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 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי

   תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחים עבודותביצוע ל

 במועצה המקומית עומר 

 

 2022 דצמבר

 

 12:00עד השעה     08/01/2023 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00ולא יאוחר מהשעה     24/01/2023 מועד אחרון להגשת הצעות

תיבת המכרזים בה יש להגיש  יצוין ע"ג  מועד פתיחת מעטפות 
הצעות. יש להתעדכן בדבר המועד בעת  

 הגשת ההצעות.

 

 "(לוח זמני המכרז )להלן: "
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 הזמנה להציע הצעות 

תשתית    עבודותלביצוע  הצעות  מציעים להציע  "( מזמינה בזאת  המועצה)להלן: "  עומרהמועצה המקומית  

  הכל כמפורט במפרט הטכני   כפי שיידרשו ע"י המועצה מעת לעת,  ,בתחומה  םומתקני מים, ביוב וקולחי

 "(. העבודות)להלן: " צורף כנספח א' להסכם מה

 

 העבודות .1

רק:   .1.1 ולא  היתר  בין  תכלולנה  עבודות  העבודות  ותשתיות,  מצעים  הכנה,  עבודות  עפר,  עבודות 

עבודות בטונים לתשתיות, תימוך    אספלט, ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות, עבודות הנגשה,

  שוחות בקרה, גדרות ומעקות,דרכים ומעבירי מים, הנחת קווי ביוב מים וניקוז, הנחת שרוולים, ,

 וכיוצ"ב.רדה, תמרור, שילוט וצביעה, מעקות בטיחות והפ

הנחה אליהם   20% בניכוימאגר מחירי בנייה ותשתית של "דקל" העבודות תתומחרנה בהתאם ל .1.2

לדוגמה: הוצעה ע"י המציע  במסגרת הצעתו במכרז זה.  יתווספו אחוזי ההנחה שיוצעו ע"י המציע  

 וכך:  ני דקלהנחה על מחירו   25%ההנחה עבור העבודות תהא אזי,  , 5%הנחה של 

 

 . 20%+ )הנחה בסיסית(    5%במכרז(   "י המציעע= )ההנחה המוצעת   25%

 

כי   ליודגש,  בהתאם  תתומחרנה  במהדורה  העבודות  "דקל"  של  ותשתית  בנייה  מחירי  מאגר 

יצויין לעניין זה כי התעריף    וכפי שיתעדכנו מעת לעת.  2022  דצמברשהופצה למנויים בחודש  

 של כל תחילת שנה.דקל יתעדכן מידי שנה בהתאם לתעריף ינואר 

כרז אך  מפרטים וההנחיות שלהלן אשר אינם מצורפים לחוברת המתאם לבהתתבצענה  העבודות   .1.3

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנה:

על כל פרקיו    היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ש   ,הכללי לביצוע העבודה  מפרטל .1.3.1

 . 00כולל פרק מוקדמות 

 "ת הל .1.3.2

 . 2022 דצמבראגר מחירי בנייה ותשתיות דקל, מהדורת מ .1.3.3

במהדורה האחרונה של מכון התקנים הישראלי  קנים ישראליים ומפרטים טכניים של  ת .1.3.4

 . כל תקן ו/או מפרט לרבות התקנים המומלצים שטרם קבלו תוקף חוקי

זכויות לאנשים עם מוגבלות על התקנות והתקנים    שיוויןהתכנון והבנייה, חוק    קיקתח .1.3.5

 המחייבים. 
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 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.

 

 וביצוען של העבודות דרישתןאופן  .2

המועצה .2.1 רשאית  תהא  במסגרתו,  מסגרת,  במכרז  חייבת(  המדובר  המציע  מ  לדרוש   )ואינה 

לעתהזוכה,   העבודות  ,  מעת  של  ביצוען  ידהואת  על  שיידרשו  והן    כפי  גדולים  בהיקפים  הן 

 . , עבודות הקמה ועבודות תחזוקהבהיקפים קטנים

באמצעות הזמנת עבודה ממוחשבת,    –פן מסודר  כל עבודה שתידרש מאת הקבלן תידרש באו  .2.2

חתומה כדין ע"י כל מורשי החתימה במועצה )ראש המועצה וגזבר המועצה(. להזמנת העבודה  

 . הכולל לו"ז לביצוע  יצורף כתב כמויות לאותה עבודה הנדרשת וכן, צו התחלת עבודה

לביצוע  הזמנת  רק   המועצה  לדרישת  אסמכתא  תהווה  כאמור,  עבודה  עבודה  עבודה.  אותה 

 שתבוצע ללא הזמנת עבודה כאמור, לא תזכה בתשלום הגם שבוצעה. 

ימים    10תוך  )שאינו עבודות דחופות כהגדרתן במפרט(  בביצוע העבודות    להתחילהקבלן יידרש   .2.3

איחור בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו קנס  מיום קבלת צו התחלת עבודה שיימסר לקבלן.  

 ל איחור.לכל יום ש  ₪ 500של 

אי  ,  שיימסר לקבלן  צו התחלת העבודהנקובה בשל כל עבודה שתידרש תהא    ביצועהתקופת   .2.4

 ₪ לכל יום של איחור.  500עמידה בתקופת הביצוע תגרור אחריה קנס של 

על אף האמור לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות להאריך את תקופת ביצוע של עבודה מסוימת  

ולתקופה שתראה לנכון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. הארכת תקופת  

 ביצוע כאמור תבוצע מראש ובכתב בלבד. 

כים הנדרשים  המסמ ד שימציא למועצה את  ביצוע העבודות עהקבלן לא יהיה רשאי להתחיל ב .2.5

   בהתאם להסכם ההתקשרות בכללם, אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע.

כ .2.6 העדרי  יובהר,  עקב  העבודה  התחלת  להמציא  אי  הזוכה  באחריות  אשר  מסמכים  של  ם 

מזג אוויר, ימי גשם, חגי ישראל ו/או אחרים,  כמו גם,    לא תאריך את תקופת הביצוע.למועצה, 

   את תקופת הביצוע. ו/או לשנות  בכל אלה, לא יהא לדחות –מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו' 

 ף העבודות היק .3

מובהר   . עם זאת,)לכל תקופת ההתקשרות(  ₪  4,000,000  -הינו כהמוערך  היקף ההתקשרות   .3.1

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    יהיהההיקף המדויק של העבודות, ואם בכלל,  כי  ומודגש,  

ולתקציב העומד לרשותה. משכך, המועצה אינה מתחייבת להיקף    לצרכיה המועצה, בהתאם  

והקבלן בעת הגשת  (  50%  -)אשר יכול גם לגדול בכ הנ"ל  עבודות כלשהו, גם לא להיקף המוערך  

  ו כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין.הצעתו מודע ומסכים לכך ולא תהא ל
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במכרז על נספחיו  בכל האמור  הקבלן מודע לכך ובעצם הגשת הצעתו נותן את הסכמתו לכך, שאין   .3.2

הן לאחר  ההתקשרות עמו,  כדי להגביל את המועצה בביצוע התקשרויות אחרות, הן בתקופת  

סיומ לאחר  והן  עם    ה הפסקת  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  מטרה,  לאותה 

תביעות    קבלנים/גורמים או  דרישות  טענות,  כל  תהיינה  לא  לקבלן  וכי  המועצה  אחרים,  כנגד 

 בעניין. 

  תיקבע ע"י מדידת העבודות בפועלאשר  של כל עבודה  תשולם בהתאם לביצוע בפועל    התמורה .3.3

 שנרשם בצו התחלת העבודה ובהזמנה לאותה עבודה.לא תחרוג ממסגרת ההיקף הכספי ואשר 

 

 כוללת המכרז  חוברת .4

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .4.1

 תנאי מכרז.  .4.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .4.3

 "  הצעה נוסח "ערבות להבטחת .4.4

 הודעה על כוונה להשתמש בקבלנ/י משנה  .4.5

   מידע אודות ניסיון המציע  .4.6

 אישור רו"ח  .4.7

 נוסח הסכם ונספחיו:  .4.8

 .להסכם נספח א'כ  מסומן -מפרט טכני  .4.8.1

 .נספח ב' להסכםמסומן כ  –הצעת המחיר  .4.8.2

 .נספח ג' להסכםמסומן כ –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .4.8.3

 נספח ד' להסכם. מסומן כ –תצהיר העדר הרשעות  .4.8.4

 ' להסכם.הכנספח מסומן  –  דרישות ביטוח .4.8.5

 להסכם.כנספח ו' מסומן  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .4.8.6

 כנספח ז' להסכם.מסומן  –נספח בטיחות  .4.8.7

 
 . ב/מאתר המועצה לעיון והורדההמכרז יועמדו   מסמכי .5

משרדי  )להלן: "  , עומר45ברח' תמר  במשרדי המועצה ש  אואת מסמכי המכרז טלפונית    לרכושניתן   .6

  יוחזרו לא  אשר     ₪   2,000סך של     , תמורת15:00עד    09:00בין השעות  ה'  -"( בימים א' המועצה

 בשום מקרה.  
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מועד האחרון להגשת שאלות  עד לכתב  על ה  את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן  לרכזיש   .7

המכרז,   זמני  בלוח  לעיל  המנכ"ל,  ליידי  בלבד,    Wordבקובץכמופיע  קקון,    גב' ה  עוזרת  הדר 

שמספרו:   michrazim@omer.muni.il:  לדוא"ל בטלפון  המסמכים  קבלת   ולוודא 

08-6291122 . 

יועלו לאתר מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים )ככל ויהיו(,   .8

תפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו,  . משכך, באחריות משתהמועצה

 בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

כל    הנכם .9 את  שתכלול  הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים 

כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם  לעיל,    4המפורטים בסעיף    המסמכים

 . עמוד ועמוד בכל

"  תא .10 נכתב  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  פומבי ההצעה   "  54/2022  מכרז 

ל המכרז,  עד  זמני  בלוח  לעיל  כמופיע  הצעות  להגשת  האחרון  הנמצאת  מועד  המכרזים  לתיבת 

   .בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. במשרדי המועצה

אשר   ההגשה    תוגשנה הצעות  מועד  לא  לאחר  המכרזים,  תיבת  שאינו  אחר  מקום  בכל  ו/או 

   תתקבלנה.

לפסול ו/או לדחות  לבטל המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  שומרת לעצמה את    המועצה .11

ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות  לאת הצעתו של מציע,   רע  ניסיון  למועצה  היה  גביו 

על ידי המציע, חשד למרמה,    הסכםשמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת  במקרה של אי שביעות רצון מ

 תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

כן, המועצה שומרת    . כמוהזולה ביותר או הצעה כלשהיין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  א .12

לפצל את  על פי שיקול דעתה הבלעדי ו  הקטין את היקף העבודותלעצמה את הזכות להגדיל או ל

העבודות  או לפצל את    ן או רק חלק מהן  כול  העבודותלשלבים, להזמין מהזוכה את    העבודות  ביצוע

עדי וללא צורך בהנמקה,  הבל   יקול דעתה הכל על פי שבין מציעים שונים, לבחור ביותר מקבלן אחד,  

זה. בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מראש  ומנועים  מוותרים  כאמור    והמציעים  במקרה 

 ישתנו.  ם המוצעים לא מחיריהעם סכום שונה מן ההצעה, אך   הסכםם  ייחת

לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת   המציעעל  .13

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
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 כללי  .14

 .' להסכםנספח בבהצעת המחיר המסומנת כהמוצע על ידו, באחוז ההנחה  המציע ינקוב  .14.1

את כל    תכלול"(  מחיר התמורה)להלן: "שתתווסף להנחה הבסיסית הקבוע  צעת המציע  ה .14.2

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על  

פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעדים  

ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר  השונים, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב,  

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא  המועצה  ע"י   ישולם

 .  , רווח קבלן ראשי, תוספת מרחק/אזור וכיוצ"בלרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב   .14.3

  ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.

תוג .14.4 למכרז.  ההצעה  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  שייעשו  ש  תוספת  או  שינוי  כל 

כאמור   שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין  המכרז,  במסמכי 

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  

לגביהם, בין  כל שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות   .14.5

 על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יביאו  לפסילת ההצעה. 

והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף המופיע בפרקים שונים    במידההמציע מסכים, כי   .14.6

ו/או מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר  

                                                                                                                                                                 אותו סעיף.הנמוך ביותר ל

 רב,  בכבוד                                                                                          

   פיני בדש

   עומר  מקומיתראש המועצה ה
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 תנאי המכרז 
 כללי  .1

" )להלן:  כוללים  אשר  המכרז  במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  מסמכי  ההצעות 

 "(:המכרז

   .הזמנה להציע הצעות .1.1

 )מסמך זה(.  תנאי מכרז .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 ".  הצעה נוסח "ערבות להבטחת .1.4

 הודעה על כוונה להשתמש בקבלנ/י משנה  .1.5

 . מידע אודות ניסיון המציע .1.6

 . אישור רו"ח .1.7

 נוסח הסכם ונספחיו:  .1.8

 .להסכם נספח א'כ  מסומן -מפרט טכני  .1.8.1

 .נספח ב' להסכםמסומן כ  –הצעת המחיר  .1.8.2

 .נספח ג' להסכםמסומן כ –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.8.3

 נספח ד' להסכם. מסומן כ –תצהיר העדר הרשעות  .1.8.4

 ' להסכם.הכנספח מסומן  –  דרישות ביטוח .1.8.5

 כנספח ו' להסכם.מסומן  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.8.6

 כם.סכנספח ז' להמסומן  –נספח בטיחות  .1.8.7

ו .1.9 לידי המשתתפים לפחות  פרוטוקול סיור קבלנים ככל שיהיה  נוסף שהגיע  ימי    2כל מסמך 
לפני   חלק  עבודה  מהווה  הוא  כי  במפורש  בו  נאמר  ואשר  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 

 ממסמכי המכרז. 
 

למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  

 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  בכל תנאי הסף  במכרז מציעים העומדיםרשאים להשתתף  

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף   - יחיד או תאגיד רשום כחוקמציע שהינו  .2.1

חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות  

 או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק.  משותףבמיזם 

תעודת  יצרף בנוסף  מציע שהינו תאגיד    .תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  

 (. מורשי חתימההתאגדות ואישור 

 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 תנאי זה יצרף המציע קבלה על רכישת המסמכים, על שמו(.  להוכחת )

 

בנקאית  מציע .2.3 ערבות  ב  שהגיש  של  אוטונומית  אלף  )ובמילים:  ₪  300,000סך  מאות    שלוש 

צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד  (,  "ערבות להבטחת הצעה( )להלן: "חדשיםשקלים  

, אשר תעמוד בתוקפה עד  15.11.2022שפורסם ביום    2022  אוקטוברהבסיסי יהיה מדד חודש  

", באופן, בתנאים האמורים בתנאי המכרז  עומרלפקודת "המועצה המקומית    01/03/2023ליום  

 למסמכי המכרז. המצורף "נוסח ערבות להבטחת הצעה"של  המדויקנוסחו ובהתאם ל 

 

 .פחותל  2-גסיווג ב 260ענף בקבלן רשום המציע הינו  .2.4

 העתק מרישיון הקבלן, בתוקף ועל שמו(. תנאי זה יצרף המציע  להוכחת )

 

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע כלל עבודות הפיתוח והתקנת התשתיות נושא מכרז זה  .2.5

מקומיות עירוניות  ו/או  ברשויות  מים  או/ו  חברות  ו/או   ממשלתיים  משרדים  ו/או  תאגידי 

ו  חברות אחרים/ממשלתיות  בגופים  של    בהיקף  ,או  לפחותיון  מיל  3כספי  שנה    ,ש"ח  בכל 

   .2017-2021השנים מבין שלוש שנים במשך 

לפחות  אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז וכן,  תנאי זה, על המציע לצרף    להוכחת )

 (.השנים האחרונות  3  -ש"ח בגין עבודות אשר הסתיימו ביון  מיל   3חשבון סופי אחד מאושר ע"ס  

 

ככל שבדעת המציע להשתמש בקבלנ/י משנה מטעמו, עליו לצרף הודעה על כוונה להשתמש   .2.6

 משנה )הודעה נפרדת לכל קבלן(, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  בקבלן
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 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 הנדרש:

, כפי שהם מפורטים לעיל, על גבי הטפסים המקוריים ולאחר שמולאו  כל מסמכי המכרז .3.1.1

בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים, ללא יוצא מהכלל, ושנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש  

 עה.וההצ הטכנימפרט הובכלל זה 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.2

, להבטחת הצעה, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ובנוסח המדויק ערבות בנקאית אוטונומית .3.1.3

 ".ערבות להבטחת הצעהנוסח "של 

מאת הלקוחות להם העניק המציע שירותים תוך התייחסות לנדרש  המלצות/אישורים .3.1.4

 בתנאי הסף. 

 העתק מרישיון קבלן בסיווג הנדרש.  .3.1.5

 בצירוף המסמכים הנדרשים.  הודעה על כוונה להשתמש בקבלן משנה .3.1.6

 )נספח ד'(. תצהיר העדר הרשעות .3.1.7

 '(. ג)נספח  תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה  .3.1.8

 . ניכוי מס במקור או פטור ממסאישור בתוקף על  .3.1.9

ציבוריים-על  בתוקףאישור   .3.1.10 גופים  עסקאות  חוק  ותשלום   פי  חשבונות  ניהול  )אכיפת 

 . 1976  -חובות מס(, התשל"ו

 . מורשה עוסקתעודת  .3.1.11

 . אישור על ניהול חשבון ע"ש המציע .3.1.12

 . חשבון סופי ואישור רו"ח כנדרש בתנאי הסף .3.1.13

 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.1.14

ההתאגדות עותק   .א האגודות    מתעודת  או  השותפויות  או  החברות  רשם  מאת 

 השיתופיות. 

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים,  פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד .ב

 מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה. 
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 . מלא וחתום על נספחיו החוזהנוסח   .3.1.15

   .להסכםהצעת מחיר על גבי טופס הצעת המחיר המסומן כנספח ב'  .3.1.16

, במדויק ועל פי  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים    תנאי מוקדם יסודיהנוסח שנדרש, מהווה  

שנדרשו,   ומהתוכן  מהנוסח  סטייה  בו  שיש  מסמך  הגשת  או  לפסילת  שפורטו  לגרום  עלולים 

 .ההצעה

 

 אופן הגשת הצעות .4

להגיש  .4.1 המציע  כל    על  בהם  שמולאו  ולאחר  במלואם  זה,  במסמך  כמפורט  המסמכים  כל  את 

 כת כנדרש.הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמ

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת  

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

ב'    תוגש על גבי   המחיר הצעת   .4.3 מכלליות האמור לעיל, על המציע    לגרועמבלי    .להסכםנספח 

לעיל  )הזמנה להציע    12המוצע על ידו  בהתאם לאמור בסעיף  המחיר  לרשום בהצעת המחיר את  

 הצעות(.  

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן    שינוי כל   .4.4

 . לפסילת ההצעה יביאו אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז  או  היו למציע הערות או הסתייגויות   .4.5

עד למועד  או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על    , במידה והמועצה תמצא   .האחרון להגשת שאלות הבהרה

 . כך לכל המשתתפים במכרז

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.6

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען   המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק   פה. - בעל   במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו 

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

 יותר.  המאוחרת  בהבהרה  האמור  יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין  סתירה  של  במקרה 
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  מכל   י, שינו   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.7

  בכל   בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין 

  שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב   מקרה 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   למציעים, 

בגוף   בין   המכרז,   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   תוספת   שינוי,   כל   לעניין  .4.8

בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה    המסמכים

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.8.1

 כלל;   שינויים ה   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.8.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.8.3

לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום    המציעעל   .4.9

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא  שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הקבלן"  

 .מן הכלל

שתי   .4.10 שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  חתימה  של  קיומה  או  חתימה  העדר 

או חלק מהם,   על מסמכי המכרז  וכו',  ברורה  לפסילת  חתימות, העדר חותמת  לגרום  עלולה 

 . ההצעה

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור   .4.11

אג לרבות  וכל  לעיל,  לצרפם להצעה  שיש  ותעודות  בגין מסמכים  הנדרשים  או תשלומים  רות 

הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה, 

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את העבודות  

י להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי  או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכא

 המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

  בלבד  "54/2022מכרז פומבי "על המציע להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום  .4.12

 וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם. 

עד למועד האחרון    -ו ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה  על ידי המציע א  ידניתההצעה תוגש   .4.13

ו/או בכל מקום אחר שאינו  בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר    להגשת ההצעות.

 וכן לא תתקבל כל הצעה בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. בתיבת המכרזים 

ל .4.14 לפצל  יש  רבה  המסמכים  וכמות  מסמכי  מעטפות.    2-במקרה  את  להחזיר  יש  מקרה,  בכל 

 המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.
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המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.15

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב    45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

 במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 

 פתיחת המעטפות .5

"( מחויב להמציא למועצה את  הזוכה)להלן: "המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז   .5.1

ולאחר מכן, תחזיר    ,ימים מיום ההודעה על זכייתו  7תוך    ערבות הביצוע והביטוחים הנדרשים

 המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות במכרז. 

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

המכרז   תנאי  לפי  הבנקאית    –מהתחייבויותיו  הערבות  את  המועצה  לחלט  המועצה  תוכל 

 להשתתפות במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו  סכום מלוא הערבות שימומש כאמור, יהווה פיצוי   .5.3

מצהיר   והמציע  כאמור,  נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה  למי  ו/או  מועצה 

ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה בגין הפרת  

 התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות. 

אך לא  - על אף האמור בסעיף לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה   .5.4

לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר    -חייבת 

שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין  

שם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה  לשם אכיפתו של החוזה או ל 

 ו/או על פי כל דין. 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או   .5.5

כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,  

יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל  במלואם או בחלקם, לכל  

צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את  

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -זכויותיו או חובותיו על

א  .5.6 לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  כל  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  ת  המועצה 

על   תעלה  שלא  תקופה  למשך  העבודות  ביצוע  בחוזה    12תחילת  שנקבע  מהמועד  חודשים 

 לתחילת העבודות. 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .5.7
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 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה  .6

הזוכה שיועמד לזכייה יהא המציע  ,  הסף  בתנאי  המציע  של  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  לאחר .6.1

 בהתאם לחלוקה שלהלן:  –איכות ומחיר  – הניקוד הגבוה ביותר לשני הרכיבים במצטבר בעל 

 נקודות 60 עד  –הצעת המחיר 

נק'(, יתר ההצעות    60המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר יזכה למירב הנקודות לרכיב זה )

 יזכו לניקוד באופן יחסי לו. 

 

 נקודות 40  עד – איכות ההצעה

 ההצעות תבחנה בהתאם לקריטריונים שלהלן:

 ניקוד פרמטר מס"ד

 מירבי 

במשך   1 כספי  היקף  לפי  המציע  ע"י  עבודות   בביצוע  מוכח  ניסיון 

 : 2019-2021שלוש השנים  

בהיקף כספי  בים, ביוב וקולחים  ביצוע עבודות התקנת תשתיות   .1

מ  למעלה  ₪    15  -של  מהשנים    שנה במיליון  אחת  ,  2019ובכל 

 נקודות.  15 -2021, 2020

בהיקף כספי  מים, ביוב וקולחים  ביצוע עבודות התקנת תשתיות   .2

₪ בשנה, ובכל אחת מיליון    15מיליון ₪ ועד    10  -של למעלה מ

 נקודות. 10   -2021, 2020,  2019מהשנים 

  5  -בהיקף כספי של למעלה מ  םולחימים, ביוב וק  ביצוע תשתית .3

ועד     ₪ ובכל אחת מהשנים  מיליון  10מיליון  בשנה,   ,₪2019  ,

 נקודות. 5 -  2021, 2020

המציע   ע"י  שיצורף  לאישור הרו"ח  ייבחן בהתאם  זה  פרמטר   *

 סיון המציע".  יומסמך "מידע אודות נ

 

 

15% 
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 ניסיון המהנדס הראשי המוצע מטעם המציע:   2

העבודות    10 .1 כדוגמת  פרויקטים  בניהול  ומעלה  ניסיון  שנות 

 נקודות.  15 -נשוא המכרז 

נשוא    5-9 .2 העבודות  כדוגמת  פרויקטים  בניהול  ניסיון  שנות 

 נקודות. 10 -המכרז

נשוא    3-5 .3 עבודות  כדוגמת  פרויקטים  בניהול  ניסיון  שנות 

 נקודות.  5 -המכרז 

 נקודות. 0  -מתחת לשלוש שנות ניסיון .4

ע"י   שיצורפו  והמסמכים  לנתונים  בהתאם  ייבחן  זה  פרמטר   *

 המציע כנדרש במסמך "מידע אודות ניסיון המציע". 

15% 

לכלול   3 ההמלצות  על  המציע,  מהמלצות  התייחסות  התרשמות 

 נקודות.  10עד  –  לטיב העבודות ועמידה בלוז

המלצות  ללא התייחסות לטיב וללוז לא ינוקדו. כמו כן, המועצה  

לשם   שצוינו  המציעים  מול  טלפונית  בדיקה  לבצע  רשאית  תהא 

 קבלת חוו"ד בע"פ. 

10% 

 

כל  ו  אהניקוד הגבוה ביותר  בעלת  את ההצעה  המועצה אינה מתחייבת לקבל  על אף האמור,  

 הצעה שהיא. 

 המועצה תהא רשאית לבחור "כשיר שני".  .6.2

המועצה ו/או מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כל בדיקה, כפי שימצאו   .6.3

כאמור, ככל שתבקש   בבדיקות לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה  

פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה  לערוך בדיקות. לא שיתף המציע 

 בלבד, לפסול את ההצעה. 
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עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע   .6.4

ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות המועצה  

שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע,  שומרת לעצמה את הזכות, לפי  

לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות  

רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל  

ה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצע   וכיו"ב.

  .חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז

הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות גם בטרם חתימת  המועצה שומרת לעצמה את   .6.5

וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב    החוזה 

 שאושר לביצוע.   

            

 פיני בדש               

 עומר ראש המועצה המקומית               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות ביצוע  ל 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי

 

 
 75מתוך  16עמוד 

 

 

 הצהרת משתתף במכרז 

בסעיף   .1 כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  מאשר/ת,  הח"מ,  המכרז    1אני,  לתנאי 

ביקרתי במקומות  והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם לביצוע העבודות האמורות,  

וכל   הקיימות  התשתיות  גישה,  דרכי  להם,  הסמוכים  המקומות  לרבות  העבודות  לביצוע  המיועדים 

 מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות.

הנני מצהיר/ה בזה, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקומות ביצוע העבודות, תנאי   .2

כל הגורמים   וכן  על  הגישה  ו/או  ביצוע העבודות  על מהלך  האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע 

 היקף הוצאות העבודות, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

הנני מתחייב/ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם   .3

המחיר, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והנני מקבל/ת על  יחד, לפי המחירים שהוצעו על ידי בהצעת  

 עצמי לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה.

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות   .4

ם יתברר כי  אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות א

ותהיה   אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי 

 זכאית למסור את העבודות לכל מציע אחר. 

צורך   .5 כל  מבלי  מראש,  ומוערך  מוסכם  פיצוי  למועצה  לשלם  מתחייב/ת  אני  כזה,  במקרה  כן,  כמו 

ך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי  בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בס

" )להלן:  זו  הפיצוי  הפיצוי המוסכםבמועצה להבטחת הצעתי  לגבות את  זכאית  והמועצה תהיה   ,)"

המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או תביעה  

 בעניין זה. 

ת לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא  היתר, כי המועצה רשאי  ביןידוע לי,   .6

האחרון להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית    המועדמתום    יום  45תעלה על  

מהיום שנועד לתחילת   חודשים  12ופה שלא תעלה על  לדחות את המועד לתחילת ביצוע העבודות לתק

העבודות ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה  

בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב  

 במכרז.

 נפרד מהצעתי., ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי המכרזכל מסמכי   .7

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה  הפרת הוראה  

 כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 
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 תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:מוגשת על ידי  במידה וההצעה .9

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .9.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2

ב .9.3 אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  על  כי  חותמים,  אנו  שמו 

ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי  

התאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון  

 היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. 

מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה    כי ידוע לנו, ואנו .9.4

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

לראות אותנו מחויבים באופן אישי    -אך לא חייבת-פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 בויות הכלולות בהצעה. כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחיי
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 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 * חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו. 
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 " נוסח "ערבות להבטחת ההצעה

 )יש לצרפה להצעה( 

  בנק : 
 סניף : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך : 

 לכבוד
 עומר המועצה המקומית 

 

 מס'____________ ערבות בנקאית  הנדון: 

  שלוש מאות אלף )במילים:  ₪    300,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
" )להלן:  חדשים(  הערבותשקלים  "סכום  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  "(,  הנערב"(, 

 . 54/2022בקשר למכרז פומבי מספר 

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  המרכזית סכום  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או    15.11.2022אשר פורסם ביום    2022  אוקטובר" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי "
 סמוך לכך(.  

" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת   השווה  הסכום  ההצמדה,  הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 
 הדרישה, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3

לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או  
 מאת הנערב. 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על    01/03/2023ד ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה ע .5
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

  

החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי  
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 הודעה על כוונה להשתמש בקבלנ/י משנה 

 

המשמש כ _______________ אצל  _________________ ת.ז __________________,  אני הח"מ  

" )להלן:   _________________ ח.פ   __________________________ במכרז  המציעהמציע   )"

"(, בהיותי  המכרזלביצוע עבודות סלילה, תשתיות ופיתוח עבור המועצה המקומית עומר )להלן: "  54/2022

מורשה החתימה מטעם המציע, המוסמך לחתום להצהיר ולהתחייב בשמו, מתכבד בזאת לעדכן, כי בכוונת  

 המציע להפעיל ולהשתמש בקבל/ני המשנה שלהלן, לשם ביצוע העבודות במסגרת המכרז:

5.  ____________________________ 

6.  ____________________________ 

7.  ____________________________ 

 *יש למלא את שם המלא של קבלן המשנה לרבות ח.פ.

 
אני מצהיר ומתחייב, כי כל קבלני המשנה שצוינו על ידי לעיל עומדים בתנאי הסף למכרז זה, וכי אציג כל  

 מסמך שאדרש לכך.  

ידוע לי, שלשם אישורו של כל קבלן משנה, המועצה תהא רשאית לדרוש מסמכים אודות אותו קבלן משנה  

 אף מעבר לתנאי הסף ואהיה עלי להמציא כל מסמך שתידרש.

, כי הודעה זו אינה מהווה את אישור והסכמת המועצה לקבלנ/י המשנה הנ"ל מטעמי ו/או למי מהם,  לי  ידוע

 וכי העסקתם תהא בכפוף לאישור והסכמת המועצה מראש ובכתב.  

לא אוכל להעסיקו/ם  ידוע לי ומוסכם עלי, כי ככל שהמועצה לא תאשר את העסקת מי מקבלני המשנה אזי 

   כלל התחייבויותיי בהתאם למכרז/הסכם זה.  ויהא עלי לעמוד בביצוע

ידוע לי ומוסכם עלי, כי ככל שהמועצה תאשר את העסקת מי מקבלני המשנה הנ"ל אזי אישורה לא ישחרר  

אותי מכל חובה ו/או התחייבות כלפי המועצה במסגרת מכרז זה, וכי אשא באחריות לאותו/ם קבלנ/י משנה  

 משתמש מכך.  על כל ה -מטעמי שאושרו ע"י המועצה 

 

 תאריך: _________________      חתימה וחותמת המציע: _________________________ 
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 מידע אודות ניסיון המציע

 ניסיון המציע .א

מוכח בביצוע כלל עבודות הפיתוח והתקנת התשתיות נושא מכרז זה ברשויות מקומיות ו/או  ניסיון 

ממשלתיות ו/או בגופים    חברותחברות עירוניות ו/או תאגידי מים ו/או משרדים ממשלתיים ו/או  

 .2021-2017מיליון ש"ח לפחות, בכל שנה במשך שלוש שנים מבין השנים    3כספי של    בהיקף,  אחרים

 

יש לצרף המלצות/אישורים מאת הלקוחות להם ניתנו השירותים ע"י המציע בהתאם  הערה:  

  היקפן השנתי ,  כל המלצה חייבת לכלול את תקופת ביצוע העבודות.  לעיללמפורט בטבלה  

 המועצה שומרת לעצמה הזכות לפנות ללקוחות המפורטים לעיל לשם אימות הנתונים.    .וטיבן

 ניתן להוסיף טבלה דומה במידת לצורך.

  

 

 

 

יצוע  תקופת ב

  עבודהה

 חודש/שנה   -)מ

 חודש/שנה( -ועד 

היקף כספי  

 שנתי  

עבודות  השל תיאור מלא  

 שבוצעו 

 

שם הלקוח ופרטים 

 ליצירת קשר 

 מס

    
1. 

    
2. 

    
3. 

    
4. 

    
5. 
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 :פרטי המהנדס המוצע מטעם המציע למתן השירותים בפועל .ב

 שם המהנדס המוצע )שם מלא, משפחה ות.ז(: _________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 שנות וותק וניסיון בניהול פרויקטים כדוגמת העבודות נשוא המכרז: ________________ 

 צות. *מצורפים קורות חיים, תעודות, הסמכות והמל

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות  
 הנ"ל. 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 ________________________________ תפקיד/ם:            
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 להיקף עבודות אישור רו"ח

 

__________ מ.ר   _______________ הח"מ,  המציע אני  של  החשבון  רואה   ,

 " )להלן:   ____________________ ח.פ  כי  המציע__________________________  מאשר   ,)"

ברשויות מקומיות ו/או    ,נושא מכרז זהכדוגמת העבודות  פיתוח והתקנת תשתיות  המציע ביצע עבודות  

  ממשלתיות ו/או בגופים אחרים  חברותחברות עירוניות ו/או תאגידי מים ו/או משרדים ממשלתיים ו/או  

 שלהלן: פיםבהיקבשנים שלהלן ו

 

 :  ____________________ ₪. 2017שנת 

 :  ____________________ ₪. 2018ת שנ

 :  ____________________ ₪. 2019שנת 

 :  ____________________ ₪. 2020שנת 

 :  ____________________ ₪. 2021שנת 

 

 תאריך: _________________      חתימה וחותמת הרו"ח: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות ביצוע  ל 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי

 

 
 75מתוך  23עמוד 

 

 

 הסכם
 

 2023______ שנת __________ ביום_______שנערך ונחתם 

 

 - בין   -

 עומרמועצה מקומית 

 המועצה   גזברו  על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה

    ("המועצה")להלן: 

 מצד אחד; 

 – לבין  -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 מרחוב ________________,

 מטעמה ________________ על ידי המורשה/ים לחתום  

      "(הקבלן: ")להלן

 מצד שני;                                                                                                  
 

מעת לעת,  בתחומה,    םעבודות תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיביצוע  בוהמועצה מעוניינת  

המכרז    הכל הוראות  ויתר  להסכם  א'  כנספח  המצורף  הטכני  במפרט  )ולהלן:  כמפורט 

 "(;העבודות"

 :הואיל

הכישורים,   הידע,  בעל  הוא  כי  בהצהירו  העבודות,  את  עבורה  לבצע  למועצה  הציע  והקבלן 

היכולת, הניסיון, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות, והמועצה  

 הסכימה למסור את העבודות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה; 

 :והואיל

שפורסם    54/2022והצעתו של הקבלן לביצוע העבודות נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס'  

 "(;המכרז ע"י המועצה )להלן: "

 :והואיל

זה   הסכם  וביניהם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  הקבלן  נדרש  המכרז,   ובמסגרת 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל

בהזמנות   יפורטו  שאלו  כפי  חלקן  או  העבודות  ביצוע  את  לקבלן  למסור  מסכימה  והמועצה 

ת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט  העבודה שיוצאו לקבלן מעת לע

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

 מההסכם:מכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד  סהמ .1.2

  להסכם נספח א' - מפרט טכני .1.2.1

 .נספח ב' להסכם –הצעת המחיר  .1.2.2

 .נספח ג' להסכם –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 נספח ד' להסכם. –תצהיר העדר הרשעות  .1.2.4

 ' להסכם.הנספח  –  דרישות ביטוח .1.2.5

 .נספח ו' להסכם –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.2.6

 להסכם. נספח ז'   –נספח בטיחות  .1.2.7

 

רצונה, בהתאם להוראות,   .1.3 בזה לבצע עבור המועצה את העבודות לשביעות  הקבלן מתחייב 

 והתקנות הנהוגים בישראל לגבי עבודות אלו ועל פי כל דין.התקנים  

הוראות  ונספחיו בכלל ו   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בהוראות ההסכם .1.4

 . הטכני המפרט

ו/א   כל הבנה .1.5 ו הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה  ו/או הסכמה 

הסותר   במכרז  להשתתף  ההזמנה  במסמכי  האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  תוקף  להם 

 הוראות הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 

 . עומרהמועצה המקומית  -" המזמין" או "המועצה"

 ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.  -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.

 מסמכי המכרז. 

המוסמכים   -"  בלןקה" ומורשיו  הקבלן  של  נציגיו  ורק    .לרבות:  אך  תותר  משנה  קבלן  העסקת 

 . מראש ובכתבבאישור המועצה לכך 
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 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

וקולחיעבודות  –  "העבודות" ביוב  מים,  ומתקני  כמפורט    בתחומה  םתשתית  הכל  המועצה,  של 

 להסכם. הצורף כנספח א'  במפרט הטכני

   .ובהתאם להוראותיהתחום שיפוטה של המועצה  –" מקום ביצוע העבודות"

כמשמעותו   כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 בפקודה האמורה. 

 
 הצהרות הקבלן .3

נספחיו,  הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל  .3.1

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך 

 ביצוע העבודות ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

טיב   .3.2 את  העבודות,  ביצוע  מקומות  את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  הקבלן,  את  רואים 

דות הדרושות לשם מילוי התחייבויותיו,  התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של העבו

העלולות   והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  הגישה  דרכי  את 

 העבודות ומתן השירותים למועצה. להשפיע על ביצוע  

הקבלן מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם  .3.3

ואן ובמועדן, וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו  ביצוע העבודות במל 

 על פי הסכם זה והוא מתחייב לבצען כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. 

כמו גם אי  כן מצהיר הקבלן, כי היקף העבודות הנדרשות ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו,   .3.4

לבצען במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון  וכי הוא מתחייב  התחייבותה להיקף כלשהו,  

 המועצה. 

הרישיונות   .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של  

רו בתוקף במשך כל תקופת הסכם  המכרז, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הם יישא

 זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. 

כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של העבודות וכל    ,הקבלן מצהיר בזאת .3.6

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

תן על פיו  כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינ  ,הקבלן מצהיר בזאת .3.7

כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,  

היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם  

 ביצוע העבודות בהסכם זה. 
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  - בחוק העונשין התשל"זכי לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י'  ,מצהיר ומתחייב הקבלן .3.8

1977  . 

 

 הקבלן   התחייבויות .4

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת ביצוע    הקבלן .4.1

הרשויות    העבודות והוראות  העירוניים  העזר  חוקי  כל  לרבות  דין,  כל  הוראות  ובכללם 

 המוסמכות. 

את  הקבלן   .4.2 מכיר  בעבודה,  לבטיחות  בנוגע  הדין  דרישות  בכל  לעמידה  אחראי  ויהיה  יפעל 

   פיהן בלבד.-וההנדסיות הכרוכות בביצוע העבודות ויפעל על  הבטיחותיותהדרישות  

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות בנספח ז' המצורף להסכם זה. .4.3

בהסכם    מבלי .4.4 עליו  המוטלת  באחריות  אמצעי  לפגוע  בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן  זה, 

לרבות   העבודות,  ביצוע  בעת  רכוש  ו/או  בחיים  פגיעה  ומניעת  לשמירה  הנדרשים  הזהירות 

רשות   ו/או  דין  כל  לדרישות  בהתאם  וכיו"ב,  שומרים  הצבת  סימון,  שלטי  הצבת  גידור, 

 ככל שנדרש.  ,מוסמכת כלשהי ו/או המנהל 

את   .4.5 לבצע  מתחייב  ביעילות,  הקבלן  גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במירב  העבודות 

 בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.

  ומורשים   מנוסים,  על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים  תבוצענה כי העבודות    ,הקבלן מתחייב .4.6

למשך    כנדרש, בין היתר, יעמיד את כח האדם הנדרש כמפורט במפרט הטכני   העבודות לביצוע  

 כל תקופת ההסכם. 

על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו האישי וכי עובדיו ימלאו   תבוצענה הקבלן מתחייב, כי העבודות   .4.7

ובין   מכללא  ובין  במפורש  שנכללו  בין  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  אחר 

רים  שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישו

 והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען. 

הקבלן מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות המועצה,   .4.8

 לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך. 

הקבלן מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על ביצוע העבודות וכן לדווח למועצה ו/או מי   .4.9

 ד עם היוודע לו עליה. יהתפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא העבודות מימטעמה על כל  

חפיפה   .4.10 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב,  הקבלן 

 מסודרת, ככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

טב יכולתו  כי יבצע את העבודות מתוך התחשבות בצרכי התושבים ויעשה כמי  ,הקבלן מתחייב .4.11
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 להימנע מהפרעה לפעילות בשטחים הציבוריים.

ל  ,לבצע העבודותמתחייב  הקבלן   .4.12   בצורה שאינה יוצרת מפגעים  ,סכם זההוראות הבהתאם 

 . ומרת על איכות הסביבהוש

מידע וכל חומר  הנתונים והמועצה, הות  ילהנח הקבלן מתחייב כי העבודות תתבצענה בהתאם  .4.13

 עבודות. ביצוע ה ל יםקשוריועבר אליו ממנה, ה אחר ש

 

 העבודות .5

כפי  בתחומה,    םתשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות  הקבלן מתחייב לבצע עבור המועצה   .5.1

 צורף כנספח א' להסכם.מהכל כמפורט במפרט הטכני ה שאלה יתבקשו על ידה מעת לעת, 

באמצעות הזמנת עבודה ממוחשבת,    -כל עבודה שתידרש מאת הקבלן תידרש באופן מסודר   .5.2

חתומה כדין ע"י כל מורשי החתימה במועצה )ראש המועצה וגזבר המועצה(. להזמנת העבודה  

 יצורף כתב כמויות לאותה עבודה הנדרשת וכן, צו התחלת עבודה.  

המ  לדרישת  עבודה כאמור, תהווה אסמכתא  עבודה  רק הזמנת  עבודה.  אותה  לביצוע  ועצה 

 שתבוצע ללא הזמנת עבודה כאמור, לא תזכה בתשלום הגם שבוצעה. 

ימים    10תוך  )שאינו עבודות דחופות כהגדרתן במפרט(  בביצוע העבודות    להתחילהקבלן יידרש   .5.3

איחור בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו    . מיום קבלת צו התחלת עבודה שיימסר לקבלן

 לכל יום של איחור.  ₪ 500קנס של 

של כל עבודה שתידרש תהא נקובה בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלן, אי    תקופת הביצוע .5.4

 ₪ לכל יום של איחור.  500עמידה בתקופת הביצוע תגרור אחריה קנס של 

לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות להאריך את תקופת ביצוע של עבודה מסוימת    על אף האמור

הארכת   לצרכיה.  ובהתאם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל  לנכון,  שתראה  ולתקופה 

 תקופת ביצוע כאמור תבוצע מראש ובכתב בלבד. 

של   המדויקיקף ה העל אף האמור בכל מקום אחר במכרז/הסכם זה,  מוסכם על הצדדים, כי .5.5

בכלל,    העבודות המועצה  בהתאם  יהיה ואם  של  הבלעדי  דעתה    לצרכיהבהתאם  ,  לשיקול 

לא  ולקבלן    עבודות כלשהוהמועצה אינה מתחייבת להיקף    ולתקציב העומד לרשותה. משכך,

 כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין. לו תהא 

לצרפם לחשבונות   לנדרש בנספח א'בהתאם  מיים  ויהיה מחויב למלא יומני עבודה יהקבלן   .5.6

 .שיוגשו

 

 התמורה .6

בתמורה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, במלואן ובמועדן, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי   .6.1

להסכם    נספח ב'הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתשלום, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת כ
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)להלן:   בלבד   וע בפועל לביצלהזמנות העבודה שתצאנה ע"י המועצה ובהתאם  בהתאם  ,  זה

 "(.  התמורה"

6.2.   + שוטף  של  תשלום  בתנאי  תשולם  הגורם    45התמורה  ע"י  החשבונית  אישור  מיום  יום, 

כלל הנדרש לכל חשבונית שתוגש, לרבות    בצירוףיהיה מחויב  הקבלן    המוסמך לכך במועצה.

 . חשבונית שתוגש בחוסר לא תיבדק ותשתלם.יומני עבודה

ספק,   .6.3 הסר  עבודהלמען  תה  זו   בעבור  ו/או  תקציבית  הרשאה  עליה  הרשאה  שיש  עליה  א 

ו/ גוף  בתנאי  תקציבית מכל  יהיו  ו/או אחר, מועדי התשלום  ו/או משרד ממשלתי  או רשות 

התשלום הקבועים דלעיל, זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה  

   ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

קבלן לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או  מוסכם, כי ה .6.4

או  הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים  עבודה,  שכר  עלויות  מחמת  בין  בתמורה,  שינויים 

סים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים  יהעלאתם של מ

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

ה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הקבלן ו/או מי מטעמו  התמור .6.5

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת  

במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל  

 וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.  הוצאה אחרת באשר היא 

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע   .6.6

העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים  

ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים,  

 תהווה תשלום לקבלן.  

 
 ערבות לקיום ההסכם וערבות בדק .7

הסכם להבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם להסכם זה, ימציא הקבלן למועצה, עובר לחתימת   .7.1

צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד  זה, ערבות בנקאית אוטונומית  

חודש   ביום    2022לשנת    אוקטוברבגין  המקומית  15.11.2022שפורסם  "המועצה  לפקודת   ,

שקלים חדשים(    שלוש מאות אלף:  )ובמילים  300,000עומר", ברת פירעון עם דרישה, בסך של  

 "(.ערבות ביצוע)להלן: "

 . כנספח ו' להסכםנוסח ערבות הביצוע יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן  .7.2

ערבות הביצוע תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת הביצוע. היה ובשלב כלשהו תפקע ערבות   .7.3

והספק או    הביצוע  להארכתה  עד  לקבלן  כלשהם  תשלומים  המנהל  ישלם  לא  האריכה,  לא 

 וע מכל סעד אחר.חידושה של ערבות הביצוע וזאת מבלי לגר
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תהא בגובה  שבדק  בגין כל עבודה שתבוצע ע"י הקבלן עבור המועצה יפקיד הקבלן ערבות טיב/ .7.4

חודשים, מיום מסירת   12מהיקף העבודה הסופי, בצרוף מע"מ ותישאר בתוקף במשך    5%של  

 עבודות למועצה. אותה 

 

 ציוד וחומרים אספקת  .8

לספק, על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים וכל    מתחייב הקבלן  

דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של העבודות. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד,  

 החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות. 

 במסמכים וסודיות בעלות .9

הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי העבודות, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי    המסמכיםכל   .9.1

מסמכים   לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן 

אלקטרוניים, צילומם, חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הקבלן חייב להכינם, לבצעם, לספקם,  

הנם רכושה של המועצה    -עבודות ו/או בקשר אליהןלנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך ביצוע ה

 בלבד.

כניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  והקבלן מתחייב בזה לשמור על סודיות הת  .9.2

הניירות והמסמכים המתייחסים לביצוע העבודות, בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או  

 ו/או על חשבונה.   על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה

הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות   .9.3

 לעיל.  9.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם- הקבלן ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה   .9.4

 ידו בקשר לביצוע העבודות.  המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות   .9.5

כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או  עכבון ו/או שיעבוד ו/או  

 שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 
 תקופת ההסכם .10

  חודשים   12אחרון מורשיי החתימה במועצה ולמשך  הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימת   .10.1

 "(.  תקופת ההסכם)להלן: "

חודשים כל   12תקופות נוספות בנות    4  -למועצה בלבד הזכות להאריך את תקופת ההסכם ב .10.2

 "(, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.תקופות האופציהאחת מהן )להלן: " 

תהא  על   .10.3 לעיל,  האמור  סיבה  אף  או  נימוק  ללא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  המועצה 
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 ימים מראש. 14בהודעה מראש של 

הורא .10.4 כי  סעיפים  מוסכם  יסודיות    12-15,  9-10,  3-4ות  הוראות  מהוות  סעיפיהם(,  תתי  )על 

 . להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם

ית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת  מוסכם עוד, כי המועצה רשא .10.5

 המקרים הבאים:וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מ

 יסודית.  הקבלן הפר את ההסכם הפרה .10.5.1

הקבלן הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך זמן עבודה   .10.5.2

מיום   ו/או מי מטעמה,  ידי המועצה  על  ייקבע  כפי שזה  לו התראה  סביר,  שנמסרה 

 בכתב על כך. 

הקבלן אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת   .10.5.3

לתקן את הטעון תיקון בתוך זמן עבודה סביר, מיום שנמסרה לו התראה בכתב על  

 כך.

עד   .10.6 בפועל  בגין העבודות שביצע  רק  לתשלום  זכאי  יהיה הקבלן  בוטל,  או  הסתיים ההסכם 

הנק בזאת, למועד  מוותר  הקבלן  יחסי.  ובאופן  ההסכם  סיום  כמועד  המועצה  בהודעת  וב 

בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר 

 תשלום בגין עבודה שביצע בפועל, כאמור לעיל. 

 
 שלילת יחסי עובד מעביד  .11

הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי ובלתי  הקבלן מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי   .11.1

תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  

יחסי עובד ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו על פי  

 הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד. 

סים, בקשר עם העסקתם של עובדיו  י בכל התשלומים, ההוצאות והמ   הקבלן מתחייב, כי יישא  .11.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  

ר ע"פ דין ו/או הסכם ו/או צו, הקיימים ואלה שיכנסו  מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחו/או  

לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבות  אין    לתוקף וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה  

 במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ו/או בית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הקבלן   .11.3

ין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות  הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק וב

את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש  

גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות   ו/או  לשלם לכל אדם 
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 לנ"ל. 

 
 אחריות  .12

לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק    הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין .12.1

בין אם נגרם    –אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן  

בין במישרין ובין    – על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  

ו זה,  נשוא הסכם  בביצוע העבודות  הקשור  או  הנובע  לפצות את  בעקיפין,  מתחייב,  הוא  כן 

 המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 

על פיהם   .12.2 למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן 

לקבלן על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  

הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או    נזק ו/או

מחדל של הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע העבודות המפורטות  

 בהסכם זה. 

אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ   .12.3

לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,    המועצה ו/או מי מטעמה

לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הקבלן  

לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה  

ום או תשלום שתידרש המועצה  כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכ

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף  לשלמו, ואותו  

לכל תרופה  זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  

 ו/או סעד אחרים. 

שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט  הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה   .12.4

עקב  הנדרשים  התיקונים  את  לבצע  רשאית  תהא  המועצה  המועצה.  דרישת  עם  מיד    לעיל, 

נזקים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת במידה והקבלן לא ביצע את התיקונים תוך  

 זמן עבודה סביר  ממועד קרותם ולחייב את הקבלן בתשלום התיקונים.

 

 טוחבי .13

יחולו הוראות    הקבלןמובהר כי על  מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין,  

 . להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ה'נספח הביטוח המצ"ב 
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 זכויות העברת .14

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין   .14.1

במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות  

מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של 

 המועצה ותמיר. 

 משנה  קבלן .14.2

המכרז  כאמור,   .14.2.1 נשוא  העבודות  לביצוע  מטעמו,  משנה  קבלן  להעסיק  יוכל  הקבלן 

לכך את אישור המועצה   ובכתבובלבד שקיבל  על    .מראש  לכך,  לשם קבלת אישור 

לשם   הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  את  למועצה  ולהמציא  להציג  הקבלן 

 אישורה של קבלן המשנה. 

קבל .14.2.2 להעסקת  כאמור,  המועצה  משנההסכמת  מאיזו    ,ן  הקבלן  את  תשחרר  לא 

הסכם זה, והוא יישא בכל האחריות הן ביחס לביצוע  ומהתחייבויותיו ע"פ המכרז  

ההתנהלות בקשר    השירותים והן ביחס לקבלן המשנה מטעמו, על כל המשתמע מכך.

         להסכם זה תהא מול הקבלן בלבד, שיהא אחראי על קבלן המשנה מטעמו.

 בלעדיות העדר  .15

בביצוע   המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת  מסכימים  הצדדים 

לאותה   והן לאחר סיומם  ביצוע העבודות, הן לאחר הפסקתם  התקשרויות אחרות, הן בתקופת 

כל   תהיינה  לא  לקבלן  וכי  אחרים,  גורמים  עם  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  מטרה, 

 ת בגין האמור.  טענות, דרישות או תביעו

 
 ניגוד עניינים  .16

וביצוע העבודות לא יעסוק הקבלן בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים    ההסכםתקופת    במשך

 עם ביצוע העבודות ומתן השירותים למועצה. 

 
 פיצויים מוסכמים .17

,  בעבודותואת הסידורים הכרוכים    הקבלןרשאי בכל עת לבדוק את    ,שהמועצה תמנהכל מי   .17.1

כי התיקונים, הציוד או חלק ממנו או החומרים    ,לו לעשות זאת. קבע הבודק  לאפשרלן  קבהועל  

בהם   הכרוכים    הקבלןשמשתמש  הסידורים  או  מהם,  חלק  מה  בעבודותאו  חלק  אינם    ןאו 

ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים    הקבלןתקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית ו

 שנפסלו כאמור. 

 עפ"י כל דין.  מבוצעותה עבודותלגבי ה  בלןק ההדבר גורע מאחריות  ין א .17.2
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המכרז  עפ"י    למועצהת  ואין הפיצוי המוסכם בא לגרוע )מכל התרופות( בגין הפרת הסכם הקיימ .17.3

 על פי כל דין. או  /ו  ו/או הסכם זה

 ם ובגין המקרים שלהלן: המוסכמי להלן הפיצויים .17.4

מס' 

 סעיף
 סכום הפיצוי בש"ח תיאור הפגם

 ₪ לכל יום  2,500 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה  1

 מקרה ₪ לכל  2,500 בניגוד להנחיות הבטיחות  ביצוע עבודה  2

3 

בגין כל מקרה של ביצוע עבודה / פעולה שלא בתאום עם הגורמים  

ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות  עמם מתחייב תאום לפי כל דין  

 המפקח. 

  לכל מקרה₪  500

4 
דיווח   נגרם   מידיבגין כל מקרה של אי   / נזק שנוצר  על מפגע או 

 במהלך העבודה / פעולה לרכוש ציבורי ו/או פרטי. 
 לכל מקרה  ₪ 1,000

   יבמייד הפסקת עבודה  עבודה עדרות מנהל יה 5

 לכל מקרה  ₪ 1,000 אי ציות להוראות המנהל או המפקח   6

 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע   7

ממחיר    15%י  ופיצוי בשו 

מעבר   הנדרש  התיקון 

מעבר   יום  לכל  לעלות 

 ללו"ז שנקבע 

 לכל יום  ₪  500 אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר למועדי תיקון  8

 לכל יום איחור  ₪  1,000 פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה אי פינוי  9

 במועד הקבוע לסיום העבודה  איחור במסירת העבודה 10
איחור,    500 יום  לכל   ₪

 5.3כאמור בסעיף 

11 

בגין כל מקרה של השארת אתר עבודה, לאחר יום עבודה או לאחר  

ו/או  הציבור  פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה סכנה לשלום  

 שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי.

 ₪ למקרה  1,000
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 לכל מקרה  ₪ 5,000 תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  יא 12

 האחריות אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת   13

ממחיר    30%י  ופיצוי בשו 

מעבר   הנדרש  התיקון 

 לעלות 

 

  קבלןתהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע ל  המועצה  .17.5

 על פרטי ההפרה. קבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, וזאת לאחר הודעה בכתב ל

מהתחייבויותיו    הקבלן לא ישחררו את    קבלן תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים ל .17.6

 על פי מסמכי המכרז.  

 להסב את הפיצוי המוסכם על שכרו של העובד.   הספקחל איסור מוחלט על  .17.7

עפ"י מכרז    למועצהת והקיימ  הסכםאין הפיצוי המוסכם בא לגרוע )מכל התרופות( בגין הפרת  .17.8

 . זה ועל פי כל דין

 

 זכות קיזוז ועיכבון .18

תהא זכות קיזוז כלפי הקבלן בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו  למועצה   .18.1

 לקזזו מכל סכום המגיע לקבלן.  והיא תהא רשאית

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לקבלן וכל ציוד   .18.2

ו הספק,  איזו  של  יפר  שהקבלן  במקרה  זה,  הסכם  של  ולביצועו  לקיומו  ערובה  בתור  זאת 

 מן הקבלן. התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה 

 

 שונות .19

 יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. לא  .19.1

ייחשבו   .19.2 הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הקבלן לא  ויתור, ארכה,  שום 

 כוויתור על זכויות המועצה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 
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זה   .19.3 בהסכם  ומתןהכתוב  משא  בכל  ואין להתחשב  בין הצדדים  בלעדית את המוסכם    ממצה 

ו/או   בהתחייבויות  ו/או  במצגים  ו/או  חתימתו  עם  בבד  בד  שהתקיים  או  לחתימתו,  שקדם 

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב  

 או בעל פה בין המועצה לבין הקבלן, אם היו. 

  ות המקומית, הייחודית, בקשר להסכם זה ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי הנשפטהסמכ .19.4

 המוסמכים ולשכות ההוצאה לפועל בעיר באר שבע בלבד. 

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות   .19.5

כתב רשום, ואם נמסרה  שעות מעת מסירתה בדואר במ  72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  –   מחשביםביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

                                      _____________________                         _____________________ 

 קבלן ה                            המועצה         
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 נספחים 

 
   מפרט טכני  –נספח א' 

 
 הצעת מחיר   -  נספח ב'

 
 העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לעובד מועצה   תצהיר  -  נספח ג'

 
 תצהיר בדבר העדר הרשעות   -  נספח ד'

 
   דרישות ביטוח – נספח ה'

 
 נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  – נספח ו'

 
 נספח בטיחות  –נספח ז' 
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 נספח א'

 מפרט טכני  

 
  ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות    נדרשת לביצוע"(  המועצההמועצה המקומית עומר )להלן: "

 "(. העבודות)להלן: " הכל כמפורט במפרט זה מעת לעת, בתחומה, 

 העבודות .1

רק:   .1.4 ולא  היתר  בין  תכלולנה  עבודות  העבודות  ותשתיות,  מצעים  הכנה,  עבודות  עפר,  עבודות 

עבודות בטונים לתשתיות, תימוך  אספלט, ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות, עבודות הנגשה,  

  דרכים ומעבירי מים, הנחת קווי ביוב מים וניקוז, הנחת שרוולים, שוחות בקרה, גדרות ומעקות,

 וכיוצ"ב.שילוט וצביעה, מעקות בטיחות והפרדה,  תמרור,

הנחה אליהם   20% בניכוימאגר מחירי בנייה ותשתית של "דקל" העבודות תתומחרנה בהתאם ל .1.1

לדוגמה: הוצעה ע"י המציע  במסגרת הצעתו במכרז זה.  יתווספו אחוזי ההנחה שיוצעו ע"י המציע  

 וכך:  על מחירוני דקל הנחה  25%, אזי, ההנחה עבור העבודות תהא 5%הנחה של 

 

 . 20%+ )הנחה בסיסית(    5%במכרז(   "י המציע= )ההנחה המוצעת ע 25%

 

כי   ליודגש,  בהתאם  תתומחרנה  במהדורה  העבודות  "דקל"  של  ותשתית  בנייה  מחירי  מאגר 

יצוין לעניין זה כי התעריף    וכפי שיתעדכנו מעת לעת.   2022  דצמברשהופצה למנויים בחודש  

 דקל יתעדכן מידי שנה בהתאם לתעריף ינואר של כל תחילת שנה.

תתבצענה בהתאם למפרטים וההנחיות שלהלן אשר אינם מצורפים לחוברת המכרז אך  העבודות   .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנה:

על כל פרקיו    היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ש   ,הכללי לביצוע העבודה  מפרטל .1.2.1

 . 00כולל פרק מוקדמות 

 "ת הל .1.2.2

 . 2022 דצמבראגר מחירי בנייה ותשתיות דקל, מהדורת מ .1.2.3

במהדורה האחרונה של מכון התקנים הישראלי  קנים ישראליים ומפרטים טכניים של  ת .1.2.4

 . כל תקן ו/או מפרט לרבות התקנים המומלצים שטרם קבלו תוקף חוקי

זכויות לאנשים עם מוגבלות על התקנות והתקנים    שיוויןהתכנון והבנייה, חוק    קיקתח .1.2.5

 המחייבים. 
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 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.

 

 וביצוען של העבודות אופן דרישתן .2

מהמציע   .2.1 לדרוש  חייבת(  )ואינה  המועצה  רשאית  תהא  במסגרתו,  מסגרת,  במכרז  המדובר 

 הזוכה, מעת לעת, את ביצוען של העבודות וכפי שיידרשו על ידה. 

באמצעות הזמנת עבודה ממוחשבת,    -כל עבודה שתידרש מאת הקבלן תידרש באופן מסודר   .2.2

חתומה כדין ע"י כל מורשי החתימה במועצה )ראש המועצה וגזבר המועצה(. להזמנת העבודה  

 יצורף כתב כמויות לאותה עבודה הנדרשת וכן, צו התחלת עבודה.  

המהזמנת  רק   .2.3 לדרישת  אסמכתא  תהווה  כאמור,  עבודה  עבודה  עבודה.  אותה  לביצוע  ועצה 

 שתבוצע ללא הזמנת עבודה כאמור, לא תזכה בתשלום הגם שבוצעה. 

ימים    10תוך  )שאינו עבודות דחופות כהגדרתן במפרט(    בביצוע העבודות  להתחילהקבלן יידרש   .2.4

איחור בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו קנס  מיום קבלת צו התחלת עבודה שיימסר לקבלן.  

 לכל יום של איחור.  ₪ 500של 

של כל עבודה שתידרש תהא נקובה בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלן, אי    תקופת הביצוע .2.5

 ר. ₪ לכל יום של איחו 500עמידה בתקופת הביצוע תגרור אחריה קנס של 

על אף האמור לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות להאריך את תקופת ביצוע של עבודה מסוימת  

ולתקופה שתראה לנכון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. הארכת תקופת  

 ביצוע כאמור תבוצע מראש ובכתב בלבד. 

מסמכים הנדרשים  הד שימציא למועצה את  ביצוע העבודות עהקבלן לא יהיה רשאי להתחיל ב .2.6

   בהתאם להסכם ההתקשרות בכללם, אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע.

כ .2.7 העדרי  יובהר,  עקב  העבודה  התחלת  להמציא  אי  הזוכה  באחריות  אשר  מסמכים  של  ם 

מזג אוויר, ימי גשם, חגי ישראל ו/או אחרים,  כמו גם,    לא תאריך את תקופת הביצוע.למועצה, 

   את תקופת הביצוע. ו/או לשנות  בכל אלה, לא יהא לדחות –מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו' 

 ף העבודות היק .3

מובהר   . עם זאת,)לכל תקופת ההתקשרות(  ₪  7,000,000  -הינו כ  המוערך  היקף ההתקשרות .3.1

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    יהיהההיקף המדויק של העבודות, ואם בכלל,  כי  ומודגש,  

ולתקציב העומד לרשותה. משכך, המועצה אינה מתחייבת להיקף    לצרכיה המועצה, בהתאם  

והקבלן בעת הגשת הצעתו מודע ומסכים לכך ולא  הנ"ל  עבודות כלשהו, גם לא להיקף המוערך  

   ועצה בעניין.תהא לו כל טענה ו/או דרישה כנגד המ
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  נספחיובמכרז על  בכל האמור  הקבלן מודע לכך ובעצם הגשת הצעתו נותן את הסכמתו לכך, שאין   .3.2

הן לאחר  ההתקשרות עמו,  כדי להגביל את המועצה בביצוע התקשרויות אחרות, הן בתקופת  

סיומ לאחר  והן  עם    ה הפסקת  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  מטרה,  לאותה 

תביעות    קבלנים/גורמים או  דרישות  טענות,  כל  תהיינה  לא  לקבלן  וכי  המועצה  אחרים,  כנגד 

 בעניין. 

  תיקבע ע"י מדידת העבודות בפועלאשר  של כל עבודה  תשולם בהתאם לביצוע בפועל    התמורה .3.3

 בצו התחלת העבודה ובהזמנה לאותה עבודה.לא תחרוג ממסגרת ההיקף הכספי שנרשם ואשר 

 

 נוספות:  דרישות .4

של עוברי הדרך בתחום הרחובות בהם תתבצענה העבודות, על הקבלן    להבטחת בטיחות מירבית .4.1

תקנות   לרבות  התעבורה  ותקנות   להנחיות  בהתאם  מתאימים  ותמרור  סימון  שילוט,  להציב 

. הסדר התנועה הזמני לרבות תמרור וסימון זמני יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם  להצבת תמרורים

 רשות ומשטרת ישראל. לתכנית הסדר תנועה זמני מאושרת ע"י מהנדס ה

סוג השלטים  והתמרורים, מספרם ומיקומם לרבות מעקות בטיחות ועגלות חץ, יוצבו בהתאם  

 ובכפיפות להוראות החוק ולתנאי משטרת ישראל. 

הסדרי תנועה זמנים לעת ביצוע העבודות חתומות    על הקבלן להגיש לאישור המועצה, תכניות

בכל  העלויות הכרוכות בהכנת תכנית לרבות הצבת כל    אע"י מהנדס תנועה. יודגש כי הקבלן ייש

בגין   נוסף  ישולם תשלום  ומעקות. לא  גידור  הסדרי התנועה הנדרשים באתר העבודות לרבות 

 הסדרי תנועה. 

ר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבודה,  במקרה של עבודות לילה, יציב הקבלן באת .4.2

 באופן שיאפשר את ביצוע העבודה בצורה בטוחה. 

 על הקבלן להודיע מראש למוקד העירוני על תחילת ביצוע העבודות, יומיים מראש לכל הפחות.  .4.3

למלא   .4.4 מחויב  יהיה  עבודההקבלן  שיוגשו  יומני  החלקיים  לחשבונות  לצרפם  כדלקמן    .יומיים 

 יכללו את הפרטים הבאים: יומני העבודה  ב

 מס' העובדים לסוגיהם, אותם מעסיק הקבלן לצורך ביצוע העבודות.  •

 .כמות החומרים למיניהם המובאים לאתרים בהם מבוצעות העבודות או המוצאים מהם •

 .כמויות החומרים שסופקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות •

 הציוד המובא לאתר.  •
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 במסגרת ביצוע העבודה רישום השימוש הציוד המכאני  •

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות  •

 .תקלות ואירועים חריגים בעת ביצוע העבודות •

 התקדמות העבודות במשך יום העבודה.  •

 הוראות שניתנו ע"י המפקח.  •

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.  •

המצב העובדתי במהלך  כל דבר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את  •

 .ביצוע העבודות

 חתימת קבלן וחתימת מפקח. •

 :ערבות טיב .4.5

לצורך הבטחת התחייבות הקבל לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או אי ההתאמות  שיתגלו בתקופת  

עבודה   התחלת  צו  לכל  ביחס  אחרון   חשבון  תשלום  וכנגד  למזמינה  הקבלן  ימסור  הבדק,  שנת 

אוטונ בנקאית  ערבות  והליקויים  שהוצא,  התיקונים  כולל  הפרויקט,  ביצוע  טיב  להבטחת  ומית 

ולתקופה של   צו התחלת    12בעבודות,  נשוא אותו  מיום המסירה הסופית של העבודות  חודשים 

מערך העבודות שבחשבון האחרון הנ"ל )כולל מע"מ ששולם בגין    5%עבודה. הערבות תהא בסך  

 .יש בגינה חשבוןהעבודות( שהוגש ביחס לעבודה שהקבלן סיים והג

 

 : תשתיות חשמל ומים .4.6

הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שידרשו לו לצורך ביצוע העבודות.  ההתחברויות והעלויות  

 ות בתשתית המים והחשמל יהיו על חשבון הקבלן. כהשוטפות הכרו 

 

 : ום מול גורמים שוניםאת .4.7

ובמהלכה לרבות קבלת  הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת   העבודה 

אישורי חפירה, תאום תחילת עבודה מול נציגי אגף ההנדסה וגורמי חוץ כגון: חברת חשמל, חברת  

 בזק, פרטנר, הוט ועוד. 

בכל מקרה של פגיעה בתשתיות ידאג הקבלן לדווח ללא דיחוי לגורמים הנוגעים כגון: חברת חשמל,  

 "בזק",  פרטנר, הוט ולמועצה. 
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בתקלה   הנוגעים  והגורמים  המפקח  להוראות  בהתאם  הנזק  את  חשבונו  על  לתקן  עליו  כן  כמו 

 במהירות המרבית ולשביעות רצון המפקח. 

 : יקות מעבדהדב .4.8

ת מעבדה לכל עבודה בה נדרש לבצע בדיקת מעבדה וזאת בהתאם לאמור במפרט  יתקיימו בדיקו

 הכללי ובמפרט הבין משרדי. בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדות מאושרות ועל חשבון הקבלן. 

 : בי העבודהלש .4.9

על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה לרבות תכנית הסדר תנועה זמני חתומה ע"י יועץ תנועה  

 תכניות הסדרי התנועה יהיו ע"ח הקבלן.  ר המועצה.שתוגש לאישו

הסדרי התנועה שיוצבו בשטח  תכניות הסדרי התנועה הזמניים לשלבי הביצוע ו  יודגש לעניין זה כי

 יהיו על חשבון הקבלן. 

 למועצה הסמכות לקבוע את שלבי העבודה ואת שעות העבודה.  

 פינוי פסולת:   .4.10

פת הביצוע. כל פסולת תרוכז באופן שוטף ע"י הקבלן  הקבלן ידאג לניקיון האתר לכל אורך תקו

מיכלים מורשה.  סותמכו   מכולות/בתוך  פסולת  לאתר  הפסולת  לסילוק  אחראי  יהיה  הקבלן   ,  ,

הקבלן לא יפזר או יערום פסולת אלא במקומות המתואמים עם הפיקוח והרשויות, עבודות ניקוי  

יעשרו מיידית עם קבלת הדרישה מאת המפקח. מחיר  כלול    האתר  ופינוי הפסולת  ניקוי השטח 

 במחירי החוזה ולא ישולם בנפרד לרבות העלות לאתר הפסולת. 

 הל עבודה: נמ .4.11

הכלכלה/עבודה   משרד  של  תעודה  נושא  מוסמך  עבודה  מנהל  קבוע  באופן  באתר  יעסיק  הקבלן 

 זה.  רזומאושר ע"י המנהל האזרחי לעבודה נשוא מכ

 לוח זמנים  .4.12

יזומות" "עבודות  או  ופיתוח"  שיקום  יידרש    –"  עבודות  הקבלן  שוטפת",  "אחזקה  כדוגמת 

תוך    להתחיל העבודות  לו.    10בביצוע  שיימסר  עבודה  התחלת  צו  קבלת  מיום  איחור  ימים 

 לכל יום של איחור.  ₪ 500בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו קנס של 

הביצוע ה   תקופת  התחלת  בצו  נקובה  תהא  כאמור,  שתידרש  עבודה  כל  שיימסר  של  עבודה 

 ₪ לכל יום של איחור.  500לקבלן, אי עמידה בתקופת הביצוע תגרור אחריה קנס של 
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ביצוע    להתחלתעבודה דחופה, הזמן המוקצב    –אחזקה מיידית"  עבודות  ""עבודות דחופות" או  

ממועד   שעות  שלוש  עד  הינה  מיידית  אחזקה  עבודהעבודות  התחלת  עבודה/צו  ביום הזמנת   ,

תשומת הלב לשוני בין עבודה    ובלילה, בחגים ובשבתות. העבודה תתבצע ברציפות עד להשלמתה.

  ₪ 500איחור בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו קנס של  דחופה/מיידית לבין כל עבודה אחרת.

 ם של איחור. לכל יו

בעבודות מעין אלו יכללו העבודות הבאות: תיקון בור בכביש או במדרכה, תיקון מערכת ניקוז,  

 ותיקון מערכת ביוב.  םתיקון מערכת מים לרבות הידרנטים, צנרת מי קולחי

  -כדוגמת "עבודות יזומות" או "עבודות שיקום ופיתוח"    -"אחזקה שוטפת"עבודות שהינן בגדר  

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה שיימסר לו.    10בביצוע העבודות תוך    להתחילהקבלן יידרש  

 לכל יום של איחור.  ₪  500איחור בתחילת ביצוע העבודה יגרור אחריו קנס של 

חלת העבודה שיימסר לקבלן,  של כל עבודה שתידרש כאמור, תהא נקובה בצו הת  תקופת הביצוע

 ₪ לכל יום של איחור.   500אי עמידה בתקופת הביצוע תגרור אחריה קנס של  

 

 אספקת מים וחשמל  .4.13

המים והחשמל הדרושים יסופקו ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, כולל ביצוע התחברויות  

 לרשתות המים והחשמל. 

 תאשר לקבלן להשתמש ברשתות הקיימות, יעשה החיבור בתנאים הבאים: במידה והמועצה 

 ההתחברות תעשה במקומות שתקבע המועצה לרבות התנאים הדרושים לחיבור.  .א

 כול הוצאות ההתקנה והפירוק יחולו על הקבלן לרבות החזרת המצב לקדמותו.  .ב

 המקובל במועצה. בעבור צריכת חשמל ו/או מים, תגבה המועצה מהקבלן את התעריך  .ג

 

 תאום מול גורמי חוץ:  .4.14

תנאי לקבלת צו  כבאחריות הקבלן לבצע תאום מול כל חברות התשתית טרם ביצוע העבודה  

 עבודה. התחלת  

 

 .ASMADEבסיום עבודות ועם הגשת חשבון סופי לכל עבודה, על הקבלן להגיש קובץ  .4.15

 

מצורף בסוף חוברת המכרז   מפרט טכני למערכות מים וביוב

 כהמשך למפרט זה.
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 נספח ב' 

 הצעת מחיר 

 

   .מטההמיועד   במקוםאחוז ההנחה המוצע על ידו,  למלא את המציעעל  -

הנחה    20%  בניכוימאגר מחירי בנייה ותשתית של "דקל"  העבודות תתומחרנה בהתאם לכאמור,   -

לדוגמה: הוצעה ע"י  במסגרת הצעתו במכרז זה.  אליהם יתווספו אחוזי ההנחה שיוצעו ע"י המציע  

 וכך: הנחה על מחירוני דקל 25%, אזי, ההנחה עבור העבודות תהא 5%המציע הנחה של 

 

 . 20%+ )הנחה בסיסית(    5%במכרז(   "י המציע= )ההנחה המוצעת ע 25%

 

כי   להעבודות  יודגש,  בהתאם  במהדורה  תתומחרנה  "דקל"  של  ותשתית  בנייה  מחירי  מאגר 

יצוין לעניין זה כי התעריף    וכפי שיתעדכנו מעת לעת.   2022  דצמברשהופצה למנויים בחודש  

 דקל יתעדכן מידי שנה בהתאם לתעריף ינואר של כל תחילת שנה.

כלל    לויכל  המוצע  המחיר - המכרז    העבודותאת  )נספח  בהתאם  נשוא    המחיר הצעת  (  א'למפרט 

  שבין שנכתבו במפוריל ולהלן,  כמפורט לע וההסכם  ע"פ המכרז    הקבלן)מסמך זה( ויתר התחייבויות  

 ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים. 

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל. הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט  -

 

 ההצעה 

 

ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת   .1

להלן  הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל  ,  בפרט  נשוא המכרזבכלל וביצוע העבודות  ים  מתן השירות

 . הצעתינו

 

 .%__________ הנחה

 (.20%המוצע על דינו, יתווסף לאחוז ההנחה הקבוע )אחוז ההנחה זה,  
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יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בהתאם לצרכיה  המדויק  ידוע לנו כי היקף העבודות   .2

נוספות   עבודות  ו/או  עבודות  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  ומשכך,  לרשותה  העומד  ולתקציב 

 שה כלפי המועצה בעניין.כלשהו ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרי

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת   .3

   אותי כאמור דלעיל.

 

 _______________________  שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ.

 אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________     תיאורו  נא לפרט

 טלפון:_______________________________     כתובת:_____________________________ 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

 _____________________.    תאריך:  

   '(בצכיותאגיד משפטי, חברה, שותפות וכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) ה"ה __________ת.ז. ____________ .2
  

 על  ________________ ולחייב אותו, וכי חתמווכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 מסמך זה בפני. 

 

 ______________                               ________________ 

 חתימה                     תאריך 
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 נספח ג' 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

ת.ז    _________________ הח"מ  היא  אני  שכתובתי   ____________________

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________ ח.פ/ע.מ   .1

" )להלן:  במכרז  המציע__________________________  עבודות    54/2022"(  תשתית  לביצוע 

" בהתאמה(  המועצה"  -" והמכרז )להלן: "עבור המועצה המקומית עומר    םומתקני מים, ביוב וקולחי

 וכמורשה החתימה מטעמו. 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2

המציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור  הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל ש

בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ויביא לביטול ההסכם, מבלי שיהיה  

 למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 היר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני מצ

 הקובע כדלקמן: , 1950  -צו המועצות המקומיות, תשי"אל א. )א( 103סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  עובד  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

ן  "חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניי

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי   -זה, "חבר מועצה"

 שליטה בו. 

 הקובע כי: , 1950 -צו המועצות המקומיות, תשי"אל 142סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
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עשה  גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנ 

לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

לראות עובד כאילו יש לו  ן  מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

היא המועצה  לעסקי  זיקתו  אם  כאמור,  הנאה  טובת  או  כאמור    חלק 

 בי חברי המועצה". )ב( לג103בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:     יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה        איןיש /   .4.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדים / לא עובדים  אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

לצו המועצות    (3א. )ב()103  לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  באמוראין   .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית    2/3לפיהן מליאת המועצה ברב של    1950  - , תשי"אהמקומיות

סעיף  ל לפי  התקשרות  )א(130התיר  המקומיות  א.  המועצות  תשי"אלצו  שהאישור  ,  1950  -,  ובלבד 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

וכי יהא/תהא  _______ __,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

לעיל   תוכן תצהירו/ה  בפני את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  לעונשים הקבועים  צפוי/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 נספח ד' 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות  

 
___ לאחר  ____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _______________ 

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

חוק עסקאות גופים  ב  הינם כהגדרתם   "בעל שליטה  -זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ובתצהירי     .  1

 וכי אני מבין/ה אותו.  ים אלו  של מונח  אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם  ,1976-ציבוריים, התשל"ו

 

נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.  הנני   .2

עם   להתקשר  המבקש  הגוף  עומר  ________________________________,  המקומית  המועצה 

 "(.המציע)להלן: " םתשתית ומתקני מים, ביוב וקולחילביצוע עבודות   54/2022במכרז 

 

מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה  אני מצהיר/ה כי הנני   .3

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

 

     ו    /    הורשעוהורשעלא  שליטה במציע     ו/או בעל    מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה  הריני .4

 : ימוםבדיני עבודה ושכר מינבפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״אחוק  -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -
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   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001- לפיטורים ולהתפטרות, תשס"אחוק הודעה מוקדמת  -

 2002-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

 
לענף, הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  אחר  וכן  חוק  כל  לזכויות    וכן  הנוגע 

 "( חוקי העבודה)כולם ביחד ולהלן: " עובדים

 

 : במשבצת המתאימה( Xסמן ) כי בזאתה /מצהיר הריני  .5

 

        חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: ,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

        חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

הוגנים(, התשנ"א והבטחת תנאים  כדין  לפחות ממועד    וחלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

               חוק עובדים זרים )איסור  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

לפחות ממועד   ולא חלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

     הורשעוו    /     הורשעלא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  / הריני מצהיר .6

- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגין עבירה לפי   חלוט  דין בפסק

2001 . 

 

והיו .7 זיקה למציע  ככל  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  בעל  , להלן  ו/או 

 בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: שליטה במציע 

ניתנה   ההרשעה תאריך  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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שבבעלות המציע  חברות אחרות  בעל שליטה במציע ו/או  הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או   .8

מ ידי  על  נקנסו  במשרד  לא  והאכיפה  ההסדרה  החברתייםנהל  והשירותים  הרווחה    2  –ב    העבודה, 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.

 

בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או  ככל והיו .9

ו/או   והאכיפהבמציע  ההסדרה  מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה    על 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: במשרד 

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 שם הנקנסים 

    

    

 

מ של  אישור  והאכיפה  *מצ"ב  ההסדרה  החברתייםבמשרד  נהל  והשירותים  הרווחה  בדבר    העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 תצהירי דלעיל אמת. הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .10

 

 __________________                  __________________             __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 

 אישור עו"ד 
 

____________ הופיע/ה  __הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום _____  אני

_ מר/גב'  שזיהה/תה  __________ בפני  שמספרה  ____________  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת     ______________________ /

 וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
             _________________ __________________                  __________________ 

 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 ' הספח  נ

 דרישות ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
ו/או   רשותייםסמך    גופי  תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אומועצה מקומית עומר ו/או    –"  האישור מבקש  "

 עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 םתשתית ומתקני מים, ביוב וקולחי עבודות   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

על .1 המבוטח  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  על-מבלי  ו/או  זה  הסכם  לערוך -פי  המבוטח  על  דין,  כל  פי 
לביצוע   האישור  מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים, 

העבוד המבוטח מאתר  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  העבודות  של  הסופית  למסירה  ועד  ות,  העבודות 
של   נוספת  תקופה  למשך  מקצועית  אחריות  ביטוח  סופי   3ולעניין  באופן  העבודות  מסירת  לאחר  שנים 

בנספח אישור  ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים  
 ביטוחי המבוטח"(. אישור עריכת להלן )להלן: "עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה 

בקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל לדרישת מ
גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות 

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 
למשך   .2 המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  הביטוחים  כן  שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל 

האמור,   מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  השירותים  ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  וההתחייבויות 
 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן: 

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא  -ביטוח חובה כנדרש על .2.1
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו   ₪ בגין נזק אחד.  750,000  -יפחת מ

ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד   750,000בכך "ביטוח עצמי" בסך של   נערך ביטוח צד  ₪ כאילו 
שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח 

 עיל בגין נזק או הוצאה כאמור. כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים ל
ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק   .2.2

 לעיל.   9בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,   .2.3 נזק  לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או  ביטוח כל הסיכונים 
במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע  

פגי בגין  שלישי  לצד  כיסוי  יכלול  הביטוח  בזדון.  של ונזק  אחריות  בגבול  לרכוש  נזק  או  גופנית  עה 
₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל    750,000

הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות 
ביטוח ל למבוטח הזכות שלא לערוך  כי  צד שלישי כאמור, צולבת. מוסכם  ולהסתפק בביטוח  ציוד, 

 לעיל.  9ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, פי סעיף  זה  - המונח "כלי רכב" על .2.5
 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

הקבלניות  .3 העבודות  לביטוח  רכוש(  )ביטוח  א'  פרק  במסגרת  המכוסה  ביטוח  מקרה  בקרות  כי  מוסכם, 
- מוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על, מבקש האישור הינו הבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט  

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.
הביטוחים   .4 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 

ים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומ
לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע העבודות או המובאים על ידי המבוטח 
כלי רכב  לכל  )רכוש(  צד שלישי  כלפי  ביטוח אחריות  לערוך  כן מתחייב המבוטח  לחצרי מבקש האישור. 
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כונים לציוד מכני  ₪ לכלי רכב וכן ביטוח כל הסי  500,000כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  
 הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. 

ימים לפני מועד תחילת    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .5
העבודות,  לאתר  המבוטח  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד 

תאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בה 
   .2019-1-6ביטוח וחיסכון 

עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף  למשך תקופה

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 
  30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, 

התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  
כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 
מוסכם   בנוסף  כנדרש.  המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  טרם  בעבודות  להתקדם  ו/או  להתחיל  למבוטח 

היה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור במפורש כי למבקש האישור ת
 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא   .6
קיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח ל

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש  
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

סכומי ההשתתפות העצמית  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח וב
שיגיע  סכום  מכל  האישור  מבקש  ידי  על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  המבוטח.  בביטוחי  הנקובים 

 למבוטח על פי הסכם זה. 
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי   .7

חייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להת
כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי  
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל  

- האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על  אחריות כלשהי על מבקש
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח  
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

את, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה מוסכם בז .8
פי הסכם זה - מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה  

ם מטעם פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאי- ו/או על
היקף   ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  האישור  מבקש 

 הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ו/או  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  ככל שלדעת 

על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך   ו/או המשלים כאמור,  את הביטוח הנוסף 
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על  -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מפקח/מנהל  ו/או  מי מטעם מבקש האישור  כלפי  ו/או  כלפי מבקש האישור  לתחלוף  זכות המבטח 
ידי המבוטח -דון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלהפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בז

 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,   .9

ה את  וכן  הפרויקט,  המפקח/מנהל  )ובלבד  את  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  קבלנים, 
שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת  

ידי -ידי המבוטח ו/או על-המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
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בוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע  מי מטעם ו/או עבור המ
העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן 
מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך  

ר בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  כאמו
 ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

את    בכפוף לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  לעיל,  זה  בסעיף  המפורט  הרכלפטור  כל ביטוח  וש 
המבוטח,   ביטוחי  עריכת  באישור  כמפורט  זה  הסיכונים  ביטוח  נערך  כאילו  יחול  כאמור  ובלבד שהפטור 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או  יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,    במלואו.
ביצ לצורך  המבוטח  את  המשמשים  ו/או  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  או  המבוטח  העבודות  מטעם  וע 

 (. )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  .10

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 
 הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.  האישור, בכל תשלום ו/או

מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 

ו לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין  המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע א
 הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא   .11
או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה  

אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 
 ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

ם מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלני .12
זה, על המבוטח לוודא    נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  

בשינויים   זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  כתנאי 
תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה  המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל  

 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות  

ידי מבוטח המשנה, -צות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על ו/או לפ 
בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין  

 אם לאו. 
מצד   תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ותועלה  היה  כי  בזאת  מי  מוסכם  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  הקבלנים 

ו/או   ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום  מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור 
 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,   .13
לקיים סדרי  במיוחד  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ואבדן או נזק  

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   עבודה לעבודות בחום
מבוטח למלא בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות ה  .2007  -בגובה( התשס"ז

תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

ו בכל עת ובמשך כל תקופת אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהי
 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .14
מבקש   יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש    ישורהא
 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

האישור מבקש  של  וההוצאות  התשלומים  בגין  ההוצאות  את    כל  לערוך  המבוטח  התחייבות  הפרת  עקב 
תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל   ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות ביצוע  ל 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי

 

 
 75מתוך  53עמוד 

 

 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 
מתחת לסכום יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם    המבוטחמובהר, כי  

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור  ההשתתפות העצמית
נזקים שבאחריות   בגין  עצמית,  לרבות תשלום השתתפות  בו  יחוייב  ו/או תשלום שהמבוטח  נזק  כל  בגין 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת   מבקש האישורר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת  מצהימבוטח  ה .15

. כל זכויות וחובות  מבקש האישורעל שם    מבקש האישורהביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת  
על   יחולו  הפוליסות  או  האישורהפוליסה  מיום    מבקש  שמו.  על  הועברו  הפוליסות  או  שהפוליסה  מיום 

 מבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה  מבוטחברה כל זכויות הההע
הפך   מבוטחחדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח  מותנה בכך שה

ברת  הפך לפושט רגל או שח  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח  לחדל פירעון או שה
ע"י  נערכה  ולא  לפי הדין או תנאי הפוליסה  הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה 

 ימים כאמור 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,  
בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 

יטוח להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב
המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות  
בכל   כי  מוסכם  כן  זה.  ביטוח  בנספח  לאמור בהוראות  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  של המבוטח  החוזיות 

ף את דוגמת  מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי
של   הביטוח  להתחייבויות  בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח 

 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 
 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש    מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי   .16
לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול   מבוטחיועברו ל  ש האישור מבק. תגמולי הביטוח שקיבל  מבקש האישור

 מבקש האישור.דעתו הבלעדי של 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17
וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 מהמפורטים לעיל. על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי 
יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .17.2

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול  

כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש    של ביטוח העבודות
 יום מראש.  60האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .17.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על   טעמוו/או מי מו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

 פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .17.4

ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 
א יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה ל

 האישור.
. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .17.5

)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי  
 .  1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .17.6
מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות 

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 
 חול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא י
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בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .17.7
להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי   המבוטח

בר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תוע
 מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות   .17.8
 על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .18
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 עבודות הקמה  -אישור ביטוח  - 1'ה נספח
 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

ל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סת  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור* 

כתובת ביצוע  
 העבודות* 

 מבקש האישור* מעמד  

מועצה מקומית עומר   :שם
תאגידים ו/או חברות ו/או 

סמך  גופי עירוניים ו/או
ו/או עמותות  רשותיים

בשליטתם ו/או מנהליהם 
 ו/או עובדיהם

  ת תשתיעבודות  __________שם: 
מים, ביוב    ומתקני

   ם וקולחי

 קבלן הביצוע ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 שוכר ☐ 

 _______ אחר: ☐ 

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________ מען:  __________ מען: 

19.  

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

גבול האחריות / סכום   ת. סיום ת. תחילה 
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים
לציין קוד כיסוי יש 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות  
 קבלניות 

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 
ויתור על תחלוף לטובת   ₪    _____    

 ( 309מבקש האישור ) 
טבע   נזקי  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 
אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )
ביטוח     -מוטב לתגמולי 

 ( 324מבקש האישור ) 
 ( 328)  ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

הביטוח,    20%עד       רכוש סמוך  מסכום 
 ₪  750,000מינימום 

הביטוח,    20%עד       רכוש עליו עובדים  מסכום 
 ₪  750,000מינימום 

מינימום    15%עד       הוצאות תכנון ופיקוח מהנזק, 
200,000   ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים  
הביטוח,    15%עד       אחרים  מסכום 

 ₪  200,000מינימום 

הביטוח,    10%עד       רכוש בהעברה  מסכום 
 ₪  500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל  
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט( 

הביטוח    15%עד   מסכום 
בודד:   לפריט  )מקסימום 

50,000  )₪ 

 מסכום הביטוח  15%עד       מבני עזר זמניים 

 מסכום הביטוח  15%עד       רכוש מחוץ לחצרים 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 מסכום הביטוח  20%עד       חומרים לקויים או עבודה לקויה 

כתוצאה מתכנון לקוי    עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח      חומרים לקויים או עבודה לקויה 

הביטוח,    20%עד       פינוי הריסות מסכום 
 ₪  500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י  
הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה  

ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם  
 קרות מקרה הביטוח 

 מגובה הנזק  10%עד      

הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות,  
עבודת לילה וחגים והובלות  

 מיוחדות
 מסכום הביטוח  15%עד      

 צד ג' 
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪   10,000,000    
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 כיסויים 

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד  
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  

 לבטחו בביטוח חובה ושאין חובה 
 מלוא גבול האחריות     

משנה   וקבלני  קבלנים 
(307 ) 

 ויתור על תחלוף לטובת  
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
שנגרם   נזק  בגין  כיסוי 

 ( 312משימוש בצמ"ה )
המל"ל   לתביעות  כיסוי 

(315 ) 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )
מוגדר   האישור  מבקש 

 ( 322כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

מבקש  האישור    רכוש 
 ( 329ייחשב כצד ג' )

מפגיעה במתקנים,   ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות      צינורות וכבלים תת קרקעיים 

 ₪   1,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,   תוצאתינזק 
 ₪   1,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים 

משנה   ₪   20,000,000     אחריות מעבידים וקבלני  קבלנים 
(307 ) 

ויתור על תחלוף לטובת  
 ( 309מבקש האישור ) 

המל"ל   לתביעות  כיסוי 
(315 ) 

  היה  -   נוסף  מבוטח
  מי  של  כמעבידם  וייחשב
 ( 319)  המבוטח מעובדי

 ( 328)  ראשוניות
  ערך כינון      כל הסיכונים -רכוש 

ויתור על תחלוף לטובת  
 ( 309מבקש האישור ) 

טבע   נזק  בגין  כיסוי 
(313 ) 

פריצה   גניבה,  כיסוי 
 ( 314ושוד ) 

אדמה   רעידת  כיסוי 
(316 ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 301אבדן מסמכים ) ₪   2,000,000       אחריות מקצועית

והוצאת   השמצה  דיבה, 
 ( 303לשון הרע ) 

ויתור על תחלוף לטובת  
 ( 309מבקש האישור ) 

מבוטח נוסף בגין מעשי  
מחדלי     - המבוטח  או 

 ( 321)  מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים  

(325 ) 
 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  
 ( 327ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
גילוי     12  -תקופת 

 ( 332חודשים )
        אחר 

 
20.  

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
062 

069 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול. 
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות ביצוע  ל 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי

 

 
 75מתוך  58עמוד 

 

 

 נספח ו' 

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"  
  בנק :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך : 

 לכבוד

 המועצה המקומית עומר 

 

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

שקלים    שלוש מאות אלף)ובמילים:    300,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של  
" )להלן:  "הערבותסכום  חדשים(  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  למכרז הנערב"(,  בקשר   ,)"

 .  54/2022פומבי 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדדומחקר כלכלי )להלן: "

)או    15.11.2022אשר פורסם ביום    2022לשנת    אוקטוברהא המדד בגין חודש  " לעניין ערבות זו יהמדד היסודי"
 סמוך לכך(.

 " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. המדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

סודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד הי
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא 
 כל הפרשי הצמדה. 

נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו  
 עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

מ יאוחר  לא  דרישתכם הראשונה בכתב,  לכם את    ימים  15-לפי  נשלם  אנו  ידינו  על  דרישתכם  מתאריך קבלת 
 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.  

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 להעברה ו/או להסבה.  ערבות זו אינה ניתנת

 בכבוד רב, 

 בנק ______________________  

  _________________________ 

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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 ' זנספח 

 ספח בטיחות נ

 
הסיכונים ודרכי הזהירות שיש לנקוט בהם  הוראות בטיחות והגנת הסביבה בנספח זה נותנות כיסוי למרב    -

 בעת ביצוע עבודות בניה, בניה הנדסית לרבות עבודות עפר וסלילת כבישים.
 
הוראות אלו באות בנוסף לכל דין בתחומי הבניה לרבות פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על    -

שבירים,   גגות  על  עבודה  תקנות  בניה,  תקנות  עובדים,  והדרכת  מידע  מסירת  תקנות  ותקנותיו,  העבודה 
-צו הבטיחות בעבודהתקנות לעבודה בגובה, תקנות ציוד מגן אישי, תקנות עזרה ראשונה במקומות עבודה,  

ותקנות   חוק  אסבסט,  עבודת  חוק  ואתתי,  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  עגורנאים,  תקנות  כללי,  פנקס 
 עבודת נוער. 

 
 האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות וגהות ומניעת תאונות באתר העבודה, -

 חלה על הקבלן המבצע ( להלן "הקבלן" או "הקבלן הראשי )" והוא יהיה אחראי 
 כל סדרי הבטיחות באתרי העבודה.  על

 יובהר כי בנוסף לאמור, יהא הקבלן הראשי אחראי על כל נושא הבטיחות של 
 קבלני המשנה המועסקים מטעמו, הנוכחים והמבקרים באתר.

 
ממונה הבטיחות ומנהל העבודה של הקבלן ישמשו, בין היתר, כאחראים לבטיחות בכל אתרי העבודה    -

ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות  במשך כל תקופת ביצוע   העבודה 
 המבוצעות על ידי קבלני המשנה 
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בתוקף, בעל ותק של לפחות    הקבלן ימנה ממונה בטיחות בעל אישור כשירות   - מינוי ממונה בטיחות  1.1
 בבניה.  שנתיים בענף הבניה ובוגר השתלמות ענפית

המינוי  1.2 את  לאשר  אזורי  עבודה  למפקח  בקשה  ימסור  ממונה  הקבלן  לטופס    של  בהתאם  הבטיחות 
יבקר באתר  -  1996  - העבודה (ממונים על בטיחות),התשנ"ו    שבתוספת הרביעית לתקנות ארגון הפיקוח על

 מינימום פעם
 בשבועיים ויוציא דוח כתוב על הלקויים. 

ועוזר בטיחות  1.3 .הודעה בד  -מינוי מנהל עבודה  בר  הקבלן ימנה מנהל עבודה ועוזר בטיחות מוסמכים 
מינויו של מנהל העבודה יופץ למפקח עבודה אזורי עם תחילת ביצוע העבודות באתר, על גבי טופס שאושר  
על ידי הפיקוח על העבודה. הטופס ימולא במלואו וכן יחתמו הקבלן ומנהל העבודה שהתמנה. הטופס ישלח  

 בדואר רשום למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור בו מתבצעת העבודה. 
 הקבלן יוודא רישום של מינוי מנהל העבודה ועוזר הבטיחות לרבות פרטיו  1.4 

  .האישיים בפנקס הכללי

 .כל העבודות יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמונה 1.5 

עוזר הבטיחות יסייע למנהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע התפקידים הבאים: בדיקה של קיום הוראות   1.6 

עוזר   לעניין  תיוג  רשימת  קביעת  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  הוראות  תיוג(  לרשימת  בהתאם  הבטיחות 

התשע"ט  הוראות הבטיחות  ), 2019  -בטיחות,  של  על הפרה  ובכתב  פה  בעל  למנהל העבודה  באתר  דיווח 

 .הבנייה, הודעה לעובד באתר הבנייה המפר הוראת בטיחות

 1.6עוזר הבטיחות ימצא באופן מתמיד באתר העבודה ויעסוק רק בתפקידי בטיחות כמוגדרים בסעיף   1.7 

. 

, וימלא אחר  1959מנהל העבודה ינהל פנקס כללי, בהתאם לדרישות צו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי(   1.8 

ת בפנקס בדגש לביצוע ותיעוד של הבדיקות התקופתיות לציוד )פיגומים, מתקני הרמה,  הדרישות המובאו

 .)אביזרי הרמה ועוד

. האחראי יהיה מצוי באתר במהלך כל שעות העבודה. שמו  אחראי על תיק עזרה הראשונההקבלן ימנה   1.9 

 ירשם בפנקס הכלל 

 . הוראות בטיחות כלליות באתר בניה 2

ר באופן שימנע גישה לזרים ויוצבו שלטים במקומות נראים לעין בנוסח: "סכנה כאן  אתר העבודה יגוד 2.1 

 ."בונים הכניסה לזרים אסורה 

שם מבצע הבניה ומענו, שם מנהל    :הקבלן יציב שלט במקום בולט לעין, שבו יצוינו הפרטים הבאים   2.2

 .העבודה ומענו ומהות העבודה המתבצעת

באתר העבודה ובסביבתו ולהקפיד על פינוי פסולת שהצטברה במהלך יום  יש לשמור על סדר וניקיון   2.3 

 .העבודה

 .יש לוודא כי העבודה לא תפריע לתנועת הולכי רגל וכלי רכב בקרבת את העבודה 2.4 

הקבלן יציב שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי ושילוט אזהרה מתאים לחומרים, לציוד ולתהליכי   2.5 

 .פן ברור ומובןעבודה מסוכנים באו 

באתר הבניה יוצב לוח מודעות בו יפורסם שמו ומספר הטלפון של מפקח העבודה, ממונה הבטיחות,   2.6 

 .מנהל העבודה, עוזר הבטיחות ואת שמו של הממונה על תיק עזרה הראשונה
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ובה על  בלוח המודעות יפורסמו חובותיהם של העובדים וביניהם החובה להודיע על סיכון שנתגלה והח  2.7 

 .שימוש בציוד מגן אישי שסופק, ולחובת ההתייצבות לכל הדרכה שנקבעה

באתר ימצא תיק עזרה ראשונה שמכיל לכל הפחות הפריטים ובכמות כמפורט בתקנות עזרא ראשונה   2.8 

 . 1988 -במקומות עבודה

תתאפשר הכנסה    הקבלן יוודא כי כל מכונה שלה חלקים מסתובבים, אלו יהיו מוגנים לבטח כך שלא 2.9 

 .של כל חלק מגוף אדם לתוך החלק המסתובב

הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי מסביב לכל פתח יותקן אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות   2.10 

למניעת נפילה של אדם. כמו כן יש להתקין לוח רגל למניעת נפילה של ציוד או חומרים. לסירוגין ניתן לכסות  

יהיה בעל חוזק מתאים למנוע נפילת אדם. הכיסוי יותקן כך שלא ניתן יהיה להזיזו ולא יהוה  הפתח. הכיסוי  

 .מכשול

הקבלן ומנהל העבודה יוודאו שהציוד וכלי העבודה שמשתמשים בהם לביצוע העבודה או הנמצאים   2.11 

הם או למצוי  באתר, יהיו במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום לסיכון המשתמש ב

 .בסביבה ויוודאו שהעובדים ישתמשו בציוד ובכלי העבודה למטרה שלה הם מיועדים

הקבלן ומנהל העבודה ינקטו בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או חפצים    2.12

עי מקובל  מגובה, בין אם על ידי קשירתם, הרחקתם בקצה קו הבניין או על ידי התקנת רשתות או כל אמצ

 .אחר

 מסירת מידע והדרכת עובדים3

בתחנת    3.1 הקיימים  הסיכונים  בדבר  ובפרט  במקום  הסיכונים  בדבר  עדכני  מידע  מסירת  יוודא  הקבלן 

העבודה שבה מועסק העובד. לצורך זה יערוך סיור לעובדים באתר הבניה, ידריכם לגבי הסיכונים במקומות  

הסיכונים ואופן המניעה מהם בסוגי העבודות השונות ובשלבי העבודה  השונים של אתר העבודה וידגיש  

 .השונים במהלך עבודות הבניה

 .הקבלן יקיים הדרכת בטיחות באמצעות בעל מקצוע מתאים ובקיא בנושאי ההדרכה 3.2

הקבלן יוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא בנושאי ההדרכה בהתאם לתפקידו ולסיכונים  3.3 

 .הוא חשוף שלהם

על הקבלן לנקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שנתנה לעובדים הובנה על ידם וכי העובדים פועלים על  3.4 

 .פיה

מטעם  3.5  מוסמך  בטיחות  מדריך  או  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  ידי  על  תינתן  עבודה  למנהלי  ההדרכה 

 .הפיקוח על העבודה

בהתאם לצורכי העובדים ובתדירות של לפחות אחת לשנה לכלל  ההדרכות המפורטות בסעיף זה יינתנו  3.6 

 .העובדים

ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, תאריך ההדרכה, סוג    3.7 הקבלן 

 .ונושאי ההדרכה, שם המדריך, כשירות ותפקידו
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תמצית בכתב של מידע בדבר  הקבלן ימסור לעובדים באתר הבניה, לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו,  3.8 

הסיכונים במקום העבודה, בתחנת העבודה שבה הוא מועסק ולסיכונים בכל מקום אחר בו עלול להיחשף  

 .עקב ביצוע תפקידו

תמצית הסיכונים בכתב תהיה בשפה העברית והערבית ובמידת הצורך בשפה המובנת לעובדים. במידה    3.9

מסרה התמצית ה קבלן יוודא שתוכנה יוסבר לעובד בשפה בה  וקיימים עובדים שאינם שולטים בשפה בה נ

 .הוא שולט

בכל עבודה שבה נדרשת הסמכה, יוודא הקבלן שלעובד הסמכה ו/או רישיון בתוקף. מבין עבודות אלו  3.10 

עבודות חשמל, עגורנאים, אתתים, בוני פיגומים מוסמך, מנהל עבודה   ,עבודות גובה, עבודות במקום מוקף

 .ה, מפעילי ציוד מכני הנדסיבאתרי בני

 . ציוד מגן איש4

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקני בכמות מספקת בהתאם לסוגי העבודות המבוצעות והסיכונים    4.1

 .הקיימים באתר הבניה לרבות משחת הגנה בפני השמש

המגן4.2  בציוד  משתמשים  העובדים  כי  יוודא  העבודה  העו  .מנהל  ידריך  הצורך  אופן  במידת  על  בדים 

 .השימוש בציוד

חבושים בכובע מגן תקני,    ,משך כל השהיה באתר הבניה העובדים יהיו לבושים בבגדי עבודה מלאים4.3 

למניעת חדירת   S3 ( ונעלי בטיחות המתאימות לעבודה באתר בניה )סוליה מסוג1258אפוד זוהר תקני )ת"י 

 .) מסמרים

 . עבודת גובה 5

מטרים יהיה בעל אישור תקף מטעם    2ה העלול ממנה ליפול לעומק העולה על  כל עובד המבצע עבוד  5.1

מדריך גובה מוסמך, המעיד על ההדרכה לעבודה אותה הוא מבצע, וברשותו טופס מתאים על פי התוספת  

 .. העתק של אישור זה יוצמד לפנקס הכללי של אתר הבניה2007לתקנות עבודה בגובה, 

, אינו במצב העלול  4.10בצע עבודת גובה, בנוסף לאישור בתוקף כאמור בסעיף  הקבלן יוודא כי העובד המ  5.2

לסכן אותו או את העובדים עימו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, משקאות משקרים או מחמת ליקוי גופני  

 .או נפשי

סופג    5.3 עם  נפילה  לבלימת  במערכת  העבודה  זמן  כל  במשך  מאובטח  כשהעובד  יתבצעו  בגובה  עבודות 

רגיה המחובר לרתמת בטיחות או מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה עם סופג  אנ

 .אנרגיה המחובר לרתמת בטיחות

 .העבד המבצע עבודת גובה ינעל נעלי בטיחות ויחבוש כובע מגן5.4 

 .כל עבודת גובה תהיה מתואמת ובאישורו של מנהל העבודה5.5 

מצא עובד במפלס הקרקע בנוסף לעובדים המבצעים את העבודה בגובה.  במהלך ביצוע עבודת גובה, יי5.6 

העובד הנמצא במפלס הקרקע ימנע התקהלות אנשים באזור ויקיים קשר קבוע ורציף עם העובדים בגובה  

 .ויסייע להם ככל שיידרש

 .ויהאין לאשר עבודות גובה בתנאי מזג אויר חריגים ביניהם גשם, ברד, רוחות חזקות ובראות לק 5.7
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אופן ביצוע עבודת גובה, אופן השימוש בציוד מגן אישי, תכנון והתקנת קווי עיגון, אופן בדיקת הציוד    5.8

לעבודת גובה, העמידה בתקני הציוד לעבודה בגובה והוראות בטיחות בעת ביצוע העבודות יעשה בהתאם  

 . 2007 -למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה, התשס"ח

 ות במקום מוקף עבוד  .6

הנחוצות    6.1 הבטיחות  בדרישות  הבקיא  עבודה  מנהל  של  הישיר  בפיקוחו  תתבצע  מוקף  במקום  עבודה 

 .לעבודה במקום מוקף

 .לא תותר כניסה למיכל או שוכה או כל מקום מוקף אחר אלא אם יש הכרח בדבר 6.2

מנהל העבודה יוודא כי העובדים במקום מוקף הנם בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה    6.3

 .בגובה

  מנהל העבודה יוודא הימצאות כל ציוד המגן וציוד החילוץ ועזרה ראשונה הנדרשים לעבודה במקום   6.4

 .מוקף ושהציוד במצב תקין ומוכן לשימוש

 :באחריות מנהל העבודה להבטיח6.5 

אי קיום אוירה רעילה, דליקה או נפיצה במקום המוקף באמצעות בדיקה בגלאים מתאימים ומכוילים  6.5.1 

 .שתבוצע לפני הכניסה למקום המוקף

 .במקום ימצאו רק העובדים המבצעים העבודה6.5.2 

 .בטוחה למקום המוקףגישה נוחה ו 6.5.3

המקום    6.5.4 בתוך  הנעשה  על  שישגיחו  למקום  מחוץ  פנויים  אנשים  שני  לפחות  יהיו  העבודה  זמן  שכל 

 .המוקף. אנשים אלו יהיו מתודרכים ומסוגלים פיזית לחלץ עובד מתוך המקום המוקף 

 .הצבת ציוד חילוץ מתאים לרבות חצובה עם גלגלת וכבל שבקצהו אונקל6.5.5 

 . שימוש בסולמות 7

יספ 7.1  במידות  הקבלן  לאופי העבודה המבוצעת,  פגם, מסוג המתאים  ללא  סולמות  ק במקום העבודה 

 .ובגבהים המתאימים למקומות הצבתם ובכמות הדרושה

 . 1847הסולמות יהיו בעלי תקן המתאים לתקן ישראלי  7.2 

סול  מנהל העבודה יקפיד כי הסולם ישמש רק למטרה שהוא מיועד לה על פי צורת בנייתו. הקבלן יפ 7.3 

 .לשימוש סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם

 .מנהל העבודה יוודא כי העובדים בסולמות הנם בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה  7.4

מטרים( על סולם אלא אם יתקיימו כל    2הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי לא יעבוד עובד בגובה )מעל    7.5

הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידות העובד, הוא מאובטח במערכת    אלה:

לבלימת נפילה, המתאימה לאופי העבודה המבוצעת, מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב והוא חובש  

 .כובע מגן ונועל נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה

ה  7.6 סייגים לשימוש בסולמות וההוראות לטיפוס ולעבודה על  אופן השימוש בסולמות, אופן העמדתם, 

 . 2007 -סולמות יעשה בהתאם לדרישות המוגדרות בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה, התשס"ז

 פיגומים  .8
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בכל עבודה שאינה ניתנת לביצוע בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח, יותקן    8.1

  .ניפיגום מתאים ותק

מטר, יעשה בהשגחתו והנהלתו הישירה של בונה    6התקנה או פירוק של פיגום זקפים שגובהו עולה על    8.2

 .מקצועי לפיגומים

מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלו נועד, עם התקנתו ולפני תחילת    8.3

 .השימוש

לשבוע לפחות, לאחר כל הפסקת עבודה מעל שלושה  לאחר הבדיקה הראשונית הפיגום ייבדק אחת    8.4

 .ימים ואחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח

 .הבדיקות לפיגומים, הנעשות על ידי מנהל העבודה ירשמו בפנקס הכללי וידווחו לקבלן המבצע 8.5

 .אין להתקין מתקני הרמה על פיגומים 8.6

 .מטרים יוקמו לפי תכנון 18מעל  פיגום זקפים מעץ שגובהו  8.7

לפני התקנת פיגום ממוכן הקבלן יוודא כי קיים אישור ייצרן לדגם )רישום דגם( של הפיגום והוא רשום    8.8

 .בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים של מפקח עבודה ראשי. אישורים אלו יצורפו לפנקס הכללי

י   8.9 די בודק מוסמך וזה הנפיק תסקיר בודק מוסמך  לפני השימוש בפיגום ממוכן יש לוודא בדיקתו על 

ובוצע תיקון במערכת   בודק מוסמך אחת לשישה חודשים. במידה  ידי  על  ייבדק  כן הפיגום  בתוקף. כמו 

 .ההרמה או התלייה הפיגום הממוכן ייבדק על ידי בודק מוסמך טרם השימוש בו

מוכן, בו ירשם עומס העבודה הבטוח  מנהל העבודה יוודא הצבה של שילוט במקום בולט, בפיגום המ  8.10

 .ומס' העובדים הרשאים לעבוד עליו

יוודאו כי כל העובדים העוסקים בהתקנה, בפירוק ובעבודה על גבי כל סוגי    8.11 ומנהל העבודה  הקבלן 

 .הפיגומים יהיו בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה

רם, החומרים מהם עשויים, אופן פסילתם והסייגים השונים  הנתונים, המידות, אופן הצבתם וחיבו   8.12

לשימוש בסוגי פיגומים שונים יעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  

- 1988 . 

במידת הצורך או על פי דרישה, הקבלן יציב יריעות כיסוי לכל פיגום, כדי למנוע נזק שעלול להיגרם    8.13

וש ולא  לעוברים  תיפתחנה  שלא  באופן  לפיגום  היטב  ומחוברות  מספיק  חזקות  תהיינה  היריעות  בים. 

 .תקרענה עקב רוח או כל סיבה אחרת

המפלסים    8.14 על  בדגש  הפיגום,  של  התחתון  במפלס  ואזהרה  הגנה  אמצעי  להתקין  יש  הצורך  במידת 

ת ציוד, העפת עצמים על עוברי  הקרובים/סמוכים לעוברים ושבים. אמצעים אלו יבואו על מנת למנוע נפיל

 .אורח

 עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה  .9

עבודה בגובה באמצעות בימה מתרוממת ניידת, פיגום תלוי ממוכן וסל להרמת אדם תעשה בתנאים    9.1

 :הבאים

תקינות    9.1.1 את  המאשר  תקף  בודק  תסקיר  ונתקבל  מוסמך  בודק  בידי  יסודית  בדיקה  נבדק  המתקן 

 .ה בטוחההמתקן להפעל
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 .לגבי סל הרמה צוינה בתסקיר הבודק המוסמך התאמת הסל לכלי ההרמה שעליו יש להרכיבו 9.1.2

העבדים במתקן הרמה יחבשו כובע מגן, ינעלו נעלי בטיחות ויהיו רתומים ברתמת בטיחות עם מערכת    9.1.3

 .לבלימת נפילה לנקודת עיגון במתקן ההרמה

(, ובעלי  10העובדים יהיו בעלי מינוי להפעלת המתקנים בהתאם לדרישות בתקנות העגורנים )ראה סעיף    9.2

ה בגובה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים ו/או  אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבוד

 .מתוך סלים להרמת אדם

הקבלן ומנהל העבודה ידריכו ויוודאו כי העובדים בקיאים בהוראות הבטיחות לעבודה והפעלה נכונה    9.3

עבודה  -   17סעיף    2007  -של המתקנים בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה, התשס"ז

 .גובה באמצעות מיתקן הרמהב

 . מתקני ואביזרי הרמה 10

 .בודק מוסמך כנדרש בחוק והוצאה לגביהם תסקיר תקף המאשר את הפעלתם הבטוחה 10.1

העובדים המפעילים מנופים ו/או עגורנים יהיו בעלי תעודת עגורנאי תקפה לסוג המנוף/עגורן אותו    10.2

 .מפעילים

( המופעלות בכוח מכני,  79)כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה סעיף  למפעילי מכונות הרמה אחרות    10.3

 .חשמלי, הידראולי או פנאומטי יהיה בידם מינוי מטעם הקבלן

שנה, לאחר שעבר הדרכה בידי אדם בעל ניסיון של שנה אחת לפחות    18המינוי יינתן לעובד שמלאו לו   10.4

בפנ ובהגנה  ההרמה  מכונת  של  בטוחים  ותחזוקה  בהפעלתה  בהפעלה  הכרוכים  האפשריים  הסיכונים  י 

 .ותחזוקתה

 .על גבי מתקני ההרמה ירשם העומס העבודה המותר על פי תסקיר בודק המוסמך שבתוקף 10.5

 .יש לאסור הימצאות אדם מתחת למשא מורם 10.6

 .בעת הרמה ו/או הנפה של משאות יש להבטיחם בפני נפילה 10.7

מצעי הרמה אחר, תיעשה באופן אנכי בלבד ויינקטו האמצעים הדרושים  הרמת משא, על ידי עגורן או א  10.8

 .למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון

 . עבודות הנפה 11

 :בדיקות טרם ביצוע ההנפה 1.11

תיחום אזור העבודה באמצעות סס"ל או גידור, למניעת כניסת עובדים לא מורשים לאזור ההנפה.    11.1.1

 .שומרים למניעת מעבר בלתי מורשיםבמידת הצורך יש לשקול הצבת 

בגדי עבודה, קסדה, משקפי    :לוודא כי כל העובדים המעורבים יהיו מצוידים בציוד מגן אישי הכולל 11.1.2

 .מגן, נעלי בטיחות וכפפות

  14תוקף תסקיר לעגורן  (בדיקת תסקירי בודק מוסמך של העגורן ואביזרי ההרמה שישמשו להנפה    11.1.3

 .) חודשים  6ההרמה חודש ולאביזרי 

 .בדיקת רישיונות וביטוח בתוקף של במנוף 11.1.4

 .בדיקת תוקף רישיונו של המנופאי המתאים לסוג העגורן אותו מפעיל 11.1.5

 .יש לוודא כי העגורנאי יודע את משקלו של המטען   11.1.6
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 :באחריות המנופאי לוודא 11.2

 .דה הבטוח של העגורןכי משקל המטען ידוע והוא קטן מעומס העבו 11.2.1

במידה ואין מידע על המשקל של המטען יש להיעזר באמצעים לשקילה מדויקת, לפני ביצוע ההנפה.    11.2.2

  (LOAD CELL) ניתן להוסיף מכשיר מדידה ע"ג האונקל

 .כי העגורן ואביזרי ההרמה מתאימים למשקל המורם11.2.3 

 .יש לאסור הימצאות אדם מתחת למשא מורם  11.2.4

 .בעת הרמה ו/או הנפה של משאות יש להבטיחם בפני נפילה11.2.5 

האמצעים    11.2.6 ויינקטו  בלבד  אנכי  באופן  תיעשה  אחר,  הרמה  אמצעי  או  עגורן  ידי  על  משא,  הרמת 

 .הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון

ה המרחק מקצה זרוע העגורן  יש לוודא כי אזור הפעלת זרוע העגורן אינו בקרבת קווי מתח ובכל מקר   11.2.7

 .מטרים 6  -מקווי מתח לא יקטן מ

 חפירות ועבודות עפר  .12

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה יבדוק הקבלן האם במקום קיימים קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון,    12.1

מנת   על  "גישוש"  חפירות  יבצע  ו/או  קיימות  בתוכניות  ייעזר  הצורך  במידת  באלה.  כיוצא  או  קיטור  גז, 

 .לחשוף ולאתרם

הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים על מנת למנוע פגיעה בעובדים או במתקנים והתקנים. מנהל    12.2

העבודה ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים הנמצאים בחפירה או בבור מזרם חשמלי,  

 .אדים מזיקים, גזים או התפרצות זרם מים

מטרים, יובטחו בפני התמוטטות על ידי דיפון מתאים.    1.20צדי חפירה או מילוי שעומקם עולה על    12.3

 .מטרים יעשה לפי תוכנית אשר תמצא בצמוד לפנקס הכללי 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 

או    12.4 למפולת  לגרום  העלול  אחר  כבד  ציוד  או  הנדסי  מכני  ציוד  או  רכב  החפירה  לשפת  לקרב  אין 

 .ינה מתאימיםהתמוטטות החפירה, אלא אם ננקטו אמצעי דפ

 .סנטימרים מדופן החפירה או משפתה 50אדמה שהוצאה תוך כדי חפירה תונח במרחק העולה על  12.5

לבין    12.6 עובד  בין מקום הימצאותו של  יציב. המרחק  והעליה לחפירה תעשה באמצעות סולם  הירידה 

 .מטר 15אמצעי העלייה לא יעלה על 

 .ים ובמספר מספיק בהתאם לצורכי העבודהמעל כל תעלה יש להתקין מעברים בטוח 12.7

מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון מידי יום לפני תחילת העבודה.    12.8

כמו כן לאחר הפסקת עבודה של שבעה ימים ולאחר הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה. תוצאות ביצוע  

 .הבדיקה ירשמו בפנקס הכללי

מטרים, תגודר באמצעות הצבת מעקה בטיחות    2אשר לתוכה עלול אדם ליפול מגובה העולה על  חפירה    12.9

 .עם אזן יד ואזן תיכון מתאימים, יציב ובחוזק נאות שימנע נפילת אדם

כמו כן בכל חפירה או בור    .בעבודה בשעות החשיכה בקרבת תעלה פתוחה, תותקן תאורה נאותה  12.10

 .ב שלט בנוסח "סכנה, תעלה פתוחה" ובלילה יוצבו פנסים אדומים לאזהרהממנו קיימת סכנת נפילה יוצ 
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דיפון תעלות באדמה חולית, עבודה במד רון, הבטחת יציבות קיר חצוב וכל פעילות במסגרת עבודה    12.11

 1988  -של חפירה ועבודות עפר תעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  

. 

 יסת מבנים . הר13

פירוק או הריסה של מבנה או חלק ממנו  13.1 כל  על  זה חלות  בין שהינו מבנה בטון,    ,ההוראות בסעיף 

 .בלוקים, ברזל או צריפים

כחלק ממימוש אחריותו של   לפני תחילת כל עבודת הריסה של בניין, כולו או מקצתו יש לקבל היתר.  13.2

יקה הנדסית של מצב חלקי המבנה המיועדים להריסה ואלו  המהנדס החתום על ההיתר, יש לוודא ביצוע בד 

 .שבקרבתו, כולל רצפות, תקרות וקירות, כל זאת במגמה למנוע התמוטטות בלתי רצויה

עבודת    13.3 ביצוע  עת  בכל  באתר  תימצא  אשר  מפורטת  עבודה  תוכנית  הקבלן  יכין  מבנה  הריסת  בכל 

כל  או    ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. התוכנית תכלול את  שלבי ההריסה, לרבות שיטות הפלת המבנה 

 .חלקיו, הציוד והכלים הנדרשים ואת אמצעי הבטיחות שיש לנקוט

עבודות הריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת    13.4

 .מבנים

קיר נושא, קיר מגן, עמוד    ,קמרון  עבודות הריסת מבנה פלדה, מבטון ומבטון מזוין, הריסת גג, תקרת  13.5

מטרים, יבוצעו רק על ידי בונה מקצועי כהגדרתו   1.5נושא ומדרגות, הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על

 . 1988 -,התשמ"ח )בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה

הוא משמש בונה  עבד שלוש שנים לפחות באותו מקצוע בנין שבו  18מי שלאחר הגיעו לגיל  – בונה מקצועי (

 .)מקצועי

טרם ביצוע עבודות ההריסה יש לבצע הכנות מתאימות להבטחת בטיחותם של העובדים העוסקים    13.6

בהריסה, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועד להריסה לרבות קיום סיור בטיחות לאיתור מפגעים  

 .עת התפוצצות של גזים ו/או אבקבמבנה ובסביבתו, תוך מתן דגש לנקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים למני

עליו    13.7 לשלט  בנוסף  וזאת  לעין  הנראים  אזהרה  שלטי  בו  ויצגו  מתאימה  בגדר  יגודר  ההריסה  מקום 

 .יירשמו שם מבצע ההריסה ומענו, שם מנהל העבודה ומס' הטלפון שלו

 .דרכי הגישה הבטוחות למקום ההריסה יסומנו באופן ברור 13.8

 .ומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות מקרית או בלתי מבוקרתכל חלקי המבנה הע 13.9

גזים, אויר דחוס, מים    13.10 ינותקו מזרם ה חשמל, מאספקות של  כל חלקי המבנה העומדים להריסה 

 .וקיטור וכן יינקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה במערכת הביוב והתקשורת שבקרבת מקום ההריסה

עבוד   13.11 הפסקת  ותחול  לבמידה  מעבר  ההריסה  למניעת    48  -ות  נאותים  אמצעים  יינקטו  שעות, 

 .התמוטטות החלק הנותר של המבנה

שעות יש לוודא כי המקום מגודר, משולט,    48במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה שאינה עולה על    13.12

 .יואר בלילה ויועמד שומר למניעת גישה למקום
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אסבסט. במידה  -להריסה חלקים העשויים באסבסט או צמנט יש לבדוק אם קיימים במבנה המיועד  13.13

להגנת   המשרד  מטעם  שבתוקף  והנהלים  האסבסט  לחוק  בהתאם  יבוצעו  וההריסה  הפירוק  וקיימים 

 .הסביבה

בנוסף לכל המצוין על הקבלן לעמוד בכל הדרישות מטעם עיריית רמת השרון, מנהל הנדסה, פרק    13.14

 .יסת מבניםארגון אתר עבודה בכל הנוגע להר

 "הנחיות מיוחדות לביצוע עבודת "קיטום  13.15

 תוכנית ארגון בטיחות של אתר הבניה  13.15.1

ובמסמך    13.15.1.1 הבנייה  בתקנות  המוגדרות  לדרישות  בהתאם  בטיחות  ארגון  תוכנית  יכתוב  הקבלן 

 .בנושא, מטעם אגף הפיקוח על העבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

ולכתוב בפרוטרוט, לרבות צירף מסמכים    13.15.1.2 בנוסף למוגדר בדרישות תקנות הבניה יש להתייחס 

 :נושאים הבאיםושרטוטים במידת הצורך, ה 

 תיחום, גידור ושילוט של אתרי ההריסה ואזורי הבנייה השונים  13.15.1.3

 הגנה על בטיחות הציבור )מעברים בטוחים לעוברים ושבים, נותני שירות ועוד(  13.15.1.4

 הקמת מחסומים, מעקות, מעברים, הסדרי כניסה ויציאה, הסדרי תנועה וסילוק מכשולים  13.15.1.5

שינוי ונעילת מקורות אנרגיה של מערכות החשמל, מים, ביוב, גז, מיזוג אויר ותקשורת ומערכות    13.15.1.6

 .כיבוי וגילוי

 אזורי אחסון של ציוד, כלים וחומרי בניה לסוגיהם 13.15.1.7

 ות לכלי צמ"ה של הקבלן חני 13.15.1.8

מקום מכולות פסולת בניין, אופן הפינוי ותדירות הפינוי בהתאם לדרישות אגף הנדסה של עריית    13.15.1.9

 .רמת השרון

 )זיהום אויר, זיהום קרקע ,מניעת מטרדים בהתאם למוגדר בתקנות למניעת מפגעים )רעש 13.15.1.10

 הגדרת שעות עבודה באתר  13.15.1.11

לפני עבודות ההריסה יש לתכנון נעילת דלתות, מעברים, מדרגות ו/או פתחים למצב שלאחר    13.15.1.12

 .עבודות הקיטום, כך שעם כניסת עובדים לבניין לא ייווצר מצב בו עלולים ליפול בשל הריסת חלק מהמבנה

 מערכות הבניין  13.15.2

, יתועדו בתוכנית ויאושרו על ידי מתכנן  ניתוק, שינויים ומעקפים של מערכות השונות יתוכננו  13.15.2.1

 .רשום ומוסמך

כל שינוי במערכת החשמל תאושר על ידי מהנדס חשמל מוסמך. הביצוע ייבדק ויאושר על ידי    13.15.2.2

 .)מהנדס חשמל בודק (אשר יוודא כי לכלל המערכות קיימים מעגלי הגנה והארקה כנדרש בחוק

השינויים יבוצעו ויאושרו   .158מידה וקיימת, תותאם לדרישות ת"י  כל שינוי של מערכת הגז, ב  13.15.2.3

 .על ידי טכנאי גז מוסמכים כמוגדר בתקנים

 .כל שינוי של מערכת תקשורת יבוצע על ידי טכנאי מוסמך של החברה לה שייכת התשתית במקום  13.15.2.4

ניידים תקניים, המצ  13.15.2.5 וידים במפסק פחת וממטים  במידת הצורך, יבוצע שימוש בלוחות חשמל 

 .)כתומים( HO7RN-F מתאימים. כבלי החשמל יהיו מסוג בעל הגנה כפולה מסוג
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 הגנת הציבור   13.15.3

ובכל אזור הסכנה לנפילת הריסות לא    13.15.3.1 כי בבניין  יוודא  לפני עבודת "הקיטום" הקבלן המבצע 

 .לא מיועד להריסה ינעלונמצאים עובדים. כל דרכי הגישה, המעברים וכניסות לבניין ש

האזור יתוחם וישולט בשלטי אזהרה תקניים ובולטים ויוצבו שומרים למניעת כניסה ומעבר של   13.15.3.2

 .עובדים ועוברי אורח

 .רכבים וציוד לסוגיו יורחקו אל מעבר לאזור שהוגדר כאזור סכנה לנפילת חלקי הריסות 13.15.3.3

 .עות האור בלבדעבודות ההריסה יבוצעו בש 13.15.3.4

הקבלן יוודא כי בכל סוף יום עבודה יבוצע סיור בטיחות על ידי מנהל העבודה של האתר, לאיתור    13.15.3.5

וסילוק מפגעי בטיחות שנוצרו במהלך יום העבודה כגון מכשולים, בורות פתוחים, חפירות בלתי מגודרות  

 .ועוד

 מסירת מידע לדיירים של המבנים הסמוכים  13.15.4

הקבלן יהיה בקשר רציף עם נציגי הדיירים של המבנים הסמוכים ויעדכנם בכל הנוגע לסיכונים    13.15.4.1

 .במהלך הבנייה ולשינויים בשלבי הבנייה השונים

מידע בדבר סיכונים, שינויים או כל פעילות אשר עלולה להשפיע על הדיירים יפורסם לדיירים של    13.15.4.2

 .המבנים הסמוכים. פרסומים אלו יוצבו בלוח מודעות במקום בולט בכניסות לבניינים הסמוכים

אירוע   הקבלן יפרסם בלוח המודעות ולנציגי הדיירים מספרי טלפון להתקשרות בעת הצורך כגון  13.15.4.3

 .חירום, הפסקת מקורות אנרגיה ועוד

 שעות עבודה באתר  13.15.5

  2000הקבלן יעמוד בדרישות החוק בכל הנוגע לשעות העבודה המותרות קרי הפסקת כל עבודה בין השעות 

 .למחרת 0700לשעה  1700 למחרת ובימי מנוחה בין השעה 0700לבין  

 צמצום החשיפה לגורמים מזיקים  13.15.6 

 הקבלן יקפיד על שימוש בתהליכים רטובים על מנת לצמצם החשיפה  13.15.6.1

 .לאבק

יש להציב יריעות בכל מקום בו מבוצעת עבודת הריסה, קידוח לרבות על פיגומים במגמה לצמצם   13.15.6.2

 .את פיזור האבק הנוצר בעקבות עבודות אלו

ת   13.15.6.3 וצביעה  חציבה  עבודות  מזיק,  לרעש  הגורמות  בהם מרבית  עבודות  בשעות  שניתן  ככל  עשנה 

הדיירים אינם שוהים בבתים הסמוכים. בביצוע עבודות אלו, הקבלן יוודא מסירת מידע לדיירים בעוד מועד  

 ויתריע בפניהם על הצורך בסגירת חלונות ופתחים

 עבודות הנפה ושינוע   13.15.7

הנפה ושינוע של מטענים אסורה מעל אזור בו נמצאים דיירים וכלי רכב. במידה שיש צורך לבצע    13.15.7.1

לא   ועוברי אורח  דיירים  כי  יוודא  יתואם מראש. הקבלן  של הדיירים הדבר  עבודת הנפה באזור השהיה 

ימ  הצורך  ובמידת  שיתריעו  עובדים  ידי הצבת  על  זאת  לוודא  על הקבלן  מורם.  נעו  ימצאו מתחת למשא 

 .המעבר עד לסיום העבודות
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בהם    13.15.7.2 פגיעה  למנוע  מנת  על  דיירים  של  וציוד  רכבים  סילוק  לוודא  יש  הנפה  עבודת  ביצוע  לפני 

 .במקרה של נפילת ציוד

 . חומרים מסוכנים 14

  חומרי בידוד, זיפות ועוד,  ,חומרים דליקים ביניהם, מדללים, צבעים, ממיסים, דבקים, גלילי גז דחוס  14.1

 ."יורחקו ממקורות חום, חשמל ואש גלויה ובסמוך להם יוצב שלט בנוסח: "העישון אסור

מנהל העבודה יוודא שלכל החומרים המסוכנים באתר קיימים גיליונות בטיחות ושהעובדים מודעים    14.2

 .לסיכונים בשימוש החומרים 

 .ת המופיעות בגיליון הבטיחותמנהל העבודה יוודא אחסון, שימוש וטיפול בחומרים בהתאם להנחיו 14.3

 .כמות החומרים המסוכנים שתוחזק באתר, לא תעלה על הכמות הדרושה לשבוע עבודה 14.4

אתר האחסון של החומרים ישולט בשלט תקני הכולל קבוצת סיכון, מספר או"ם וקוד לפעולת חירום   14.5

לים ועוד( יאוחסנו בתוך מאצרות  עבור כוחות ההצלה, כמו כן אריזות של חומרים מסוכנים )חביות, מיכ 

 .נפרדות לכל קבוצת סיכון

 .ק"ג 50בסמוך לאתר האחסון יוצב מטפה קצף/אבקה  14.6

 .בעת ביצוע עבודה בחומרים מסוכנים מנהל העבודה יוודא שימוש בציוד מגן מתאים על ידי העובדים 14.7

עם כיפות מגן וקשורים    ,גבי משטח יציב  גלילי גזים דחוסים לריתוך יוחזקו במקום מוצל, מאוורר, על   14.8

 .למניעת נפילתם

 .אין לבצע שימוש בגז אצטילן אלא בגז בוטן בלבד 14.9

 .יש לוודא שגליל החמצן לא יבוא במגע עם שמנים או ממיסים העלולים לגרום לשריפה  14.10

 . עבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוה 15

גבו  15.1 דליקות  פוטנציאל  בעלת  ו/או  עבודה  לחום  הגורמת  גלויה,  בלהבה  המתבצעת  עבודה  הנה  ה 

לניצוצות לרבות עבודת ריתוך לסוגיה )חשמלי או אוטוגני(, הפעלת מבער, הלחמה, עבודות זיפות, חיתוך  

 .והשחזה

בסעיף    15.2 כמוגדר  דליקות  פוטנציאל  בעלת  עבודה  מנהל    15.1כל  של  אישורו  קבלת  לאחר  תעשה 

 .העבודה/הקבלן

 :ל העבודה/קבלן יאשר העבודה לאחר שביצע ווידא שהתקיימו                     הפעולות הבאותמנה 15.3

 .נבדקו מיקומם ותקינותם של מטפי כיבוי אש ובמידת הצורך נפרשו צינורות כיבוי  15.3.1

הורחקו חומרים דליקים לרבות חומרים מסוכנים )ביניהם נוזלים דליקים, שמנים, חומרי סיכה,    15.3.2

 .מטר ממקום ביצוע העבודה 10  -ארגזי עץ, שארי עץ, נייר, קרטון, צמחייה וכד'( למרחק שלא יפחת מ

ן החומרים  יש להציב מחיצה בלתי דליקה בי  15.3.2במקרים בהם לא מעשי לקיים הדרישות בסעיף    15.3.3

 .מטרים 2 -ומקום העבודה. במקרה זה המרחק לא יקטן מ

 .העבודה תתבצע במקום מאורר היטב 15.3.4

בסמוך למקום העבודה יוצב לפחות עובד אחד בתפקיד "צופה אש", אשר ישקיף על העבודות. עובד   15.3.5

התפתחות שריפה. "צופה  זה יהיה בקיא בהפעלת מטפה כיבוי ויודע להזעיק את מנהל העבודה למקרה של  

 .דקות לאחר גמר העבודות למקרה שתתפתח שריפה 30האש" יישאר במקום ביצוע העבודה לכל הפחות 
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בעת ביצוע עבודות ריתוך מנהל העבודה יוודא כי הציוד תקין והורכבו בו כל התקני הבטיחות הנדרשים    15.4

 .לחץביניהם, ווסתים, בולמי להבה, אל חוזרים על המבער ושעוני 

 .חל איסור להשתמש בגז אצטילן לריתוך אוטוגני או חיתוך בלהבה פתוחה 15.5

הגלילים יאוחסנו במקום מוצל    .גלילי הגז יהיו רתומים על עגלה ייעודית ובעלי בדיקה תקופתית תקפה  15.6

ות  ומאוורר. הגלילים הריקים יאוחסנו כשהם על משטח יציב, רתומים למקום יציב והורכבו עליהם כיפ

 .הגנה

 עבודות ביטומן חם  15.7

מנהל העבודה יוודא כי עבודה זו תעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה. כמו כן מיכל הביטומן    15.7.1

 .יוסק על ידי עובד מנוסה

 .מטר לפחות ממיקומם של חומרים דליקים 10חימום ביטומן יעשה במרחק של  15.7.2

מיכל לחימום הביטומן יהיה תקין ומבנהו וחוזקו יתאימו לעבודה שלה הוא מיועד. הוא יועמד על    15.7.3

בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב. יש לוודא שיושאר רווח מספיק בין החומר לשפתו העליונה של המיכל,  

 .סנטימטרים, על מנת למנוע גלישה של הביטומן בעת חימומו 15לפחות 

קילוגרם.    6ם העבודה יוצב "צופה אש", אשר ישקיף על העבודות ויצויד במטפה אבקה  בסמוך למקו  15.7.4

 . 15.3כמו כן ימלא אחר ההנחיות שבסעיף 

בקרבת מיקום חימום הביטומן תימצא כמות מספקת של חול, עתים ומחבטים למקרה שתפרוץ    15.7.5

 .שריפה

 חשמל  .16

 .דו רישיון חשמל תקף לאותו סוג עבודה אותה מבצעכל עבודת חשמל תבוצע על ידי עובד שיש בי  16.1

לוח החשמל באתר הבניה יהיה בעל תו תקן ומותאם לדרישות תקנות החשמל. הוא יותקן במקום נוח    16.2

 .לגישה ובאזור מואר ומאוורר

 .בלוח החשמל כל מקור מתח יצויד במפסק ראשי המאפשר נעילה במצב "מופסק" בלבד 16.3

ידי    0.03במפסק מגן ברגישות של  הלוח יצויד    16.4 אמפר. המפסק ייבדק בתדירות של אחת לחודש )על 

 .)לחיץ הבדיקה

 .)כבל בצבע כתום( HO7RN-F הכבלים המאריכים יהיו מסוג  16.5

ותקינותם    16.6 לשלמותם  חזותית  יבדקו  לפני השימוש  כפול.  בידוד  בעלי  יהיו  כלי החשמל המטלטלים 

 .לרבות כבלי החשמל והתקע

כבלי החשמל שבשימוש יוגנו בפני פגיעות מכאניות, הכבלים לא יונחו בנתיב תנועה של כלי רכב ועל    16.7

פני הקרקע יוגנו באמצעי הגנה    .שלוליות מים. עדיף ל העבירם מעל  במידה והדבר אינו אפשרי הכבלים 

 .נאותים

, תוך  1988דה, עבודות בניה  עבודה בקרבת קווי חשמל יעשו בהתאם לדרישות בתקנות הבטיחות בעבו  16.8

מטר מקווי מתח העולים על    5  -וולט ומ  33000מטר מקווי מתח עד    3.25  - מתן דגש כי המרחק לא יקטן מ  

 .וולט 33000

 כלי רכב וציוד מכני הנדסי  17.
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הקבלן יוודא כי לכלל הרכבים לרבות רכבי ציוד מכני הנדסי )צמ"ה( הם בעלי רישוי שנתי תקף, ביטוח    17.1

 .ובה וצד ג'. כמו כן יוודא כי נהיגה ברכבים אלו לרבות מלגזה תעשה על ידי בעל רישיון מתאים ובתוקףח

כנדרש בתקנות הבטיחות    17.2 מכונת הרמה אחרת  למפעילי  מינוי  בעלי  יהיו  ניידת  במת הרמה  מפעילי 

 . 1992  -התשנ"ג  )בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ואתתים

 .ודא הגנה לבטח על כלל החלקים הנעים בציוד מכני הנדסי לסוגיו השוניםהקבלן יו 17.3

הציוד המכני ההנדסי יהיה מצויד בהתקני בטיחות תקינים: מראות פנים וצד, צופר/זמזמם אוטומטי    17.4

צידי   משני  הגבוהות  בנקודות  יותקנו  אלו  מהבהבות.  סימון  מנורות  ושתי  לאחור  הנסיעה  בעת  המופעל 

 .עלו ברציפות במשך כל זמן העבודה בין אם הכלי בתנועה ובין אם הוא במצב נייחהכלים ויופ

 . מניעה והגנה בפני אש18

 ."בכל מקום בו מאוחסנים חומרים מסוכנים יוצב שלט בנוסח: "אסור לעשן  18.1

ק"ג מסוג    6בכל אתר בו מאוחסנים חומרים מסוכנים לרבות בקרבת מיכלי דלק יוצבו מטפי כיבוי אש    18.2

 .אבקה

ובו שני    18.3 כיבוי תקני  יוצב ארון  ובסמוך אליו  כיבוי תקני  כי קיים ברז  לוודא  יש  בעת הקמת האתר 

 .מזנקים ושני זרנוקים תקניים

י, יש לערוך סיור בקרבתו של האתר ולהכיר את הברזים  במידה ובאזור האתר אין בנמצא ברז כיבו  18.4

 .הקיימים בסמוך לאתר. מיקומם יסומנו על גבי תרשים וזה יוצמד לתוכנית ארגון הבטיחות של האתר

 .על מנהל העבודה לוודא דרכי גישה פנויים לכניסה /תמרון של רכב כיבוי 18.5

 .לות הבניה במגמה למזער את כמות מטעני האש באתריש לוודא כי באתר הבניה יפונו באופן סדיר פסו   18.6

והצלה    18.7 כיבוי  תחנת  של  הטלפון  מספר  יוצב  המודעות  ובלוח  האתר  של  הבטיחות  ארגון  בתוכנית 

 .הקרובה, מספר של תחנת המשטרה הקרובה והמספר של מוקדי כיבוי והצלה ושל משטרת ישראל

 עבודה בקרבת קווי מתח  .19

דת הגיזום או כריתה כלשהי יוודא הקבלן כי אין סכנה בשל קרבה יתרה לתילי חשמל  לפני תחילת עבו  19.1

בכל מקרה של חשש לסכנה כזו, על הקבלן לפנות להסדרת   וכי אפשר לבצע את העבודות בתנאי בטיחות.

 . הפסקת חשמל

יהול  קביעת מרחקי העבודה יעשה בהתאם לדרישות בחוק החשמל ותקנותיו ובהתאם להערכה שבוצעה בנ

 .הסיכונים לביצוע העבודה

 .בנספח זה 17.8מרחקי עבודה בקרבת מתח גבוה יעשה בהתאם לסעיף  19.2

 .קשרים לא יבוצעו עבודות גיזום ו/או כריתה 5במזג אויר סוער, בגשם ו/או רוחות העולות על   19.3

כניסת    19.4 למניעת  שמירה  והצבת  שילוט  תיחום,  לוודא  יש  והכריתה  הגיזום  שאינם  באזור  אנשים 

 .מעורבים בעבודה ועלולים להיפגע מנפילת גזם

בסיום העבודה יש לוודא כי אין ענפים שנכרתו הנשענים על ענפים אחרים, ששטח העבודה נקי מגזם    19.5

 .ופונה בהתאם להנחיות הרשות המקומית

 .בנספח זה 3.8ולסעיף  2עזרה ראשונה ופינוי עובדים בחירום בהתאם לפרק   19.6

 .פינוי הגזם יבוצע בהתאם לדרישות של עיריית רמת השרון 19.7
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 גיהות באתר העבודה . 20

הקבלן אחראי לכך שבאתר יועמד לרשות העובדים מחסה ומקום מתאים לאכילה המוגן בפני גשם,    20.1

לאיסוף   סגור  פח  יוצב  במידה מספקת. במקום  ישיבה  ומקומות  שולחנות  יהיו  וקרני שמש. במקום  רוח 

 .אשפה ושארי אוכל

נו חה לכל   20.2 העובדים, מיתקן להספקת מים ראויים לשתיה,    הקבלן יתקין בנקודות שהגישה אליהן 

 .בכמות מספקת, מרשת המים הציבורית

במידה והמים אינם מסופקים מרשת מים ציבורית, הם יהיו נתונים בכלים ייעודיים. המים יוחלפו    20.3

 .בתדירות של לפחות אחת ליום

 .נאותה   הקבלן יוודא כי באתר העבודה תמצא/תותקן לשימוש העובדים, מלתחה 20.4

הקבלן יספק, יתקין ויתחזק שירותים ניידים( לרבות שירותים כימיים במידת הצורך )במידה מספקת    20.5

 .ביחס לכמות העובדים במקום, במשך כל תקופת ביצוע העבודות באתר

 . הודעה על תאונות עבודה ומקרים מסוכנים 21

לנפגעים אך היה לו פוטנציאל לפגיעה  בכל מקרה שאירעה תאונת עבודה או מקרה מסוכן שלא גרם    21.1

בעובד )כגון קריסה, שריפה וכד'(, היא תדווח באחריות הקבלן ו/או מנהל העבודה למפקח/מנהל הפרוייקט  

 .מטעם החברה ויתועדו בפנקס הכללי

ימי עבודה התאונה תדווח על ידי הקבלן למפקח העבודה או מפקח    3במידה והעובד שנפגע נעדר מעל    21.2

 .ה לעניין בנייה באזורו נמצא אתר העבודההעבוד

 אל. תאונות עבודה שגרמו לפגיעה משמעותית בעובד או חלילה גרמו למותו ידווחו למשטרת ישר 21.3

 

 הוראות נוספות 

לבצוע העבודה .1 בכל הקשור  דין  כל  הוראות  לקיים  הבטחת    ,הקבלן מתחייב  בעניין  לרבות 
תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע  

 .העבודה
את קבלני המשנה שלו וכן את   ,את עובדיו ,מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן .2

 .הספקים וכל אדם אחר מטעמו
הדין .3 הוראות  מכיר את  בזה שהוא  על העבודה    ,הקבלן מצהיר  הפיקוח  ארגון  חוק  לרבות 

תש  1954,  -ד  "התשי חדש(  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  הצווים    ,והתקנות  1970,  -ל  "פקודת 
תקנות הבטיחות    1988,  -ח  "תשמתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ה  ;וההנחיות לפיהם

תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות   1997; -ז "בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ
פקודת התעבורה )נוסח    ;וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן  1988,  -ח  "עבודה(, התשמ

עצמו את כל    הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על  ;חדש( ותקנות והצוים לפיה
הוראה   כל  הפרת  עקב  מטעמה  מי  וכל  העירייה  ונגד  נגדו  שתוגש  תביעה  לכל  האחריות 

 .מהוראות הדין ומהוראות אלה
 

בקפדנות את כל   ,עובדיו וכל הבאים מטעמו  ,יקיימו הקבלן  ,ובלי לגרוע מהאמור לעיל  ,בנוסף .4
משרד   ,דה והרווחהלרבות משרד העבו  ,י כל רשות מוסמכת"ההוראות וההנחיות שתינתנה ע

משטרת   ,משרד הפנים  ,משרד המשפטים  ,משרד החינוך  ,משרד איכות הסביבה  ,התחבורה
הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות    .ישראל ומועצה מקומית עומר

תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות    ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות  ,הדין
 .עבודות המבוצעות על ידוהדין בתחום ה
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הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו   .5
 .הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם

 

שמכירים את נוהלי הבטיחות    ,יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות  ,כמו כן .6
בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי  .עברו את ההדרכה והבינו אותה  ושחתמו על הצהרה לפיה

   להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 
 

רשאית   .7 להסכם  ובהתאם  הדין  פי  על  ומאחריותו  הקבלן  מחובות  חובה  מכל  לגרוע  מבלי 
התנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה  העירייה לאשר או לסרב או ל

 .המוחלט
 

והאישורים   .8 הרשיונות  לכל  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
הדרושים וכי כל רשיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות  

תקינים וכל מה שדורש   ',יים או חשמליים וכומכשירי יד מכנ   ,כלי שינוע  ,כלי הרמה  ,כלי רכב
בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים  

 .בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק
 

לעובדיו .9 יספק  הפועלים מטעמו  ,הקבלן  ולכל  הדרוש    ,שלוחיו  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל 
והנוהג עבודה מסוג העבודה    ,בהתאם להוראות החוק  ביצוע  בו לשם  נהוג להשתמש  אשר 

ויוודא    '(משקפי מגן וכד  ,כובעי מגן  ,אזניות  ,בגדי עבודה  ,לרבות נעלי עבודה)נשוא ההסכם  
 כי נעשה שימוש בציוד זה.  

 

תאונות  .10 נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  מתחייב  ונזקים    ,הקבלן  פגיעות 
כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של    ,ביצוע העבודהאחרים לנפש ולרכוש  ב

ידאג הקבלן להצבת ציוד   ,כמו כן .המכונות וכלי העבודה שלו ,המכשירים  ,הציוד ,החומרים
 .בהתאם לדרישות הדין הנוגעות לעניין ,כיבוי אש במקום העבודה

 

יסמן .11 עבודתו  ,הקבלן  באתרי  שבאחריותו  השטח  את  וגדר  מגן   ,ישלט  ציוד  הצבת    ,כולל 
תמרורי    ,סימון דרכי גישה ומילוט  ,גשרי מעבר   ,זהרונים  ,מחסומים  :י החוק כגון"עפ  ,אזהרה

אזהרה מהבהבים  ,ושלטי  הלילה  ;פנסים  במשך  לתאורה  ויסדר    ;ידאג  התנועה  את  יכוון 
גידור האתר    .ות הציבור והעובדים ודרשו זאתמעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיח

  .י המנהל להשתמש בגדר אחרת"יעשה באמצעות גדר איסכורית אלא אם כן ניתן אישור ע
גדר האיסכורית תהיה חלקה כך שתאפשר הדבקת הדמיות )ההדמיות לא כלולות בעלות(  

 .מ כולל חיזוקים ויסודות כנדרש"מ 0.8בעובי 
 

מטעמו  .12 עבודה  מנהל  ימנה  אחראי  ,הקבלן  השאר  ,שיהא  הבטיחות    ,בין  הוראות  קיום  על 
  .הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר  ,שבתוקף

  ,הקבלן ידווח על מינוי מנהל העבודה מטעמו למפקח העבודה האזורי מטעם משרד העבודה
 הוראותיו.  וימלא אחר

 

 
 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 ם תשתית ומתקני מים, ביוב וקולחיעבודות ביצוע  ל 54/2022 )מסגרת(  מכרז פומבי
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 עמ' 2-31
 עמ ' 32-90

 טכני   מפרט
 'יד   לנספח  טכניים   נספחים

 
 עמ ' 33-34

 
 ביוב  צינורות  אספקת  בעניין   הקבלן   תצהיר  - 1 'יד  נספח

 מים   צינורות  אספקת  בעניין   הקבלן   תצהיר  - 2 'יד  נספח עמ ' 35-36

  מיצקת  מכסים  אספקת  בעניין   הקבלן   תצהיר  - 3 'יד  נספח עמ ' 37-38
 לתאים 

 וביוב   מים  צינורות  להנחת  שדה  שרות  אישורי   - 4 'יד  נספח עמ ' 39-40

  צינורות  להנחת  בקטריאלית  בדיקה   אישורי   - 5 'יד  נספח עמ ' 41-42
 מים

 הצינורות   ברשת  לחץ  בדיקת  אישור  – 6 'יד  נספח עמ ' 43-44

 ובתאים   הביוב   בצנרת   אטימות   בדיקת  אישור   – 7 'יד   נספח עמ ' 45-47

  ושוחות  מגופים  להתקנת  המפקח  אישור  – 8 'יד  נספח עמ ' 48-49
 מגופים 

 שתייה   מי   צנרת  וחיטוי   לשטיפה  הוראות  – 9 'יד  נספח עמ ' 50-51

  צינורות  בקרבת  ביוב  צנרת  להנחת  הנחיות  – 10 'יד  נספח עמ ' 52-68
 מים

  תכנית  והגשת  להכנת  מפרט –  עדות  תכנית  – 11 'יד  נספח עמ ' 69-75
 עדות 

 מים  תכניות  רשימת  – 12 'יד  נספח עמ ' 76-78

 ביוב  תכניות  רשימת  – 13 'יד  נספח עמ ' 79-80

 יזומים   מים  ניתוקי   ביצוע  נוהל  – 14 'יד  נספח עמ ' 81-85
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 עמ ' 86-87

 עמ ' 88-89

 עמ' 90

 תוכנית   לפי   העבודה  ביצוע   על  הקבלן   הצהרת  –  15  'יד  נספח

    תעודת גמר – 16 'נספח יד

 ומדידות   למיפוי   טכני   מפרט  –  17  'יד  נספח
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מערכות מים וביוב – 57פרק   
: כללי 01פרק   
תיאור העבודה  –  1.01  

 
וביוב ללא אישור בכתב ממחלקת  אין להתחיל בביצוע עבודה במערכות מים  

 ההנדסה של מ.מ עומר. 
 העבודה כוללת בין היתר:

 
    

עבודות ביוב   1.02 
 

 PVC -מ"מ עשויים מ  710מ"מ ועד   110-מאספי ביוב בקטרים משתנים מ-
בכבישים, שטחים פתוחים   GRPו/או  , PE HDPE-100   ו/אוובקטרים גדולים יותר  

 ,עומקים שונים וכו'. 
 תאי ביקורת עשויים בטון בקטרים שונים ובעומקים שונים. -
        התחברות לתאי ביקורת קיימים , ביטול תאים , החלפת תאים קיימים בתאים  -

 חדשים. 
טיפול בתאים קיימים : שטיפה, תיקונים , עיבודים , טיפול פנים בתאים , איטום ,   -

 תוספת / החלפת מדרגות/ פודסטים וכו'. 
 ביצוע אביזרים שונים על קווי סניקה , חצרות , מגופים וכו'.  -
 הכנת חיבורי ביוב למגרשים  -
 קידוחיים אופקיים להנחת קווי ביוב . -
 שרוולים לקווי ביוב.   -
 ביטול ופירוק קווי ביוב ושוחות.  -
 חיבור מבנים קיימים לקווי ביוב.  -
 הגנות מסוגים שונים על קווי ביוב בשטח פתוח.  -
מעבר עם קווי ביוב עיליים מעל ערוצים בשטחים פתוחים על גבי כל אלמנט     -

 קונסטרוקטיבי , ו/או גשר ו/או כלונסאות. 
 תיקון ושידרוג קווי ביוב קיימים באמצעות שירוול ו/או החלפת קו וכו'.  -
לת קוטרם והשחלת צינור בקוטר גדול יותר  ניפוץ קווי ביוב קיימים תוך כדי הגד -

 מהצינור הקיים. 
 ביצוע גישושים, שטיפות , שאיבות צילומים ובדיקות שונות ככל שיידרש. -
 עבודות פיתוח נלוות כאשר העבודות מבוצעות בנפרד מעבודות הפיתוח.  -
 עבודות שונות כפורט בכתב הכמויות , מפרטים ותוכניות.  -
 

 עבודות מים  1.03
 

 PE-100מצולב )פקסגול( ,  HDPEצינורות מים בקטרים שונים עשויים  -
HDPE  .או עשויים פלדה 

מגופים ואביזרים שונים בקטרים שונים המותקנים בתוך תאים או גמלי   -
 אביזרים עיליים. 

 מפרטי מים עיליים למגופים , שסתומי אוויר, מדי מים וכו'.  -
 הכנות למגרשים מסוגים שונים בהתאם לפרטים.  -
 הידרנטים ואביזרי כיבוי אש. -
ו/או התקנה ו/או החלפה של מערכות מדידה מסוגים שונים , לרבות פירוק  -

 מגופים , תאי מגופים קיימים, הידרנטים וכו'. 
התחברות לצינורות מסוגים שונים ובקטרים שונים עם צנרת חדשה   -

 בקטרים שונים. 
 התחברות לאביזרי צנרת קיימים כגון מגופים וכו'. -
 התקנת מגופים חדשים על קווי מים קיימים מסוגים שונים ובקטרים שונים.  -
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ביצוע בדיקות לחץ , שטיפה , חיטוי , איתור תשתיות )דיטקציה( , גישושים   -
 וכו' ככל שידרש. 

 ביצוע בדיקות רדיוגרפיה לצנרת פלדה.  -
 מ"מ ומעלה.  200ביצוע צילום לקווים בקוטר  -
 ביצוע קידוחים אופקיים למעבר קווי מים.  -
 שרוולים לקווי מים.  -
 מעבר עם קווי מים עיליים בשטחים פתוחים על גבי אדני בטון.  -
 עבודות פיתוח נלוות לביצוע עבודות מים כמפורט בהמשך.  -
 עבודות תיקון / עבודות שונות כמפורט בכתב הכמויות.  -

 
 

 הצטלבויות בין קווי מים וקווי מש"ל )מים שאינם לשתיה( וביוב.  1.04
 

לגבי המרחקים בין קווי  קווי הביוב תוכננו כך שיתאימו לתקנות משרד הבריאות 
 המים לקווי מש"ל מקבילים ו/או מצטלבים. 

למרותך הנאמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים  
 יות מתקנות משרד הבריאות . בשטח יהיו סט

בנספח למכרז זה מובאות דרישות משרד הבריאות האחרונות שפורסמו עד למועד  
 פרסום מכרז זה לגבי המרחקים בין קווים והצטלבויות. 

במידה והתוכניות לביצוע אינן עומדות בתקנות העדכניות , מרחקים קטנים מידי  
ד את הנתונים לידעית המתכנן לצורך  מעבר קו ביוב מעל קו מים וכו' הקבלן יביא מי

 מתן פתרון והתאמת התכנון לדרישות משרד הבריאות. 
מודגש במיוחד שאי עמידה בתקנות/ דרישות משרד הבריאות היא באחריות  

 הבלעדית של הקבלן. 
הקבלן יפרק וישנה על חשבונו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות בתקנות  

 משרד הבריאות. 
 

 פירוק מכשולים והחזרת מצב השטח לקדמותו 1.05
 

 ייתכן  המים   קו   תוואי   הביוב( ולאורך  )קו  המאסף  בתוואי 
 :כגון  שונים   מכשולים   וקיימים 

עפר  ,גדרות  קרקעיות    ,עצים   ,סוללות   ,ערמות  תת  ומערכות 
שונים    ,הקבלן   '.וכו  תקשורת  ,חשמל  ,ביוב  ,מים   :מסוגים 

ויפרק   ייסמן   ,יאתר  הביצוע   תחילת  טרם  ,עבודתו   במסגרת 
לעבודתו   המפריעים  וכו   ,גדרות )מכשולים  יגזום    '(,סוללות 

שמפריעים   עצים  העבודהצמרות    באישור   עצים  יוריד  ,לביצוע 
יבצע מעקף    )יפרק    ,הצנרת  תעלות  בתחום  שורשים  יחתוך  ,המזמין

  מפרטי מגופים  ,קווי מים או ביוב   (י שאיבה "ע בצרת זמנית או
שונים    נקי   שטח  לקבלת  הנדרש   כל  את  ויבצע  ואביזרים 

גמר העבודה יחזיר הקבלן    לאחר  .העבודות   לביצוע  ממכשולים 
לקדמותו את השטח שנפגע לאורך קווי הביוב וקווי המים כולל  

  לקבלת   'וכו  שונות  קרקעיות  תת  מערכות  ,פיתוח  אלמנטי   תיקון 
 כפי שהיו לפני תחילת ביצוע העבודה.  תשתית  ומערכות  שטח
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   חציית מכשולים   1.06

 
אין להתחיל בביצוע לפני קבלת אישור מהרשויות המוסמכות  

העבודה הגופים    .וממזמין  עם  העבודה  את  לתאם  הקבלן  על 
כל ההוראות והדרישות שלהם    .והרשויות האלה ולמלא אחר 

ונזק פגיעה  למניעת  האחריות  גלויים    ,כל  שאינם  במכשולים 
 מהלך   תוך   להתגלות  והעלולים   בתוכניות  מסומניםואינם  
נמסרה    גם   ,בלבד  הקבלן  על  תחול   ,הביצוע  שלא  במקרה 

 לקבלן. אינפורמציה מוקדמת 
 
 

 חפירת תעלות.  1.07
החתכים   לפי  תעשה  הצינורות  הנחת  לצורך  תעלות  חפירת 

 .  A  200האופיינים בתוכנית 
ועוד   לאורך  החתך  לפי  יהיה  החפירה  ריפוד    20עומק  עבור  ס"מ 

 בחול. 
למנוע   כדי  המקומית  הרשות  עם  בתיאום  תיעשה  תעלות  חפירת 

 התוואי המאסף. שיבושים מיותרים בחיים התקינים לאורך  
  - הרוחב העליון של החפירה בכבישים ובשטח הנוי לא יהיה גדול מ

 מטרים בשום מקרה.  3
המתוכנן   הצינור  עומק  בהם  חובה    1.2בקטעים   , יותר  או  מ' 

 להתקין דיפון לתעלות לכל אורך החפירה כנדרש.
ע"פ   תבוצע  השונים  העבודה  באתרי  פתוחות  תעלות  אחזקת 

 בלן ובאישור ממונה הבטיחות במועצה. תוכנית הבטיחות של הק 
הקבלן יסמן, יגדר, וינקוט כל פעולה או אביזר בטיחות כנדרש /  

 כאשר תידרש ממונה הבטיחות. 
ללא   העבודה,  בשעות  שלא  פתוחה  תעלה  השארת  תתאפשר  לא 
נקיטת אמצעי בטיחות ע"פ תוכנית בטיחות מאושרת, למניעת כל  

 תחול על הקבלן.  פגיעה באדם או ברכוש, כל פגיעה שכזו 
בנפרד   ישולם  לא   , לעיל  כפורט  וכו'  התעלה  סימון  דיפון,  עבור 

 והתמורה תיחשב כלולה במחירי היחידה השונים.
 

 עבודות עפר בתעלות להנחת צינורות בשטחים פתוחים.  1.08
ההנחיות שלהלן מתייחסים לצינורות פלסטיים סטנדרטיים והם המינימום הנדרש  

 לביצוע 
הקבלן. מאחר וניתנו מספר חלופות לסוגים שונים של צנרת ומוטלת אחריות  כ"י  

 מוחלטת 
על ספק הצנרת לחישוב עמידות הצנרת בעומסי הקרקע בעומקים גדולים, תנאי  

 ואופן הנחת 
 הצנרת, אופן ביצוע ריפוד הצנרת וכו', לפני ביצוע הנחת הצנרת הספק יוציא הנחיות 

ת, ריפוד והידוק המילוי מעל הצנרת שהבטחת  מדויקות לאופן ביצוע הנחת הצנר
 עמידת 

 הצנרת בעומסי הקרקע 
החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך 

 והנסיבות. עיצוב 
ס"מ 2קרקעית התעלה ייעשה בדיוק של  . 

עם כף, רוחב כף החפירה לא תעלה על רוחב    ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון
 תחתית 
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החפירה. רוחב תחתית התעלה לא יעלה על המתחייב מביצוע העבודה, חפירה מעבר  
 לנדרש 

 .לא תזכה את הקבלן בהוצאות
2%±יש להדק את תחתית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר וכבישה בתחום של   

מהצפיפות המקסימאלית כפי  96%מהרטיבות האופטימאלית ולהשגת צפיפות של   
 שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.ה.ו 

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויועברו לאתר הטמנה מורשה  
ר שיאוש  

ח ע"י המפקח או במקום אחר (כולל פיזור) לפי הנחיית המפק   
 :ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה

ס"מ   80ובאורך   6הצינור יהיה עם מהדק העשוי מצינור בקוטר " הידוק משני צידי 
 ממולא 

 .בעפר וחסום משני הצדדים
במידות בהתאם לרוחב התעלה ומספר   (בשכבה העליונה עם לוח)פלטה ויברציונית 

 תנודות 
קה  לד  2000של לפחות    

 .'מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו
 .הכלים טעונים אישור המפקח

מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי, או שהשימוש  במקומות 
 בכלים 

מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה  
 בעבודות 

 ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת 
 .התעלה בידיים ולא ישולם עבורה בנפרד

ומות מיוחדים כגון מקומות בהם קווי צינורות אחרים חוצים מעל קו הצינורות  במק
 יבוצע 

 מילוי מהודק כנ"ל עד לגובה הציר האופקי של הצינור החוצה, ולמידות והשיפועים 
 .שייקבעו ע"י המפקח

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי והוא  
 יתקן על 

זק שייגרם לצינורות החוצים את הקו או למתקנים  חשבונו, כל נ
 .האחזקה בתקופת

 
 חציית מכשולים ע"י קידוחים אופקיים.  1.09

חציית כבישי אספלט, מכשולים תת קרקעיים או כל שטח כמפורט בתוכניות או  
קידוח אופקי, מכל סוג, תיעשה באופן כזה שכל העבודות והציוד יהיו    כנדרש ע"י

מכשולמחוץ לכביש,  תשתיות בצדדים ושוליו ובמרחק מספיק משני צידי המעבר  ,
הרשות המוסמכת וזה כדי למנוע כל הפרעה וסיכון   כפי שיקבע בשטח עם נציג

 התנועה ופגיעה במכשול. 
בהתאם לתנאי הרישיון של רשות המוסמכת ונוגעת במכשול  הביצוע יעשה    

בעבודה מסוג זה ויאושר  קבלן המבצע את הקידוח חייב להיות בעל ניסיון מוכח 
נציג המועצה.   /המפקח   מראש ע"י  

הקבלן רשאי להציע את שיטת הקידוח וההחדרה של צינור המגן בהתאם לתנאי  
ולהביאה לאישור המהנדס והמפקח באתר.ע הקרק  

לא יוחל בביצוע העבודה אלא לאחר האישור  מודגש בזה, בכל מקרה ובכל שיטה   
בדרישות מפרט החוזה.  הקבלן האחראי לטיבו ולעמידתושיבוצע הקידוח, יישאר     

לפני תחילת הביצוע יתקשר הקבלן עם הממונים על מתקנים שיש לחצותם לשם  
רישיונות ואישורים ולשם תאום והסדרת מועד המתאים לביצוע הקידוח   קבלת

ייעשו בדיוק לפי המיקום, הכיוון והשיפוע המצוינים בתכניות.   והכנסת צינור המגן 
מהמצוין בתכנית רשאי המתכנן, על פי שיקול דעתו בלבד,  נה בוצע קידוח בשיפוע שו 
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קידוח מקביל בשיפוע המתוכנן. במקרה כזה לא   להורות על ביטול הקידוח וביצוע
יחויב במילוי החלל שנוצר.   ישולם לקבלן עבור הקידוח שבוטל והוא  

ע"י המתכנן. לפני ביצוע  קוטר הקידוח ועובי דופן השרוול נקבע לפי מיטב השפיטה 
הקבלן יבדוק את תנאי השטח ודרישות הקידוח, יקבל הצעת מחיר מקודח    הקידוח

ציוד מתאים וימציא מסמך המאשר בדיקת השטח והקידוח   מנוסה שברשותו 
דופן השרוול ואופן ביצוע הקידוח  והמלצות הקודח לקוטר ועובי  

. עובי דופן השרוול במידה   הקבלן יהיה רשאי להגדיל את קוטר השרוול או את 
מסטיות בשיפוע הקו.  והינו חושש  

המוגדר    במידה ויחליט לעשות כן, לא תשולם תוספת ומחיר היחידה יהיה לפי 
.בתכניות ובכתב הכמויות צינורות המגן בחציות ע"י קדוח אופקי יהיו צינורות   

 פלדה כמתואר בתוכניות. 
על בצוע הקדוח בחציבה ידנית, לא  קידוח בקוטר גדול על מנת להקל   עבור ביצוע

הביצוע תחול כולה על הקבלן. אם יידרש לשם כך שרוול מצינור   ישולם בנפרד ועלות
גדול יותר, מילוי החלל בין השרוול והצינור המושחל,   בקוטר גדול יותר ועובי דופן 

בשרוול, נעלי סמך מיוחדים וכו' יישא הקבלן   ביצוע מבנה מיוחד לתמיכת הצינור
רש העלויותבהפ . במידה ויאושר על ידי הממונים על המכשולים שיש לחצותם  

בחפירה רגילה התשלום להנחת השרוול יהיה לפי   פתיחת המכשול והנחת השרוול
סעיף קידוח אופקי.  סעיף "הנחת שרוול מגן בחפירה" ולא לפי  

והחזרת מצב    במקרה זה ההנחה תכלול גם פתיחת אספלט, התגברות על מכשולים 
ביש לקדמותו כולל מצעים ותיקון אספלט כמפורט במפרטהכ . 

במידה ושיטת הנחת השרוול תשונה במהלך ביצוע הקידוח האופקי מסיבה כלשהי  
שלא מאפשר המשך הקידוח למשל) והקבלן יקבל אישור לפתיחת תעלה   (מכשול

יהיה לפי קידוח אופקי עד נקודת הפסקת הקידוח ולפי שרוול מגן    רגילה, התשלום
כמפורט לעיל החל מנקודת הפסקת הקידוח  מונח בחפירה כולל הכל  . 

לא תשולם שום תוספת עבור מעבר משיטת הנחת השרוול בקידוח אופקי להנחת  
בחפירה רגילה הן אם כל שרוול המגן הונח בחפירה והן עם השרוול הונח   שרוול 
וחלקו בחפירה או בגין הגדלת קוטר צינור המגן ואספקת צינור   בקידוח אופקי חלקו 

השחלת הקו תבוצע לאחר גמר ההנחה של כל צינור המגן כולל קטע בחפירה  .המגן
 וקבלת אישור 

כדי להגן על הצינורות בפני נזקים שעלולים להיגרם להם  .המהנדס והמפקח בשטח 
 בעת ההשחלה יתקין הקבלן נעלי 

דלים) פלסטיים מסוגסמך (סנ   DIMEX   מ"מ   36או שווה ערך. הסנדל יהיה בגובה
ירחיק את גחון הצינור מתחתית השרוול. סנדל יקיף את מלוא הצינור. הסנדל   והוא

השרוול מכל צד וביניהם יותקנו סנדלים   הס"מ מקצ   30-20של  יותקן במרחק
מ' זה מזה 2במרחקים עד   . 

וחרקים יתקין הקבלן בקצות צינור המגן אטמי    כדי למנוע חדירת בוץ, לכלוך, מים
. התקנת האטם תיעשה רק לאחר שהצינור  (בנדים)מהודקים באמצעות חבקים  גומי 

למצבו הסופי. קוטר האטמים יתאים לצינור המגן ולצינור המושחל.  הושחל  
 אטמים יהיו מסוג  DU טיפוס DIMEX, או שווי ערך. 

קידוח עד השוחה הבאה יהיה זהה לשיפוע שיפוע הצינור במעלה הקידוח ובמורד ה , 
י לפיכך אין לבצע שוחות אלה עד קבלת השיפוע הסופהקידוח,     

למען הסר ספק, בכל מקום בו כתוב "שרוול" או "צינור מגן"  
 .הכוונה זהה
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 אמצעי זהירות   1.10
הזהירות  הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי 

למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה,   הדרושים
בחומרי נפץ, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת    חציבה, אחסון ושימוש

ד כבד וכו'. ציו  
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו  

קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות  ביצוע העבודה ויקפיד על  בעת
בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות   והממשלתיות

כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל   ושלטי אזהרה כנדרש
עפר, פיגומים, דיפון חפירות, ערמות חומרים   הימצאותם של בורות, ערמות

העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן   אחרים באתר. מיד עם סיוםומכשולים  
הערמות והעפר ולסלק את כל   למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את 

ה. המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבוד  
 הקבלן יהיה אחראי בלבדי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי 

 והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשרנקיטת אמצעי זהירות כנדרש 
 .תופנינה אליו

לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו  
לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר    נושא

ת  יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררו המזמין רק לאחר
סמכא. כל תביעה לפיצוים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן   עפ"י מסמך אחר בר

ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין, מנהל    או לאדם אחר, תכוסה
. באחריות כלשהי בגין נושא זה  הפרויקט, המפקח והמתכנן לא ישאו  

, מנהל על הקבלן לבטח עצמו בפוליסת ביטוח מתאימה הפוטרת מראש את המזמין  
הפרויקט, המפקח והמתכנן מכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה לכל נזק שהוא  

. זאת המפורש והמציינת  
בעת עבודה בתעלות, תאי ביקורת קיימים או חדשים ועבודה במקום "מוקף" (ראה  

הנחיות בטיחות ועבודה במקום מוקף) על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות   נספח 
תקנות. בחוקים ובכנדרש  והבטיחות  

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על  
לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל   הקבלן
הזהירות וההגנה היות והאחריות לנ"ל תחול כאמור עליו בלבד כמפורט    אמצעי

לו:יכללו בין היתר את א זה. אמצעי ההגנה והזהירות למעלה בסעיף  
 מכשיר לגילוי גזים 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, בור רקב, בור סופג וכיו"ב יש לוודא שאין בה גזים  
ויש בה כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין   מזיקים 

הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק    להיכנס לתא
הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה   ר שסולקו כללאח

. לנושא מסכות גז לתא הבקרה, אבל רק  
שעות לפחות לפי   24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

אים: הב  הכללים  
מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני   -לעבודה בתא בקרה קיים 

סים. הסמוכים. סה"כ שלשה מכ  התאים   
.  המכסים משני צידי נקודת החיבור -לחיבור אל ביב קיים    

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כניסתו אושרה על ידי ממונה  
וכן היא כלולה בתכנית הבטיחות של הקבלן. כמו כן העובד יעמוד  ,הבטיחות

ל העובד היה לעבור  הבטיחות, מבחינת הכשרות הבטיחות שע  בדרישות ממונה
הנכנס לשוחת בקרה מכל סוג ינהג על פי הנחיות    .לצורך ביצוע עבודה כלשהי

, הבטיחות בתכנית הבטיחות המאושרת  
 וכן על פי כלל התקנות, לרבות הכשרות לחלל מוקף, וכלל ההנחיות המוגדרות בחוק 

. ובתקנות  
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. מ' ישא מסכת גז מתאימה  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   
מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם    5.0שוחות בקרה שעומקם עולה על ב

ה. כל זמן העבודה בשוח ובמשך  
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה וכיו"ב. יודרכו בנושא  

הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו, הכל    אמצעי
. הכללי כאמור במפרט   

 
מי תהום ומים בסביבת החפירה מכל סוג.  1.11  

 
בחלק מהעבודות עלולים להתגלות מי תהום, או לחילופין עלולים לזרום מי נגר עילי  

. החפירות והתעלות הנחפרים לצורך ביצוע העבודות, או מים מכל מקור אחר  לתוך  
 הכוונה במונח "מי תהום" להלן היא מים מכל מקור אחר עילי או תת קרקעי 

לעבוד ביבש  ען הסר ספק, מובהר לקבלן כי בכל חפירה לביצוע תשתית יהיה עליו למ
.בלבד  

במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת   ולא יותר לו לעבוד בחפירה שאינה יבשה
את המים כדי שתתאפשר עבודה   תימצא מוצפת במי תהום יהיה על הקבלן להרחיק

. ביבש  
כהמצאות "מי תהום" הוא כאשר במהלך  היווצרות מצב המוגדר עפ"י מכרז זה 

או יותר מעל קרקעית   4החפירה בשטח החפירה, נקוו מי תהום ברום "   ביצוע 
ת. ונשארו ברום זה במשך שלוש שעות לפחו  החפירה המתוכננת  

למרות האמור לעיל ובמצב המתואר בו, יהיה על הקבלן ליצור את התנאים 
ם.י לעבודה ביבש בכל מצב בו יתגלו מ   המתאימים  

בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות במצב יבש  
שקי חול, משקולות מיוחדות,  )כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים  במשך

למנוע הזזת מתקנים, מבנים, צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי   כדי (עיגונים וכד'
.לפני או בעת המילוי החוזר  

לאישור בפני המהנדס את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט להרחקת  הקבלן יביא  
את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. המהנדס רשאי לאשר, לפסול ו/או   המים וכן 

. בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה להציע שינויים  
ם לאחר המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד ג  

. שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו  
האמור לעיל מובא רק לנוחות הקבלן. על הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב  

התהום ולקחת בחשבון לגבי המחירים המוצעים על ידו את הימצאות או אי   מי
היה  תהום באתר העבודות. הקבלן ישא בכל הוצאות הבדיקה ולא י הימצאות מי

. התגלות מי תהום במקום שלא חזה  זכאי לכל תשלום בגלל  
כיסוי התעלה ו/או החפירה במקומות שיש בהם מפלס גבוה של מי תהום או שיש  

רטיבות דומים, יש לבצע את פעולות המילוי במהירות, כדי למנוע את   בהם תנאי
  הצינורות במים. במקומות שמשתמשים בהם בסמכים לצורך  ציפת המתקנים או

הסמכים בזהירות, בד בבד עם הנחת כל אחת משכבות    חפירה, יש להסיר את
י.המילו   

יודגש כי עבור הרחקת "מי תהום" כמפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחיר  
מי התהום יהיה כלול במחירי היחידה, לרבות השאיבה, החלפת קרקע,    הרחקת

והשוחות נגד כוחות עילוי וכול העבודות בריפוד חצץ, עיגון הצינורות  מצע או חול 
.לביצוע העבודה בנוכחות מי תהוםם והחומרים הדרושי . 
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 התאמה לתקנים. –טיב החומרים והמלאכה   1.12
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן וכאשר אין  
. סימן השגחה  -תקן  תו  

לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות בכל מקרה חייב חומר או מוצר 
ם. התקן או סימן ההשגחה המתאי מדרישות תו  

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן  
. מוכר  

מנת   -המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על 
להציע מוצר שווה ערך למוצר   על איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות  להצביע

ח. מסמכים מתאימים ובאישור המפק ידי - הנזכר על  
ל החומרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח לפני הבאתם  כ

. לשטח  
 על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור ו/או תעודות 

, וכו' לפי הנדרש . המפקח יאשר כל  קטלוגים, תעודות בדיקה של מכון התקנים 
בחתימתו ותיעוד החומר המאושר יישמר בתיק העבודה יחד עם יומני    חומר

. העבודה  
כל חומר שיסופק לאחר מכן על ידי הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל.  

היחידה יחשבו כוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים מחירי  
שיסופקו יהיו באישור פיקוח היצרן לאיכות המוצר והאחסנה שלו  כל החומרים 

. האספקה טרם  
 

כלי מדידה  1.13  
 

וכל כלי   (ניווליר)הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת 
הדרושים ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו. כלי המדידה יהיו   מדידה 

. בהתאם להנחיות היצרן מכוילים  
 

תכניות לביצוע ה"עבודות" 1.14  
 א. תכניות למכרז. 

". עם הגדרת ה"עבודה" לביצוע ע"י המזמין תימסרנה לקבלן תכניות "למכרז בלבד  
 תכניות אלו באות להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי 

 לאפשר לקבלן ללמוד את השטח, לתמחר את העבודה לפי סעיפי כתב הכמויות 
. ולקבוע את משכה על מנת להכין צו התחלת עבודה ספציפי לאותה עבודה  

 ב. תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות
 לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות 
מאושרות אשר יסומנו "תכניות לביצוע". כמו כן יתכן כי לפני ו/ או תוך כדי  

יות נוספות שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים  תימסרנה לקבלן תכנ העבודה
.לתכניות המקוריות  ביחס  

 למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים ובהוספת תכניות כדי לשנות את 
. מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו  

 (  AS MADEג. תוכניות עדות ) 
 

.  1 עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדות בעותק קשיח צבעוני .  
שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של  (לאחר ביצוע)   

העבודה, מאושרות ע"י המפקח. התוכניות תכלולנה את כל המפורט בנספח  
  ניות עדות שלעדות" וכמפורט להלן, ויותאמו לחלוטין למפרט הגשת תכ  "תוכניות
   המועצה .
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התכניות תעשנה על גבי תכניות בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד מהדורה  .2 .

לפחות" והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו  2015
שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד, כגון; תוואי   למעשה וכןמידע

בשוחות ביוב  ,  מיקום תאים, נקודות ניקוז, נקודות אויר, עומק כיסוים, הקווי
   שיפועים ואורך קטעים, מידות של צינורות, תשתיות אחרות בסביבה,וניקוז

בשטח, גדרות, תעלות, קשירה למתקנים קיימים בשטח (קו מתח  מבנים שונים 
, הצטלבויות עם  (מבנים, קו "מקורות", גבולות חלקות וכו',גבוה, צירי כבישים

סימון התשתית וסוגן, וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד', והכל  לל תשתיות אחרות, כו
ה. עדות שמובא בהמשך מסמך ז על פי נספח הגשת תכניות  

.GIS    ע יוכן לפי שכבות שונות בהתאם למפרטהמיד 
. בכל מקום שניתנה מידה מתוכננת תופיע המידה שנמדדה בפועל.3  

הכנת תכניות בדיעבד על בסיס  . GIS 4 ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה   
. תנאי מוקדם לאישור חשבון סופי של הקבלן  

(על נייר) לאחר ביצוע, הקבלן יעביר סט מושלם בפורמט קשיח  עם הכנת התכניות   
צבעוני לבדיקה. לאחר בדיקה, תיקון ההערות ואישור סופי של התכניות ע"י  

הקבלן ימציא תכניות "לאחר ביצוע" סופיות בהתאם למפורט בנספח  ,  המתכנן
.GIS     לאחר ביצוע" בפורמט" הכנת תכניות

 
עם תוכניות לאחר ביצוע ושני סטים צבעוניים מושלמים של   CD. הקבלן ימסור 5

 התוכניות לאחר ביצוע. הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך. 
. עבור התוכניות בדיעבד כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה לחשב כלולה  6

 במחיר היחידה השונים. 
ות לאחר ביצוע, או שהתוכניות  . היה והמזמין יחליט לבצע בעצמו את התוכני7

או שיהיה צורך בהשלמות    GIS -שהוכנו ע"י הקבלן אין עונות על דרישות מפרט ה 
של התוכניות או שהקבלן מכל סיבה שהיא לא סיפק את התוכניות, המזמין יהיה  

רשאי להכין תוכניות לאחר ביצוע בעצמו, להעסיק מודדים, מהנדסים , שרטטים או  
 י לצורך הכנת התוכניות ולחייב את הקבלן בהוצאות. כל כח אדם מקצוע 

החיוב יעשה לפי תשומות בפועל: ש"ע מודד, מהנדס, שרטט וכו' , לפי תעריף שעות  
עבודה במשרדי הממשלה בתוספת הוצאות נלוות במידה ויש כאלו ותקורה בגין  

 מסה"כ ההוצאות בגין הכנת התוכניות.  10%טיפול וניהול בסה"כ 
 בלן יכין קלסר "תיק מתקן" לשלב מסירת העבודה. . כמו כן הק8

תיק המתקן יכלול את כלל האישורים , הדוחות המסמכים והאסמכתאות 
 שבוצעה ומעידים על איכותה. התומכים בתכולת העבודה 

 תיק המסירה יכלול את כלל המסמכים הרלוונטים, לרבות: 
 דו"חות שרות שדה של כלל הספקים. -א
 חתומים ע"י המפקח. דו"חות בדיקת לחץ  -ב
 אישורי שטיפה וחיטוי ע"י אדם מוסמך בעל רישיון בתוקף.  - ג
 .  CDדו"חות צילום קווי מים או ביוב עם  -ד
 דו"חות בדיקות אטימות לשוחות.  - ה
 קטלוגים של אביזרי הצנרת שסופקו.  - ו
 אישורים שונים.  -ז
 בדיקות מעבדה רלוונטיות. - ח
 אישורי גורמי תשתית אחרים רלוונטים לגמר הפרוייקט.  -ט
רשימת ספקים )שמות, חברות, טלפונים, איש קשר, מייל ( אשר סיפקו   - י

 במסגרת הפרוייקט את מוצרי התשתית למיניהם בתחום המים והביוב. 
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 בדיקת תכניות ע"י הקבלן -ד
 

המסומנות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל    עם קבלת התכניות
טעות, החסרה, סתירה ו/ או אי התאמה בין התכניות לבין שאר   הפרויקט על כל

לבין עצמן. מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג    מסמכי החוזה או בין התכניות
בין אם הרגיש בטעות, החסרה,  ,והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן כאמור

הקבלן לבדו בכל   סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא
. האחריות לתוצאות הנובעות מכך  

 
: קווי ביוב  2פרק   

כללי    2.01 
מים   קווי ביוב, -  57העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה פרק 

.בהוצאתו האחרונה. השלמות למפרט הנ"ל  וניקוז,  
 

 2.02 עבודות עפר
כללי   2.02.1 

 
של המפרט הכללי  57,   51,  01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרקים   

: העבודה כוללת  
חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה,  

סילוק עודפי עפר, פסולת, עבודות עפר,  חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח,    מילוי
ו'. שירות וכ  הסדרת דרך  

בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג  
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  . בכלים מכאניים או בידיים שהוא

פירה,  העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת הח  במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד
הן את העובדים והן את  גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח

. התושבים שבסביבת שטח העבודה  
  , קרקעיים כגון: כבלי טלפון, צינורות -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת 

תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה  , מים
מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה  על מת אינפורמציה מוקד 

. מוטעית ולא מושלמת  
 2.02.2 סוגי קרקע

 המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע 
באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שיהא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום  

רה", היא כוללת גם חציבה בסלע מכל סוג  זה בו מופיעה המילה "חפי במכרז/חוזה 
מפורר, פתיחת אספלטים, מצעים, ריצופים מכל סוג שהוא וכו',   שהוא, רציף או

.שהוא. לא יאושרו פיצוצים בכלים מכאניים מכל סוג  
פינוי מבנים וגרוטאות 2.02.3   

אחרי  פינוי גרוטאות, ערמות עפר, אשפה וכו' בתוואי העבודה יבוצע ע"י הקבלן   
. מחלקת ההנדסה של המועצה תיאום עם  

עבור פינוי גרוטאות בתוואי המאסף וקו המים, פסולת, ערמות עפר, אשפה וכו' לא  
בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים כולל תשלומי    ישולם

. אגרות לאתר הפינוי  
טיפול בפסולת  2.02.4  

מקום שפך מותר עפ"י הרשות  כל עודפי פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר ל 
. הוראות המפקח, הכל על אחריותו וחשבונו של הקבלן  ועפ"י  
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   2.02.5 עבודת ידיים 

מחירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות לצורך עבודה  
מערכות קיימות, מבנים, התחברות למערכות קיימות וכו' או בכל מקום   בקרבת

. המפקח ע"ישיידרש    
(דיטקציה ) עבודת איתור אל הרס   2.02.06 

הקבלן יבצע עבודת איתור ללא חפירה ככל שיידרש, באמצעות חברת דיטקציה,  
את קווי המים ו/או ביוב ותפיק מדידה של אתר העבודה ותשתיות    אשר תאתר

. ועומקיהם  המים והביוב שאותרו  
.עבור עבודה זו ישולם לקבלן מחיר יחידה שימדד על פי מ"ר  

שקיעות  2.02.7  
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות,  

ולמתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיה, ישיר או עקיף, הן בשטחים    לשוחות
ת, משטחי בטון וכו')  בשטחים המרוצפים (כבישי אספלט, רחובו הפתוחים והן

. תעודת ההשלמה במשך שנתיים מיום מתן   
 2.02.8ריפוד בחול

ס"מ ויעטפו בחול. ריפוד   20כל הצינורות: מים וביוב, יונחו על גבי מצע חול בעובי 
  - לא פחות מ אך יהיה לכל רוחב התעלה עד לגובה המצוין בחתך הסטנדרטי  החול

חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומריםס"מ מעל פני הצינור. החול יהיה   40  
. אורגניים, אבנים או מלחים  

חפירת התעלות  2.02.9  
חפירת התעלות להנחת צנרת, ריפוד בחול ומילוי חוזר של התעלות יעשה בהתאם  

. במפרט הכללי. להתייחס לעבודה שמישהו אחר עושה את הפיתוח 5701  לפרק  
המתכנן, לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה  במקומות שתנאי המקום, לפי דעת  

סוללה או כבישים סמוכים, גדרות שאין להרסן, מבנים קיימים, תשתיות ניקוז   עקב
וכו' צמודות לקווים המתוכננים, כבישים ומדרכות קיימות, או תנאים    ביוב, מים

יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר חפירה   מיוחדים אחרים
. ב מינימליברוח  

מ' שלא ניתן להרחיבן יבוצע דיפון של דפנות התעלה  1.2בחפירות שעומקן מעל    
בכבישי האספלט באזור התעשייה עמק שרה החפירה תבוצע בכל מקרה עם דיפון  

תורשה פתיחה רחבה יותר משלושה מטרים כאשר הדבר אפשרי ואם לא ניתן   ולא
. נכיותלתשתיות צינורות, התעלות תהיינה א  עקב קרבה  

בחישוב תמיכות החפירה, על הקבלן להביא בחשבון את עומס התנועה על הכביש או  
המבנים הקיימים וזאת בתוספת עומס הקרקע ועומס אדמת החפירה שתונח    עומס

. בצדדים  
קבלן חייב לתמוך את שפת החפירה בצורה ששפת הכביש, השביל או המבנה לא  

יח שחומר המילוי שמתחת לכביש או  כן להבט-ייסדקו ולא ישקעו, כמו ,   יפגעו
. והאדמה לא תישפך מתחתיו  המבנה לא יופר  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים במשך העבודה בהתאם  
העבודה, בכל הנוגע לשיפועי דופן התעלה, לתמיכת החפירה, גידורה,  -משרד לתקנות

והן את התושבים    הזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים  שילוטה בשלטי
. שבסביבת שטח העבודה  

בטיחות  2.02.10  
הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת  

מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תיעשינה באופן בטוח. אם יהיה צורך  ,  תעלות
דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן   הוא ידפן את 
. מאחריות זו  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות  
ה, שילוטה בשלטי הזהרה וכו',  העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גירוד משרד

 כדי להבטיח 
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. הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה  
מ' יבוצע דיפון של דפנות התעלות  1.2בכל מקרה בחפירות שעומקן מעל   

מילוי התעלות  2.02.11  
המילוי בשטחים פתוחים יהיה מאדמה מקומית מובררת, מפוררת ונקיה, ללא  

.רתפסולת אח  אבנים וללא  
ס"מ, תוך הידוק ידני ובציוד מכני   20המילוי יונח מעל לריפוד החול בשכבות של 

מוד א.א.ש.ה.ו %   93-מתאים ל  

במקרה ולא ניתן להגיע לרמת ההידוק הנדרשת בקרקע המקומית, יספק הקבלן  
. בהתאם להנחיית נציג המזמין חומר מילוי  

יהיה חול דיונות נקי מונח המילוי בכבישים, מדרכות ומשטחים מרוצפים עד המבנה    
מוד א.א.ש.ה.ו 100%  -בשכבות בהרטבה ובהדוק ל    

הרחקת עודפי אדמה  2.02.12  
עודפי האדמה מהחפירה ומהתעלות יורחקו ויסולקו ע"י הקבלן ממקום ביצוע  

החפירה, לכל מקום שיאושר מראש ע"י מפקח ומהנדס המועצה. התשלום   עבודות
חירי היחידה השונים של העבודות ויכלול  והסילוק ייכלל במ  עבור ההרחקה 

בשכבות, הידוק, הוצאות שונות וכו', הכל כמפורט   העמסה, הובלה, פריקה פיזור 
באם לא ימצא מקום להרחקה ולסילוק עודפי האדמה החפורה בקרבת   ובשלמות

,אתר העבודה ירחיקם הקבלן ויסלקם אל מחוץ לשטח העבודות למקום שפיכה   
להורות לקבלן    הבלעדית ועל חשבונו של הקבלן. המתכנן רשאי אחריותומאושר על 

של   להרחיק ולסלק את עודפי האדמה החפורה לכל מקום בתחום המוניציפאלי
. הרשות וזאת ללא כל תוספת מחיר  

חפירה לתאי ביקורת ואביזרים   2.02.13  
לצורך התחברויות על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי ביקורת או   

לצינורות קיימים. עבור החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול  
החפירה השונים. עבור מעבר גדרות אבן, קירות בטון, וכו' וכן החזרת המצב    בסעיפי

חשב ככלולה בסעיפי  ישולם בנפרד והתמורה עבור עבודות אלו ת לקדמותו, לא
 החפירה השונים. 

י הביקורת, תאי מגופים, התחברויות לקווים קיימים תמולא  החפירה סביב תא 
כמפורט לעיל. עבור סילוק עודפי חומר חפור ומילוי החפירה בחול מהודק   בחול נקי

. ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  בשכבות לא  
   2.02.14 עבודות עפר

ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד   
הצינורות. החפירה תכלול גם חציבה, עבודת ידיים לגילוי תשתיות קיימות או  

. בקרבת מכשולים ומתקנים שונים עבודה  
החזרת מצב השטח לקדמותו  2.02.15  

מחירי היחידה עבור הנחת צנרת, תאים ,מגופים וכו' כוללים החזרת מצב השטח  
בשלמות כולל, תיקון גדרות בטון, אבן , רשת, פלדה, אלמנטי פיתוח וכו',   לקדמותו

כו'.קרקעיות שנפגעו ו-תת  מתקנים ומערכות  
רק עבור תיקון כבישים ומשטחים מרוצפים מכל סוג כולל משטחי בטון ישולם  

מחירי יחידה בכתב כמויות.  בנפרד לפי  
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שים בתעלה פתוחה חציית מבנים , מתקנים , דרכים, וכבי 2.03  
 

כללי בטיחות  2.03.1  
 

חציית מבנים, גדרות, צנרת עילית כבלי חשמל וטלפון עיליים ות"ק ומכשולים  
שבתוואי, תבוצע בזהירות תוך שמירה מרבית על המבנה ובהתאם לאישורי   אחרים

.הקווים או הכבישים שיש לחצות,  בעלי המבנים  
קרקעי או תת קרקעי על מנת למנוע  הקבלן יתמוך בכל מבנה או תשתית על 

.ביצוע העבודות. לאחר החציה יתוקן ויוחזר הכל לקדמותו   קריסתם בזמן  
 
 

סידורי תנועה לחציית עורק תחבורה  2.03.2  
  יעשו בקדוח אופקי, כבישי עפר ורחובות עירוניים יחצו בחפירה חציות כבישי נת"י

בחציית בחפירה ינהג הקבלן נוסף לכל הדרישות   פתוחה אבל רק באישור מיוחד
: עפ"י המפורט להלן  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת העבודה ויישא בכל . 1  
.כתוצאה מהעבודההתוצאות העלולות להיווצר מגרימת נזקים לצד שלישי    

עבודות החפירה תבוצענה ע"י הקבלן בשלבים מתואמים מראש עם המפקח . 2 .  
באם, לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת . 3  

 לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא 
הכביש. הקבלן יבצע את ההטיה על חסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב    

.חשבונו הוא ויסדיר אותה בצורה שלא תפריע לתנועה הזורמת  
במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום הוא יהיה אחראי לשמירה . 4  

 במקום במשך כל הלילה כדי למנוע תאונה. העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע 
הקבלן לתאם את המועד ואופן   ככל האפשר הפרעה לתנועה. לשם כך יהיה על  

. הביצוע עם הרשות והמשטרה  
הקבלן ידאג לדברים הבאים . 5 :  

.א. החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע"י המפקח או מהנדס המועצה   
הוראות   ב. כל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים, שלטים, מחזירי אור וכו' עפ"י 

. המפקח  
.פנסים אדומים  ג. מחסומים יושארו מוארים בלילה ע"י  

. ד. לא יושאר על פני הכביש, מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או כלי עבודה  
. ה. כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת  

 ו. הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שחסימת כביש ללא אזהרה מתאימה מהווה 
. דהעבירה פלילית והוא אחראי עבור כל הנזקים שיגרמו עקב העבו  

 ז. לפני התחלת ביצוע העבודה בכבישים עירוניים על הקבלן לתאם עם 
את מועד תחילת העבודה ושלבי הביצוע מועצה ומנהל הפרויקט מהנדס ה  

. ולקבל הוראות הנוגעות לבטיחות ולאפשר לו פיקוח על העבודה  
  ככל שיידרש על ידי הקבלן, לבצע עבודות מסויימות בשעות יממה חריגות, לרבות . 6

 עבודות לילה, לא תשולם כל תוספת עבור עבודתו בשעות הלילה או בכל שעה 
. משעות היממה והשבוע  

 
פירוט עבודות בחציית כבישים בתעלה פתוחה  2.03.3  

 
 בחציית כביש, מתקנים ומבנים, ע"י חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד 

במסעות אספלט יבוצע ניסור המתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי.   
. שכבות האספלט  

.רוחב התעלה יהיה מזערי בהתאם לקוטר הצינור ובהתאם לפרט סטנדרטי  
בכל החפירות בכביש אספלט, יעשה שימוש בדיפון על מנת להקטין ככל האפשר את  

. פתיחת האספלט  רוחב  
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תחתית  המילוי החוזר בכביש יעשה עם חול בשכבות או מצע מהודק עד למפלס  
ס"מ מפני הכביש הקיים. ממפלס זה   60 -שכבות הכביש, אך לא יותר מ מבנה

  3ס"מ מתחת לרום הסופי.  8השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של   תשוחזרנה
מוד א.א.ש.ה.ו.    100%תכלולנה מצע סוג א' מהודק לצפיפות  שכבות מבנה הכביש
.לפחות ס"מ 20כל שכבה בעובי של   

ליטר למ"ר ריסוס יסוד  1בכמות של       PCE     על המצע יעשה ריסוס בתחליב ביטומן 
% ביטומן , מיד לאחר כיסוי   4.75ס"מ עם   5ושכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  

 התעלה ומילוי בחומר מצעים. 
ליטר/מ"ר )ריסוס מאחה(. 1.0בכמות של     TCE  לאחר מכן ריסוס בתחליב ביטומן 

ביטומן, מיד לאחר   5.2%ס"מ, עם   3בעובי של שכבה נושאת מבטון אספלט דק 
בשכבה המקשרת, אלא אם כן תינתן הוראה אחרת. לאחר הכיסוי בכל שלב   כיסוי

בדרך מצעים או בשולי הכביש ייעשה   את תיקון הסלילה במכבש מתאים יש לכבוש
העבודה הכרוכה בהחזרת   הכיסוי כנ"ל אולם ללא כיסוי אספלט. עבור תוספת

  2בחציית כביש המדידה תהיה נטו בין   ו תשולם תוספת לפי מ"אהכביש לקדמות
(. לא כולל מצעים או שולי כביש) קצות המיסעה.   

 
צינורות ביוב  2.04  

 
סוגי צינורות גרביטציוניים   2.04.1  

 יורשה שימוש בצינורות כמפורט להלן: 
 - צינורות  SN-8 PVC 884לפי ת.י   

צינורות   -  PVC 532לפי ת.י   12.5לחץ דרג     
כמפורט. 10,  12.5,  16בדרג   P.E-100 צינורות פוליאתילן   -  

כלל הצינורות והחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לאתר, יאוחסנו בתנאים נאותים  
וצר. ועל פי הנחיות היצרן, לרבות מניעת קרינת שמש הפוגמת באיכות המ  

 
צינורות הנחת  2.04.2  

אופן הנחת הצינורות, ביצוע עטיפת החול, מילוי החפירה והידוקה, אופן חיבור  
וכו' יסופקו על ידי יצרן/ ספק הצינורות כחלק ממסמכי האחריות לחומר   הצינורות

כלל קטעי הצנרת יקבלו את אישור שרות  התוכנית המאושרת .לפי  ולאופן הביצוע 
סו. בטרם יכו השדה של ספק הצינורות  

 
בדיקת מערכת הביוב 2.04.3  

 
 הקבלן יחזיק באתר מפה של מערכת הביוב בה יסומן איזה בדיקה בוצע לכל מקטע 

 ואביזר בתחום התוכנית, מפה זו תוצג למפקח לצורך בקרה על ביצוע הבדיקות 
 בהתאם לנדרש. 

 
 א. שטיפת מערכת הביוב

תבוצע שטיפה של כל  עם גמר העבודה ולפני התחברות למערכת הביוב הקיימת 
הביוב באמצעות מיכלית שטיפה בלחץ, מיוחדת לשטיפת קווי ביוב  מערכת  

מודגש במיוחד שסעיף זה אינו מתייחס לשטיפה לצורך ביצוע צילומי ווידאו. בכל  
לפני מסירת העבודה בשלמותה למזמין תבוצע שטיפה של המערכת והתאים ,   מקרה  

כל פסולת שתישטף במהלך השטיפה, תשאב מתוך המערכת על ידי המיכלית  
השטיפה תבוצע בנוכחות המפקח   מאושר ע"י הרשות המקומית ותסולק לאתר

והמזמין מהווים תנאי    ותאושר ע"י המפקח בכתב. שטיפה זו ואישור המפקח
בור  המערכת וע לקבלת המערכת על ידי הרשות המקומית. עבור שטיפה לפני מסירת

 כל השטיפות במהלך הביצוע, צילומי הווידאו וכו' לא ישולם בנפרד והעלות 
. תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  
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 ב. בדיקת קווי ביוב לאטימות
לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם  

מכון מוסמך ע"י בכל הצינורות והתאים הכללי. בדיקת אטימות תיעשה    למפרט
. מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה  היצרן והמפקח  בנוכחות

. בעצמו  
:הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן  

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר  
הנבדק ימולא עד גובה התקרה .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא    בקטע

במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא  מ' .  2.0-יהיה נמוך מ
מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות   2.0 - פחות מ שגובה המים בו 

רד. בנפ מ' ,תאים אלו יבדקו  2.0 -מ  
שעות לפחות. אחרי   24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 

החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש  להוסיף את המים  זמן יש 
ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא   לשים לב שאם

.לבצע את המדידה מחדש שנעשתה טעות במדידה ויש  
 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול 

לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של  הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים 
פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה    קוטר

צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא   קפדנית: כל קטע
. עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס  הדולף , ולטפל בדליפות  

. ה לאחר ייבוש בטון המתעלים בתאי הבקרהבדיקת אטימות תעש  
. בדיקת האטימות תבוצע לפני כיסוי הקו  

. הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  רעבו  
 ג. בדיקה לישרות הקווים

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי  
.ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכםסמוכות לשם  שוחות  

 ד. בדיקה סופית 
לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות  

אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לבצע  הבקרה   
. את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח  

בדיקת ווידאו ה.   
ע"י צילום טלוויזיוני מסתובב של פנים הצינור במעגל סגור תיעשה    -בדיקת "וידאו"

מעבדה מוסמכת על פי הנחיות רשות המים והרשות להסמכת מעבדות אשר    ע"י
. המפקח תאושר ע"י   

. התמונות יוקרנו, בעת הצילום על גבי מסך טלוויזיה  
ון יהיה שניתן לצפות בו במחשב,וכן בעזרת מיקרופ   CD    הצילום על כל שלביו

תיעוד קולי, על גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו  
. המדויק  

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולדעת את מצב הצנרת ואופן ביצוע  
. הנחתה  

. הצילום יוקלט מלווה בתיאור מילולי המסביר את אשר רואים  
נרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה  פעולת צילום הצ

את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של   לוודא ולאשר
וע. הביצ  המהנדס שניתנו במהלך  

השטיפה והבדיקות אלה נכללות במחירי הנחת הצינורות. בדיקות אלה אינן נכללות  
. עבורן בנפרדהבדיקות האחרות ולא ישולם   במסגרת  

ממחלקת ההנדסה באתר.לא יבוצע צילום ללא נוכחות נציג   
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 בדיקות מילוי התעלות 

אופני מדידה ותשלום להנחת צינורות הביוב 2.04.4  
התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור  

הצינור עצמו. לא תשולם כל תוספת  עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק  חפירה
. לילה, או בכל שעה משעות היממה והשבוע  עבור עבודות  

א. עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות. השתנות העומק בין  
השוחות לא תובא בחשבון. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק אנכי בין רום פני  שתי  

מהשוחה לכוון הקטע נמדד. בכבישים  המדוד לבין רום הכניסה /היציאה  ,הקרקע  
המדידה תהיה מרום פני אספלט מתוכנן בלי להתייחס לרום הצלחת. חפירה  

המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול, איננה נחשבת לצורך חישוב עומק    הנוספת
. הצינור  

:ב. במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר  
תך רוחב סטנדרטי בהתאםחפירת ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך ולפי ח - 

. לתנאי השטח  
I.L תאים, אליהם מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן לפני   -  מדידת

 תחילת העבודה. 
.סימון הקווים על כל המרכיבים כמפורט במפרט -  

דיפון התעלה לפי הנחיות משרד העבודה  - .  
. סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה -  

שתית התעלה הידוק  - .  
אספקת חול, פיזורו, הרטבתו והידוקו  . - 

בדיקות צפיפות של שכבות המילוי לפי המפרט - .  
פתיחת כבישים ומדרכות, גדרות, קירות או חפירה מתחתם בהתאם לצורך  -   

.ולאפשרויות, לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים  
האביזרים, האטמים, החומרים הספקה, הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל   -  

'. וכו  
 

כיסוי התעלה בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות מהודקות  -  
' בכבישים, מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים מתוכננים או קיימים וכו    

.והשלמת מצע סוג א' במידה והתעלה נחפרת במצעים   
לל אספקת כל החומרים תיקון שטחים מרוצפים, שטחים מגוננים וכיו"ב, כו -  

. הדרושים לכך והבאת המצב לקדמותו כולל החומרים הדרושים לכך  
  -חציית מכשולים כגון: צינורות מים, קווי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת -

. אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך  
  -ביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לעיל: שטיפה, בדיקה הידראולית, בדיקת -

'. וכווידאו    
שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה ולרשות המקומית  -  

כל הדרישות המפורטות במפרטים, בכתבי הכמויות ובתכניות  . -  
עבור תיקון כביש אספלט ותיקון מדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א  - .  
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( תאי בקרה)שוחות בקרה   2.04.5  
 א. כללי 

שוחות בקרה יוצבו בכל המקומות המצוינים בתכניות. אם לא צוין בתכנית סוג  
תהיה עשויה חוליות טרומיות עגולות בהתאם למפורט בסעיף ג' להלן   השוחה היא  

אספקת שוחות הבקרה, כל המרכיבים שלה לרבות התקרה והמכסה וכל החומרים  
במחיר היחידה. שוחות  הדרושים לבנייתה ייעשו ע"י הקבלן והם כלולים  הנלווים

. ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים  50 -יבלטו כ בשטחים פתוחים   
  (קוטר בשוחה עגולה)מחיר היחידה של שוחה יסווג לפי חומר השוחה, צורתה, גדלה 

השוחה. לא תהיה התחשבות בדרג המכסה ולא במספר הכניסות והיציאות   ועומק
. חיצוני יחשב במחיר יחידה נפרד  מהשוחה. מפל  

   ( OUT LEVEL)  שוחה ייחשב מרום תחתית הביב היוצא (עומק) גובה     
 ועד רום המכסה. 

קוטר השוחה הפנימי יהיה בדרך כלל לפי הטבלה הבאה. יתכן, בגלל שיקולים  
קוטר הצינורות כניסות מרובות וכיו"ב) יהיו הקטרים גדולים יותר, כפי   תכנוניים

בהנחיות המהנדס.  שצוין בתכניות או  
מ' יבוצעו פודסטים עם מעקות וסולמות בהתאם   5.0חות עמוקות מאד, מעל בשו

מפרט שיוגש לקבלן. ל  
 

 גובה שוחה )ס"מ(             קוטר שוחה )ס"מ( 
150                                700עד    

900-701                              180   
קוטר קרוב למצוין בהתאם ליצרן השוחות או  200ומעלה                           900  

 
 

 בכל מקום בתוכניות או במפרט בו נאמר " תא בקרה" הכוונה היא לשוחת בקרה. 
 
 

 
 ב. הזמנת שוחות הבקרה

הקרקע באתר חרסיתית/ לסית וחלחול ביוב מהתאים בעת סתימה עשוי לגרום  
של  התאים לטפוח ולהתכווץ תוך כדי גרימה לפגיעה/ שקיעה  לקרקע סביב 

. מוחלטת של התאים הכבישים לכן נדרשת אטימות  
על כן, לפני הזמנת כל התאים לשטח, תבוצע בדיקת אטימות של ארבעה תאים  

.על פני השטח ויחוברו ביניהם בצנרת אשר יונחו  
מ' לפחות ויבוצעו עם אטמים כנדרש ומחברים לתאים. רק    2.5התאים יהיו בגובה  

במבחן האטימות, יורשה הקבלן להזמין תאים  עמידת מערך התאים לעיל   לאחר
הנבדקים. מודגש במיוחד שאם התאים לא יעמדו במבחן   מהספק של התאים 

החוליות במחברים לתא או דרך דפנות החוליות עקב   האטימות, תהינה נזילות בין 
להזמין תאים מאותו ספק ויהיה עליו    סגרגציה או בטון פגום, הקבלן לא יורשה

. ן אחר אשר יעמוד במבחני האטימותלספק תאים מיצר   
עבור בדיקת האטימות המוקדמת לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה  

.השונים  במחירי היחידה  
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 ג. שוחות בקרה טרומיות עגולות
שוחות בקרה עגולות טרומיות ייוצרו במפעל מלט מוכר העומד בהשגחת מכון  

. התקנים  
מחוליות בסיס, חוליות ביניים, תקרה ומכסה. החוליות יהיו  כל שוחה תהיה בנויה  

489והתקרות והמכסים לפי ת"י   658 לפי ת"י    
יחושבו ע"י הקבלן עם ספק    (חולית הבסיס, חוליות ביניים) גובה כל מרכיב בשוחה 

. לקבלת שוחה בגובה המתוכנן בלי צורך בהתאמות בשטח השוחה  
כניסה ויציאה יש לקדוח במפעל במיקום ובגודל  את החורים לחיבורי צינורות 

. מוצא. לא יורשה ביצוע קידוחים בשטח המתאים לכל  
חיבור בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליונה לתקרה ייעשה ע"י שני  

איטופלסט" מונחים אחד מעל השני. יש לנהוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל  "  אטמי
. איטום מלא  

ין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה בפנים התא, יאטמו בהתפרים ב  
.SIKAFLEX PRO-3  

חיבור שוחה לכניסות וליציאות , לרבות כניסה עלית ממפל יהיה ממחבר  
שוו"ע מאושר שהוא מתאים לכל סוגי הצינורות. חלקי המתכת   "איטוביב" או

מחבר מיתקן   . השוחה תסופק לשטח עם 316מסוג  במחבר יהיו פלדה אל חלד
בשוחה ימולא ע"י שרוול ספוגי אטום מסוג    במפעל. החלל בין הצינור לבין הקדח

. המשמש לבידוד צנרת  
ללא חצץ ע"י אדם שהתמחה    20 -ייעשו בעיבודים מבטון ב (בנצ'יק )תעלות התחתית 

ב'. זווית הנטייה   201עבודה זו. התנוחה תהיה לפי תכנית סטנדרטית מס'   בביצוע
מעלות.90- תהיה חדה מ לא  של הזרימה   

הפרש הגובה בין כניסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך כלל  
בשוחות  )סנטימטרים  - 30יהיה קטן משני סנטימטרים ולא גדול מ   ההפרש לא

. כניסה צדדית תהיה גבוהה מהכניסה  (סנטימטרים 40עד   ס"מ ומעלה  150בקוטר  
. ס"מ 8הראשית לפחות   

, והחתך יהיה אחיד  בקוטר של הצינור היוצאהתעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי 
האורך.  לכל   

הגימור יהיה  . מדופן השוחה אל תעלת הזרימה 33%הגדות יהיו בשיפוע מזערי של  
לא יורשה עיבוד חרושתי מפלסטיק, דהיינו, לא  .  חלק, הן בתוך התעלות והן בגדות 
שימוש בשוחות משולבות פלסטיק   א יורשה יורשה שימוש בשוחות פלסטיק ול 

. ובטון  
 שימוש בתחתיות עם תעלות מתועשות יורשה רק כאשר הכניסות והיציאות בתאים 

בשוחה   מאפשרים כניסות ויציאות בזוויות מכסימליות מותרות ע"י יצרני התאים
ברגיי מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס עם משטח מנוחה או פודסט, כל   5.0בעומק מעל   

.L316  העיגון וחלקי המתכת של הסולמות יהיו עשויים נירוסטה 
. יותקנו פודסטים מבטון וסולם כנ"ל כמפורט בתכנית  7.01בשוחות מעל   

בשוחות הנמצאות בשטח פתוח, במידה ונדרש ע"י המתכנן, תותקן תקרה ללא  
 מכסה. תקרה 

  2חים בקוטר " קד  3זו תהיה תקרת בטון מתועשת כדוגמת התקרה הרגילה אך עם 
,בהיקפה ס"מ. הכל לפי   -  15באורך כ   2כאשר בכל קדח מותקן קטע צינור פלדה "  

ס"מ כאשר השלב העליון יאפשר   30פרט בתכנית שלבי ירידה, יהיו במרווח של  
ללא קושי, השלבים ימוקמו בתא כך שלא יהיה מגע של    כניסה ויציאה מהשוחה

. שפכים עם האדם היורד לשוחה  
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מכסים לשוחות בקרה ד.  
. 1 המכסים יהיו לפי פרט סטנדרטי .  

התקרות לתאים, יהיו עשויים ב.ב עם דסקית יצקת או עשויים יצקת בהתאם  .2 .
ויעוד התא   מועצה בתכניות. על הדסקית או על המכסה יוטבע סמל ה למפורט

ס"מ מין  60להלן. המכסים יהיו בקוטר   והפרטים כמפורט  מתאימים לעומס  
   EN 124-  1994חלק  489ק"ג לפי ת.י.  400מתאימים לעומס בדיקה    
 
 

הדיוק הנדרש בביצוע המכסים והמסגרות יהיה מרבי כך שכל מכסה יתאים לכל  .3
. מסגרת  

הדיוק יושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה והמסגרת 
.מושלמתלהתאמה   

לפני הבאת המכסים לשטח הקבלן ימציא דוגמא של המכסה לבדיקת עיצוב 
.ורמת הדיוק של המכסה והמסגרת המכסה   

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויה יצקת יהיו חרוטים לקבלת דיוק  
המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת  בשטח   מרבי

.מעל המכסה  במעבר רכב  
ם מכסים שלא יעמדו בתנאים לעיל יוחלפו ללא דיחוי על ידי הקבלן במכסי 

. מתאימים  
: על המכסים יופיעו הפרטים שלהלן  

המועצה שם וסמל -  
 -"יעוד השוחה "ביוב 

 -תו תקן
 -שנת ייצור 

העומס המותר -  
היצרןשם  - 

תקרות בכבישים ושטחים מרוצפים יהיו משלושה חלקים: תקרה, מסגרת  .4
.ומכסה  

.המסגרת תותאם בדייקנות לפני השטח הסופיים באמצעות יציקת בטון מזוין  
ס"מ  60קוטר המכסה יהיה  .5 .  

לפני הצבת המכסה יש לנקות את התושבת של המכסה מכל לכלוך. כל חלק  .6 .
לצבוע (אחרי הכנה הגוון יהיה שחור. אין לסגור מכסה אם  או פלדה יש    עשוי יצקת

.הצבע איננו יבש לחלוטין   
צווארון הגבהת המכסה יהיה מיציקה בתבנית הכוללת זיון טבעתי וקוצי  .7 .

. לתקרה  החודרים  
 

 
 ה. חיבור ביב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים 

לתוכניות או לפי הוראות המהנדס  חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם  
הרשות המקומית ועל פי האמור במפרט הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה    ובאישור

שיותקן בקיר   (בהתאם להנחיית יצרן הצינורות)ע"י מחבר מיוחד   קיימת יבוצע
. השוחה הקיימת  

בחיבורי ביב לשוחה קיימת או התקנת שוחה על ביב קיים יש לנקוט באמצעי  
נדרשים. ה  זהירות  
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שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות שרוול פנימי  2.04.9  
 א. תאור העבודה 

פרק זה של המפרט מתייחס לטיפול במערכות ביוב קיימות ו/או חידוש מערכות  
קיימות ללא פתיחת תעלות וחשיפת הצינורות לצורך ביצוע העבודה אלא    ביוב

ורת תוך כדי שימוש  החדרת שרוולים פנימיים דרך תאי הביקת באמצעו
.מיוחדים  בטכנולוגיות וחומרים   

: העבודה כוללת בין היתר את העבודות שלהלן  
 א. תיקון פגמים נקודתיים בצינורות ביוב ע"י החדרת שרוול בתוך הצינור והדבקתו 

. לדפנות הצינור הפנימיים באזור הפגם לצורך תיקונו  
הצינור בשרוול פלסטי מלוא אורך הצינור בין ב. חידוש צינורות ביוב ע"י ציפוי פנים    

. שני תאי ביקורת  
 ג. שירוול הצינור כנ"ל מלוא אורך הצינור בין שני תאי ביקורת אבל תוך כדי הגדלת 

 קוטר הצינור בשיטת הביקוע ובניית צינור חדש בקוטר גדול יותר מהצינור הקיים 
  נור הקיים בצינורבאמצעות שרוול שמושחל דרך הצינור הקיים ומחליף את הצי 

.חדש  
 ד. טיפול בתאי ביקורת קיימים ללא פירוקם ,החלפת מכסים, חוליות וכו' יעשה לפי 

.פרקים רלוונטיים במכרז  
 ה. עבודות נלוות כפי שמפורט במפרטים ובכתבי הכמויות 

 ב. שיקום צנרת 
בנושא טיפול צנרת פגומה באמצעות שרוול וחידוש צנרת ע"י שרוול ו/או הרחבת  

הצינור ע"י ביקוע ושרוול קיימות טכנולוגיות ביקוע שונות ומספר בודד של    רקוט
. שהתמחו בטכנולוגיות השונות קבלנים בארץ  

הטיפול בצנרת באמצעות שרוול פנימי כמפורט לעיל יעשה ע"י קבלן משנה בעל  
מוכח בנושא תיקוני צנרת באמצעות שרוול או חידוש צנרת באמצעות שרוול   ניסיון

. ע"י המזמין שראשר יאו  
הטכנולוגיה לביצוע עבודות השרוול אינה מוכתבת מראש אך הן הטכנולוגיה והן  

המשנה יובאו לאישור המזמין לפני ביצוע העבודה והמזמין יהיה המחליט    קבלן
' הטכנולוגיה, סוג החומרים, קבלן המשנה לביצוע הטיפול בצנרת וכו הבלעדי לגבי    

לקבוע את הטכנולוגיה והחומרים ועליו לקחת בחשבון  לקבלן לא יהיה שום זכות 
ויחויב בטכנולוגיה היקרה ביותר הזמינה היום או שתהיה זמינה בעתיד   שיתכן 

. בחומרים מיוחדים ויקרים הזמינים היום או שיהיו זמינים בעתיד ובשימוש  
כאשר הקבלן יתבקש לבצע עבודת שיקום צנרת באמצעות שרוול פנימי יהיה עליו  

חומר טכני בנושא הטכנולוגיה המוצעת, חומרים, להציג ניסיון והמלצות   להגיש
: וכו' כמפורט להלן  הקבלן המבצע  

 א. הקבלן יציג את האישורים שיש לקבלן המשנה וחוזה ההתקשרות של בעל 
 הטכנולוגיה/פטנטים בחו"ל, זכויות, זיכיון שימוש של חברה מלווה בחו"ל אשר 

' וגיה וכו ברשותה הפטנטים, הטכנול   
ב. ניסיון מוכח בביצוע עבודות תיקון צנרת באמצעות שירוול וחידוש צנרת 

השנים האחרונות   5 -שרוול ובביקוע וביצוע צינור חדש בקוטר מוגדל ב  באמצעות   
ג. אישור החברה על נכונותה ללוות את הקבלן למשך הפרויקט כפי שנקבע ע"י  

. בצוו התחלת העבודה המזמין  
. ות על ביצוע ואיכות הביצועד. תקופת האחרי  

 ה. על הקבלן לפרט את שיטת התיקון הנקודתי באמצעות שרוולים פנימיים, שיטת 
 השרוול המלא של צינורות בין תא לתא ושיטת "בניית" צינור חדש בקוטר מוגדל 
 בשיטת הביקוע והתקנת שרוול בקוטר מוגדל שיחליף את הצינור שנבקע הצנרת 

. יהיו מוסכמות על המזמין כולל מפרט טכני ותקניםושיקום השוחות, שיטות ש  
. ו. זכות המזמין להעדיף שיטה מסוימת ו/או לפסול שיטה  

 ז. לאחר ביצוע כל עבודות צנרת, על הקבלן לוודא אטימה מוחלטת בין הצנרת לתאי 
. הביקורת  
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 ג. הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת קרקעיים ועבודה בסמוך להם 
עקרוני העבודה נעשית בצינור קיים ללא סטייה מתוואים קיים,  למרות שבאופן  

יחויב לתאם ולקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע שלושת סוגי הטיפול   הקבלן
שירוול : תיקונים נקודתיים, שרוול מלא של צינורות בין שני תאים   באמצעות 

ינור חדש חפירה בשיטת ביקוע הצינור הקיים וביצוע צ וביצוע צינור חדש ללא 
החובה לקבל מידע ואישורים לפני תחילת העבודה   בקוטר מוגדל ,על הקבלן מוטלת

הרשויות הנוגעות בדבר, את כל האינפורמציה    כמפורט לגבי צינורות בחפירה , מכל
HOT , מים, חשמל, בזק, סלקוםת קרקעים )הדרושה בקשר למיקום מתקנים ת   

( מקורות, דלק, ביוב, תיעול וכו'  
הרשות המוסכמת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן   זמנת מפקח מטעםלהולדאוג 

קרקעי, או בהצטלבות עימו. -בסמוך למתקן תת בצוע העבודה  
      מפקח כנ"ל. קרקעי, ללא נוכחות-לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת

ן(. התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבל)  
 

 ד. תאום עם קבלנים אחרים
בכל מקרה בו יעבדו באתר העבודה של הקבלן או בקרבתו, גם קבלנים אחרים  

ינקוט הקבלן בכל    (,עבודות בניה, כבישים, מים, טלפון, חשמל, ניקוז וכו': כגון)
הדרושים לתאום עבודתו עם עבודת הקבלנים האחרים, ולתאום העבודה   האמצעים

ם. אית  
הכבישים והפיתוח תוך כדי  הקבלן יידרש לעבוד בתאום עם התקדמות עבודות 

. ללא תשלום נוסף עבור ההפרעות וההפסקות הפסקות  
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: צנרת המים  3פרק   
3.01 
 כללי 

 א. קבלן צנרת המים
בנוסף לכל הדרישות הפורמאליות מהקבלן (כמו אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים  

חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת    וכו') הקבלן
להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות בו מדגיש    הקבלן מחויבהמפעל. 

או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת   שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן
ים  לקבלן יש את כל האביזר  וריתוך צינורות המסופקים לאתר עבודה זה וכי

  הנדרשים לביצוע מושלם של עבודות ההנחה והריתוך של הצנרת 
. והספחים/אביזרים  

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות השדה, הנחת קווי מים, עד אשר יציג את כל  
וההוכחות להכשרתו לשביעות רצון המפקח. כל ההוצאות שייגרמו עקב   המסמכים

.הקבלן   כך יהיו על חשבון  
ת ולספחים ב. אחריות הספקים לצנר  

ספק הצינורות לאספקת מים וספק הספחים שניהם יחד וכל אחד לחוד יהיו  
מערכת המים ע"י הקבלן המבצע, ילוו את ביצוע העבודה ויפקחו   אחראים לביצוע 

בהתאם לדרישות יצרני הצנרת והספחים   על הקבלן כדי להבטיח ביצוע  
  מקומית עומר מועצהבגמר העבודה ספק הצנרת ימציא תעודת אחריות על שם  

  10מוחלטת לצנרת, לספחים והמערכת בשלמותה לתקופה של   הנותנת אחריות
תינתן התחייבות לתקן כל תקלה במערכת המים הנובעת   . בתעודת האחריותשנים

תקין של הרכבת הספחים או הנחת הצנרת תוך    מפגם בצנרת, פגם בספח, ביצוע לא
החזרת מצב השטח לקדמותו  התיקון יכלול צנרת, ספחים, עבודה ו שעות 24

עקיף שנגרם עקב התקלה בצנרת או בספחים  בשלמותו וכל נזק ישיר או  
היה  ת מועצהשעות, ה 24במידה וספק הצנרת לא יתקן את התקלה במערכת תוך  

את התיקון בעצמה או באמצעות קבלנים ולחייב את ספק הצנרת   רשאית לבצע
ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו  צנרת,  בעלות ביצוע העבודה כולל

על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים   בשלמותו
.וללוות את הקבלן המבצע  

מייד עם התחלת הביצוע, על הקבלן הראשי לקרוא לשירות השדה של ספק הספחים  
ושברשותו    הצינורות, על מנת לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך  וספק

הדרושים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק הספחים ושהוא מבצע את    כל הכלים
. לדרישות שרות השדה של יצרן הצנרת ויצרן הספחים  העבודה בהתאם  

מ', יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן   500על כל קטע קו מים באורך עד 
ושני ריתוכים בקווים    בדו"ח תהיינה בדיקות של ריתוך אחד בקו ראשי הספחים

. המגרשים משניים המזינים את  
עותקים מהדו"חות יופצו לקבלן, למהנדס המים בתאגיד מי שבע, למפקח ולמתכנן.  

. יצורפו ל"תיק המסירה" שיימסר למזמין בסיום העבודה הדו"חות  
שנים חתומה   10 -תנאי לקבלת העבודה ע"י המזמין היא המצאת תעודת אחריות ל 

.רת וספק הספחיםהצנ ע"י ספק  
מודגש במיוחד שהמצאת תעודה זו אינה משחררת את הקבלן מכל החובות  

שבמסמכי החוזה ושדרישות המזמין, הרשות המקומית, המפקח   והדרישות 
. ומחייבות את הקבלן  והמתכנן הן עדיפות  

ס"מ לשם כך יש לחפור   20צינורות פוליאתילן למים יונחו על גבי מצע חול בעובי 
. מאשר מתואר בחתך רעמוק יות  

ס"מ כמתואר   30אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 
האופייניים. החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים  בחתכים        

.A A  -3או      -1ןמיו 
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העולה בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל   5%כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על    
   מ"מ , ושום חומרים זרים.  5על 

לתקנות.לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם   . 
מילוי החפירה מעל עטיפת החול בשטח פתוח יעשה בחומר מקומי מוברר ובחול  

מוד. א.א.ש.ה.ו. עד תחתית   100%  -ס"מ בהרטבה ל 20בשכבות של  כנ"ל מהודק
. ובמדרכות  המצעים בכבישים  

שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה" בהוצאת  
. הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה, המובא בנספח משרד  

סוג הצינורות מים  3.02  
  הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן מצולב בדרג כמפורט בתכניות לפי תקן ישראל 

10דרג  PE PE -100ּּאו+  U.V -010או צינורות פוליאתילן    מסוג שחור, עמיד קרינת
עפ"י החלטת המועצה . 16או    או   12.5

 
3.03 

 הנחת הקווים
3.03.1 

 כללי 
הקווים מונחים בשטחים בנויים ,בשטחים פתוחים וגם בשטחים פרטיים ,במדרכות  

כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל ובחלקם בשטח פתוח,   או
בכבישים קיימים פעילים לא תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך  . מופר

יום עבודה לאחר הנחת הצינור תכוסה התעלה בשכבות מהודקות    הלילה. בכל
. ופסולת כמפורט  ויסולק חומר עודף  

עבור כיסוי יום יומי של התעלות בכבישים פעילים, סילוק חומר עודף ופסולת וכל  
לעיל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת   בשיטת העבודה המוכתבת הכרוך 

לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  לכל המבנים  
אם לא נאמר אחרת או צוין אחרת בתכניות, עומק הצינורות יהיה כלהלן (כיסוי  

(: הצינור  מעל  
' מ 1.2בשטח פתוח -  
' מ 1.1בכבישים -  
' מ 0.90במדרכות -  

ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת   אחסון הצינורות
לאורך מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או    צינורות

. הצינורות לכל אורך התוואי וביצוע העבודה בחלקיםה פריש  
לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של הקו.  

א יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על חפירה של  הקבלן ל אם
. וביצועו מחדש  הקו  

עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרות השדה של היצרנים  
. בהמשך כמפורט  

3.03.2 
 צינורות פוליאתילן מצולב

הוראות יצרן הצינורות   57.07הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 
.  1083 ות"י  

יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן  
למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של   להגיש

בדיקת הלחץ תהיה בהתאם  )נים. ש  10הצנרת והאביזרים לתקופה של  המפעל על 
האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח  (. להנחיות היצרן

. שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן'  וכל דרישה לתיקון וכו  
: אופן הנחת הצנרת מתואר להלן  

ס"מ לשם כך יש לחפור   20א. צינורות פוליאתילן למים יונחו על גבי מצע חול בעובי  
. יותר מאשר מתואר בחתך  מוקע  
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ס"מ כמתואר   30אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 
האופייניים. החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים  בחתכים   

.A A  3או     1מיון 
העולה בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל   5%כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על    

. מ"מ , ושום חומרים זרים  5על   
ס"מ   15ב. מעל שכבת החול הנ"ל יונח סרט סימון עשוי פלסטיק בצבע כחול ברוחב 

תיילי נירוסטה רציפים (יבוצע חיבור בין תיילי הנירוסטה בין שני גלילי   עם שני 
החפרה תמולא בשכבות חול ,מילוי מקומי מוברר או מצע    סרט) ומעל הסרט

בשטח פתוח או שטח אספלט או מרוצף כמורט בפרטים   ם קו המיםבהתאם למיקו
. הסטנדרטיים  

תקנות. ג. לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם ל  
ד. מילוי החפירה בכבישים, מדרכות ומשטחים מרוצפים יעשה בחול דיונות מובחר  

. מוד. א.א.ש.ה.ו. עד תחתית המצעים 98%  -ס"מ בהרטבה ל  20בשכבות של   מהודק  
ה. שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה"  

. הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה, והעדכני ביותר לאותה עת  בהוצאת משרד  
 

 
3.03.3 

 ספחים לצנרת פוליאתילן מצולב  .
. אטמוספירות  16ץ כל הספחים יתאימו ללח   

 כל הספחים המותקנים בצנרת פוליאתילן מצולב תת קרקעית יהיו לריתוך חשמלי 
Electrofusion"תוצרת "פלאסון" או ש.ע. מסעפים עם יציאות בקוטר      " שיטה לפי

מיוצרים חרושתית, תוצרת חב' "סימונה" גרמניה מיובאים על ידי   16יהיו דרג קטן  
"פירט" תורכיה מיובאים ע"י חב' "פולקום" או ספחים  או תוצרת  " "פלסים

חב' י.ח. פלסט, עמק שרה ,ב"ש, מותנה במתן אחראיות    י"מיוצרים חרושתית ע 
. המערכת,צנרת וספחים ע"י יצרן הצנרת משולבת לעשר שנים לכל  

כיווניים לריתוך -חיבור בין צינורות פוליאתילן מצולב יבוצע באמצעות מצמדים דו  
על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר  .   ת "פלסאון" או ש. עחשמלי תוצר 

. המבצע  בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן  
מייד עם התחלת הביצוע על הקבלן הראשי לקרא לשירות השדה של ספק  

הצינורות בכדי לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך   האביזרים וספק 
לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק האביזרים הנדרשים   ושברשותו כל הכלים  

מ' יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י   500 -מייד לאחר ביצוע קו מים באורך כ
הספחים. בדו"ח תהינה בדיקות של ריתוכים בהתאם למפורט לעיל   יצרן  

. עלות הבדיקות והכנת הדו"חות כלולה במחירי יחידה השונים  
יבוצע באמצעות מחבר רב קוטר    PVC חיבור לצינור חדש לצינור עשוי א. צ. או  

נירוסטה תוצרת "קראוס" או ש. ע. מתאים לצינור הקיים ויכלול קטע עיגון,  עשוי  
. וכו' כמפורט בפרטים  גוש בטון  

חיבור לצינור פלדה קיים יבוצע באמצעות מחבר לאוגן תוצרת "גולן" או ש.ע. ועם  
. נגדי מרותך לצינור קיים אוגן   

.DIN 16האוגנים בקווי מים יהיו לפי תקן   
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3.04 
 ביצוע מפרטים עיליים ומערכות מדידה 

 חומרים 
  1/4כולל יהיו עשויים פלדה ע.ד. (עובי דופן) "  3קטעי הצינורות במפרטים בקוטר " 

ציפוי מלט פנימי ופאזה חדה לריתוך או מפרטים עשויים פוליאתילן בהתאם   עם
.ולתכניותהמזמין   לדרישת   

הספחים במפרטים עשויים פלדה יהיו ספחים חרושתיים עם ציפוי מלט פנימי כנ"ל  
. פאזה חדה לריתוך עם  

הצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי "טריו" ומעל הקרקע יהיו צבועים בצבע מגן וצבע  
ספחים במערכות עיליות עשויות פוליאתילן יהיו עשויים פוליאתילן לריתוך  .  עליון

. 16  רגחשמלי ד  
יהיו מפלדה או מפוליאתילן כנ"ל, מערכות מדידה    3מערכות מדידה בקוטר מעל "  

כולל תהינה עשויות פוליאתילן מצולב עם חיבורים עליונים מכניים    2"  עד קוטר
. בהתאם לפרטים  

 
3.05 

 התקנת האביזרים 
כללי א.  

במיוחד יש לנקות  לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם.  
. שטחי האטימה את  

.בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים  
. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת  

לא תורשה התאמה על ידי מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרם למאמצים  
. באביזרים או באוגנים פנימיים  

 ב. )אגנים( 
גנים יהיו מצופים פוליאתילן. האגנים יסודרו כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי  האו
אנכי העובר בציר הצינור. לפני ההתקנה ינוקו שטחי האטימה מכל לכלוך   ציר

. העלולים לגרוע מאטימות החיבור  וחומר זר  
 ג. )ברגים( 

  הברגים יהיו עשויים פלדה עם ציפוי מיוחד עמידים במיוחד בתנאי קורוזיה
. להנחה בקרקע קורוזיבית  ומתאימים  

טיב הברגים ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס. יש להשתמש אך ורק בברגים  
הנכון. אורך הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר    בקוטר

קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד לפחות, אך לא יותר    סגירתם יבלוט
הברגים תיעשה במצולה ותהיה הדרגתית ואחידה. לא יאושר   חוטים. מתיחת  3 -מ 

. בורג אשר קוצר ע"י הקבלן  
 ד. )אטמים( 

לאטימה בין האוגנים ישמש אטם מסוג יוטה עשוי גומי משוריין, מסופק ע"י חברת  
אם לא תבוא דרישה אחרת, יהיו אטמים מהטיפוס הטבעתי, כלומר היקפם  "  "גולן

לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה זהה לקוטר הפנימי של   עד החיצוני יגיע
יהיו האטמים נקיים בהחלט. אין להשתמש באטם אלא פעם   הצינור. בעת ההרכבה

. אחת בלבד  
מגופים-  

יהיו מסוג טריז עם ציפוי רילסן פנים וחוץ עם מדף מגופר תוצרת  3המגופים מעל "   
" לפני הרכבת המגופים יש לפתוח כל   רפאל" או ש.ע. מאושרים על ידי נציג המזמין

טבולה בנפט. אחרי זה ייסגר   מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית נקייה
בנפט. אחרי ניקוי זה יש   המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האוגנים ינוקו אף הם

אשר יוסרו רק ברגע   לכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסים עץ או קרטון 
יהיו ברזים אלכסוניים בלבד    2 -"  3/4ברזים בקוטר "  ת המגוףהאחרון לפני הרכב

 תוצרת "דורות" או ש.ע 
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 .המגופים יותקו בתאים בהתאם לפרטים הסטנדרטיים המצורפים למכרז
.המגופים יכוסו בניילון עמיד לאחר התקנתם עד למועד המסירה . 

( ברזי שריפה )הידרנטים  - 
ט  כמפור 449 -ו  448ותקני ישראל  304ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתוכנית מס' 

:להלן  
יהיו מתוצרת "רפאל" או ש.ע.    6או "   4על זקף "  2× 3או "    3ברזי שריפה בקוטר "  

תושבת מנירוסטה בלבד, (מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף יהיה זקף    מאוגן עם
וש עיגון  עם ציפוי מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן ע"י ג  6או "   4מאוגן בקוטר " 

הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי (המחבר בין המסעף    מבטון כמפורט בפרט
פוליאתילן תלת שכבתית "טריו". הציפוי הפנימי של   לזקף) יהיה עטוף עטיפה 

בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה, עם ברגיי    הצינור יהיה ממלט
בחלק העליון של מתקן השבירה  השבירה, אשר מוחלשים   נירוסטה של יצרן מתקן  

המתאים   3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "  
כבאות. ההדרנטים יסופקו עם מכסה מגן כדוגמת "כיפה אדומה" או שוו"ע    לתקן

. מאושר  
 בדיקות מערכת המים

ל מקטע  הקבלן יחזיק באתר מפה של מערכת המים בה יסומן איזה בדיקה בוצע לכ
בתחום התוכנית, מפה זו תוצג למפקח לצורך בקרה על ביצוע הבדיקות   ואביזר

. בהתאם לנדרש  
 

3.06 
 בדיקת לחץ הידרוסטטי לצינורות 

3.06.1 
 כללי 

לאחר השלמת הצנרת ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בה ואחרי הכיסוי החלקי,  
הצינורות. הבדיקה תבוצע  הקו בדיקת לחץ הידרוסטטי על ידי נציג יצרן  ייבדק 

. קטעים קטעים. בדיקת הלחץ תבוצע שאך ורק בנוכחות המהנדס בצנרת כולה או   
  12  -לחץ הבדיקה ייקבע על ידי המהנדס בכל מקרה. אך תהיה לא פחות מ

הלחץ הדרוש יושג על ידי משאבת לחץ מיוחדת או על ידי חיבור    אטמוספירות
והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ,   הציוד, האביזרים  למקור לחץ מתאים. כל

. יהיו טעונים אישור המהנדס  
 

3.06.2 
 הכנות לבדיקת הלחץ 

ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים.   7-6אין להתחיל במילוי הצנרת אלא  
המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל   לפני

ה. את הקצה הפתוח של הקטע יש לאטום  במצב טוב ומוכנים לפעול  האביזרים הינם
. הבטוח. כן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה  ולדאוג לעיגונו  

 
3.06.3 

 מילוי במים 
לא יוחל במילוי הצנרת, אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא  

יציאת כל  ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את   בהדרגה
. מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תיקבע על ידי המהנדס האוויר   

 אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל 
אם יתגלו בבדיקה זו   התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי ואביזרים

מלאה מים, ינוקזו    נם כשהצנרתדליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתק
אשר יתוקנו כל   הצינורות ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד

. הדליפות  
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3.06.4 
 בדיקת הלחץ 

שעות לאחר מילוייה במים. מכל מקום, לא   24לא יוחל בהעלאת הלחץ בצנרת אלא 
הגיעו לגובה הדרוש  הלחץ בלי אישור המהנדס. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד   יועלה

. שעות 6 -בגובה זה לתקופת זמן אשר תיקבע על ידי המפקח אך לא פחות מ   ויוחזק  
הצנרת,   הרחבה-בנוכחות שרות השדה של יצרן הצנרת-לוודא שכל המגופים פתוחים

 בעודה תחת לחץ, תיבדק על ידי המפקח. כל דליפה אשר תתגלה בחיבורים
המפקח והקו ייבדק שוב. יש לחזור על   ריתוכים או מאביזרים, תתוקן על ידי

. והתיקונים עד אשר הקו יהיה אטום לחלוטין  הבדיקה  
 לא תבוצע בדיקת לחץ לתשתית ללא נוכחות נציג המזמין ובדיקה כי כלל המגופים 

. פתוחים וכי הבדיקה מתנהלת כסידרה  
 

3.06.5 
 אופן התשלום 

תחשב ככלולה במחירי  עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתמורה עבור הבדיקה  
. היחידה השונים  

 
3.07 

 חיטוי קווים 
3.07.1 

 כללי 
ידי   כל קו צינורות המיועד להובלת מי שתייה יחוטא לפני הכנסתו לשירות על 

הקו ייעשה שאחרי בדיקת הלחץ, אלא אם קיימות או ניתנו    חיטוי.כלורינציה
מחלקת ההנדסה. בדיקה זו תבוצע בנוכחות נציג .הוראות אחרות  

בדיקה זו תבוצע על ידי אדם הנושא תעודה בתוקף של משרד הבריאות לביצוע  
.וחיטוי מערכות ומתקני מים שטיפה   

 
 

3.07.2 
 שטיפת הקו לפני החיטוי

במהלך ריתוך בין קטע לקטע, יועבר בצינורות "תותב" עשוי ספוג  לפני השטיפה או 
והוצאת גופים זרים מהצינור. לפני חיטויו יישטף הקו היטב במים נקיים כדי   לניקוי

. ממנו כל לכלוך וגופים זרים העלולים להישאר בתוכו להוציא  
דולה  מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות, אך רצויה מהירות ג

בעת שטיפת הקו יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה  .  מזו
עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף ייראו נקיים   להימשך

. השטיפה יש להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן  ושקופים. עם התחלת  
ההרקה בתאום  ניקוז קווי המים לאחר השטיפה והחיטוי ייעשה דרך נקודות  

. המפקח ואישור  
 
 

3.07.3 
 חיטוי הקווים 

חיטוי הקווים ייעשה לפי מפרט משרד הבריאות המובא בנספחים על ידי הוספת  
הוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל  .  למים  כלור

המוצאים. כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של  המגופים של
חיטוי הקווים ייעשה ע"פ ההנחיות של המחטא המוסמך וייעשו מספר  . וכלורידהיפ 

וחיטוי, עד לקבלת תוצאות תקינות ומאושרות כנדרש ע"י משרד   מחזורי שטיפה 
. החיטוי הסופי יהיה בתוקף ביום המסירה הקובע של הפרויקט.  הבריאות  
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3.07.4 
 בדיקות לאחר חיטוי 

הכלור החופשי בסוף הקו משביע רצון לפי המפורט  בתום החיטוי, לאחר ששיעור 
ינוקז הקו וימולא במים נקיים עד ששארית הכלור החופשי בנקודת הצריכה  , למעלה

ביותר לקו תהיה תקינה, וייעשו בדיקות בקטריולוגיות כדי לעמוד על   הקרובה
. יעילות החיטוי  

 
3.07.5 

 אופן התשלום 
טריולוגיות בהתאם לדרשות משרד עבור חיטוי הקווים וביצוע הבדיקות הבק

לא ישולם בנפרד והתמורה עבור החיטוי יחשב ככלול במחירי היחידה    הבריאות
. השונים  

 
3.08 

 אופני מדידה ותשלום לצינורות מים 
צינורות המים א.   

התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת  .1
בר לאורך או עומק הצינור עצמו. לא תשולם כל  חפירה עודפת, וכיו"ב מע  עבור

. עבודות לילה, או בכל שעה משעות היממה והשבוע תוספת עבור  
:במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר.2  
. מדידה וסימון הצינורות כמפורט-  

 -חפירה ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי התאם
. לתנאי השטח  

. שתית התעלההידוק -  
. אספקה ופיזור עטיפת חול, הרטבתו והידוקו-  
. סרט סימון עם תיל מתכת לגילוי הצינור-  
. פתיחת כבישים ומדרכות לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים-  
אספקה והובלה והנחת הצינור בתעלה , כולל מופות לחיבור בין הצינורות וספחים -  

. מכל הסוגים וכל המינים לריתוך חשמלי  
יסוי התעלות בהתאם לחתך בתכניות סטנדרטיות הכולל מילוי מתאים בשכבות כ-  

 מהודקות בחומר מוברר בשטח פתוח וחול מהודק בכבישים, מדרכות, שבילים 
. משטחים מרוצפים וכו', השלמת מצע כולל הידוק כנדרש במשטחים עם מצעים  

רבות קבלת חציית מכשולים, כגון: צינורות מים, קווי תקשורת, חשמל וכו' ל -  
. אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך  

.שטיפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' בהתאם למפורט-  
10  -המצאת כל התעודות ואישורי ספקי הצנרת והספחים כולל תעודת אחריות ל-  

. שנים  
. עבור תיקון כביש האספלט ומדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א-  
 

התחברות לקווים קיימיםב.   
התחברות לקו מים קיימים מכל סוג שהוא, כוללת תאום עם הרשות המקומית על  

ביצוע ההתחברות, הודעות לתושבים על סגירת המים לפי נוהלי הרשות,   מועד ואופן 
בעבודת ידיים לחשיפת הצינור, ניתוק הקו וחסימת הקצה    חפירה ו/או חציבה

התקנת כל האביזרים    המים למקום שלא יפריע,  הפעיל, ניקוז הקווים והרחקת
מושלם לפי סוג הצינור הקיים, קטעי   והספחים והעבודות הנלוות לקבלת חיבור

בטון, ביצוע בשני שלבים   צנרת, ספחים כנדרש, מחברי רב קוטר, מתאמים, גושי 
מושלם  בקווי כיסוי בחול, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו' לקבלת חיבור

. ומתפקד  
 
 



30  

מדידה מפרטי מגופים ומערכות ג.   
רפ  - המחיר יהיה קומפלט לפי התכניות, כולל משטח בטון, גדרה, פשפש, משטחי ריפ

מחירי היחידה למפרט כולל אספקה והובלה של המגופים, אביזרים, ספחים  '.וכו
קטעי צנרת, שסתומי אוויר, מדי לחץ, מערכות מדידה, מז"חים, גושי  , מכל הסוגים

. וכו' הכל קומפלט  לצינור, אוגנים,  בטון, מחברים מאוגנים  
 
 
 
 

מים  קווי תיקון עבודות  3.09  
 

כלל  הקבלן יבצע את תיקוני קווי המים ברחבי המועצה על פי ההנחיות והתקנות של 
 הגורמים הרלוונטים )משרד הבריאות וכו'(. 
. על הקבלן לפרט את שיטת התיקון הנקודתי  

 זכות המזמין להעדיף שיטה מסוימת ו/או לפסול שיטה 

 הקבלן ידווח למחלקת האחזקה ולמחלקת ההנדסה על ביצוע תיקון התקלה. 
. צנרתבלאחר ביצוע כל עבודות צנרת, על הקבלן לוודא אטימה מוחלטת   
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נספחים                                                      
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1נספח                                   ביוב צינורות  אספקת   בעניין  הקבלן  תצהיר  
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות הביוב
 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח 

 
המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה.  התאם לתנאי 
כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר   צינורות אלה 

האטמים שבקו הצינורות, קבלו אישור מוקדם , במכרז הצינורות, המחברים
. מהיצרן ומסופקים בפיקוחו  

. לבדמחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה ב   
 

 
 יצרן הצינור:                                                                                              . 

 
 ספק הצינור:                                                                                              . 

  
   תיאור הצינור, תקן ותו השגחה:                                                                 .

 
 

 נתוני הצינור שיסופק לפרויקט זה: 
 

מחיר  
יחידה , 

 מטר

כמות 
משוערת,  

 מטר

עובי 
דופן,  
 מ"מ

קוטר,  דרג
 מ"מ

שם 
מסחרי  

של  
 הצינור 

  היצרן 

       

       

       

 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות
 היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר 

 המכרז הקשורים לתכנון קווי הביוב במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי 
 כמויות) ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה 

ם כמובילי שפכים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג לשימוש שיעשה בה  
 בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על 

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו  . ידו
ת שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המזמין, בשירו   לידי  

היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן  .  המלאה
.ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני והמזמין, על כל  
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.                                                       .                                                           .                                  
 

כתובת                                        חתימה+חותמת.           שם היצרן/ ספק הצנרת.             
 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות מים.
2נספח                                                                                                                                       

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים    
 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח.

 
התאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה.  

כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר   צינורות אלה 
ההסתעפויות והאביזרים האחרים שבקו  המופות,  , במכרז הצינורות, הקשתות

. מהיצרן ומסופקים בפיקוחו  הצינורות ושיטות הריתוך, קבלו אישור מוקדם  
. מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד  

 
 יצרן הצינור:                                                                                              . 

 
 ספק הצינור:                                                                                              . 

  
   תיאור הצינור, תקן ותו השגחה:                                                                 .

 
 
 

 נתוני הצינור שיסופק לפרויקט זה: 
 

מחיר  
יחידה , 

 מטר

כמות 
משוערת,  

 מטר

עובי 
דופן,  
 מ"מ

קוטר,  דרג
 מ"מ

שם 
מסחרי  

של  
 הצינור 

  היצרן 

       

       

       

 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות
 היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר 

( תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות) המכרז הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה   
 ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש

בילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובאם שיעשה בהם כמו  
 תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו 

 בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי 
מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המזמין, בשירות שדה   

היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן  .  המלאה
.ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני והמזמין, על כל  
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.                                                       .                                                            .                                  

 
כתובת                                        חתימה+חותמת.           שם היצרן/ ספק הצנרת.             

 
 

3נספח                                                                                                                                        
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב ותאי מגופים
 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח 

 
לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק מכסי יצקת לתאים מים וביוב   בתאם

 מתאימים לדרישות 
: המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן  

,עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני   המועצהמכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל ( .1)
. ביצוע העבודה תחילת  

והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל  הדיוק בביצוע המכסים (.2)
מושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת   מסגרת. הדיוק

.מושלמת המסגרת להתאמה  
תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי  

במעבר   המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת בשטח
. המכסה רכב מעל   

 
 הצהרת יצרן/ספק המכסים

היצרן/ספק המכסים מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים  
והדרישות בחומר המכרז הקשורים למכסי היצקת לתאים והם  ההנדסיים

שיעשה בהם ולדרישות המפורטות במסמכי   מתאימים התאמה גמורה לשימוש
רן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפרט  בנוסף לכך מתחייב היצ המכרז

מסגרת אחרת שסופקה ע,י היצרן או שהמכסה "רוקד"  ,  אינו ניתן להתקנה בכל
ומסגרת חדשים העומדים בדרישות    בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה

המכסה והמסגרת    המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת
. ל המזמיןולשביעות רצונו המלאה ש  

.היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.                                                       .                                                           .                                  

 
כתובת                                        חתימה+חותמת.           שם היצרן/ ספק הצנרת.             
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4נספח    
 
 תאריך:                                  .
 

 לכבוד 
מועצה מהנדס ה  

 עומר 
 עומר

., א.נ  
אישור שרות שדה להנחת צינורות מים הנדון:    

מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח -פרויקט מס'   סימוכין :   
 

הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת  .1 .
: כמפורט להלן קווי מים  

 עיר/רשות                                          . 
 רחוב/ שכונה ............................ קטע ....................... אורך ....................... מטר

  הונח צינור מסוג                                      .
  קוטר/דרג                                                  .
  בימים                                                        .

. לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני  
.יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה  

 
 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו  .

 
 
 

איזה תיקון   תוצאות 
 בוצע  

 סימון קטע  קוטר  סוג התקלה  

     
     
     
     

 
 
 
 

 3.רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שירת השדה .
, בכבוד רב  

 
 
   מר                             . 
 
.נציג שרות השדה   
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5נספח    

 
 לכבוד 

מועצת עומר מהנדס   
 עומר
 ,.א.נ

בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים אישור הנדון:    
פרויקט סימוכין :   

 
  שם העיר/הרשות:                                                . 

 
 רחוב                               מס' בית                                     עד מס                                  . 

 
 פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט                                                                            . 

 
הנני לאשר שבוצעה על ידנו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו המים .1  

 פרויקט המפורט לעיל                                 . 
 

תוצאת הבדיקה תקינה/לא תקינה . 2 .  
 

 לוט: דו"ח הבדיקה 
 
 
 
 
 
 

 
, בכבוד רב  

 
 מר                             
 
 
. נציג המעבדה  
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6נספח   
 
 
 

 
 לכבוד 

מועצת עומר מהנדס   
 עומר

.,א.נ  
מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוחהנדון:   

אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות                    
 

                          סימוכין : פרויקט                                               . 
 
 

 עיר/רשות:                                                 .
 
 

 רח'                               מבית מס'                              עד בית מס'                                     .
 

 פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט                                                                        . 
 

להנחיות המפקח/מתכנן במערכת הספקת המים  הננו לאשר שערכתי טסט תחת לחץ, בהתאם  
: כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן  

: נתוני התכן לבדיקת הלחץ  
 

 לחץ עבודה נדרש                                מטר 
 

 לחץ בדיקה נדרש                                מטר 
 

 משך הבדיקה                                     שעות 
 

 הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה                                         מטר. 
 

 הבדיקה   משך  מטר   ,תוצאות 
 שעות 

 קוטר  הצינור   סוג 
 מ "מ 

 קטע   

 לחץ  הפרש 
 סופי 

 לחץ 
 חילתי ת 

    

       
       
       
       
       
 כללית   בדיקה     

 מסכמת
 

 הערות עורך הבדיקה:                                                                                                                        . 
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, כבוד רב  
 
 מר                        
 
. נציג שרות השדה  

 
 
 

7נספח    
 לכבוד 

מועצת עומר מהנדס   
 עומר,

.,א.נ  
ביוב ועבודות פיתוחמכרז לביצוע מערכות מים, הנדון:   

 אישור בדיקת אטימות מערכת הביוב כולל צנרת ותאים 
.אופן הבדיקה  

 לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט
מכון מוסמך בנוכחותע"י בכל הצינורות והתאים  הכללי. בדיקת אטימות תיעשה   

א יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו. מודגש במיוחד שהקבלן להיצרן והמפקח . 
 :הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן

 הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע 
 -הנבדק ימולא עד גובה התקרה .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ

בל תא שגובה המים בומ' מטרים. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתק 2.0  
מ' ,תאים אלו יבדקו  2.0  -מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ 2.0 -פחות מ   

. בנפרד  
שעות לפחות. אחרי זמן יש  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות   

שאם.יש לשים לב   להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות  
 ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש 

.לבצע את המדידה מחדש  
. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול  

 הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר
מים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע פנימי. אם איבוד ה  

 צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף , ולטפל בדליפות 
. עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס  

. עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  
 
 

 תיאור  הבדיקה וממצאים:                                                                                                      
                                                                                                                                                  
 .                                                                                                                                                
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  מפלס  ירידת 
 )מ"ס ) 

 משך 
 הבדיקה 

 שעות 

 סוג
 הצינור

אורך  
 הקטע     

)מ"א(             
 

 הצינור קוטר  
 )אינץ(     

 וקוטר   תאים   בין  קטע 
 התאים

 

  הפסד 
 מים

  תא  הפסד 
 'מס

  תא 
 'מס

  'מס תא  'מס  תא     

  וקוטר וקוטר   מים  מותר 
      מחושב )ליטרים (

      (ליטרים )  
           

           

           

           

           

         כ "סה  * **

 
 
 
 

סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים *  
הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא.   X  בס"מ 

סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק : סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק-**  
ליטר. 0.03  X )אינצ'ים( קוטר הקטעים X  )ק )מטרים 

. ירידת המים בתאיםנתונים לחישוב הפסד במערכת לפי    
 

 התא   קוטר  התא   שטח       ירידה  מ "לסהפסד 
 (ס "מ ) (מ"ר ) )ליטרים (

 100 0.78 ירידה   מ "ס/ליטר   7.8
 125 1.23 ירידה   מ "ס/ליטר  12.3
 150 1.77 ירידה   מ "ס/ליטר  17.7

 
 הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הביוב כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י                  , 

: ובהתאם להנחיות המפקח/מתכנן כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן  
 הערות עורך הבדיקה:                                                                                                                     . 

  
. בבדיקת האטימותעמדה/לא עמדה המערכת שנבדקה   

 
, בכבוד רב  

 
 מר                                  
 
 מכון                                
 
 מתכנן חתימה וחותמת                                . 
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8נספח                                                                                                                                    לכבוד  
מועצת עומר מהנדס   

 עומר
.,א.נ  

אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופיםהנדון:   
פרויקט סימוכין :   
 

שהמגופים ושוחות המגופים המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות הננו לאשר   
מחלקת ההנדסה של המועצה  והנחיות   

. יש לפרט את כל המגופים שהותקנו בפרויקט  
 
 

 
 
 
 
 בכבוד רב,         
 
 
  מר                              .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 פרטים  תיאור הערות 

 תאריך     

 'מגופים מס  צומת     

 צומת /רחוב   

  הותקן  בו   הצינור  סוג   
 המגוף 

 המגוף   קוטר   

 חוץ /פנים הציפוי  סוג   

 ודרג   המגוף סוג   

 השוחה  קוטר   

 השוחה   מכסה   קוטר   

 המכסה   סוג   
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9נספח   
 

 הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה 
 
 
 

 
להתחברות מערכת המים שבוצעה למערכתבגמר העבודות ובטרם קבלת האישור בכתב   

.המים הקיימת על הקבלן לבצע שטיפה וחיטוי למערכת המים  
 השטיפה והחיטוי יבוצעו על פי הנחיות משרד הבריאות והתקנות העדכניות ביותר למועד

:ביצוע העבודה, כדוגמת   
הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה  -  11/2013 -  13/22מס' חוזר   

כנות ההנחיות והתקנות על ידי משרד הבריאות מעת לעת, הרי שזו האחרונה הינה באם מתעד  
.ההנחיה ו/או התקנה המחייבת  

. כלל עבודות אלו יבוצעו ע"י קבלן בעל תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאות  
אשר  מחלקת ההנדסה של מ.מ עומר כלל ביצוע עבודות שטיפה וחיטוי יבוצעו בנוכחות נציג  

.מסמך השטיפה והחיטוי יחתום באתר על  
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10נספח 
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   11נספח 
 
 
 
 

וביוב מים למערכות עדות תכנית והגשת  להכנת  מפרט   – עדות תכנית   
 

 
 

לבדיקה ולאישור סופי באופן אשר מחלקת ההנדסה של המועצה כניות העדות כולן יוגשו לות
מועצה.למערכת המידע הגיאוגרפי של ה יאפשר את התאמתן  

 
דרישות .1  

תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתיים ( ביוב, ניקוז, מים ) לכדי קווי .1.1  
. רציפות טופולוגית  

המודד ימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין לו בעת ביצוע העבודה. 1.2 .  
שדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס / ערך מרשימה יוזנו כמספר מתוך טבלת יחידות . 1.3  

EXCEL )נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס( .  -בקובץ ה   
. 1.3.1 מדידת שוחות ביוב כולל מדידות.I.L ועבודה משרדית של חיבור השוחות לקווים  

 עפ"י ממצאי השטח של כיווני הכניסות והיציאה מכל שוחה. בהתאם לדיוקים 
. המפורטים בסעיף הדיוקים לעיל  

ם(תאי). רוב אביזרי המים נמצאים בשוחות מדידת אביזרי מים וצינורות עיליים .231.  
. ייעודיות למים. בהתאם לדיוקים המפורטים בסעיף הדיוקים לעיל  

תכלול גם עבודה משרדית של חיבור השוחות ע"י   (שוחות)אספקת מיפוי אביזרי הביוב  .41 .  
 בתאגיד, כולל מתן המאפיינים (כמו  GIS קווים כרשת ביוב בפורמט המותאם למערכת ה

. כניסה ויציאה, סוג חומר) המתאימים לקו, עפ"י המפרט הטכני רום  
   המדידות תעשנה בהתאם לתקנות המדידה העדכניות ביותר של המרכז למיפויכל  .51

. ישראל  
GISהמבוססת על  הדרישה היא לספק את נתוני המדידה בפורמט המתאים למערכת.1.6   

.ודרישות הטופולוגיה שיפורטו בהמשךועל פי מפרט הנתונים (מודל הנתונים),  ArcGIS 
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12נספח   
 

יזומים  מים  ניתוקי ביצוע נוהל  
 
 

כללי .1  
הגדרות 1.1  

" מועצהמהנדס ה -מהנדס "   
שירות תושבים בפניות לתיקון תקלות –"  מועצהמוקד ה "  

 
הינזקות הינזקות מערכת המים המרכזית או חלק ממנה או  –תקלה" "  

 המערכת המספקת מים , בשל תקלה טכנית, או מניעת אספקה על ידי 
. ספק מים לעיר מכל סיבה שהיא שלא בתנאי חירום  

. תקלה שלא הייתה עליה ידיעה מראש  –תקלה פתע" "  
. היפגעות מערכת המים או סכנה מוחשית ומיידית –תנאי חירום" "  

. טבעלהיפגעות כזו מפעולת לוחמה, חבלה או אסון   
פעולה הפסקת מים לצורך פעולות תיקון -הפסקת מים יזומה" " .   

להבטיח תשלומי חייבים המועצהפעולות  -אכיפת גבייה "  " .  
 
 

מטרות. 2 .  
:מטרות נוהל זה הן  

לקבוע שיטה אחידה וברורה למנהלי וצוותי החברה, לביצוע חלקם  2.1  
 בטיפול הפסקות מים 

את חלקו ואחריותו של כל גורם המועצה להבהיר למנהלי וצוות   2.2  
. יפת הגביהכ המעורב בהפסקות המים היזומות ומתוכננות לא  

. להבטיח טיפול מוקדם לחידוש אספקת המים. 2.3  
 
 

מדיניות .3 .  
היא לטפל בתהליך הפסקות מים , באופן מהיר יעיל ואיכותי  המועצה המקומית עומר מדיניות 

. הניתן בהתאם לציפיותיהם וככל  
היא להבטיח כי המענה להפסקות מים יזומות , ייעשה באדיבות   המועצהמדיניות   

של התושבים. ביעילות, במהירות האפשרית ולשביעות רצונם  
 
 

השיטה . 4 .  
תדירות אספקת מים . 4.1  

: אספקת המים לא תופסק אלא בתנאים אלה  
ית, בין במערכת המים עצמה ובין אם הפסקת המים דרושה לביצוע עבודות תשת -  

"(.להלן "הפסקת מים יזומה ) במערכות תשתית אחרות  
.בשעת תקלה באספקת המים-  
.בתנאי חירום-  
. לשם אכיפת תקינות הרשת הפרטית של הצרכן פלוני-  
. לשם אכיפת הגבייה, כמוגדר בנוהל זה-  
 

הפסקת מים יזומה . 4.2  
יזומה, בין כל העיר ובין בחלקה, אלא באישור בכתבלא תופסק אספקת המים בהפסקה   -  

מועצה. מאת מהנדס ה  
בנותנו אישור כאמור יקבע את האזור ואת מרווח הזמן המשוער שבהם מועצהמהנדס ה -  

למפקח האזור ולמוקד העירוני   האחזקה,תופסק אספקת המים, ויודיע על כל למנהל   
. שלשה ימים לפני מועד ההפסקה המתוכננת  

הפסקת מים יזומה, תינתן הנחיה לפרסום הודעה לציבור על  -  
:באחת הדרכים האלה  

לתושבים באזור ויודבק במקום משותף בכל    באזור שבו עתידה להפסק האספקה יחולק מנשר
,יחידת צריכה שאיננה בית מגורים  כניסת מגורים או בכניסה הראשית לכל  

שה ימים מראש לפני הפסקת המים  של  ההודעה תפורסם באמצעות אמצעי תקשורת ההמוניים 
. היזומה  
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 הפסקת המים לא תימשך יותר משעה אחת לאחר המועד שנקבע בהודעה מבלי שתפורסם -
. הודעה נוספת שתכלול הסבר לדחיית חידוש האספקה והנחיות לציבור הצרכנים  

 
 
 

 
תקלה באספקה .4.3  

להפסיק או  צת המועצה ינה תקלת פתע, שבעטיה נאלהש  1קרתה תקלה כמשמעותה בסעיף  -  
או מי שהוסמך על ידיו לפרסם הודעה מועצהלצמצם את אספקת המים יורה מהנדס ה  

. לציבור באמצעי התקשורת ההמוניים  
תנאי חירום . 4.4  

על פי הנחיות מטה מל"ח, משטרת ישראל או מפקדת פיקוד תפעל המועצה בתנאי חירום  -  
. העורף של צה"ל  

מסמכים / תיעוד ישימים . 5  
 :המסמכים / תיעוד הישימים לנוהל זה הם

. טופס הודעה הפסקת מים-  
חלוקת עלונים ומודעות . 6  

 הקבלן המבצע את העבודה יתלה שלטים ו/או יחלק עלוני מידע ו/או הודעות לדיירים וברחובות 
. המושפעים מניתוק מים ו/או שינוי באספקת המים מכל סיבה שהיא  

כיצד לחלק את ההודעות ובאיזה פורמט ככל שישונה המועצה הקבלן יונחה על ידי נציגי    
. מעת לעת  

.מצורף להלן פורמט ההודעה   
 למען הסר ספק, הקבלן מחוייב לחלק את ההודעות והעלונים לתושבים ולתלות את המודעות 

. שכן תכולה זו כלולה במחירי העבודה השוניםלא תשולם לו כל תוספת כאמור לעיל ובעבור כך   
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13נספח   
 

 
 
 

תכניות  לפי  העבודה ביצוע על  הקבלן  הצהרת  
הצהרה זו תמולא ע"י הקבלן לכל עבודה בנפרד שמבוצעת במסגרת   

( חוזה/מכרז זה)  
: פרטי העבודה  

 עיר/רשות:                                          . 
 רח'                               ,  מבית מס'                       עד בית                               . 

 
 פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט:                                                                    . 

 
 תיאור תמציתי של העבודה ומרכיביה:                                                            
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 .                                                                                                                         

 
 

אני, החתום מטה, מאשר בזאת שהעבודה המפורטת לעיל בוצעה בהתאם לתכניות  
. שסופקו בתחילת הביצוע ובמהלך ביצוע העבודה לביצוע  

- על  הנני מצהיר כי כל שינוי שנעשה בעבודה ביחס לתכניות לביצוע המקוריות, בוצע
מעודכנות לביצוע שנמסרו במהלך העבודה ו/או שינויים שנמסרו בכתב   י תכניותפ

כן, הנני מצהיר שהתכניות לאחר ביצוע ,הוכנו במהלך ביצוע  -כמו .  במהלך הביצוע
.ומשקפים נאמנה את הביצוע בפועל של העבודה העבודה ע"י מודד מוסמך  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

החתום: על באו ולראיה  
 
 
 
 

 תאריך:                               חתימה וחותמת המציע:                                    . 
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