידה להבטיח והמיועדת המשנה וקבלני

 המשרד.כפי�שיתואר�להלן�ומאושרת�על�ידי� תייעודיבאופן�שקוף�ומיידי�במערכת�מחשוב�

�בפרויקט�איכות-הבטחת�מערכת �הבינוי בשם פעילויותיה את המבצעת מקצועית/ארגונית מערכת:  משרד
 של העיקריים תפקידיה. הקבלן של האיכות בקרת מערך מול אל הפרויקט מנהל עם בתאום והפועלת והשיכון
, פעילויותיה ואשרור האיכות בקרת מערכת של פעולתה אופן של ובקרה בחינה הינם האיכות הבטחת מערכת
 .פרויקט של הקיום תקופת כל במשך

 הרגיל והקשר הפרויקט של איכות להבטחת הכוונה, איכות הבטחת המונח מוזכר בו זה בפרק מקום בכל
 .הפרויקט של האיכות הבטחת מערכת מול יהיה הקבלן של והיומיומי

 .המזמין מטעם הפרויקט של איכות הבטחת מנהל: איכות�הבטחת�מנהל

 .הקבלן מטעם הפרויקט של האיכות בקרת מערכת לפעולות האחראי העובד: )מב׳׳א(�איכות�בקרת�מנהל

 בפרויקט המבוצעות העבודות מתחומי אחד כל בראש העומד מקצוע בעל):�מב״את(�תחומי�איכות�בקרת�ממונה
 .מב״א-ל בכפיפות ופועל

 מונחים כהגדרת ,בפועל המבנה סיום ליום ועד העבודה״ התחלת ״צו קבלת מועד שבין התקופה: ההקמה�תקופת
 .ההסכם של הכלליים בתנאים אלה

 .ההסכם של הכלליים בתנאים המבנה״ סיום ״יום כהגדרת: המבנה�סיום�יום

�זמנים�לוחות  שנקבעו הזמנים מלוחות לגרוע כדי בכך אין, זמנים לוחות על מדובר בו זה במפרט מקום בכל:
 .ההסכם בהוראות

�והשיכון ידי על ובכתב מראש לאישור הכוונה: מאושר  הטעון את לאשר ידו על שהוסמך מי או משרד�הבינוי
 .אישור

 ומבנים גשרים מיסעות, אקוסטיים קירות, תמך-קירות, קרקעיים-תת יםרמעב, מים ירמעבי לרבות:�דרך�מבנה
�.אחדים

 .מעדכנו או המוזכר התקן את המחליף יותר מעודכן תקן לרבות: )ישראלי�תקן(�ת״י
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�ישימים�מסמכים  יהיו הישימים המסמכים כל. הרקע ומסמכי המחייבים המסמכים הם ישימים מסמכים:
 של לפרקים בהתאם שתבוצע תיקון או עבודה כל לביצוע הענייני במועד התקפה האחרונה גרסה/במהדורה

 .בנייה לעבודות הכללי המפרט

�מחייבים�-�ישימים�מסמכים  מסמכים של ברשימות המנויים, זרים או/ו ישראליים, מקצועיים מסמכים:
 מהמסמכים אחד כשכל, בנייה לעבודות הכללי המפרט של מהפרקים אחד בכל המוצגות מחייבים ישימים

 .העבודה ביצוע במועד התקפה האחרונה גרסתו/במהדורתו מחייב האמורים

 המנויים, זרים או/ו ישראליים, מקצועיים מסמכים: מנחים�מסמכים/רקע�מסמכי�-�ישימים�מסמכים
 של הפרקים-ותת מהפרקים אחד בכל יםהמוצג מנחים מסמכים/רקע-מסמכי - ישימים מסמכים של ברשימות

 התקפה האחרונה גרסתו/במהדורתו מקצועית להנחיה משמש האמורים מהמסמכים אחד כשכל, הכללי המפרט
 .העבודה ביצוע במועד

�מילות�מפתח� .1.4

 .מדידות, בדיקות, עצמית איכות בקרת, איכות הבטחת, איכות בקרת

�מסמכים�ישימים .1.5

 גרסה/במהדורה יהיו הישימים המסמכים כל. הרקע ומסמכי המחייבים המסמכים הם הישימים המסמכים
בקרת�הכל�בבקרה�של� ,זה למפרט בהתאם שיבוצעו תיקון או עבודה כל לביצוע הענייני במועד התקפה האחרונה

 האיכות�בפרוייקט.

�מסמכים�מחייבים .1.5.1

 .ב�ותקן��הקיימים��למלאכות�השונותכל�מפרט�מחיי

 :הם זה למפרט מחייבים מסמכים

 .בנייה - לעבודות הכללי המפרט של הפרקים בכל כמחייבים המוצגים המסמכים כל .א

   .למטה  המצוינים התקנים  כולל  הישראלי התקנים מכון של האיכות תקני  כל .ב

)1 :9000 ת״י ;ומושגים יסודות - איכות ניהול מערכות  
)2 :9001 ת״י ;דרישות - איכות ניהול מערכת  
)3 :9004 ת״י ;ביצועים לשיפור מנחים קווים - איכות ניהול מערכת  
)4 :10013 ת״י ;איכות ניהול מערכת לתיעוד מנחים קווים  

)5 :14001 ת״י ;לשימוש והנחיות דרישות: סביבתי ניהול מערכות  
)6 :18001 ת״י .דרישות - בתעסוקה וגיהות בטיחות ניהול מערכות  

-Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications" - J.L.Burati et al" FHWA-RD .ג
02-095, 2003. 

 "Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO .ד

�רקע/מסמכים�מנחים-מסמכי .1.5.2

 של הפרקים בכל מנחים מסמכים/רקע-כמסמכי המוצגים המסמכים כל הם זה למפרט מנחים מסמכים
 .בנייה-לעבודות הכללי המפרט
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 תפקידים,�מבנה�וארגון -פרק�שני:�מערך�בקרת�האיכות� .2

�כללי .2.1

�הפעילות�של�מערך�בקרת�האיכותתחומי� .2.1.1

 כללי - פעילות-תחומי .א

 .להלן המוצגים העיקריים התחומים את לפחות יכלול האיכות בקרת מערך

 ההקמה בתקופת .ב

 :הבאים העיקריים התחומים את לפחות האיכות בקרת מערך יכלול ההקמה בתקופת

 )1 ;וניקוז כבישים עבודות תחום
 )2 ;תחום�גישור

 )3 ;וביסוס קרקע עבודות תחום
 )4 ;ותקשורת חוץ תאורת, חשמל עבודות תחום
 )5 ;נוף פיתוח עבודות תחום
 )6 .וביוב מים צנרת עבודות תחום

 העבודות וסוג הפרויקט לאופי בהתאם לעיל מהאמור נוספים או/ו שונים לתחומים חלוקה תיתכן
 שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש הזכות למזמין. ומבנים גישור עבודות תחום כגון, המתוכננות

 .הקבלן ידי-על

�איכות-מהלכים�עיקריים�של�מערך�לבקרת .2.1.2

 האיכות בהיבטי– ומפרטים תכניות - ההסכם דרישות מילוי להבטחת אמצעי מהווה האיכות בקרת מערך
 :הבאים העיקריים המהלכים ביצוע את להבטיח, השאר בין, אמור האיכות בקרת מערך. הנדרשת

 יעמוד והתוצר יעילים העבודה שתהליכי לוודא מנת על איכות בקרת של ברורה תכנית קביעת .א
 .המפרטים בדרישות

  תכנית פי על  רלוונטיים ומקטעים לקטעים הפרוייקט� חלוקת ידי על  הבקרה תכנית  שלד  בניית .ב
�ועל�בסיסהתואם  הזמנים ולוח]  אתו מלא בתיאום[ הקבלן של העבודה בקרת�איכות�משרד� נהלי ,

�(נספח� �והשיכון �4.7 בפרק המתוארת למערכת יוכנסו  –') דהבינוי �כולל �מבנה��(ראה�סעיף�ד��, �עץ
 .להלן)

 .פרויקט ביצוע במהלך ובביצוע בתכנון לשינויים ב״א תכנית התאמת .ג

 –דוגמא�( הפרויקט עץ�המבנה�מפרט�את�כל�פעילויות . עץ�המבנה�לעבודות�המבוצעות�באתרהתאמת� .ד
 .')גנספח�

 ביצוע�. לפני וחומרים קבלני�משנה� ,ספקים פסילת או אישור - המוקדמת הבקרה שלבי ביצוע .ה

 ואישור המשנה קבלני כולל, במערכת התפקידים בעלי כל ע״י הנהלים קיום על ובקרה מעקב ביצוע .ו
� מעקב הכולל הביצוע שלבי �המאושרת �המחשוב �במערכת �של �עדכון , בהן והדיווח התיוגרשימות

 .ומסמכים התאמות  אי, הבדיקות בתוצאות

 בהתאם פסילה או ואישור הבדיקות תוצאות בדיקת, השונים הביצוע בתחומי מעבדות הכוונת .ז
 כולל�הכנת�פרוגרמה�לבדיקות. לדרישות
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 לגבי יעודכנווכן�המסירה,� ממסמכי חלק יהיו המדידה ונתוני המודדים רשימות. מדידות בקרת ביצוע .ח
 . אמת בנתוני עיבוד מנת כל

 .ולספקים ,�לקבלני�משנה�לעובדים איכות ומבדקי סקרים, הדרכות ביצוע .ט

 .בפרויקט איכות ולהבטחת הקבלן מטעם פרויקט למנהל שוטף דיווח .י

 .הפרויקט למסירת מסכם ודוחכולל�חודשיים,� ,תקופתיים חות"דו הכנת .יא

 .ומסירה שלבים, דרך לאבני איכות בקרת  דיווחי הכנת .יב

 שתוצריהם המוודאים תהליכים וכן מתאימים אחרים וספקים משנה-קבלני של בחירה-תהליכי בניית .יג
 .בעבודות שילובם לפני המפרטים בדרישות עומדים

 וכן המוגמר המוצר ובאיכויות העבודה בתהליכי התאמות-אי ותיקון טיפול, זיהוי תהליכי יישום .יד
�בפעילות� .התאמות אי על מחזרה להימנע מנת על העבודה תהליכי לשיפור דרכים קביעת שימוש

 �פעולה�מתקנת��בהליך�העבודה�.

, המעבדתיות והבדיקות האיכות בקרת פעולות ותוצאות העבודה תהליכי כל של מסודר רישום שמירת .טו
�שהושגו האיכות רמות של ברורה הצגה שתאפשר בדרך �תוך �ומי, �שקוף �מתמיד �במערכת�עדכון ידי

 המחשוב�שאושרה.

�עיקריות�לפעילות�מערך�לבקרת�איכות�בפרויקטהתניות� .2.1.3

 המפרט של בפרקים המפורטות האיכות דרישות כל ישמשו איכות לבקרת המערך לפעילות כבסיס .א
 זה.,�כולל�מפרט�המיוחד הטכני במפרט נוספות ודרישות בנייה לעבודות הכללי

 פעילויות שמועדי כזה ובאופן, הפרויקט של הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע לעיל האמור כל את .ב
 יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו לא, והדיווח הרישום, הבדיקות ביצוע, המדגמים נטילת, הבקרה
 .הפרויקט של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור

�תהליכים�ודרישות�סף�לניהול�מערך�בקרת�איכות .2.2

�ניהול�מערך�בקרת�איכות .2.2.1

 סלילה בעבודות איכות בקרת בביצוע המתמחה חברה באמצעות ותנוהל תבוצע פרויקט של האיכות בקרת
 .זה מסוג איכות בקרת בביצוע לפחות  שנים  ארבע של מוכח מצטבר ניסיון שלה, גישור או/ו

�אמצעים�ועזרים�לניהול�של�מערכת�בקרת�האיכות .2.2.2

 לניהול מתאימים ועזרים אמצעים יהיו, הפרויקט של האיכות בקרת מערך את שינהל הגוף ברשות .א
, ייעודיות תוכנות, הפרויקט לצורכי מתאים מבנה: כגון, האיכות בקרת נתוני אחר שוטף ולמעקב

משרד� של איכות הבטחת ע״י מועד מבעוד יאושרו אלו אמצעים. 'וכד, מתאימים תיוג טפסי, נהלים
 שאושרו�בכתב�לפני�פרסום�המכרז.כניות�.�יוצגו�לאישור�רק�תהבינוי�והשיכון

במידה�ואינו� הנ״ל מהמתארים אחד כל את לאשר לא משרד�הבינוי�והשיכון רשאי, לעיל האמור למרות .ב
 או�בקרה.המשרד�בנושא�איכות�לפי�שיקול�דעת�בלעדי�של�נציג� תואם�לנדרש,
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�מבנה�והיקף�מערך�בקרת�האיכות .2.3

�אנוש-דרישות�למשאבי�-צוות�לבקרת�איכות� .2.3.1

 כללי .א

 הנדרש�לפרוייקט. הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות בקרת צוות

 )מב״א( האיכות בקרת מנהל .ב

�).״מב׳׳א״: להלן( האיכות בקרת מנהל יעמוד איכות לבקרת המערך בראש

 )מב״את( איכות-בקרת על תחומיים ממונים .ג

על�פי�(�).״מב׳׳את״ :להלן( תחומי איכות בקרת ממונה יעמוד תחום כל ובראש מב״א-ל בכפיפות )1
�ובהתאמה�אליו) המפרט�המיוחד�לפרוייקט

, הפרויקט את המרכיבים המקצועיים מהתחומים אחד לכל שייקבע תחומי איכות בקרת ממונה )2
�וצרכיו)(על�פי�גודל�הפרוייקט� .במקומו ולא מב״א-ל בנוסף יהיה

 הבטחת ובאישור האמור למרות .יותר או אחד תחום של מב״את גם יהיה מב״א שבו מצב יאושר לא )3
 התחומים על איכות בקרת כממונה גם לשמש מב״א יוכל ,בלבד שיקולה פי ועל בפרויקט איכות

�נדרשים.ה

 באתר מעבדה מנהל .ד

 שתופעל הבדיקה מעבדת על הממונה שיהיה באתר״ מעבדה ״מנהל יכלול האיכות בקרת מערכת צוות
 מנהל  ידי על שיוגדר הצרכים פי   על – והציוד  גודלה  אפיון). הקבלן חשבון על( העבודה באתר

 .ש"משהב של  המטה  עם בתיאום  הפרויקט

 מודד .ה

 ).הקבלן למודד הכוונה( הפרויקט של מודד יכלול האיכות בקרת מערכת צוות

 נוספים תפקידים .ו

 בו הכלולים העבודה ותחומי הפרויקט היקף פי על ימונו האיכות בקרת בצוות נוספים מקצוע אנשי )1
 .האיכות בקרת ממערך הנדרשות המטלות של נאות ביצוע שיאפשר ובאופן

 יהיו מהתחומים אחד בכל איכות לבקרת הצוות אנשי כל של המקצועי וניסיונם הרשמית השכלתם )2
 הבטחת ידי על שיאושרו חריגים במקרים למעט, תחום באותו מב״את עבור הנדרשים לאלה זהים

 .איכות

�ריכוז�נתונים�נדרשים�מצוות�בקרת�האיכות .2.3.2

� בטבלה .א  התפקידים לבעלי מקצועיים וניסיון השכלה מבחינת הסף דרישות מפורטות להלן מצורפת
 .     מהם אחד מכל העבודה באתר הנדרשת המזערית הנוכחות ואת האיכות בקרת במערך הבכירים

 .(נספח�ב�) כח�אדם  –טבלה�מצורפת�* 

 כנדרש כישורים בעל מב״א-ה יהא ומבנים גישור עבודות הינן בפרויקט עיקריות עבודות שבהם במקרים .ב
�ו .ומבנים גישור לעבודות מב״את בעבור בטבלה �(במידה �מבא�ת �אין �פי  –תואם �על הטבלה� הכל

 .)המפורטת�לפרוייקט�שבנידון
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 בחןי מהתחומים אחד בכל האיכות בקרת בצוות הנדסיים/המקצועיים האנוש משאבי של הכולל ההיקף .ג
 ובתאום�לנספח�המיוחד�לפרוייקט.� מורכבותו ומידת הפרויקט היקף פי על האיכות הבטחת מנהל ידי על

 כמפורט יהיה ,לעיל בטבלה המפורט הצוות של הנדרשת הנוכחות היקף וכן הנדרש הניסיון היקף .ד
�בכתב� , בלבד חריגים במקרים, רשאי יהיה המזמין .לפרויקט המיוחד הטכני במפרט �אישור לתת

 לחריגה�מהדרישות�הנ�ל�על�ידי�הבטחת�איכות.��

 לנדרש ביחס מוגברת ובתדירות בכמות נוסף אדם בכוח האיכות בקרת צוות יתוגבר, הצורך במידת .ה
 מנהל באישור ורק אך תותר יותר נמוכה בתדירות נוכחות או/ו האדם כוח הקטנת. המיוחד במפרט
 האיכות. הבטחת

 בהתייעצות, הפרויקט מנהל של באישורו מותנה הקבלן של איכות לבקרת הצוות מחברי אחד כל מינוי .ו
 מבחינה, לדעתו, מתאים שאינו מהצוות אחד כל לפסול רשאי שיהיה, באתר איכות הבטחת מנהל עם

 חייבים יהיו בפרויקט ה״א ומנהל הפרויקט שמנהל מבלי וזאת ויושרו התנהגותו מבחינת או/ו מקצועית
 החלפת לדרוש גם רשאי, באתר איכות-הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל. כזו החלטה לנמק

 .בנימוק צורך ללא הצוות מאנשי אחד כל

 עומדים הם אם גם ,מועמדים לפסול רשאי, איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, פרויקט מנהל .ז
 .הבלבדית דעתו שיקול לפי וזאת, שלהלן 2.1 בטבלה המפורטות הסף בדרישות

 הבקרה בצוות אנוש משאבי הוספת לדרוש רשאי, איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל .ח
וזאת�ללא�תשלום�נוסף� הפרויקט בצורכי ביעילות לדעתו מטפל אינו האיכות בקרת מערך בהם במקרים

 לקבלן.

 יותר או אחד לפסילת ,איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל ידי על הוראה ניתנה .ט
, במקומם אחרים הקבלן ויציע ההוראה קבלת עם מיד העבודה מאתר הקבלן ירחיקם, הנ״ל מהצוות

 .איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל של באישורו שחייבים

�מבנה�ארגוני�בסיסי�וקשרי�גומלין .2.3.3

 הכללי האיכות למנהל וכן הקבלן של ראשי ביצוע למהנדס ישירות כפוף יהיה האיכות בקרת מנהל .א
 הבטחת מערך ידי-על שוטפת לבקרה כפופה תהיה הצוות פעילות אולם הקבלן של) קיים והוא במידה(

 .בפרויקט האיכות

 .עמו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף במקביל תפעל הקבלן של האיכות מערכת .ב

 .הקבלן של הביצוע מערך מעובדי חלק יהיה לא איכות לבקרת הצוות מאנשי אחד אף .ג

 בין כפיפויות/הזיקות מבחינת והן התפקידים מבחינת הן, איכות לבקרת המערך של בסיסי ארגוני מבנה .ד
 .להלן א׳ בנספח בתרשים מפורט השונים המרכיבים
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 פרק�שלישי:�שלבי�הבקרה .3

�כללי .3.1

 לכל המתאים בעיתוי, לו ומחוצה באתר כולל, והסלילה הייצור, הבניה פעילויות כל לכיסוי יתייחס הבקרה מערך
 .המבנה הקמת של שלב

�יישום�התוכנית�לבקרת�איכות .3.2

 :כלהלן שלבים במספר כלל בדרך יבוצע ההקמה תקופת כל במשך האיכות בקרת תכנית יישום

�בקרה�מוקדמת .3.2.1

 כללי .א

 שיוצג וכפי ההקמה במסמכי הנדרש כפי, פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני תבוצע מוקדמת בקרה
 .הקבלן של האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים

 מוקדמת לבקרה נושאים .ב

 :הבאים הנושאים, היתר בין, ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב

 חזרה זה בכלל. האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונוהלי ההסכם דרישות של ולימוד קריאה )1
 .לאתר המסופקים והמוצרים החומרים של וההובלה ההרכבה ,האחסון, הפיזור, הייצור דרישות על

דרישה�לא�סבירה,�אשר�  –" תלביצוע,�והתראה�על���דרישה�בלתי�אפשריקריאת�התכניות�והמפרטים� )2
 תהווה�קושי�בהשגת�איכות�בעת�הביצוע.

-רכיבי, טרומיים רכיבים ,ובטון אספלט של הנדרשות התערובות לייצור מפעלים התאמת אישור )3
 .באתר להתקנה המיועד תעשייתי מוצר וכל ונוף גינון השקיה-רכיבי, חשמל-מוצרי, מפלדה מבנים

 בדיקות יבוצעו השאר בין .לאתר המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל, ספקים/יצרנים אישור )4
 המיועדים מהמפעלים בטון ותערובות אספלטיות תערובות, ואגרגטים מילוי-חומרי של מוקדמות

 ותמרור בטיחות מוצרי, ונוף גינון, השקיה-רכיבי, חשמל מוצרי), העבודה נוסחאות קביעת כולל(
 ,תפרים, סמכים( יצרן אחריות או/ו תקן תו עם הנרכשים שונים מסוגים חרושתיים מוצרים ובדיקת
 ').וכו שפה אבני, קולטנים, אקוסטיים קירות, בטיחות-למעקי רכיבים

 .אישורם כולל, והציוד חומרים של וזמינות איכויות, כמויות בדיקת )5

 .עבודה-וצוותי ייעודי ציוד אישור )6

 לביצוע המוקדמים הסידורים והבטחת הפעילות לביצוע המיועדים העבודה שטחי זמינות בדיקת )7
 .העבודה

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים.      ג

 אחד כל עבור המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן )1
 .המבוקרים מהנושאים

 

, הענייני בתחום הפרויקט מתכנן, האיכות הבטחת מנהל, הפרויקט מנהל: ייכללו המשתתפים בין )2
-קבלן/הקבלן של עבודה מנהל ,משנה-קבלן/הקבלן של ביצוע מהנדס, העבודה תחום של מב״את
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-בבקרת כרוכה שהעבודה במקרה( מספק מפעל של או/ו המשנה קבלן של איכות-בקרת נציג, משנה
 ).היצרן במפעל איכות

 אישור.     ד

 ודינו השוטפת העבודה ביצוע לתחילת מוקדם תנאי יהא המשתתפים כל ע״י מוקדמת בקרה הליך אישור
 .להלן כמפורט עצירה נקודת כדין

�בקרה�שוטפת .3.2.2

 כללי .א

 בעיקר, ההסכם במסמכי לדרישות בהתאם שוטף באופן הביצוע במהלך יערכו שוטפת בקרה פעולות )1
 המוצגים הזרימה ובתרשימי העבודה בנהלי וכמפורט, המיוחד הטכני והמפרט הכללי המפרט

 .הקבלן של האיכות בקרת בתוכנית

 של שלב כל להשלמת עד, אחרות ובדיקות מדידות, מעבדה בדיקות, פיקוח כוללות הפעילויות )2
 .העבודה

 שמועדן( עצירה״ ו״נקודות בדיקה״ ״נקודות כוללות השוטפת הבקרה במהלך שיקבעו הדרך אבני )3
 .להלן המובא הפרוט פי על, קבועים שבועיים ודיונים )הפרויקט להתקדמות בהתאם משתנה

 בדיקה נקודות .ב

 של מתאימה הערכות מחייבת שהתרחשותם העבודה במהלך אירועים/מצבים הן בדיקה-נקודות )1
 .המזמין מערך

 לפני שעות 24 לפחות הקבלן ידי-על האיכות הבטחת לנציגי תימסר בדיקה נקודת של קיומה על הודעה )2
 .החזויה התרחשותה

 שום לעכב מחויב אינו הקבלן אולם לגופו מקרה בכל פעילותם מהות על יחליטו האיכות הבטחת נציגי )3
 .זה במקרה פעילות

 עצירה ולנקודות בדיקה לנקודות סף ״דרישות - 3.1 בטבלה מפורטות בדיקה-לנקודות דוגמאות )4
 חוץ תאורת, חשמל עבודות, וביוב מים עבודות ,וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות בתחומי

 ועל חובה בגדר הן אלה נקודות כי מודגש. להלן ומבנים״ גישור ועבודות נוף פיתוח עבודות, ותקשורת
 מנהל עם בתאום הנוספים בתחומים והן אלו בתחומים הן נוספות בדיקה נקודות להגדיר הקבלן

 .דרישתם פי ועל האיכות הבטחת ומנהל הפרויקט

משרד�הבינוי� רשאי, העבודה של שלב בכל, המבוקרים מהתהליכים אחד בכל, לעיל האמור למרות )5
 .להלן כמוגדר עצירה כנקודות ולהגדירן הבדיקה נקודות הגדרת את לשנות והשיכון

 עצירה נקודות .ג

 ופעילות נוכחות והמחייבים והבנייה הסלילה מתהליך כחלק המתרחשים אירועים הן עצירה נקודות )1
 .העבודה המשך לפני, משרד�הבינוי�והשיכון נציג של

 ובחלקן, המזמין נציגי של ובחינה נוכחות המחייב, העבודה של רגיל שלב בחלקן מהוות עצירה נקודות )2
 פעולות של מתהליך או העבודה באיכות מתקלה כתוצאה הנובעות ,מראש מתוכננות בלתי נקודות הן
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, עליון פיקוח לנוכחות מפרטית דרישה כל, התאמה-אי של מקרה בכל תיקבע עצירה נקודת. מתקנות
 .וכיו״ב

 זימון. המתכנן של נוכחות גם המחייבים, עליון לפיקוח זימון-כעיתויי מוגדרות העצירה מנקודות חלק )3
 שעות 72 של בהתרעה האיכות הבטחת לנציג האיכות בקרת נציג של דיווח מתוך ייעשה המתכנן
 .העניינית הפעילות קיום לפני לפחות

 פיקוח של וזימון עצירה חובת תהיה, האיכות בקרת בתוכנית המפורטות העצירה נקודות יתר בין )4
 עצירה ולנקודות בדיקה לנקודות סף ״דרישות - 3.1 בטבלה הנזכרים העבודה בשלבי לפחות עליון

 חוץ תאורת, חשמל עבודות, וביוב מים עבודות, וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות בתחומי
 ועל חובה בגדר הן אלו נקודות כי מודגש. להלן ומבנים״ גישור ועבודות נוף פיתוח עבודות, ותקשורת

 מנהל עם בתאום הנוספים בתחומים והן אלה בתחומים הן נוספות עצירה נקודות להגדיר הקבלן
 .דרישתם פי ועל האיכות הבטחת ומנהל הפרויקט

 מנהל אישור שקיבל לפני עצירה לנקודת מעבר הקבלן יתקדם לא, לעיל המתוארים המקרים בכל )5
 הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן. כן לעשות ,איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט
 הפעולות את לבצע מנת על, עצירה נקודת כל של התקרבותה לגבי הפרויקט למנהל מוקדמת להודעה

�.עיכוב כל ללא העבודה המשך לאישור הנדרשות
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�מים�עבודות,�וניקוז�כבישים,�קרקע�ביסוס�עבודות�בתחומי�עצירה�ולנקודות�בדיקה�לנקודות�סף�דרישות:��3.1טבלה
  .ומבנים�גישור�ועבודות�נוף�פיתוח�עבודות�,ותקשורת�חוץ�תאורת,�חשמל�עבודות,�וביוב

�על�ידי�בקרת�איכות.–טבלה�זו�הינה�דוגמא��שתעובד�לטבלה�מתאימה�לפרויקט�
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 הערות
�מתכנן�זימון/דווח

 עבודה�שלב בדיקה�נקודת עצירה�נקודת
�מבנים �ביסוס

�תכן
�מבנה

�כללי

 + + + +�  לפרויקט ראשון דיון 

�+ למתכנן דווח + + +�  3 חומרה מרמת התאמה אי 

�וניקוז�כבישים,�קרקע�ביסוס�עבודות

   + +�  טבעית שתית/יסוד קרקע עיבוד 

 מילוי סוללות שריון יריעות של ראשוני יישום  + +   

     +�  שונים מסוגים מילוי חומרי שכבות בין מעבר

     +�  שונים מסוגים מסעה חומרי שכבות בין מעבר

   + +�  עליונה אספלט בשכבה סלילה עבודות תחילת 

�ומבנים�גישור�עבודות

 + +  +�  במבנה ראשון כלונס קידוח 

 + +  +�  חדש בנציב ראשון כלונס קידוח 

 בנטונייט בדיקות +     

 פלדה וטיב חוזק בדיקות +     

     +�  טפסות/תמיכות אישור

 +   +�  קצה נציב יציקת 

 +�   +�  במבנה ראשון עמוד יציקת 

     +�  בטון וחוזק סומך בדיקות

     +�  גאמא/אולטרסוניות בדיקות

 +   +�  תקרה/מיסעה יציקת 

 +   +�  גשרים סמכי התקנת 

 +   +�  תפרים הרכבת 

 + +  +�  משוריינת מקרקע לקירות רכיבים 

 +�   +�  רכיב של סופי אישור 

 ותקשורת�חוץ�תאורת,�חשמל�עבודות

�מתכנן�זימון/דווח הערות �עצירה�נקודת �בדיקה�נקודת  עבודה�שלב

 +�  ראשון תאורה עמוד התקנת  +

 ראשונה חשמל מרכזית התקנת  + + 

 +� +�  ראשון בקרה ארון התקנת 

   +�  תכנית לפי קרקעית-תת צנרת הנחת

 וביוב�מים�עבודות

 +� + �  )בכבידה להולכה ביוב( שיפוע בדיקת

   +�  )בכבידה להולכה ביוב( חוזר מילוי ביצוע אישור

 נוף�פיתוח�עבודות

 +� + �  ראשון השקיה צנרת קטע פריסת

 +� + �  ראשון השקיה ארון התקנת

 שבועיים דיונים.      ד
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 הבטחת ומנהל הפרויקט מנהל עם יתאמו, הקבלן של ביצוע מנהל עם יחד) מב׳׳א( האיכות בקרת מנהל )1
 השבועיים הדיונים קיום. איכות בקרת של שוטפים בנושאים שבועיים דיונים, המזמין מטעם איכות

 !חובה הוא

מתכננים�או�גורמים�)�ויבקש�זימון�ת◌ׂ�מב״א( נוספים תחומים על ממונים מב״א יזמן דעתו שיקול עפ״י )2
 נוספים�במערך�הפיקוח�והבטחת�האיכות.

 מנהל בהשתתפות הנערכים השבועיים התאום לדיוני בנוסף יהיו האיכות בקרת דיוני כי מודגש )3
 .הקבלן ונציגי הפרויקט

�בדיקות�קבלה .3.2.3

 או העבודה שלבי מסירת לקראת הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות, מדידות כולל, קבלה בדיקות .א
 .למזמין המוגמר המוצר

ביצוע�העבודה�האיכות�שנעשו�תוך�כדי� בקרת ופעילויות הבדיקות מערך בחלקן תהיינה קבלה בדיקות .ב
,�סוג�ושכיחות�הבדיקות�ככלל מוגדר�בתוכה.העבודה�או�שלב�ובחלקן�בדיקות�המבוצעות�רק�עם�סיום�

 והמדידות�יותאמו�לנדרש�במסמכי�ההסכם�האחרים.

 סקר יבוצע, הסלילה עבודות בסיום ,השאר בין. ההקמה במסמכי הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ג
 .Paver בשיטת מלא ליקויים

�בקרה�של�אי�התאמות .3.2.4

 כללי .א

 להתגלות עלולה, ההסכם מסמכי פי על הנדרשות האיכות לרמות בפרויקט שונים רכיבים של התאמה-אי
 אי מקרי כל אחר ולמעקב לבקרה, לזיהוי שיטה הקבלן יבנה, לפיכך. הפרויקט של הבקרה משלבי אחד בכל

 .ההתאמות

 התאמות-אי ודרוג סיווג .ב

 חומרה פי-על ודרוג סיווג)     1

 :הבא לדירוג בהתאם ,חומרתן פי-על ההתאמות אי של ודירוג סיווג גם, היתר בין, תכלול השיטה

��1מדרגה�התאמה-אי�)1(

 התערבות ללא, תיקון או חוזר עיבוד כמו פשוטים באמצעים להיפתר היכולה, קלה התאמה-אי
 חריגה לרבות, הקבילות הסטיות בתחום ,והתקנים המפרט מדרישות קלה חריגה או המזמין

 .תיקון ללא העבודה ממחיר לנכות הפרויקט למנהל המאפשרת

��2מדרגה�התאמה-אי�)2(

 ממחיר ניכויים הדורשת חריגה, קבילות סטיות בתחום, והתקנים הכללי המפרט מדרישות חריגה
 באישור�מתכנן. ,הבטחת�איכותאפשרי�להתאמה�למפרט��באישור� בתיקון הכרח או, העבודה

 

 

��3מדרגה�התאמה-אי�)3(
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 ברמה חריגות של מתמשכת סדרה או, תיקון המחייבת והתקנים הכללי המפרט מדרישות חריגה )א(
 או/ו איכות הבטחת, הפרויקט מנהל התערבות מחייבת כזו התאמה-אי. 2 מדרגה התאמה-אי של

 .המתכנן

 (ב)�אי�התאמה�המוגדרת�כנקודת�עצירה.

 התאמה-אי סיבות פי-על ודרוג סיווג)     2

 ספק/יצרן( לבעיה מקור/הסיבה פי על גם סיווג יבוצע, חומרה רמות עפ״י התאמות-אי לסיווג בנוסף )1(
 ').וכו, כלשהו עבודה צוות, משנה קבלן, מוצרים או חומרים

 .הבעיות הישנות למניעת שננקטו האמצעים פרוט יכלול האיכות בקרת צוות דיווח )2(

 התאמות-באי טיפול   ג.�

 למנהל, הקבלן של ביצוע למנהל מידית וידווחו יתועדו, החומרה ברמת הבדל ללא, ההתאמות אי כל ) 1
 התאמה באי לטיפול שיטה איכות בקרת ע״י תוצג, כמוכן. איכות הבטחת ולמנהל הפרויקט
 הקבלן במסמכי ותתועד תפורט השיטה. בפרויקט איכות והבטחת הפרויקט מנהל של לאישורם

 .אישורה לאחר

, יומי להיות צריך שהדיווח הרי, כאמור שיטה אושרה לא עוד וכל הקבלן ידי-על הוצגה לא עוד כל
 .1 חומרה בדרגת התאמה-אי של במקרים לרבות

 . לעיל כאמור האיכות הבטחת לנציג ידווחו ואילך 2 חומרה בדרגת התאמות-אי

 באי הטיפול שדרך לפני כלשהו רכיב בבניית ימשיך לא או שטח יכסה לא הקבלן, זו תקופה במהלך )2
 .בפרויקט איכות והבטחת הפרויקט מנהל אישור קיבלו ותוצאותיה ההתאמה

 התאמות-אי שיגלו האיכות הבטחת מערך או הפרויקט מנהל מטעם פיקוח פעילויות של תוצאות )3
. שהתגלו לליקויים העניינית מתקנת״ לפעולה ״דרישה של במתכונת לקבלן יועברו, שונים מסוגים
 .לעיל שפורטו למדדים בהתאם ההתאמות באי יטפל הקבלן

 ביצוע ודו״חות המתקנות הפעולות, ההתאמות אי של המעודכן המצב את שוטף באופן יתעד הקבלן
 .בפרויקט מתקנות לפעולות דרישה לאחר

 תיעוד.     ד

 של החומרה רמת ,כך על והדיווח ההתאמה אי של הגילוי מועד את, היתר בין, יכללו התיעוד מסמכי )1
 .וכדי, בפועל והסגירה התיקון מועד ,האירוע וסגירת הליקוי לתיקון משוער מועד, ההתאמה אי

 )4.7בפרק�המתוארת� מערכת�המחשוב (הכל�באמצעות

 אי כל את הכולל, מפורט דו״ח שנמסר לפני סופי באופן רכיב או שטח יתקבל לא, מקרה בכל )2
 .נפתרו שטרם פתוחות התאמות-אי נותרו שלא ומוודא שטופלו ההתאמות

�  בפרויקט איכות הבטחת מערך ע״י שיתגלו התאמות אי שכל בזה מודגש )3 �פיקוח�עליון�או בסיורי
 עם במרוכז הקבלן ידי-על הן אף וידווחו ינוהלו, יתועדו), לעיל כהגדרתה מתקנת״ לפעולה ״דרישה(

 .בפרויקט ההתאמות אי רשימת כלל

 התאמות אי סגירת אי בגין ניכויים . ה
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 הפרויקט מנהל או איכות הבטחת או איכות בקרת י"ע פרויקטה  במהלך  שנפתחת התאמה אי כל )1
 .הנדרשת ובאיכות בזמן תטופל

.  לסגירה המתוכנן הסיום מועד את איכות בקרת ותעבאמצ הקבלן  יציג התאמה אי פתיחת בעת    )2
 .הפרויקט מנהל י"ע ויאושר יבחן זה מועד

 לקבוע  הפרויקט  מנהל  רשאי התאמה אי  לסגירת  המתוכנן מועד בקביעת מחלוקת וקיימת במידה    )3
 .סגירה יעד תאריך

 ז"לו עבור הקבלן ידי על דיווח ינתןיו הפתוחות תאמותהה אי תוצגנה באתר השבועית בישיבה    )4
 .השבועית  הישיבה בפרוטוקול יירשמו התאמות אי סגירת להליכי בנוגע ההחלטות. לסגירתן הנדרש

 את להציג אפשרות לקבלן תינתן ,נסגרה וטרם התאמה אי סגירת זמן חלף כלשהי מסיבה באם   )5
 ללא נוספת דחייה לאפשר האם הפרויקט מנהל של תהיה ההחלטה. התאמה אי סגירת דחיית סיבת
 .ניכוי

 .בפועל הסגריה מועד ועד המאושר הסגירה ממועד תחושב התאמה אי עבור האיחור ימי כמות    )6

  סכום  הקבלן של  החודשי מחשבונו ינוכה בפרויקט  התאמות אי  סגירת ממועד  החריגה  בגין   )7
�זה�ראה� הניכוי כפול ,בנפרד התאמה אי לכל ,האיחור ימי לכמות השווה �בהתאם�למפרט הכספי

 .3.2.4.2 –ו� 3.2.4.1טבלאות�

 :ח"מלש��25עד�הקבלני�החוזה�ערך��שבהם��לפרויקטים�הניכוי��ערכי�-�3.2.4.1טבלה

 /יום)₪הניכוי�( הניכוי מהות

 200 1 בדרגה התאמה אי סגירת ממועד חריגה

 500 2 בדרגה  התאמה אי סגירת ממועד חריגה

 1000 3 בדרגה  התאמה אי סגירת ממועד  חריגה

�.ח"מלש��25מעל�הקבלני�החוזה�ערך��שבהם��לפרויקטים�הניכוי��ערכי–��3.2.4.2טבלה

 /יום)₪הניכוי�( הניכוי מהות

 500 1 בדרגה התאמה אי סגירת ממועד  חריגה
 1000 2 בדרגה התאמה אי  סגירת ממועד  חריגה
 3000 3 בדרגה  התאמה אי  סגירת  ממועד  חריגה
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 פרק�רביעי:�מסמכי�ורשומות�מערכת�האיכות .4

�כללי .4.1

 האיכות בקרת ונהלי האיכות כניתת יכללו ההקמה תקופת כל לאורך הקבלן של האיכות מערכת מסמכי
 .ודיווחים רשומות, המאושרים

�כנית�בקרת�האיכות�של�הפרויקטת .4.2

�כללי .4.2.1

 של בפרקים המפורטות הדרישות לכל ביטוי יינתן לפרויקט הייחודית המאושרת האיכות בקרת בתוכנית
 :הבאים הנושאים גם היתר בין ייכללו וביניהן, זה במפרט ובמיוחד, בנייה לעבודות הכללי המפרט

 הכפיפויות פרוט כולל ,הקבלן של הביצוע גורמי ושל האיכות בקרת מערך של הארגוני המתווה פרוט .א
 האיכות הבטחת מערכת, הקבלן של הביצוע מערכות לבין האיכות בקרת מערכת בין הגומלין וקשרי
 .השיכון משרד מטעם הפרויקט ומנהל

 .אחריותם ותחום הכשרתם, מיומנותם, עובדים רשימת, האיכות בקרת צוות הרכב של פרוט .ב

 באתר מעבדה מנהל של והסמכה הכשרה פרטי, הסמכות כולל, בשטח שתופעל המעבדה נתוני פרוט .ג
 .אחרים וטכנאים

 .והכשרתם המדידה צוותי נתוני .ד

 .והכשרתם עיסוקם ואישורי שלהם האיכות אנשי כולל, וספקים יצרנים, משנה קבלני רשימות .ה

 הבקרה ולשלבי העבודה לשלבי תהליכים ותרשימי עבודה נוהלי הכוללות, ובדיקה פיקוח כניותת .ו
 בקרת מערך של הפעילות ״תחומי - 2.1.1 בסעיף כמפורט( העבודה מתחומי אחד כל עבור השונים

 .התאמות -באי וטיפול מעקב נוהלי כולל), לעיל האיכות״

 .להלן הבדיקות״ ושכיחות כנית״ת - 5.1.2 בסעיף כמפורט, לפרויקט בדיקות כניתת .ז

 .להלן למדידות״ ביצוע ״נוהלי -5.2.2 בסעיף כמפורט, למדידות ביצוע נוהלי .ח

 המתאימים הגופים שאר לבין האיכות בקרת מערך בין דיונים כניתת כולל, מידע העברת ותהליכי נוהלי .ט
�והשיכון מטעם הפרויקט הנהלת, הקבלן של הביצוע גופי( במערכת �הבינוי  הבטחת ומערכת משרד
 ).האיכות

,  במערכת,[שונים מסוגים  דיווח טפסי, מוגמר מוצר של מסירה דו״חות  מופקים לדו״חות כניתת פרוט   .י
 '.וכו, ומידע מסמכים בקרת נוהלי, ממוחשבים דו״חות

 ידי-על שתיקבע מוכרת בתוכנה ערוך, הבקרה תהליכי גם יצוינו בו, הפרויקט של מפורט זמנים לוח .יא
 ).Microsoft Project כגון( המזמין
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�כנית�האיכות�למנהל�הפרויקטמועד�הגשת�ת .4.2.2

 למנהל לאישור הקבלן יעביר, העבודה התחלת צו קבלת ממועד יום 21-מ יאוחר לא, ככלל .א
�והשיכון מטעם הפרויקט  של המלאה האיכות תכנית של מבוקרים עותקים 3 משרד�הבינוי
כולל� ,הפרויקט של האיכות למערכת הקשורים הענייניים הנהלים כל כולל, הפרויקט

 יעודית.יהיכון�להפעלת�התוכנה�הבינוי�השל�ידי�משרד�התקשרות�עם�החברה�המאושרת�ע

 באישור ורק אך, בשלבים הפרויקט של האיכות כניתת הגשת תתאפשר, לעיל האמור למרותב.��
 לא תעשה במלואה האיכות כניתת כל שהשלמת ובלבד הפרויקט מנהל של ובכתב מראש
מוכן�ותואם�בשלב�זה�כל�עץ�מבנה�יהיה� .העבודה התחלת צו מתן מיום יום 60 מחלוף יאוחר
 .קטלפרוי

�עלהת .האיכות הבטחת מנהל ע״י בלבדית ייקבעו והמועדים ההגשה שלבי .ג �תעודכן פי� כנית
 לדרישות. יקט�להתאמה�מלאהמהבטחת�איכות�במהלך�כל�הפרוהצורך�ועל�פי�הדרישות�

 לאשר יהיה ניתן. הפרויקט באתרי בפועל העבודה להתחלת תנאי היא האיכות כניתת אישור .ד
 שלגביה כלשהי בעבודה להתחיל רשאי היה לא שהקבלן ובלבד בחלקים האיכות כניתת את
 של אישורה-מאי כתוצאה העבודה בתחילת עיכוב כי, מובהר. האיכות כניתת אושרה לא
 .הפרויקט משך להארכת עילה להוות כדי בו יהיה לא, האיכות כניתת

�שינויים�במסמכי�האיכות .4.2.3

 - והבקרה העבודה נוהליוכן� הפרויקט של האיכות בקרת כניתת - האיכות במסמכי שינויים .א
 של במקרים או העבודה תהליך תוך המופקים לקחים או הערות פי-על מיידי באופן יבוצעו
 שיטות את כיאות משקפים הם אין כי נמצא בהם במקרים או בפרויקט וביצוע תכנון שינויי

 .העדכניות העבודה

 תיאום�ב ,יישומו לפני מראש הבטחת�האיכות מנהל מאת בכתב אישור קבלת יחייב שינוי כל .ב
 .יקטמנהל�הפרו עם

�כניות�בדיקה�ותרשימי�זרימה�לתהליכיםנוהלי�בקרת�איכות,�ת .4.3

�כללי .4.3.1

 ״שלבי-3 בפרק כמוגדר השונים הבקרה לשלבי נהלים יכללו והבדיקה איכות בקרת כניותת
 והעבודה הייצור פעילויות כל עבור בדיקות תכניות ייכתבו אלו כניותת במסגרת .הבקרה״

 .ההסכם במסמכי המצוינות

�נהלים�לשלב�הבקרה�המוקדמת .4.3.2

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו המוקדמת הבקרה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרה של הביצוע ואופן השיטה את יתארו הנהלים  .לעיל מוקדמת״ ״בקרה -3.2.1 בסעיף

 '.וכו הרכבה, אחסון ,הובלה כולל, באתרים ביצוע-צוותי ,חומרים ,ציוד על מוקדמת

�דרישות� .עבודה-צוותי או/ו חומרים, ציוד לפסילת המדדים את יבהירו הנהלים .ב (יכילו
 וגבולות�מותרים)

 להליך הקשורים שונים מתחומים יועצים/מתכננים שילוב על דגש יושם הנהלים במסגרת .ג
מהנדס� וגישור בנייה בעבודות המבנים מהנדס, והביסוס הקרקע מהנדס: כגון המבוקר
   ים�השונים�.ההיבט בחינת לצורך זאת. וכיו״ב הנוף ואדריכל הכביש מתכנן, החשמל
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 ואישורים מסמכים, (הגשות) מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ד
 .בפרויקט איכות הבטחת לנציגי

�נהלים�לשלב�הבקרה�השוטפת .4.3.3

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו, השוטפת הבקרה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרה של הביצוע ואופן השיטה את יתארו הנהלים. לעיל שוטפת״ ״בקרה -3.2.2 בסעיף

 וכל משנה-קבלני ואצל באתר עבודות ביצוע, רכיבים ואחסנת שינוע, חומרים, ציוד על שוטפת
 .הפרויקט בביצוע הקשורה יצרנית פעילות

 באמצעות והפיקוח הבדיקה בתכניות יזוהו, והאישורים הבדיקות ביצוע כולל, הבקרה שלבי .ב
 .התהליכים לתיאור זרימה תרשימי באמצעות וכן מילולי אורית

 מהתהליכים אחד בכל בברור יסומנו, בדיקה״ ו״נקודות עצירה״ כ״נקודות, דרך אבני .ג
 שונים מקצוע גורמי לנוכחות התייחסות, היתר בין, תינתן, הדרך אבני בסימון. המבוקרים

 בטון עבודות של במקרה הבטון וחוקת והבניה התכנון חוק כדוגמת, בחוק הנדרשים ולשלבים
 .וגישור

 לנציגי ואישורים מסמכים, מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ד
 .בפרויקט איכות-הבטחת

�נהלים�לשלב�הקבלה�והמסירה .4.3.4

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו והמסירה הקבלה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרת צוות יבצע בה והשיטה האופן את יפרטו הנהלים. לעיל קבלה״ ״בדיקות - 3.2.3 בסעיף

 הפרויקט מנהל לידי ומוצרים רכיבים, שטחים של מסירה הביצוע צוות עם יחד האיכות
 .ובסיומה העבודה במהלך

 ובביצוע בתכנון המעורבים הגורמים נציגי - זה בהליך המשתתפים כל רשימת יכללו הנהלים .ב
 קבלת על הממונים והגופים ')וכו, פרויקט מנהל, איכות-הבטחת, איכות בקרת, מתכננים(

 .הפרויקט

 בהליך המשתתפים הגורמים רשימת את לשנות או לקבוע רשאי המזמין כי בזאת מובהר .ג
 .הנמסרים והשטחים הרכיבים, מהמוצרים אחד כל של והמסירה הקבלה

�התאמות-נהלים�למעקב�ולטיפול�באי .4.3.5

 התאמות״ אי של ״בקרה -3.2.4 בסעיף למפורט בהתאם יוכנו התאמות-באי לטיפול נהלים .א
 .לעיל

, השונה חומרתן ולדרגת השונים לסוגיהן, ההתאמות באי הטיפול אופן את יכללו אלה נהלים .ב
 עם יחד, בנושא המעורבים השונים הגופים מול ההתאמות באי לטיפול הפעולה דרכי ואת

 .המקצועיים והיועצים המתכננים אישורי

 הבטחת לנציגי ואישורים מסמכים, מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ג
 .המזמין מטעם איכות
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�המבנה�עץ .4.3.6

 תהליך שלב בכל ביצוע למשימות אותו ומחלק באתר העבודה שלבי כל את מפרט המבנה עץ
 עץ.  ההקמה בתהליך שלב לכל ויותאמו, המבנה עץ עם  יחד יתממשקו הבקרה שלבי כל .ההקמה
 )מבנה לעץ דוגמא ראה.  (האיכות בקרת י"ע וייערך האיכות הבטחת י"ע יוכן המבנה

 .א"ה ונציג הפרויקט מנהל במעמד הערוך המבנה עץ על הדרכה לקיים האיכות בקרת חברת על*  

�בקרת�מסמכים�ומידע .4.4

 הקבלן .בפרויקט איכות הבטחת מנהל של הינן מעודכנים איכות מסמכי של להפצה והסמכות האחריות
 או יצירה ובתאריך מזהה במספר אליה הקשורים ובנהלים הפרויקט של האיכות בתכנית חלק כל יזהה
 המעודכן המסמך הפצת הקבלן יוודא מסמך עדכון בעת .העותקים מקבלי של רשימה וישמור עדכון

 לוודא יש, האיכות מסמכי לשאר בנוסף מערכת�המחשוב..�הכל�באמצעות�המתאימה התפוצה לרשימת
 .עת בכל באתר זמינים יהיו והבדיקות העבודות ונהלי תקני, כניותת, המפרטים של מעודכנים שעותקים

 בקרת של המקצוע לאנשי זמינים יהיו במפרטים המוזכרים והתקנים המסמכים שאר של עותקים
 שתתאפשר ובלבד לאתר מחוץ לקבלן השייך אחר במקום או האתר במשרדי אם, הקבלן ושל האיכות

 (באמצעות�מערכת�המידע) .מסמכים לאותם מידית גישה

�זיהוי�מוצרים�ומעקב .4.5

 במידת. קשורים הם אליו) המפלס כולל( המיקום עם הבדיקות ותוצאות הדגימות כל את יזהה הקבלן
�עבודה�משנה-לקטעי יחולק העבודה אתר, איכות בקרת מנהל של דעתו שיקול ולפי הצורך �אזורי )
באמצעות� .העבודה התקדמות אחר נוח מעקב לאפשר מנת על )שכבות�ותת�שכבות מקטעים, ,קטעים

 בפרויקט להתקנה או להרכבה ומיועדים במפעל או באתר המיוצרים מוצרים לכל�עבודה�.מנות�עיבוד�
 הרחקתם, איתורם לצורך, פגומים מוצרים של מקורם את ולזהות לעקוב יהיה שניתן באופן יסומנו
 אשפרה זמן לחילופין או( מדף״-״חיי של מוגבל אורך בעלי מוצרים .מאותרים פגמים הישנות ומניעת
 .בהם נכון-בלתי שימוש למנוע מנת על, בהתאם יסומנו) נדרש מזערי

�דו�חות�בקרת�איכות�של�הקבלן .4.6

�כללי .4.6.1

�המידע הקבלן של הדיווחים כל .א �ממערכת  של האיכות בתוכנית שתפורט במתכונת, יופקו
 .המזמין הנחיות פי-על הפרויקט

 מנהל או/ו הפרויקט מנהל לדרישת בהתאם מודפסים כמסמכים יימסרו דו״חות-מה חלק .ב
 .בפרויקט איכות הבטחת

 החומרים שכל הדו״ח בסוף יצהיר החותם. מב״א ידי על אושרווי ייבדקו הדיווחים כל .ג
 .במפורש שידווחו חריגים להוציא, ההסכם בדרישות עומדים בשטח יישומם ואופן שסופקו

�ות�שבועיים�וחודשייםו�חד .4.6.2

 בתקופת שנעשו הבקרה פעילויות כל את המסכמים, מצטברים שבועיים דו״חות יפיק הקבלן .א
 .הדיווח

� .ב �כן מופקים�מהמערכת�ומלווים� ,מצטברים חודשיים דו״חות גם, בנוסף, הקבלן יספק כמו
 כניות�עדות�וכו�.���בחומר�נלווה�של�תמונות�,ת

 :בעבודה פעילות לכל הבא המידע את, השאר בין, יכללו הדו״חות .ג
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 סיום תאריך, התחלה תאריך, הפעילות ותאור זיהוי שיכלול זרימה ותרשים הדו״ח תקופת )1
 .שהסתיימו ופעילויות

 ).וכדי, אספלט עבודות, בטון עבודות, עפר עבודות( הדיווח בתקופת בביצוע עבודה-שלבי )2

), קבלה בדיקות ,שוטף מעקב בדיקות, מוקדמות בדיקות( איכות בבקרת בדיקה שלבי )3
 .וסוגם מיקומם

 ופעולות כשל סוגי כולל), הענייניים במקרים( הסטטיסטי וניתוחן הבדיקות תוצאות )4
 הדבר יצוין, התקבלו לא שעדיין בדיקות של תוצאות לגבי. יינקטו או שננקטו מתקנות

 יצורפו הדיווח לתקופת מעבר שיתקבלו תוצאות .לקבלתן משוער תאריך עם ביחד בדו״ח
 .קבלתן שלאחר הבא הראשון לדו״ח

 .בהם שימוש ולפני באתר הופעתם עם וציוד חומרים של בדיקות תוצאות )5

 .לאתר מחוץ איכות בקרת של פעילויות )6

 של, מתקנות פעילויות כולל, בפרויקט שהתגלו איכות-וליקויי התאמות-אי של עדכני פרוט )7
 .נסגרו שכבר כאלה ושל פתוחות התאמות-אי

-בבקרת הקשור בכל באתר איכות-הבטחת מנציגי או/ו הפרויקט ממנהל שנתקבלו הוראות )8
 .איכות

) התמונות על מוטבעים תאריכים כולל( צילום ע״י, השונים העבודה שלבי של שוטף תיעוד )9
 .הביצוע תקופת לאורך, יהיו אם, מיוחדים אירועים וכן השונות העבודות מצב את שיתאר

 .ליקויים בגין לקבלן המגיעים מהתשלומים לניכויים הדרושים החישובים הכנת )10

 ולמנהל הפרויקט למנהל יימסרו הדו״חות. המזמין ידי על המתבקשים דו״חות הכנת )11
 .בפרויקט איכות הבטחת

 :הבאים מהנושאים אחד כל לגבי בנפרד יימסרו לעיל האמורים הדו״חות .  ד

 .ובכבישים בסוללות ומילוי עפר עבודות )1

 ').וכו ,אספלט מיסעות, אגו״ם/תשתית שכבות, מצע שכבות( סלילה עבודות )2

 .ולדיפון לביסוס חפורים וקירות כלונסאות עבודות )3

 .באתר יצוק בטון עבודות )4

 .משוריינת מקרקע תמך-קירות הקמת )5

 שונות שירות ומערכות חשמל עבודות )6

 .ביוב ומערכות מים-אספקת מערכות, ניקוז עבודות )7

 .נופי ופיתוח עיצוב, והשקיה גינון עבודות )8

 .בפרויקט העבודות שאר )9
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�דו״חות�קבלה�בתום�ההקמה .4.6.3

, הפרויקט למנהל הקבלן יגיש, בפועל המבנה סיום מיום יום 60 תוך, ההקמה תקופת תום עם
 מיוחד מסכם דו״ח, בנייה-לעבודות הכללי במפרט הנדרש העדות ולתיעוד עדות לתוכניות בנוסף

 :הבאים הנושאים את, היתר בין, שיכלול, האיכות בקרת של

� ההקמה תקופת במהלך שבוצעו הבדיקות תוצאות כל של ריכוז. א �המידע  ,ממערכת
 .המזמין להנחיות בהתאם מתוך�דוחות�המערכת התאמות-אי של ותיקונים ההתכתבויות

 מדדי יפורטו הבדיקות תוצאות מול אל. ההקמה סיום לאחר שבוצעו הבדיקות תוצאות כל .ב
 למנהל או/ו הפרויקט למנהל יימסרו הבדיקות תוצאות. מהם הנובעות והמסקנות הקבלה
 .השיכוןהבינוי�ו משרד ידי על שייקבע בפורמט בפרויקט איכות הבטחת

 במפרט לנדרש בהתאם) As Made - ביצוע לאחר מדידה כניותת( עדות-כניותת/ פרויקט-תיק .ג
 .בנייה לעבודות הכללי

�שימוש�בתוכנות�ובמערכות�ממוחשבות .4.7

אושרות�ע�י�המשרד�בכתב�לפני�המ ייעודיות תוכנה במערכות ישתמש הקבלן של האיכות בקרת מערך
�המכרז  .האיכות בקרת מערכת וממצאי פעילויות של וברורה נוחה והצגה ביצוע שתאפשרנה פרסום

 :היתר בין, תאפשרנה התוכנה מערכות

 .האיכות בקרת מערך ידי על שיבוצעו ובדיקות בקרה מפעולות התוצאות של פשוטה הקלדה .א

 .בשטח האיכות בקרת אנשי או המעבדות ידי על שיבוצעו בדיקות תוצאות שלישירה� קליטה .ב

פי�אישור�(שמור�ומאובטח�על�.הפרויקט לאורך האיכות בקרת ממצאי כלל של נתונים בסיס יצירת .ג
 המשרד�כאמור�למעלה)

 מתאימים. דו״חות והפקת במפרטים הדרישות מול הבדיקות תוצאות הצגת� .ד

� בהתאם איכות-בקרת של הפעילויות תכנון .ה �בהתאם �הפרויקט �וחלוקת �מבנה  להתקדמותלעץ
 .וכיו״ב, בפרויקט שונות מערכות תפקוד, הפרויקט

 (באמצעות�מערכות�המידע) .האיכות בקרת מערכת של העבודה ותוכניות נוהלי הצגת .ו

 .האיכות בקרת מערכת של ואחרים תקופתיים דו״חות של והצגה ריכוז .ז

�למערכת�המחשוב[ טבלאי יהיה הנתונים מבנה  הנתונים של אוטומטית העברה שיאפשר וכזה ]בהזנתו
 שתוגדר במתכונת, בהמשך נתונים-עיבודי לצורכי) Microsoft של EXCEL כגון( אלקטרוניים ליונותילג
�למערכת).המזמין ידי על תאושר או/ו �מראש �האישור  גישה תאפשר הממוחשבת המערכת (במסגרת

באזורים�אחרים�לדרישות�אישור�וכן�פעולה� האיכות הבטחת מערכת לנציגי) בלבד קריאה במצב( מלאה
 או כולן, לעיל האמורות לדרישות שתתאים ייעודית תוכנה לספק הזכות את לעצמו שומר המזמין וכו�.

על�התוכנה�להיות� מאושרת�זו. לתוכנה רישוי-בעלויות לשאת הקבלן חיוב תוך אף לרבות וזאת ,חלקן
�הקבלן�לפני�הגשת�ת המשרד�לפני�פרסום�המכרזמאושרת�ע�י� יום� 21כנית�האיכות�תוך�ותבחר�על�ידי
, הנחיותיו לפי, מגנטית במדיה, משרד�הבינוי�והשיכון לרשות יועברו הפרויקט סיום עם מצו�ההתחלה.

(כולל� הפרויקט הקמת במהלך לעיל האמורות בתוכנות שנצברו השונים והדו״חות הבדיקות נתוני כל

 .מתוך�המערכת�והשלמות�נדרשות)הדפסה�על�פי�דרישה�
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 פרק�חמישי:�בדיקות�מעבדה�ומדידות .5

�בדיקות�מעבדה .5.1
  במפרט�הזה. במסמכי�עזר "בדיקת�איכות�הביצוע�של�הקבלן"ראה�גם�             

�המעבדה�לביצוע�בדיקות�בקרת�איכות .5.1.1

 הפעלת. חשבונו ועל הקבלן י"ע שתסופק מעבדה תהיה איכות בקרת בדיקות לביצוע מעבדה
 . והפיקוח  האיכות להבטחת  מטיואוט דיווח תוך איכות בקרת מנהל ידי-על תבוצע המעבדה

�תכנית�ושכיחות�הבדיקות .5.1.2

 טיב ולבדיקת השונים והמוצרים חומרים טיב לבחינת מפורטת בדיקות תכנית יכין הקבלן .א
 ושכיחותן הבדיקות סוגי יפחתו לא זו בתוכנית. הפרויקט מנהל לאישור ויגישה הביצוע

 .הענייניים ובתקנים הטכניים במפרטים הנדרשים ושכיחויות מהסוגים

 שכיחויות מב״א יקבע, הבדיקות שכיחות את מציינים אינם התקנים או המפרטים כאשר .ב
 הבטחת אישור לקבל יש כזה במקרה. העבודה ובנוהלי האיכות בקרת בתוכנית ויציגן נדרשות
 .המוצעת לשכיחות האיכות

 הצפויה השונים ולמוצרים לחומרים הבדיקות כמות את, היתר בין, תפרט הבדיקות תכנית .ג
 שכיחות על בהתבסס תוכן הבדיקות כניתת. המתוכננות הדרך מאבני אחת בכל להתבצע

 .לעיל ב׳-ו 'א עיףס-ב כמפורט הנדרשת הבדיקות

 מהלך כדי תוך שיתגלו התאמות-אי שיעורי שבהם במקרים תוגבר השונות הבדיקות שכיחות .ד
 .האיכות הבטחת או האיכות בקרת צוותי להערכת, מהסביר גבוהה תהיה הפרויקט

 ע״י תאושר היא שאף, יותר נמוכה בשכיחות ייבדקו ישראלי תקן תו בעלי וחומרים מוצרים .ה
 .האיכות הבטחת נציג

 לוח�זמנים�לקבלת�תוצאות .5.1.3

מעבדה�של�תוצאות�הבדיקות�הנ�ל�תוך�פרק�זמן�המאפשר�את�מעבדת�הקבלן�תעביר�תעודות�
 המשך�ביצוע�העבודות�באתר�ללא�עיכובים�כמפורט�להלן:

 המעבדה�תספק�תוצאות�ראשוניות�של�בדיקות�שדה�מידי�לידי�נציגי�המזמין.
 הבדיקה.� שעות�מסיום 48המעבדה�תספק�תעודות�עם�תוצאות�הבדיקות�מודפסות�וחתומות�תוך�

 ימים. 10תספק�תוצאות�ראשוניות�לבדיקות�בטון�תוך�המעבדה�
 ימים. 31המעבדה�תספק�תוצאות�סופיות�לבדיקות�בטון�תוך�

 ימים�לסגירתו. 7ויינתן� 3עבור�אי�עמידה�בלוח�הזמנים�ייפתח�אי�התאמה�בדרגה�

�ניתוח�תוצאות�הבדיקות .5.1.4

 באופן דקתהבו מהמעבדה המתקבלות הבדיקות תוצאות את יבדוק האיכות בקרת מערך .א
 .הענייניים והמפרטים התקנים בדרישות עמידתם לבחינת שוטף
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 תרשימי כגון( תהליכים בקרת של סטטיסטיות בשיטות שימוש יעשה האיכות בקרת מערך .ב
 בשלב עוד בעיות לזהות מנת על) ועוד, תוצאות של ומגמות פיזור ניתוח, למיניהם בקרה

 אקסל�וניתוח) המידע�ואחרי�העברתו�לפורמטמערכת�(על�סמך�המידע�שיופק�מ התהוותן

 לערכים התהליכים להכוונת, שונים בקרה עקומי כגון ממוחשבים בכלים שימוש יעשה .ג
 ולמפרטים לתקנים התאמה-אי של מקרים ומניעת בעבודה לבעיות גורמים זיהוי, רצויים

 .הענייניים

�מדידות .5.2

�צוות�המודדים .5.2.1

 .לעיל כמוגדר, מוסמך מודד יעמוד הפרויקט של המודדים צוות בראש .א

 נפרד בלתי חלק יהיה הפרויקט של הביצוע כמודדי המודדים צוות של לתפקוד בנוסף .ב
מנת�כולל�מסירת�מידע�מידי�לכל� ,הפרויקט של האיכות בקרת למערך שירותים מתן מעבודתו

 העיבוד.רשם�במערכת�המידע�לפני�אישור�מנת�עיבוד�לפני�ובמהלך�ביצוע�המנה�באופן�שיי

 המודדים צוות עם בצוותא מדידות האיכות בקרת מודדי צוות יבצע מתפקידו כחלק .ג

 האיכות) הבטחת דרישת פי (על.האיכות הבטחת מערך מטעם

 .מוסמך מודד ע״י מבוקרים יהיו בפרויקט המדידה מסמכי כל .ד

�נוהלי�ביצוע�למדידות .5.2.2

 עמידה לאפשר מנת-על בשטח המדידות לביצוע מסודרים עבודה-נוהלי יפותחו .א

 לתוכניות בפועל הביצוע של ההתאמה והבטחת למדידות בנוגע ההסכם בדרישות

 בעבודות מותרות וסטיות במרחב מיקום ,מפלסים ,למידות בהתייחס ,ולמפרטים

 ').וכו ,תאורה לעמודי יסודות ,גשרים ,מים מעבירי( המבנים וברכיבי והסלילה העפר

 .בפרויקט איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות ,הפרויקט מנהל לאישור יוגשו הנהלים

 :הבאים בנושאים ,היתר בין ,יטפלו המדידות ביצוע נוהלי .ב

 למיפוי המרכז של BM^ החדשה ישראל לרשת קשורות קבע-נקודות מערכת הקמת )1

 .ישראל

 .העבודות תחילת לפני קיים מצב של מדויקת קביעה )2

 :כגון ,בביצוע מרבי דיוק הדורשים רכיבים של ולאחריה הרכבה/יציקה לפני מדידות )3
 בקר אל מיידי מידע והעברת-.וכדי תאורה ולעמודי לגשרים יסודות ,כלונסאות

 האיכות.

 תוך ',וכו בדחיקה אופקי בקידוח ,בתעלות ושוחות קרקעית-תת צנרת הנחת על בקרה )4

 עם ומייד ביצוע לפני מידע ומתן השיט לכל הייעודיים המדידה באמצעי שימוש

 סיומו.

-רומי :כגון למיניהן סלילה-בעבודות ביניים-ומפלסי שכבות-עובי על שוטפת בקרה )5
 '.וכו ,חפירות ,מצעים ,בסוללות מילוי-שכבות של ועובי ביניים

 '.וכו תאורה עמודי של ובמפלסים במיקום הצבה )6
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 המנות) אישור עם העבודה במהלך (גם .תשלום לצורכי ונפחים שטחים ,מידות קביעת )7

 בתכיפות בשטח המדידות את המשמש המדידה ציוד של תקופתית פנימית ביקורת )8

 ציוד לבדיקת מתקן הקמת היתר בין תכלול הביקורת .לפחות שנה-לחצי אחת של

 מתאים ביקורת דו״ח .הנחיותיו פי-ועל האיכות הבטחת מערך עם בתאום המדידה

 .האיכות בקרת מערכת דו״חות-ל יצורף

�בקרת�ציוד�הבדיקה�והמדידה .5.2.3

 והבדיקה המדידה מכשירי של ותקינותם דיוקם את יוודא האיכות בקרת מערך .א

 .משנה-וקבלני ומוצרים חומרים ספקי/יצרני אצל המופעלים ואלו באתר המופעלים

 מעבדות להסמכת הלאומית הרשות של ההנחיות פי-על מכויל יהיה במעבדה מכשיר כל .ב

 .ישראל למיפוי המרכז של מקצועיות הנחיות פי-על מכויל יהיה מדידה כלי וכל

 לבחינה זמינות תהיינה המדידה ציוד ושל במעבדה הבדיקות מכשירי של כיול תעודות    .ג

 .עת בכל

 פרק�שישי:�מערכות�הבטחת�האיכות�של�משרד�הבינוי�והשיכון .6

�כללי .6.1

 צוות שתכלול) Quality Assurance( איכות-הבטחת מערכת והשיכוןמשרד�הבינוי� יפעיל לעיל כאמור
 ראה( הקבלן של האיכות בקרת מערך עם בקשר כלל בדרך שתהיה זו היא .בפרויקט האיכות הבטחת

 יקט.עם�כל�צוות�הפרו,�וכן�)'א נספח

 האיכות�הבטחת�מערכת�של�וסמכויות�פעולות .6.2

�וסמכויות�פעולות .6.2.1

 מהסמכויות לגרוע מבלי. האיכות בקרת מערך על פיקוח מערך תהווה האיכות הבטחת מערכת
 אחרים במקומות המצוין פי-על או/ו, האחרים ההסכם מסמכי פי-על הפרויקט מנהל בידי הנתונות
 באמצעות האיכות בקרת מערך מול הבאות הסמכויות האיכות הבטחת מערך בידי יהיו, זה במפרט

 :הפרויקט מנהל

 מנהל לאישור שתוגש האיכות בקרת בתוכנית תיקונים לדרוש או לפסול, לאשר סמכות .א
 .הפרויקט

עם�(בתאום�.האיכות בקרת צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר, לבחון, לראיין סמכות .ב
 ניהול�הפרוייקט�והבטחת�איכות�עליונה�במשרד)

 בדיקות לביצוע חלקי אישור זו מעבדה לאשר או אחרת או זו מעבדה לפסול או לאשר סמכות .ג
 עובדי את לפסול או לאשר או, אחרות בדיקות לביצוע שונה מעבדה ולאשר בלבד מסוימות
 .בנימוק צורך ללא באתר המעבדה

 מעבדה של והציוד המתקנים התאמת את לפסול או לאשר, לבחון רשאי האיכות הבטחת מערך .ד
 .העבודה לדרישות באתר

 לרבות, האיכות בקרת מערך של האדם כוח בהיקף הפחתה לאשר או הגדלה לדרוש סמכות .ה
 .הפרויקט לצורכי בהתאם, באתר הנדרשת נוכחותו בהיקף או/ו, המדידה צוותי
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 מוצרים של מדגמיות בדיקות כולל, לאתר המסופקים המוצרים כל של בדיקתם לוודא סמכות .ו
 .תקן-תו בעלי

 עקב כגון( האחרים ההסכם במסמכי לנדרש מעבר הבדיקות בכמות תגבור לדרוש סמכות .ז
, ספק של במקרים חוזרות בבדיקות הצורך, במפרט לקבוע ביחס עיבוד מנות בגודל שינויים

 ').וכו

 או/ו האיכות בקרת כניתת אישור בשלב( מבוקר תהליך של שלב בכל דרך-אבני לקבוע סמכות .ח
 מראש הוגדרה אם גם, עצירה״ -״נקודות לרבות), המסירה בשלב או/ו התהליך ביצוע במהלך

 .הקבלן של העבודה בנוהלי כלל הוגדרה לא או בדיקה״-כ״נקודת

בטפסי� ,בכל�התנהלות�הבקרה�בשטח�ובמערכת�המידע� ולעיין מבדקים, ביקורים לקיים סמכות .ט
 הבדיקות�וכל�מסמך�אחר�הקשור�לעבודת�בקרת�האיכות�בכל�עת�וללא�כל�מגבלות

 החלפת כגון( האיכות בקרת במערך שינויים להכניס הקבלן של בקשות לדחות או לאשר סמכות.  י
 ).צוות אנשי

 לביצוע באתר הקבלן מתקני ויתר המעבדה במתקני להשתמש או/ו שימוש על להורות סמכות. יא
 .באתר הבקרה מערך תפקוד בחינת לצורך הבדיקות ביצוע תהליכי ולהדגמת מדגמיות בדיקות

 איכות של ומבדקים, תהליך בקרת נהלי של חלקיים מבדקים, פיקוח פעולות לבצע סמכות .יב
 .מראש הודעה כל ללא, עת בכל העבודה תוצאות

, האיכות הבטחת צוות להערכת, בהם במקרים הפסקתה או העבודה עצירת על להורות סמכות . יג
 שאינן חמורות התאמות-אי או, האיכות בקרת מערך בתפקוד חמורות תקלות מתגלות

 העבודה של המסירה במועדי לעיכוב הקבלן בידי עילה יהוו לא כאלה מקרים. כנדרש מטופלות
 .עיכובן או העבודות עצירת בגין כלשהו מסוג לפיצוי או ההסכם במסמכי שנקבעו כפי

 .אחידים כלא או מתאימים-כבלתי חזותית שיראו משנה שטח או אצווה כל לפסול סמכות. יד

 .ההסכם במסמכי נזכרות שאינן מיוחדות בדיקות סוגי ביצוע לדרוש סמכות. טו

 איכות�הבטחת�פעולות�עבור�תשלום .6.2.2

 ממערך חלק מהוות, לעיל שפורטו הפעילויות בכללן, האיכות הבטחת מערכת של הפעילויות כל  א.
, בעבודה עיכוב בגין לפיצוי לתביעה עילה שום תהיה לא לקבלן. העבודה על המזמין של הפיקוח
 .כלשהו מסוג נוספות והוצאות נזקים גרימת

, האיכות הבטחת צוות של בעבודה והכרוכות לעיל 6.2.1 בסעיף הנזכרות הפעילויות כל  ב.�
�ן).זרות�אשר�פוסלות�את�בדיקות�הקבלתבוצענה�על�חשבון�המזמין�(להוציא�בדיקות�חו

��
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�וקשרי�גומלין�ביניהן�בפרויקט�איכות�והבטחת�איכות�לבקרת�בסיסי�ארגוני�מבנה

מקרא:

דווח

בדיקה�(כולל�אישור�צוות�ב"א)

כפיפות�(ארגונית�ומקצועית)

הפעלה

סגן�לביצוע

צוות�ה"א

מנכ"ל�משרד�

הבינוי�והשיכון

מנהל�מחוז
מנהל�מינהל�

הנדסה�וביצוע

חטיבה�טכנית

מתכנניםמנה"פ

צוות�מנה"פ

קבלן

מנהל�ה"א

ב"א�(קבלן)
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�)10א'�בעמוד��2.3.2כח�אדם�נדרש�(על�פי�סעיף�.�2.1טבלה�

�אופי�משרה�תפקיד
 נדרשת נוכחות

 באתר

 מב״א

 לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מהנדס

שנים)� 7של� מוכח מצטבר מקצועי ניסיון הנדסאי�בעל (או

 בקרת בנושא לפחות שנתיים ושל כבישים סלילת בתחום

 .איכות

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

עבודות�

 ,קרקע ,ביסוס

 וניקוז כבישים

 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל גאולוג או מהנדס

 מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי או(לפחות� שנים

 או קרקע ,ביסוס בתחום )שנים�לפחות 7 של מוכח מצטבר

 .כבישים סלילת

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

 עבודות�גישור

 ומבנים

 מצטבר מקצועי ניסיון בעל מבנים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי או(  לפחות שנים 7 מוכח�של

 גישור בעבודות )לפחות שנים  10 של מוכח מקצועי�מצטבר

 .איכות בקרת בנושא לפחות ושל�שנתיים ומבנים

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

עבודות�

 ,חשמל

 תאורת�חוץ

 ותקשורת

 בתחום( מכונות הנדסאי/מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס

 בעבודות לפחות שנים 3 של נסיון בעל )מכני – אלקטרו

 .כבישים וסלילת בתחום�תשתיות ומערכות תאורה

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מב״את

 עבודות�מים

 וביוב

מקצועי� ניסיון בעל וביוב מים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 .והביוב המים בתחום לפחות שנים  5של מוכח מצטבר

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 בכל ולפחות

 מהלך

 של הביצוע

 מערכות

 והביוב המים

פיתוח� מב״את

 נוף

 ,לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר נסיון בעל נוף עיצוב הנדסאי

 .לפחות שנים 7 של נסיון בעל טכנאי�נוף או

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 בכל ולפחות

 מהלך

 של הביצוע

 עבודות
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 והשקייה נוף

מעבדה� מנהל

 באתר

לפחות� שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מעבדן

 .הנדרשות הבדיקות בביצוע

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מודד

שנים� 7 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך״ ״מודד

 של בפרויקטים קבלניות בעבודות מדידות לפחות�בתחום

 .וגישור סלילה

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 משרה�חלקית ניסיון�בארכיב�ומחשוב�. מרכז�מידע
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 סעיף�הקצב�–הוראות�בדבר�ביצוע�בקרת�איכות�עצמית�מטעם�הקבלן�

 

�כללי .1

��של�משהב�ש,�הרי�שבכל�מפרט�כללי�לבקרת�איכות�בביצוע�הקבלןבהמשך�לאמור�במסמך�הזה��  .1.1

 מטלת�ביצוע�אשר�יקבל�הקבלן,�תבוצע�העבודה�במתכונת�של�בקרת�איכות�עצמית�של�הקבלן.

הקבלן�נדרש�לגייס,�לצורך�ביצוע�מטלת�הביצוע,�בקרי�איכות,�בהתאם�לדרישות�המפורטות�  .1.2

 ת�הביצוע.וסמך�זה,�אשר�יבצעו�מטעמו�את�בקרת�האיכות�במטלבמ

בהתאם�לאמור�במסמך�זה,�על�הקבלן�החובה�להגיש,�בין�היתר,�תכנית�בקרת�איכות�מפורטת�  .1.3

הכוללת�את�הרכב�צוות�הבקרה.�תכנית�זו�תאושר�ע�י�מנהל�הבטחת�האיכות�(או�מנהל�הפרויקט�

 בפרויקטים�שאין�בהם�הבטחת�איכות)�אשר�ימונה�מטעם�משהב�ש. –או�המפקח�

�ביצוע�העבודה,�התשלום�בפועל�והקנסות  .2

איכות,�מבדקים,�בדיקות�ההכנת�תוכנית�בקרת�  - איכותהשל�צוות�בקרת� עיקרי�הפעילויות   2.1

הליך�,�זיהוי�וטיפול�באי�התאמות,�תיעוד�כל�משנה ספקים�וקבלני אישורמעבדה�ומדידות,�תהליכי�

 .הפיקוח�ובדיקות�המעבדה

ביצוע�בפועל�של�עבודת�הקבלן�תתחיל�אך�ורק�לאחר�אישורו�של�מנהל�הבטחת�האיכות�(או�מנהל�  2.2

 הפרויקט�או�המפקח)�מטעם�משהב�ש�לצוות�בקרי�האיכות�מטעם�הקבלן�כאמור�לעיל.

נהל�הקבלן,�באמצעות�בקרי�האיכות�מטעמו,�להגיש�למנהל�הבטחת�האיכות�(או�מ  באחריות  2.3

הפרויקט�או�המפקח)�את�כלל�הפעילויות�אשר�בוצעו�בחודש�הדיווח�כגון,�טפסי�תיוג,�בדיקות�

מעבדה,�מדידות�וכדו�,�כולל�רשימת�עבודות�קבלניות�בה�בוצעה�בקרת�האיכות,�וזאת�עד�למועד�

 לחודש�הסמוך�לחודש�בגינו�יועברו�הדיווחים�כאמור. 3 -הגשת�החשבון�החוזית�אך�לא�לאחר�ה

יוגש�הדיווח�באופן,�אשר�לדעת�מנהל�הבטחת�האיכות�(או�מנהל�הפרויקט�או�המפקח),�באם�  2.4

שעות�מיום�מתן�הערות� 48לוקה�בחסר,�תינתן�לקבלן�אפשרות�לתקן�את�החסרים�כאמור,�עד�

 מנהל�הבטחת�איכות�(או�מנהל�הפרויקט�או�המפקח).

ת�האיכות�(או�מנהל�לעיל�עדיין�יסבור�מנהל�הבטח 2.4באם,�לאחר�המועד�כאמור�בסעיף�  2.5

הפרויקט�או�המפקח),�כי�המסמכים�שנמסרו�ע�י�הקבלן,�אינם�סופיים�לצורך�בחינת�העבודות�

נשוא�בקרת�האיכות,�ינוכה�לקבלן�סכום�כספי�בהתאם�להחלטת�מנהל�הבטחת�האיכות�(או�מנהל�

מסכום�ההקצב�אשר�נקבע�לתשלום�עבור�ביצוע� 50% -הפרויקט�או�המפקח),�אשר�לא�יפחת�מ

 קרת�איכות�עצמית�של�הקבלן.ב

,�לא�ישולם�לקבלן�כל� מובהר,�כי�באם�הקבלן�לא�יגיש�כלל�את�דוח�הפעילויות�כמבוקש�לעיל�  2.6

 תשלום�בגין�עבודות�בקרת�האיכות�שבוצעו�עבור�החודש�שאמור�היה�להיות�מדווח.�

מקרה�חודש.�בכל�שהקצב�ניתן�בכפוף�לתפקוד�מערכת�בקרת�איכות�עצמית�של�קבלן�ב ,מודגש   2.7

סכום�הקצב�מחשבון�הקבלן�בגין� ,�כאמור,ינוכה מסויםשל�תפקוד�לקוי�של�בקרת�איכות�בחודש�

לא�יוחזר�גם�אם�השלים�הקבלן�בחודשים�הבאים�ו אי�עמידה�במטלות�הביצוע�של�בקרת�האיכות

,�אלא�במידה�והתקבל�אישור�מיוחד�על�ידי�מנהל�החטיבה�הטכנית�לבטל�את�מטלותדיווחים�ואת�

 הניכוי.

מובהר,�כי�אי�תשלום�כאמור�לעיל,�אינו�פותר�את�הקבלן�מלהשלים�את�כל�החומר�החסר�לצורך� 2.8

 בקרת�האיכות�של�אותו�חודש�אשר�לא�דווח�במועדו.

מובהר,�כי�אי�תשלום�כאמור�לעיל�לא�מבטל�חישוב�והטלת�ניקוים�בגין�אי�סגירת�אי�התאמות�כפי� 2.9

  ��של�משהב�ש�.וע�הקבלןמפרט�כללי�לבקרת�איכות�בביצשמפורט�ב�מסמך�זה��
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�עבור�ביצוע�בקרת�האיכות�/הקצבתשלום� 3

ישתתף�חלקית�בתשלום�עבור�הוצאות�מערכת�בקרת�האיכות�אשר�תשולם�באמצעות�סעיף�משהב�ש� 3.1

 92.1.1הקצב�ע�י�מק�ט�

 סעיף( הנחה כל תתל אין, איכות בקרת עבודות ביצוע לצורך הקצב - 92.1.1 ט"מק בעבור כי, מודגש 3.2
 וככל אם. תוספת או הנחה כל בלא, להלן כמפורט יהיה זה ט"מק בגין המשתלמת התמורה ערך -) סגור

 סכום את ש"משהב תתקן זה ט"מק עבור או�תוספת הנחה זאת בכל יציע או/ו יתמחר זאת בכל שמציע
 . /תוספתההנחה הענקת את או/ו התמחור את המנטרל באופן הכספית הצעתו

��באתר�מחירון�לעבודות�פיתוח:��ב�ן�גובה�ההקצב�יהיה�כדלקמ  לסעיףגובה�ההקצב�יהיה�בהתאם� 3.3
 המשרד�בעת�חתימת�החוזה.

 ההקצב�דלעיל,�ישולם�באופן�הבא: 3.4
, הסופי החשבון  תשלום עם ישולמו אשר 10% יופחת, לעיל לאמור בהתאם שיתקבל ההקצב מסכום

 .הפרויקט בסוף

 בטבלה המפורט כאחוז המתקבל בסכום ביניים חשבון מידי תשולם ההקצב מסכום 90%  - היתרה

 הקבלן ביצוע מחשבון ,��באתר�המשרדמחירון�לעבודות�פיתוח:��ב�ן�גובה�ההקצב�יהיה�כדלקמ  סעיףב

 .החודשי

למען�הסר�ספק,�יובהר�כי�לא�ישולם�לקבלן�עבור�בקרת�האיכות�במטלות�הביצוע�שיימסרו�לו�מעבר� 3.5

 .להקצב�דלעיל
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�51תצוגה�גרפית�כביש�
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�הבינוי�והשיכון�משרדנהלי�בקרת�איכות�

�:*רשימת�נהלים�מצורפים

�וביסוס:קרקע�.�1

 .�הכנה�ופירוק.א

 .�חפירה�וחציבה.ב

 .�מילוי�בהידוק�רגיל.ג

 .�מילוי�בהידוק�מבוקר.ד

 עיבוד�שתית�חרסיתית. ה.

 ו.�מצע.

 ז.�אגו�ם.

�מים�וביוב:�.2

 א.�קווי�מים.

 ב.�ביוב�בכבידה.

 ג.�ביוב�בסניקה.

�.�כבישים:3

 א.�אספלט.

 .ב.�ניקוז

�.�חשמל:4

 יציקת�יסודות�לעמודי�חשמל.א.�

 ב.�התקנת�עמודי�תאורה.

 ג.�לוחות�חשמל.

 ד.�תאי�בקרת�חשמל.

 ה.�חשמל�צנרת�תת�קרקעית.

 ו.�חשמל�בגשרים.

 ז.�חשמל�במעברים�תת�קרקעיים�ובמנהרות.

בכתובת:�באתר�האינטרנט�של�משרד�הבינוי�והשיכון�את�הנהלים�ניתן�להשיג�*

http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/pituah/Pages/eichut_habniyya.aspx 
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�בדיקת�איכות�הביצוע�של�הקבלן

2017אוגוסט� �

הקבלן�להפעיל�מעבדה�מאושרת���על�הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליבהתאם�להוראות��מפרט�

ולהזמין�ממנה�את�כל�הבדיקות�הנדרשות�בהתאם�לדרישות�המפרט�המיוחד,�המפרט�הכללי�(הבין�

המכונה��הספר�הכחול�)�ובהתאם�לכל�התקנים�הישראלים�הנוגעים�לדבר�ולעמוד� –משרדי�

 בדרישותיהם�לטיב�העבודה�והחומרים.

בדיקות�בהתאם�לאמור�לעיל�ולהגיש�אותה�על�בקר�האיכות�מטעם�הקבלן�להכין�פרוגרמה�ל

 לאישור�מנהל�הבטחת�האיכות/מנהל�הפרויקט.

מצורף�למסמכי�המכרז/החוזה�טבלת�סטיות�המאפשרות�לקבל�עבודה�שלא�עמדה�בדרישות.�

במקרה�שיוחלט�לקבל�עבודה�שאינה�עומדת�בטיב�הדרוש,�ינוכה�מחשבון�הקבלן�סכום�עבור�טיב�

ל�סטיות�אשר�לא�צויינו�במפורש�במסמכי�המכרז�המצורפים�ירוד�בהתאם�לטבלה.�במקרים�ש

 ההוראה�תהיה�על�פי�דרישות�המפרט�הכללי.

 ")המשרד" –משרד�הבינוי�והשיכון�(להלן�בנוסף�לבדיקות�המבוצעות�באמצעות�בקרת�האיכות,�

זמין�באמצעות�מנהל�הבטחת�האיכות�או�באמצעות�מנהל�הפרויקט,�בדיקות�בהיקף�יהיה�רשאי�לה

בקרת�האיכות.�בדיקות�אלו�יבוצעו�באמצעות�ב ותהנדרשמכמות�הבדיקות� 20% -ל 10%שבין�

�.ם�ועל�חשבון��המזמין�העבודה�(המשרד�או�מי�מטעמו)מטע ,מעבדה�מאושרת

�על�הקבלן�חל�איסור�להזמין�את�הבדיקות�מהמעבדה�של�המשרד. .א

בגין�אי�עמידה�במקרה�שהמשרד�יחליט,�על�פי�שיקול�דעתו�הבלעדי,�להזמין�בדיקה�חוזרת� .ב

העבודה/החומר�בדרישות�הטיב�או�פער�בין�מסקנות�של�מעבדת�הקבלן�לבין�מעבדת�

�.10%המשרד,�הקבלן�יחויב�בעלות�הבדיקה�בתוספת�

במידה�ויהיה�שוני�בתוצאות�בדיקות�המעבדות,�שתי�המעבדות�יוזמנו�לקחת�מדגם�משותף� .ג

לאחר�הבדיקה�המשותפת�).�במידה�והבדיקה�המשותפת –מאותו�מקום�בו�זמנית�(להלן�

�יהיה�שוני,�תוצאת�מעבדת�המשרד�תחשב�כנכונה.

עבור�ריתוכי�צינורת�פלדה�ואביזרים.�עבור��צילום�רנטגן�בנוסף�לאמור�לעיל�המשרד�יזמין .ד

�מחיבורי�אביזרים. 30% -מחיבור�הצינורות�ו 10%

 6"-וטר�מהמשרד�יזמין�צילום�וידאו�לצינורות�הביוב�הגרביטציוניים�ולצינורות�המים�בק .ה

בנוסף�לבדיקת�הקבלן� 100%מ�מ)�ומעלה�ולצינורות�הניקוז�בכל�קוטר�בהיקף�של� 160(

�.100%בהיקף�של�

 ביובה עם�מים�למערכת�הכבידה�(גרביטציונית)�לקווי�הביוב,�לתאי בדיקות�האטימות .ו

או�בדיקת�אטימות�ממוחשבת�בלחץ�אוויר�נמוך;� 1205.6ת�י� �יתבוצענה�עפ ולקווי�הניקוז,

המשרד�יזמין�את� יצרן.הו/או� ו/או�המפקח המתכנןודרישות�נוספות�של� הנחיותוספת�בתו

�.100%בנוסף�לבדיקות�של�הקבלן�בהיקף�של� 100%הבדיקות�בהיקף�של�

ו��לעיל,�ובכלל�זה� –יובהר�כי�כל�עלויות�הכרוכות�בהכנות�הבדיקות�המוזכרות�בסעיפים�ד�� .ז

ן�בלבד�(על�אף�שאותן�בדיקות�הוזמנו�על�ידי�עלויות�המים�בבדיקת�אטימות�יחולו�על�הקבל

�המשרד).

עבור�כל�הבדיקות�הנדרשות�שיבוצעו�ע�י�המעבדה�מטעם�המשרד�או�באמצעות�הקבלן,�� .ח

יחולו�על�הקבלן�ויכללו�את�הדברים�כמפורט�להלן:�דרך�גישה�למקום�הבדיקה,�שטח�

מסידורי�הנדרש�לבדיקה�והזמנים�הדרושים�לביצועם�לרבות�כל�התוספות�הנובעות�
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העבודה�של�הקבלן,�שטיפת�הקווים�לרבות�כל�החומרים�והציוד�הנדרש�לביצוע�מושלם�של�

�הבדיקות�כגון�מים,�חשמל,�סידורי�בטיחות�וכו�,�ולא�ישולם�עבורם�כל�תוספת.

ו/או� ןקט יבוצעו�בדיקות�בהיקףע�י�המשרד�הינו�משוער�וככל�שיבוצעו�היקף�הבדיקות� .ט

�כך.ל קשרתהיה�לקבלן�כל�טענה�בלא� מהמפורט�לעיל גדול�יותר

 

 בנוסף�לאמור�לעיל,�הקבלן�יבצע�על�חשבונו:

הבדיקה�תיעשה�לכל�אורך�הקווים� -המים)� יבדיקת�איכות�מי�השתייה�(שטיפה�וחיטוי�קוו .י

לפי�המפרט�הכללי.�הבדיקה�תבוצע�ע�י�הקבלן�באמצעות�מעבדה�מוכרת�ומאושרת�ע�י�

ה�ואישורה�במשרד�הבריאות.�יש�להביא�משרד�הבריאות�ותכלול�הכנת�תכנית�לבדיק

 אישור�בכתב�ממשרד�הבריאות�על�ביצוע�הבדיקה�ועל�תוצאותיהן.

על�הקבלן�להזמין�את�שרותי�השדה�של�יצרן�הצינורות�והתאים�ולקבל�אישור�היצרן�על� .יא

 טיב�העבודה,�בהתאם�להנחיות�היצרן,�לכל�אורך�הקווים.

העבודה,�שמעבר�לצילום�וידאו�לקוי�הניקוז,�מודגש�לקבלן�שעליו�לקחת�בחשבון�בסידור� .יב

המים�והביוב�הראשיים,�יש�לבצע�צילומי�וידאו�לכל�ההכנות�לחיבורי�ביוב�למגרשים.��בכל�

מטר.�צילום�וידיאו�של�צנרת�ניקוז,�מים� 400להזמנת�צילום�הינה� תמקרה,�מנה�מינימאלי

-0019ות�לפי�נוהל�וביוב�יעשה�עם�חברות�שהוסמכו�ע�י�הרשות�הלאומית�להסמכת�מעבד

TR-1הנחיות�הרשות�הלאומית�להסמכת�מעבדות,�למעבדות�המבקשות�הסמכה�לצילום���

�צנרת�מים�וביוב�.

.�הבדיקה�כוללת�מידות,�גימור�וחוזק�האבן.�בכל�בדיקה�19בדיקת�טיב�אבני�שפה�לפי�ת�י� .יג

חות�מטר�של�אבני�שפה�ולפ 1,000תילקח�דגימה�של�שלשה�אבנים.�תבוצע�בדיקה�אחת�לכל�

בדיקה�אחת�בכל�בפרויקט�בלי�קשר�לכמות�האבנים.�אם�הקבלן�יזמין�אבני�שפה�מיותר�

�מיצרן�אחד,�תבוצע�בדיקה�עבור�כל�יצרן�בלי�קשר�לכמות.

לפחות�בדיקה� חתילק ,העבודה�נמשכת�יותר�מיום�אחדבמקרה�ש -כל�יציקת�בטון�תיבדק� .יד

�.יציקה אחת�לכל�יום

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�ניכוי�מחיר�ואי�קבלת�עבודהטבלת�סטיות�המותרת�עם�

�בעבודות�פיתוח�וסלילת�כבישים

 

        

סוג�

�הבדיקה

ניכוי�ביגלל�סטיות�בתחום��סוג�העבודה

שבין�הסטיה�הממוצעת�

המותרת�וגבול�אי�קבלת�

�העבודה

סטייה�מקסימלית�

מותרת�לפני�אי�קבלת�

העבודה���(פירוק�וביצוע�

�מחדש)

סעיפי�כתב�כמויות�לניכוי�

�עבודה�ירודהעקב�טיב�

דיוק�

הביצוע�

בעובי�

השכבה�

והמפלסים�

 המתוכננים.

עבודות�עפר�

      �כולל

חפירה,�

      �מילוי,���

   51לפי�מפרט� 51לפי�מפרט��יישור�שטח

      �צורת�דרך

      �מצעים

      �אגו�ם

      �אספלט

    

  

צפיפות�

ההידוק�

בשכבות�

השונות�של�

המסעות,�

הרחבות,�

המדרכות,�

השבילים�

ועבודות�

עפר�

 במגרשים

 וכו�

עבודות�

�עפר,

�מילוי�מובא,

מילוי�

�מקומי

�

  מהצפיפות� סטייה 1% עבור�עד

 .מהמחיר 10%ינוכו� הנדרשת

  במידה�ויוחלט�לא�לתקן

 את�השכבה�(מנת�עיבוד)

 עבור�מילוי�מובא�

  )(נברר�או�אחר

 הסעיפים�לניכוי�כוללים�

 את�החומר�וההידוק.

מילוי�מחומר�מקומי/בור�עבור�

 השאלה

 הסעיפים�לניכוי�כוללים�

את�מחיר�החפירה/חציבה�

 וההידוק.�יישור�שטח�והידוק

  4%עד�ו 3%מ� עבור הסטיי 2%עד�ו 1%מ� עבור

 מהצפיפות� הסטיי  מהצפיפות�הנדרשת

  60%הנדרשת�ינוכו� .מהמחיר 15%ינוכו

 הסטיי 3%עד�ו 2%מ�עבור�

 מהצפיפות�הנדרשת

 .מהמחיר

  
 .מהמחיר 25%ינוכו�

  

    במידה�ויוחלט�לא�לתקן  מהצפיפות הסטיי 1% עבור�עד יישור�שטח

   את�השכבה�(מנת�עיבוד) .מהמחיר 20%ינוכו�הנדרשת�� שתית

 �

 הסטיי 2%עד�ו 1%מ� עבור

  מהצפיפות�הנדרשת

 4%עד� 3%מ� עבור

   מהצפיפות� הסטיי

     100%הנדרשת�ינוכו� .מהמחיר 30% ינוכו    

  

 הסטיי 3%עד�ו 2%מ� עבור

   .מהמחיר מהצפיפות�הנדרשת

     .מהמחיר 60%ינוכו�  
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    במידה�ויוחלט�לא�לתקן מהצפיפות� הסטיי 1% עבור�עד�מצעים

 מצעים�והידוק את�השכבה�(מנת�עיבוד) .מהמחיר 15%ינוכו�הנדרשת�� 

 �

 הסטיי 2%עד�ו 1%מ�עבור�

 מהצפיפות�הנדרשת

 3%עד�ו 2%מ�עבור�

   מהצפיפות� הסטיי

   75%הנדרשת�ינוכו� .מהמחיר  40%ינוכו�� 

   .מהמחיר    

    במידה�ויוחלט�לא�לתקן מהצפיפות� הסטיי 1%עבור�עד��אגו�ם

 אגו�ם�והידוק את�השכבה�(מנת�עיבוד) .מהמחיר 20%הנדרשת�ינוכו�  

    

 2%עד�ו 1%מ�עבור�

   מהצפיפות� הסטיי

   50%הנדרשת�ינוכו�    

   .מהמחיר      

 מהצפיפות� הסטיי 1% עבור�עד�אספלט*

 3%עד�ו 2%מ�עבור�

   מהצפיפות� הסטיי

 אספלט 50%הנדרשת�ינוכו� .מהמחיר  15%ינוכו�הנדרשת�  

  

 הסטיי 2%עד�ו 1%מ�עבור�

 מהצפיפות�הנדרשת

 .מהמחיר

  

     .מהמחיר 30%ינוכו�  

 

 51לכל�שאר�הבדיקות�לעבודות�אספלט�הניכויים�יהיו�בהתאם�למפרט� *

 
     

 

 .02בהתאם�למפרט� -לקוי� בטוןניכויים�עבור�

  
     

 

 על�חשבון�הקבלן יישקל�ע�י�המשרד�חיזוק�מבנה�הכביש בנוסף�לניכויים

    

      5/7/2012  

עדכון�צוות�למחע������    

 
�

��
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�דגשים�בנושא�בקרה�להנחת�צנרת�מים�ביוב�וניקוז

�

�הליך�בקרה�של�הנחת�צינורות�מיםת

הנחת�צינורות�מים�צריך�לבצע�בהתאם�לתוכנית�מים�שעברה�תהליך�בקרה�פנימי�במשרד� .1

וחתומות�ע�י�המפקח�ומתכנן�לביצוע� התכנון�ובמשרד�הבינוי�והשיכון�ומסומנת��לביצוע�

 .תוך�ציון�תאריך�מסירתו

ואושרו� תקן�של�מכון�התקניםתו�בעלי� ,�חומרים�ואביזרים�יש�להשתמש�רק�בצינורות .2

 .מראש�ע�י�המזמין�והמתכנן

נדרש�לארגן�בשטח�מקום�אחסון�מסודר�ישר�ולאחסן�צינורות�במקום�הזה.�אחסון�צינורות� .3

באתר�יהיה�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�באקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�להוצאה�

צנורות�מסוג�שמחייבים�הגנה� .צורכי�העבודה�מבלי�להפריע�לעבודות�אחרות�של�הפרויקטל

 ).UVנגד�קרני�השמש�חייבים�להיות�מכוסים�בבד�לא�שקוף�המגן�נגד�קרינת�שמש�(

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�מידע�הבא: .4

תוכנית�ב מיקום� ועם�ציון�סטייה�בין מיקום�הנחת�הצינורות�בהשוואה�לתוכנית •

 בין�מיקום�בפועל.ל

 עומק�הנחת�הצינורות�עם�ציון�סטייה�בין�עומק�המתוכנן�לבין�עומק�בפועל. •

או�כל�אביזר�וברזי�כיבוי�אש,�מתקן�שבירה�דו�ח�מודד�התייחס�לכל�קטע�בין�תאי�מגופים� .5

 ים�של�הכביש.אחר.�קריאת�נקודות�קואורדינטות�גובה�ומיקום�יילקחו�לפי�החתכ

 ימי�עבודה�מתאריך�סיום�הנחת�צינורות. 7הדו�ח�נדרש�להגשה�תוך� .6

כבדיקה�לפני�תחילת�תהליך�המסירה�נדרש�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�מים,�בדיקת�לחץ,� .7

 אישור שטיפה�וחיטוי�וכל�הבדיקות�שנדרשו�ע�פ�פרוגרמה�לבדיקות�לרבות�פרוטוקול

 לפי תאגיד או מקומיים רשות ונציג מפקח, קבלן( המשתתפים י"ע חתום תעלות לכיסוי

.�צילום�בתוך�הצנרת�צריך�להתבצע�אף�ורק�ע�י�היצרן של שדה שרותי ואישור) העניין

 מעבדה�המוסמכת�לבדיקה�הזאת�ע�י�הרשות�הלאומית�להסמכת�מעבדות.

כל�הבדיקות�שנעשו�נות�קחות�צילום�ובדיקת�לחץ�הכוללים�מס"דותכנית�לאחר�ביצוע�ו .8

 .(מערכת) מים�לבדיקה�ואישור�על�תקינות�הנחת�צינורותהצריך�להעביר�למתכנן�

�הליך�בקרה�של�הנחת�צינורות�ביובת

תהליך�בקרה�פנימי�במשרד� ההנחת�צינורות�ביוב�צריך�לבצע�בהתאם�לתוכנית�ביוב�שעבר .1

וחתומות�ע�י�המפקח�והמתכנן�לביצוע� התכנון�ובמשרד�הבינוי�והשיכון�ומסומן��לביצוע�

 .תוך�ציון�תאריך�מסירתו

 תקן�של�מכון�התקניםתו�בעלי� ,�חומרים�ואביזרים�תאי�בקרה, יש�להשתמש�רק�בצינורות .2

 .ושאושר�מראש�ע�י�המזמין�והמתכנן

נדרש�לארגן�בשטח�מקום�אחסון�מסודר�ישר�ולאחסן�צינורות�במקום�הזה.�אחסון� .3

אקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�הצינורות�באתר�יהיה�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�ב

להוצאה�לצורכי�העבודה�מבלי�להפריע�לעבודות�אחרות�של�הפרויקט.�צינורות�ביוב�חייבים�

 .)UVלהיות�מכוסים�בבד�לא�שקוף�המגן�נגד�קרנות�השמש�(

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�מידע�הבא: .4
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תוכנית�מיקום�במיקום�הנחת�הצינורות�בהשוואה�לתוכנית�עם�ציון�סטייה�בין� •

 בין�מיקום�בפועל.ל

 עומק�הנחת�הצינורות�עם�ציון�סטייה�בין�עומק�המתוכנן�לבין�עומק�בפועל. •

כולל�בדיקה�לשיפוע�אחיד�לאורך�כל�הקו�שבין�תא�לתא�ע�י�בדיקת� שיפועים� •

 ישרות�הקווים�ומרחקים�בין�תאי�בקרה.�

דו�ח�מודד�התייחס�לכל�קטע�בין�תאי�בקרה.�קריית�נקודות�קואורדינטות�גובהה�ומיקום� .5

 יילקחו�לפי�החתכים�של�הכביש.

 ימי�עבודה�מתאריך�סיום�הנחת�צינורות�בין�תאי�בקרה. 7הדו�ח�נדרש�להגשה�תוך� .6

כבדיקה�לפני�תחילת�תהליך�המסירה�נדרש�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�ביוב�לרבות�הכנות� .7

רי�מגרשים�ובדיקת�אטימות�וכל�הבדיקות�שנדרשו�ע�פ�פרוגרמה�לבדיקות�לרבות�לחיבו

פרוטוקול�אישור�לכיסוי�תעלות�חתום�ע�י�המשתתפים�(קבלן,�מפקח�ונציג�רשות�

 המקומית�או�תאגיד�לפי�העניין)�ואישור�שרותי�שדה�של�היצרנים.�.

ד�עם�כל�הבדיקות�תכנית�לאחר�ביצוע,�ודו�חות�צילום�ואטימות�הכוללים��מסקנות�יח .8

 שנעשו�צריך�להעביר�למתכנן�הביוב�לבדיקה�ואישור�תקינות�הנחת�צינורות�הביוב(מערכת).

�תהליך�בקרת�איכות�של�הנחת�צינורות�ניקוז

הנחת�צינורות�ניקוז�צריך�לבצע�בהתאם�לפרט�הנחת�צינורות��ניקוז�שעבר�בקרה�פנימי� .1

 במשרד�התכנון�ומסומן��לביצוע�.

החדש�לצינורות�ותו� 27נורות�ותאי�בקרה�של�ספקים�בעלי�תו�תקן�יש�להשתמש�רק�בצי .2

לתאי�בקרה�של�מכון�התקנים.�אין�להשתמש�בצינורות�ניקוז�מפוליאתילן� 5988תקן�

מחוזק�בפלדה�בפרויקטים�של�משרד�הבינוי�והשיכון�אלא�באישור�מנהל�תחום�כבישים�

 וניקוז�במשרד�הראשי.

ישר�ולאחסן�הצינורות�במקום�הזה.�האחסון�נדרש�לארגן�בשטח�מקום�אחסון�מסודר� .3

הצינורות�באתר�יהיה�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�באקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�

 להוצאה�לצורכי�העבודה�מבלי�להפריע�לעבודות�אחרות�של�הפרויקט.

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�המידע�הבא: .4

 ם�הנחת�הצינורות�בהשוואה�לתוכנית�ועם�ציון�סטייה�בין�תוכנית�ובין�מיקום�בפועל.מיקו •

בכניסה�ויציאה�עם�ציון�סטייה�בין�עומק�המתוכנן�לבין� ILעומק�הנחת�הצינורות�כולל� •

 עומק�בפועל.

 שיפועים�ומרחקים�בין�תאי�בקרה. •

 דוח�מודד�צריך�להתייחס�לכל�קטע�בין�תאי�בקרה. .5

 ימי�עבודה�לתאריך�סיום�הנחת�צינורות�בין�תאי�בקרה. 7הדו�ח��יוגש�תוך� .6

 לצורך�קבלה�נדרש�הקבלן�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�הניקוז�כולל�החיבורים�לתאי�בקרה. .7

דוחות�צילום�עם�מסקנות�צריך�להעביר�למתכנן�ניקוז�לבדיקה�ואישור�תקינות�הנחת� .8

 צינורות�הניקוז.
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�איכות�הביצוע�של�הקבלןבדיקת�

�7102אוגוסט�

�להפעיל�מעבדה�מאושרת�ולהזמין��על��הקבלן�בביצוע�איכות�לבקרת�הכללי�מפרט�הוראות�בהתאם�ל הקבלן
המכונה��–מפרט�הכללי�)הבין�משרדי�לדרישות�המפרט�המיוחד,�הכל�הבדיקות�הנדרשות�בהתאם�את��ממנה

�הכחול� �ו�הספר )� �בהתאם �לכל �בדרישותהתקנים �ולעמוד �לדבר �הנוגעים �ל�יהםהישראלים עבודה�הטיב
�חומרים.הו

� �בקר �מטעם�על �להאיכות �פרוגרמה�לבדיקות�בהתאם�לאמור �להכין �מנהל�יעהקבלן �ולהגיש�אותה�לאישור ל
�הבטחת�האיכות/מנהל�הפרויקט.

יוחלט�ש�במקרהבדרישות.��הלקבל�עבודה�שלא�עמד�המאפשרותמצורף�למסמכי�המכרז/החוזה�טבלת�סטיות�
� �עבודה �הדרושלקבל �בטיב �עומדת �שאינה �לטבלה.�ינוכה, �בהתאם �ירוד �טיב �עבור �סכום �הקבלן �מחשבון

במקרים�של�סטיות�אשר�לא�צויינו�במפורש�במסמכי�המכרז�המצורפים�ההוראה�תהיה�על�פי�דרישות�המפרט�
�הכללי.

� �)בנוסף�לבדיקות�המבוצעות�באמצעות�בקרת�האיכות, �והשיכון �משרד�הבינוי יהיה�רשאי���(המשרד��–להלן
�לה �זמין �בדיקות�בהיקף�שבין �באמצעות�מנהל�הפרויקט, ����1-ל��01באמצעות�מנהל�הבטחת�האיכות�או

�ועל�חשבון�ם�מטע�,האיכות.�בדיקות�אלו�יבוצעו�באמצעות�מעבדה�מאושרתבקרת�ב�ותהנדרשמכמות�הבדיקות�
 .העבודה�)המשרד�או�מי�מטעמו(�המזמין

 סור�להזמין�את�הבדיקות�מהמעבדה�של�המשרד.יאחל�על�הקבלן��.א

�ש�במקרה�.ב �הבלעדי,חליטיהמשרד �דעתו �שיקול �פי �על �עמידה��, �אי �בגין �חוזרת �בדיקה להזמין
,�הקבלן�המשרדאו�פער�בין�מסקנות�של�מעבדת�הקבלן�לבין�מעבדת��העבודה/החומר�בדרישות�הטיב

 .��01בתוספתבעלות�הבדיקה��יחויב

��.ג �לקחת �יוזמנו �המעבדות �שתי �בתוצאות�בדיקות�המעבדות, �ויהיה�שוני מאותו�ף�תמדגם�משובמידה
לאחר�הבדיקה�המשותפת�יהיה�שוני,�תוצאת�ו.�במידה�(הבדיקה�המשותפת�–)להלן��מקום�בו�זמנית

 תחשב�כנכונה.מעבדת�המשרד�

�יזמין�.ד �המשרד �לעיל �לאמור �רנטגן בנוסף �ו צילום �פלדה �צינורת �ריתוכי ��אביזרים.עבור ��01עבור
 .חיבורי�אביזריםמ����1-וצינורות�החיבור�מ

�הביוב��.ה �לצינורות �וידאו �צילום �יזמין מ�מ(��061)��6-בקוטר�מולצינורות�המים��הגרביטציונייםהמשרד
 .�011בנוסף�לבדיקת�הקבלן�בהיקף�של���011בהיקף�של�בכל�קוטר�ולצינורות�הניקוז�ומעלה�

�הביובלמערכת�עם�מים��בדיקות�האטימות�.ו �הניקוז,�ביובה�לתאי�,הכבידה�)גרביטציונית(�לקווי �ולקווי
�עפ ���יתבוצענה ��0�1�.6ת�י �נמוך; �אוויר �בלחץ �ממוחשבת �אטימות �בדיקת �ואו �הנחיותבתוספת

��011בהיקף�של�המשרד�יזמין�את�הבדיקות��יצרן.הו/או��מפקחו/או�ה�המתכנןודרישות�נוספות�של�
 .��011בנוסף�לבדיקות�של�הקבלן�בהיקף�של

��.ז �כי �עלויות�יובהר ��ותהכנהכרוכות�בכל �זה��–הבדיקות�המוזכרות�בסעיפים�ד� �ובכלל �לעיל, עלויות�ו�
 .בלבד�)על�אף�שאותן�בדיקות�הוזמנו�על�ידי�המשרד(�יחולו�על�הקבלן�בדיקת�אטימותמים�בה

�המעבדה�מטעם�וכל�הבדיקות�הנדרשות�שיבעבור��.ח �ע�י �באמצעות�הקבלןהמשרד�צעו �,או �על�� יחולו
:�דרך�גישה�למקום�הבדיקה,�שטח�הנדרש�לבדיקה�והזמנים�ויכללו�את�הדברים�כמפורט�להלן�הקבלן

לרבות��הקווים,�שטיפת�הדרושים�לביצועם�לרבות�כל�התוספות�הנובעות�מסידורי�העבודה�של�הקבלן
�מים, �בטיחו�כל�החומרים�והציוד�הנדרש�לביצוע�מושלם�של�הבדיקות�כגון �סידורי ת�וכו�,�ולא�חשמל,

 ישולם�עבורם�כל�תוספת.

��.ט �הבדיקות �היקף �שיבוצעו �וככל �משוער �הינו �המשרד �בהיקףע�י �בדיקות �יותר�ןקט�יבוצעו �גדול �ו/או
 כך.ל�קשרבלא�תהיה�לקבלן�כל�טענה��מהמפורט�לעיל

�

�,�הקבלן�יבצע�על�חשבונו:לעילבנוסף�לאמור�

תיעשה�לכל�אורך�הקווים�לפי�המפרט��הבדיקה�-�המים(�יבדיקת�איכות�מי�השתייה�)שטיפה�וחיטוי�קוו�.י
��.�הבדיקה�תבוצעהכללי �משרד�הבריאות�תומאושר�תמוכרמעבדה��באמצעותקבלן�הע�י ותכלול��ע�י

ביצוע�על�ממשרד�הבריאות�.�יש�להביא�אישור�בכתב�הבריאות�דהכנת�תכנית�לבדיקה�ואישורה�במשר
�.יהןתוצאותעל�והבדיקה�
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על�טיב�העבודה,�היצרן��להזמין�את�שרותי�השדה�של�יצרן�הצינורות�והתאים�ולקבל�אישור�על�הקבלן�.יא

�בהתאם�להנחיות�היצרן,�לכל�אורך�הקווים.

מים�והביוב�הניקוז,�המודגש�לקבלן�שעליו�לקחת�בחשבון�בסידור�העבודה,�שמעבר�לצילום�וידאו�לקוי��.יב
�תבכל�מקרה,�מנה�מינימאלי��.יוב�למגרשיםב�יהכנות�לחיבורההראשיים,�יש�לבצע�צילומי�וידאו�לכל�

�של�צנרת�ניקוז,�מים�וביוב�יעשה�עם�חברות�שהוסמכו���11להזמנת�צילום�הינה� מטר.�צילום�וידיאו
�הרשות�הלאומי �נוהל��תע�י להסמכת��ת�הנחיות�הרשות�הלאומי TR-0-�110להסמכת�מעבדות�לפי

 .�מעבדות,�למעבדות�המבקשות�הסמכה�לצילום�צנרת�מים�וביוב

�טיב�ת�בדיק�.יג �ת�י �שפה�לפי �בדיקה��0אבני �בכל �גימור�וחוזק�האבן. �הבדיקה�כוללת�מידות, �תילקח.
מטר�של�אבני�שפה�ולפחות�בדיקה�אחת��0,111לכל��אחת�תבוצע�בדיקהשלשה�אבנים.��דגימה�של

אם�הקבלן�יזמין�אבני�שפה�מיותר�מיצרן�אחד,�תבוצע�בדיקה��בכל�בפרויקט�בלי�קשר�לכמות�האבנים.
 עבור�כל�יצרן�בלי�קשר�לכמות.

לפחות�בדיקה�אחת�לכל��חתילק�,העבודה�נמשכת�יותר�מיום�אחדבמקרה�ש�-יבדק�תכל�יציקת�בטון��.יד
 .יציקה�יום
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�העבודה�טיב�בדיקותלנספח�א��

 מים�ביוב�וניקוזדגשים�בנושא�בקרה�להנחת�צנרת�

�

 הליך�בקרה�של�הנחת�צינורות�מיםת

הנחת�צינורות�מים�צריך�לבצע�בהתאם�לתוכנית�מים�שעברה�תהליך�בקרה�פנימי�במשרד�התכנון�ובמשרד� .1
�.וחתומות�ע�י�המפקח�ומתכנן�לביצוע�תוך�ציון�תאריך�מסירתו�הבינוי�והשיכון�ומסומנת��לביצוע�

ואושרו�מראש�ע�י�המזמין��תקן�של�מכון�התקניםתו�בעלי��,�חומרים�ואביזרים�יש�להשתמש�רק�בצינורות .2
 .והמתכנן

�צינורות�במקום�הזה.�אחסון�צינורות�באתר�יהיה� .3 �מסודר�ישר�ולאחסן �בשטח�מקום�אחסון נדרש�לארגן
ריע�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�באקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�להוצאה�לצורכי�העבודה�מבלי�להפ

צנורות�מסוג�שמחייבים�הגנה�נגד�קרני�השמש�חייבים�להיות�מכוסים�בבד��.לעבודות�אחרות�של�הפרויקט

 (.UVלא�שקוף�המגן�נגד�קרינת�שמש�)

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�מידע�הבא: .4

�בין · �סטייה �ציון �ועם �לתוכנית �בהשוואה �הצינורות �הנחת �מ�מיקום �ב�יקום �מיקום�לתוכנית בין
 בפועל.

 עומק�הנחת�הצינורות�עם�ציון�סטייה�בין�עומק�המתוכנן�לבין�עומק�בפועל. ·

או�כל�אביזר�אחר.�קריאת�וברזי�כיבוי�אש,�מתקן�שבירה�דו�ח�מודד�התייחס�לכל�קטע�בין�תאי�מגופים� .5
 נקודות�קואורדינטות�גובה�ומיקום�יילקחו�לפי�החתכים�של�הכביש.

 ימי�עבודה�מתאריך�סיום�הנחת�צינורות.�7נדרש�להגשה�תוך�הדו�ח� .6

כבדיקה�לפני�תחילת�תהליך�המסירה�נדרש�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�מים,�בדיקת�לחץ,�שטיפה�וחיטוי�וכל� .7
�המשתתפים�י�ע�חתום�תעלות�לכיסוי�אישור�הבדיקות�שנדרשו�ע�פ�פרוגרמה�לבדיקות�לרבות�פרוטוקול

�קבלן) �העניין�לפי�תאגיד�או�מקומיים�רשות�ונציג�מפקח, �היצרן�של�שדה�שרותי�ואישור( צילום�בתוך�.
�להסמכת� �הלאומית �הרשות �ע�י �הזאת �לבדיקה �המוסמכת �מעבדה �ע�י �ורק �אף �להתבצע �צריך הצנרת

 מעבדות.

�ו .8 �ביצוע �לאחר �מס�דותכנית �הכוללים �לחץ �ובדיקת �צילום �קחות �נות �שנעשו �הבדיקות �להעביר�כל צריך
�.)מערכת(�יקה�ואישור�על�תקינות�הנחת�צינורותמים�לבדהלמתכנן�

 הליך�בקרה�של�הנחת�צינורות�ביובת

תהליך�בקרה�פנימי�במשרד�התכנון�ובמשרד��ההנחת�צינורות�ביוב�צריך�לבצע�בהתאם�לתוכנית�ביוב�שעבר .1
�.וחתומות�ע�י�המפקח�והמתכנן�לביצוע�תוך�ציון�תאריך�מסירתו�הבינוי�והשיכון�ומסומן��לביצוע�

ושאושר�מראש��תקן�של�מכון�התקניםתו�בעלי��,�חומרים�ואביזרים�תאי�בקרה,�להשתמש�רק�בצינורותיש� .2
 .ע�י�המזמין�והמתכנן

נדרש�לארגן�בשטח�מקום�אחסון�מסודר�ישר�ולאחסן�צינורות�במקום�הזה.�אחסון�הצינורות�באתר�יהיה� .3
להוצאה�לצורכי�העבודה�מבלי�להפריע�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�באקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�

לעבודות�אחרות�של�הפרויקט.�צינורות�ביוב�חייבים�להיות�מכוסים�בבד�לא�שקוף�המגן�נגד�קרנות�השמש�

(UV). 

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�מידע�הבא: .4

 בין�מיקום�בפועל.לתוכנית�מיקום�ב�מיקום�הנחת�הצינורות�בהשוואה�לתוכנית�עם�ציון�סטייה�בין ·

 עומק�הנחת�הצינורות�עם�ציון�סטייה�בין�עומק�המתוכנן�לבין�עומק�בפועל. ·

�הק�שיפועים� · �ישרות �בדיקת �ע�י �תא�לתא �שבין �הקו �כל �לאורך �בדיקה�לשיפוע�אחיד וים�וכולל
 ומרחקים�בין�תאי�בקרה.�

�ק .5 �נקודות �קריית �בקרה. �תאי �בין �קטע �לכל �התייחס �מודד �לפי�דו�ח �יילקחו �ומיקום �גובהה ואורדינטות
 החתכים�של�הכביש.

 ימי�עבודה�מתאריך�סיום�הנחת�צינורות�בין�תאי�בקרה.�7הדו�ח�נדרש�להגשה�תוך� .6

כבדיקה�לפני�תחילת�תהליך�המסירה�נדרש�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�ביוב�לרבות�הכנות�לחיבורי�מגרשים� .7
�פרוגרמ �ע�פ �שנדרשו �הבדיקות �וכל �תעלות�ובדיקת�אטימות �לכיסוי �אישור �פרוטוקול �לרבות �לבדיקות ה
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חתום�ע�י�המשתתפים�)קבלן,�מפקח�ונציג�רשות�המקומית�או�תאגיד�לפי�העניין(�ואישור�שרותי�שדה�של�

 .היצרנים.�

צריך�להעביר�יחד�עם�כל�הבדיקות�שנעשו�נות�קמס�ואטימות�הכוללים�חות�צילום��דותכנית�לאחר�ביצוע,�ו .8
�.ביוב)מערכת(ואישור�תקינות�הנחת�צינורות�ה�לבדיקההביוב�למתכנן�

 

�תהליך�בקרת�איכות�של�הנחת�צינורות�ניקוז

�במשרד�התכנון� .1 �שעבר�בקרה�פנימי �ניקוז � �בהתאם�לפרט�הנחת�צינורות �לבצע �צריך הנחת�צינורות�ניקוז
 ומסומן��לביצוע�.

לתאי��5�88לצינורות�ותו�תקן�החדש��27יש�להשתמש�רק�בצינורות�ותאי�בקרה�של�ספקים�בעלי�תו�תקן� .2
בקרה�של�מכון�התקנים.�אין�להשתמש�בצינורות�ניקוז�מפוליאתילן�מחוזק�בפלדה�בפרויקטים�של�משרד�

 הבינוי�והשיכון�אלא�באישור�מנהל�תחום�כבישים�וניקוז�במשרד�הראשי.

�הצינורו .3 �האחסון �הזה. �הצינורות�במקום �ולאחסן �ישר �מסודר �בשטח�מקום�אחסון ת�באתר�נדרש�לארגן
יהיה�מסודר�לפי�סיווג,�מוגן�מפגיעה�מכנית�באקראי�או�בזדון�ויהיה�נגיש�להוצאה�לצורכי�העבודה�מבלי�

 להפריע�לעבודות�אחרות�של�הפרויקט.

 כבקרה�בתהליך�אחרי�הנחת�צינורות�נדרש�לקבל�דו�ח�מודד�מוסמך�הכולל�המידע�הבא: .4

 ה�בין�תוכנית�ובין�מיקום�בפועל.מיקום�הנחת�הצינורות�בהשוואה�לתוכנית�ועם�ציון�סטיי ·

· � �כולל �הצינורות �עומק��ILעומק�הנחת �לבין �עומק�המתוכנן �בין �סטייה �ציון �עם �ויציאה בכניסה
 בפועל.

 שיפועים�ומרחקים�בין�תאי�בקרה. ·

 דוח�מודד�צריך�להתייחס�לכל�קטע�בין�תאי�בקרה. .5

 קרה.ימי�עבודה�לתאריך�סיום�הנחת�צינורות�בין�תאי�ב�7הדו�ח��יוגש�תוך� .6

 לצורך�קבלה�נדרש�הקבלן�לבצע�צילום�בתוך�צנרת�הניקוז�כולל�החיבורים�לתאי�בקרה. .7

�נות�צריך�להעביר�למתכנן�ניקוז�לבדיקה�ואישור�תקינות�הנחת�צינורות�הניקוז.קדוחות�צילום�עם�מס .8
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 סעיף�הקצב�–�הוראות�בדבר�ביצוע�בקרת�איכות�עצמית�מטעם�הקבלן

�

 בקרי�האיכות .1

�,�הרי�שבכל��של�משהב�שקבלןהמפרט�הכללי�לבקרת�איכות�בביצוע�ב��בהמשך�לאמור� .1.1

,�תבוצע�העבודה�במתכונת�של�בקרת�איכות�עצמית�של�קבלןמטלת�ביצוע�אשר�יקבל�ה

�הקבלן.

הביצוע,�בקרי�איכות,�בהתאם�לדרישות��נדרש�לגייס,�לצורך�ביצוע�מטלת�הקבלן� .1.2

 ,�אשר�יבצעו�מטעמו�את�בקרת�האיכות�במטלת�הביצוע.הנ�ל�במפרט�הכלליהמפורטות�

,�החובה�להגיש�הקבלןעל�,�קבלןההכללי�לבקרת�איכות�בביצוע�בהתאם�לאמור�במפרט�� .1.3

תכנית�בקרת�איכות�מפורטת�הכוללת�את�הרכב�צוות�הבקרה.�תכנית�זו��בין�היתר,

בפרויקטים�שאין��–�מפקחהאו�מנהל�הפרויקט�או�)�ע�י�מנהל�הבטחת�האיכותתאושר�

 .משהב�שאשר�ימונה�מטעם��בהם�הבטחת�איכות(

יאשר�את�בקרי�האיכות�מטעם��)או�מנהל�הפרויקט�או�המפקח(�מנהל�הבטחת�האיכות� .1.4

קבלן�של�הם�לדרישות�האמורות�במפרט�הכללי�לבקרת�איכות�בביצוע�הקבלן,�בהתא

�.משהב�ש

 קנסותהוע�העבודה,�התשלום�בפועל�וביצ .2

מפרט�הכללי�לבקרת�איכות�ב�מטלות�מערכת�בקרת�האיכות�של�הקבלן�מפורטת��� 2.1

 ��של�משהב�ש.קבלןהבביצוע�

,�בדיקות�מעבדה�ומדידות,�הכנת�תוכנית�בקרת�איכות,�מבדקים��-עיקרי�הפעילויות�

עוד�כל�הליך�,�זיהוי�וטיפול�באי�התאמות,�תימשנה�ספקים�וקבלני�אישורתהליכי�

�.הפיקוח�ובדיקות�המעבדה

�האיכות�הבטחתאך�ורק�לאחר�אישורו�של�מנהל��הקבלן�תתחילביצוע�בפועל�של�עבודת�� 2.2

לצוות�בקרי�האיכות�מטעם�הקבלן��משהב�שמטעם�)או�מנהל�הפרויקט�או�המפקח(�

 כאמור�לעיל.

)או�ת�,�באמצעות�בקרי�האיכות�מטעמו,�להגיש�למנהל�הבטחת�האיכוהקבלן��באחריות� 2.3

את�כלל�הפעילויות�אשר�בוצעו�בחודש�הדיווח�כגון,�טפסי�מנהל�הפרויקט�או�המפקח(�

בה�בוצעה�בקרת��רשימת�עבודות�קבלניותתיוג,�בדיקות�מעבדה,�מדידות�וכדו�,�כולל�

 חודש�בגינו�יועברו�הדיווחים�כאמור.ל�הסמוךלחודש���3-האיכות,�וזאת�עד�ל

)או��יוגש�הדיווח�באופן,�אשר�לדעת�מנהל�הבטחת�האיכות�לחודש��3-באם�בתאריך�ה� 2.4

אפשרות�לתקן�את�החוסרים��קבלן,�לוקה�בחסר,�תינתן�למנהל�הפרויקט�או�המפקח(

 לאותו�חודש.�7-כאמור,�עד�לתאריך�ה

)או�מנהל��עדיין�יסבור�מנהל�הבטחת�האיכותלעיל��2.4כאמור�בסעיף�מועד�הבאם,�לאחר�� 2.5

לצורך�בחינת�סופיים�כי�המסמכים�שנמסרו�ע�י�הקבלן,�אינם��,הפרויקט�או�המפקח(

סכום�כספי�בהתאם�להחלטת�מנהל�הבטחת�קבלן�ינוכה�להעבודות�נשוא�בקרת�האיכות,�

מסכום�ההקצב�אשר����50-פחת�מילא��,�אשר)או�מנהל�הפרויקט�או�המפקח(�האיכות

�נקבע�לתשלום�עבור�ביצוע�בקרת�איכות�עצמית�של�הקבלן.
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��3-עד�לתאריך�ה)�דוח�הפעילויות�כמבוקש�לעיל�את�כלל�לא�יגיש��באם�הקבלןמובהר,�כי�� 2.6

,�לא�ישולם�לקבלן�כל�תשלום�בגין�עבודות�בקרת�האיכות�שבוצעו�עבור�החודש��(לחודש

 שאמור�היה�להיות�מדווח.�

חודש.�כל�שהקצב�ניתן�בכפוף�לתפקוד�מערכת�בקרת�איכות�עצמית�של�קבלן�ב�,מודגש�� 2.7

סכום�הקצב��,�כאמור,ינוכה�מסויםלקוי�של�בקרת�איכות�בחודש�במקרה�של�תפקוד�

לא�יוחזר�גם�אם�ו�מחשבון�הקבלן�בגין�אי�עמידה�במטלות�הביצוע�של�בקרת�האיכות

�מטלות.דיווחים�והשלים�הקבלן�בחודשים�הבאים�את�

החומר�החסר�כל�מובהר,�כי�אי�תשלום�כאמור�לעיל,�אינו�פותר�את�הקבלן�מלהשלים�את� 2.8

 ת�האיכות�של�אותו�חודש�אשר�לא�דווח�במועדו.לצורך�בקר

ניקוים�בגין�אי�סגירת�אי�אי�תשלום�כאמור�לעיל�לא�מבטל�חישוב�והטלת�מובהר,�כי� 2.9

  .���של�משהב�שקבלןהמפרט�הכללי�לבקרת�איכות�בביצוע�ב��התאמות�כפי�שמפורט
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�

�2010042502059 סימוכין:
�נהלים�עבודה:

�

�לכבוד,

�מנהלי�חטיבות�טכניות�במחוזות

�מנהלי�אתרים

�

�שלום�רב,

�נוהל�לייצור�מצעים�באתרהנדון:�

�2018ועד�עדכון�ינואר�מ

�רקע�כללי.�1

�מצעים�מסוגים�שונים,�לרבות� �מחצבה�כגון �לספק�חומרי �על�הקבלן �משרדי, �דרישות�המפרט�הבין על�פי

�ו �ב� �נברר(-מצע�סוג�א�, �)מילוי בלבד,�הן�עבור�חומר�ממחצבות�מאושרות�והן��30ממקורות�בעלי�ת�ת��ג�

�עבור�חומר�המסופק�מגריסה�באתר�ו/או�אתר�אחר�כלשהו.

במקרים�בהם�קיים�חומר�גלם�באתר�המתאים�להכנת�מצעים,�וברצונו�של�הקבלן�המבצע�להשתמש�בחומר�

�.גלם�זה�לשם�הפקת�חומרי�מצע�לשימוש�באתר,�יש�לפעול�על�פי�נוהל�זה

מטרת�הנוהל�הינה�בדיקת�תהליך�הייצור�ואיכות�חומרים�המיוצרים�באתר�לצורך�שימוש�באתר�עצמו�גם�

)האישור�לא�תקף�לאספקה��,�תוך�הבטחת�האיכות�הנדרשת�והומוגניות�של�החומרים.30ללא�אישור�ת�ת�

�לאתרים�אחרים(.

�לחומרים�ממקור�מינרלוגי �מיועד �המיוצרים���הנוהל�זה �מילוי �חומרי �ו/או �למצעים �)לא�תקף �בלבד טבעי

�מפסולת�בניה�גרוסה(.

�הגדרות.�2

�לצורך�נוהל�זה�יהיה�אחד�מהבאים:�–�מצע

 �1886כהגדרתו�בת�י� ·

 מילוי�נברר�)מצע�ג�(� ·

�וניפוי �גריסה �לייצור��–�מתקן �הגלם �מוזנים�חומרי �אליו �אשר �ונפות �מסועים �ממגרסות, �המורכב מתקן

�צבה�גרוסים�ומנופים.�המתקן�יכול�להיות�נייח�ו/או�נייד.חומרי�מח

�ציוד.�3

�הציוד�אשר�ישמש�לייצור�המצעים�באתר�הינו�מערכת�גריסה�וניפוי�כאמור�לעיל.
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אין�להחליף�את�הציוד�אשר�יבחן�במסגרת�הוכחת�היכולת�אלא�באישור�מנה�פ�ולאחר�ביצוע�הוכחת�יכולת�

�חוזרת.

�המערכ �לתקינות �לדאוג �הקבלן �את�על �עבודה �ביום �פעם �לפחות �לבצע �יש �השאר �בין �כאשר �עת, �בכל ת

�הבדיקות�הבאות:

�תקינות�פעולת�המגרסות. ·

�תקינות�רשתות�/�נפות. ·

�תקינות�פעולת�מסוע�להוצאת�הפסולת/העודפים. ·

�חומרי�הגלם.�4

�כאשר�יש�להקפיד�על �חומרי�הגלם�עבור�הכנת�המצעים�יהיו�טבעיים�בלבד�וממיטב�החומר�החפור�באתר,

�לא� �מילוי �ערימות �חוואר, �חרסית, �כגון �המצעים �לייצור �מתאימים �אינם �אשר �נחותים �חומרים הפרדת

�מאושרות,�שאריות�חישוף�וכדו�.�

�מהאזור� �יילקח �המצע �להכנת �חומר �המתאים, �הגלם �חומר �של �ומסומנות �תחומות �ערימות �יכין הקבלן

�המאושר�בלבד.

�בדיקות�איכות.�5

�רשימת�הבדיקות�ותדירות �בקרת�האיכות�של��להלן �לבצע�במסגרת�תהליכי �נדרש�הקבלן הבדיקות�אותן

�הייצור.

�סוג�הבדיקות�ותדירותן�הינו�המינימום�הנדרש.�כל�הבדיקות�יבוצעו�ע�י�מעבדות�מאושרות�ומוסמכות.

�טבלה�זו�אינה�מפחיתה�מדרישות�המפרט�הבין�משרדי�ו/או�דרישות�מפרט�מיוחד�כלשהו.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�תיאור�הבדיקות�הנדרשות�ותדירות�הבדיקות.�:5.1טבלה�מס'�

�בדיקה

�[1]�תדירות

�[4]�תקן �מצע�ג�מצע�א�וב'

�דירוג

מ�ק��500כל�

ייצור/אספקה�ולפחות�

�בדיקה�אחת�ביום

מ�ק��500כל�

ייצור/אספקה�

ולפחות�בדיקה�אחת�

�ביום

�1865ת�י�

�2חלק�

�תפיחה�חופשית
נוהל�נ�ב�

13.110�

�גבולות�אטברג
נוהל�נ�ב�

13.105�

�---�שווה�ערך�חול
�1865ת�י�

�3חלק�

צפיפות�אגרגט�גס�וספיגות�

�למים

מ�ק�ייצור/אספקה�ולפחות�בדיקה��2,500כל�

�[5אחת�בשבוע�]

�1865ת�י�

�2חלק�

תכולת�גרגירים�גרוסים�

באגרגט�צרורות�נחל�גרוסים

מ�ק��2,500כל�

ייצור/אספקה�ולפחות�

�בדיקה�אחת�בשבוע

�3ת�י��---

�אנג�לסשחיקות�לוס�
כל�חודש�ולפחות�כל�

�[2מ�ק�]�10,000
---�

�1865ת�י�

�2חלק�

[3[�,]2חודשים�]�2כל��[2כל�רבעון�]�מערכת�מת�ק�מעבדתית
�1865ת�י�

�2חלק�

�מערכת�צפיפות�רטיבות
כל�חודש�ולפחות�כל�

�[2מ�ק�]�10,000

כל�חודש�ולפחות�כל�

�[2מ�ק�]�7,000

�1865ת�י�

�2חלק�

[1� �חלק��–[ �למלוא�הכמות�או �הכוונה �לכמות�ייצור�מסוימת, �מצוינת�כמות�בדיקות�ביחס �בו בכל�מקרה

�בדיקות.�2מ�ק,�נדרשות��550מ�ק�והקבלן�ייצר��500ממנה.�לדוגמא,�כאשר�נדרשת�בדיקה�כל�

�תדירות�הבדיקות�הללו�תהיה�כמצוין�בטבלה�וכן�בכל�מקרה�של�שינוי�מקור�חומרים�ו/או�חשד�לשינוי�–[�2]

�באיכות/סוג�החומר.

�רמות�אנרגיה.�3במקרה�של�מצע�סוג�ג��יש�לבצע�מערכת�מת�ק�מעבדתית�מלאה�עם��–[�3]

[4� ]–�� �לנ�ב �יש�הפניה �מקום�בו �פרסום�חלק�105בכל �לאחר ,1�� �ת�י �הת�י��1865של �לפי �הבדיקה תבוצע

�החדש.

[5� ]–�[� �בסעיף �לאמור �מ2בנוסף �גדול �שינוי �במקור�ק�ג/מ�ק�בצפיפות�הממשי�±300-[ �שינוי ת�משמעותו

החומר�המחייב�מערכת�צפיפות�רטיבות�חדשה.�במקרה�שהשינוי�כלפי�מטה,�יש�לחזור�גם�על�בדיקת�

�המת�ק.
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�הוכחת�יכולת.�6

�הוכחת� �לבצע �יש �גריסה �ציוד �החלפת �חומר�ו/או �החלפת�מקור �של �ובכל�מקרה �הייצור בתחילת�תהליך

�יכולת�ייצור.

� �הקבלן �יעביר �היכולת, �הוכחת �של�טרם �הייצור �לתהליך �איכות �בקרת �נוהל �האיכות �הבטחת לאישור

המצעים�והטיפול�בחומר�הגלם�תוך�עמידה�מינימלית�בדרישות�מסמך�זה.�אישור�הנוהל�הינו�תנאי�מקדים�

�לביצוע�הוכחת�היכולת.

�מ�ק�מצעים.�400במסגרת�הוכחת�היכולת�יופקו�לפחות�

�בהשתתפות�לפחות�כל�הגורמים�ה �הבטחת�האיכות,�הוכחת�היכולת�תהיה �מנהל �הפרויקט, באים:�מנהל

מנהל�בקרת�האיכות,�מהנדס�הקבלן.�הזמנה�להוכחת�יכולת�תועבר�לידיעה�למהנדס�איכות�הבניה�במטה�

�של�משרד�הבינוי�והשיכון.

�במסגרת�הוכחת�היכולת,�יבוצעו�בין�השאר�הבדיקות�הבאות:

�תקינות�ציוד�הגריסה�והניפוי ·

�מערכת�הנפות ·

�והטיפול�בו�איכות�חומר�הגלם ·

�יינטלו�התוצרים�לבדיקות�מעבדה�ע�י�בקרת�האיכות�וגם�ע�י�הבטחת�האיכות. ·

�יבוצעו�הבדיקות�הבאות�בהיקף�מוגדל:�לעיל,�5בנוסף�לבדיקות�המתוארות�בפרק�

 בדיקות�דירוג.�3 ·

�בדיקות�תפיחה�חופשית.�3 ·

�מערכות�צפיפות�רטיבות�3 ·

�הבטחת�איכות.�7

�בחומרים�המיוצרים�באתר�הפרויקט�ועבור�הפרויקט�עצמו.�30נוהל�זה�מחליף�את�הדרישה�לת�ת�

�שוטף� �באופן �במסגרת�הוכחת�היכולת�והן �בדיקות�באמצעות�מעבדת�ה�א�הן �לבצע על�הבטחת�האיכות,

�לפחות(,�בנוסף�לבדיקות�המבוצעות�ע�י�הקבלן.��10)בהיקף�של�

�והן�רק�לאחר�שהקבלן�יוכיח�את�עמידתו�בכלל�הבדיקות�במסגרת�הוכחת�היכול �הבדיקות�מטעמו �הן ת,

�בדיקות�הבטחת�האיכות�יינתן�אישור�לייצור�ושימוש�בחומרים�אלו�במסגרת�הפרויקט.

על�הקבלן�לערום�את�התוצרים�בערימות�נפרדות,�תחומות�ומסומנות�ולהציב�שילוט�מתאים�בכל�ערימה.�

�מתאי �שילוט �תוך �בנפרד �ויערמו �יופרדו �האיכות, �בדרישות �עומדים �שאינם �המציין�חומרים �ובולט ם

�שהחומר�פסול�לשימוש�כמצע.
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�אישור�לייצור�מצעים�במסגרת�הפרויקט.�8

�קבלן�המבקש�לייצר�מצעים�על�פי�נוהל�זה,�יפעל�בשלושה�שלבים:

��.א �דרך �פנייה �יש�להעביר �במשרד�תחילה �וביצוע �הנדסה �במנהל �הבניה �איכות �מהנדס �אל הפיקוח

�הכוללת�הסבר� �והשיכון, �חומר�הגלם�הקיים�בו�הבינוי �כמות�המצע�הנדרשת, כללי�על�הפרויקט,

 מבקש�הקבלן�להשתמש�ולוח�זמנים.�

לאחר�קבלת�אישור�עקרוני,�הקבלן�יערוך�דו�ח�בו�יפורטו�כל�הפעולות�הנדרשות�בנוהל�זה�לרבות��.ב

בדיקות�מעבדה.�במידה�ובפרויקט�מופעל�מערך�של�בקרת�מיקום�לאחסון�חומרים�מיוצרים�וריכוז�

של�הפרויקט�איכות�ההבטחת�מנהל�ות�דו�ח�זה�יוכן�על�ידי�בקר�האיכות.�הדו�ח�ייבדק�ע�י�איכ

�בהוכחת� �להתחיל �הבניה �איכות �מהנדס �של �לאישורו �תועבר �הבקשה �ידם, �על �שיאושר ולאחר

 היכולת.

�איכות��.ג �למהנדס �יועברו �ה�א, �ע�י �ויאושרו �בקרת�האיכות �ע�י �שיערכו �היכולת �הוכחת תוצאות

�משרד�השיכוןהבניה� �ייצור�ולאחר��במטה�של �יהיה�להתחיל�בתהליך �ניתן �בכתב, �הסופי אישורו

�מצע�שוטף�בפרויקט.

�כללי.�9

על�הקבלן�המבקש�לייצר�מצעים�בעצמו,�לשאת�בכל�העלויות�הכרוכות�בכך�לרבות�בדיקות�המעבדה�ככל�

�)למעט�בדיקות�המבוצעות�ע�י�הבטחת�האיכות(.�לא�תוכר�כל�דרישה�של�הקבלן�להארכת�משך� שיידרשו

תוספות�כלשהן�הנגזרות�מהליך�ייצור�המצעים�ועל�הקבלן�להוכיח�שתהליך�ייצור�המצעים�לא��ביצוע�או

�עלול�לעכב�את�משך�ביצוע�הפרויקט.

גם�לאחר�קבלת�האישור�לייצור�המצעים,�המשרד�שומר�לעצמו�את�הזכות�לבטל�את�האישור�בכל�עת�אם�

ינם�תקינים.�במקרה�זה�הקבלן�יספק�יתברר�כי�החומר�המתקבל�אינו�מתאים�או�שהליך�הייצור�והבקרה�א

�לאתר�באופן�מידי�מצעים�ממקור�מאושר�אחר�מבלי�שתהיה�לו�עילה�לדרוש�פיצוי�כספי�כלשהו.

�

�

�

�

�

�
�,בכבוד�רב�������������������

�
�מזרחי�עומרי�����������������

�
�מנהל�תחום�גיאוטכניקה�וביסוס

�
�
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�
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  חוזה קבלני ספח בטיחותינ            

  משרד הבינוי והשיכו�              

  

  

  בטיחות בבניה ובניה הנדסית       

  בטיחות הסדרי תנועה זמניי�       
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 17מתוך  2עמוד 

� 2 �

  

  

  

  משרד הבינוי והשיכו� ספח בטיחותינ

  כללי

כללית ובטיחות טיחות העובדי� ב ,תנועהה בטיחות ,הציבור הינה שמירה מרבית על בטיחות המשרדמדיניות 

  .והעבודה אשר באחריותבעבודה באתרי 

  

  מטרה 

בתנועה ובעבודה בעת להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות נספח הינה מטרת ה
  .משרד הבינוי והשיכו�ביצוע עבודות באתרי העבודה של 

  
של אי התאמה, תגברנה או תקנות רלוונטיות ובכל מקו� הוראות נוהל זה אינ� באות במקו� הוראות חוק ו/

  .בכל מקרה הוראות הדי�

  
  הגדרות

  
  .כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח ותשתיתאתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות  �  אתר עבודה

  
בהתא� לפקודות  הבטיחות,מכלול הפעילויות והאמצעי� שמטרת� הקפדה על קיו� תנאי  � בטיחות בעבודה 

  .ולתקנות וזאת על מנת להג� על העובדי� והאנשי� הנמצאי� באתר
  

להסדרת זרימת התנועה והגנה על מכלול הפעילויות והאמצעי� באתרי העבודה, המיועדי�  � בטיחות בתנועה
  משתמשי הדר� והעובדי� באתר, לצור� מניעת תאונות דרכי�.

  
רו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללי� תמרור וכל סימו� או התק� תוכנית או תרשי� שאוש  � הסדר תנועה

  .בנוי, סלול, מוצב, מסומ� או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופ� השימוש בדר�
  

תנועה חדש ומעבר בי� שלבי הביצוע של כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינו� הסדר  � העברת תנועה
  .יקט הפרו

  .קבל� בטיחות מוסמ� מטע� חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה תקפה � קבל� בטיחות

כלכלה משרד הממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטע�  � בטיחות בעבודה ממונה
  .שמונה באתר העבודה

  �2012 לניהול הבטיחות), התשע"געל פי תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית  � תכנית הבטיחות וסקר סיכוני�
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  כלליבטיחות 

(להל�:  לה על הקבל� המבצעחהאחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה,    

 "הקבל�" או" הקבל� הראשי").

משרד הבינוי מטע� בטיחות ה מיוע�על הקבל� לקבל תדרו� בטיחות מקי� ,לפני תחילת עבודה  .א

(ראה  האתר, הקבל� יידרש לחתו� על בצוע התדרי�יתבצע במשרדי  התדרו� ,באתרוהשיכו� 

 נספח א')

בטר� תחילת מוסמ� באתר בעל אישור כשירות  בעבודה באחריות הקבל� למנות ממונה בטיחות  .ב

 משרד הבינוי והשיכו�העבודות באתר שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרויקט מטע� 

 לאישור

ימי�  7תו� הקבל� יעביר למנהל הפרויקט  כחוקודה מוסמ� מנהל עבבאחריות הקבל� למנות   .ג

 איוודוכ� שמו של מנהל העבודה המוסמ� ותעודות ההסמכה ממועד קבלת צו התחלת עבודה את 

 .משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר

ושל צד ג' כנדרש  על הקבל� לנקוט בכל האמצעי� בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדי�  .ד

 משרד הבינוי והשיכו�בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של 

והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבל� למנות  בתחו� הבטיחותובא כוחו 

תר, גור� זה בטיחות מוסמ� כהגדרתו ע"פ החוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות בא  מטעמו ממונה

  יהיה בנוס� למינוי מנהל העבודה

כל יו�  וסיומו שלבאתר העבודה, בתחילת  ליקויי בטיחותבאחריות הקבל� לבצע סריקה לאיתור   .ה

  עפ"י הסעיפי� הבאי�: העבודהעבודה. ביצוע הסריקה יירש� ע"י הקבל� ביומ� 

  ,תארי� ושעת הסריקה  �

  ,המפגע  �

  .אופ� הטיפול  �
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 טיחות בעבודהב � � � �  ניה ובניה הנדסיתבטיחות בב

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודר� ו/או לא חת� על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד 

  כנדרש בתקנות.אישי שאינו מצויד בציוד מג� 

הנחיה זו כוללת את כל העובדי� באתר ואת כל השוהי� בו מטעמי� של עבודה, כולל הקבל� עצמו, 

  כנדרש בתקנות הבטיחות –מהנדס התכנו�, אורחי� וכו'  מהנדס הביצוע,

  הקבל� מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל די�.

חת� עימו החוזה יהיה  קבל� ראשי בהתא� להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחו�  יהקבל� אשר י 

ויקט (כגו�: חח"י, מתחומי העבודה ,וזאת בנוס� למינוי  קבלני� נוספי� בחוזי� אחרי� בפר

בזק, הוט, וכיו"ב) הקבל� ישלב� בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבל� ראשי עבור�, כחלק ממחירי מקורות,

היחידה, ולא ישול� לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכ�. באזורי עבודה בה� יוגדר 

בל� הראשי כפי שהוגדר ע"י ע"י המפקח קבל� ראשי אחר, יישמע הקבל� אחר הנחיות הבטיחות של הק

  המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלו� נוס� מעבר לשכר החוזה.

בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבל� במכרז זה כקבל� ראשי  

  .על כל הנובע ממנה

רשאי� להפסיק את עבודתו   מי מטעמוו/או  משרד הבינוי והשיכו�המפקח ו/או מנהל הפרויקט, 

הנדרשי� או לא מתאימי�  והגהותהתנאי הבטיחות  יעפ"של הקבל� במידה וזו נעשית שלא 

מכל אחריות עבור הנזקי�  משרד הבינוי והשיכו� ו/או מי מטעמולדרישות. הקבל� משחרר את 

באחריות לנזקי�  שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדי� ו/או לאד� כלשהו ומתחייב לשאת

  אלה. 

, גשרוני� תקניותעל הקבל� להביא בחשבו� את הצור� בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות 

להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו ה� לעומס הולכי רגל 

 ייצוב מדרונות,וה� לעומסי רכב לרבות רכב כבד (פלטות פלדה), אמצעי דיפו� זמני לתמיכת ו

', כדרוש על פי די� ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכי� (פיקוח, ומתקני תשתית, מחסומי� וכ

כל העבודות הנ"ל,  �, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד')רשות מקומית

הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטי� המבוצעי�, לכל זמ� העבודות הינ� חלק ממחירי היחידה 

  בגינ�. לא תשול� תוספת כלשהיו

 על הקבל�: לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור 

העתק מההודעה על תחילת פעולת  כנדרש עפ"י החוק.מטעמו "מנהל עבודה מוסמ�" למנות   .א

של מנהל העבודה תמצא בידי הקבל� במשרדי האתר  תעודת ההסמכהוהבנייה ומינוי מנהל עבודה 

 בכל עת.

 באתר שלט מידע: ש� הקבל� המבצע, ש� מנהל עבודה, טל' באחריות הקבל� להציב   .ב

אשר יפיק דוח בטיחות באתר  באחריות הקבל� למנות ממונה בטיחות מוסמ� מלווה לפרויקט  .ג

אחת לחודש לפחות. קיו� דוח בטיחות תקי� אחת לחודש כאמור יוגש יחד ע� החשבו� החודשי 

וח בטיחות לא תקי� ימנע קבלה וטיפול של הקבל� ויהווה תנאי לקבלת החשבו� ע"י המזמי�. ד

 בחשבו� הקבל�.

אחריות הקבל� ועובדיו ועל המועסקי� על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות   .ד

  בעבודה ובתנועה לרבות:
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  �1954חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, התשכ"ד .1

  .�1970 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל .2

  יה.פקודת התעבורה ותקנות .3

  .החברה הלאומיתנהלי� והוראות הבטיחות מטע�  .4

  �במהדורתועירוניות להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכי� בי� עירוניות המדרי�  .5

  המעודכנת.         

כחוק בכל אתר עפ"י  תוכנית ארגו� אתר מבחינה בטיחותית הפרויקטלמנהל  על הקבל� להגיש  .ה

 /או המזמי�.דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו

  ותכנית בטיחות סקר סיכוני�

סקר הערכת  באחריות הקבל� לבצע סקר הערכת סיכוני� לפני תחילת העבודה ובמהלכה. .1

תבצעות עבודות מסיכוני� מטרתו לזהות ולאתר סיכוני� פוטנציאלי� בעבודות ובאתרי� בה� 

  בניה ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.

 ת בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה      . באחריות הקבל� להגיש תכני2 

 �2012על פי תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג "יועפ המיועד

החוק ולדאוג כי פנקס זה  על פי על הקבל� חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב  .ו

  ימצא באתר בכל עת.

האמור לעיל, מתחייב הקבל� להתקי�, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתא�  מבלי לגרוע מכלליות  .ז

לצרכי האתר ו/או בהתא� להוראות וכמפורט בה� אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל 

הדרוש לש� שמירה על בטחו� ביצוע העבודות וביטחונ� ונוחות� של העובדי� והמשתמשי� 

  עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.ו/או שיהיו דרושי� על פי די� או  ר�בד

  תו� דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומי� יבוצעו בהתא� ובכפו� לאמור בת"י   .ח

  מ'. 6על  אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגו� בכל עת שגובה הפיגו� עולה .1

  בטיחות העובד בעת עבודה על פיגו�: .2

  אבטחת כלי עבודה •

  חבישת כובע מג�. •

  פיגומי� ובקרבת בסיס הפיגו�.העתקת מכשולי� על ה •

  ציוד מג� אישי למניעת נפילה (רתמות וחגורות בטיחות) •

  עבודה על פיגו� או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. איסורחל   .ט

מ' בונה מקצועי לפיגומי� מלווה את הלי� הבנייה  6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגו� עולה על   .י

לתקנות עבודות בנייה התשמ"ח  17(כמוגדר בתקנה  �והעבודה לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומי

– 1988.(  
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  באחריות הקבל� לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכוני� לפני תחילת יו� העבודה.  .יא

  רישו� שיכלול את הסעיפי� הבאי�:ביומ� העבודה בזמ� הסריקה יתבצע 

  תארי� הסריקה. .1

  התקלה/הסיכו�. .2

 אופ� הטיפול. .3

 

 פיגומי�

  מי� א� אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציבחובת התקנת� של פיגו

חובה להתקי� פיגומי� מתאימי� א� אי אפשר לבצע את העבודה בביטחו� תו� עמידה על הקרקע או על משטח עבודה 
  יציב ובטוח.

   

  הצבה ופירוק פיגו� ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי

של בונה מקצועי לפיגומי� (בונה מקצועי שעבד שלוש  פיגו� יש להציב (ולפרק) א� ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה
שני� לפחות בהצבת פיגומי� ועמד בהצלחה במבח� של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר 

  בטפסנות).

   

  ידי מנהל העבודה�איכות הפיגומי� ובדיקת� על

ת ללא קליפה, צבע ומסמרי� בולטי�, ומוג� את הפיגומי� יש לייצר מחומר טוב, וא� הפיגו� עשוי מע�, עליו להיו
מהתפקעות עקב מצב הסיבי�. פיגומי� ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את 

  יציבות הפיגו� והתאמתו לפי המפורט בתקנות.

   

  פיגו� מפרקי� מלמעלה למטה

לק הנותר, והרחקת האנשי� הנמצאי� בסביבה. את פירוק הפיגו� יש לבצע מלמעלה למטה, תו� הבטחת יציבות הח
  את החלקי� המורחקי� יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אות� אל הקרקע.

   

  אופ� התקנת פיגומי�

תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקי� פיגומי�, מה� המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומי� אפשר להתקי�. מפקח 
  ק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגו�, ואישור כזה חייב להינת� בכתב.עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחל

   

  פיגו� זקפי�

מטר, וכ� פיגו� מיוחד, יוצבו לפי תכנו�. יש להכי�  18מבצע הבניה אחראי לכ� שפיגו� זקפי� מע� שגובהו עולה על 
קנות. התקנות מפרטות את ולנקות את השטח עליו מוק� הפיגו�, ולהציב את זקפי הפיגו� על אדני ע� כמפורט בת

  אופ� השמירה על יציבות הפיגו�, חיזוקו, וחיבורו לבני� או לגו� יציב אחר.

  

  פיגו� ממוכ�

א� עושי� שימוש בפיגו� ממוכ� (המאפשר שינוי מיקו� משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או הידראולי) 
הדג� של הפיגו�, ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצר� לגבי 

  כי הדג� רשו� בפנקס דגמי הפיגומי� הממוכני�. על תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב הפיגו�.

וכ� מיד לאחר  ידי בודק מוסמ� לפני השימוש בו,�פיגו� ממוכ� חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשי�, על
  כת ההרמה או התליה שלו.ביצוע תיקו� במער

  את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
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פי תכנית כתובה (או מפרט היצר�) הנשמרת באתר, ומנהל �אסור להעביר פיגו� ממוכ� ממקו� למקו� באתר, אלא על
  פי התכנית.�העבודה אחראי שהפיגו� הממוכ� יועתק ממקומו רק על

   

  מתק� הרמה על פיגו�

התקי� מתק� הרמה על פיגו�, אלא א� הוא חוזק באופ� מיוחד לכ�, וננקטו אמצעי� שימנעו פגיעה בפיגו� או אסור ל
  ידי מתק� ההרמה.�באד� שעליו על

    

  סולמות

  סול� יהיה ארו� במטר אחד יותר מהמקו� אליו מגיע האד�

על שני מטרי�, הוא צרי� להיות גבוה סולמות באתר בניה חייבי� להיות מחומר טוב וללא פג�. א� אור� הסול� עולה 
במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסול�, אלא א� קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת 

  לאד� הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסול�.

   

  ידי ברגי קשירה�חיזוק סול� שארכו עולה על יותר משני מטרי� על

ידי חיזוקי ע� אחוריי� �מטר לכל הפחות, או על 1.5ידי ברגי קשירה כל �רי� יחוזק עלסול� ע� שארכו עולה על שני מט
במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסול�, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזק� רק במסמרי�. צרי� שיהיו רווחי� שווי� 

  ס"מ. 35ס"מ, ולא יעלה על  �30בי� שלבי הסול�, ושהמרחק ביניה� לא יפחת מ

   

  יוצב באופ� שתובטח יציבותו סול� נייד

סול� נייד יוצב במקו� ישר, ויושע� על סמ� יציב באופ� שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. א� אי אפשר 
להציב את הסול� באופ� יציב, יש להעמיד אד� ליד בסיס הסול� שיאחז בו כדי למנוע תזוזה. שני הזקפי� של הסול� 

  למעלה וה� למטה, ואסור להשעי� סול� על אחד משלביו.שע� באופ� יציב ה� יצריכי� לה

  אנכי, ויינקטו אמצעי� נאותי� למניעת התהפכותו או החלקתו. �4פקי לוא 1סול� נייד יועמד בשיפוע של 

   

  סול� המקשר בי� קומות באתר בניה

  סול� יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר.

  יהיה קט� ככל הנית�, ויגודר משלשה צדדי�.הפתח דרכו עובר הסול� 

   

  פתחי� 

  כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגו�, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות 
ואז� תיכו� למניעת נפילתו  מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשי� או ציוד, או שסביב הפתח יותק� מעקה ע� אז� יד

ס"מ, והאז�  90�115של אד�. כ� יש להתקי� לוחות רגליי� למניעת נפילת� של חומרי� וציוד. אז� היד יהיה בגובה של 
ס"מ מעל המשטח  �15 ס"מ. לוחות רגליי� ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובה� לא יפחת מ 45�50התיכו� בגובה של 

  או הרצפה.

  א פורס�, האחריות לגידור פתחי� מוטלת על הבעלי� של הנכס וג� על המבצע.לפי פסק די� של

   

  חלל בקיר שעשויי� ליפול ממנו חייב להיות מגודר

ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר ליפול דרכו  �90חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ
  יד ואז� תיכו� כמוסבר לעיל.�ה בעל אז�לגובה של יותר משני מטרי�, יגודר א� הוא במעק

   

  אסור להסיר שלא לצור� גידור החוס� פתחי� בקיר

גידור החוס� פתחי� או חללי� בקיר לא יוסר ממקומו, אלא א� הדבר נחו� להעברת ציוד וחומרי�. א� מסירי� 
  קד� ככל שאפשר.אותו, יש לנקוט אמצעי� הדרושי� למניעת נפילת� של אד� או ציוד, ולהשיבו למקומו מו
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  פתחי שוחות

בי� א� מדובר במכסה זמני או בפקק  בכל מקרה בו תונח שוחה על הקבל� לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח השוחה
  זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותא� לעומס של כלי רכב והולכי רגל. 

  

  טפסות 

  ותנתק� ישראלי לטפס

  ) להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אות� לפני היציקה.904(ת"י קיי� תק� ישראלי 

  דרישה לקיו� תכנית לטפסות

  במקרי� הבאי� צרי� שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

  מטרי�. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על     א)

  ס"מ. �40 לתקרה בעובי בטו� של יותר מ      ב)

  ס"מ. 75 לקורה שגובהה עולה על      ג)

  לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.      ד)

   

  הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינ� מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצור� בתכנית לטפסות מסוימות, אופ� הצבת תשתית לתומכות, אופ� העמדת 
סיו� של יותר משלוש יידי טפסני�, ובהשגחת בונה מקצועי (בעל נ�ק עלהתומכות, קשירת� וכדומה. טפסות יפורקו ר

  עשרה).�שני� לאחר הגיעו לגיל שמונה

  מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

   

  בניה טרומית 

ת בתקנות הבניה בדבר רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופ� שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראו
ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבי� של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה 
בעת הקמת המבנה, יימצאו התקני� ועוגני� המאפשרי� התקנת אמצעי� (מעקות, אזני� וכד') למניעת נפילתו של 

  אד�.

   

  הקמת מבני מתכת

  מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרי� קיו� תכנית הרכבה לכל

  מטרי� יוק� לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטי� הבאי�: 6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

  פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגו� או מכונת ההרמה.    א)

  תכנו� שלבי ביצוע ההקמה.      ב)

  � למניעת�.איתור הסיכוני� בביצוע והאמצעי      ג)

  תכנו� משטחי העבודה והמעברי� לעוסקי� בביצוע.      ד)

   

  כיסוי מפלסי ביניי� במבנה מתכת

מפלסי ביניי� הקיימי� במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחי� ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי 
  גידור פתחי�.

   

  ממבנה מתכת חובה לנקוט אמצעי� למניעת נפילת� של אד� וחפצי�

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעי� למניעת נפילתו של אד� ממבנה מתכת, התקנת אמצעי 
גישה בטוחי� לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעי� למניעת נפילת� של חפצי�. א� קיימת סכנה של נפילת 

פשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת אד� ממבנה מתכת, יש להתקי� קווי אבטחה מנפילה, אליה� א
  נפילתו.
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  חפירות ועבודות עפר

  ס"מ 120התקנת דיפו� בחפירה שעומקה עולה על 

ובשיפועי� אשר מוגדרי� כיציבי� לצרכיי  עשות בצורה המונעת פגיעה בעובדיעבודת חפירה או מילוי חייבת להככלל 
  . החפירה ע"י יוע� הקרקע של האתר

, יש להתקי� דיפו� מתאי� המונע ושלא נית� לחפור אותה בשיפוע כאמורמטר,  1.20ה שעומקה עולה על בחפיר
התמוטטות הדפנות. א� קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפו�, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה 

  שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. 

ותאושר ע"י יוע� הקרקע של  פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה�למטרי� ייעשה ע 4דיפו� חפירה שעומקה עולה על 
  .האתר

  הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא א� ננקטו צעדי� מיוחדי� למניעת 
  התמוטטות.

   

  הרחקת חומר המוצא מהחפירה

  ס"מ משפת החפירה. �50 חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכי� להיות מוחזקי� במרחק שלא יפחת מ

   

  יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפו�, גז וכדומה

לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק א� מצויי� בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפו�, גז וכד'. אסור 
ה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדי� או במתקני�. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי להתחיל בעבוד

  זהירות מיוחדי� כדי להבטיח שעובדי� לא ייפגעו מזר� חשמלי, אדי� מזיקי�, או מי� פורצי�.

   

  התקנת תאורה בחפירה במקו� חשו�

תקי� במקו� העבודה ובמעברי� הסמוכי� תאורה א� מבצעי� עבודת חפירה בשעות החשכה או במקו� חשו�, יש לה
  נאותה. בנוס�, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכ� יש להציב פנסי� שצבע� אדו�.

   

  גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרי�

ה� עלול אד� ליפול מגובה העולה תיכו� כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרו� מ�יד ואז��ידי מעקה ע� אז��יש לגדר על
  על שני מטרי�.

   

  ס"מ רק ע� סול� או מדרגות 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 

יאושר ע"י יוע� הקרקע ס"מ תהיינה באמצעות דר� ששיפועה  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומק� עולה על 
  ידי סול� או מדרגות מתאימות.�, או עלשל האתר

  מטרי�. 20י� מקו� הימצאות עובד בחפירה לבי� היציאה ממנה לא יעלה על המרחק ב

   

  תעלות באדמה חולית

בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפו� תעלות באדמה חולית. יש להתקי� בה דפנות עומדות המכסות 
רקע. בתקנה קיי� פירוט של ס"מ מעל פני הק 15את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

  אופ� בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקי�, וכללי הבטיחות להבטחת יציבות�.

   

  התקנת מעברי� מעל תעלות

ס"מ. על המעברי� להיות בטוחי� לפי כללי הבטיחות  60יש להתקי� מעברי� בטוחי� מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 
  ר לעיל.הנהוגי� לגבי מדרכות מעבר כמוסב
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  ידי מנהל עבודה�ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעי� חפירה, מילוי, חציבה, או דיפו� חובה לערו� ביקורת בטיחות מדי יו�, אחרי 
  הפסקת עבודה של שבעה ימי�, ואחרי הפסקת עבודה בשל גש� או הצפה (לפני חידושה).

   

  רו� ובקיר חצובבטיחות במד

יש למנוע הדרדרות סלעי� או חומרי� אחרי� בעבודה המתבצעת במדרו�, ויש להפעיל במקו� כזה כלי� ושיטות 
  עבודה שימנעו פגיעה באד� או ברכוש.

קיר יתוכנ� ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יו�, לפני תחילת  שאופ� חציבתמבצע העבודה אחראי לכ� 
, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופ�. אסור לדרוש מאד� שיעבוד או שיימצא חצובת יציבותו של קיר העבודה, א

  במקו� בו הוא עלול להיפגע מחומר רופ� או מקיר לא יציב.

   

  הריסות 

  ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

וצענה בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תב
סיו� של שנה אחת לפחות בהריסת מבני�. א� גובה האתר עולה על ארבעה מטרי�, יש לבצע את ההריסה רק יבעל נ

  פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.�על

   

  ידי בונה מקצועי�עבודות הריסה שיבוצעו רק על

סיו� של יותר משלוש שני� שנצבר לאחר הגיעו יידי בונה מקצועי (בעל נ�עלעבודות ההריסה הבאות יבוצעו א� ורק 
  עשרה):�לגיל שמונה

  הריסת מבנה מפלדה, מבטו� או מבטו� מזוי�.    א)

  הריסת גג, תקרה, תקרת קמרו�, קיר נושא, קיר מג�, עמוד נושא או מדרגות.      ב)

  מטרי�. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על       ג)

   

  הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להג� על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדי�, ולנתק אות� מחשמל, גז, 
מי� וקיטור. כ� יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלו� העובדי� 

  , אבק או אש.מהתפוצצות גזי�

   

  גידור והצבת שלטי אזהרה במקו� ביצוע עבודת הריסה

מקו� שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטי� (בנוס� לשילוט הרגיל ע� שמו 
ר, יש וכתובתו של מבצע הבניה, ש� מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת). א� אי� אפשרות להתקי� גד

  לנקוט אמצעי� אחרי� למניעת גישה של אד� למקו� הסכנה.

   

  פירוק פיגו� יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגו� באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי, מלמעלה למטה, תו� הבטחת יציבות החלק 
את החלקי� המורחקי� יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אות� אל הנותר, והרחקת האנשי� הנמצאי� בסביבה. 

  הקרקע.

    

  חשמל 

  שמירה על תקנות החשמל והתקני� הישראליי�

מבצע הבניה אחראי לכ� שכל הציוד, האבזרי� והמתקני� החשמליי� באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק החשמל 
  ).�1953פי חוק התקני� (התשי"ג�יי� שעניינ� חשמל על), התקנות שהותקנו לפיו, ולתקני� הישראל�1954(התשי"ד
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  עבודה ליד קווי חשמל

 �5וולט, או במרחק קט� מ 33,000מטרי� מתילי� של קווי חשמל במתח של עד  �3.25אסור לבצע עבודה במרחק קט� מ
  וולט, אלא א� מתקיימי� כל התנאי� הבאי�: 33,000מטרי� מתילי� של קווי חשמל במתח העולה על 

  הקווי� מנותקי� ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,    א)

א� אי אפשר נית� לנתק את התילי� ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר של אד�       ב)
  ע� התילי�. בעת התקנת המחיצות והסרת� יהיו קווי החשמל מנותקי� ממקור אספקת המתח.

   

  הקרקע הנחת כבלי חשמל על

אסור להניח כבלי חשמל בתו� נוזל או שלולית מי�, וא� ה� מונחי� על הקרקע יש להג� עליה� מפגיעת רכב או ציוד 
  הנדסי העלול לעבור מעליה�, או פגיעה אחרת. כ� אסור שכבלי� המונחי� על הקרקע יהוו מכשול.�מכני

   

  מטרי� 25מעלית להסעת עובדי� במבנה שגובהו עולה על  

  מטרי� תותק� מעלית שירות להסעת עובדי�. 25הבניה אחראי לכ� כי במבנה שגובהו עולה על מבצע 

   

  קיו� ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

מבצע הבניה אחראי להתקי� באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקו� נוח לגישה. אסור לשי� 
  בארגז ציוד שאיננו מיועד למת� עזרה ראשונה.

   

  ומכונות הרמה נופי� ועגורני�מ

הקבל� מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק  .1

  מוסמ� למנופי�.

הקבל� יזמי� בודק מוסמ� למנופי� ולאביזרי הרמה ככל שנית� בסמו� למועד ביצוע ההרמה  .2

ל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלי� מיוחדת לנושא המשקלמטרת בדיקת המנו� תו� התייחסות 

 וכיו"ב.

  הקבל� מחויב לספק לעובדיו את ציוד המג� האישי הנדרש ולוודא כי ה� משתמשי� בו. .3

  מעבר לנ"ל יפעל הקבל� על פי כל החוקי� והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסי� לנושא ההרמה. .4

ח רק להרכבת הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופי� בשטח ולא בהכר .5

 אלמנטי� טרומיי�.

  אחסו� דלק

של כמות  110%שנפחה יהיה כל מיכל דלק הממוק� באתר, יוק� יונח בתו� מאצרה  )1

  רור.והמיכל יכלול הארקה וצינור או הדלק המאוחסנת

  בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש. )2

לל מיכלי גרור, יותקנו שלטי� באותיות בולטות בכל מקו� בו מוצב מיכל דלק באתר כו )3

  נוזל דליק","אסור לעש�" –"זהירות 

מנע משפ� דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכי� ייש להקפיד ולה )4

  לחול ליד נקודת מילוי הדלק. מאגר

  פרופ�) באת –ייאסר שימוש בגז בישול (בוט�  )5
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  עובדי הקבל�  

  עובדי� חדשי�.ל ידו, כול עובדיו על מי שמועסק על הקבל� יהיה אחראי להדרכת .1

כלי� מכונות, כלי יד,  הקבל� ימסור לעובדיו את הסיכוני� בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, .2

  בגובה היכ� שנדרש. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה 

החברה הבטיחות של  חובת ציות להנחיותה על עובדי הקבל� וכל מי שמועסק על ידו באתר חל .3

  באתר. הלאומית

  ציוד מג� אישי  

 תקנותכנדרש על פי כל די� ועל פי    הקבל� יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מג� אישי .1

, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מג�, אפודות החברה הלאומיתהבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות 

טמי אוזניי� וכל ציוד מג� אישי אחר "), משקפי מג�, אהחברה הלאומיתכתומות תקניות ("דג� 

  הנדרש.

  הקבל� יחלי� מיידית ציוד מג� שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. .2

יצוידו בציוד המג�  ),ועובדיה� קבלני משנההקבל� יוודא שכל העובדי� הנמצאי� באתר (לרבות  .3

 האישי המפורט לעיל.

  הפעלת כלי� וציוד באתר  

  או הנדסיי� תעשה בתנאי� הבאי�: �מכאנייהפעלת ציוד וכלי� חשמליי�, 

  יופעלו א� ורק כלי� ע� רישיו� מתאי� ובתוק�.  .א

 יופעלו א� ורק כלי� ע� ביטוח בתוק�.  .ב

הקבל� לוודא כי יהיו בעלי  הציוד והכלי� יופעלו ע"י מפעילי� מוסמכי� על פי כל די�, באחריות  .ג

  אימי� להפעלת הכלי�.ומיומנות מת רישיו� תק� וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיו�

בודק מוסמ�. תסקירי�  תקפי� של בדיקת תסקירי�יהיו על פי החוק,  המחויבי�לכלי� וציוד,   .ד

  אלו יהיו זמיני� באתר, בכל עת, לצור� ביקורת.

בעת  אוטומטית  יופעלש ופרצ , (פנס מהבהב,באמצעי בטיחות תקיני�כלי העבודה יהיו מצוידי�   .ה

. המהבהבי� יופעלו באופ� קבוע בעת החברה הלאומיתובמפרטי  וקנסיעה לאחור וכד') כנדרש בח

 מהסוג  המהבהבי� יהיו על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. הימצאות הרכב

  הכוונה בנסיעה לאחור. ותתבצע שייראו מכל הכיווני� המצויד במראה מסתובבת על מנת

הרכב/ציוד  ההנדסי, ובמקרה של ל � גבוה עבמקרה של מהבהב אחד ברכב, יותק� המהבהב במקו  .ו

 מאחור. התקנת המהבהבי� תעשה כ� שייראו ג� מלפני� וג�  שניי� או יותר, יותקנו משני צידיו.

  אמצעי מיגו�  

והגלגלי� ושאר  אמצעי מיגו� מתאימי� לכל הרצועות, השרשראות על הקבל� לוודא התקנת .1

  בטיחותית. � מבחינהוהמסוכני�, באופ� שיהיו מוגני החלקי� הנעי�
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מרבי  שדה ראייה בכל בכדי להבטיח �המכאנייעל הקבל� לוודא התקנת מראות פני� וצד בכלי�  .2

  לפני�, צדדי� ואחור למפעילי הכלי.

לאחור על כל הציוד  על הקבל� לוודא הימצאות ותקינות זמזמ� שיופעל אוטומטית בעת נסיעה .3

  הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.

 �המכאניימהכלי�  רות סימו� מהבהבות על כל אחדנומצאי ותקינות של שתי מ על הקבל� לוודא .4

מכבשי� וכו'). המנורות המהבהבות  (מחפרי�, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט,

מטאטא מכני  ויופעלו ברציפות במש� כל זמ� העבודה. יותקנו בנק' הגבוהות משני צידי הכלי�

  .אירו את תחו� שטח העבודהיצויד בשני פנסי� מאחור אשר י

לסלקו ולהחליפו בציוד  בטיחות הנ"ל, ועל הקבל�הלא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות  .5

 תקי� שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

  

 עבודה בגובה

   �2007י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז"תשומת לב הקבל� לביצוע עבודות בגובה עפ

   2כל עבודה, לרבות גישה למקו� עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על       �"עבודה בגובה" 

  �מטרי�,  ולרבות עבודה כאמור

  ) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1(                             

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 �) המצריכה הטיית גו� האד� ביותר מ2(                             

  העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניי�;

  פיגו� ממוכ� . ) המתבצעת מתו� בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אד� או3(                            

  �עבודה בגובה שהיא עבודה  �"תחו� עבודה בגובה"

  ) על סולמות;1(                    

  ) מתו� סלי� להרמת אד�; 2(                    

  ) מתו� בימות הרמה מתרוממות ופיגומי� ממוכני�;3(                    

  ) בתו� מקו� מוק�;4(                    

  ) מעל לפיגומי� נייחי�;5(                    

  ) מעל גגות;6(                    

  קונסטרוקציה; ) מעל מבנה7(                    

  ) בטיפול בעצי� וגיזומ�;8(                    

  ) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה9(                    

  מטר לעבור הכשרה 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  �הערה  
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  הסדרי תנועה זמניי� � בטיחות בתנועה

  היתרי עבודה/רישיו� עבודה  

רישיו�  עבודה לפני תחילת העבודה הרישיו�  העירייה /רשות התמרור המקומיתבל מנציג על הקבל� לק

  יימצא באתר ויכלול את:סוג העבודה, מיקו� מדויק בקמ'  ומס' התרשי�/תכנית הסדר התנועה .

  הקבל� מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיו� 

  שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות  

מרור , תשילוט בתחו� אתר העבודה על הקבל� להציב רביתמעל מנת לשמור על רמת בטיחות   .א

בדרכי�  להסדרי תנועה באתרי עבודה  המדרי�וואמצעי בטיחות בהתא� לתוכניות שלבי הביצוע, 

ואו הנחיות להגנת עובדי דר� בדרכי� עירוניות   המעודכנתהמאושר במהדורתו  בי� עירוניות

  .ששיידרמנהל הפרויקט א� וככל  תודרישו

 1.1חלק  2247תואמי� את התק� הישראלי מס'  יהיותמרורי� שיוצבו באתר העבודה כל ה  .ב

  (תמרורי�). 1.2חלק  2247אור) ותק� ישראלי מס'  (מחזירי

 להצבתהמאושרות גודל התמרורי� ואופ� הצבת� יהיו בהתא� למוגדר בתקנות והנחיות   .ג

באתרי עבודות בדרכי�  עההתמרורי� והמדרי� להסדרי תנו לוח –תקנות התעבורה  � תמרורי�

 .)ס'מ 120ס'מ משולש אור� צלע  80גול קוטר ע( המאושר במהדורתו המעודכנת בי� עירוניות

 ס"מ 90ס"מ משולש אור� צלע  60לתחו� עירוני עגול קוטר   .ד

במבואות אתר העבודה יהיה מצויד  908המוצב על תמרור  901על הקבל� לוודא כי תמרור   .ה

  ל צלע מצלעות התמרור).(בכ 932בשלישיית תמרורי 

על הקבל� לוודא שכל התמרורי�, ההתקני� ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבי� על   .ו

 תנועה להתקנימשרדית � הועדה הבי ידו באתר מופיעי� ברשימת המוצרי� המאושרי� ע"י 

  בטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.ו

מבנה העגלה יהיה תוא� למבנה נייד מהבהב לוח בעבודות הדורשות שימוש בעגלת ח� נגררת,   .ז

 שרדית להתקני תנועה�  מהועדה הבי המאושר ע"י –המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב 

  ובטיחות.

תשומת לב הקבל� לכ� שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוס� ללוח הנייד המהבהב (עגלת   .ח

י הוועדה הבי� משרדית להתקני תנועה ח�) סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתק� המאושר ע"

  ובטיחות.

מטע� הקבל� ואי� בהעסקת קבלני המשנה המועסקי� מובהר, כי כל האמור בסעי� זה חל ג� על   .ט

  קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� הראשי. 

רשאי לדרוש בכתב את החלפת קבל� הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעמו   משרד הבינוי והשיכו�  .י

אביזרי ו סטיות חריגות באיכות ואופ� הצבת השילוט, התמרור ,תפקוד לקוילל זה בעקבות ובכ

   .הבטיחות
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לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבל� לתחזק אותו כל העת ולא   .יא

  יהיה חיוב נוס� בגי� כ� או בכל מצב שבו ייגר� סיכו� בטיחותי באתר.

אשר יכלול לפחות את שלושת הנושאי� הקבל� לבצע תדרי� לעובדיו על מנהל העבודה מטע�   .יב

 הבאי�:

 מהות ביצוע העבודה  .1

 בטיחות בעבודה .2

 .בתנועה בטיחות .3

  הכוונת התנועה  

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצור� ביצוע עבודות, שיקו� ופיתוח והעברת התנועה למסלול   .א

בשכר, ו/או גור� אחר שהוסמ�   תנועה או פקחיחילופי באופ� זמני, מחייבת העסקת שוטרי� 

  עפ"י די�.להכווי� תנועה 

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמ� לכ�.  .ב

 באחריות הקבל� לבצע התקשרות ע� קבל� משנה לבטיחות לצור� הצבת הסדר התנועה באתר  .ג

יל באתר קבל� הבטיחות יהיה קבל� מוסמ� עי חברת נתיבי ישראל  וחלה עליו החובה להפע

  צוותי� מוסמכי� בלבד

עובדי�. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  2אמור, ימנה לפחות צוות האבטחה כ  .ד

  לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאו� ע� �ביצוע מעק�  .ה

ועפ"י  המעודכ� לנוהל העברת תנועהבהתא�  להכויקט, משטרת ישראל ובאישור מתכנ� הפרו

  .המאושר במהדורתו המעודכנתבדרכי� בי� עירוניות  להסדרי תנועההמדרי� 

תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או  פקחי תנועה ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרי� ו/או  .ו

  באתר העבודה. מי שהוסמ� על ידו 

  

 תהפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחו

על הפסקת עבודה, במקרי� הבאי�, א� לפי  יורה ו/או מי מטעמו משרד הבינוי והשיכו�

מקרה זה הינו ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדר� ו/או העובדי�  שיקול דעתו

  באתר:

א. כאשר קיבל דו"ח יוע� בטיחות לפיו ישנ� באתר ליקויי� חוזרי�, אשר הקבל� אינו  

  הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנות�. מתייחס אליה� באופ�

ב. כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהל� שוט� של העבודה, 

יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדר� ו/או לעובדי� 

 באתר.
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 17מתוך  16עמוד 

� 16 �

   משרד הבינוי והשיכו�ג. עפ"י הנחיית בא כוח 

  המפקח חריגה מהוראותד. 

 בע"פ. במקביל, ירשו� מנה"פ באופ� מיידי  הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבל�   .א
 את הנחייה האמורה ביומ� העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר.

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבל� טיפל בליקוי, באופ�  כזה שהוסר הסיכו�   .ב
  הדר� ו/או עובדי האתר הבטיחותי למשתמשי

                    

עצ� הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבל� מלטפל באופ� מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ.   .ג
במקרה שהקבל� לא יפעל באופ� מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ 

  להפעלת קבל� חלופי, בהתא� להוראות החוזה  
           

 

  הנזקי� שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבל� –כל מקרה של הפסקת עבודה ב
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 17מתוך  17עמוד 

� 17 �

  תאונות ואירועי� חריגי�

חריג או תאונה בה מעורבי� עובדיו  על כל אירוע על הקבל� חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו
  :העבודה. הדיווח יכלול או משתמשי הדר� בתחומי אתר

  שמות מעורבי� ראשיי� •

  עפרטי האירו •

 .פעולות שננקטו ע"י הקבל� בעקבות האירוע •

ביומ� הקבל� ינהל רישו�  שעות בדו"ח מפורט בכתב 24 הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותו�
  עובדיו או משתמשי הדר�. של כל אירועי הבטיחות החריגי�/תאונות שבה� מעורבי�העבודה 

  

  

  ניכויי� כספיי� לליקויי� באמצעי בטיחות          

 א'ראה נספח           
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�'א נספח

 

 (כל�הסכומים�בשקלים�חדשים)לוח�ניכויים�כספיים�לליקויים�באמצעי�בטיחות�או�בדרישות�הבטיחות�באתרי�עבודה�

י�נוהל��לא�עפ/לא�תקני פגום חסר אורית ד�מס

 �0211 �11 �0111 (�ליח)תמרורי�אזהרה� � מפרט�מעצ

 �0�11 �0111 �0211 (�ליח)הוריה�תמרורי� 2

 �11 311 �11 (�ליח)תמרורי�מודיעין� 3

 �11 211 �11 ��31תמרורי� �

 211 211 11 (�ליח)����3חרוטים�תמרורי� �

 �11 �11 �11 פי�תכנית�הסדרי�תנועה�זמנייםסימונים�על� 6

 �0311 �0111 �0211 סימון�חיצים�או�השמת�מדבקות�מחזירות�אור���יח 7

 �0�11 1 �0�11 א�מחיקת�צבע�בהתאם�לנוהל�לפי�מ 8

 �111 �111 2111 העבודה�קבוע�באתר/חידוש�צבע�זמני� �

 ��0111 (�ליח)לאורך�ולרוחב�הדרך���מדרגה�השארת� �1

 �0211 7�1 �0111 (�ליח)��32פנסים�מהבהבים�תמרורי� ��

 �10111 �11 �111 א�מעקה�בטיחות�זמני�לפי�מ �2

 �0111 �0111 �0111 (�ליח)קצה���אי�שימוש�ביח�-מעקה�בטיחות�זמני� �3

 311 �7 211 (�ליח)אי�שימוש�במחזירי�אור��-מעקה�בטיחות�זמני� ��

 �0111 �0111 �10111 עגלת�חץ-נייד�מהבהב�על�התקן�נגרר�או�רכב�לוח ��

 ��11 �םמעברי�הולכי�רגל�ותחזוקתביצוע� �6

או�/העבודה�מלוכלך�בבוץ�בגלגלים�ויציאת�כלי�רכב�מאתר� �7

 

��11 

��0111ר�העבודה�ותחזוקת�גדרות�אלה�בהתאם�גדרות�וגידור�את��8

�המוסדר�בתכנית�על�פילא�לאתר�העבודה�כניסה�ויציאה� ��

 

�0111 

 ��0111 פעילות�ללא�צוות�אבטחה 21

 �0111 (לכל�איש)באיש�צוות�אבטחה�מחסור� �2

 �0111 הנחיות�המפקח�בנושא�בטיחות/אי�בצוע�הוראת 22

 �11 �11 �0111 (�לפי�יח)אפודת�בטיחות�לעובדים� 23

 �11 3�1 �11 (עובדלכל�)עבודה�/נעלי�בטיחות �2

 �11 �11 �0111 (לכל�עובד)כובע�מגן� �2

 �11 611 �0111 ה�מיכליות�וצמ�0פנס�מהבהב�צהוב�על�כלי�עבודה 26

 30111 20�11 30111 (�ליח)צופר�אזהרה�בנסיעה�לאחור� 27
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21/12/2020 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ
1עמוד: חסוי

728/2020מכרז מספר :

תשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

אדריס מורד מנהל פרוייקט: 7,062,600.30 אומדן (ללא מע"מ):

בועינה נוג'ידאת 2 פרוייקט:

ריכוז למכרז

)124 קירות וגמר (מספר ישן 73 -  גמר שצ"פ 1מבנה  1 תת כתב:

סה"כ נושא

520,166.50 קירות תומכים וקירות גדר 1.40.1 תת פרק:

7,550.00 40.2פרק  1.40.2 תת פרק:

527,716.50קירות תומכים וקירות גדר 1.40 סה"כ לפרק:

3,710.00 41.1פרק  1.41.1 תת פרק:

413,710.00פרק  1.41 סה"כ לפרק:

5,500.00 42.2פרק  1.42.2 תת פרק:

1,752.00 42.4פרק  1.42.4 תת פרק:

427,252.00פרק  1.42 סה"כ לפרק:

76,536.00 44.1פרק  1.44.1 תת פרק:

4476,536.00פרק  1.44 סה"כ לפרק:

2,585.00 51.1פרק  1.51.1 תת פרק:

11,040.00 51.2פרק  1.51.2 תת פרק:

9,620.00 51.3פרק  1.51.3 תת פרק:

5123,245.00פרק  1.51 סה"כ לפרק:

)124 קירות וגמר (מספר ישן 73 -  גמר שצ"פ 1מבנה סה"כ לתת כתב: 1638,459.50

)187, 171 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן 6, 146 - גמר שצ"פים 2מבנה  2 תת כתב:

סה"כ נושא

5,240.00 2.1.1 הכשרת השטח01.01תת פרק -  תת פרק:

58,460.00 2.1.2 חפירה ו/או חציבה01.02תת פרק -  תת פרק:

63,700.00 עבודות עפר01פרק -  2.1 סה"כ לפרק:

19,200.00 2.2.1 יסודות02.01תת פרק -  תת פרק:

18,220.00 2.2.2 מירצפים ורצפות02.02תת פרק -  תת פרק:

35,200.00 2.2.3 קירות ועמודים02.03תת פרק -  תת פרק:

27,650.00 2.2.6 יציקות ביניים ושונות02.06תת פרק -  תת פרק:

15,600.00 2.2.7 פלדת זיון02.07תת פרק -  תת פרק:

115,870.00 עבודות בטון יצוק באתר02פרק -  2.2 סה"כ לפרק:

19,780.00 הכנות לתאורת חוץ 2.8.1 תת פרק:

11,750.00 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 2.8.2 תת פרק:

11,085.00 אביזרי תאורה 2.8.3 תת פרק:

8,950.00 גופי תאורה 2.8.4 תת פרק:

51,565.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 2.8 סה"כ לפרק:

155,257.50 40.1פרק  2.40.1 תת פרק:

18,120.00 40.2פרק  2.40.2 תת פרק:

173,377.50 קירות תומכים וקירות גדר40פרק  2.40 סה"כ לפרק:

14,800.00 41.1פרק  2.41.1 תת פרק:

4114,800.00פרק  2.41 סה"כ לפרק: 245



סה"כ נושא

3,300.00 42.2פרק  2.42.2 תת פרק:

423,300.00פרק  2.42 סה"כ לפרק:

38,268.00 44.1פרק  2.44.1 תת פרק:

4438,268.00פרק  2.44 סה"כ לפרק:

14,570.00 51.1פרק  2.51.1 תת פרק:

6,250.00 51.2פרק  2.51.2 תת פרק:

3,050.00 51.3פרק  2.51.3 תת פרק:

5123,870.00פרק  2.51 סה"כ לפרק:

171 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן 6, 146 - גמר שצ"פים 2מבנה סה"כ לתת כתב: 2484,750.50

3 (תשתיות)3 - כביש מס' 3מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

27,380.00 הכנות לתאורת חוץ 3.8.1 תת פרק:

51,758.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 3.8.7 תת פרק:

15,490.00 עבודות הכנה לחברת בזק 3.8.8 תת פרק:

94,628.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 3.8 סה"כ לפרק:

68,332.70 51.6פרק  3.51.6 תת פרק:

5168,332.70פרק  3.51 סה"כ לפרק:

3162,960.70 (תשתיות)3 - כביש מס' 3מבנה סה"כ לתת כתב:

) ובשטחים ציבוריים. תשתית השקיה, מים וביוב)C1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4מבנה  4 תת כתב:

סה"כ נושא

18,000.00 2.2תת פרק  4.2.2 תת פרק:

9,750.00 4.2.7 תת פרק:

227,750.00פרק  4.2 סה"כ לפרק:

1,043,738.00 )C1-C9קירות תומכים וקירות גדר  בין מגרשים / שצפ"ים ( 4.40.6 תת פרק:

1,043,738.00 קירות תומכים וקירות גדר40פרק -  4.40 סה"כ לפרק:

42,300.00 41.2פרק  4.41.2 תת פרק:

41.3פרק  4.41.3 תת פרק:

4142,300.00פרק  4.41 סה"כ לפרק:

48,675.00 44.1פרק  4.44.1 תת פרק:

4448,675.00פרק  4.44 סה"כ לפרק:

11,840.00 51.1פרק  4.51.1 תת פרק:

942,350.00 51.2פרק  4.51.2 תת פרק:

51954,190.00פרק  4.51 סה"כ לפרק:

497,697.80 57.1פרק  4.57.1 תת פרק:

139,689.10 57.2פרק  4.57.2 תת פרק:

17,300.00 57.9פרק  4.57.9 תת פרק:

654,686.90 מים וביוב כללי57פרק  4.57 סה"כ לפרק:

) ובשטחים ציבוריים. תשתית השקיה, מים וביוב)C1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4מבנה סה"כ לתת כתב: 42,771,339.90

5 (תשתיות)5 - כביש מס' 5מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

767,700.00 2.1פרק  5.2.1 תת פרק:

2767,700.00פרק  5.2 סה"כ לפרק:

7,580.00 הכנות לתאורת חוץ 5.8.1 תת פרק:

21,078.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 5.8.7 תת פרק:

4,803.00 עבודות הכנה לחברת בזק 5.8.8 תת פרק:

33,461.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 5.8 סה"כ לפרק:

120,750.00 44.1פרק  5.44.1 תת פרק:

44120,750.00פרק  5.44 סה"כ לפרק:

261,958.50 51.2פרק  5.51.2 תת פרק:

230,000.00 51.3פרק  5.51.3 תת פרק:

237,128.10 51.6פרק  5.51.6 תת פרק:

51729,086.60פרק  5.51 סה"כ לפרק:

58,000.00 52.1פרק  5.52.1 תת פרק:
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סה"כ נושא

6,940.00 52.2פרק  5.52.2 תת פרק:

5264,940.00פרק  5.52 סה"כ לפרק:

51,715,937.60 (תשתיות)5 - כביש מס' 5מבנה סה"כ לתת כתב:

)90, 99 עבודות נשוא קירות הכובד (מספור ישן 21, 48 -  מעברים 2מנה שיווק  6 תת כתב:

סה"כ נושא

51,750.00 44.1פרק  6.44.1 תת פרק:

4451,750.00פרק  6.44 סה"כ לפרק:

2,035.00 51.1פרק  6.51.1 תת פרק:

8,525.00 6.51.2 תת פרק:

5110,560.00פרק  6.51 סה"כ לפרק:

662,310.00 עבודות נשוא קירות הכובד (מספור ישן 21, 48 -  מעברים 2מנה שיווק סה"כ לתת כתב:

7 (תשתיות)7 - כביש מס' 7מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

9,960.00 הכנות לתאורת חוץ 7.8.1 תת פרק:

20,128.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 7.8.7 תת פרק:

5,453.00 עבודות הכנה לחברת בזק 7.8.8 תת פרק:

35,541.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 7.8 סה"כ לפרק:

40.1פרק  7.40.1 תת פרק:

40פרק  7.40 סה"כ לפרק:

115,000.00 51.3פרק  7.51.3 תת פרק:

86,718.60 51.6פרק  7.51.6 תת פרק:

51201,718.60פרק  7.51 סה"כ לפרק:

46,400.00 52.1פרק  7.52.1 תת פרק:

3,000.00 52.2פרק  7.52.2 תת פרק:

5249,400.00פרק  7.52 סה"כ לפרק:

7286,659.60 (תשתיות)7 - כביש מס' 7מבנה סה"כ לתת כתב:

8 + ניקות1 - פריצת דרך קטע כביש 8מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

47,010.00 51.2תת פרק  8.51.1 תת פרק:

344,290.00 51.2פרק  8.51.2 תת פרק:

18,300.00 51.3תת פרק  8.51.3 תת פרק:

226,451.80 8.51.6 - מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כלולים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבנה מילוי חוזר סימון. עבור חציבה בסלע מוצק ורצוף בכל עומק שהוא, תיתנן תוספת של 51.6תת פרק  תת פרק:

51636,051.80פרק -  8.51 סה"כ לפרק:

8636,051.80 + ניקות1 - פריצת דרך קטע כביש 8מבנה סה"כ לתת כתב:

שונות 99 תת כתב:

סה"כ נושא

168,961.80 92.1תת פרק  99.92.1 תת פרק:

168,961.80בקרת איכות 99.92 סה"כ לפרק:

135,168.90 93.1תת פרק  99.93.1 תת פרק:

135,168.90בטיחות באתר 99.93 סה"כ לפרק:

שונותסה"כ לתת כתב: 99304,130.70

7,062,600.30סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

)124 קירות וגמר (מספר ישן 73 -  גמר שצ"פ 1תת כתב: מבנה 

קירות תומכים וקירות גדר 40 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

394,200.00 540.00 730.00 מ"ק  קירות תומכים (כובד)מורכבים מאבן פראית מצד אחד וגב בטון .מאבן20
לקט מקומית לפי פרט .סוג הבטון ב-כולל יסוד עיבוד ראש הקיר (ע"פ

פרט אדריכלות ) ,מילוי גרנורלי מאושר ע"י מפקח בגב הקיר ,נקזים ,כל
עבודות החפירה הדרושות ,וכל יתר העבודת לצורל ביצוע הקיר ,כמפורט

בתוכנית הקירות

1.40.1.0010

20,600.00 412.00 50.00 מ"ק  במקרה של צורך20העמקת יסוד על-ידי חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
העמקת יסוד לתוך סלע לתוך קיר כובד

1.40.1.0011

21,300.00 142.00 150.00 מ"ר תוספת עבור חיפוי דו פנים לקירות ,סוג הבניה פראית .סוג עיבוד האבן
טבעי .

1.40.1.0020

66,650.00 266.60 250.00 מ"א  תוצרת1552515מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 
 תוצרתMA 8 תוצרת אקרשטיין או 4017איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 

וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון\כורכרית בעיבוד
 ס"מ, זיון הבטון כנדרש, הכל לפי15כלשהו, משטח בטון משופע בעובי 

 והוראות המפקח באתר.4תכניות הפיתוח, פרט מס' 

1.40.1.0071

8,100.00 81.00 100.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
2 או שו"ע לפי תכנית .  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 20/20, 10/20

 והוראות המפקח באתר.

1.40.1.0190

3,063.00 102.10 30.00 מ"ר  ס"מ,גמר צבעוני מסוג "יפו" או ש"ע. 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 והוראות המפקח באתר.2הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

1.40.1.0270

1,408.00 140.80 10.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

1.40.1.0400

1,355.00 271.00 5.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן 20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

1.40.1.0410

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

3,146.00 48.40 65.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
 והוראות המפקח2משענת בטון.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

באתר.

1.40.1.0700

344.50 5.30 65.00 מ"א תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט
 והוראות המפקח באתר.2מס' 

1.40.1.0730

520,166.50 קירות תומכים וקירות גדר 40.1 סה"כ לתת פרק:

40.2פרק  40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,550.00 151.00 50.00 מ"א  ס"מ כולל כל החומרים40שורת אבני מסלעה ארגזיות/סלע לקט עד גובה 
8 והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

והוראות המפקח באתר.

1.40.2.0030

7,550.00 40.2פרק  40.2 סה"כ לתת פרק:

527,716.50 קירות תומכים וקירות גדר 40 סה"כ לפרק:

41פרק  41 פרק:

41.1פרק  41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,710.00 53.00 70.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 מ"ק)15בשטח (עבור כמות מעל 

1.41.1.0013

3,710.00 41.1פרק  41.1 סה"כ לתת פרק:

3,710.00 41פרק  41 סה"כ לפרק:

42פרק  42 פרק:

42.2פרק  42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,500.00 1,100.00 5.00 יח'  ס"מ עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ מעוצב76/195ספסל גן במידות 
 והוראות המפקח באתר.11וצבוע.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

1.42.2.0040

5,500.00 42.2פרק  42.2 סה"כ לתת פרק:

42.4פרק  42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,752.00 876.00 2.00 יח'  ס"מ.60 ס"מ גובה 40אשפתון סורג ממתכת מידות מיכל ללא בסיס בקוטר 
 והוראות המפקח באתר.12  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

1.42.4.0020

1,752.00 42.4פרק  42.4 סה"כ לתת פרק:

7,252.00 42פרק  42 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

55,200.00 345.00 160.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 
 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.  הכל לפי תכניות120

 והוראות המפקח באתר.9הפיתוח, פרט מס' 

1.44.1.0010

21,336.00 177.80 120.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

 והוראות המפקח באתר.10לקירות.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

1.44.1.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

76,536.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

76,536.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,739.00 3.70 470.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0025

846.00 1.80 470.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

1.51.1.0100

2,585.00 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,200.00 25.50 400.00 מ"ק 1.51.2.0060 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

840.00 7.00 120.00 מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 
 בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

1.51.2.0180

11,040.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,100.00 122.00 50.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 

1.51.3.0010

3,520.00 16.00 220.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

1.51.3.0140

9,620.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

23,245.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

638,459.50 124 קירות וגמר (מספר ישן 73 -  גמר שצ"פ 1מבנה  1 סה"כ לתת כתב:
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1 עבודות עפר01פרק -  פרק:

1.1 הכשרת השטח01.01תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

600.00 5.00 120.00 מ"ר 2.1.1.0001 ס"מ לרבות הסרת צימחיה וניקוי השטח.20חשוף השטח בעובי ממוצע 

4,640.00 29.00 160.00 מ"ק חפירה \ חציבה בשטח לכל עומק כלשהו 2.1.1.0020

5,240.00 1.1 הכשרת השטח01.01תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

1.2 חפירה ו/או חציבה01.02תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

960.00 48.00 20.00 מ"ק  ס"מ20חציבה לעומק כלשהו לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 
 ס"מ.100ולעומק אינו עולה על 

2.1.2.0002

2,500.00 5.00 500.00 מ"ק 2.1.2.0020 ס"מ.30הידוק ומילוי ממיטב העפר החפור בשכבות של 

55,000.00 110.00 500.00 מ"ק מילוי מצע סוג א המחיר כולל הידוק . 2.1.2.0030

58,460.00 1.2 חפירה ו/או חציבה01.02תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

63,700.00 1 עבודות עפר01פרק -  סה"כ לפרק:

2 עבודות בטון יצוק באתר02פרק -  פרק:

2.1 יסודות02.01תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,000.00 1,200.00 10.00 יציקת יסודות שונים במידות שונות 2.2.1.0020

7,200.00 1,200.00 6.00 יציקת קורות יסוד 2.2.1.0030

19,200.00 2.1 יסודות02.01תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

2.2 מירצפים ורצפות02.02תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,200.00 220.00 60.00 מ"ר  ס"מ (כולל הרמפות) יצוקות ע"ג ארגזי15 בעובי 30רצפות בטון מזוין ב-
 ס"מ והמחיר אינו כולל את20כוורת עטופים ע"י ניילון , עובי הארגזים 

ארגזי הכוורת .

2.2.2.0002

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר 2.2.2.0020 ס"מ .20כנ"ל אך בעובי 

2,520.00 42.00 60.00 מ"ר  ס"מ, וברוחבים שונים מתחת לרצפה20ארגזי קרטון כוורת בעובי 
ולקורות הקשר, עטופים ע"י ניילון המחיר כולל את הניילון .

2.2.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,220.00 2.2 מירצפים ורצפות02.02תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

2.3 קירות ועמודים02.03תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,800.00 1,600.00 18.00 מ"ק 2.2.3.0003 ס"מ.40  עד 20 בעובי 30יציקת קירות בטון ב-

6,400.00 1,600.00 4.00 מ"ק  במידות שונות כמתואר30עמודים בדלים ו\או בתוך קירות בניה מבטון ב-
בתכניות .

2.2.3.0040

35,200.00 2.3 קירות ועמודים02.03תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

2.6 יציקות ביניים ושונות02.06תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,450.00 170.00 85.00  ס"מ, ברוחבים שונים (המדידה כוללת בין17/30 חתך 30מדרגות בטון ב-
היתר גם את משטח הבטון התחתון והמשולשים כמתואר בתכניות)

2.2.6.0010

9,450.00 210.00 45.00 מ"ר 2.2.6.0020 ס"מ כמתואר בתכניות20 בעובי  30 פודסטים מבטון מזוין ב-

3,750.00 150.00 25.00  מדרגות כניסה  מונחות על מצעים בחתך /כולל משטח בטון תחתון17 30
 ס "מ כמתואר בתכניות.15עובי 

2.2.6.0030

27,650.00 2.6 יציקות ביניים ושונות02.06תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

2.7 פלדת זיון02.07תת פרק -  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,600.00 3,900.00 4.00 טון ברזל מצולע רגיל 2.2.7.0007

15,600.00 2.7 פלדת זיון02.07תת פרק -  סה"כ לתת פרק:

115,870.00 2 עבודות בטון יצוק באתר02פרק -  סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

160.00 8.00 20.00 מבנה  מ"מ כולל חוט25צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 
.08.1.021 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 4משיכה מניילון 

2.8.1.0033

600.00 12.00 50.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

2.8.1.0102

שרוולים

1,230.00 41.00 30.00 מ"א  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

2.8.1.0126

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל עבודות העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר
 והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, הכנת פתחים עבור
צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,180.00 1,590.00 קומפלט2.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

2.8.1.0171

1,600.00 800.00 קומפלט2.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

2.8.1.0201

480.00 480.00 קומפלט1.00 תוספת למחיר תא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת כולל חפירה ו/או
חציבה בידיים או בכלים לגילוי הצנרת, חיתוך פתחים בצנרת איטום וכל

העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

2.8.1.0222

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 10עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,080.00 36.00 30.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

2.8.1.0258

180.00 6.00 30.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

2.8.1.0273

550.00 110.00 5.00 מ"א חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

2.8.1.0291

400.00 80.00 5.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

2.8.1.0294

1,520.00 760.00 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

2.8.1.0297

500.00 100.00 5.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ,שבירת
אספלט/בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח
 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 
מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

2.8.1.0348

1,650.00 110.00 15.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ושבירת
אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ וברוחב150כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודתידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון60עד 

הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

2.8.1.0351

300.00 300.00 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

2.8.1.0354

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לסוג האדמה, מיקום,

ומשקל הפועל על העמוד.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 11עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,200.00 640.00 קומפלט5.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

2.8.1.0369

3,150.00 630.00 קומפלט5.00 ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, השחלת חוט
 מ"מ מניילון שזור, ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג8משיכה בקוטר 

 ס"מ.5של פסולת, ומילוי חצץ בעובי 

2.8.1.0528

19,780.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה

אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

11,750.00 2,350.00 קומפלט5.00 עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.4 באורך 08.2.027

2.8.2.0036

צביעה
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 לפיRALצביעה בתנור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 
הנחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של

 שבהוצאת11צביעת פוליאסטר טהור על פלדהמגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים5הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל 

בכתב על הצביעה מהמפעל.

11,750.00 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,250.00 250.00 קומפלט5.00 08.3.324מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  2.8.3.0042

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

190.00 19.00 10.00 מ"א 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 4X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  2.8.3.0108

1,680.00 28.00 60.00 מבנה 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 4X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

2.8.3.0117

256



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,560.00 26.00 60.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.606 סעיף 

2.8.3.0336

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

949.00 949.00 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע6 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.660 לפי סעיף 

2.8.3.0390

160.00 160.00 קומפלט1.00 ,CADWELDתוספת עבור חיבור תקני של מוליכי הארקה חשופים בשיטת 
 בכל חתך גיד כנדרש ובכל כמות של המוליכים בחיבור.

2.8.3.0414

שונות

1,065.00 213.00 קומפלט5.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים, 
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכיסוי15אי תנועה ואשר בסיסם בולט 

יהיה  עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני4העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל 

היסוד.

2.8.3.0444

2,663.00 2,663.00 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

2.8.3.0459

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

2.8.3.0465

304.00 60.80 5.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

2.8.3.0501

264.00 52.80 5.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

2.8.3.0504

11,085.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.4 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

 ממ"ר3X2.5מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 
 לחיבור מהמגש ועד לפנס, וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה

המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

7,750.00 1,550.00 5.00 יח'  מתוצרתFUTURE MINI דוגמת 20-50Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
INTECהמשווק ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי 
.08.04.018סעיף 

2.8.4.0168

1,200.00 600.00 2.00 יח' ,IK10 ,IP65, בדרגת אטימות 15-25W להתקנה על קיר LEDגוף תאורה 
.08.04.018כולל כל הנדרש לפי סעיף 

2.8.4.0231

8,950.00 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת פרק:

51,565.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

40 קירות תומכים וקירות גדר40פרק  פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

108,000.00 540.00 200.00 מ"ק  קירות תומכים (כובד)מורכבים מאבן פראית מצד אחד וגב בטון .מאבן20
לקט מקומית לפי פרט .סוג הבטון ב-כולל יסוד עיבוד ראש הקיר (ע"פ

פרט אדריכלות ) ,מילוי גרנורלי מאושר ע"י מפקח בגב הקיר ,נקזים ,כל
עבודות החפירה הדרושות ,וכל יתר העבודת לצורל ביצוע הקיר ,כמפורט

בתוכנית הקירות

2.40.1.0010

8,240.00 412.00 20.00 מ"ק  במקרה של צורך20העמקת יסוד על-ידי חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
העמקת יסוד לתוך סלע לתוך קיר כובד

2.40.1.0011

11,360.00 142.00 80.00 מ"ר תוספת עבור חיפוי דו פנים לקירות ,סוג הבניה פראית .סוג עיבוד האבן
טבעי .

2.40.1.0020
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,995.00 266.60 75.00 מ"א  תוצרת1552515מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 
 תוצרתMA 8 תוצרת אקרשטיין או 4017איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 

וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון\כורכרית בעיבוד
 ס"מ, זיון הבטון כנדרש, הכל לפי15כלשהו, משטח בטון משופע בעובי 

 והוראות המפקח באתר.4תכניות הפיתוח, פרט מס' 

2.40.1.0070

3,240.00 81.00 40.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
2 או שו"ע לפי תכנית.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 20/20, 10/20

והוראות המפקח באתר.

2.40.1.0190

1,021.00 102.10 10.00 מ"ר  ס"מ,גמר צבעוני מסוג "יפו" או ש"ע. 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 והוראות המפקח באתר.2הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

2.40.1.0270

704.00 140.80 5.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

2.40.1.0400

1,355.00 271.00 5.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן 20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

2.40.1.0410

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

1,210.00 48.40 25.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
 והוראות המפקח2משענת בטון.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

באתר.

2.40.1.0700

132.50 5.30 25.00 מ"א תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט
 והוראות המפקח באתר.2מס' 

2.40.1.0730

155,257.50 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

40.2פרק  40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,120.00 151.00 120.00 מ"א  ס"מ כולל כל החומרים40שורת אבני מסלעה ארגזיות/סלע לקט עד גובה 
8 והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

והוראות המפקח באתר.

2.40.2.0030

18,120.00 40.2פרק  40.2 סה"כ לתת פרק:

173,377.50 40 קירות תומכים וקירות גדר40פרק  סה"כ לפרק:

41פרק  41 פרק:

41.1פרק  41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,600.00 53.00 200.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 מ"ק)15בשטח (עבור כמות מעל 

2.41.1.0013
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 16עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,200.00 14.00 300.00 מ"ר 2.41.1.0100 ס"מ10רסק גזם של קק"ל או מקור אחר כולל פיזור ויישור בשכבה של 

14,800.00 41.1פרק  41.1 סה"כ לתת פרק:

14,800.00 41פרק  41 סה"כ לפרק:

42פרק  42 פרק:

42.2פרק  42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,300.00 1,100.00 3.00 יח'  ס"מ עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ מעוצב76/195ספסל גן במידות 
 והוראות המפקח באתר.11וצבוע.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

2.42.2.0040

3,300.00 42.2פרק  42.2 סה"כ לתת פרק:

3,300.00 42פרק  42 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,600.00 345.00 80.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 
 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.  הכל לפי תכניות120

 והוראות המפקח באתר.9הפיתוח, פרט מס' 

2.44.1.0010

10,668.00 177.80 60.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

 והוראות המפקח באתר.10לקירות.  הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט מס' 

2.44.1.0080

38,268.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

38,268.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,255.00 3.70 1,150.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

2.51.1.0025

2,070.00 1.80 1,150.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

2.51.1.0100

2,305.50 461.10 5.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 2.51.1.0190
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 17עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן6, 146 - גמר שצ"פים 2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,879.50 975.90 5.00 יח' החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה
 ס"מ.60 טון בקוטר 40ותושבת כביש 

2.51.1.0200

1,060.00 106.00 10.00 מ"א פתיחת מדרכת אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל120תשתיות קוויות לעומק של עד 

 ס"מ.80שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 

2.51.1.0350

14,570.00 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

75.00 15.00 5.00 מ"ק חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר. 2.51.2.0005

125.00 25.00 5.00 מ"ק מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת
ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה

מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת
אישור המחוז לפני הפינוי.

2.51.2.0010

5,000.00 200.00 25.00 מ"א חפירת גישוש זהירה לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע הכוללת כלי
 מ' מדידת התשתיות1.5צמ"ה, עבודת ידיים במידת הצורך, לעומק עד 

הקויות (רום ומיקום) ע"י מודד מוסמך, וסימון בשטח.

2.51.2.0154

1,050.00 7.00 150.00 מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 
 בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

2.51.2.0180

6,250.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,050.00 122.00 25.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 

2.51.3.0010

3,050.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

23,870.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

484,750.50 2 קירות, חדר מדרגות, וגמר (מספור ישן 6, 146 - גמר שצ"פים 2מבנה  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 18עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)3 - כביש מס' 3תת כתב: מבנה 

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

שרוולים

16,400.00 41.00 400.00 מ"א  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

3.8.1.0126

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,200.00 36.00 200.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

3.8.1.0258

300.00 6.00 50.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

3.8.1.0273

110.00 110.00 1.00 מ"א חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

3.8.1.0291

800.00 80.00 10.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

3.8.1.0294

1,520.00 760.00 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

3.8.1.0297

500.00 100.00 5.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ,שבירת
אספלט/בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח
 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 
מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

3.8.1.0348

550.00 110.00 5.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ושבירת
אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ וברוחב150כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודתידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון60עד 

הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

3.8.1.0351

27,380.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 262תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 19עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)3 - כביש מס' 3תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן
בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

6,120.00 36.00 170.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

3.8.7.0015

13,020.00 62.00 210.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

3.8.7.0018

8,820.00 126.00 70.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

3.8.7.0021

11,600.00 58.00 200.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים
כולל ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות בקוטר "5 ס"מ ורוחב ל-014עודפי אדמה החפירה בעומק עד 
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

3.8.7.0045

5,600.00 5,600.00 קומפלט1.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
220X220 25  ס"מ בעומק כנדרש כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד

טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביציקה.

3.8.7.0054

1,360.00 8.00 170.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

3.8.7.0087

2,520.00 12.00 210.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

 08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

3.8.7.0090

980.00 14.00 70.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

3.8.7.0093

311.00 311.00 קומפלט1.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

3.8.7.0096

540.00 18.00 30.00 מ"ק תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב תעלה
עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הנחיות המפקח

 מותנה באישור98% באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 
הפיקוח בכתב.

3.8.7.0099
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 20עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)3 - כביש מס' 3תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

355.00 355.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

3.8.7.0102

532.00 532.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

3.8.7.0105

51,758.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי
סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים

 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים
או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.

9,750.00 39.00 250.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 100השכבות בעומק עד 

סימון.

3.8.8.0048

800.00 40.00 20.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 120השכבות בעומק עד 

סימון.

3.8.8.0051

4,940.00 13.00 380.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום

3.8.8.0099

15,490.00 עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 סה"כ לתת פרק:

94,628.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 21עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)3 - כביש מס' 3תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,808.80 338.80 26.00 מ"א 3.51.6.0024 מ'.2.0 בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

7,251.00 725.10 10.00 מ"א מ' עד2.0  בעומק  מ-3 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

3.51.6.0128

10,296.00 1,029.60 10.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

3.51.6.0188

1,508.40 754.20 קומפלט2.00 3.51.6.0496 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

15,621.60 1,952.70 8.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

3.51.6.0664

8,430.50 1,686.10 5.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

3.51.6.0668

1,775.00 1,775.00 1.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית  
.489לדרישות ת"י 

3.51.6.0680

4,791.60 1,597.20 3.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע  כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י.

3.51.6.0684

221.80 221.80 קומפלט1.00  ס"מ כדוגמאת מכסה60תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר 
קליק - לוק של וולפמן או שווה ערך.

3.51.6.0704

1,333.00 266.60 קומפלט5.00  ס"מ15תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

3.51.6.0708

8,295.00 1,382.50 6.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

3.51.6.0828

68,332.70 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

68,332.70 51פרק  51 סה"כ לפרק:

162,960.70 3 (תשתיות)3 - כביש מס' 3מבנה  סה"כ לתת כתב:

265



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 22עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

2פרק  2 פרק:

2.2תת פרק  2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,000.00 24.00 750.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון קירות גומחות וקירות
קונסטרוקטיביים קיימים, לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות

"סופרקריל מ.ד" או ש"ע

4.2.2.0235

18,000.00 2.2תת פרק  2.2 סה"כ לתת פרק:

2.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,750.00 3,900.00 2.50 טון רשתות פלדה מרותכות מראש לזיון בטון בקטרים שונים 4.2.7.0020

9,750.00 2.7 סה"כ לתת פרק:

27,750.00 2פרק  2 סה"כ לפרק:

40 קירות תומכים וקירות גדר40פרק -  פרק:

)C1-C9קירות תומכים וקירות גדר  בין מגרשים / שצפ"ים ( 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

856,818.00 540.00 1,586.70 מ"ק  קירות תומכים (כובד) מורכבים מאבן פראית מצד אחד וגב בטון .מאבן20
לקט מקומית לפי פרט .סוג הבטון ב-כולל יסוד עיבוד ראש הקיר (ע"פ

פרט אדריכלות ) ,מילוי גרנורלי מאושר ע"י מפקח בגב הקיר ,נקזים ,כל
עבודות החפירה הדרושות ,וכל יתר העבודת לצורך ביצוע הקיר ,כמפורט

בתוכנית הקירות

4.40.6.0010

72,100.00 412.00 175.00 מ"ק  במקרה של צורך20העמקת יסוד על-ידי חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
העמקת יסוד לתוך סלע לתוך קיר כובד

4.40.6.0011

85,000.00 1,700.00 50.00 מ"ק  ס"מ  מאבן פראית מצד אחד וגב בטון גלוי (תפסנות עץ30 קיר  בעובי 20
חדש) ,לצורך בנית פילירים חשמל ו ועמדת אשפה  סוג הבטון ב -המחיר

כולל חפירה ליסוד הקירויציקת היסוד  ,עיבוד ראש הקיר לפי אדריכלות 
,זיון הקיר והיסוד לפי פרט ,הקיר נמדד מעל פני היסוד .

4.40.6.0030

29,820.00 142.00 210.00 מ"ר תוספת עבור חיפוי דו פנים לקירות ,סוג הבניה פראית .סוג עיבוד האבן
טבעי .

4.40.6.0040

קירות תומכים וקירות גדר  בין מגרשים / שצפ"ים (1,043,738.00 40.6 סה"כ לתת פרק:

1,043,738.00 40 קירות תומכים וקירות גדר40פרק -  סה"כ לפרק:

41פרק  41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

צנרת השקייה
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 23עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

900.00 30.00 30.00 מ"א 10 מ"מ  בדרג 50שרוול פוליאתילן בקוטר  4.41.2.0190

6,300.00 45.00 140.00 מ"א 10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאתילן בקוטר  4.41.2.0200

15,000.00 30.00 500.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 50 או 2. בקוטר "P.V.Cשרוול  4.41.2.0230

13,500.00 45.00 300.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  4.41.2.0235

6,600.00 1,650.00 קומפלט4.00 4.41.2.0530 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

42,300.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

41.3פרק  41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף.

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-

41.3פרק  41.3 סה"כ לתת פרק:

42,300.00 41פרק  41 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,625.00 345.00 25.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 
 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.120

4.44.1.0010
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 24עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

40,050.00 160.20 250.00 מ"א  מ' מעל פני קרקע כולל: עמודים מצינורות מגולוונים1.2גדר רשת בגובה 
 מ"מ וכל החיזוקים הנדרשים50/50 מ', רשת מגולוונת  2 כל 2בקוטר "

לרבות יסודות.

4.44.1.0100

48,675.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

48,675.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי
מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

 ש"ח/מ"ק50-90תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 
 להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור

הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות
המקומית.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
והתשלום במ"ק.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה
העדכנית ליום פרסום המכרז.

11,840.00 3.70 3,200.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

4.51.1.0025

11,840.00 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 124,62,129,20,25,50,53,57עבודות עפר למגרשים (מספור ישן)  מס' 
 ומגרשים33 עד 29 , 122, ,123 , 28. ומגרשים 73 עד 71.ומגרשים מס' 

102,103,105,47

878,600.00 23.00 38,200.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע . 4.51.2.0070

11,250.00 4.50 2,500.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

4.51.2.0200
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 25עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,500.00 21.00 2,500.00 מ"ק טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון
וניפוי, גריסה, הפרדת הפסולת אם ישנה והתאמת החומר לחומר נברר, או

 לדרישת המפרט המיוחד, לרבות איחסונו, העמסתו, הובלתו משטחי
החפירה/גריסה לאזורי המילוי, פיזור והידוק מבוקר בשכבות בעובי עד

. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.51 ס"מ לפי מפרט 20

4.51.2.0260

942,350.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

954,190.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

57 מים וביוב כללי57פרק  פרק:

57.1פרק  57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הגומחות, בכל מקרה היצרן יהיה
בעל תו תקן

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%

של יועץ הביסוס של משהב"ש.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים
מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל
 הספחים כגון קשתות, הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים

 במפרט הכללי.57ועבודה לפי פרק 

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש

 שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל
עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש

לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך
ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

 ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה
 חיצונית חרושתית תלת שכבתית.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 26עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת
צנרת מסוג זה

המשך לסעיף קודם: סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים,
עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות

באמצעות מכשיר לאיתור.

המשך לסעיף קודם: על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת
בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של

יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל
 חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט

בניסור או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר מהודק בשכבות עד למבנה
הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה במקרה של

פתיחת כביש.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

51,016.00 182.20 280.00 מ"א  עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
3חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר "

 מונח בכלעומק (חיבורי מגרשים)5/32עובי דופן "

4.57.1.0088

256,680.00 279.00 920.00 מ"א  עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
6חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר "

 מונח בכלעומק5/32עובי דופן "

4.57.1.0092

52,020.00 8,670.00 קומפלט6.00 90 זויות 4 מ', 5, לרבות קטעי צנרת באורך עד 6"גמל" עילי קוטר "
90מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" לרבות חיבור לקו מים, "זווית 

 עשוי ברזל יציקה6 לרבות התקנה,מגוף טריז רחב קוטר "6מעלות בקוטר "
 אטמ' לרבות16 עם ציפוי אמייל וציפוי חיצוני אפוקסי ללחץ עבודה של 

 עשו י ברזל יציקה2אגונים נגדיים ,שסתום אוויר משולב למים קוטר "
 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים,16" או ש"ע, ללחץ עבודה של D-050דגם "

אטמים וברגי עיגון(סעיף בנוי-לא קיים במחירון משהב"ש)

4.57.1.0093

6,831.30 975.90 קומפלט7.00 4 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "3שלב א' להידרנט כיבוי אש בקוטר "
לרבות סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט.

4.57.1.0396

14,913.50 2,130.50 קומפלט7.00 4 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "3שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר "
לרבות  מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים

בהתאם לפרט.

4.57.1.0398

10,800.00 600.00 18.00 יח'  מותקנת על ברז כיבוי אש (הידרנט)עם מכסה3מארז כיפה אדומה דור 
הגנה כולל מפתח

4.57.1.0405

4,232.00 2,116.00 קומפלט2.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"8" -6

4.57.1.0460
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 27עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,232.00 2,116.00 קומפלט2.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"8" -6

4.57.1.0470

16,983.00 999.00 17.00 יח' )3    (זקיף "2*2הכנה לחיבור ביתי משולש  או חיבור להשקייה בקוטר "
לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש200שרוול פי וי סיט בקוטר

4.57.1.0492

7,990.00 799.00 10.00 יח' )3    (זקיף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש020שרוול פי וי סיט בקוטר

4.57.1.0502

72,000.00 2,400.00 30.00 יח' PI100302 ס"מ כדוגמת מק"ט 100*30*210גומחה למוני מים במידות 
מתוצרת "רדימיקס" או ש"ע, לרבות הובלה, חפירה והתקנה

4.57.1.0990

497,697.80 57.1פרק  57.1 סה"כ לתת פרק:

57.2פרק  57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים
מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%

של יועץ הביסוס של משהב"ש.

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזרע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל
 במפרט הכללי57 הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה כולל
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד למבנה

הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה,
שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי מנוחה לרבות

מחברי שוחה

בתוספת לסעיף (אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב בכביש קיים
ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או ביטול
 חיבורי ביויב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא

קשר למספר הכניסות או יציאות שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
 הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות אחד בלבד

ע"פ הקוטר הגדול ביותר.

בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על קו
ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום התחברות

לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק 271
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728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך
ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

 ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

12,850.00 128.50 100.00 יח' ,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

4.57.2.0058

30,100.00 150.50 200.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

4.57.2.0076

12,744.00 159.30 80.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

4.57.2.0078

2,263.40 2,263.40 1.00 יח'   מטר לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם "כרמל12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע50"עם פתח בקוטר B125 55" או "כרמל 33
 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 

הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

4.57.2.0446

7,587.30 2,529.10 3.00 יח'   מטר לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם "כרמל12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע60"עם פתח בקוטר B125 55" או "כרמל 33 
 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 

הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

4.57.2.0448

28,398.00 2,839.80 10.00 יח'   מטר1.75 עד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B1 2555" או "כרמל 33 "כרמל 
 ס"מ בה מוטבע סמל16או ש"ע וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 

 ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

4.57.2.0450

16,421.00 3,284.20 5.00 יח'   מטר2.25 עד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B1 2555" או "כרמל 33 "כרמל 
 ס"מ בה מוטבע סמל16או ש"ע וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 

 ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

4.57.2.0452

7,278.00 727.80 10.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
 תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת55  או כרמל 33טון דוגמת דגם כרמל 

 ברזל

4.57.2.0478

5,327.40 887.90 6.00 יח'  מ"מ200תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

4.57.2.0498

16,720.00 167.20 100.00 מ"א 160 בקוטר 884   לפי ת"י SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או

מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו

4.57.2.0530
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728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

) ובשטחים ציבוC1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

139,689.10 57.2פרק  57.2 סה"כ לתת פרק:

57.9פרק  57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,400.00 12.00 1,200.00 יח' בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קוי מים קיימים בכל קוטר על כל
מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק זמני של

 צרכנים מקומיים בתאום עםהרשות\תאגיד, כל הדרוש לביצוע הבדיקה
וחיטוי באופן מושלם

4.57.9.0180

2,900.00 10.00 290.00 יח' צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 4.57.9.0370

17,300.00 57.9פרק  57.9 סה"כ לתת פרק:

654,686.90 57 מים וביוב כללי57פרק  סה"כ לפרק:

2,771,339.90 C1-C9 - (עבודות עפר, תשתית,קירות במגרשים (4מבנה  4 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 30עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)5 - כביש מס' 5תת כתב: מבנה 

2פרק  2 פרק:

2.1פרק  2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 הכולל  ע.עפר למולא רוחב5כתב כמויות זה לביצוע קטע כביש מס' 
החתך , קירות תומכים ,תשתיות , ניקוז

345,600.00 540.00 640.00 מ"ק  מ' (נמדד מתחתית יסוד ועד פני4.01קירות תומכים - כובד, בגובה עד 
פיתוח עליונים), מורכבים מאבן פראית/אבן לקט מקומית מצד אחד וגב

בטון.

5.2.1.0030

422,100.00 603.00 700.00 מ"ק  מ' (נמדד מתחתית יסוד ועד פני4.01קירות תומכים - כובד, בגובה מעל 
פיתוח עליונים), מורכבים מאבן פראית/אבן לקט מקומית מצד אחד וגב

בטון.

5.2.1.0031

767,700.00 2.1פרק  2.1 סה"כ לתת פרק:

767,700.00 2פרק  2 סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

שרוולים

3,690.00 41.00 90.00 מ"א  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

5.8.1.0126

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,800.00 36.00 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

5.8.1.0258

90.00 6.00 15.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

5.8.1.0273

110.00 110.00 1.00 מ"א חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

5.8.1.0291
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

80.00 80.00 1.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

5.8.1.0294

760.00 760.00 1.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

5.8.1.0297

500.00 100.00 5.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ,שבירת
אספלט/בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח
 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 
מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

5.8.1.0348

550.00 110.00 5.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ושבירת
אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ וברוחב150כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודתידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון60עד 

הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

5.8.1.0351

7,580.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן
בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

1,620.00 36.00 45.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

5.8.7.0015

3,720.00 62.00 60.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

5.8.7.0018

3,780.00 126.00 30.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

5.8.7.0021

3,480.00 58.00 60.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים
כולל ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות בקוטר "5 ס"מ ורוחב ל-014עודפי אדמה החפירה בעומק עד 
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

5.8.7.0045
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728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)5 - כביש מס' 5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,600.00 5,600.00 קומפלט1.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
220X220 25  ס"מ בעומק כנדרש כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד

טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביציקה.

5.8.7.0054

360.00 8.00 45.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

5.8.7.0087

720.00 12.00 60.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

 08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

5.8.7.0090

420.00 14.00 30.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

5.8.7.0093

311.00 311.00 קומפלט1.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

5.8.7.0096

180.00 18.00 10.00 מ"ק תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב תעלה
עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הנחיות המפקח

 מותנה באישור98% באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 
הפיקוח בכתב.

5.8.7.0099

355.00 355.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

5.8.7.0102

532.00 532.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

5.8.7.0105

21,078.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי
סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים

 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק. 276
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728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)5 - כביש מס' 5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים
או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.

2,340.00 39.00 60.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 100השכבות בעומק עד 

סימון.

5.8.8.0048

600.00 40.00 15.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 120השכבות בעומק עד 

סימון.

5.8.8.0051

1,300.00 13.00 100.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום

5.8.8.0099

48.00 48.00 קומפלט1.00  לחיבור צנרת בקוטר13.5 או י.ק.ע. 11מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 
50.

5.8.8.0105

515.00 515.00 קומפלט1.00 חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים, או ארון סעף קיים לפי
 והנחיות המפקח באתר.1072,1071,1070מפרט בזק פרק 

5.8.8.0156

4,803.00 עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 סה"כ לתת פרק:

33,461.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

120,750.00 345.00 350.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 
 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .120

5.44.1.0010

120,750.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

120,750.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

213,900.00 23.00 9,300.00 מ"ק 5.51.2.0070 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע מעל 

11,083.50 2.70 4,105.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 5.51.2.0160

מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 
 בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

5.51.2.0180
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,525.00 4.50 1,450.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

5.51.2.0200

30,450.00 21.00 1,450.00 מ"ק טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון
וניפוי, גריסה, הפרדת הפסולת אם ישנה והתאמת החומר לחומר נברר, או

 לדרישת המפרט המיוחד, לרבות איחסונו, העמסתו, הובלתו משטחי
החפירה/גריסה לאזורי המילוי, פיזור והידוק מבוקר בשכבות בעובי עד

. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.51 ס"מ לפי מפרט 20

5.51.2.0260

261,958.50 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

230,000.00 115.00 2,000.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 

5.51.3.0010

מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

 מ"ק.0010,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

5.51.3.0100

230,000.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,743.20 338.80 14.00 מ"א 5.51.6.0024 מ'.2.0 בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

162,052.00 638.00 254.00 מ"א 5.51.6.0104 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

754.20 754.20 קומפלט1.00 5.51.6.0496 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

665.30 665.30 קומפלט1.00 תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). 5.51.6.0500

40,920.60 5,845.80 קומפלט7.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

5.51.6.0532

6,343.00 6,343.00 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

5.51.6.0536

6,275.30 6,275.30 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

5.51.6.0540

5,858.10 1,952.70 3.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

5.51.6.0664
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 35עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)5 - כביש מס' 5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,686.10 1,686.10 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

5.51.6.0668

3,194.40 1,597.20 2.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע  כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י.

5.51.6.0684

221.80 221.80 קומפלט1.00  ס"מ כדוגמאת מכסה60תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר 
קליק - לוק של וולפמן או שווה ערך.

5.51.6.0704

266.60 266.60 קומפלט1.00  ס"מ15תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

5.51.6.0708

4,147.50 1,382.50 3.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

5.51.6.0828

237,128.10 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

729,086.60 51פרק  51 סה"כ לפרק:

52פרק  52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,000.00 29.00 2,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

5.52.1.0090

58,000.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,200.00 1.60 2,000.00 מ"ר 5.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

440.00 22.00 20.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 5.52.2.0040

3,300.00 22.00 150.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת
 מטר .0.5 מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 

5.52.2.0050

6,940.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

64,940.00 52פרק  52 סה"כ לפרק:

1,715,937.60 5 (תשתיות)5 - כביש מס' 5מבנה  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 36עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 עבודות נשוא קירות הכובד (מספור יש21, 48 -  מעברים 2תת כתב: מנה שיווק 

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

51,750.00 345.00 150.00 מ"א ס"מ עד 110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה  
ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות. הכל לפי תכניות הפיתוח,120

 והוראות המפקח באתר9פרט מס' 

6.44.1.0010

51,750.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

51,750.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי
מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

2,035.00 3.70 550.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

6.51.1.0030

2,035.00 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,825.00 25.50 150.00 מ"ק 6.51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

4,000.00 200.00 20.00 מ"א חפירת גישוש זהירה לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע הכוללת כלי
 מ' מדידת התשתיות1.5צמ"ה, עבודת ידיים במידת הצורך, לעומק עד 

הקויות (רום ומיקום) ע"י מודד מוסמך, וסימון בשטח.

6.51.2.0020

700.00 7.00 100.00 מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 
 בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

6.51.2.0030

8,525.00 51.2 סה"כ לתת פרק:

10,560.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

62,310.00 6 עבודות נשוא קירות הכובד (מספור ישן 21, 48 -  מעברים 2מנה שיווק  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 37עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)7 - כביש מס' 7תת כתב: מבנה 

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

שרוולים

2,050.00 41.00 50.00 מ"א  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

7.8.1.0126

5,760.00 36.00 160.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

7.8.1.0258

150.00 6.00 25.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

7.8.1.0273

110.00 110.00 1.00 מ"א חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

7.8.1.0291

80.00 80.00 1.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

7.8.1.0294

760.00 760.00 1.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

7.8.1.0297

500.00 100.00 5.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ,שבירת
אספלט/בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח
 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 
מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

7.8.1.0348

550.00 110.00 5.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ושבירת
אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ וברוחב150כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודתידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון60עד 

הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

7.8.1.0351

9,960.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן
בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 38עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)7 - כביש מס' 7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות חח"י

1,620.00 36.00 45.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

7.8.7.0015

2,480.00 62.00 40.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

7.8.7.0018

5,040.00 126.00 40.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

7.8.7.0021

2,610.00 58.00 45.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים
כולל ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות בקוטר "5 ס"מ ורוחב ל-014עודפי אדמה החפירה בעומק עד 
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

7.8.7.0045

5,600.00 5,600.00 קומפלט1.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
220X220 25  ס"מ בעומק כנדרש כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד

טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביציקה.

7.8.7.0054

360.00 8.00 45.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

7.8.7.0087

480.00 12.00 40.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

 08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

7.8.7.0090

560.00 14.00 40.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

7.8.7.0093

311.00 311.00 קומפלט1.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

7.8.7.0096

180.00 18.00 10.00 מ"ק תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב תעלה
עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הנחיות המפקח

 מותנה באישור98% באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 
הפיקוח בכתב.

7.8.7.0099

355.00 355.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

7.8.7.0102

532.00 532.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

7.8.7.0105
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 39עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)7 - כביש מס' 7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,128.00 עבודות הכנה לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי
סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים

 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים
או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.

1,950.00 39.00 50.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 100השכבות בעומק עד 

סימון.

7.8.8.0048

600.00 40.00 15.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 120השכבות בעומק עד 

סימון.

7.8.8.0051

2,340.00 13.00 180.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום

7.8.8.0099

48.00 48.00 קומפלט1.00  לחיבור צנרת בקוטר13.5 או י.ק.ע. 11מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 
50.

7.8.8.0105

515.00 515.00 קומפלט1.00 חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים, או ארון סעף קיים לפי
 והנחיות המפקח באתר.1072,1071,1070מפרט בזק פרק 

7.8.8.0156

5,453.00 עבודות הכנה לחברת בזק 8.8 סה"כ לתת פרק:

35,541.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

40פרק  40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף 283



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 40עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)7 - כביש מס' 7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מפרט לפי מפרט משרד הבינוי השיכון  .

 הכולל ,תשתיות  , מבנה חלקי7כתב כמויות זה לביצוע  כביש מס' 
לכביש ,ניקוז

40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

40פרק  40 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

115,000.00 115.00 1,000.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 

7.51.3.0010

115,000.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,759.60 338.80 17.00 מ"א 7.51.6.0024 מ'.2.0 בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

51,040.00 638.00 80.00 מ"א 7.51.6.0104 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

17,537.40 5,845.80 קומפלט3.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

7.51.6.0532

5,858.10 1,952.70 3.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

7.51.6.0664

5,058.30 1,686.10 3.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

7.51.6.0668

665.40 221.80 קומפלט3.00  ס"מ כדוגמאת מכסה60תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר 
קליק - לוק של וולפמן או שווה ערך.

7.51.6.0704

799.80 266.60 קומפלט3.00  ס"מ15תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

7.51.6.0708

86,718.60 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

201,718.60 51פרק  51 סה"כ לפרק:

52פרק  52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 41עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 (תשתיות)7 - כביש מס' 7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

46,400.00 29.00 1,600.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

7.52.1.0090

46,400.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,560.00 1.60 1,600.00 מ"ר 7.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

440.00 22.00 20.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 7.52.2.0040

3,000.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

49,400.00 52פרק  52 סה"כ לפרק:

286,659.60 7 (תשתיות)7 - כביש מס' 7מבנה  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 42עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 + ניקות1 - פריצת דרך קטע כביש 8תת כתב: מבנה 

51פרק -  51 פרק:

51.2תת פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

37,620.00 171.00 220.00 מ"א פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/ או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ והחזרת המצב לקדמותו, כולל300 ס"מ ועד 120תשתיות קוויות  מ-

שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה כנדרש.

8.51.1.0370

9,390.00 313.00 30.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוהה) בהיקף תאים בגודלCLSMמילוי מבטון 
 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש100כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות 

51.1.405בסעיף 

8.51.1.0390

47,010.00 51.2תת פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

336,600.00 25.50 13,200.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע 8.51.2.0060

1,890.00 2.70 700.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 8.51.2.0160

4,900.00 7.00 700.00 מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 
 בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

8.51.2.0180

900.00 4.50 200.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

8.51.2.0200

344,290.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3תת פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,300.00 122.00 150.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 

8.51.3.0010

18,300.00 51.3תת פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6 - מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כלולים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/51.6תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,776.00 338.80 20.00 8.51.6.0024 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

153,120.00 638.00 240.00 8.51.6.0104 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

40,920.60 5,845.80 קומפלט7.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

8.51.6.0532
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 43עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

 + ניקות1 - פריצת דרך קטע כביש 8תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,686.00 6,343.00 קומפלט2.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

8.51.6.0536

5,671.60 5,671.60 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

8.51.6.0560

3,905.40 1,952.70 קומפלט2.00 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

8.51.6.0664

3,372.20 1,686.10 קומפלט2.00  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

8.51.6.0668

226,451.80 51.6 - מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כלולים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/51.6תת פרק  סה"כ לתת פרק:

636,051.80 51פרק -  51 סה"כ לפרק:

636,051.80 8 + ניקות1 - פריצת דרך קטע כביש 8מבנה  סה"כ לתת כתב:

בקרת איכות 92 פרק:

92.1תת פרק  92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת. קרי ישולם
). התשלום2.5% (2019 במחירון משהב"ש יולי 7האחוז שנקבע לפי סעיף 

יהיה חודשי וישולם האחוז הנ"ל כפול התשלום בפועל שישולם לקבלן
ביתר סעיפי החוזה לאחר הנחה ו/או התוספת עבור אותו חודש.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

ההקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

152,065.60 1.00 152,065.60 99.92.1.0040 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

16,896.20 1.00 16,896.20 . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

99.92.1.0050

168,961.80 92.1תת פרק  92.1 סה"כ לתת פרק:

168,961.80 בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

בטיחות באתר 93 פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 44עמוד: 21/12/2020 חסוי

728/2020כתב כמויות למכרז מספר 

mתשתיות שלב א' - עבור מנת שיווק ג'

תת כתב: שונות

93.1תת פרק  93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

השתתפות בהפעלת מערך הבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או תוספת.
 .2019 במחירון משהב"ש יולי 8קרי ישולם האחוז שנקבע לפי סעיף 

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקבה תמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת.

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל

 דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

121,652.00 1.00 121,652.00 הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר 99.93.1.0050

13,516.90 1.00 13,516.90 . התשלום עבור100% לצורך השלמת התשלום 10%בסעיף זה יושלם 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי של הקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה

99.93.1.0060

135,168.90 93.1תת פרק  93.1 סה"כ לתת פרק:

135,168.90 בטיחות באתר 93 סה"כ לפרק:

304,130.70 שונות 99 סה"כ לתת כתב:
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  ד"בס

  2ד סמך מ

  הצעת מחיר הקבלן

  728/2020מכרז המהווה חלק בלתי נפרד מ

  להלן ריכוז ההנחות או התוספות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:
ידי הקבלן הינו הנחה או תוספת למחירים הבסיסיים של כל -מודגש בזאת כי השיעור (באחוזים) המוצע על  .1

  ב שבאומדנה.היחידות של אותו תת כת

  ) להנחה או (+) לתוספת.-יש לציין במפורש ליד כל ריכוז (  .2

" במפורש, אז המחיר בגין 0במקרה ולא מוצעת הנחה או תוספת, ניתן לא לרשום כלום או לציין הספרה "  .3

  אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה.

כום שנרשם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן, וככל במקרה של סתירה בין % ההנחה או התוספת לסך כל הס  .4

  %) שצוינה ע"י הקבלן.-שאלה אינם מתיישבים זה עם זה, תחשב כמכרעת ההנחה או התוספת (ב

  עבודות תשתית בחוזה

  מתוך כתב הכמויות –הנושא  מ"סד

מחיר ע"פ אומדן 

₪  

  (כלל האומדן)

הנחה או תוספת באחוזים 

) -% להנחה סמן (

 לתוספת סמן (+)

 הערות (₪)הקבלן הצעת 

  – 01פרק   1
  עבודות עפר

     ₪  63,700  2מבנה 

2 
  – 02פרק 

בטון יצוק באתר וקירות 
  תומכים

     ₪ 911,320  1,2,4,5מבנים 

3  
  – 08פרק 

תשתיות חשמל, תאורה 
  ותקשורת

     ₪ 215,195  2,3,5,7מבנים 

  – 40פרק   4
  פיתוח האתר

     ₪ 1,744,832  1,2,7מבנים 

  – 41פרק  5
  עבודות גינון

     ₪ 60,810.0  1,2,4מבנים 

  – 42פרק   6
  ריהוט חוץ

     ₪  10,552  1,2מבנים 

  – 44פרק   7
  גדרות ומעקות

     ₪ 335,979  1,2,4,5,6מבנים 

  – 51פרק   8
  כבישים ופיתוח

מבנים 
1,2,3,4,5,6,7,8  

2,647,055  ₪     

  – 52פרק   9
  עבודות אספלט

%0  ₪ 114,340   7,5מבנים   40114,3 ₪  
לא ניתן לתת 
 הנחה לפרק זה

  – 57פרק   10
  קוי מים וביוב

4מבנה   654,687  ₪     

בקרת  הקצב – 92פרק   11
  איכות

%0 ₪ 168,962  99מבנה   962,168 ₪  
א ניתן לתת ל

 הנחה לפרק זה

%0 ₪ 135,169  99בנה מ  בטיחות הקצב – 93פרק   12  169,135 ₪  
א ניתן לתת ל

 הנחה לפרק זה
     ₪  7,062,601   סה"כ  

  

  

__________________        ___________________  

  ת י מ ת  ה ק ב ל ןח                  ת א ר י ך           
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�
�תכניות�–מסמך�ה'�
�

�רשימת�תוכניות�למכרז
�

�

השלמה�לרגל�שינויים�אשר�ימסרו�לצורך��ו/או�כניות�אשר�תתווספנה,�במידה�ותתווספנה,�לצורך�הסברהוכן�ת
�ביצוע.ה

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�שם�הקבלן�וחתימה:��____________�������������תאריך:��_____________

�

�
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מהדורהקנ"משם�התכניתמס' תכנית
תאריך�
עדכון

לביצועלמכרזלעיון

B-011:2501112.11.20תכנית�פיתוח�כוללתC

B-02-73731:100409.06.20תכנית�פיתוח�מפורטת�- שצ"פ�C
B-02-1461461:100309.06.20תכנית�פיתוח�מפורטת�- שצ"פ�C

B-02-6(187) 61:100114.04.20תכנית�פיתוח�מפורטת�- שצ"פ�C

B-031:250412.11.20תכנית�עבודות�עפר�- שצ"פיםC

B-04-73731:100309.06.20גליון�פרישת�קירות�- שצ"פ�C

B-08-73731:100209.06.20תכנית�ריצופים�- שצ"פ�C

08.01.20Cשוניםחוברת�פרטים
C-01-111:250309.06.20תכנית�פיתוח�כוללת�- גליון�C

C-01-221:250309.06.20תכנית�פיתוח�כוללת�- גליון�C

C-021:250309.06.20גליון�חתכיםC

C-03-140 ,1831:100309.06.20תכנית�עבודות�עפר�- שצ"פים�C
C-03-2169-170 ,1101:100309.06.20תכנית�עבודות�עפר�- שצ"פים�C
C-03-381:100309.06.20תכנית�עבודות�עפר�- שצ"פ�C

C-04-111:100207.02.20פרישת�קירות�- גליון�C
C-04-221:100207.02.20פרישת�קירות�- גליון�C

סטאטוס

רשימת�תכניות

בועיינה�נוג'ידאת�- גמרים�מנה�ב' - תשתיות�מנה�ג'שם�הפרויקט:
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�

�����������

�
�

�

� 1541/1c 1541מכרז�חדש�3�1:250�2תכנית�ביצוע�כביש�מס��shlav-g-newrina- �

1541/2c 1541מכרז�חדש�3�1:250�2תכנית�ביצוע�כביש�מס��shlav-g-newrina- �

1541/3c 1541מכרז�חדש�5�1:250�2תכנית�ביצוע�כביש�מס��shlav-g-newrina- �

1541/4c 1541מכרז�חדש�7�1:250�2תכנית�ביצוע�כביש�מס��shlav-g-newrina- �

1541/1e 1541מכרז�חדש�3�1:250�1כביש�מס���יישוריםתכנית�shlav-g-newrina- afar �

1541/2e 1541מכרז�חדש�3�1:250�1כביש�מס���יישוריםתכנית�shlav-g-newrina- afar �

1541/3e 1541מכרז�חדש�5�1:250�1כביש�מס���יישוריםתכנית�shlav-g-newrina- afar �

1541/4e 1541מכרז�חדש�7�1:250�1מס���כביש�יישוריםתכנית�shlav-g-newrina- afar �

1541/6c 1541 3�1:100/1000�5לאורך�כביש�מס���חתךk-o 

1541/6ac 1541 5�1:100/1000�2חתך�לאורך�כביש�מס��k-o 

1541/7c 7�,8�1:100/1000�2�1541חתכים�לאורך�כביש�מס��k-o 

1541c/nik1 5-7�1:50/500�1�1541חתך�לאורך�קו�הניקוז�nikuz 

1541c/nik9 5-7�1:100/1000�1�1541חתך�לאורך�קו�הניקוז�nikuz 

1541/8c מחתך��7לרוחב�כביש�מס���כיםחת

�1-4מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/9c מחתך��7לרוחב�כביש�מס���חתכים

�5-8מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/10c מחתך��5ב�כביש�מס��לרוח�חתכים

�1-6מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/11c מחתך��5לרוחב�כביש�מס���חתכים

�7-12מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/30c מחתך��3לרוחב�כביש�מס���חתכים

�14-20מס��

עם�חתכים�דרך�המגרשים

1:100�2�1541k-rc 

1541/31c מחתך��3לרוחב�כביש�מס���חתכים

�21-27מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/32c מחתך��3לרוחב�כביש�מס���חתכים

�28-33מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/33c מחתך��3לרוחב�כביש�מס���תכיםח

�34-40מס��

1:100�2�1541k-rc 

1541/presa17�1:100�2�1541מס��פריסת�קיר�תומך�כביש��presa�

1541/presa25�1:100�1�1541מס��פריסת�קיר�תומך�כביש��presa�
�
�
�
�
�
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�2

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1541/2toom-N 1541מכרז�חדש�3�1:250�1תכניות�תיאום�מערכות�כביש�shlav-g-newrina- 

1541/3toom-N 1541ז�חדשמכר�5�1:250�1תכניות�תיאום�מערכות�כביש�shlav-g-newrina- 

1541/4toom-N 1541מכרז�חדש�7�1:250�1תכניות�תיאום�מערכות�כביש�shlav-g-newrina- 

��1:100�1�1541HTחתך�טיפוסי�לתיאום�מערכות 1541/16

1541c-mvna-N פרטים�לשלב�ג���
�פרטי�מבנה�כביש�ומדרכה

��7�,5�,3כבישים�
�פרט�התחברות�אספלט�חדש�לקיים

1:100�2�1541prat-g�

Trshem-new תרשים�סביבה���Trshem-new 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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h.com-dadhaddad@had
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�

�

�רשימת�תוכניות��

�

ועינה�נוגידאת��שכונה�מערבית�ב �

ושלב�ג���3השלמת�שלב��ב�חלק� �

�

���2019-11-08תאריך:�������� �

�תאריך� �מהדורה� �נושא�תוכנית� �שם�תוכנית�

22-08-2019 01� 90מעבר� 01-ק �

22-08-2019 01� ��99מעבר� � 02-ק �

224-04-2020� 01 ������פריסת�קיר �
C-3�

03-ק �

22-04-2020 01� ריסת�קיר��פ �
C-2�

��04-ק �

2020-04-22 � 01� �פרט�קיר�תומך�נגד�סלע� א�04-ק �

2019-08-22 � 01 �פרט�קיר�תומך�כללי�� 50-ק �

22-08-2019 01� �פריסת�קיר��
C5-(1+2)�

60-ק �

2019-08-25 � 01 מדרגות���171שצ�פ� 07-ק �

25-08-2019� 01� יסת�קיר��פר �
C -1 �

08-ק �

�

295



�ענבל�הנדסה�בע�מ

GIS �,תכנוןוהנדסת�מים,�ייעוץ����
�______________________________________________________________________________�

_____________________________________________________�___________�
����������1534-6778733פקס:��������������������������������������������������������������050-7705325���,04-6778733טל���

                                   Mail: inbaleng@gmail.com14990מסד,�ד.נ�גליל�תחתון,�מיקוד����

��2020פברואר�24

�

�

�

�3מנת�שיווק�-שכונה�מערבית�-בועינה�נוג'ידאת�

�רשימת�תכניות�

�

�
�הערות�קנ�מ�שם�קובץ�שם�תכנית�
�3בועינה�מנת�שיווק��

מים��תכנון�מפורט�–
�תנוחה-��ביוב

BNJ MAIM BIUV 
- BNJ_M_MB_03.02.2020 1_250�

1:250��

�3בועינה�מנת�שיווק��
תכנון�מפורט�מים�

�חתכים-�ביוב

BNJ MAIM BIUV 
- BNJ_M_MB_03.02.2020 sections 

 
�
�

1:100/1:1000�
�

�

�3בועינה�מנת�שיווק��
תכנון�מפורט�מים��–

�ביוב�

BNJ MAIM BIUV 

ACAD-BNJ MAIM BIUV 
03.02.2020.dwg 

��

מים��גיליון�פרטים��
�ביוב

מים�וביוב�שלב�פרטים�
�ג�

��ללא�קנ�מ

מים�כתב�כמויות��
�וביוב

מים��כתב�כמויות
בועינה�מנת�-ביוב

�3שיווק�

��

מפרט�טכני�מיוחד��
 למים�ביוב�

ינה�נוג�ידאת�מנת�בוע
מפרט�טכני�-3שיווק�

מיוחד�להנחת�קווי�
�מים�ביוב

��

�
�

�בברכה

�ענבל�אברהם

��
�
�
�
�
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�תנאים�מיוחדים�-מסמך�ו��

�

�

�תחולת�הסעיפים�המפורטים�במסמך�)ו(

מוסכם�ומוצהר�בזה,�כי�מסמך�ו��בא�להחליף,�להוסיף�ו/או�לשנות�בצורה�אחרת�כלשהי�את�האמור�במסמך�ב��

�האמור�במסמך�זה�לאמור�בכל�מקום�אחר� �התאמה�בין �אי �בכל�מקרה�שתיווצר�סתירה�ו/או �-על�צרופותיו.

�סמך�זה.יחולו�הוראות�מ

�פיצול�העבודה

או�מסיבה�אחרת��מופנית�במיוחד�תשומת�לב�הקבלן�כי�יתכן�ובצוע�העבודה�יתעכב�בשל�המצאות�עתיקות�באתר

,�ולפיכך�יהיה�המזמין�רשאי�להפסיק�כדוג��העתקת�קווי�חשמל,�תקשורת�ותשתיות,�צורך�באכלוס�שכונה�וכדו�

ו�/�או�לדרוש�האצת�ביצוע��פשר�להשלים�את�העבודהזמנית�את�העבודות�לתקופת�זמן�בלתי�מוגבלת�עד�שיתא

�של�עבודה�מסויימת�או�אזור�מסויים.

�וכ �פיצול�ןהקבלן�מביע�בזאת�את�הסכמתו ו/או�אי��,�האצהעיכוב�,מצהיר�שלא�תהיה�לו�כל�תביעה�שהיא�בגין

�ביצוע�עבודות�אלה�עקב�סיבה�זו.

�הגשת�חשבונות

�על�2.1 �וכמויות. �מדידה �בדפי �ילווה �חשבון �המדידה��כל �דפי �את �המפקח �לבדיקת �להגיש הקבלן

�חתומים�בחתימה�וחותמת�של�הקבלן�והמודד�של�הקבלן�על�כל�דף.�העתקיםוהכמויות�בשני�

��יבוצעו�בצורה�ממוחשבת��”As Made“לכל�חשבון�יש�לצרף�כתנאי�לאישורו�תכניות��2.1 1.1

כות�התת�קרקעיות�המערהעבודות�ו�כלשל����CivilCAD, Civil 3Dבאחת�מתוכנות��אוטוקאד,�

ובנוסף��בע�שונה�והחתומות�ע�י�מודד�מוסמךשהונחו�על�רקע�התכנון,�באותו�קנ�מ�ובצ

�.DWGיצורף�קובץ�בפורמט�

�בכל�חשבון�יצויינו:�2.4

�מספר�החוזה.�-�

�שם�העבודה.�-�

�ערך�החוזה.�-�

�תאריך�התחלת�עבודה.�-�
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�תאריך�סיום�העבודה.�-�

�המדד�הבסיסי.�-�

�יכל�2.5 �הכמויות�שבכתב��-ול�טור�נוסף�במקביל�לטור�הכמויות�שבוצעו�כל�חשבון את�כל�סעיפי

�הכמויות�המקורי.

�כל�חשבון�יהיה�חשבון�מצטבר.

�ו/או��2.7 �נוספות �עבודות �לבין �הכמויות �לכתב �שבהתאם �עבודות �בין �הפרדה �תהיה �חשבון בכל

�חריגות.

בולרית�מצטברת�החל�מהחשבון�כל�חישובי�ההתייקרויות�והחזרי�מקדמות,�יבוצעו�בדף�נפרד�ט�2.8

�הראשון.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�������� �

��)DD/MM/YYYY(הנפ�ת�הא����תא��ך���א�����������������

,��התא��למ�דע�המפ�����ה.�המ�דע�המפ�����א�����זה�א�נ��כ�לל�את�כל�תנא��הפ�ל�סה�����ג�ה.��ת��ף�פ�ל�סת������א�����������זה�מה��ה�אסמכתא�לכך��למ�������נה�
�א�����זה�ל��ן�התנא���ה���ע����פ�ל�סת�ה�������ג���האמ����פ�ל�סת�ה������למע���מ��ה�����תנא���א�����זה��מ��ה��ל�סת��ה���ן�התנא����מפ��������ד�ע��זאת,�

��מ�����ע��מ����הא����.
��*הא�����מ����מעמד��*העס�ה�א�פ���מ����ה��*מ����הא����

����
ייזום,�יעוץ�ו�י�ול��-ע�י����

כלכלי�בע"מ�ו/�ו�מ�י�ת�
��יש��ל�מש����בי�וי�ו�שיכון

������

��נדל"ן�

������ת����

��אספ�ת�מ�צ����

��______א��:��
��

��

��מ�כ���

����כ��

��זכ��ן�

����לנ��מ�נה�

��מזמ�ן�����ת���

��מזמ�ן�מ�צ����

��______א��:��
��

��ת.ז./�.פ.
512546011�

��

��ת.ז./�.פ.

��מען
������4מעיין�

��7177872מו�יעין�

��מען

�

��כ�ס����

��ס�ג�ה�����
��

א����ת��ג��ל�תלפ����ל��ה
��������סכ�מ�א��

מספ��
��הפ�ל�סה

נ�ס��
��מהד��ת
��הפ�ל�סה

��ת��ף�נ�ספ���כ�ס������ג��ל�הא����ת/�סכ����������תא��ך�ס�����תא��ך�ת��לה
������ג��������ל

��'ד�לנספ���התא��כ�ס�����ד�לצ��ן���
��מ��ע��סכ��

���כ���
��

X���������������309�;312�;313�;314��;
316�;328��
�� ��������������

��������������
��������������
����������������

����������������

מד�נת��308;�307;��������������8,000,000���₪��302א����ת�המ�צ�
מ��ד�ה��כ�ן��–���אל�

�ה��נ��,��מ"�,�����ת�
;����309ה�מ�עמ��;�

הג�פ����320;�315;�311
;�321המצ��נ���לע�ל;�

322�;328�;329��
���X��������4,000,000���₪��301�;302�;303�;308א����ת�מ�צ�ע�ת

מ��ד��–מד�נת����אל�
ה��כ�ן��ה��נ��,��מ"�,�
����ת����ה�מ�עמ��;�

הג�פ����320;�311;�309
;�321המצ��נ���לע�ל;�

325�;326�;327�;328�;332��
����������������א��

��

��:*)ג��נספ���מת�ך�ה���מה�המפ���ת�ה����ת(�כפ�ף,�ל����ת���המפ�������הסכ����ן�המ�����למ����הא����,����לצ��ן�את���ד�פ�����ה����ת���
�

�

��

������ל/��נ���הפ�ל�סה�*
�ד���ה��נ���א���הא�����למ���ה�דעה��מ�ל���לא���יום���30כנס�לת��ף�אלא��לא�����,���פ�ל�סת��ל����ל��א��הא�����מ����ל�עת���נ��

��ה����ל.
�

���ת�מת�הא����
��המ���:

�נ�תן�לסמן��ד�ת�אלה�כ�ד�ת��א�נ���ת��ף.�*�ב�ישו��ביטו��כללי� ���
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� �

��ב����� �

��)DD/MM/YYYY(�הא����תא��ך�הנפ�ת���������ע��ד�ת���לנ��ת�/��ה�מה�-�א�����������������

,��התא��למ�דע�המפ�����ה.�המ�דע�המפ�����א�����זה�א�נ��כ�לל�את�כל�תנא��הפ�ל�סה�����ג�ה.��ת��ף�פ�ל�סת�����������������זה�מה��ה�אסמכתא�לכך��למ�������נה�א
�א�����זה���מ��ה��ל�סת��ה���ן�התנא����מפ�������א�����זה�ל��ן�התנא���ה���ע����פ�ל�סת�ה�������ג���האמ����פ�ל�סת�ה������למע���מ��ה�����תנא���ד�ע��זאת,�

��מ�����ע��מ����הא����.

מען�הנכס�המ�����/���המ������*מ����הא����
��*כת��ת���צ�ע�הע��ד�ת

��*מעמד�מ����הא����

����
ייזום,�יעוץ�ו�י�ול��-ע�י����

כלכלי�בע"מ�ו/�ו�מ�י�ת�יש��ל�
��מש����בי�וי�ו�שיכון

��������

����לן�ה��צ�ע�

����לנ��מ�נה�

����כ��

��א��:_______�
��

��ת.ז./�.פ.
512546011�

��

��.ז./�.פ.ת

��מען
������4מעיין�

��7177872מו�יעין�

��מען

�

��כ�ס����

��פ����הפ�ל�סה
�ל��ה�לפ��ג��ל�ת�א����ת�א��

��סכ�מ�������

מספ��
��הפ�ל�סה

�נ�ס�
��מהד��ת
��פ�ל�סה

�סכ��/��הא����ת�ג��ל��תא��ך�ס�����תא��ך�ת��לה
��הע��דה�����/�������

��ת��ף�נ�ספ���כ�ס����
�����ג��������ל

��לנספ��ד'���לצ��ן���ד�כ�ס����התא�� ��מ��ע��סכ��

כל�הס�כ�נ���ע��ד�ת�
����לנ��ת

�לפ���נ�תן(�לד�גמה�ה����ת
��):הפ�ל�סה�לפ�����התא�

X������������307�;308מד�נת����אל��–�
מ��ד�ה��כ�ן��ה��נ��,�

�מ"�,�����ת����ה�
;�314;�313;�309מ�עמ��;�

הג�פ����317;�316
;�318המצ��נ���לע�ל;�

328;��

����כל�ל�����������פ��צה�גנ��ה
מ����������������10%ע��ד���על����כ��

הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
1,000,000��

�₪��

מ����������������10%סמ�ך��כ��
הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
1,000,000��

�₪��

�������������500,000��₪הע��ה��כ��
מ����������������10%ה��ס�ת�פ�נ��

הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
1,000,000��

�₪��

מ�נ��עז���תכ�לת��מת�נ����צ��ד�
���ל

מ��������������10%
הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
1,000,000��

�₪����

�כ"��מהנדס���אד��כל���
�����עצ��

מ��������������20%
הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
500,000��

�₪����

מ����������������10%ה�צא�ת�מ���ד�ת�לא���נז�
הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
1,000,000��

�₪����

נז�������מתכנ�ן�ל���,���מ����
��ל�����,�ע��דה�ל���ה

מ��������������5%
הע��ד�ת�
מ�נ�מ���
500,000��

����

נז��ע��ף�מתכנ�ן�ל���,���מ����
��ל�����,�ע��דה�ל���ה

������כל�ל��������

������כל�ל�����������ע�דת�אדמה��נז�����ע
מד�נת����X��������20,000,000���₪��302�;307�;308צד�ג'

מ��ד�ה��כ�ן��–���אל�
�ה��נ��,��מ"�,�����ת�

;�311;�309;����ה�מ�עמ�
הג�פ����320;�315;�312

;�321המצ��נ���לע�ל;�
322�;328�;329��

מ��ד��–מד�נת����אל����X��������20,000,000����₪��308א����ת�מע��ד��
ה��כ�ן��ה��נ��,��מ"�,�
;�����ת����ה�מ�עמ��

הג�פ����320;��319;�309
��328;�321המצ��נ���לע�ל;� 300



��כ�ס����

ה����ת��מסג�ת��-א��
��פ����'

��������������

נז���ג�ף�הנג�מ���ע"��
�א�ן����מ����כל��צמ"ה

���ה�����ת�ל�����
������������ה

��������4,000,000�
�-למ��ה��

20,000,000�
לת��פת�
�������

�₪����

�עד,�����צ�ה,�הס�ה�א��
��ה�ל�ה��ל�תמ�כה

��������5,000,000���₪����

נז����כ���מע���לג��ל�ת�
הא����ת��������צד�
���ל������������כ�

��������2,000,000���₪����

נז�������כת�צאה�מנז��
כ�ל����נג���למת�נ��,�

���צ�נ���ת�תת����ע���

������כל�ל��������

נז��ת�צאת��כת�צאה�
מנז���נג���למת�נ��,�

כ�ל����צ�נ���ת�תת�
�����ע���

��������4,000,000���₪����

�

��

��

��:*)ג��נספ���מת�ך�ה���מה�המפ���ת�(�כפ�ף,�ל����ת���המפ�������הסכ����ן�המ�����למ����הא����,����לצ��ן�את���ד�ה����תפ�����ה����ת���
��

��

������ל/��נ���הפ�ל�סה*�
�ד���ה��נ���א���הא�����למ���ה�דעה��מ�ל���לא���יום__���כנס�לת��ף�אלא��לא�����,��פ�ל�סת��ל����ל��א��ל�עת�מ����הא�������נ��

�ה����ל. �
��

��

���ת�מת�הא����
��המ���:

�נ�תן�לסמן��ד�ת�אלה�כ�ד�ת��א�נ���ת��ף.�ב�ישו��ביטו��כללי�*� �

��
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  נוסח ערבות -מסמך ח' 

  728/2020ת למכרז ערבות בנקאי
  

  לכבוד

  בע"מ יזום, יעוץ וניהול כלכלי עדי הדר 

  7177872, מודיעין 4המעיין 

  

  א.נ.,

  

(להלן: "הקבלן") הרינו  ת______________________ ח.פ_______________לפי בקש

כשסכום זה ₪  000125,סך של מתחייבים ואחראים כלפיכם עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי הוא מדד  הבניהצמוד למדד 

 המדד הקובע הינו המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום על פי ואילו .2021.115 -בהמתפרסם  2020/12

  .728/2020 , בקשר עם מכרזערבות זו (להלן: "סכום הערבות")

כאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים אתם תהיו ז

על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, 

  ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

סכום הערבות מיד לפי דרישתכם  הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול

  .הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישתכם

ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא   21.4.2021ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

  

  

        

  מהמורשה חתי      מורשה חתימה  
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  לי בע"מיזום, יעוץ וניהול כלכ -עדי הדר -

  

  רשימת מתכננים

  

  08-9709020  עדי הדר  חברה מנהלת:

  052-8767303  ס מוראדיאדר  פיקוח:

כבישים, ניקוז, תאום תשתיות 

  תנועה וקונסטרוקציה:

  04-6555769  חביב חדד

  04-9580113  מירב רוזן  אדריכלות נוף:

  04-6766850  ענבל אברהם   מים וביוב:

  04-8332121  העזרי –ג. איטקין   חשמל:תאורה ו

  04-6455085  ג'אודאת שלהבנה  קונסטרוקציה:

  04-6594970  רותם שבח  מדידות:

  04-8401397  ישראל קלר  יועץ קרקע:

  02-5791604  אירנה רובין –שקל   יועץ נגישות:

  02-6764477  שלמה אילון  יועץ בטיחות:
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