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אחזקה ותיקונים  לקבלת שירות של ביצוע עבודות לתיקון שבר,  216/21מכרז פומבי דו שלבי מס' :  הנדון
 ברחבי העיר תל אביב יפובמערכות מים, ביוב ותיעול 

 
 לתיקון שבר,"( מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות מי אביבים" או "החברהבע"מ )" 2010חברת מי אביבים  .1

 יפו. -ברחבי העיר תל אביבות מים, ביוב ותיעול במערכאחזקה ותיקונים 

ואפשרות  1993-ד' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 17המכרז הוא מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית לפי תקנה  .2

 "(.המכרזלהליך תחרותי נוסף )להלן: "

ותיקונים  לביצוע עבודות אחזקה 215/21יובהר, כי החברה מפרסמת במקביל את מכרז פומבי דו שלבי מס' .3
ללא חפירה )באמצעות כלי צמ"ה( במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו )להלן: "המכרז 

יוכל לזכות רק באחד משניהם  המקביל"(. מציע אשר יגיש את הצעתו לשני המכרזים )הנוכחי והמקביל(
 בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה.

דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה לכל  .4

 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  המכרזהמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5

 חתומים:

 עמוד מסמך מס"ד
 1-9 מכרזמסמכי ה  .1

 10 חירטופס הצעת מ -נספח א   .2

 11 טופס התחייבות לקיום הצעה  –נספח ב   .3

 12 תשתיות מים, ביוב ותיעולבתיקוני שבר  בעבודותנספח נסיון מקצועי  –נספח ג   .4

 13 "4מעל  קווי מיםב בתיקוני שברנספח נסיון מקצועי  –( 1נספח ג )  .5

 14 מ"מ 630עד  קווי ביובבתיקוני שבר בנספח נסיון מקצועי   – (2נספח ג )  .6

 15 מ"מ 600מעל  קווי תיעולב בתיקוני שברנספח נסיון מקצועי   –( 3נספח ג )  .7

 16 וחברות עירוניות עיריית תל אביבמי אביבים, הצהרה על ניסיון מול   –נספח ד   .8

 17 טופס הצהרה על ציוד שבבעלות המציע                                               –נספח ה   .9

 18 טופס הצהרה ועובדים אשר מועסקים אצל המציע  –נספח ו   .10

 19 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום – זנספח   .11

 20         תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז  – חנספח   .12

 21 תצהיר על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" – טנספח   .13
 22 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים – נספח י  .14
 23-57 הסכם –א נספח י"  .15

 58-137 מפרט טכני –ב נספח י"  .16

 מצורף כקובץ נפרד כתב כמויות/מחירון  –יג' נספח   .17
 הצעתו, את המסמכים הבאים:ליצרף מציע , ה5 בנוסף למסמכים המנויים בסעיף .6

 , יש לצרף תעודת עוסק מורשה.ת. אחרתהעתק מתעודת ההתאגדואם המציע חברה,  6.1
עור יאם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניות או השותפים וש 6.2

)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה ו/או אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד 
עור יושותה חברה ו/או שותפות, לפי המתאים, שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים בא

 .ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר שר ודםעד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב אחזקותיהם
 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .7
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  תקופת ההתקשרות .8

להאריך את  . לחברה שמורה האופציה שנה )להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"(היא תקופת ההתקשרות 
( תקופות נוספות בנות שנה 6) שישהעד במס' תקופות נוספות ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או תקופת 

 שנים אם ימומשו כל האופציות בהסכם(.  7)סך הכל ההתקשרות בת או מס' שנים ברצף אחת 
 .  2021 יוליהמועד המשוער לתחילת ההתקשרות הינו 

 לוחות הזמנים במכרז זה: .9

 . 15:00בשעה   2021.05.05  :ת הבהרהמועד אחרון להגשת שאלוה
 . 0012:בשעה  2021.05.18 מועד אחרון להגשת הצעות:ה

 הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה.
 

 שאלות הבהרה .10

 ביבים בדוא"ללעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע למי א 9 למועד הקבוע בסעיף עד 10.1
avivim.co.il-mei@nataliese  על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא במסמכי

המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי 
לרבות  ,ה נשוא המכרז או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם ההתקשרותהמכרז או הנוגע לעבוד

  נספח הביטוח.

 מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. 10.2

 יחייבוהחברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, ורק שיימסר למידע אחראית תהיה מי אביבים לא 10.3
 ה.תוא

: בלבד WORD)שמופיעה להלן(, על גבי מסמך  נים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרתהפו 10.4
מס' סעיף פירוט השאלה בלשון בהירה בשפה העברית. ניתן לשאול גם /מס' סידורי של השאלה, נספח

  ."כללי" -נספח/סעיףבטור  לצייןשאלות כלליות, ואז 

 רוט השאלהיפ מס' סעיף נספח 'מס
 
 
 

   

כל התשובות לשאלות ההבהרה שניתנו במהלך המכרז ופורסמו באתר  המציע לצרף להצעתו את  על 10.5
 האינטרנט של החברה חתומים על ידו.

 ההצעה:אופן הגשת   .11

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת ל 07:00-15:00ה' בין השעות  -להגיש בימים א'  את ההצעה יש 11.1
 .15:00השעה , עד תל אביב, קומת כניסה, 7, בנין 121רח' דבורה הנביאה בע"מ,  2010מי אביבים 

 12:00יש להגיש את ההצעה עד השעה  18.5.2021ביום 

 ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.  11.2

יד קריא למלא את הצעתו בכתב רגיל ו 4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף על המציע  11.3
 ברור או בהדפסה.  ו

 במסמכי המכרז.הנדרש מסמך נוסף  המציע יצרף להצעתו כל 11.4

 ם על ידי המציע.יכל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומ 11.5

 .על גבי טופס הצעת המחיריםויש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.6
 כמפורט להלן: ( מעטפות נפרדות2בשתי )ההצעה תוגש  11.7

 -"דמים ואמות מידהעליה יצוין במקום בולט המילים: "מסמכים לתנאים מוק -מעטפה אחת 11.7.1
 .להצעת המחיר פרט, וההמחאה הבנקאית מסמכי המכרז וכל האישורים ואליה יוכנסו כל

ואליה תוכנס הצעת   -עליה יצוין במקום בולט המילים: "הצעת מחיר" -סגורה מעטפה שניה 11.7.2
 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר.

 ם המכרז ומספרו.שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין ש

mailto:nataliese@mei-avivim.co.il
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ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או  , הוספותאין לערוך כל מחיקות 11.8
כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או  ."(הסתייגויות )להלן: "הסתייגויות

ייגויות, תוך פרק זמן לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסת
 .השיקבע על יד

מי אביבים תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה  11.9
 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 
 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז .12

להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  מי אביבים שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או
של החברה  יופיעו באתר האינטרנט עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז הגשת הצעות.האחרון למועד ה

האחרון מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד המועד  avivim.co.il-www.mei : בכתובת 
  .להגשת הצעות

 
   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .13

כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא ש מובהר
. מודגש כי, חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר תיפסל -תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן 

 :יעמוד בכל התנאים שלהלן החברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אםש שלהלן מובהרם מטעמו, בכל התנאי
  .1976 -תשל"ו  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע המציא לחברה את כל האישורים הנדרשים 13.1

  , וניכוי מס במקור לחברה, בנוסף לאישור על ניהול פנקסי חשבונותימציא במסגרת הצעתו, המציע 
 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד. ס בנוסח המצורף כנספחתצהיר 

 לפחות. 1קבוצה ב' לפי סיווג  260ענף שום ברשם הקבלנים ירהינו בעל המציע  13.2
 .למועד האחרון להגשת הצעותנכון על שמו להוכחת האמור על המציע לצרף אישור בתוקף 

-2018בשנה, בכל אחת מהשנים ₪ מיליון  10ל לפחות שבהיקף כספי המציע הינו בעל מחזור עסקים  13.3

2020. 
 להוכחת האמור, על המציע לצרף אישור רו"ח/יועץ מס/מנהל חשבונות.

לפחות בביצוע עבודות  שנים 5של  )בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה(מקצועי המציע הינו בעל ניסיון  13.4
₪ מיליון  3ים , בהיקף מצטבר של לפחות גופ 2-ללפחות עירוניות ביובו של תשתיות מים לתיקוני שבר

 .  להגשת ההצעות האחרוןלמועד נכון  השנים האחרונות 5-עבור כל אחד מהגופים ב
למסמכי המכרז, )על צרופותיו( ג' ת כנספח והמצורפ ותצהרההלחתום על להוכחת האמור, על המציע 

וסוגי . כולל פירוט ן כאמורהניסיו ומפרטת אתמנכ"ל החברה, המעידה ובמקרה של חברה חתימה של 
ניתן  תאריך התחלה ותאריך סיום של התקופה בההעבודות שבוצעו, הגופים להם ניתן השירות, 

 .השירות, היקפים כספיים של העבודה, שמות אנשי קשר ומספרי טלפון
 .להלן 27סעיף כמפורט ב₪  50,000סך של בכהתחייבות לקיום הצעה  תבנקאי המחאה 13.5

ניתן עתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה בע"מ, ד בעת הגשת ההצעה כחברה וזו הגמאומציע שיובהר כי  .14

יח כי אכן מדובר להוכהמציע על  .העוסק מורשהשל ומחזור העסקים את הניסיון המציעה ה לייחס לחבריהיה 

עלי העתק תעודת התאגדות, ב, ה בע"מכולל העברת עובדים לחבר ,כוללת כמקשה אחתהבהעתקת הפעילות 

 וכן הסבר מפורט של  החברה לפעילות. מניות, 

תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע, ולרבות מי מבעלי מניותיו או מנהליו, אשר נכון למועד  החברה .15

הגשת ההצעות מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה 

 וכיוצא בזה. 

ה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע שיגיש במסגרת הצעתו כלי רכב של צד ג', ולרבות מי החברה תהי .16

מבעלי מניותיו, מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמור לעיל 

ת מי מבעלי מניותיו, וכן הצעה של מציע שיש לו הסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכרז עם צד ג', ולרבו

 מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמור לעיל. 

 

http://www.mei-avivim.co.il/
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למסמכי המכרז על ניסיון בעבודה מול עיריית תל אביב וחברות עירוניות  ד'המצ"ב כנספח  ימלא תצהירהמציע  .17

 של עת"א ומול מי אביבים. 

למסמכי  ד'ל מציע שיש לו ניסיון מול הגופים הנ"ל ולא ציין זאת בנספח החברה תהא רשאית לפסול הצעה ש
 המכרז.

החברה רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא מוטעה ולא מהימן  .18

 ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר ו/או ליידע את החברה במידע רלוונטי.

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות אם  מציעפסול החברה רשאית ל .19

דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר המציע 

  במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 ל מציע שיש לה איתו נסיון עבר שלילי.החברה תהא רשאית לפסול הצעה ש .20

 ,שיון או כל מסמך אחרירשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רהחברה  .21

  .החברהתוך פרק זמן קצוב שיקבע ע"י ה להשלים את המצאתו לחבר

 אמות מידה ומשקולותכללים,  -בחירת הזוכה במכרז .22

מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את ביצוע בלפצל את הזכייה או /רשאית לבחור מס' זוכים ו החברה 22.1
השרות או חלק ממנו בין מספר זוכים, בין היתר מטעמים של שיפור אמינות ו/או שיפור מערך השרות 

 כל טעם ענייני אחר. עמידה בלוחות זמנים ו/או ו/או חיסכון בעלויות ו/או

יקרה יותר, בהשוואת מחיר ותנאים לאלה של  החברה רשאית להתנות את זכייתו של מציע שהצעתו 22.2
ההצעה הזולה ביותר העונה לדרישות החברה, או בהפחתת מחיר, באופן שהמציע שהצעתו יקרה יותר, 

 יקבל ציון משוקלל זהה למציע שהצעתו זולה יותר.
 רזיוכ, שני כשיר. הבלעדי דעתה שיקול פי על שני בכשיר לבחור חייבת לא אך רשאית המכרזים ועדת 22.3

 רשאית תהא החברה כזה במקרה. לחברה במכרז הזוכה בין ההתקשרות תופסק אם במכרז כזוכה
בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לרבות  השני הכשיר עם להעביר את הזכייה במכרז וליצור התקשרות

 הגשת ערבות הביצוע.

ו יסרב ו/או לא ימלא ההסכם, אסרב לחתום על י, במכרזיה ימהחברה הודעת זכ שיקבלבמקרה בו מציע,  22.4
בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה יבו ו יחזוראו את התחייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם, 

חדש,  במכרז, או לצאת המכרזהעומדת בתנאי בדירוג ההצעות,  בתור הבאהרשאית לקבל את ההצעה 
י הצעתו למכרז לא התקבלה יובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

לקיום הצעתו לידיו, בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט ההמחאה הבנקאית ובכלל זה, בהחזרת 
 לעיל.

מחיר  %70המרכיבים הפורטים להלן: שקלול אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהינה בדרך  22.5
 תרונות.את מירב היחברה ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לאיכות  %30 -ו

 :(70%) אופן שקלול הצעת המחיר 22.6

עבור כל קטגוריות השירות/מחירים  10%שלא יעלה על  אחוז הנחה כולל יגישוהמציעים  22.6.1
 וכל הסעיפים בו בעבודות ברג'י 05)למעט פרק י"ג בספריית המחירים בנספח הרשומות 

   ( . ןעליהם לא יחולו הנחות כלשה
 5,000,000 ואוא השירות במכרז בכל הסכם שייחתם הההיקף הכספי המשוער עבור העבודות נש 22.6.2

ישמש לשם שקלול ההצעות בלבד ו הערכה היקף העבודות המשוער לשנה, הוא לשנה(.)₪ 
מי אביבים לנצל את מלוא ההיקף הכספי של ההסכם  את והשוואתן בלבד, ואין בו כדי לחייב

 שייחתם עם הקבלן הזוכה ו/או להזמין היקף שירות כלשהו.

ההנחה שיינתן על ידי המציעים ינוכה מסך ההיקף המשוער לשנה ויהווה את ההיקף  אחוז 22.6.3
, אזי ההיקף הכספי המחירוןהנחה על  10%כך שלדוגמא: מציע שייתן  ,הכספי של הצעת המציע

 לנוסחהבהתאם  ,נק' 70ההצעה הזולה ביותר תקבל  )לשנה(.₪  4,500,000של הצעתו יהיה 
 להלן. 23.6.5בסעיף 

המחיר שיצורף למסמכי המכרז   יציין בטופס הצעתהנחה שאינו מעוניין לתת אחוז )%( מציע  22.6.4
0%. 

לנוסחה הבאה:  נקודות ושאר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם 70 ההצעה הזולה ביותר תקבל 22.6.5
 חלקי ההצעה הנדונה. X70 ההצעה הזולה ביותר שהוגשה במכרז 
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 (30%) אופן שקלול רכיב האיכות 22.7

משקל  אמת מידה
 ב%

 אופן הניקוד תיאור

ניסיון בעבודות 
תיקונים 

במערכות מים 
 עירוניות

בקטרים של 
 4מעל "

3 

המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות 
קבלני משנה בביצוע עבודות תיקונים 

 4במערכות מים עירוניות בקטרים של מעל "
לחתום על להוכחת האמור, על המציע 

 למסמכי 1'גהמצורפת כנספח הצהרה 
מנכ"ל המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של 

הניסיון  ומפרטת אתהחברה, המעידה 
. כולל פירוט העבודות שבוצעו, כאמור

הקטרים, הגופים להם ניתן השירות, השנים 
בהם ניתן השירות, שמות אנשי קשר ומספרי 

 טלפון.

ולא באמצעות קבלני משנה  בעצמומציע שביצע 
רוניות בקטרים עבודות תיקונים במערכות מים עי

 ", יקבל ניקוד בהתאם למפורט להלן :4של מעל 
תיקונים במערכות מים עירוניות בקטרים  עבודות 20

 נק' 1יקבל  4של מעל "
תיקונים במערכות מים  עירוניות  עבודות 21

 נק' 2 -עבודות יקבל כ 40ועד  4בקטרים של מעל "
תיקונים במערכות מים עירוניות  עבודות 40מעל 

 נק' 3יקבל אוטומטית  4ם של מעל "בקטרי

ניסיון בעבודות 
תיקונים 

במערכות ביוב 
 עירוניות

בקטרים של 
 מ"מ 630 עד

3 

המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות 
קבלני משנה בביצוע עבודות  תיקונים 
 630במערכות ביוב עירוניות בקטרים של  של 

לחתום על להוכחת האמור, על המציע מ"מ 
למסמכי  2'גהמצורפת כנספח  הצהרה

מנכ"ל המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של 
הניסיון  ומפרטת אתהחברה, המעידה 

. כולל פירוט העבודות שבוצעו, כאמור
הקטרים, הגופים להם ניתן השירות, השנים 
בהם ניתן השירות, שמות אנשי קשר ומספרי 

 טלפון.

ולא באמצעות קבלני משנה  בעצמומציע שביצע 
ות תיקונים במערכות  במערכות ביוב עירוניות עבוד

מ"מ יקבל ניקוד בהתאם  630עד בקטרים  של 
 למפורט להלן :

תיקונים במערכות ביוב עירוניות בקטרים  עבודות 20
 נק' 1מ"מ יקבל  630עד של  של 

תיקונים במערכות ביוב עירוניות בקטרים  עבודות 21
 נק' 2 -עבודות יקבל כ 40מ"מ ועד  630 עד של 
תיקונים במערכות  ביוב עירוניות  עבודות 40מעל 

 נק' 3מ"מ יקבל אוטומטית  630בקטרים של  

ניסיון בעבודות 
תיקונים 
במערכות 

בקטרים  תיעול
מ"מ  600של 

 ומעלה

2 

המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות 
קבלני משנה בביצוע  עבודות תיקונים 

 "מ ומעלהמ 600במערכות תיעול בקטרים של 
לחתום על להוכחת האמור, על המציע 

למסמכי  3המצורפת כנספח ג'הצהרה 
מנכ"ל המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של 

הניסיון  ומפרטת אתהחברה, המעידה 
. כולל פירוט העבודות שבוצעו, כאמור

הקטרים, הגופים להם ניתן השירות, השנים 
בהם ניתן השירות, שמות אנשי קשר ומספרי 

 .טלפון

מציע שביצע בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה 
 600עבודות תיקונים במערכות תיעול בקוטר של 

מ"א יקבל  50מ"מ ומעלה בהיקף מצטבר של לפחות 
 נק'. 2אוטמטית 
 
 
 

כמות עובדי 
שטח 

מקצועיים 
)כולל מנהלי 

עבודה( 
לעבודות נשוא 

 המכרז

2 

המציע יפרט בנספח ו' למסמכי המכרז את 
עובדי השטח המקצועיים  כמות ופרטי

לעבודות נשוא המכרז )כולל פרוט של שמות, 
תפקיד ותחילת עבודה( המועסקים על ידו 
באופן ישיר נכון למועד האחרון להגשת 

ההצעות )המציע יצרף אישור של רו"ח/יועץ 
מס/מנהל חשבונות על המפורט על ידו בנספח 

 101וכן יצרף בנוסף להצהרה של רו"ח טופס 
 ל זמן העסקת העובדים אצלו(כאישור ע

מציע שבהתאם להצהרה והאישור כאמור מעסיק 
עובדי שטח מקצועיים  20באופן ישיר לפחות 

לעבודות נשוא המכרז בתקופה של לפחות חצי שנה 
לפני המועד האחרון להגשת הצעות יקבל אוטומטית 

 נק' 2

 
הסמכת/אישור 

-ISOתקן 
9001 

2 
התקנים  המציע יצרף הסמכה/אישור של מכון

או מכון אחר שווה ערך/איכות בתוקף לתקן 
9001ISO  .לעבודות נשוא השירות במכרז 

 -ISO 9001מציע שברשותו הסמכה אישור לתקן 
בתוקף לעבודות נשוא השירות במכרז יקבל 

 נק'. 2אוטומטית 

חוות דעת 
ממליצים 

)כולל חוו"ד מי 
 אביבים(

10 
 

רו הממליצים עבורם ביצע המציע עבודות יבח
 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

הניקוד יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
החברה מההתרשמות מהשיחות עם אנשי קשר 

 בגופים ביצע המציע עבודות.

התרשמות 
מהכלים, 

הציוד  וכל 
אביזר אחר 

בבעלות המציע 
שנדרש לשם 

2 

כמות וסוג הכלים והציוד וכל אביזר שבבעלות 
ציע שנדרש לשם ביצוע השירות בהתאם המ

להצהרה על גבי נספח ה' ואישורים שיוצרפו 
 על ידי המציע

הציון יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מי 
 אביבים

 וגם בצורה השוואתית למציעים אחרים
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 השלבים בבדיקת ההצעות .23

 : ראשון שלב 23.1

 בתנאי הסף. תיבדק עמידתו של המציע - תחילה 23.1.1
 .מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת קריטריוני האיכות 23.1.2
 . לעיל 23.7ט בסעיף ומתן ציון משוקלל בהתאם לפירובדיקת קריטריוני האיכות  23.1.3

נקודות אפשריות. הצעה אשר ציון  30מתוך  21.5 ואהיון איכות משוקלל מינימלי להצעה צ
האיכות שלה נמוך ממנה, לא תעבור לשלב השני. המציעים אשר עברו את ציון האיכות המשוקלל 

 המינימלי יעברו לשלב השני.
 יקוד.: שלב פתיחת המעטפות של הצעת המחיר, ומתן נ שלב שני 23.2

להצעה יחושב על ידי שקלול הציון המשוקלל של קריטריוני האיכות וציון  הסופיהניקוד  שלב רביעי: 23.3

המחיר. ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה אלא אם ועדת המכרזים 

 קבעה אחרת מטעמים מיוחדים.

  אופן בדיקת ההצעות .24

לבדיקת ההצעות )לרבות היעזרות ביועצים חיצוניים( מטעמה ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות  24.1
  .)להלן: "צוות הבדיקה"( והמציעים

יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע וכן  צוות הבדיקה 24.2
 רותים המוצעים.ילבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לש

עה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או תהיה רשאית לפסול כל הצ החברה 24.3
 לא מסר מידע, כנדרש.

החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר, אם אותו מציע או  24.4
חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה שהוא 

ליטה בה, כלפי החברה, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד בעל ש
 שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע לאותה הפרה.

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם אחר ה המכרז או התעורר חשד סביר כי במסגרת הליך 24.5
 צע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/אוביצע או ניסה לב ו/או מי מטעמו מציעעם  החברה 

ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או 
או לבטל לפסול את הצעתו החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, , לביצוע עבודה עבור החברה

 , לפי העניין.ת עימואו התקשרו בכל זמן שהוא את זכייתו
וק חובת המכרזים )תיקון מס' ב. לח2במקרה של ציון משוקלל זהה של שתי הצעות או יותר יחול סעיף  24.6

בכל מקרה בו לאחר שקלול ההצעות, תתקבלנה שתי הצעות או יותר בעלות " , הקובע כך:( התשס"ג 15
של עסק בשליטת אישה, תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת ההצעות היא 

תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור של רואה חשבון ותצהיר של 
 המחזיקה בשליטה, שהעסק הוא בשליטת אישה.

 אישור רואה חשבון יוכיח כי אישה מחזיקה בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:      
כללי, מנהל עסקים  הל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהלאם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנ .א

שהוא אינו קרוב משפחה של  ראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה, הרי
 המחזיקה בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם  שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 ביצוע השירות

 
התרשמות 

כללית 
 מיכולות ביצוע

6 

הניקוד לאמת מידה זו יינתן בהתאם 
להם נתן המציע לפרמטרים הבאים : הגופים 

שירות )כולל היקפי וסוג העבודות(, חוסן 
 ISO-, תקני  BDIכלכלי בהתאם לדו"ח 

נוספים, סיווגים קבלניים נוספים, נסיון 
 ויכולת לבצע עבודות נוספות

וכל שיקול נוסף בהתאם לשיקול דעתה 
 הבלעדי של החברה

אופן ביצוע השירות על ידי ההתרשמות הכללית מ
בהתאם  נקודות 6של  וד מקסימליהמציע מזכה בניק

 2010של חברת מי אביבים  הבלעדי לשיקול דעתה
וגם בצורה השוואתית למציעים  בע"מ

אחריםבמסגרת אמת מידה זו החברה תהא רשאית 
)אך לא מחויבת( להתרשם בשטח מביצוע עבודה של 

המציע לצורך ניקוד אמת מידה זו יש להגיש את 
 המסמכים הבאים:

של מכון התקנים או מכון  אחר  הסמכה / אישור .1
 ISO-שווה ערך/איכות בתוקף לתקני

 פרופיל המציע. .2



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 136מתוך  7עמוד 

 
, במקרה של שוויון בניקוד בין שתי הצעות או יותר לעיל, 25.6ם לא מתקיים המנגנון הקבוע בסעיף א 24.7

 ובמידה וגם הצעות המחיר זהות תערך הגרלה. בהצעה הזולה ביותרועדת המכרזים תבחר 
 רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים, כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין. החברה .25

 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .26

 ם מהמועד האחרון להגשת הצעות.יו 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  26.1

 מי אביבים אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.  26.2

תהיה מי  היה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של מי אביבים בדבר ההצעה הזוכה, 26.3
 קף הצעותיהם.מכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוהאביבים  רשאית לבטל את 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה.  מציע  26.4
בהמשך תף תישמי אביבים על הארכתה כמבוקש, לא לשסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע 

   מכרז.ה
 המחאה בנקאית להתחייבות לקיום הצעה .27

מבנק ישראלי  ובתוקף נההמחאה בנקאית )צ'ק( תקיהצעתו, כתנאי להשתתפות במכרז, על המציע לצרף ל 27.1
  כמפורט להלן: בסכומים

   ₪. 50,000בסך  יהיה ההמחאה סכום 27.2

בע"מ' ותישמר על ידי החברה למקרה של אי עמידת  2010ההמחאה הבנקאית תהיה לפקודת 'מי אביבים  27.3
 המציע בהצעתו.

 . זכתהמציע שהצעתו לא ל ההמחאהמי אביבים תחזיר את  27.4

 ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ההסכם. ה עלחתימה, עם שזכה תוחזר למציע ההמחאה הבנקאית 27.5
של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים במציע אחד  פרעון ההמחאההחברה תהיה רשאית להורות על  27.6

  מאלה:

 כפיים. ןניקיוהוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  27.6.1
 סר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.הוא מ 27.6.2
שהגיש את הצעתו כמתחייב, או לאחר שקיבל הודעה הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר  27.6.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  על זכייתו במכרז .
 .תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז

 כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז ו/או ההסכם. 27.6.4
תשמש כבטוחה בלבד, לגביית פיצויים/נזקים, במקרה של הפרת התחייבויות המציע  ההמחאה הבנקאית 27.7

 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה. 2010כדי למצות את זכות חברת מי אביבים  בפרעונהואין 

הפיצויים, המגיעים לה עפ"י דין, או עפ"י ההסכם  בכל מקרה, מי אביבים תהיה זכאית לגבות את מלוא 27.8
 .הנפרע, באם השנפרע, ההמחאהבגין הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום 

 התחייבות המציע הזוכה במכרז .28

 את המסמכים הבאים: ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה 7הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך  
 רשי החתימה מטעמו והליווי חותמת המציע.ותום על ידי משהוא ח הסכםה 28.1

 .ז'ערבות ביצוע בנוסח הקבוע בנספח  28.2

 , הכל כפי הנדרש והמפורט בהסכם.אישור ביטוחי הקבלן )בנוסחו המקורי(, חתום כדין על ידי המבטחים 28.3

, יהוו הפרה אישור ביטוחי הקבלן, כנדרשלהסכם  2אי מסירת הערבות לביצוע השירות ו/או נספח  28.4
 מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה.

  (בהסכם 2הסכם )נספח דרישות הביטוח ב .29

שיזכה בהתאם לתנאים הקבלן רישות החברה לקיום ביטוחים על ידי דופנית למשומת לב המציעים ת 29.1
ביטוחי  להסכם אישור 2 מס' פח", ובנסהסכם -י"א לנספח "( אחריות וביטוח) 15 המפורטים בסעיף

 "( )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים"(.הקבלן

 הסכם ונספחיוכאמור בביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 29.2
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 המכרז מסמכי לפי השירותים מהות ואת הביטוח והוראות דרישות את מבטחיו לידיעת ביאמציע יה 29.3
 לעיל כמפורט הנדרשים הביטוחים כל את לערוך הסכמה כי בזאת הווהגשת הצעתו מהו וההסכם במלואן

 .ולהלן

לתחילת כתנאי  בידי החברה פקידיווההסכם  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את המציע ירכוש 29.4
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי  הקבלןלהסכם אישור ביטוחי  2את נספח  ההתקשרות

 .תחילת ביצוע העבודות ימים לפני 7לפחות  המבטח

 לאחר. לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל 29.5
 הביטוחים קיום על לאישור ביחס שינויים .הביטוח לדרישות הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת

 .ההצעה לפסילת לגרום ( עלולים2)נספח 

)בנוסחו המקורי(,  , חתום כדין על ידי מבטחי המציעהקבלןאישור ביטוחי  2נספח אי המצאת במקרה של  29.6
בשל אי ו/או מתן השירותים את מועד תחילת ביצוע עבודות  מהמציע הזוכהלמנוע  תהא רשאיתהחברה 

 כנדרש. הצגת האישור החתום

החברה רשאית  ( לעיל,29.6כאמור בסעיף ), (2)נספח  הקבלןנספח אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של  29.7
 לראות במציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע במכרז.

 בחתימה אלא המבטחים ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי כי דרישה אין ההצעות הגשת בשלב כי יודגש 29.8
, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין מבטחיו עם בדק כי המציע אישור המהווים, המציע של וחותמת
 .הנדרשים הביטוחיים הכיסוייםו התנאים

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים המציע לחברה  ימציא בכתב החברה לדרישת בכפוף 29.9

 מכרז הליך הביטול  .30

מי אביבים שומרת לעצמה  . בנוסף, מכרז על פי דיןהבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי אביבים לבטל את 
 מכרז, כאשר:הזכות לבטל את 

 .מכרזעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך הק הצר 30.1
 מי אביבים מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. 30.2
שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות , מכרזהתברר למי אביבים, לאחר הוצאת מסמכי ה 30.3

מכרז, או שדרישות הדרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי במסמכים, או שהושמטו נתונים / 
 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.לוא

 מכרז.החל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי אביבים ביטול  30.4
ל עסקי בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגב יש 30.5

 או עבירה על חוק כלשהו.
מכרז בנסיבות המי אביבים לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול  30.6

 המפורטות לעיל.
 

  ביטול זכייה או הודעת זכייה .31

 שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר, כאשר: החברה 31.1
 וצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי מי אביבים.נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא ב 31.1.1
 .החברההמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי  31.1.2
 המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב בהצעתו. 31.1.3
יה קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו ה החברה 31.1.4

 בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.
קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות הזמנים,  31.1.5

 שנדרשו.
 תרמית.ביצוע קיים ספק סביר ל 31.1.6

לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת  החברה 31.2
 כייה, שבוטלה באמור.הז

חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או  31.3
בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז )באם לא נקבע פרק זמן במכרז(, יהוו הפרת הסכם, 

 לכל דבר ועניין.
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 זכות, עפ"י בחירתה: , תקנה למי אביביםביטול הזכייה או הודעת הזכייה 31.4
משווי הצעתו במכרז )לרבות שוויין של אופציות, הכלולות  5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של  31.4.1

 בהצעה, על פי תנאי המכרז(, או לחילופין,
בין אם לפני החתימה   לקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה 31.4.2

לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המציע  על ההסכם או ההזמנה, ובין אם
 בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה.

 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים .32

 י' הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז, המצ"ב כנספחיצרף להצעתו על המציע 
בשל חשד לאי שמירת המציע על  כות לפסול את ההצעהומרת לעצמה את הזמי אביבים ש למסמכי המכרז.

 שיירשמו.  מנימוקים דיני ההגבלים העסקיים 
 עיון בהצעה הזוכה .33

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה  30מציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי, בתוך  33.1
, 1993 -ים, התשנ"ג)ה( לתקנות חובת המכרז21סעיף במסמכי המכרז בהתאם להסופית של החברה, לעיין 

 :למעט
בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי  33.1.1

 .או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור
ות בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשרי 33.1.2

שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת 
 .החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו -לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על 33.2
ו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי של

 .החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון
חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון יחשבו  33.3

י לברר אם חלקים ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כד
 .בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו

בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכרזים של מי  33.4
אביבים, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור בכל 

 ., החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמורהצעה
מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה אשר  33.5

 .סומנו כסודיים בהצעתו
 .כולל מע"מ₪  350מתן זכות עיון כאמור לעיל, יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך  33.6
מציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות. פניות  33.7

 טלפוניות לא תיעננה.
מי אביבים לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג  33.8

 לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.
די לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו הינו מקום השיפוט הייחו 33.9

 בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
 

 – לכרוך את מסמכי ההצעה לאנא  --
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 את טופס הצעת המחיר יש להגיש במעטפה חתומה 
 נפרדת ממסמכי המכרז

 
 א' ספח נ

 
  טופס הצעת מחיר 

 
לתיקון שבר, אחזקה לקבלת שירות של ביצוע עבודות   21/216' מכרז פומבי דו שלבי מס

 ברחבי העיר תל אביב יפו במערכות מים, ביוב ותיעולותיקונים 
 
 
 

 השירות
אחוז  הנחה מוצע על המחירון 

)כתב הכמויות( המצורף כנספח 
 יד' למסמכי המכרז       

 
 אחוז ההנחה במילים

אחוז הנחה על המחירון )כתב הכמויות( 
המצורף כנספח י"ג למסמכי המכרז עבור 

כל העבודות כמפורט במפרט הטכני, 
 במסמכי המכרז וההסכם

           _____________ %             _____________ 

 
 

  בעמודה השמאלית יש לרשום באותיות את אחוז ההנחה  .בספרות הנחה (%)יש לציין אחוז בעמודה האמצעית
 . מובהר שבמקרה של סתירה בין העמודה האמצעית לשמאלית, האותיות קובעותשניתן בעמודה האמצעית. 

 

 0%הנחה יציין  (%)מציע שאינו מעוניין לתת אחוז על המחירון.   (+)ניתן להגיש תוספת  לא. 

 
 תחשב ככזו שהוצע בה אחוז הנחה  %10 -גבוה מאחוז הנחה שתכלול . הצעה %10 אחוז ההנחה המירבי הוא

  .10% -השווה ל
 

 למעט  יםוסופי יםקבוע יםמחיר הינםהסכם עם הקבלן הזוכה מסגרת הב עבור ביצוע העבודות יםהמחיר(
את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע השירות  ים בתוכםשכולל (למדד תשומות הבנייה הצמדה

לא  אליהםי, מסמכי המכרז וההסכם ומעבר מפרט הטכנהלשביעות רצון החברה בהתאם לכל דרישות ותנאי 
 ישולם כל תשלום נוסף. 

 
 
 
 
 
 

    חותמת המציע      חתימת המציע  שם המציע  תאריך
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 ב'נספח  
 
 

 בע"מ  2010לכבוד חברת מי אביבים 
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב-תל
 נ.,ג.א.

 
 

 התחייבות לקיום ההצעה  216/21' מספומבי דו שלבי מכרז  הנדון:
 

את השרות על פי כל התנאים, התניות והדרישות  בע"מ 2010פק לחברת מי אביבים אנו מציעים בזה לס .1
 הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לעיל, או במחירים שנסכים עליהם במו"מ.

 הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים: .2
 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ארבעהבתום  .2.1
)במקרה של אי קבלת ההצעה  בע"מ 2010המצ"ב ע"י חברת מי אביבים  ה הבנקאיתההמחאביום החזרת  .2.2

 מכל סיבה(.  הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני תאריך פקיעתה, כאמור לעיל.
 על פי הנוסח הכלול במסמכי המכרז.  ₪ 00050,קיום ההצעה בסכום הבטחת ל המחאה בנקאיתהננו מצ"ב  .3
, שותפות או כל התאגדות משפטית אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה .4

 בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם חותמים.
רשאית למסור את העבודה או כל חלק ממנה  בע"מ 2010ועדת המכרזים של חברת מי אביבים וידוע לנו ש .5

 ים.למציע אחד או למספר מציע
להזמנת  בע"מ 2010ידוע לנו כי אין בעצם החתימה על ההסכם משום התחייבות מצד חברת מי אביבים  .6

 רותים.יש
בנוגע לפיצול הזכייה במכרז בין מספר זוכים במכרז לא תשפיע על  בע"מ 2010החלטת חברת מי אביבים  .7

כי אין לנו ולא תהיה לנו כל  . אנו מצהיריםבע"מ 2010התחייבותנו לחתום על ההסכם עם חברת מי אביבים 
 זכות תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל.

או תאגיד אחר, יש לציין את  רשומה יש לציין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינו חברה, שותפות .8
 השם, כפי שנרשם כדין.

 

 
 
 

 שם המציע
)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם 

 אגיד(הת
  -  

  -   כתובת המציע

  -   מספר טלפון

  -   מספר טלפון נייד

  -   פקסמספר 

  -   שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

  -   (EMAILכתובת דוא"ל )

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  -   שם איש קשר לבירורים

  -   תאריך

  -   חתימה

  -   שם החותם ותפקידו

  -   הינו תאגיד(חותמת )אם המציע 
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 ג' ספח נ
 

תשתיות מים, ביוב ותיעול, וכן של עבודות שיקום ב לתיקון שברהצהרה עבור הוכחת ניסיון בעבודות טופס 
    216/21במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס'  תשתיות רטובות קיימות

 למסמכי המכרז: 13.4עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" כאמור בסעיף 
 
לפחות בביצוע עבודות  שנים 5של  מקצועי )בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה(ו בעל ניסיון המציע הינ"

עבור ₪ מיליון  3גופים , בהיקף מצטבר של לפחות  2-ללפחות עירוניות ביובו של תשתיות מים לתיקוני שבר
 השנים האחרונות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות". 5-כל אחד מהגופים ב

 
________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ אני הח"מ ___ .1

 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 
 

 מס'
שם 

חברה/גוף 
עבורם 
בוצעו 
 עבודות

תיאור העבודה 
שבוצעה, כמות 

מטרים 
שהונחה, סוג 

 , קוטרהצנרת

היקף כספי 
מצטבר בש"ח 

 ללא מע"מ
לעבודה 

שבוצע נשוא 
 המכרז

ביצוע  תקופת
 תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

 בקבלני שימוש
 וכן)במידה  משנה

 שם את לרשום יש
 ,המשנה ספק

במידה ולא יש 
 (לרשום לא

פרטי איש קשר 
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 . עד.....

  
 

 
2. 

 
 
 

     

 
3. 

 
 
 

     

 
4. 

 
 
 

     

 
5. 

 
 
 

     

 
6. 

 
 
 

     

 
7. 

 
 
 

     

 
8. 

 
 
 

     

 
9. 

 
 
 

     

 
10. 

 
 
 

     

 

 

   

 

  

 

    

 חותמת המציע    חתימת המציע  שם המציע   תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 1 ג'ספח נ
במסגרת מכרז  4"עד של מעל קווי מים בקטרים ב ני שברתיקו בעבודות הצהרה עבור הוכחת ניסיוןטופס 

    216/21פומבי דו שלבי מס' 
 

 למסמכי המכרז.  22.6עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" כאמור בסעיף 
המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה בביצוע עבודות תיקונים במערכות מים עירוניות "

 ."4בקטרים של מעל "
 
 
חברת ___________________  של כ______________הח"מ ___________________, משמש  אני .3

 ח.פ/ע.מ ___________________.   )להלן: "המציע"(, 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .4

 
 

 מס'
 

שם חברה/גוף 
עבורם בוצעו 

 עבודות

 
תיאור העבודה שבוצעה, 

 "א שתוקנהכמות מ

 
סוג הצנרת, 

 קוטר

 
ביצוע  תקופת
 תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר 
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 

 

   

 

 

  

 

   

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע   תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 2ג' ספח נ
 

מ"מ )כולל( במסגרת מכרז פומבי  630הצהרה עבור הוכחת ניסיון בעבודות להנחת קווי ביוב בקטרים עד טופס 
    216/21דו שלבי מס' 

 
 כרז:המ למסמכי 22.6עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" כאמור בסעיף 

המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה בביצוע עבודות  תיקונים במערכות ביוב עירוניות "
 ."מ"מ 630בקטרים של  של 

 
אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 תוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.מ .2

 
 

 מס'
 

שם חברה/גוף 
עבורם בוצעו 

 עבודות

 
תיאור העבודה שבוצעה, 

 כמות מ"א שתוקנה

 
 סוג הצנרת, קוטר

 
ביצוע  תקופת
 תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש 
קשר 

בחברה/גוף 
בהם בוצעה 

 העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

    

 

 

  

 

   

שם    תאריך

 המציע

חותמת   חתימת המציע 
 המציע 

)במקרה של 
 תאגיד(
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 3ג' ספח נ
 

במסגרת מכרז פומבי דו "מ מ 600 שלתיעול בקטרים  בעבודות הנחת קוויהצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 
    216/21שלבי מס' 

 
 למסמכי המכרז: 22.6עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" כאמור בסעיף 

המציע בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה בביצוע  עבודות תיקונים במערכות תיעול "
 ."מ"מ ומעלה 600בקטרים של 

 
____________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן: אני הח"מ _______ .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 
 

 מס'
 

שם חברה/גוף 
עבורם בוצעו 

 עבודות

 
תיאור העבודה שבוצעה, 

 כמות מ"א שתוקנה

 
 טרסוג הצנרת, קו

 
ביצוע  תקופת
 תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר 
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 
    

 

 

  

 

   

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע   תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 ד'ספח נ
 

 הצהרה על ניסיון בעבודה מול עיריית תל אביב, מי אביבים טופס 
 וחברות עירוניות )של עיריית תל אביב(

 
  עמידה בתנאי הסף ובחינת האיכות למכרז בחינת הילקח בחשבון גם לצורך  הניסיון שיפורט

 
 __________________  ______________ של חברת  _________________, משמש כאני הח"מ__ .1

 
 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 
 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2
 

 
 מס'

 
שם חברה/גוף עבורם 

 בוצעו עבודות

 
 תיאור העבודה

 

 
היקף כספי מצטבר 

 מע"מ בש"ח ללא
 לעבודה

 
שנת ביצוע 

 העבודה 
 

פרטי איש קשר 
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

    
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 

 ברות ון בעבודה מול מי אביבים, עיריית תל אביב וחלו ניסי מציע שישרק על ידי  הטופס ימולא וייחתם
 עירוניות של עיריית תל אביב. יובהר כי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא המכרז. 

 
 
    

 

 

  

 

   

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע   תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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  ה'ספח נ
 

  216/21בעלות המציע במכרז פומבי דו שלבי מס' הצהרה על ציוד בטופס 
הנתונים הטכניים שפורסמו במכרז ומתחייבים לכך שיעמדו כל מטה כולל את  םהרשו שהציודהננו מצהירים 

 לרשות החברה לביצוע השרות במי אביבים החל מתחילת ההתקשרות. 
הראשונה שנה עם אופציה השמורה למי אביבים להאריך את תקופת ההתקשרות  היאתקופת ההתקשרות 

זאת בהתאם  שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם(, 7ת או במספר תקופות נוספות )סך הכל בתקופה אח
 . נתוניוואת  הציודלהצעה שהוגשה על ידינו ולכל תנאי המכרז. מי אביבים רשאית בכל עת לבדוק את 

זה. מי אביבים  מי אביבים רשאית לפסול זכייתו של מציע אם לא יוכל להוכיח אמיתות הנתונים שנמסרו בטופס
על המציע לצרף ידה ועומד בדרישות המפרט הטכני. שאושר על  ציודבוצע ע"י יתשלם אך ורק עבור שרות ש

 פרוספקטים, רישיונות, חשבוניות תשלום וכו' עבור הציוד שברשותו ועליו הוצהר בטופס זה.

 
 שעליהם הוצהר בטופס זה  אסמכתאות עבור הכלים/תיש להצהיר על גבי הטופס בהתאם לנתונים ברישיונו

כלים /של הציוד '(חשבוניות תשלום וכו ,פרוספקטים ,המציע ובנוסף יש לצרף תמונות בבעלותונמצאים 
כלים /הרישוי וניתן לקבל מהם מידע עבור הציוד' עליהם הוצהר בטופס זה בהם ניתן לראות בבירור את מס

שאית אך לא מחויבת לדרוש מהמציעים לבצע מובהר שהחברה ר המציע. בבעלותשהוצהרו בטופס ונמצאים 
 הציוד שרשמו בטופס.כלי הרכב ו בדיקות מעבדה ו/או להביא אישור על יכולות 

 

  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לא לבדוק ציוד שלא הופיע בטופס זה. 2010מי אביבים 

 
 

        

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 
 
 
 

 
 מס'

 
 סוג הציוד

 
 מס' רישוי

 
 שנת ייצור

 
פירמה, סוג 

 ודגם
 

 
נוספים על הציוד  פרטים

 )יכולות, הספק וכו'( 

 
בעלות )לציין את 
שם הבעלים של 

 הציוד/כלים(

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6.       

7.       

8 . 
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 'ונספח  
 

 )רתכים וכ"ו( עבודה ועובדים מקצועיים ימנהלמהנדסי ביצוע, טופס הצהרה על 
  216/21' שלבי מס-במסגרת מכרז פומבי דו

 22.6כמות עובדי שטח מקצועיים )כולל מנהלי עבודה( לעבודות נשוא המכרז " כאמור בסעיף  עבור הוכחת "
 למסמכי המכרז:

מכי המכרז את כמות ופרטי עובדי השטח המקצועיים לעבודות נשוא המכרז המציע יפרט בנספח ו' למס"
)כולל פרוט של שמות, תפקיד ותחילת עבודה( המועסקים על ידו באופן ישיר נכון למועד האחרון להגשת 

)המציע יצרף אישור של רו"ח/יועץ מס/מנהל חשבונות על המפורט על ידו בנספח וכן יצרף בנוסף  ההצעות
 "כאישור על זמן העסקת העובדים אצלו( 101רו"ח טופס  להצהרה של

 ___________ _________ ________ של_________ _______, משמש כ_______________ אני הח"מ .1
 

 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 
 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2
 

 דתפקי שם העובד 'מס

 
הכשרה /השכלה
 הסמכות/מקצועית

 

מועד תחילת העסקה 
 אצל המציע

  (חודש ושנה)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 מנהל חשבונות/ח/יועץ מס"הטופס ימולא וייחתם על ידי המציע ורו. 
 

        

 חותמת המציע   חתימת המציע  מציעשם ה  תאריך
 )במקרה של תאגיד(
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 ז'נספח 
  216/21מס'  דו שלביפומבי מכרז  

 
 1991 -תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 

 __ מרח' __________________________ ______ מס' ת.ז.____אני הח"מ ____
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזה בכתב כדלקמן:
  

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. .1
 

מכרז   ______ לצורך______________ מס' חברה ___________  אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת .2
 בע"מ. 2010חברת מי אביבים עם  ______ שמספרו

 
לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין חלוט/ים,  .3

לפי חוק עובדים זרים )איסור  2002באוקטובר  31המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 
, עד 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ה

 .בע"מ 2010חברת מי אביבים למועד ההתקשרות עם 
  -לחלופין 

אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה הורשענו בפסק/י דין חלוט/ים ביותר משתי 
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  2002באוקטובר  31חר יום עבירות, שנעברו לא

; אולם, ההרשעה 1987-ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 האחרונה לא הייתה בשנה האחרונה שלפני מועד ההתקשרות.

 
     בתצהיר זה: .4

הוא חבר בני אדם, אחד  הקבלן( אם 2; )הקבלן( חבר בני אדם שנשלט על ידי 1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 
מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו 

( ; )גהקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלןלהרכב כאמור של 
הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלן( אם 3על תשלום שכר העבודה; ) הקבלןמי שאחראי מטעם 

 . בקבלןחבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  -
 .1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה" 

 ג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.החזקה של שלושה רבעים או יותר בסו -"שליטה מהותית" 
 המועד בו הוגשה ההצעה להליך. -המועד האחרון להגשת הצעות במכרז; בהליך-במכרז - "מועד ההתקשרות"

  
 . זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת .5

 
                                    
    

 חתימת המצהיר  תאריך
                                                  

 אימות חתימה
 

, במשרדי ב_______________, מר/גב' הופיע בפני עו"ד ___________  הנני מאשר בזה כי ביום ________

___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות _________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

י לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפו

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

 

   
 חתימה           חותמת
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  216/21אום מכרז מס' יבדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תתצהיר  - ח'נספח 
 

 ב כדלקמן:  אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכת
 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1
 

חברת מי של  "( במכרזאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: "המציע .2
______ )להלן:   בע"מ, ל ________________ )נושא ההתקשרות(, מספר מכרז 2010אביבים 

 "(.המכרז"
 

 ו בשם התאגיד ומנהליו. אני מוסמך לחתום על הצהרה ז .3
 

 1988-המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח .4
, ובכלל זה במכרזבקשר להצעתם  דיני ההגבלים העסקיים"(,ודיני ההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "

 )אך לא רק(:
 ופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מ

זה או עם  במכרזמנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר 
 זה )למעט מציע במשותף(  במכרזמציע פוטנציאלי אחר 

 עת  כל המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידי
זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע  במכרזאדם או תאגיד אשר מציע הצעות 

 זה )למעט מציע במשותף(. במכרזהצעות 
  המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או

ן בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי זה, בי במכרזכל פרט אחר בהצעות המוגשות 
זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי  מכרזזה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם  במכרזמציע אחר 

זה, ו/או לא ניסו  מכרזו/או התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת 
 לבצע אחד מאלו.

 מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של  המציע ו/או מנהליו ו/או מי
זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי  במכרזמציע פוטנציאלי אחר, 
 זה.   במכרזאחר שלא להגיש הצעה 

 מציע או  הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
 זה )למעט מציע במשותף(. במכרזעם מציע פוטנציאלי 

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5
 

] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של 
 רשות ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז;

 
 אם כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________________ 
 

] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני 
 ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליך פלילי בעבירות אלו;

 __________________________________________________________ אם כן, אנא פרט:
 

            ___________         _____________          ___________   ____________ 
 חתימה+ חותמת   מספר ת"ז              שם                               תאריך                 

 אימות חתימה

 במשרדי ב_______________,  הופיע בפני עו"ד ___________ ,  כי ביום ___________ הנני מאשר בזה 

מר/גב' _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואחרי 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. כן,

                   ______________                                        ____________ 
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 חתימה                                                                                               חותמת    
 
 

 על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" והתחייבותהצהרה  -ט'נספח 
 מורשה/י החתימה במציע ________________הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________  י/ואנ

 בזה בכתב כדלקמן: ים ומתחייבים/מצהיר
 
ו/או כל דבר בעל  בל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסףיקו/או המציע לא נתן ו/או לא הציע  .1

 2010ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת מי אביבים 
בע"מ ו/או מי  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים  2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים 

 בעים ממנו.ו/או כל הסכם/הזמנה הנומכרז מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר ל
המציע מתחייב לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  .2

דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת מי 
 2010עובד חברת מי אביבים  בע"מ ו/או 2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים  2010אביבים 

 בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
 2010תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים ישא המציע לא שידל ו/או ל .3

כל גורם אחר על מנת לקבל מידע בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים 
 ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.מכרז חסוי/סודי הקשור ל

המציע מתחייב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים  .4
לקבל מידע בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים  2010

 חסוי/סודי הקשור למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
 2010תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים ישידל ו/או  לא לא שהמציע  .5

בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים 
 ותית ו/או לא תחרותית.בצורה מלאכ

המציע מתחייב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים  .6
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים  2010

 מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 2010לעיל במסגרת הליכי התקשרות של חברת מי אביבים  5-ו 3, 1ד לאמור בסעיפים לא פעל בניגוהמציע  .7

 בע"מ ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.
לעיל, חברת מי  פיםתעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיידוע למציע שאם י .8

תה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דע 2010אביבים 
לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא 
לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל 

ההתקשרות ו/או כל הסכם תקף עם המציע, וזאת  בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך
בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכח מסמכי ההתקשרות, ההסכם, חוק החוזים )תרופות בשל 

 או מכח כל דין". 1970-הפרת הסכם( התשל"א
להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו מתחייב המציע  .9

בע"מ ו/או הסכם/הזמנה הנובעים  2010המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של חברת מי אביבים 
 ממנו.

 
 
        

מורשה/י חתימת   שם המציע  תאריך

 מציעהחתימה ב

 חותמת המציע  
 )במקרה של תאגיד(
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 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים -י'נספח 

 
 

 הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:   אני
 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1
 

"( במכרז של חברת מי המציעאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: " .2
רז  ______ )להלן: בע"מ, ל ________________ )נושא ההתקשרות(, מספר מכ 2010אביבים 

 "(.המכרז"
 

 אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.  .3
 

נכון למועד הגשת ההצעות לא מתנהלים נגד המציע, לרבות מי מבעלי מניותיו או מנהליו, חקירה פלילית  .4
 או הליכים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. 

 
רת הצעתו כלי רכב השייכים לו ו/או לצד ג', ולרבות מי מבעלי מניותיו, מנהליו או המציע הגיש במסג .5

 חברות קשורות, אשר לא מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים. 
 

עם צד ג', ולרבות מי מבעלי  או חלקו הסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכרז אין ולא יהיהמציע ל .6
 .רות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמורמניותיו, מנהליו או חב

 
 

            ___________         _____________          ___________   ____________ 
 חתימה+ חותמת   מספר ת"ז              שם                         תאריך                   

 

 אימות חתימה

 הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_______________,   ני מאשר בזה כי ביום ___________הנ 

מר/גב' _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואחרי 

שה/תעשה שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע

 כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

 

                   ______________                                        ____________ 
 חתימה                                                                                  חותמת         
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 מים, ביוב ותיעול במערכותלביצוע עבודות                    מס'                   הסכם - י"א נספח
 2021שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _______ 

 
 מ"בע 2010מי אביבים  בין:   

 514374099ח.פ.  
   64518יפו -אביב-תל , קרית עתידים,7, בנין 121מדבורה הנביאה 

 03-5610160פקס:   03-7736118 :פוןטל  
  "(החברה)להלן: "  

 מצד אחד
 __________________________    לבין: 

 ח.פ. / ע.מ. __________________ 
 מרחוב _____________________

 פקס: ____________ טלפון: ___________
      "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני   
 

במערכות מים, ביוב לתיקון שבר, אחזקה ותיקונים ביצוע עבודות בקבלת שירות של מעוניינת והחברה  הואיל
 רחבי העיר תל אביב יפו.ב ותיעול

 
ידע, , הבעל הרקע המקצועיוהקבלן הצהיר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,  והואיל

לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(, כדי לספק הניסיון, הכישורים והמיומנות המקצועית הנדרשים 
  ;ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דין

 
במערכות מים, ביוב ביצוע עבודות שירות של הקבלן, מעוניינת החברה לקבל מהקבלן ועל סמך מצגי  והואיל

ן(, הכל כקבלן והקבלן מתחייב להעניק לחברה שירותים )כהגדרתם להל ברחבי העיר תל אביב יפו ותיעול
  הוראות ותנאי הסכם זה;עצמאי ובהתאם ל

 
 , המפרט הטכניוהחברה והקבלן מעוניינים להסדיר את תנאי קבלת השרותים כמפורט בהסכם זה והואיל

 ובמסמכי המכרז שהסכם זה מצורף להם;
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא

 הווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מ .1
 כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע וכן להיפך. .2
 כללי .3

של נפרד והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  מכרזהמבוא להסכם, מסמכי ה 3.1
 ההסכם.

 :םרשימת הנספחי
 תעריף   -     1נספח 
 הקבלן ביטוחי אישור  -     2נספח 
   צהרה על מתן פטור מאחריותה  -( 1) 2נספח 
 מצב חרוםהתנהלות הקבלן במשבר מים מקומי /       -     3נספח 
 כתב התחייבות לשמירה על סודיות       -     4נספח 
 )כולל עבודות בחום( בטיחות וגיהות       -     5נספח 
 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסביבה       -     6נספח 
 נוסח ערבות לביצוע השירות       -     7נספח 
 ותכולת העבודה טכני מפרט       -     8נספח 
  דרישות כח אדם  -     9 נספח

 ברחבי העיר תל אביב יפו בתנועה בטיחותהוראות        -   10נספח 
 פרוטוקול מסירה       -   11נספח 
 תעודת השלמה       -   12נספח 
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 הגדרות: 3.2
 "העבודות" העבודה" ו/או"השרות" ו/או "

 
 
 
 
 

 ו/או "הזמנת עבודה" "רכש"הזמנת 
 

מים, ביוב בתשתיות לתיקון שבר, אחזקה ותיקונים עבודות 
ותיעול בהתאם לכל הנדרש ומפורט במסמכי המכרז, 

וכפי  המפרט הטכני וההסכם ברחבי העיר תל אביב יפו
 .שיפורט בהזמנת העבודה

 
רמים המוסמכים הזמנה לביצוע החתומה על ידי הגו

 בחברה.
 

 "החברה"או  "מי אביבים"
 
 " הגורם המקצועי"
 
 
 
 

 "עת"א"
 
 "אתר יעד"
 
 ו/או נתיבי ישראל "צ"מע"
 
  "גדר רשת"
 
 
 
 
 "מעקה בטון/מתכת"
 
 
 
 "תמרור"
 
 
 "ללא מחזיר אור שלט"
 
 

 "שלט עם מחזיר אור"
 
 
 

 "סימון וצביעת כבישים"
 
 
 
 "עיני חתול"
 
 
 

 מאבטח ו/או סדרן
 

 מפקח תנועה
 
 
 

 "הרשויות המוסמכות"
 

          ""עבודות מתוכננות
 
 

 בע"מ. 2010מי אביבים 
 

מנהל מחלקת אחזקת תשתיות, מנהל אזור מטעמו, מנהל 
מרכז השליטה, סמנכ"ל הנדסה ותפעול, מנהל מחלקת 

יהיה גורם מקצועי שיוגדר מטעם החברה ומתקנים ו/או כל 
 .מטעם החברההעבודות אחראי על ניהול 

 
 .יפו-עירית תל אביב

 
 אתרים בהם מתבצעות עבודות של החברה.

 
 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -נתיבי ישראל 

 
לפי תכנון ואישור  שבכל גובה שיידרמתכת/ברזל גדר 

 2הסדרי תנועה על ידי הרשויות המוסמכות עד לגובה של 
כדי למנוע מעבר של ב בין מסלוליםהמוקמת מטר )כולל( 

 . הולכי רגל בכביש
 

לפי תכנון ואישור הסדרי  שמעקה מכל סוג ובכל גובה שיידר
מטר  2התנועה על ידי הרשויות המוסמכות עד לגובה של 

 )כולל( המוצבים מעבר לשול הדרך או במפרדה. 
 

בכל צורה וגודל כפי שיוגדר בכל עת על ידי כל התקן חוקי 
 .להסדרת התנועההמוסמכות הרשויות 

 
ובכל גודל לפי התקנים הרשמיים בכל עת שלט כל סוג של 

 על עמוד, מבנה וכ"ו. המותקן של הרשויות המוסמכות 
 

, מכל סוג וגודל שהינו מחזיר אור לפי תקנים רשמייםשלט 
ת תל אביב בכל עת לצורך ימקובל ומאושר על ידי עירי אשר

 התקנה על עמוד, מבנה וכ"ו. 
 

סימון וצביעה של כבישים בכל צבע וגודל על ידי חומרים 
איכותיים ותקניים שאושרו לשימוש על ידי הרשויות 

 המוסמכות.
 

כפתורי סימון. התקן  -סמנים מחזירי אור )סמ"א( 
בטיחותי המותקן על פני מיסעת הכביש והמיועד ליצור 

 .החזר אור לעיני הנהג בלילה
 

 חברת אבטחה.עובד אבטחה וסדרנות שמועסק ב
 

מפקח תנועה שעבר קורס שמאושר על ידי משטרת ישראל 
ית תל אביב ילשירות של פיקוח תנועה ומאושר על ידי עיר

 .לעבודות פיקוח תנועה
 

 כל גורם שמוגדר על פי דין וחוק בכל עת.
 

עבודות פרויקטליות שיבוצעו בהתאם להזמנות ודרישות 
בר על ידי החברה בהתאם לתכנון ומפרט דרישות שיוע

 החברה.
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 תקופת ההתקשרות .4

____________ )"תקופת  ליום עדו( של שנה לתקופה)הקבלן יחל במתן שירותים ביום ___________  .4.1
מס' ההסכם"(. לחברה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או 

שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנאים  7קופות נוספות )סך הכל ת 6עד תקופות ברצף 
 זהים או מיטביים. 

או בזמן אחר שייקבע על ידי  ימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכייה במכרז 14-לא יאוחר מ .4.2
רצונה יסיים את התארגנותו לביצוע העבודות, ויהיה ערוך ומוכן לביצוען  באופן מלא לשביעות  החברה,

 המלא של החברה. 
בהודעה  ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ו/או להפסיק את ביצועו, לבטל הסכם זה תרשאיהחברה תהא  .4.3

במקרה כזה יהיה זכאי הקבלן לתמורה בעבור עבודה  ם מראש.מיי 30לפחות לקבלן  בכתב שתימסר
 שבוצעה טרם ביטול ההסכם ו/או טרם הפסקת ביצועו.

החברה  ת מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניין, ויזכה אתסירוב של הקבלן לכבד א .4.4
 11בסעדים הקבועים בהסכם זה, לרבות מימוש ערבות הביצוע שמסר הקבלן בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם, וכן בסעדים עפ"י כל דין.
לקבלן   למען הסר ספק מובהר כי סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו  .4.5

 זכות לפיצוי או תשלום מהחברה.
 

 התחייבויות הקבלן .5
 הקבלן מצהיר ומתחייב כי: 

  הוא כשיר על ו ו/או לבצעו בצורה מלאה להתקשר בהסכםאחרת כל מניעה חוקית/ מקצועית או לו אין  .5.1
 .הסכם זההעבודות נשוא פי כל דין לבצע את 

 ההסכם וכל מסמכי המכרז הנוספים. יבצע את העבודות בהתאם למפרט הטכני, המפרט הכללי, .5.2
 שעות ביממה. 24יהיה זמין לביצוע העבודות במשך  .5.3
 קשר טלפוני בכל עת ובכל שעה לאורך היממהועם כל עובדיו נותני השירות  עמויהיה לאתרו וליצור ניתן  .5.4

 .רוםיזמני חו בימי חול, שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי שביתה )יום/לילה(
 רו לביצוע בכל עבודה. יעמוד בזמנים שיוגד .5.5
יש ברשותו ויהיו ברשותו במשך כל ההתקשרות על פי הסכם זה, האמצעים הדרושים לביצוע העבודות,  .5.6

כוח האדם, הציוד, הניסיון, המומחיות,הידע, המיומנות,  לרבות: האמצעים הכספיים,
 הנדרשים.שיונות יוהר הביטוחיםהאישורים

מסודרת בשטח התארגנות שיוגדר בכל עבודה וימנע כל נזק הוא יאחסן את הצינורות והציוד בצורה  .5.7
 לציוד.

נציג החברה על יומן העבודה לפחות /האזורהוא ינהל יומן עבודה על בסיס יומי, ידווח ויחתים את מנהל  .5.8
אחת ליומיים. וירשום את כל הפעולות שבוצעו על ידו )מיקום העבודות, תיאור העבודות, אספקת 

 כן מידע על צוותי העבודה )הדרכות בטיחות, תורנויות וכו'(. חומרים, ציוד וכו'( ו
לצורך ביצוע העבודות ובמסגרת הרשיון לביצוע העבודה, צוותים מורשים, לאבטחת תנועה,  עסיקהוא י .5.9

וכ"ו( בכל עת, או לפי כל  נת"י, משטרת ישראל ועיריית תל אביבבהתאם להוראות הרשויות המוסמכות )
 זמניים המאושרים לביצוע העבודות. התכניות להסדרי תנועה

 יספק את כוח האדם, הציוד, כלי הרכב וכל הנדרש לטיפול  ואבמקרה של תקלה בביצוע השירות ה .5.10
 החברה.בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי לשביעות רצון 

בה יבצע את השירות רק עבור הזמנות רכש חתומות ומאושרות על ידי הגורמים המוסמכים בחברה,  .5.11
מפורטים מיקום וסוג העבודות הנדרשות, היקף כספי מוערך עבור העבודה, מועד משוער לתחילה ולסיום 

 .העבודה
 ידוע לו שהתדירות לביצוע העבודות תקבע ע"י החברה. .5.12
על כל לו וידווח )"הגורם המקצועי בחברה"(  ת תשתיותקאחזכפוף למנהל מחלקת  ידוע לו שהוא  .5.13

 .פעולותיו
  ה רשאית לצמצם או להגדיל )כפי שתימצא החברה לנכון( את היקף השירות בהתאם ידוע לו שהחבר .5.14

 
 "שעת חירום"
 
 
  מפל""
 
 
 
 

 
תקופה בה יוכרז ע"י כוחות הביטחון על מצב חירום 

 .במדינה ויגייסו, בין היתר, כלי רכב ונהגים
 

הקבלן מחויב לבצע בה שימוש  .מערכת התפעול של החברה
בהתאם להנחיות החברה בכל עת כולל רישון לתוכנה 

ש בטאבלטים, מחשבים וסמארטפונים לצורך ניהול וושימ
על העבודות והתשלום )השימוש במערכת הינו על ודיווח 

  .חשבון הקבלן(
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 לצרכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
ידוע לו שלחברה שמורה הזכות לבצע העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת, הכל  .5.15

 כפי שהחברה תמצא לנכון.
ל דין, הוא יבצע את השירותים במיומנות, במומחיות, כל פעולותיו מכוח הסכם זה ייעשו בהתאם לכ .5.16

 במסירות, בנאמנות וביושר ויפעל ככל יכולתו לשמירה על האינטרסים של  החברה.
 הוא מעולם לא קיבל או נתן, או הסכים לקבל או לתת, כל טובת הנאה למי מעובדי החברה. .5.17
 פי הוראות הבטיחות והגיהות שבנספח להסכם זה.-הקבלן יפעל על .5.18
 בשעת חרום או בזמן משבר מים מקומי, הקבלן יפעל כאמור בנספח להסכם זה. .5.19
בתקנים מקצועיים ו/או כלליים כלשהם במהלך כל תקופות עצמו ועל חשבונו ב הוא אחראי להתעדכן .5.20

 ההתקשרות, הכל ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.
 . ובהתאם לדין החל סטנדרטים נאותים ומקובליםב ,בנאמנות וביושר ברמה מקצועית גבוההיפעל  .5.21
 .לשמירה על האינטרסים של מי אביבים ופעל ככל יכולתי .5.22
מוותר בזה על כל טענה והוא  םשירותיהבדק וקיבל את כל הפרטים והמידע הדרושים לשם מתן הוא  .5.23

 ויהיה עליבעניין זה ובמיוחד בכל הנוגע להיקף העבודה שמי אביבים ו/או תביעה ו/או דרישה נגד 
 .ביצוע העבודותלהשקיע במסגרת 

היה זמין יכי בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעבוד בשיתוף פעולה מלא ויעיל  .5.24
                לשם יישום ושיפור משימותיו בהתאם להסכם זה., ככל שיידרש, החברהרשות ל

  .אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו בהתאם להסכם זהחברה על ידו לביצוע העבודות  .5.25
מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים  הוא .5.26

 ידרש. יבכל עת ש ,תוך זמן סבירציגם לחברה ויהתקפים מאת הרשויות המוסמכות
ם, הן חלק מהסכם הוא מודע לכך כי כל הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז, בשינויים המחוייבי .5.27

 זה.
 .להסכם יעסיק באופן קבוע ולאורך כל תקופת ההתקשרות כח אדם, בהתאם למפורט בנספח .5.28
שעות על ההודעות ולדווח על  48דוא"ל יהיה אחד מאמצעי התקשורת הרשמיים, והקבלן יענה בתוך עד  .5.29

 .עבודההתקדמות ביצוע העבודות בכל 
, המכון לבטיחות ביבה, משרד הבריאות, משרד הכלכלהלהוראות המשרד להגנת הסלדין ו פעל בהתאםי .5.30

במידה ו וגהות בעבודה, הרשות המקומית וכל הגורמים המוסמכים בכל עת בהתאם להוראות הדין
, הוא יישא וייקנס בגין זיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כאשר הוא מבצע עבודה עבור החברה

 בעלויות הקנס.ואחריות ב
וביל על חשבונו יינוי שפכים/חומרים מסוכנים לאתר הטמנה מורשה, הקבלן במידה ויהיה צורך בפ .5.31

 אחזקת תשתיותבהתאם להוראות הדין את השפכים/חומרים מסוכנים באישור מראש של מנהל מחלקת 
המשרד להגנת  מובהר בזאת כי לא יינתן כל תשלום עבור הובלת שפכים לאתר הטמנה המאושר ע"י

נו רק עבור עלויות הטמנת השפכים באתר ההטמנה המורשה כנגד הצגת הסביבה. התשלום שיינתן הי
 חשבונית עבור פינוי שאושר מראש.

אישור על יכולות הכלים, האביזרים, צנרת והציוד שבאמצעותם יספק הקבלן יבצע בדיקות מעבדה ו/או  .5.32
 .בכל עת הוא מבצע את השירות והעבודות בהתאם לדרישות החברה

לביצוע העבודות ולזמן תגובה של הנדרשים צינורות, אביזרים, חומרים וציוד ה כלחזיק מלאי של יהוא  .5.33
 ימים לביצוע עבודה. 14עד 

 הציוד וכלי הרכב המפורטים להלן : ויהיו בבעלותוהאופציות בכל תקופת ההסכם  .5.34
   ;(3כולל וו גרירה תקני )לפחות  ,כל הציוד הנדרש לביצוע עבודותעם רכבים תפעוליים מזוודים  5.34.1
 ;(1)לפחות יחידה טון  25חפר זחלי במשקל עצמי של מ 5.34.2
 ;(יחידות 3 )לפחותכ"ס לפחות  110מחפרון אופני בעל מנוע המספק  5.34.3
 ;(1)לפחות יחידה מטר מעוקב  1,5יעה אופני בעל קיבולת היעה הקדמי של  5.34.4
 ;(יחידות 2 )לפחותמשאית מסוג רכינה בעל נפח ארגז כלשהו  5.34.5
 3 )לפחות לפחות 65%ומתח בריקם של  duty cycle 100% -ב אמפר 400רתכת בעלת מנוע המספק  5.34.6

 .(יחידות
שא בכל יוהקבלן י, לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להםבכל תקופת ההסכם  תרשאי תהא חברהה .5.35

ותן מכל סכום המגיע כלגבותן או לנ תרשאי תהא חברהההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים וה
. יובהר כי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרתת רשאי תהאבכל זמן שהוא, וכן , חברהאו שיגיע לקבלן מאת ה

 על פי הסכם זה. אינו משחרר את הקבלן מחובותיו  זה האמור בסעיף 
איסור מוחלט לבצע עבודות פרטיות עבור לקוחות עליו ועל עובדיו ו/או מי מטעמו חל הוא מודע לכך ש .5.36

 לום על כך מהלקוחות.החברה ולגבות תשעבור  השירותהחברה במסגרת 
הוא מודע לכך שנציגי החברה יהיו רשאים לבקר בכל עת באתרי העבודה, שטחי ההתאגנות, מחסני  .5.37

הקבלן, הספקים, קבלני המשנה וכ"ו לצורך ביקורת על טיב העבודה, חומרים, ציוד, איכות הביצוע 
 והתאמה לדרישות ההסכם וזאת ללא כל הודעה ו/או תאום מראש.
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ולאור האמור הקבלן מתחייב לספק כלכלה כמפעל חיוני ע"י משרד ה ההוכרז חברההכך שהוא מודע ל .5.38
, כולל בין גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע וכו'( המכרזהשירותים והעבודות נשוא לחברה את 

לביצוע השירות נשוא המכרז גם בשעת חירום ועל כן, הוא וכלי הרכב המשמשים היתר ריתוק כ"א ציוד 
"  הכולל בין היתר : רשימת טופס בקשה להכרזת מפעל כחיוני לשעת חירוםלחתום על " מתחייב

כולל פירוט הכלים , עבור החברה לביצוע השירות נשוא המכרז  העובדים שיהיו מרותקים לשעת חירום
 והציוד הנדרש לביצוע העבודות בשעת חירום בהתאם לדרישות הגורמים המוסמכים בכל עת.   

והקבלן לא יבצע תיקון ליקוי בפרקי זמן לפי הגדרות החברה, החברה רשאית להכניס קבלן אחר  במידה .5.39
 .לביצוע השלמות ולקזז הוצאות אלה מחשבון הקבלן

ולמנהלי  למרכז השליטה והבקרההקבלן מתחייב לתת מענה מקצועי וזמינות במתן פתרונות ותגובות   .5.40
חריגים ומענה לתיקון תקלות במהלך תקופת ההסכם למקרים  אחזקת תשתיוץומנהל מחלקת  האזורים

 ובהתאם לדרישות החברה.
 על סעיפי המשנה שלו מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתם היא הפרה יסודית. 5סעיף  .5.41

  סיום עבודה .6
בצורה מקצועית וטובה בהתאם להזמנת העבודה  האתר, את האזורמנהל לאחר אישור  ימסורהקבלן  .6.1

ואושרו בחברה, לקבל תעודת גמר מהגורמים המקצועיים בחברה ולהגיש והזמנים שנקבעו לעבודה 
צילום טלוויזיוני  עם CDכן פורמט המקובל וסופי ומפורט בחשבון למפקח ולגורמים המקצועיים בחברה 

 . סיום העבודות לאחרשבוצע 
, הפסולת , ממקום העבודה את עודפי החומריםבאופן מידיל חשבונו, עעם סיום העבודה, יסלק הקבלן  .6.2

את המבנה ומקום העבודה ויסלק את כל המתקנים, הקבלן והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה 
וימסור את לאתר מורשה  החומרים המיותרים, הפסולת, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא

 רצונה של החברה.העבודה וסביבתה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות 
לאחר הפעלה ניסיונית, ביצוע כל בדיקות טיב העבודה בהתאם  האזורנהל למאתר העבודה יימסר  .6.3

 . האזורמנהל למפורט במפרט הטכני והפעלה תקינה של הצנרת בנוכחות 
ו/או הקבלן יתקן על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה הניסיונית  .6.4

 לאחר ביצוע צילום ובכל תקופת הבדק.
יעשה מיד  האזורמנהל . כל שינוי שיידרש ע"י האזורמנהל חשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י העבודה ת .6.5

 ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 דרישות כא אדם מהקבלן .7

 הקבלן יעסיק במסגרת התחייבותיו בהסכם עובדים כמפורט להלן. .7.1
 בהתאםים צוותי עבודה מיומנ ,עבודה שתימסר לו לביצועבכל  קצה לצורך ביצוע העבודההקבלן י .7.1.1

  .לצורך עמידה בלוחות הזמנים נדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודותל
ות ריתוך ציוד מתאים לביצוע עבודכולל  -רתכת אלקטרודות ,רתכתצוותי העבודה יהיו מצוידים ב .7.1.2

 והציוד הנדרש לביצוע העבודות.כל הכלים ו PE -ו ריתוך צנרת פלדהכולל  בכל סוגי צנרת המים,
יתניידו עם כלי רכב עם הנעה כפולה ווו גרירה תיקני שמספר שנותיו אינו עולה על העבודה  יצוות .7.1.3

 .ON-LINEשנים. ברכב יותקן ציוד איתור עם יכולת איתור מיקום  10
 צוותי העבודה יהיו מצוידים בסרטי סימון, תמרורים, שילוט, קונוסים, מחסומים ניידים וכ"ו. .7.1.4
לפחות להפעלת המשאבות  KVA 40בהספק של ושתק מגנרטור צוותי העבודה יהיו מצוידים ב .7.1.5

 )כולל הפעלה ודלק/סולר(.החשמליות ולתאורה 
 4בקוטר ''שפכים ובוצה מים, לשאיבת  נגררת/משאבה טבולהצוותי העבודה יהיו מצוידים ב .7.1.6

 מ' לפחות.  15 קמק"ש לעומ 50מ"מ לפחות וכושר שאיבה של  100עם מעברים של לפחות 
י עבודה, אביזרי הברגה, אביזרי תיקון צנרת ברגים ואטמים, הנדרשים אספקת כל הציוד וכל .7.1.7

כלי לביצוע העבודות: כלי עבודה הידראוליים )ללא חשמל(: יחידת כוח, משור דיסק, פטיש וכו', 
מפתח , מפתחות ובוקסות למגופים, מברגים, פטישים בגדלים שונים, לומים וכו'-עבודה בסיסיים

מכונת  -, ציוד לחיתוך צנרת, קלובה חשמליתPEתיקון עטיפת  , מבערצינורת בכל הקטרים
כבל חשמל לביצוע מעקף בעת התקנת/החלפת אביזרי צנרת לרבות , 4הברגות צנרת בקוטר עד ''

חשמלי, קונגו, דיסק,  וןפטיש מברגה, מקדחה, :חשמליים כגון עבודה יכל, מחברים מהירים
פוגה  משטחי בטון, כביש ואספלט כולל להבמסור כביש, פוגה לחיתוך וכו',  חרמש, משור

 .וכ"ו ציוד מתקדם לאיתור צנרתמ"מ,  400-500מקצועית, קוטר דיסק 
הפעלה ושימוש בעת ביצוע העבודות והצורך בכל הציוד הנדרש לביצוע העבודות לשביעות  ,אספקה .7.1.8

ית להזרמת מערכת חיצונ, במאווררים, )זרקורי הלוגן וכיו"ב(ה מערך תאוררצון החברה לרבות 
, חגורות בטיחות, מסכות גז, ביגוד וציוד בטיחות, ציוד ומכשור לעזרה ראשונה )כולל אויר לשוחות

הדרכה והסמכה לכל העובדים(, מכשור לגילוי וניטור גזים, שלטי אזהרה, גופיות זוהרות, כפפות, 
בשטח ו/או סרבלים, קסדות, מגפיים, פנסים, פרייסקופ וכו' ובהתאם להוראות נציג החברה 

 ממונה הבטיחות בהתאם להנחיות והוראות הדין בכל עת של הרשויות המוסמכות.
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 " או שווה איכות.SLIDERAIL SYSTEMאספקת מערכת דיפון ותמיכות דוגמת "  .7.1.9
 , הכולל החתמה יומית, שבועית וחודשית של יומני עבודה.24/7/365דיווח מפורט על העבודות  .7.1.10

 מהנדס ביצוע.ופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, עסיק באיהקבלן  -מהנדס ביצוע .7.2

על ידי  ךמנהל עבודה מוסמ עסיק באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנהיהקבלן  -מנהל עבודה .7.3
היה בקשר מתמיד עם יו שמבוצעות על ידי הקבלן עבור החברהעבודות ה, אשר ינהל את הכלכלהמשרד 

כמו כן, יהיה  לצורך תאום וקבלת הודעות.  גורמים המוסמכים בחברה,וה האזור, מנהל מרכז השליטה
  סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות.כל אחראי מנהל העבודה על 

הקבלן יעסיק בכל תקופת ההתקשרות על חשבונו יועץ בטיחות שיהיה אחראי על  -בטיחות ממונה/יועץ .7.4
ים לביצוע כלל עבודות הקבלן. יועץ הבטיחות הכנת מסמך בטיחות המסדיר את כללי הבטיחות הנדרש

יבקר באתרי ביצוע העבודות לפחות אחת לשבוע, יבדוק את סידורי הבטיחות של הקבלן, ויוציא דו"ח 
בטיחות, הכולל הנחיות לביצוע לקבלן בכל היבטי הבטיחות בעבודה כולל סקר ניהול סיכונים בתחילת 

, ביום הראשון לעבודות באתר האזורמנהל ל רדוח זה יימסהעבודה ותדריך בטיחות מדי שבוע.  עותק מ
בכל יום, במועד  11:00ימים לאחר יום זה, ולא יאוחר מהשעה  7וכן בתאריכים קבועים במרווח של 

 השבועי שנקבע.  
בעלי כל הסמכות  םרתכים מקצועיי 3הקבלן יעסיק במשך כל תקופת ההסכם באופן ישיר לפחות  .7.5

בעלי הסמכה מיצרן הצינורות כי עברו קורס במפעל הצינורות לריתוך מיקצועי של והאישורים על פי דין ו
 . מכל הסוגים HDPEצנרת פלדה מכל הסוגים וצנרת 

  .שיוטלו על הקבלן לעבודותשתנה בהתאם תהמועסקים ע"י הקבלן  העובדיםכמות  .7.6
 נים שיקבעו לביצועלוחות הזמלקצב ולעומס העבודות על מנת לעמוד בכל ם צוותיההקבלן יתאים את  .7.7

 הגדלתפיצוי כספי בגין כל תשלום נוסף ו/או לא ישולם לקבלן מובהר בזאת ש החברה.דרישות ל בהתאם
 .העובדים בכל עבודהכמות 

עובדי הקבלן יהיו אחראים, מיומנים ובעלי כל הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי דין בכל עת, ללא  .7.8
 עבר פלילי ו/או ביטחוני. 

סיק את כל העובדים שמועסקים על ידו במסגרת ההסכם בהתאם לכל חוקי העבודה והמנוחה הקבלן יע .7.9
 ותשלום כל התנאים הסוציאליים והשכר על פי דין בכל עת. 

החברה תהא רשאית במהלך כל תקופות ההתקשרות לבחור את העובדים ומנהל העבודה שמועסקים על  .7.10
החלפתם על ידי הקבלן בהתאם לשיקול דעתה  ידי הקבלן במסגרת השירות עבור החברה ולבקש את

 הבלעדי.
עובדי הקבלן ומבצעי השירות מטעמו ינהגו באדיבות ובכבוד לתושבי העיר וצדי ג', ולא יצרו שום קשר  .7.11

ו/או מגע שלא לצורך עימם במסגרת העבודות. הקבלן מתחייב לעדכן בכל עת את מרכז השליטה והבקרה 
 בנושא מגע עם תושבים ו/או צד ג' אחר. בכל סוגיה האזורשל החברה ומנהל 

קשר טלפוני בכל עת ובכל ועם כל עובדיו נותני השירות  עמויהיה לאתרו וליצור הקבלן מתחייב כי ניתן  .7.12
 .רוםיזמני חו בימי חול, שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי שביתה )יום/לילה( שעה לאורך היממה

גם באמצעות וואטסאפ  התראות והודעות מהחברהבעל יכולת לקבלת  סמראטפוןעובדי הקבלן ישאו  .7.13
 . ו/או כל כלי תקשורת בהתאם להנחיות מי אביבים בכל עת

 האזורלמנהל הנחיות בטיחות מסמך  הגשתהקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות טרם בעבודות מתוכננות  .7.14
צורך, מעקות יכלול: שיפועי חפירה, דיפון במידת ה המסמך. למסמך זה האזורוקבלת אישור של מנהל 

הגנה לעובדי הקבלן ועוברי אורח, סידורים להבטחת שלומם של עוברי אורח ודיירים באזור החפירות, 
  שילוט, הנחיות משטרה ועוד ככל שהאתר יחייב.

 התמורה  .8

 .אישור הגורמים המוסמכים בחברהוביצוע בפועל, ההסכם להחברה תשלם לקבלן תמורה בהתאם  .8.1
חתומה ומאושרת על ידי הגורמים רכש ור עבודה שבוצעה ללא הזמנת לא ישולם כל תשלום עב .8.2

 .או הודעה אחרת מטעם החברה בעניין העבודה החתומה על ידי הגורמים המוסמכים המוסמכים בחברה
 בחתימתו על יומני העבודה. האזורמנהל התשלום בגין עבודת הקבלן תהייה מותנת באישור  .8.3
בהתאם להתקדמות העבודה וכפי שיוגדר על ידי על ידו  השבוצעדה העבוחשבון מפורט עבור יגיש הקבלן  .8.4

 החברה ביחס לכל עבודה.
ימים והחברה תהא רשאית לאשר או לדחות או לאשר  30החשבון יבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים תוך  .8.5

 והחשבון לא יאושר בשלמותו הוא יוחזר לקבלן לביצוע התיקונים הנדרשיםבמידה חלקית את החשבון. 
 . על ידי החברה

 ואת שאר התשלום לבצע רק לאחר אישור אגף דרכים 85%החברה תהא רשאית לבצע תשלום של עד  .8.6
 . בעירית תל אביב למסירה

באם תתקבל בחברה בקשה לפיצוי נזק, על ידי צרכן ו/או תושב העיר, והחברה תמצא את הבקשה  .8.7
 ת הפיצוי המוסכם לצרכן ו/או תושב. כמוצדקת, לא ישולם החשבון הסופי המאושר לקבלן, עד להסדר

 מחלקת -בע"מ 2010חשבונית מס ערוכה כדין לחברת "מי אביבים לאחר אישור החשבון יגיש הקבלן  .8.8
בע"מ תהא רשאית לדרוש מהקבלן להגיש את  2010ת"א. חברת מי אביבים  37כספים, שד' שאול המלך 
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בכל עת )כולל צילום, סריקה  ש ע"י החברהגבי מדיה מגנטית, או כל פורמט אחר שיידרהחשבוניות על 
 : והטענת קבצים למערכות ממוחשבות(

 חשבונית המס תכלול את הפרוט הבא:
 עבודה. הזמנת/הפקודמספר  .8.8.1
 .ביצוע העבודה כיתארי .8.8.2
 העבודה שבוצעה.אור ית .8.8.3
 מיקום העבודה. .8.8.4
 .הסכםב 1העבודה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח  עלות .8.8.5
 גורם המזמין מטעם החברה.תעודת משלוח חתומה ע"י ה .8.8.6
 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זלבהתאם  –תנאי תשלום  .8.8.7

 ום ממועד אישור חשבונית המס על ידי המנהל המקצועי בחברה ולפי הפירוט:מי
 האחריות להגשת החשבונית לכתובת הנכונה בחברה, מוטלת על הקבלן. .8.9
 תשלום עבור כל הסעיפים בכתב הכמויותהחברה תהא רשאית לבחור את החלופה המיטבית עבורה ל .8.10

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
וכל מתן השירותים מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלאה עבור  עבודהעבור כל התמורה סך  .8.11

ו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה באשר  מהקבלן, ולא תשמע הםעבודה ו/או הוצאה הכרוכים ב
 עבודה.תמורה האמורה עבור כל ו/או דרישה לתמורה נוספת מעבר ל לתמורה זו ו/או כל טענה

ההוצאות הישירות הנדרש במפרט הטכני, מסמכי המכרז ובהסכם ואת כל את כל התמורה כוללת  .8.12
לרבות  אמצעי כלים, ציוד, שעות עבודה, עובדים, אספקת והעקיפות של הקבלן עבור השירות כולל 

רות, יוהאמצעים הדרושים לביצוע הש , הכליםכח האדם, הציוד , ולהוביל על חשבונו את כלםהובלת
לעבודה, אחזקת כלי הרכב, תיקונים, דלק, החלפת  םהכנתהוצאות,  ,לרבות, לאתר העבודה וממנו

לרבות  רותישמנים, טיפולים, ביטוחים, רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע הש
הובלה והצבת הציוד, פירוק הציוד והובלתו  ,וע כל העבודותהתארגנות וביצוע כל ההכנות לצורך ביצ

, והסדרי בטיחות בסיום העבודות, ניקוי, והחזרת האתר לקדמותו שילוט כלי רכב, אספקת בגדי עבודה
כולל צילום ושטיפת  לביצוע העבודות יםהנדרש, הפריטים, האביזרים, צנרת וכ"ו כל הציודאספקת כולל 

כולל עמידה בשלמות ומקצועיות דיקות קרקע וריתוכים לביצוע העבודות הקוים שהונחו, חיטוי, ב
 .לא ישולם כל תשלום נוסף הםלשביעות רצון החברה ומעבר אלי בלוחות זמנים

 יםהדרוש והכלים רות את כח האדם הדרוש וכן את הציודיהקבלן מתחייב לספק על חשבונו לביצוע הש .8.13
 .השירותלביצוע 

 עבור עבודות שנעשות בלילות ו/או בשבתות ו/או בחגים.לא ישולם כל תשלום נוסף  .8.14
 .מהקבלן שיוזמנוכלשהי עבודות החברה אינה מתחייבת לכמות  .8.15
 הקבלן יבצע את השירות רק בהתאם לסעיפים במחירון המצורף להסכם.  .8.16
שידרשו לביצוע על ידי הקבלן שאינן כלולות במסגרת השירות נשוא המכרז במקרים בהם יהיו עבודות  .8.17

ב הכמויות בהסכם, יתומחרו סעיפים אלו לפי אחד מכלי החישוב כמפורט להלן הכל בהתאם לשיקול בכת
 דעתה הבלעדי ואישור מראש של סמנכ"ל ההנדסה בחברה: 

 הנחה.  15%מחירון דקל המעודכן בכל עת בניכוי של לפחות  .8.17.1
 סעיפים דומים בכתב הכמויות. .8.17.2
 יות ותשומות.בחינה של מחירי שוק בעבודות דומות מבוסס עלו .8.17.3
שאושר מראש על ידי במחיר רכישה של פריט שירות או כנגד הצגת חשבונית עבור עבודה או  .8.17.4

   .5%הנדסה בתוספת רווח קבלני של עד   סמנכ"ל 
החברה רשאית לבצע באמצעות הקבלן עבודות נוספות של שיקום תשתיות בטכנולוגיות חדשות שאינן  .8.18

לעיל ו/או לאחר מו"מ וסיכום  8.17אלה ייעשה בהתאם לסעיף נכללות בכתב הכמויות. תמחור עבודות 
 מול הקבלן והוצאת הזמנת רכש/פק"ע חתומה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה. 

כל ו , ניכוייםמסים ,אחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטליםבישא בעצמו, על חשבונו ו הקבלן .8.19
כרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו ה עליו,החל עליו על פי דין ו/או הסכם ם אחר תשלו

בגין כל הסכומים שישולמו לו , בין היתר, מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק
שלומי הביטוח הלאומי באופן עצמאי תישא בכל  הקבלןלפי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

ו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה כנגד החברה,  הקבלןשמע מן ועל אחריותו וחשבונו, ולא ת
  ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום לתשלום הנובעת ו/או בקשר עם 

תשלום, המפרט הטכני וכתב הכמויות, דרישה לבמקרים בהם ימצאו סתירות בין אופני המדידה וה .8.20
ת ההסכם וירה בהוראתוקיימת ס במידהכמו כן  .כתב הכמויות ייגבר ויהיה הבסיס הקובע לתשלום

 הנ"ל יבוצע ע"פ הוראת המפקח בשטח

במקרה של עסקה המדווחת על בסיס מזומן, הקבלן יהא רשאי להמציא חשבונית עסקה לצורך התשלום,  .8.21
 42ימים מיום קבלת התשלום )בהתאם לתיקון מס'  14ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית מס בתוך 

 לכך נכלל נוסח מעודכן של תנאי התשלום בהסכם ובמסמכי ההליך.לחוק מס ערך מוסף(. בהתאם 
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תנועה בטיחות והכוונת הסדרי במקרה הצורך גם פריסה וביצוע של  כוללותהעבודות התמורה בגין  .8.21.1
, עירית תל משטרת ישראל ,משרד התחבורההגורמים המוסמכים בכל עת )זמניים לפי הנחיות 

   .יפו וכ"ו( ובהתאם להוראות הדין-אביב
ביצוע סידורי בטיחות בעבודה לרבות במצבים של במקרה הצורך גם  כוללת העבודותהתמורה בגין  .8.21.2

 ובמצבים של פתיחה וסגירת שוחות.ופרטי עבודה בשטח ציבורי 
  תנאי הצמדה .9

 המחירים הקבועים בתעריף תקפים למועד תחילת ההתקשרות, ואינם כוללים מע"מ.  .9.1
        באותה עת.ל המגיע לקבלן בהתאם להסכם זה בשיעור החוקי שיחו מס ערך מוסף יתווסף לכל סכום .9.2

 להעביר לשלטונות המע"מ.ן החברה תהיה רשאית לשלם לקבלן את סכום המע"מ בתאריך בו על הקבל
 :כמפורט להלןהמחירים הקבועים בתעריף יהיו צמודים  .9.3

 לסטטיסטיקה.שמפרסמת הלשכה המרכזית  תשומות הבנייהמדד  - "המדד" 9.1.1
 _________.  )האחרון להגשת הצעות(מדד חודש  - "המדד היסודי" 9.1.2
 בסוף כל חודש קלנדארי בגינו ניתן השירות.                           המדד הידוע  - "המדד הקובע" 9.1.3

יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדד היסודי בסוף חודש קלנדארי בגינו ניתן השירות אם  .9.4
 יה / הירידה של המדד הקובע לעומת המדד היסודי.ילמידת העל /יקטנו המחירים בהתאם יגדלו

תחילת התאריכים הסופיים והקובעים להצמדת המחירים על עבודה במסגרת ההסכם, יהיו תאריכי  .9.5
 ביצוע העבודה.

בהתאם    החברה לא תשלם הצמדה בדיעבד. על הקבלן להגיש את ההצמדה בחשבונית המס לתשלום  .9.6
 תאריך סיום ביצוע העבודה.ל

 
  וקנסות פיצוי מוסכם .10

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל  מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, .10.1
המוסכם כפי שנקבע להלן, וזאת מבלי  אחד מהם יקרא להלן: "ההפרה"(, תגבה החברה את הפיצוי

 עקב ההפרה: שיהיה על החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה
 

 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה

 ו/או התחלתה העבודה ו/או עיכוב בסיום *איחור 

 )ללא אישור החברה(
 איחור(שעת )עבור כל ₪  500 לכל מקרה

 ₪  5,000 לכל מקרה בגין אי ביצוע פקודת עבודה

 ₪  3,000 לכל מקרה                                                              בגין השארת פסולת בשטח )לכל מקרה(   

)ללא  איחור של כל יום עבודה בהגשת דו"ח של מנהל העבודה

 אישור(
 )לכל יום(₪   500 לכל מקרה

בגין אי ציוד מבצעי השירות בחולצות ובמדים ואת הרכבים בלוגו 

 ושילוט עם שם החברה
 )לכל יום(₪  250 לכל מקרה

 ₪  2,000 לכל מקרה ו/או ביצוע חלקילסגירת מים בגין אי חלוקת פליירים 

בגין אי הצבת הסדרי תנועה וציוד בטיחות כפי שנדרש לרבות 

 הצבת שלט נייד )"עבודות בשירות מי אביבים"( 
 ₪  2,000 לכל מקרה

החלפת מנהל עבודה ו/או מהנדס ביצוע ללא אישור החברה 

 מראש

 ₪ 10,000 ל מקרהלכ

העסקת מהנדס ביצוע, מנהל עבודה, רתך שלא אושר על ידי 

 החברה

 ₪ 5,000 לכל מקרה

אי הגשת חשבון לתשלום במועד ללא אישור החברה )לפחות עד 

 (האזורואישור מנהל  העבודהיום מסיום  30

 )עבור כל יום איחור(₪  1,000 לכל מקרה

 ₪ 5,000 לכל מקרה רת על עצמה בצורה שחוזהגשת חשבון מוטעה לתשלום 
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 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה

בגין עבודה שלא במסגרת העבודה עבור לקוח של החברה בזמן 

 החברה ללא אישורביצוע עבודה עבור החברה 
 ₪ 10,000 לכל מקרה

 לכל מקרה בגין ביצוע עבודה באופן לקוי 
ותשלום נוסף עבור ₪  5,000

 עלויות התיקון על ידי החברה

 )לכל יום(₪  2,000 לכל מקרה קלה ועד להשלמת עבודה איחור של כל יום בתיקון ת

ו תחילת עבודה חתום על ידי מנהל באתר של צ אי הימצאות

 העבודה המוסמך
 ₪  5,000 לכל מקרה

שנקבעה ה בגין אי השתתפות )ללא אישור החברה( הקבלן בפגיש

 העבודהלפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע 
 ₪  5,000 לכל מקרה

צנרת, ציוד ו/או אביזריים לא תקניים כפי שהוגדר  בגין אספקת

 במפרט הטכני
 )לכל פריט(₪  10,000 לכל מקרה

 ₪  5,000 לכל מקרה בגין סגירת מים בניגוד לנהלים שנקבעו ו/או ללא אישור החברה

בגין ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע דרישות שמוגדרות במפרט הטכני 

 חיטוי, בדיקות קרקע וכ"ו( )בדיקת טיב ריתוכים, צילום ושטיפה,
 לכל מקרה

)לכל דרישת שירות  ₪  10,000

שלא בוצעה בהתאם לדרישות 

בהתאם למפרט  האזורמנהל 

 הטכני(

בגין מציאת פגם לאחר בדיקת )מעבדה וכ"ו( באמצעות החברה 

 לאחר שהקבלן דיווח שהכל תקין
 לכל מקרה

וקיזוז נוסף מסכום ₪  5,000

ת התשלום לקבלן עבור עלויו

הבדיקה על ידי החברה 

ועלויות התיקון במידה ולא 

 יבוצעו על ידי הקבלן

 לכל מקרה בזמן ביצוע השירותלצד ג' בגין גרימת נזק 

לפי עלות הנזק )ובלבד שניתנה 

לנותן השירות הזדמנות לתקן 

את הנזק בעצמו בתוך זמן 

סביר בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה(

 כבים באמצעות איתוראןאי יכולת מעקב אחרי הר
 

 לכל מקרה/רכב

500  ₪ 

 לכל יום

 ₪  50,000 לכל מקרה בגין העסקת קבלן משנה )מכל סוג( ללא אישור החברה

 ₪  5,000 לכל מקרה בגין אי מינוי מנהל עבודה ו/או יועץ בטיחות

 ₪  1,000 לכל מקרה בגין אי נוכחות של מנהל עבודה ו/או יועץ בטיחות 

 ₪  5,000 לכל מקרה ם פנקס כלליבגין אי קיו

 
( בהתאם לדרישות AS-MADEבגין אי הגשת תוכנית עדות )

 החברה בכל עת
 ₪  5,000 לכל מקרה
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 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה

אי הגשת חשבון לתשלום בהתאם לדרישות והנחיות החברה בכל 
 עת

 ₪ 5,000 לכל מקרה

 ₪ 15,000 לכל מקרה )ליח'( הדרך ולרוחב לאורך"מדרגה"  השארת

 ₪ 1,500 לכל מקרה ברי הולכי רגל ותחזוקתםמע ביצועאי 

 לתכנית בהתאם אלה גדרות ותחזוקת העבודה אתר וגידור גדרות
 ₪ 15,000 לכל מקרה הזמניים התנועה הסדרי

ויציאה לאתר העבודה לא על פי המוסדר בתכנית הסדרי  כניסה
 ₪ 10,000 לכל מקרה תנועה זמניים

 ₪ 5,000 לכל מקרה לא אישורה החברהכאשר נדרש ול אבטחה צוות ללא פעילות

 ₪ 2,000 לכל מקרה (מאבטח)לכל  אבטחה צוות באיש מחסור

 ₪ 5,000 לכל מקרה ו/או נציג החברה מנהל האזורהנחיות /הוראת בצוע אי

 ₪  5,000 לכל מקרה אי ביצוע הוראות הבטיחות כולל בטיחות בתנועה

 ₪  500 לכל יום/רהלכל מק אי אספקת ביגוד ומיתוג עובדים ורכבים

לעיל, ככל שיושת קנס  10.1בכל הטבלאות כאמור בסעיף בנוסף על הפיצויים המוסכמים המצויינים  .10.2
 כתוצאה של אי טיפול במועד, יושת מלוא הקנס על הקבלן.מכל סוג שהוא כספי כנגד החברה בגין מפגע 

מהווה תשלום ראוי ומוסכם לעיל,  10.1הפיצוי המוסכם שנקבע בכל אחד מסעיפי המשנה של סעיף  .10.3
 .והינו לכל מקרה של הפרה מראש

החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו  .10.4
מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של קיזוז או חילוט ערבויות. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי 

. 1970-כם זה ולפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"אלגרוע מזכויותיה של החברה לפי הס
תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את מתן השירות, 

 או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.
ויים למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות מהקבלן במקום הפיצ .10.5

 .המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו
 תמריצים:  .10.6

החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשלם תמריצים בהתאם למדדים להערכת  .10.6.1
עבודת הספק במטרה לתגמלו בעבור ביצועים שמעבר לרמת איכות שתוגדר על ידי החברה בכל 

 ת זמן )להלן: "מנגנון התגמול"(. נקוד
  5%התגמול, ככל שתחליט החברה לשלמו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  הינו בהיקף  של עד  .10.6.2

  .מעלות התשלום המגיעה לספק עבור עבודה ו/או פרויקט
מבלי לפגוע באמור לעיל לרבות בזכותה של החברה לשנות את הקריטריונים והמדדים העומדים  .10.6.3

התגמול בכל נקודת זמן, יתוגמל הקבלן בהתאם לציון שאותו יקבל בהתאם  בבסיס מנגנון
 לקריטריונים שיקבעו ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה אינה מתחייבת לשלם את התגמול והוא יינתן לפי שיקול דעתה ומצבה הכלכלי של  .10.6.4
 החברה.

 להלן דוגמא להסדרת המדדים  להערכת טיב ואיכות עבודת הספק :  .10.6.5
 משקל דדהמ

 25% איכות העבודה )ביצוע העבודה, עמידה בנהלים, תקנים, בדיקות איכות וכו'(
 25% עמידה בלו"ז

 25% נראות שטח העבודה כולל הקפדה על בטיחות באתר כולל בטיחות בתנועה
 25% הערכה כללית של הספק

סה ותפעול אישור התשלום עבור התמריצים הינו בהתאם להחלטה ואישור של סמנכ"ל הנד .10.6.6
 .ו/או ועדת המכרזים בחברה
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 לביצוע השירות ערבות  .11

 7לחברה תוך להבטחת קיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן להמציא  .11.1
 לביצוע השרות בגובה של ערבות חברת ביטוח/ערבות בנקאית, קבלת הזכיה במכרזימים ממועד 

 כנספח חברה, ובתנאים עפ"י הקבוע בנוסח הערבות המצורף להסכם שיקבע ע"י ההכל כפי  ₪  250,000
שישים עד ימים ממועד ההודעה על הזכיה ו 7תכנס לתוקף לביצוע הערבות  )להלן: "ערבות לביצוע"(.

 .לאחר סיום ההסכם ( יום60)
 יחולו על הקבלן.     לביצועהוצאות הערבות  .11.2
יל, תהווה הפרה יסודית של תנאי הסכם זה, אי המצאת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לע .11.3

ותעמיד לחברה זכות להיזקק לכל התרופות והסעדים המפורטים בהסכם זה, בנוסף לכל תרופה או סעד 
 דים לרשותה עפ"י דין, לרבות הזכות לבטל הסכם זה בגין הפרה יסודית.מאחרים העו

לא יהוו השתק או ויתור מצד  כל הימנעות או מחדל של החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע, .11.4
הוראות הסכם זה או עפ"י דין, בגין אי המצאת  החברה ביחס לכל זכות ו/או סעד העומדים לה עפ"י

 הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנדרש.
 מומשה אופציה ע"י החברה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, מיד לאחר שנמסרה לו ההודעה על  .11.5

 וקף עד לשישים יום לאחר תום תקופת האופציה.בתלביצוע , ערבות אופציהה מימוש
הפר  החברה תהיה רשאית לחלט או להציג דרישת תשלום על פי או מכח הערבות לביצוע בכל מקרה בו  .11.6

  תנאי ההסכם.מ תנאיהקבלן 
קבלן יהיה ה , בין היתר, את כל הסכומים אשר לביצועהחברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות  .11.7

לרבות נזקים, הפסדים שיגרמו לחברה, הנזקים, ההפסדים וההוצאות  בגין, לרבות חייב לחברה
 לנכות את הסכומים לגבות או והוצאות בגין עריכת מכרז חדש, מבלי שהדבר יגרע מזכותה של החברה 

  האמורים לעיל בכל דרך אחרת.
עד אחר או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את החברה מלהיזקק לכל ס לביצועאין במתן הערבות  .11.8

לביצוע או להגביל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום הערבות או הסכם העומד לרשותה עפ"י דין 
 כל הפרת הסכם ע"י הקבלן. בגין

 ערבות במסגרת הליכי מכרז טרם  הקבלןמבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי  .11.9
תוקפה )במידה ועל פי הסכם זה  הקבלןות כריתת ההסכם, היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבוי

 .עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש הקבלןפג( יוארך על ידי ו
מוותר בזאת על כל זכות להתנגד לחילוט הערבות לביצוע, או מקצתה, בין היתר, בהסתמך על  הקבלן .11.10

י לפגוע טענה המתייחסת לשיעור הנזק שנגרם או עשוי להיגרם למי אביבים בגין ההפרה, זאת מבל
בזכותו לתבוע )במכרז נפרד( החזר של הסכום שחולט, או חלקו, אם יתברר במהלך תביעתו כי הסכום 

 שחולט גבוה מסכום הפיצוי לו זכאית מי אביבים עפ"י דין.
 

 ערבות בדק .12

בתום תקופת החוזה, כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות בשנות הבדק, יפקיד הקבלן אצל  .12.1
מובהר שבמידה ולא תופקד  , ערבות בדק בנקאית של בנק ישראלימסיום ההסכם ימים 7החברה תוך 

 ערבות ביצוע ו/או בדק החברה תהא רשאית לחלט את הערבות הקיימת. 
 בגובה, הערבות לביצוע או כפי שיקבע על ידי החברההערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח  .12.2

המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות, תוקף  . כשהסכום צמוד למדדביצועלערבות ה
, מובהר כי האחרון שיבוצע ע"י הקבלן במסגרת ההסכם עבודהלאחר סיום העד לשנתיים הערבות יהיה 

  ערבות הביצוע תשוחרר רק כנגד מסירת ערבות הבדק.  
 

  העדר יחסי עובד מעביד  .13

 או/ו מעובדיו מי בין או/מי אביבים והקבלןאין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי עובד מעביד בין  .13.1
. הקבלן מצהיר כי התקשר בהסכם זה כקבלן עצמאי. מי אביבים לא תהיה חייבת מכח ממועסקיו

הסכם זה בכל חובה או בכל תשלום המוטל על פי כל דין על מעביד. הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי 
ל עלויות העסקתם ובכלל זה תשלומי מס מכל לתשלום מלוא שכרם של עובדיו ויישא באופן בלעדי בכ

סוג שהוא, תשלומי חובה סוציאליים, ובכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכמים 
 קיבוציים כלשהם החלים עליהם. 

הקבלן מתחייב באופן בלתי חוזר שהוא ו/או עובדיו לא יעלו טענה כלשהי בדבר זכויות נוספות המגיעות  .13.2
גין קיומם )או סיומם( של יחסי עובד מעביד בינו או בין עובדיו לבין מי אביבים בקשר לו או לעובדיו ב

עם השירותים ו/או בגין כספים נוספים או זכויות נוספות מכל סוג שהוא, המגיעים ו/או שיגיעו לו או 
 לעובדיו בגין או בקשר עם מתן השירותים, ולא לדרוש כל זכויות נוספות בקשר לכך.

היה וייקבע על ידי בית דין לעבודה או כל גוף מוסמך אחר כי מגיעות לקבלן או  מהאמור, מבלי לגרוע .13.3
מעביד בינו לבין מי אביבים, בקשר עם -לעובדיו זכויות כלשהן בקשר עם קיומם של יחסי עובד

השירותים ו/או הסכם זה, מוסכם בזה כי השכר שיגיע לקבלן ממי אביבים או עובדיו בגין מתן 
מהתמורה המשולמת לקבלן על פי  60%למי אביבים יעמוד על שכר בסיס חודשי המהווה השירותים 

מהתמורה יהוו תשלום מלא בגין כל יתר הזכויות שיגיעו לקבלן או לעובדיו  40%הסכם זה, ואילו יתרת 
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 מעביד, לרבות זכויות סוציאליות, שעות נוספות, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת,-בקשר עם יחסי עובד
חופשה, הבראה, מחלה, ביטוחי מנהלים, קרן השתלמות, פנסיה, הלנת פיצויים ו/או כל תשלום אחר 

 . לו או לעובדיו אשר יגיע לקבלן בקשר עם קביעה בדבר קיום יחסי עובד מעביד כאמור, ככל שיגיע
לצורך  במקרה האמור, הקבלן מתחייב, להשיב מיד למי אביבים כל סכום ששולם לו על ידי מי אביבים .13.4

שאר זהה. הקבלן י, כך שהעלות הכוללת תבהסכם זהביצוע התשלום האמור מעבר לתמורה הנקובה 
נותן למי אביבים את הסכמתו הבלתי חוזרת לקיזוז והפחתת כל סכום אשר שולם לו בקשר עם יחסי 

הקבלן עובד מעביד, ככל שיגיע על פי קביעת גורם מוסמך כלשהו, מכל סכום שיגיע לו ממי אביבים. 
ישפה ויפצה את מי אביבים בגין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו )ובכלל זה שכ"ט עו"ד של 
מי אביבים( שידרשו לשלם לקבלן ו/או לכל צד ג', ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של כל 

 גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובד ומעביד בין מי אביבים  לבין הקבלן. 
 אביבים תהא רשאית להחתים את עובדי הקבלן המוצבים אצלה על הצהרה המשקפת הוראות אלו. מי .13.5

 
 עובדי הקבלן .14

הקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה,  .14.1
כל יתר תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר תשלומי מיסים ו

ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה על פי הסכם זה, בתשלום הניכויים והכל 
על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם של עובדיו וכן יקיים תנאי עבודה, בהתאם לנקבע על ידי האיגוד 

אביב יפו;  המקצועי, המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף והמקובל בתל
ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה מטעמו, ככל שהדבר רלבנטי, יקבלו שכר 
עבודה כדלעיל, ובכל מקרה לא יהיה נמוך השכר המשולם לעובדי הקבלן או קבלן המשנה מטעמו משכר 

 המינימום במשק כפי שיהיה באותה עת.
שיתוקן מזמן  1995 -ח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטו .14.2

לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא לחברה, לפי דרישתה, אישורים של המוסד 
 לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

ים לעובדי הקבלן אי תשלום שכר בשיעור שכר המינימום לפחות ו/או אי עמידה בתשלומי חובה אחר .14.3
הבראה ותשלומי חובה אחרים( ו/או כל הפרה של חוקי עבודה  י)ובכללם מתן ימי חופש, מחלה, תשלומ

 כלפי עובדי הקבלן ויועציו יהוו הפרה יסודית של הסכם זה. 
למי אביבים הזכות לקבל כל נתון שהוא הנוגע לעובדי הקבלן המספקים שירותים למי אביבים כדי  .14.4

 של הקבלן בכל חובה חוקית של תשלום לעובדי הקבלן.לוודא עמידה 
 

 אחריות וביטוח  .15

שא בלעדית בחבות בגין יי הקבלןעל פי הסכם זה ו/או על פי  דין,  הקבלןמבלי לגרוע מכל התחייבויות  .15.1
ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות לחברה 

ו/או מי  הקבלן או לעירייה, מנהליהן ועובדיהן שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של/ולמי מטעמה 
מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו, במסגרת ביצוע  התחייבויותיו  

 נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן.
אחר הנמצא בשירותו ו/או הפועל על פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם  ו/או יפצה ישפה  מתחייב  הקבלן .15.2

עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר 
 עמן.

, לרבות הוצאות בגין פס"ד חלוט, מיד עם דרישתה הראושנה, את החברהו/או יפצה ישפה  הקבלן .15.3
אחראי לו כאמור בסעיף זה  שהקבלןלכל עניין  עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן בקשרושכ"ט עו"ד, 

להתגונן עד  לקבלןעל קיום דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר  לקבלןלעיל, ובתנאי שהחברה תודיע 
מראש ובכתב, הסכמה  מי אביבים לא תתפשר בתביעה ללא קבלת הסכמת הקבלןלמתן פס"ד חלוט. 

 על תוצאות של אי הסכמה כאמור. שלא תסורב אלא מטעמים סבירים ותוך לקיחת אחריות 
, כפי שיפורט להלן, כדי לשחרר את הקבלןו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי  זהאין באמור בסעיף  .15.4

מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על החברה  ו/או העירייה חובה  הקבלן
 נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין.

 די הקבלן ביטוח על י .15.5

פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ
 :לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה )להלןלערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו מתחייב הקבלן 

בסעיף ועית כמפורט וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצ"העבודות"( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 
זה )להלן: "התנאים  בהסכם, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן,  15.5.2

)להלן:  ממנוחלק בלתי נפרד  המהווה ההסכםלמסמכי   2לנספח המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן 
 -ם יחד יקראו להלןשכול) בישראללפעול מורשית כדין ה"אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח 

 (:"ביטוחי הקבלן"
 

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב .15.5.1
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  פרק א' ביטוח העבודות .15.5.1.1

ו/או באחריות עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 עבודות בקשר עם הסכם זההקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את 

 
  אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .15.5.1.2

ל פי דין, בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם עטח את אחריותו של הקבלן המב
 .הסכם זה

 
  חבות מעבידים פרק ג' .15.5.1.3

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק  הקבלן את אחריותו של המבטח
 או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין וא/ובמישרין  מטעמו
 .ועובדיהם משנה קבלני
 

 יטוח אחריות מקצועית ב .15.5.2
בגין רשלנות מקצועית ו/או  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 

 זקשהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נ בשל הפרת חובה מקצועית
 העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם

חודשים  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של   .הסכם זה נשוא
קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת לאחר תום תקופת הביטוח. ה

 להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע .ותבגין ביצוע העבוד חובה שבדין כלפיו
  חברה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.ל

 
  וח כלי רכב וציוד הנדסיביט .15.5.3

השגחתו ו/או ב  או/קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וה .15.5.3.1
גין פגיעה גופנית בש על פי דין בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדר

עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק 
 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עלרכוש צד שלישי כלשהו 

 .בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח
 ,בין היתר ,כוללהכאני הנדסי מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכ .15.5.3.2

כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן לביטוח 
ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  600,000סך של בהנדסי בגבול אחריות ו/או ציוד 

לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או 
 וע עבודות קבלניות.עקיפים בקשר לביצ

, טרקטורים, כלי הרמה, משאבותמען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל ל .15.5.3.3
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, מחפרים, 

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב .15.6
צורך ביצוע העבודות, במלוא המשמש את הקבלן למתקנים וכל רכוש אחר רים, חומהעבודות ציוד, 

 .הם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דיןלערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 
 זה, יכסו בין 15כאמור בסעיף  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוחבי .15.7

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( משנה  קבלנים וקבלניאת אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  היתר גם
יפו )להלן: "העירייה"( ו/או מנהליהן -יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או עיריית תל אביב

 "(.יחידי המבוטחו/או עובדיהן בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "
במשך הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  .15.8

אחריות מקצועית על הקבלן להחזיק  ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםכל  התקופה בה יהיה 
לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי 

 על נספחיו. זה
)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  15.5סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  .15.9

, ובלבד שהאמור )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן
 . זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

לסעיף "אחריות צולבת"  כפופה וסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלןמ .15.10
 על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .15.11
על מי ברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת לשפות את הח

הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן  -ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןמהם 
 (.2נספח )
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שבו  החברה ו/או העירייהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .15.12
)א( לעיל בפרק א' ביטוח  15.5אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף פועל הקבלן, 

  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.העבודות(
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן  .15.13

רכוש הלמעט אותו חלק של כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל  במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם
 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןושבו פועל הקבלן 

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,מועד חתימת הסכם זה, ב .15.14
על ידי חברת הביטוח כדין תום בנוסח המצורף כשהוא ח (2)נספח את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל
מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי  מקורי(.ה ונוסחב)

 לקיום ההסכם על נספחיו.
מועד חתימת מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .15.15

צהרה לפטור מאחריות ההסכם זה, מכתב  וע העבודות נשואהסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצ
לנזקים  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

)בנוסחו  (1) 2כנספח צורף להסכם זה ומסומן המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "
 בלן., כשהוא חתום כדין על ידי הקהמקורי(

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם  .15.16
זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 
תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 (.2נספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן  .15.17

בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא  ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני 

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל 
אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. וסההמשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכ
בסעיף הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .15.18

החברה ו/או העירייה ו/או פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל  15.5
לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, כדי מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם 

, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהןלתביעה של  ולרבות הצטרפות
 .םלכך על יד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ .15.19
 מידימתחייב הקבלן לפנות באופן )ביטוח על ידי הקבלן(,  15.5לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, 

 ע שידרוש.לרבות להעביר לו כל מיד
 מידנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ב .15.20

בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 
עביר אל הקבלן את הסכום ו/או העירייה מתחייבות לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 

לם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל שתש
 החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבות  תהיינהלא ו/או העירייה 
 לעיל 15.5בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותעיל, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ל .15.21

החברה ו/או העירייה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב 
החברה ת יועל פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו יהםבכל הדרוש למימוש זכויותו/או מי מטעמם 

 ן.לנהל המשא ומתן בעצממטעמן  ו/או העירייה ו/או מי
המכוסה על פי פוליסות מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מ .15.22

, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת ביטוחי הקבלן
 .מי מטעמםו/או ו/או העירייה  חברההביטוח ו/או ה

החברה ו/או העירייה ו/או את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות פר הקבלן ה .15.23
לחברה ו/או לעירייה ו/או , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם

ו/או באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות   למנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מהבאים מטעמם,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםטענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים  החברה ו/או העירייה  ו/או מי מטעמןל מחלוקת בין הקבלן לבין כ .15.24
 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אשאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

י לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או כמו כן ומבל .15.25
מנהליהן ו/או עובדיהן באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 

מנהליו ו/או העובדים ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי מהפרה ו/או אי קיום של 
 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
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 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .15.26
החברה ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ידי 

לחוק חוזה הביטוח  59כות כאמור  בסעיף ביטוחי החברה ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או ז
 יהן.כלפי מבטחהחברה ו/או העירייה וכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 -התשמ"א 

 ( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח2נספח ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) .15.27
תקופת העבודות נשוא הסכם זה )להלן: " ביצועבמשך תקופת לשנותם לרעה  אינו רשאי לבטלם ו/או

יום  (60שישים )תישלח לחברה ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, , אלא אם כן "(הביטוח
החברה ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהו/או  לביטול ווכי לא יהיה תוקף  מראש על כוונתו לעשות זאת.

 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  שלחהנאם לא העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן 
 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות משונה לרעה  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .15.28
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  15.27בסעיף ו/או מבוטל, כאמור 

 לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל. -ריכת ביטוח חדש לחברה אישור ע
הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או  .15.29

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי  מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מהבאים מטעמה
)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  לשיפוי בגינו על

בהסכם  בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/2נספח )
זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מהבאים מטעמם 

שהאמור לעיל  יות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, ובלבדמכל אחר
 .אדם שגרם לנזק בזדון בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר מוסכם בזה כי  .15.30
למען הסר כל או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם. פטור מאחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא הסכם זה על ( 15.29)האמור בסעיף זה  ספק מובהר כי
 ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

 מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות .15.31
כלשהי על החברה ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמן ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או 

 של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.  וכדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
הקבלן לחזור ולהפקיד את ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב )שבעה 7 -לא יאוחר מ .15.32

בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב , לעיל 15.13בסעיף כאמור שור עריכת הביטוח אי
הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 

 בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.
חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוסחו  "ביטוחעריכת קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .15.33

בסעיף  כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,15.32 -ו  15.27 15.14, המקורי( כאמור בסעיפים
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 15.15

ביצוע את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן איות בהתאם להסכם, החברה ו/או העירייה תהיינה זכ
 .וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לעירייה עפ"י ההסכם או הדין נשוא הסכם זה,עבודות ה

( ו/או בבדיקתו ו/או אי 2נספח מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) .15.34
ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של 

היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או העירייה 
 ו/או על מי מהבאים מטעמם.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .15.35
, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו פי הסכם זה-הקבלן עללא תגרע מאחריותו של או / יובהתחייבויות

בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא 
בשל אי הצגת האישורים  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיההסכם גם אם י

הקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה במועד. ב
 כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .15.36
השווי של העבודות ו/או הרכוש את מלוא  , מעת לעת, כדי שישקף תמיד(2נספח ) עריכת ביטוחי הקבלן

  .בקשר עם הסכם זה יםהמבוטח ו/או הציוד ו/או החומרים
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  .15.37

 מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל
הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או 
תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

ומי תביעה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכ
 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאיהעירייה ו/או מי מטעמן ו/או החברה  .15.38
על ידי החברה ו/או העירייה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  ידי הקבלן כאמור לעיל
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 .כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על נספחיו ימם להתחייבויות הקבלןעל מנת להתא
ביחס לאישורי מי מטעמן ו/או חברה ו/או העירייה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .15.39

, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו ןהבטוח וזכות
 בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  ו על העירייה ו/או על מי מטעמןהחברה ו/אמטילה על 
ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים 

 .ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה חבות
על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות  .15.40

 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו
ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה אישורים על תשלומי הפרמי החברה בכתב,לבקשת 

 תו על פי ההסכם על נספחיו. בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם זה ו/או התחייבו
בתום לב ו/או אי קיום  הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .15.41

 יפגעולא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ
דיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובבזכויות 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
, במלואם או בחלקםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  .15.42

 , ומבלי לפגוע בזכויותיה לו/או זכויות העירייה פי הסכם זה או עלאך לא חייבתתהא החברה רשאית, 
תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. במלואם או בחלקם פי דין, לערוך את הביטוחים 

 מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 
ע לחילופין ומבלי לפגו הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב

בזכויות החברה ו/או העירייה על פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום 
 .שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב הקבלן למלא בנו .15.43
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות אחר כל 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
משך כל בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא הסכם זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ו

 החוקים הנ"ל. שעל פיופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות תק
 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .15.44

וכל הצווים, התקנות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  , ובעיקר,הנ"ל יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו  א הסכםנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  הסכםתקופת  בכל עת ובמשך כל
 סכם זה.אחר בקשר עם העבודות נשוא ה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה,  .15.45
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי 

 .זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .15.46

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או מי מטעמם על פי 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או . אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 בלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לצורך ביצוע העבודות.הק .15.47
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  .15.48

בודות לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות הע
נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

 החברה. החברה  והעירייה מתחייבות להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על  .15.49

זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על  15.5יף פי סע
פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי 

 מטעמה. 
סכם בדבר מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות הה

 אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא  .15.50

ף זה )סעיף ביטוח( על פי תנאי סעי ותזכאי החברה ו/או העירייהכל סכום לו ו/או לעכב לקזז רשאית 
 הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה. דת לזכות מוהעמהתמורה 

זה )ביטוחי הקבלן(, כולן או  15.5מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  .15.51
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
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 סודיות .16

ולא של כל מידע סודי שיגיע אליו מהחברה ו/או בנוגע לחברה לאה ישמור על סודיות מהוא מתחייב כי  הקבלן
הכל כאמור  כלשהו מידע סודי הנוגע לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין,' ישתמש, יגלה ו/או יפיץ לצד ג יעביר,

 בנספח להסכם זה.
 

 המחאת ההסכם והעברת זכויות .17

ו/או להסב לאחר,  ר ו/או להמחותאינו רשאי להעבי הקבלן יבצע את כל העבודות בעצמו. הקבלן .17.1
, אלא הנובעות ממנו הזכויותההתחייבויות ו/או  ,בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו במישרין 

בהסכמת ועדת המכרזים של החברה בכתב ומראש. אין בהעברת ביצוע העבודות לקבלן אחר כדי לגרוע 
לפטור את הקבלן מאיזה מחיוביו כלפי  מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע הנאות של העבודות או

במידה וועדת המכרזים של החברה תאשר את העברת ביצוע השירות ו/או  החברה עפ"י ההסכם. 
שימוש בקבלני משנה על קבלני המשנה להיות בעלי נסיון, אישורים, הרשאות, הסמכות, ביטוחים 

 עסיק קבלני משנה. סיווגים קבלניים מתאימים והיתרים על פי דין והם לא יוכלו לה
קבלן שיפעל לביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה )לכל סוגי העבודות( ללא אישור מוקדם של ועדת  .17.2

לכל עבודה שיינתן על ידי קבלן משנה )לכל סוגי ₪  50,000המכרזים של החברה, יישא בקנס של 
עו על ידי קבלן המשנה. כל העבודות( שלא אושר על ידי החברה, וכן בכל עלויות ביצוע העבודות שיבוצ

זאת, מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע העבודות  עפ"י הסכם זה, לעניין זה ייחשב גם העבודה 
 שבוצעה ע"י אותו קבלן משנה.

והאופציה )אם תהיה(, לא תועברנה זכויות ו/או מניות ו/או תוקצינה מניות ההסכם במשך תקופת  .17.3
 והמוקצה( אחוזים מההון המונפק 10%בשיעור העולה על עשרה ) ,ו/או בבעלי המניות בקבלן קבלןב

בקבלן ו/או בבעלי המניות בקבלן, לפי המתאים, נכון למועד זה, לצד ג' כלשהו )להלן: "הנעבר"(. בכל 
 30מקרה שבו יבקש הקבלן לבצע הקצאה ו/או העברה כאמור, הקבלן יבקש את אישורה של מי אביבים 

הכוונה לבצע את ההעברה ו/או ההקצאה כאמור( ובכתב, תוך מתן פרטים  ימים מראש לפחות )בטרם
מלאים לגבי הנעבר ובעלי מניותיו. מי אביבים תהא רשאית שלא לאשר את ההעברה ו/או ההקצאה 
כאמור מטעמים סבירים שיפורטו בפני הקבלן. בכל מקרה של העברה בניגוד לתנאי סעיף זה תהיה מי 

זה באופן מידי, מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובכלל זה פיצויים בגין הפרה אביבים רשאית לבטל הסכם 
 של סעיף זה וחילוט ערבות הקבלן. 

 ביטול ההסכם .18

החברה רשאית לבטל הסכם זה לגבי זכות החברה לבטל את ההסכם,  בהסכם לעילמבלי לגרוע מהאמור 
 ים: לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים הבא

 כל הפרה יסודית על פי ההסכם ו/או הדין. .18.1
 בנוסף לאמור לעיל יחשב בספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות אחד מהמקרים הבאים: .18.2

 חיסול או/ו נושים הסדר, נכסים כינוס, פירוק בהם שיש מטעמו מי או הספק נגד בהליכים הוחל אם( 1)
 בעבירה יורשע ממנהליו מי או/ו הספק  אם( 2) יום 30 תוך בוטלו לא אלו והליכים, אחר באופן עסקים

 הטוב השם על שלילי באורח תשפיעחברה ה דעת שיקול פי על אשר מס בעבירת או/ו קלון עימה שיש
 או/ו התחייבויות או/ו זכויות ישעבד או/ו ימחה או/ו יעביר הספק אם(  3) החברה של והמוניטין

( בקשה של 4) ובכתב מראש מהחברה הסכמה קבלת ללא לשהוכ שלישי לצד זה הסכם מכוח הכספים
 . הקבלן שלא לממש את האופציה או לסיים את ההסכם שטרם תקופת ההתקשרות

 ביצע ו/או מי מטעמו מציעהתעורר חשד סביר כי במסגרת ההסכם ו/או כל הסכם אחר עם  החברה  .18.3
ביצע עבירה פלילית בקשר למתן  ו/אואו ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה  הקבלן 

 .שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע עבודה עבור החברה
במידה ובתקופת ההסכם יתברר לחברה שלקבלן התקשרות או שותפות עם קבלן שנחשד בעבירות  .18.4

 מרמה כלפי החברה.
 אם נבצר מהקבלן לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה. .18.5
 יום ממועד ההודעה של החברה אודות ההפרה. 14הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  אם הפר הקבלן .18.6
לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכוחו של ההסכם, אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות החברה  .18.7

 או מכח כל דין. 1970 -י ההתקשרות, חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א כמסמ
, ישלם הקבלן לחברה פיצויים מוסכמים בסך של על סעיפי המשנה 18יף בסעבוטל ההסכם כאמור  .18.8

 ש"ח. 100,000
 

 קיזוז זכות .19

 עשוי שהספק כספי חיוב כל לקזז זכות תהיה, בלבד ולה, חברהל כי, בזה מסכימים להסכם הצדדים .19.1
 .החברהמ לספק שיגיע סכום מכל, אחרת מעסקה או ההסכם נשוא העסקה מתוך לה חב להיות

, טעויות , לאחריו אם ובין תשלומו לפני אם בין, בחשבון ויתגלו היה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .19.2
, לעיל האמור בעקבות שיתגלו הסכומים לקזז רשאיתחברה ה תהא, כלשהם ליקויים או/ו דיוקים אי

 .החברהמ לספק שיגיע או/ ו המגיע סכום מכל
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 עניינים ניגוד העדר .20

על כל מקרה בו חברה מתחייב לדווח מיידית ל קבלן. החברהבניגוד עניינים עם ה מתחייב שלא לפעול קבלןה
לבין עבודה שלו עם חברה הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב

 .גופים אחרים
 

 שונות .21

, תוצריהם או/ו וצאותיהםות, מטעמו מי או/ו עובדיו או/וקבלן ה ידי על שינתנו העבודות/השירותים כל .21.1
 או במסמך ישתמש לא קבלןה. חברהה של והבלעדי המוחלט לקניינה ויהיו יחשבו, הכלל מן יוצא ללא

מנהל  של ומראש בכתב אישור ללא, תוצאותיהם או השירותים/העבודה של תוצר בכל או במידע
 . אחזקת תשתיותמחלקת 

 ולקבל קבלןמה לדרוש לאחריהם והן רותיםהשי מתן/העבודה ביצוע במהלך הן רשאית תהאחברה ה .21.2
 . השירותים מתן /העבודה לביצוע הקשור דבר או מידע, מסמך, תוכנית כל לידיה

 . כאמור שירותים בתוצרי או בעבודות עיכבון זכות קבלןל תעמוד לא, דין בכל האמור אף על .21.3
 .הצדדים משני כלשהו לצד בלעדיות יוצר זה הסכם אין .21.4
ה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה סטייה מתנאי הסכם ז .21.5

לא השתמש, או השתהתה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזכויות  שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 המוקנות לו עפ"י הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 לכל משאיהיה כל תוקף ים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, ולא הסכם זה ממצה את היחס .21.6
ן ומתן, הבטחה, מצג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובי

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם  בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, עובר לכריתת הסכם זה.
 תב ונחתם על ידי כל הצדדים לו.זה, אלא אם נערך בכ

במקרה שייקבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או  .21.7
שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן 

אם בהוראה תקפה או ניתנת ובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תות ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם
 לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי של הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשרית.

ד כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד אח .21.8
או  אר רשוםמעת המשלוח בדושעות  72כעבור יעדה למשנהו לפי הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ל

 שעות מעת מסירה ביד או מעת משלוח בפקסימיליה. 4
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 הקבלן     בע"מ 2010מי אביבים 

  באמצעות:       באמצעות:       

  תפ    תפקיד:          תפקיד:       

  תאריך:           תאריך:       
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  תעריף - 1 ספחנ
 
 

 ________ מיום  __________להסכם מס' 
 
 
 

 להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. 1נספח  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מובהר כי המחירים עבור ביצוע העבודות במסגרת ההסכם עם הקבלן הזוכה הינם מחירים קבועים וסופיים
ת לשביעות רצון החברה )למעט הצמדה( שכוללים בתוכם את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע השירו

 בהתאם לכל דרישות ותנאי המפרט הטכני, מסמכי המכרז וההסכם ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף. 
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 יםאישור עריכת ביטוח -להסכם  2נספח 

 _____________ תאריך הנפקת האישור ביטוח עבודות קבלניות -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
ור בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח / כתובת  המבוטח מבקש האישור*

 ביצוע העבודות*
 מעמד מבקש האישור*

 .216/21מכרז   ☒ שם: בע"מ 2010אביבים שם: מי 

עבודות אחזקת לתיקון   ☒
 -שבר ואחזקה בתל אביב 

  .יפו

 

 יד מים וביוב.( תאג097) ☒

 חברה עירונית. ☒

 אחר: _______. ☐
 

  עיריית תל אביב יפו ו/או

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 
 מען:

 37שד' שאול המלך 
 תל אביב.

 

 מען:
 

1.  
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

אריך ת
 תחילה

אריך ת
 סיום

ל האחריות / סכום גבו
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

הרחבות בהתאם 
 לפרקי הפוליסה:

 
_________ 

 
________ 

 
________ 

 
_____________ 

 
 ₪ 

ויתור על תחלוף  - 308
 .רשות המקומיתהלטובת 

ויתור על תחלוף  - 309
 .לטובת מבקש האישור

 .כיסוי בגין נזקי טבע - 313
כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 .ושוד
 .כיסוי רעידת אדמה - 316

מבוטח נוסף מבקש  - 318 
 .האישור

 מוטב לתגמולי ביטוח - 324
 .מבקש האישור

 ראשוניות. – 328

      ופריצה גניבה

 מינימום, משווי העבודות 10%    יםרכוש עליו עובד
150,000 ₪ 

 מינימום, משווי העבודות 10%    רכוש סמוך
150,000 ₪ 

 מינימוםמגובה הנזק,  10%    פינוי הריסות
150,000 ₪ 

הוצאות שכ"ט מתכננים 
אדריכלים ומומחים 

 אחרים
 מינימום, משווי העבודות 10%   

150,000 ₪ 

 כתוצאה מתכנון ישירנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
 מינימום, משווי העבודות 10%   

150,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון  עקיףנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
 מלוא סכום הביטוח   

סיכוני רעידת אדמה ונזקי 
 בתוקף.    טבע

 חודשים 12    תקופת תחזוקה מורחבת
הוצאות מיוחדות לשיקום 

 ₪ 300,000    נזק

 שלישיצד 
הרחבות בהתאם לפרקי 

 הפוליסה:

 
_________ 

 
________ 

 
________ 5,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת - 302
הרחבת צד ג' קבלנים  - 307

 וקבלני משנה.
כיסוי בגין נזק שנגרם  - 312

 משימוש בצמ"ה.
כיסוי לתביעות  - 315

 המל"ל.
מבקש  -מבוטח נוסף  - 318

 האישור.
מבקש האישור מוגדר  - 322

 כצד ג'.
 ראשוניות. – 328
האישור  רכוש מבקש - 329

 ייחשב כצד ג'.

נזקי גוף הנובעים משימוש 
בציוד מכני הנדסי שהינו 

כלי רכב מנועי ושאין חובה 
 לבטחו בביטוח חובה

   1,000,000 ₪ 

מפגיעה  ישירנזק 
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
  כלול   

מפגיעה  תוצאתי נזק
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
   250,000  ₪ 

 ₪  250,000    רעד והחלשת משען
  מעבידים חבות

_________ 
 

________ 
 

________ 
 

20,000,000   
 

 
₪ 

קבלנים וקבלני  - 307
 משנה.

ויתור על תחלוף  - 309
 .לטובת מבקש האישור
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לתובע ובמצטבר 
 לתקופת הביטוח.

מבקש  –מבוטח נוסף  – 318
 .האישור

היה  –מבוטח נוסף  - 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.
 ראשוניות – 328

 
  אחריות מקצועית

_________ 
 

________ 
 

________ 
 

2,000,000 
 

 רטרואקטיביות
 

___________ 

 
 ₪ 

 אבדן מסמכים. - 301
דיבה, השמצה  - 303

 והוצאת לשון הרע.
יתור על תחלוף ו - 309

 לטובת מבקש האישור.
מבוטח נוסף בגין  - 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור.

מרמה ואי יושר  - 325
 עובדים.

 פגיעה בפרטיות. - 326
עיכוב/שיהוי עקב  - 327

 מקרה ביטוח.
 ראשוניות. – 328
 6) –תקופת גילוי  - 332

 .(חודשים
 

 *:(ג'המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים פירוט השירותים 
 אחזקת צנרת והנחת קווי מים וביוב (068)

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח  יום )שישים( 60, לא ייכנס לתוקף אלא בתקופת הביטוח שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.בכתב הודעה 
 

 מהדורת הפוליסה :
  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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  פטור מאחריות הצהרה על מתן - )א'( 2נספח  
 תאריך __________

 לכבוד
 "(החברה)להלן: " בע"מ 2010מי אביבים 

 37שדרות שאול המלך 
 תל אביב

 לכבוד
 "(עירייה)להלן: "עיריית תל אביב יפו 

  בע"מ 2010באמצעות מי אביבים 
 "(החברה)להלן: "
 תל אביב

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] מכרז _______ [

 _________________________________________. :הקבלן םש

 _________________________________________ :כתובת

 ."(עבודותהלהלן: ") __________________________________________ תיאור העבודות :

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה ו/או טכני  א.
 .ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות שבנדון

 כדלקמן: על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב ב.
הננו פוטרים את החברה ו/או הבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם  .1 

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי 
מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 .בזדון
הננו פוטרים את החברה ו/או הבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם  .2 

פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב  מכל אחריות לגבי נזקי
)תחלוף( כלפי החברה ו/או הבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. במקרה שכזה כל
 הננו פוטרים את החברה ו/או הבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם .3 

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי 
ר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אש

 לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 

ברה ו/או מי מטעמו לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את הח
לרבות מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה 

 שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור  .6 

שך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי להסכם(, במ 2נספח עריכת ביטוחי הקבלן )
 ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים - )ב'(  2נספח 

 תאריך __________
 לכבוד

 "(החברה)להלן: " בע"מ 2010מי אביבים 
 37שדרות שאול המלך 

 תל אביב

 לכבוד
 "(עירייה)להלן: "עיריית תל אביב יפו 

  בע"מ 2010באמצעות מי אביבים 
 "(החברה)להלן: "
 תל אביב

 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

 או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:/על ידנו ו הסכםכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,הננו מאשרים בזאת

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

 להבות.או ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה  - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 קום ביצוע העבודות בחום.וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מ

העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  קבלןליד  .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 .לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 יוסיפו על האמור לעיל. הסכםפוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר ב

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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  3נספח 
 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום

 
 

הקבלן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בהסכם זה, גם בעת משבר 
 חרום ע"י המדינה. בעת הכרזת מצבאו , בהתאם להגדרת הרשות המקומיתמים מקומי, 

 
כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של עובדי  ההוכרז החברהלקבלן ידוע כי 

 הקבלן וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת הסכם זה.
 

את שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות והאם פטורים הם  על הקבלן להעביר במועד חתימת ההסכם
משירות מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד ואת 

 .נשוא השירות בהסכםעבודות המספרי הרישוי של הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע 
 

שמות העובדים, אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים את ההסכם כמו כן, יעביר הקבלן במועד חתימת 
 הקיימים, עם פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים.

 )אפוד מגן ושחפץ(. -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

 
המאפשרים גרירת  ויידו בווי גרירהלביצוע העבודות במסגרת הסכם זה, יצ כלי הרכב, המשמשים את העובדים

להודיע לתושבים  ה / מגפונים, אשר ישמשו את החברהזהמצויים ברשות החברה ובמערכות כרי מיכלי מים
 .עבודהמנהל הבנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות  הודעות שונות

 
ויוכרז מצב חרום או משבר מים  במידה : תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חרום או משבר מים מקומי

 .החברהמקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות, שייקבעו ע"י 
 

הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת המים 
ויוחלט כי לא ניתן לספק מים דרך והביוב וכן לשם סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים, במידה 
 מערכת אספקת המים העירונית. זאת, בכפוף לתוכנית פריסה של החברה.

 
במידה ותחליט החברה על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של החברה 

מיכלי מים,  בפריסת התחנות, כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה, הצבת שלטים בתחנה, סיוע בהובלת
ניידים או נייחים, ברזיות, מחסומים, או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, פירוק 

 התחנות והחזרת הציוד למחסנים.
 

אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה, יערך תרגיל לבחינת מוכנות החברה לשעת 
רגילים ויסייעו לצוות עובדי החברה ככל שיידרש ובהתאם למפורט לעיל, חרום. עובדי הקבלן ייקחו חלק בת

 בפריסת תחנות חלוקת מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנדרש לפריסת תחנות.
 

זאת על  את התהליך להפיכתו למפעל חיוני יבצע רשום כמפעל חיוני הוא  מתחייב כי במידה והוא אינוהקבלן 
 . במשרד העבודה והרווחה יו ירשמו כמרותקים מנת שעובד

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 
 

                         __________________                                  _______________________ 
 הקבלן                                                               בע"מ 2010  מי אביבים                         
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 __________ תאריך:
  4נספח 

 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד ענייניםנספח 
 

בע"מ )להלן: "החברה"( לביצוע סקר ואפיון  2010אני ______________, המעניק שירותי ייעוץ לחברת מי אביבים 
 י העיר תל אביב יפו מצהיר ומתחייב כדלקמן.מצב קיים של מערכת הניקוז ברחב

, חומרים יו/או לרשות יבהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתחברה במסגרת ההתקשרות עם הש יידוע ל .1
, לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"חות, טפסים, תמונות, תכניות, שרטוטים, חברהו/או מידע הקשורים ל
ו/או קבלנים וכן  נותני שירותים, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטי מועסקים ו/או המלצות, נהלים, שמות

 "(. מידע)כל אלה יקראו להלן: "חברה כל דבר אחר בקשר ל

מתחייב להביא  אנימתחייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב עפ"י כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות.  אני .2
 וק הגנת הפרטיות.לידיעת עובדי את דרישות ח

עשה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך אחרת, ולא אפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא א .3
 עביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא.א

חתים אעבירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקידם זקוקים לו בעבודתם, אשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, א .4
מנע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך אוכן  במסמך זהעובדי על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט  את כל

 שהיא ולכל גורם שהוא. 

שתהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע יתחייב בכתב, קודם למתן שיועסקו על ידי לדאוג לכך שכל אחד מהעובדים  .5
מסכים כי תנאי מוקדם  יע בתנאים כמפורט בסעיף זה. אנאפשרות הגישה למידע כאמור, להגנת סודיות המיד

 PROהמצורף כנספח א' בנוהל סכמתו לחתום על נוסח התחייבות התהיה החברה  להעמדת עובד כלשהו לרשות

6.2- External Parties.  יימהתחייבויותאותי אין בהחתמת העובד על מסמך כאמור כדי לפטור 
 החברה. כלפיי ואחריות

 .נקוט כאמור לעילאפירוט האמצעים ש לפי בקשתה,ה, לחבר מציאלה .6
 רשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת.אעתיק ולא אלא  .7

נקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של המידע לידי אשמור בהקפדה על המידע וא .8
 אחרים. 

חברה עבירו לאו/או  החברהשמיד כל מידע הנוגע לענייני אהצדדים ו/או בכל עת שיידרש,  לאחר תום ההתקשרות בין .9
 המוקדם מבניהם. -יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה מתאימה  14תוך 

 רשאי לגלות ולהשתמש במידע אשר:אהיה למרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10
למעט גילוי מידע כאמור אשר בעצם גילויו הוא מצידי  סודיות הפרת ללא הכלל נחלת בגדר להיות הפך או הינו 10.1

 הופך מידע אשר הפך לנחלת הכלל לאמין או מוסמך יותר.
מידע שמסר לבית המשפט על פי דרישת בית משפט מוסמך או רשות מוסמכת על פי חוק לדרוש מידע, ובמידה  10.2

הודעה בכתב על כך לחברה  ותינתןיינתן רק המידע המינימלי הנדרש  הנדרשת בלבד. אם הגילוי נעשה כאמור,
 הזדמנות נאותה להשיג צו המונע את הגילוי. לחברהעל מנת לאפשר  שהמידע האמור נמסר

כל זכות או רשות לגבי מידע זה  יעצמה, כדי להעניק ל חברהע"י החברה אין בעצם גילוי המידע אודות הברור לי ש .11
 בעלת המידע.חברה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות ה

 :מתחייב כי  החברה הנניבמתקני תבצעו יע"פ ההסכם כאמור בכל מקרה שמתן השירותים  .12
לא יכנסו למאגרי המידע או לתוכניות מחשב שאינן דרושות לביצוע השירות ולא יעתיקו כל מידע  העובדים .12.1

 שאינו דרוש במישרין לביצוע השירות.
 וידאו שאין בתכנה וירוסים.ושיון ולאחר שיכשו על פי רישתמשו אך ורק בתוכנות שנר העובדיםכי  .12.2
 ללא צורך וללא הרשאה. החברה לא ישוטטו במתקניהעובדים כי  .12.3

 לגבי אבטחת מידע. החברה יצייתו להוראות העובדיםכי  .12.4

שלא להעסיק עובדים ונותני שירותים חיצוניים שהורשעו בעבירה הקשורה בעבירות מחשב, גניבה, פריצה, מתחייב  .13
ולידע את החברה בכל מקרה בו  נאה, או מרמה, או שמתנהלת נגדם חקירה פלילית באחד הנושאים האמוריםהו

הוגש ו/או צפוי להיות מוגש כנגד מי מהעובדים כתב אישום ו/או בכל מקרה שמי מהעובדים הורשע בעבירת פלילית. 
 ר.החברה תהא רשאית להורות, לפי שיקול דעתה, להחליף את העובד בעובד אח

, להתחייב בכתב בעניין החברה שיש או שתהיה להם גישה למערכת עיבוד הנתונים שלהעובדים כל על כי י ידוע ל .14
 כפי שישונו מעת לעת.החברה  על פעילות תוך שמירת נהלי לעיל ולהקפיד 6כאמור בסעיף שמירת הסודיות 

י בחברה באם נגרמו לה נזקים על ידי מאשר לחברה לבצע על חשבוני בדיקה על מנת לוודא, במהלך ובתום עבודת .15
 ו/או מי מטעמי.

 חברה.במתן השירות שאר בתוקף גם לאחר סיום יהתחייבות זו הינה לצמיתות ות .16

אחראי לכל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבויותיי שבמסמך זה  ומתחייב בזה לשפות את החברה על כל  .17
 הוצאה או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מההפרה.

 . חברהמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם ה אני .18

עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בין  אניעל כל מקרה בו חברה מתחייב לדווח מיידית למנהל הרכש באני  .19
 לבין עבודה עם גופים אחרים.חברה הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב
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 גופים עם עבודה לבין השירות בהתקשרות עם החברה רישותד בין עניינים ניגוד של במצב נמצא אינני כי, מצהיר הנני .20
 .חברהל בעקיפין או/ו במישרין הקשורים אחרים

 עניינים:  ניגוד להיווצר עלול שבגינם לחברה עקיפה או ישירה זיקה בעלי לקוחות רשימת של פירוט להלן .21

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר משפחתי  או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת המכרזים, עם מי  .22

 מהנהלת החברה. 

בני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חם, בן זוג, הורה, בן, בת ו -בסעיף זה: "קשר משפחתי" 
 . חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או שאני סמוך על שולחנו

 
 עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .23

 :עניינים ניגוד להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר של פירוט להלןזה.  חבנספ
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
  

 לחברהבגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  החברהאת  אפצהיבות זו או חלק ממנה, פר התחיאבכל מקרה בו   .24
חברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לזכות ה₪  20,000כתוצאה מההפרה בפיצוי מוסכם בסך של 

 על פי כל דין.
 

 ולראייה באנו על החתום :

  :הספק מטעם המוסמכים

 : _____________ חתימה: ___________ דתפקי:_____________ שם( 1 

 : _____________חתימה : ___________תפקיד:_____________ שם(  2 

 : חותמתהספק _________________
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 בטיחות וגיהות - 5נספח 

 כללי .1

 .תובדקדקנו במיומנות, בקפדנותחתם עמו שנ ההסכם את לקיים מתחייבהקבלן  .1.1
 יוצאפועל כ החברה והציבור די, עובעובדיו לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את עצמו על לוקחהקבלן  .1.2

 .כלשהו חריג אירוע או תקלה, תאונה למנוע מנת על הזהירות אמצעי בכל לנקוט ומתחייב ,עבודתו של

 חקיקה .2

 :לרבות ,ידבעת שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב הקבלן .2.1
 .ותקנותיה 1970 (ל"תש - חדש נוסח) בעבודה הבטיחות פקודת 2.1.1

 .וותקנותי 1954 - ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק 2.1.2

 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי החשמל חוק 2.1.3

 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי הנוער עבודת חוק 2.1.4
 .עבודתו על החל אחר דין כל 2.1.5

 החלות גוף אחר כל של או החברה של הבטיחות אותוהור דין כל הוראות על לשמור מתחייב הקבלן .2.2
 .בעתיד יחולו ואשר היום

 הכרת העבודה .3

 לאופי מודע והינו, אליו הגישה דרכי את ובחן וסביבותיו העבודות ביצוע במקום ביקר כי מצהיר הקבלן
 .בטיחותית עבודה למען לנקוט יש בהם ולאמצעים בה הכרוכים לסיכונים ,העבודה

 שה מסוכןאיסור ביצוע מע .4

 או מעשה מכל ולהימנע הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב הקבלן
 .לרכוש או/ו לאדם סכנה להוות העלולים מחדל

 השגחה על העבודה .5

 עבודה מנהל דורש, ימנה החוק בהם ובמקרים עבודה העבודה אחראי תחילת עם מיד הקבלן ימנה .5.1
 ביצוע. ומהנדס מוסמך

 השגחתו תחת בטיחותי באופן תתבצע, משנה קבלני י"ע עבודה לרבות, עבודה שכל יוודאבלן הק  .5.2
 .קודם סעיף בתת כמפורט מינה אשר, כוחו בא של והמתמדת הישירה

 אתר העבודה .6

 .ובטוחה מסודרת ה,נקיי בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייבהקבלן  .6.1

 .העבודות ביצוע מקום בתוך ובטוחות נאותות גישה דרכי להתקין מתחייב הקבלן  .6.2

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

 פנסים רבות, לאזהרה תמרורי ,גידור, שמירה: הוא חשבונו על ולהחזיק לספק, להתקין מתחייב הקבלן
 של ונוחיותם ולבטיחותםה המבנ לביטחון מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ושאר מהבהבים

 או חברה, משטרת ישראלה כוח בא ע"י שיידרש כפי או בכך צורך שיהיה מקום בכל ,והעובדים הציבור
 .כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה י"עפ או דין י"עפ דרוש שיהיה

 עבודות בנייה ובנייה הנדסית .8

 ה(.בני עבודותה  )בעבוד הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניהעבודות  .8.1

 עצמו על לוקח והוא, הבניה עבודות ביצוע את עליו טילהה החברהש כמי, ראשי קבלן הינו קבלןה .8.2
 ה(.בני עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות את הבניה כמבצע

 הצפוי שמשכה, הנדסית בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב לןהקב .8.3

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על עולה

 חפירות .9

 ח"התשמ (בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייבהקבלן  .9.1
 ר.עפ ועבודות חפירות - 'ט פרק ובפרט 1988

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג בלןהק .9.2
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 הריסות .10

  1988 - ח"התשמ( בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות תלתקנו בהתאם הריסה עבודות לבצע מתחייב הקבלן
 .הריסות - 'י פרק ובפרט

 על גגות תלולים ושבירים עבודה .11

 על עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים או/ו תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה
 .1986 - ו"התשמ( תלולים או שבירים גגות

 עבודה בגובה .12

 בעבודה הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק אדם נפילת למניעת הנדרשים אמצעיםה בכל ינקוט הקבלן
 בטיחות ולתקנות 1988 - ח"( התשמבנייה עבודות) בעבודה הבטיחות ולתקנות 1970 - ל"תש( חדש נוסח)

 .העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות ולכללי, 2007 - ז"התשס (בגובה עבודה) בעבודה

 בחלל מוקף עבודה .13

 הבטיחות לפקודת בהתאם תתבצע '(וכד מיכלים ,ביקורת תאי, ביוב לכוכי כניסהם מוקף )במקו ודהעב
 .מוקף במקום עבודה - הבטיחות הוראות י"ועפ 1970 - ל"תש בעבודה

 ת חשמלעבודו .14

 .החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמלעבודות  .14.1

 .יח מתח תחת חשמל עבודות יבצע לאהקבלן  .14.2

 מכשירי חיבור/ניתוק או חשמל למקור התחברות, החשמל זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק .14.3
 .במקום האחראי האחזקה עובד או היחידה מנהל של ובאישורו בידיעתו ורק אך תיעשה חשמל

 לעניין בתקנים העומדים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייבהקבלן  .14.4
 .כפול בידוד

 בין(, פחת מפסק) דלף לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כליכל  .14.5
 .נייד שהוא ובין קבוע שהלוח

 במוליכי שימוש לעשות לא וכן השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייבהקבלן  .14.6
 .העבודה במקום גלויים חשמל

 ודות בדרכיםעב .15

 מאת בדרכים עבודות לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם ורק אך, רכיםבד עבודות לבצע מתחייב הקבלן
 .דין כל להוראות ובהתאם תנאיו י"ועפ ישראל ומשטרת תל אביב יפו עיריית

 דה באש גלויהעבו .16

 אש או ניצוצות להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום : כגון עבודות ביצוע בעת
, זמינים כיבוי אמצעי קיום לרבות, פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים כלב לנקוט הקבלן על, גלויה

 '.וכד חציצה, דליקים חומרים של וניטרול הרחקה

 וכשירות עובדי הקבלן מקצועיות .17

 עובדים של מספיקמספר  הז הסכם י"עפ העבודות ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן  .17.1
 וידאג ,העבודות לביצוע והמתאימים הדרושים הכישורים להם שיהיו ,נאותה מקצועית רמה בעלי

 .צורך י"עפ להכשירם

 זה הסכם י"עפ בטיחותית לעבודה הקשור בכל חשבונו על העובדים את להדריך מתחייב הקבלן .17.2
 .כך לשם הנדרש המידע את להם ולמסור

 ולאחר רפואית מבחינה לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד כל כי מתחייב הקבלן  .17.3
 .דין כל י"עפ הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את שעבר

 ציוד מגן אישי .18

 כנדרש, מטעמו למי או/ו למועסקיו או/ו לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן
 ,לייעודם בהתאם בו משתמשים שהם ויפקח, 1997 - ז"התשנ( אישי מגן ציוד)  בעבודה הבטיחות בתקנות

 למניעת ציוד, גשםי מעיל, אוזניות, מגן משקפי, כפפות, כובעים, מגן קסדות ,ביגוד, בטיחות נעלי :רבותל
 .זוהר וביגוד מגובה נפילה
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 ציוד כלים וחומרים .19

 .העבודה לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב בלןהק .19.1

 .כך לשם שהוקצה בטוח םבמקו ימצאו והחומרים העבודה כלי כל כי ידאג בלןהק .19.2

 תקינים יהיו' וכו הרמה אביזרי, ההרמה כלי, התעבורה כלי, הנדסי - מכני ציוד כל כי מתחייב בלןהק .19.3
 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי

 יהיו אחר תעבורה בכלי נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל, הנדסי-מכני ציוד מפעיל כל כי מתחייב בלןהק .19.4
 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי

 משמעת והטלת סנקציות .20

 על הממונההחברה/ כח בא הוראות לכל ישמעו מטעמו מי או/ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן .20.1
 קיום בשל או זה הסכם מתנאי תנאי מילוי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות, הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון

 כולל מטעמו העובדים כל רשימת את, הבטיחות על הממונההחברה/ כח בא דרישת לפי ימסור לןהקב .20.2
 או רכב כלי ,לציוד השייך אחר היתר וכל תעודה ,רישיון כל דרישה י"עפ ויציג אישיים פרטים

 חברה.ה מאת בכתב היתר לפי אלא, עובדיו שאינם עובדים יעסיק לא הקבלן .מפעיליהם

 שווי הערכת כי מסכים הקבלן - הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק םנגר .20.3
 המגיע סכום מכל יקוזז זה וסכום הקבלן את תחייב החברה מטעם מפקח י"ע שנעשתה כפי הנזק

 .עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן

 - זה בנספח המופיעות הדרישות אחר מטעמם מי או מועסקיו או/ו עובדיו או/ו  הקבלן מילאלא  .20.4
 המגיעים מהסכומיםו יקוזזלהסכם זה, אשר  10ות לפי המפורט בסעיף קנס להטילברה ת החרשאי

 .ההסכם י"עפ לקבלן
 

 הקבלן הצהרת
 "י ועפ פיו על לעבוד מתחייב אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת מצהיר מ"הח אני

 .דין כל הוראות
 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 תאריך                                        הקבלן חתימת                                             הקבלן שם              
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום -( 2) 5נספח 
 

 __________: תאריך                           

 לכבוד
 בע"מ )להלן: "החברה"( 2010מי אביבים 

  37שדרות שאול המלך 
 תל אביב

 א.ג.נ.,
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן:

ום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות המונח "עבודות בח .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל 

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

ראי"( שמתפקידו לוודא כי לא "האח - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 רחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.דליקים שלא ניתן לה

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקיד .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי וכל תנאי בטיחות נוספים  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 
 
 
 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 136מתוך  53עמוד 

 נספח 6 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסביבה
 הסבר כללי  .1

 גרת פעילות הקבלן בביצוע העבודותהעיגון החוקי של תחומי האחריות לשמירה והגנה על איכות הסביבה במס

המעוגנים בחקיקה )חוקים, תקנות, חוקי עזר,  םבהסכם רחבה ביותר וכוללת מגוון עצום של נושאים סביבתיי
ציות, מחוזיות מקומיות(, והוראות מנהליות של המשרד להגנת הסביבה המתעדכנות מעת תכניות מתאר אר

או פעילות של מי אביבים וזאת במטרה  עבודהלעת. שיקולי איכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מכל תכנית, 
תושבי  להבטיח ולנקוט בצעדי שמירה על הסביבה מצד אחד ומניעת תהליכים הגורמים למפגעים או חושפים את

 העיר לסיכונים מצד שני.

: זיהום אויר, רעש ורוח, זיהום מים, זיהום מי ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום ע"י חומרים מפגע סביבתי
 מסוכנים, זיהום ע"י קרינה, זיהום קרקע, זיהום גזי קרקע וכד'.

 ההיבטים הסביבתיים  .2

שירות מטעמה שעלולה להיפגע מהסביבה או לפגוע  או פעילות של מי אביבים או קבלן הנותן עבודה, תכניתכל 
 בה.

 רעש 2.1
 כל הפעילות בנושא רעש צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.

 איכות אויר 2.2

 כל הפעילות בנושא איכות אוויר צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.
 קרינה  2.3

 כל הפעילות בנושא קרינה צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.
, בדיקות גזי קרקע, אזורי התייעצות בנושא גזי קרקע, חובת איטום נגד חדירת בדיקות קרקע 2.4

 גזי קרקע
 רקע כללי 2.4.1

אביב נמצאים מספר רב של אתרים בהם קיים או יש חשד לזיהום קרקע. ניתן לסווג  -במחוז תל 
 את מקורות הזיהום בהווה ובעבר לקבוצות הבאות: 

מפעלי תעשיה אחרים, תחנות תדלוק, מוסכים  מפעלי גימור מתכת, מפעלי התעשייה הצבאית,
ואתרי פסולת. בעשור האחרון בוצעו פעולות חקירה ושיקום במאות אתרים במחוז, חלקם אתרים 

אביב קיים זיהום נרחב של מי  –פעילים וחלקם מתקני תעשיה שנסגרו זה מכבר. בנוסף במחוז תל 
ושונים. אדי המזהמים המצויים במי  תהום בחומרים אורגניים רעילים ונדיפים ממקורות רבים

 –התהום מתפשטים בגז הקרקע שמעל מי התהום.  אדי מזהמים אלו עלולים לחדור לחללים תת 
 קרקעיים כדוגמת מרתפים, מקלטים וחניונים ולהצטבר בהם.

   1טיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע   –אביב -אב במחוז תל תכנית 2.4.2

טורי לבין שלבי החקירה והשיקום של אתרים אלו לצורך הסדרת הממשק בין ההליך הסטטו
טיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע. התכנית מיושמת במחוז תל  -אביב תכנית אב –הוכנה במחוז תל 

 .2010אביב כולו החל משנת 
 נהלי החברה לטיפול בזיהומי קרקע/ גזי קרקע/ מי תהום 2.4.3

המשרד להגנת הסביבה הכינה יפו בשיתוף עם  –הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב 
ואישרה בועדה המקומית שני נהלים שהוו בסיס לתכנית האב שנסקרה לעי'ל והם מיושמים בכל 

 הרשויות המקומיות בארץ.
  "2מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובניה במרחב תע"ש "מגן   . 

 .25/7/2001הנוהל אושר בועדה המקומית בתאריך 
 אושר בועדה המקומית בתאריך  3נוכחות מזהמים  ביצוע סקר קרקע ומים לאיתור

17/10/2001. 
 מפת איזורי זיהום קרקע וגז קרקע 2.4.4

של עירית תל  GIS-המפה נמצאת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ותוטמע במערכת ה
 אביב.

 במפה מספר קטגוריות כפי שהן מופיעות במקרא:

                                                           
 . 2009טיוטת תכנית האב של משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע שנת  1
 
 מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובניה במרחב תע"ש "מגן". 2
 
 ביצוע סקר קרקע ומים לאיתור נוכחות מזהמים. . 3
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בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע, אזור בו חלה  אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי למי תהום, אזור
חובת מיגון מבנים, אזור בו חלה חובת ביצוע בדיקת גזי קרקע, אזור בו חלה חובת התייעצות 

 בנושא גזי קרקע.
במקרים רבים בקשה להיתר בניה יכולה להיות באיזור בו חלות כמה קטגוריות בו זמנית/במקביל 

ע בדיקות קרקע ובדיקות גז קרקע ואיזור רגיש להחדרת מי נגר למשל : איזור בו חלה חובת ביצו
 עילי.

שלביות תהליך ביצוע הבדיקות לגילוי קרקע מזוהמת וגז קרקע עד לקבלת אישור סופי  2.4.5
 של המשרד להגנת הסביבה

באזור בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע וביצוע בדיקות גז קרקע יש לפנות בנושא זה למשרד 
 אביב.-חוז תללהגנת הסביבה במ

. היועץ מכין  4על היזם לשכור את שירותיו של יועץ קרקע מוסמך ומוכר מתוך רשימת היועצים  .א
סקר הסטורי לגבי שימוש העבר במגרש וממציאו למשרד להגנת הסביבה עם העתק לרשות 

 לאיכות הסביבה.
 בהתאם לממצאי הסקר ההסטורי ינתנו הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע הסקר. .ב
יועץ הקרקע ימציא את תכנית הדיגום לאישור המשרד להגנת הסביבה. לאחר אישורה מתבצע  .ג

 בפועל הדיגום ונשלחות הדגימות לאנליזות מעבדה.
לאחר המצאת התוצאות למשרד להגנת הסביבה מתקבל אישורם לגבי המשך הטיפול בקרקע  .ד

מראים שאין צורך  המזוהמת, החלטתם אם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע או שהממצאים
בפעולות נוספות. קיימים מקרים רבים, בהתאם לממצאים, שיש דרישות של רשות המים לגבי 

 . 5הטיפול במי התהום, חקירה וניטור 
 איטום נגד גזי קרקע 2.4.6

באזורים בהם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע )כמפורט במפה( ובאזורים בהם ממצאי גז קרקע 
 המחייבים איטום יש לפעול כך:מצביעים על נוכחות מזהמים 

 .6לשכור את שירותיו של יועץ איטום מוסמך מתוך הרשימה   .א
 להמציא דו"ח איטום במייל לבדיקתו של אחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה. .ב

 לאחר אישורו יעוגן נושא האיטום בהיתר הבניה.
 האיטום, לזמן , לתעד בצילומים אתעל מהנדס האיטום ללוות ולפקח על האיטום בשטח .ג

לביקורת בשטח את אחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה ולהמציא אישור על ביצוע 
 האיטום + תיק תעוד בשלב מתן תעודת גמר/איכלוס.

 איזור התייעצות בנושא גזי קרקע 2.4.7

בהתאם לנוהל עבודה שיושם לאחרונה בין המשרד להגנת הסביבה והרשות לאיכות הסביבה  
צורך  איןבאזורים בהם חלה חובת התייעצות בנושא גזי קרקע  2013ש אפריל ומיושם החל מחוד

 לפנות למשרד להגנת הסביבה אלא לאחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה.
 חקירת זיהום מי תהום 2.4.8

בכל מקום בו קיים פוטנציאל לזיהום מי תהום או ממצאי גז קרקע מצביעים על נוכחות מזהמים 
מי תהום בהתאם להנחיות רשות המים. יש לפנות בנושא זה למנהלת  יש לבצע חקירת זיהום

תחום שיקום מקורות מים מזוהמים ברשות המים. במקרים בהם נדרשת חקירת מי תהום לא 
תתבצע פעילות חפירה ודיפון עד לקבלת אישורם הסופי. קיימים מצבים )בודדים( בהם נדרש 

ור מי תהום באתר הבניה. איזור רגיש להחדרת ניטור קבוע של מי תהום ו/או הקמת מתקן לטיה
מי נגר עילי למי תהום מופיע במפת זיהומי קרקע וגזי קרקע בקווים מקווקווים אדומים החופף 

. איזור בו קיים זיהום מי תהום מוכח או פוטנציאלי. פעולות הבניה )כגון 4ב/34ברובו לתמ"א 
נגר עילי למי התהום עלולים לגרום קידוחי כלונסאות, השפלת מי תהום( ו/או החדרת מי 

להתפשטות הזיהום האקוויפר. באיזור זה יש לפעול בהתאם להנחיות רשות המים הן לגבי השפלת 
 מי תהום וביצוע קידוחים, והן לגבי אופן ההחדרה/איסור ההחדרה.

 היתר לפירוק אסבסט  2.5

 האם יש לוחות שבורים.יש לסמן בהגשה את האסבסט בצבע כתום ולציין בכמה מ"ר אסבסט מדובר ו
 מ"ר אסבסט ושלם : יפורק בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה  50 -פירוק אסבסט מתחת ל

 .  7בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט
  מ"ר ו/או לוחות שבורים חייב בקבלת אישור הועדה הטכנית לאבק מזיק של  50פירוק אסבסט מעל

  .  8ההמשרד להגנת הסביב

                                                           
 יועצי קרקע / גזי קרקע . רשימת 4
 ברשות המים יש לפעול מול מנהלת תחום שיקום מקורות מים מזוהמים. 5
 רשימת יועצי איטום. 6
 .29.1.12ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט. מעודכן לתאריך הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין  7
 .25.12.11 -צמנט במבנים מעודכן ל -דות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסטהנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבו 8
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 יש להמציא את אישור המשרד להגנת הסביבה מהאגף למניעת אבק מזיק לפני ניפוק ההיתר.
והוא זה שפונה לוועדה הטכנית לקבלת .  10  9על הקבלן לשכור את שירותיו של קבלן אסבסט מורשה

י עם אישורה. האישור מונפק תוך מס' ימים מיום הפניה. יש להמציא את האישור למכון הרישוי העירונ
העתק לרכז רעלים ואסבסט ברשות לאיכות הסביבה. חל איסור מוחלט על פירוק אסבסט לפני קבלת 
אישור המשרד להגנת הסביבה. סוקר אסבסט ששמו אינו מופיע גם בחלק א' כעובד אחראי של קבלן 

 אינו רשאי לבצע עבודות אסבסט. –אסבסט 
 .  11האסבסט יפונה לאתרים מורשים בלבד

 

 וכניםחומרים מס 2.6

 כל הפעילות צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.
 

באחריות הקבלן לפעול ככל שיידרש למנוע היווצרות מפגעים סביבתיים במהלך ביצוע השירות, בכלל  2.7
 זה , מניעת פיזור השפכים לסביבה. 

באחריות הקבלן לספק הדרכה לעובדיו ולמסור לכל עובד את המידע הנדרש בנושא איכות הסביבה  2.8
קשורה לפעילותו בשטח ולנקוט בפעולות הנדרשות על ידו ושל עובדיו לעבודה בטיחותית ע"פ כל דין ה

 בהתאם להנחיות החברה בכל והוראות הדין בכל עת.

באחריות הקבלן להשאיר את אזור העבודה, לאחר סיום ביצוע העבודה כשהוא נקי ומסודר, לשביעות  2.9
 רצונה של החברה בכל עת.

בלן יתייצבו במקום ביצוע העבודה כשהם תקינים וכשירים לביצוע העבודה ויהיו בעלי כלי הרכב של הק 2.10
 כל הרישונות, האישורים, הביטוחים וההיתרים הנדרשים בכל עת בהתאם להוראות הדין. 

 
 הערה כללית

 
,  דרישות והנחיות אלו נכונות למועד הוצאת המסמך והם יעודכנו מעת לעת בהתאם לשינויי חקיקה, תקנות

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה וכיוצא בזה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 
 
 
 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . )חלק א'(24.3.13רשימת קבלני אסבסט ועובדים אחראיים של האגף אבק מזיק מיום  9

 )חלק ב'(. 24.3.13מירשם מפקחי אסבסט פריך וסוקרי אסבסט מיום  10
 .25.2.13מירשם אתרי הפסולת מעודכן לתאריך  11
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 מפרט טכני ותכולת העבודה  -בהסכם  8נספח /)למסמכי המכרז( י"ב נספח 
 וראות כלליותה 1

 תיאור העבודה 1.1
-של חברת מי בעבוותשל קווי מים, ביוב ותיעול  לתיקוני שברתבוצענה העבודות  ההסכםבמסגרת  1.1.1

, כולל שוחות מעלהמ"מ ו 110 של קווי ביוב, בקטרים תיקוני והחלפתובכלל זה: בע"מ 2010אביבים 
 וחיבורי בתים, חידוש והחלפות צנרת והתחברות לקווים קיימים.

כולל שוחות וחיבורי בתים, חידוש והחלפות  ג צינורבכל קוטר ובכל סו קווי מים תיקונים והחלפת 1.1.2
 צנרת והתחברות לקווים קיימים.

ס"מ, שוחות, קולטנים וקולטני שטח,  150ס"מ ועד  40קווי תיעול, בקטרים  תיקונים והחלפת 1.1.3
 התחברויות לקווים קיימים וכיו"ב.

וך באתר בתוך עד הקבלן נדרש לזמינות מיידית בהתראות קצרות והתייצבות לביצוע עבודות בת 1.1.4
 שעתיים.

על ידי מרכז  לקבלןזמן התגובה להגעה ליעד תיקון התקלה נמדד ממועד הקריאה וההודעה  1.1.5
זמן ביצוע השירות ממועד ההגעה ליעד ועד סיום ביצוע  מחלקת אחזקה ותשתיות.השליטה ו/או 

  .והקבלן מתחייב שיבוצע במהירות האפשרית השירות
י נוסף כלשהו בגין הגעה בפרק זמן קצר יותר מזמני התגובה שהוגדרו הקבלן אינו זכאי לתשלום כספ 1.1.6

, כמו כן מובהר שבמידה והקבלן לא עמד בדרישות זמני התגובה להגעה לאתר ממועד הקריאה לעיל
, החברה תהא רשאית לחייב והתיקון ועד להגעה לאתר וסיום תיקון התקלה בהתאם לזמני התגובה

 כמפורט בהסכם.את הקבלן בפיצוי כספי מוסכם 
הקבלן מחויב לתעד ולצלם כל תיקון שנעשה על ידו ואת המיקום המדויק בו הותקן/הוחלף פריט  1.1.7

לשם התאמה לכל פקודת עבודה שקיבל ולשלוח את התמונה והתיעוד למרכז השליטה של החברה 
כל ו/או למחלקת אחזקה ותשתיות ו/או למערכת התפעול )מפל( בהתאם להנחיות והוראות החברה ב

 עת.
ועבודות דו"ח סגירת תקלות ו/או מחלקת אחזקה ותשתיות הקבלן מחויב להגיש למרכז השליטה  1.1.8

כולל תיעוד, פירוט וצילום של כל  בכל יום 10:00שבוצעו ונסגרו על ידו ביום הקודם עד השעה 
 .והעבודות שבוצעו באותו יום עבודה תי עבודה לאחר מילוי כל הפעולוניומהתקלות והתיקונים ו

 תחולת המפרט הכללי 1.2
מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להשלים ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי שבהוצאת הוועדה הבין 

קווי  - 57כון, והחברה הלאומית לדרכים, פרק יטחון, משרד הבינוי והשימשרדית המשותפת למשרד הב
עבודות עפר, עבודות בטון, בטון טרום,  עול וכן כל הפרקים הרלוונטים במפרט הכללי כגון :ימים, ביוב ות

 מתקני תברואה, עבודות צביעה ועוד.
 תכניות  1.3

 , יתוכננו ע"י החברה ועל חשבונה.תכניות מאושרות לביצוע 1.3.1
תכניות הסדרי תנועה, יתוכננו ע"י החברה ועל חשבונה, התוכניות יאושרו, לאחר חתימת החוזה  1.3.2

 ותוך כדי העבודה.  
 לקבלן. או מי מטעמו  האזורמנהל "י תכניות הביצוע יימסרו ע 1.3.3
תכניות נוספות הדרושות לצורך ביצוע העבודה כגון פרטי ריתוכים וסדריהם, הרכבה ו/או התאמה  1.3.4

 של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו.
 ודרכי גישה , שטח אחסנההעבודהשטח חום ית 1.4

ושו וזאת לאחר תאום יקבע עבור הקבלן רוחב רצועת הקרקע לאורך התוואים לשימ האזורמנהל  1.4.1
לקבלן את השטח בו רשאי הקבלן לרכז ציודו וכליו, להקים  האזורמנהל יקבע  ,כמו כן. הנדסי

 )להלן: "שטח האחסנה"(. מחסניו ולבצע פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודה
יקבע בהתחשב בצרכיו של הקבלן והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת האחסנה שטח  1.4.2

וזאת לאחר אישור  האזורמנהל שנקבע עבורו אלא באישור  השטח האחסנהל מחוץ לתחום מבנים א
 רישוי בניה.

מנהל שאושרו על ידי לצורך ביצוע העבודה יכשיר לעצמו הקבלן דרכי גישה ואת תחום העבודה  1.4.3
 על חשבונו. )נציג החברה( האזור

 מערכות קיימות 1.5
מל, בזק, תאורה, מים, ביוב, תיעול, כבלים, בתחום העבודה יימצאו מערכות קיימות כגון : חש 1.5.1

,בכל מקום תקשורת אחרת, גל ירוק ורמזורים, השקייה וכיו"ב. הקבלן יבצע עפ"י שיקול דעתו 
חפירות גישוש וחפירות  ובכל מקום שידרש ע"י גורמי החוץ ) בזק , ח"ח וכו' ( האזורשיורה מנהל 

איתור בכל מכשור שידרש לרבות הזמת  תידניות לגילוי מיקום ועומק המערכות התת קרקעיו
וזאת בטרם תחילת העבודות, לאחר קבלת אישור לתאום הנדסי. הגישוש יבוצע  מעבדות מיוחדות

האחראית על המערכות ובנוכחות נציגים מתאימים האזור מנהל  ע"י הקבלן ועל חשבונו בנוכחות
ברת החשמל, חברות גי בזק, חשל רשויות נוספות כגון : מחלקות החברה, נציגי העירייה, נצי

 וכיו"ב.  הכבלים
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הקבלן יהיה אחראי לתאם את כל הגורמים לצורך ביצוע העבודות לרבות השגת האישורים  1.5.2
 . האזורמנהל והצגתם בפני  הנדרשים לצורך ביצוע העבודה

אם בעת ביצוע העבודה יפגע הקבלן במערכת כל שהיא על אף ביצוע גישוש מוקדם, יחולו על הקבלן  1.5.3
במפרט הבין  57בפרק ו בחוזה רוכל הוצאות תיקון הנזק ו/או פיצוי בעל המערכת בהתאם לאמ

 משרדי. התיקון יבוצע ללא דיחוי בתיאום עם בעלי התשתית.
הקבלן מתחייב להחזיר למצבם המקורי את המתקנים, התשתיות והנכסים שייפגעו במהלך העבודה  1.5.4

 ב, נטיעות וכל רכוש פרטי וציבורי.מדרכות, כבישים, מערכות, ריהוט רחו ,לרבות
 לוח זמנים ותוכנית עבודה 1.6

 הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות של כל אחת מפקודות העבודה יצויין בכל פקודת עבודה בנפרד 1.6.1
  .ו/או בהתאם להנחיות של מנהל האזור

 בסיס לוח הזמנים ייבנה על פי אבני הדרך הבאים:בעבודות מתוכננות  1.6.2
 .התארגנות 1.6.2.1
 .רי תנועההתקנת הסד 1.6.2.2
 .גישושים וגילוי מכשולים 1.6.2.3
 חפירה, ביצוע תשתיות וכיסוי. 1.6.2.4
 הרכבת אביזרים והשלמת כלל הבדיקות.  1.6.2.5
 החזרת השטח לקדמותו. 1.6.2.6
 מסירה. 1.6.2.7

, האזורמנהל יהיה על הקבלן, לפי דרישת שניתן בפקודת העבודה  הסופיבמסגרת לוח הזמנים  1.6.3
אותם קטעים לפני ציפוי הכבישים להקדים את ביצועם של קטעי עבודה החוצים כבישים ולבצע 

באספלט. לא תשולם תוספת עבור הקדמת ביצוע קטעי עבודה כנ"ל. הקבלן יתחיל בעבודותיו לאחר 
מנהל לתוכנית הארגון, תיאור דרכי הביצוע ולוח הזמנים המוצעים, אלא אם  האזורמנהל אישור 
ם והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל העיכובי האזור

 יהיו על חשבון הקבלן בלבד. המתוקןבגלל איחוריו בהגשת הצעותיו לתוכנית הארגון וללוח הזמנים 
 עבודות לילה 1.7

והתשלום בגין הביצוע בכל שעות היממה  24/7/365בכל שעות היממה  ותהעבודאת הקבלן מתחייב לבצע 
  א הפרדה בין מצב זמנים אחד למשנהויהיה  כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות לל

 צוות עבודה בלילה ובשעות בלתי רגילות 1.8
או כל גורם רשמי אחר )המשטרה וכו'( יהיו רשאים להורות על ביצוע עבודות יזומות /ו האזורמנהל  1.8.1

 מראש בשעות הלילה או בשעות בלתי שגרתיות.
 סגירת רחובות 1.9

הגשה לתאום  לאחרבהצטלבות רחובות תבוצע ביצוע העבודות הדורשות סגירת רחובות לרוחבם או  1.9.1
תנאיה תוך סידורים מקסימליים לצמצום   רשיון וקבלת תנאי משטרת ישראל ולפיהוצאת  הנדסי,

 הוצאת הרשיון תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. הפרעות לתנועת רכב והולכי רגל.
 דרכי הגישה לרכוש פרטי או ציבורי תהיינה חופשיות בכל עת. 1.9.2

 הירותאמצעי ז 1.10
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות וסדרי הבטיחות למניעת הפרעות ותקלות להבטחת רכוש וחיי אדם 

בשטח העבודות ובסביבתן. בדרכים קיימות על הקבלן להציב תמרורים, מחזירי אור, לרבות פנסים 
 מהבהבים בשעות הלילה.

 דרך עוקפת 1.11
ויחזיר המצב לקדמותו בתום העבודה.  ודהאת אתר העבעוקפת ההדבר יכשיר הקבלן דרך  יידרש אםב

 הנ"ל כלול בתשלום עבור הסעיפים השונים, ולא תשולם כל תוספת תשלום בעבור הנ"ל.  
 ביצוע עבודות בו זמנית 1.12

אם יידרש הקבלן לעשות זאת, יהיה הקבלן חייב לבצע בעת ובעונה אחת כמה קטעי עבודה וחלקיהן, אם 
פקודות עבודה שונות, כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה כלולות  באמצעות פקודת עבודה אחת או מספר

 במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות.
 מדידות וסימון 1.13

)נציג החברה( תכניות עדכניות של המצב הקיים כשעליהן צירי מדידה  האזורמנהל הקבלן יקבל מ 1.13.1
המבנים, הקווים  ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את מיקום

 והמתקנים.
, יחדשן אתרי העבודההקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן ב 1.13.2

במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה 
מנהל אשר יאושר על ידי .  עבודות המדידה, יבוצעו באמצעות מודד מוסמך, האזורמנהל על ידי 
 .האזור
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בכתב, אולם אישור זה  האזורמנהל כל מדידה וסימון ורישומן בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור  1.13.3
 לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

הקבלן יסמן את תוואי הקווים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן קווי הבטחה  1.13.4
ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות המקבילים לצירים 

 .האזורמנהל יקבע בתיאום עם 
מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על נכונות  1.13.5

 העבודות שביצע הקבלן.
ה, הן מבחינת מרחקים והן לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטח 1.13.6

 מבחינת מספור היתדות.
)נציג החברה( אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל.  האזורלמנהל הקבלן יהיה רשאי להציע  1.13.7

 )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.
 .)נציג החברה(האזורמנהל בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור  1.13.8
 - אמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מאת נקודות הסימון יש לסמן ב 1.13.9

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי  50 - היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ .ס"מ 2.5/5/75
 נמחק ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות עפר הנמדדות )באם יהיו כאלה(, יהיה הקבלן  1.13.10
יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות  – האזורמנהל ידרוש זאת רשאי, ובאם 

 וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום, ולכל צורך אחר.
יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על  האזורמנהל  1.13.11

ודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעב
 המתוכננים.

, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת, אמה, סרט אתר העבודהעל הקבלן להחזיק ב 1.13.12
בכל  האזורמנהל אלה יעמדו לרשות  אמצעי המדידהמטר ועמודי סימון )ג'ילונים(.  30מדידה באורך 

 עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.
ל הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אחריותו ש 1.13.13

מנהל אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות רצונו של 
. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן האזור

תהיה על חשבון  המדידות כל עבודת תיקון .ולשביעות רצונו האזורמנהל ן לפי דרישת אותן הקבל
 הקבלן. 

הקבלן יכין את תכניות העדות במהלך הביצוע של העבודה על גבי עותק של בעבודות מתוכננות  1.13.14
 התכניות. 

 הקבלן מתחייב כאמור בהסכם, להעסיק ממונה על בטיחות אשר יכין תוכנית בטיחות ויפקח על 1.13.15
 יישומה.

כלל העבודות המתוארות לעיל וכל דרישות המדידה על ידי המזמין ו/או על ידי הרשויות שלהן  1.13.16
ממשקים עם תכולת עבודה זו או אחרת אשר על הקבלן לבצע, כלולות כולן במחירי היחידה השונים 

 ולא תשולם בעבורן כל תוספת. 
 

 לשני שלבים :להסדרי התנועה מחולקים  הוראות - הסדרי תנועה זמניים 1.14
מתכנן הסדרי התנועה של החברה יכין תכנית שתקבל את אישור החברה, בעבודות מתוכננות : שלב א'

עירית תל אביב, משרד התחבורה, המשטרה וכל הגורמים המוסמכים על פי דין. אישור זה יכלול הגבלת 
לרבות פינוי הכלים, ניקוי  מספר ימי העבודה מיום תחילת ביצוע העבודה ועד ליום המסירה וסיום העבודה

  השטח וקבלת העבודה ע"י החברה.
הקבלן יבצע הסדרי תנועה זמניים בהתאם לאישור הגבלת : מסירת אתר העבודה לידי הקבלן.  שלב ב'

)היתר ו/או אישור עבודה(  שקיבל מתאגיד "מי אביבים" ו/או עיריית ת"א ומאת משטרת  השימוש בדרך
ים הנ"ל  לחידוש האישור, ויכין את כל סידורי ההתארגנות לתחילת העבודה הקבלן יפנה לגורמ . ישראל

שידרשו ממנו נציגי החברה ,עיריית ת"א ונציג המשטרה בין אם הדרישות יחפפו את אישור שלב א' ובין אם 
 ידרשו ממנו דרישות נוספות מעבר לאישור. 

ב את הקבלן, אלא אם יאושר לוח הזמנים שיוגדר על פי האישור המקורי שנקבע בשלב א' יחיי 1.14.1
 אחרת בכתב ומראש על ידי החברה. 

או תוכן ע"י יועץ  על הקבלן לפעול עפ"י תוכנית להסדרי תנועה ובטיחות, שתסופק לו ע"י החברה 1.14.2
ולצרפה על פי הנוהל העירוני שיימסר לו במחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי  החברהמטעם  תנועה

התנועה יבוצעו לפני תחילת העבודות באתר. על הקבלן לדאוג הסדרי  יחד עם טופס הבקשה לרשיון.
לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד והשילוט, כל משך עבודתו ולהסירם מייד לאחר תום תוקפם 

 לפי האישורים והסדרי התנועה המאושרים. הכל במקום, 
נפילה לתעלות חפירה,  לצורך ביצוע הסדרי תנועה, גידור שטחי עבודה, הגנת הולכי רגל והגנה מפני 1.14.3

לפי דרישות הגורמים המוסמכים מטר )בהתאם לנדרש(  2עד לגובה ת וישתמש הקבלן בגדרות תקני
הקבלן מתחייב שכל הסדרי הבטיחות לרבות  ., שיאושרו לשימוש על ידי החברהעת בכל
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דור אחר לא יותרו אילתורים והשלמות מגימובהר ש, ים, ורציפים, שלמיםתקני יהיו ות/מעקותהגדר
 ו/או מכל חומר אחר. 

כוללים גם את אחזקת ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים בכל עבודה  הסדרי התנועה  1.14.4
ברחוב בו מתבצעת העבודה. הקבלן חייב לתחזק את ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים, לכל 

סימון כבישים, סימון )תמרור, שילוט, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה,  עבודההאורך תקופת ביצוע 
 כולל כל הנדרש לצורך הקמה ופירוק תוכנית, חניות נכים, סימון מעברי חצייה, עיני חתול וכו'(

תרשים הסדרי תנועה ואחזקת הסדרי תנועה זמניים: תמרורים יהיו לפי דרישות משרד התחבורה, 
פלדה, צביעה )אבני  גארדים, עגלת חץ כולל מפעילים מוסמכים כנדרש, גדרות הגנה, פלטות-מיני

כולל גם את החזרת   כמו כן,שפה, חיצים, מעברי חציה, אי תנועה, קווי עצירה, חניות נכים וכו'(.
הסדרי התנועה הקבועים כפי שהיו לפני תחילת העבודה עם וללא קשר להסדרי התנועה הזמניים, 

 ת וגדרות וכו'.כולל צביעת מעברי חצייה, חניות נכים, חיצים וקווים, אבני שפה,  מעקו
 התיאום על ידי שאושרועגלות חץ בהתאם לאישור ודרישות החברה הקבלן יציב, במקרה הצורך,  1.14.5

לכל סוגי העבודות הנדרשות עבור החברה ובהתאם לכמויות הנדרשות  ההנדסי בעירית תל אביב
 , כולל :כפי שאושר על ידי החברה  באתר העבודה

 אבטחת תנועהו הכוונהמפעיל אחד לפחות, בעל הרשאה ל. 

 לוח נייד מהבהב תקין. 
  מטר  1תמרורים, אביזרי בטיחות, כולל שילוט הודעהx 1  מטר וכל הציוד הנדרש לביצוע

השירות על פי דין והתקן הרשמי בכל עת ולפי הוראות מפקח הבטיחות/ ו/או משטרת 
 ישראל/ו/או נציג החברה באתר.

, סרטי מעקות, גדרות בטחון, אביזרי בטיחות אספקה, התקנה, פריסה, הצבת שילוט, תמרורים, 1.14.6
כולל כיסוי, פירוק, מחיקת סימונים, סימון וצביעת כבישים ומדרכות הכל  סימון, מעקים ניידים

בהתאם לתקנים והוראות המשטרה, מע"צ והרשויות המוסמכות בכל עת ויתר האמצעים הנדרשים 
 לביצוע העבודה.

 הפיקוח והרשויות המוסמכות. הכוונת התנועה על פי הנחיות המשטרה, 1.14.7
 פינוי הציוד והאמצעים להסדרי התנועה בתום העבודות. 1.14.8
 על עגלות החץ שיוצבו בעת הצורך באתרי העבודות לעמוד בתנאים הבאים : 1.14.9

שנים על  10-ואילך )ובכל תקופת ההתקשרות לא יותר מ 2011שנת ייצור/עליה לכביש :  1.14.9.1
 הכביש בכל תקופת ההסכם(.

ללא כל הקבלן מחויב  .התיאום ההנדסי בעיריית תל אביב אישור  את השקיבלעגלה  1.14.9.2
ביצוע העבודות מוסמך להאדם הוכוח הבטיחות עגלות וציוד ה לאשר את  תמורה נוספת

 .בעירית תל אביב הנדסיבמחלקה לתיאום 
 איילון.מחברת נתיבי על הקבלן לספק אישור לעבודה ,כאשר נדרשת עבודה בנתיבי אילון 1.14.10
יתקין ולספק שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי  הקבלן יחזיק, 1.14.11

ונוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך, או במקום  וזהירות לבטיחות העבודה ולביטחונ
 שיידרש ע"י החברה או בא כוחה.

י הקבלן  , הציוד והאמצעים השונים המוצבים על ידןכל התמרורים, השלטים, מעקות הביטחו 1.14.12
לצורך ביצוע השירות יהיו בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים שיימסרו לו על ידי החברה 

"מדריך להסדרי תנועה -וכמפורט ב"הנחיות להגנת עובדי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" וב
 .באתרי עבודה בדרכים בינעירוניות" של משרד התחבורה ובהתאם להוראות הרשויות ועל פי דין

כל התמרורים ואביזרי הבטיחות אשר יוצבו באתרי העבודה יהיו מאושרים לשימוש בהתאם  1.14.13
לחוברת "התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" של משרד התחבורה, 

 1.2)מחזירי אור( וחלק  1.1חלק  2247במתכונתו העדכנית ביותר ותואמים את התקן הישראלי מס' 
 קן הרשמי המאושר בכל עת.)תמרורים( ו/או הת

כל התמרורים שיוצבו ויסומנו יהיו תואמים ללוח התמרורים המעודכן ביותר ולתקנות והנחיות  1.14.14
משרד התחבורה, המשטרה והרשויות המוסמכות בכל עת להצבת התמרורים המעודכנים ביותר. על 

ך זמן השימוש התמרורים להיות במצב תקין, בלתי בלויים, נקיים מאבק ומלכלוך אחר בכל מש
 בהם באתר העבודה.

 ביצוע העבודה יהיה בהתאם לתכניות. כל סטייה או טעות בביצוע תתוקן על חשבון הקבלן. 1.14.15
לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש  1.14.16

ש ציבורי כלשהו. והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכו' או בזכות השימוש וההחזקה ברכו
לצורך כך, יסמן הקבלן באמצעות הציוד שברשותו דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה 

 .מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים, על מנת לא לפגוע בנוחיות הציבור
הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בכפוף לתנאי הרישיון העירוני ותנאי המשטרה וחוקי העזר  1.14.17

 וניים.העיר
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במידה ותיווצר בעיה בטיחותית מכל סיבה שהיא הקשורה לעבודתו באתר העבודה או בסמוך לו  1.14.18
ומנהל העבודה יורה לו על סילוק המפגע הבטיחותי )בעל פה או בכתב(, עליו לבצע זאת בתוך 

 שעתיים מרגע מסירת ההודעה על המפגע.
לים במחירי היחידה השונים, המחיר מובהר בזאת כי למעט תכולות אביזרי הסדרי התנועה הכלו 1.14.19

עבור הסעיפים בפרק הסדרי התנועה בכתב הכמויות הינו תשלום קבוע וסופי וכולל בתוכו את כל 
העלויות עבור מתן השירות בצורה נאותה ומשביעת רצון לרבות אספקת עובדים, כלים, ציוד, 

 ,כיסוי, התקנה, פירוק, פקהשלטים כולל אס ,, גדרות ומעקות עפ"י תכנית הסדרי תנועהתמרורים
שבת וחג ומעבר , כולל מחיקת סימונים על ידי סימון וצביעה מחדש כולל עבודה בלילה 'הסרה וכו

 .אליו לא יינתן כל תשלום נוסף
כולל בתוכו הובלה לאתר אספקה ופריסת הסדרי התנועה התשלום, בעקיפין או במישרין, עבור  1.14.20

שינוע באתר למשך כל זמן , הרכבה ,פירוק המעקה/גדר הסדרי תנועה לצורך הרכבת או, העבודה
 .פירוק בסיום העבודה והחזרת הציוד למחסני הקבלן ,ביצוע העבודה

פנס ) 932 -ו (עמודי הכוונה) 930התשלום עבור הצבת המעקים כולל בתוכו גם התקנת תמרורים  1.14.21
המעקה יהיו על פי  כמו כן, בחירת סוג ודגם .לפי דרישות התקן ,המורכבים על המעקה (מהבהב

 .התוכנית המאושרת לבניית הסדרי תנועה ללא כל תשלום נוסף
מזוודות עם קונוסים, סרטי סימון, מחסומים  1עגלת חץ בעבודות מכל סוג שהוא אספקה של  1.14.22

. הקבלן הינם על חשבון העבודהכולל פריסתם ואיסופם בסיום העבודה ו/או ניידים, תמרורים וכ"ו 
תשולם על ידי החברה בהתאם  1שתדרש ותאושר על ידי החברה מעל עגלת חץ כל כמות של עגלות 

בהתאם לתוכנית  כתב הכמויות. פריסה של מעקים וגדרות ישולמו על ידי החברהמחירים בל
 לעבודה. מעבר לתקופת הלו"ז לעבודהמאושרת והנחיות הגורמים המוסמכים בכל תקופת הלו"ז 

 ( יהיו ע"ח הקבלן במלואן. 1)מעל  ההוצאות כולל עבור העגלות הנסופות

לפרק מעבר להשאיר את הסדרי התנועה תקופה  ,האזורבמידה ויידרש בכתב ומראש ע"י מנהל  1.14.23
( עבור 100%שלם את ההוצאות בפרק הזמן הזה במלואם ), החברה תבלוח הזמנים המוגדרהזמן 

 . התקופה שתחל מסיום העבודה
של קונוסים, סרטי ואיסוף בסיום העבודה פריסה מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור כמו כן  1.14.24

 .בכל סוג עבודה שהיא סימון, תמרורים קטנים וכ"ו
ונספחיו, הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על , ההסכם מבלי לגרוע  מכל הוראות המכרז 1.14.25

 כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב  או םפני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה
 הולכי רגל מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. 

בטיחות התנועה ע"י התקנת מעקות בטיחות לחסימת אזור כל הסדרי הליהיה אחראי הקבלן  1.14.26
 או מאבטחים העבודה, תקניים, מכל סוג שיידרש, שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים או שוטרים

ועת העבודה בשלטים, תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות וכדומה. הקבלן יסמן וישלט את רצ
 כל הגורמים המוסמכים בכל עת.הכול בתאום עם  -בטיחות וכו' 

הקבלן מתחייב לחלק על חשבונו וללא כל תשלום נוסף פליירים העבודה טרם תחילת ביצוע  1.14.27
כפי  העבודהר )שיסופקו על ידי החברה( והודעות בכל תיבות הדואר, בנינים, משרדים ובתים באזו

 .עבודהשידרש על ידי החברה בכל 
: סימון הסדרי תנועה זמניים, לקראת ביצוע עבודות תשתית ברחובות, יבוצע על "לבן –אדום "נוהל  1.14.28

מצד בחברה בהתאם לתכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת. על  נוסףחשבון הקבלן וללא כל תשלום 
תודבק מדבקה צהובה  גב התמרורים והשלטים 

ושעת ההצבה בפועל.  יה יצוינו, בטוש, יום ועל
 להלן דוגמת המדבקה :

 

 
 
 
 
 

יהיה אחראי לביצוע סימון המדרכות והצבת התמרורים והשלטים לפי הנחיות יועץ  הקבלן 1.14.29
הבטיחות, תכניות הסדרי התנועה, ואישור הגורמים העירוניים והמוסמכים בכל עת ולא יאוחר 

( 818לבן )תמרור  –העבודות. בעת סימון המדרכה באדום ( ימי עסקים בטרם יחלו 3משלושה )
הקבלן או מי מטעמו יהיה אחראי לרשום את מספרי כלי הרכב החונים בצדי המדרכה שנצבעה 

 ולצלם את כלי הרכב החונים.

לכל כלי רכב שחונה במקום תוצמד גלויה מתחת למגבי השמשות, המורה לנהג לפנות את רכבו  1.14.30
 שתית המתוכננות. להלן דוגמת הגלויה :לצורך ביצוע עבודות הת
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באחריות הקבלן או מי מטעמו לציין את פרטי כלי הרכב החונים ברחוב בה מבוצעת העבודה.  1.14.31

הטבלה ובה פרוט כלי הרכב בליווי תצלומים כלי הרכב החונים תועבר, באחריות הקבלן ויועץ 
 הבטיחות מטעמו, לגורמים הבאים :

  האזורמנהל 
 מוקד העירוניה 
   משל"ט אגף הפיקוח 

 .מרכז השליטה והבקרה של החברה 

 , מפקחי תנועה, מפקחים של נתיבי איילוןשיטור סדרנים )מאבטח לא חמוש( התשלום עבור 1.14.32
  יהיה כדלקמן : ואבטחה

אספקת סדרנים )מאבטחים ו/או בודק בטחוני לא חמוש( בעת הצורך ככל שידרש יהיו  1.14.32.1
רשאי לבצע זאת באמצעות עובדים שמועסקים על ידו במידה  על חשבון הקבלן. )הקבלן

 ואושר על ידי התיאום ההנדסי בעירית תל אביב(.  
במקרה הצורך קבלת שירות שיטור ו/או פקחי תנועה ו/או מפקחים של נתיבי איילון  1.14.32.2

 יוזמן וישולם על ידי החברה.
יכים להזמין אם צר עבודהבכל למרכז השליטה של החברה באחריות הקבלן להודיע  1.14.32.3

נו לבקשת והוזמ במידה, .מפקחים של חברת נתיבי איילוןו/או מפקחי תנועה ו/או  שיטור
לא השתמש בהם י איילון באו מפקחים של חברת נתי/וו/או שוטרים מאבטחים הקבלן 
( 100%, העלויות )שעות מראש 36 ע על כך לחברהיביצוע העבודה, ולא הוד עבורבפועל 

 ן.יהיו על חשבון הקבל
 בדיקת טיב ואיכות המוצרים 1.15

הקבלן יספק צנרת ואביזרים, וכל מוצר אחר שיידרש לו, אשר נושאים תווי תקן ישראלים. כלל המוצרים 
הקבלן ייספק לנציג המזמין, ככל שיידרש על ידו,  המסופקים לאתר, ישאו תעודת בקרת איכות  של היצרן.

מיניהם, חומרי סלילה, חומרי צנרת, מוצרי בטון, תעודה ואישורים בתוקף לכל מוצר, לרבות מצעים ל
במידה והקבלן לא ינהג כך, נציג המזמין רשאי להורות לו לסלק את  ומוצרי מסגרות וכל מוצר אחר.

 המוצרים מן האתר באופן מיידי וללא דיחוי, ואף להפסיק את עבודתו.
 אחריות הקבלן על המוצרים  1.16

שנים מהיות  3רים שיסופקו על ידו לתקופת בדק של הקבלן יעניק אחריות לעבודה ולטיב החומ 1.16.1
 הקו פעיל עבור כל עבודה שבוצעה על ידו.

שנים מהיות הקו  5, תינתן אחריות הקבלן לתקופת בדק של מפורט להלןעבור קווים שקוטרם  1.16.2
 פעיל, כמפורט להלן:

 )כולל( ומעלה. 12מקוטר " –קווי מים   1.16.2.1
 לה.מ"מ )כולל( ומע 315מקוטר  –קווי ביוב   1.16.2.2
 ס"מ )כולל( ומעלה. 125מקוטר  –קווי ניקוז   1.16.2.3

 תיעוד וצילום סביבת העבודה 1.17
בטרם יחל הקבלן בעבודתו עליו לצלם את כלל גדרות וחומות המגרשים הפרטיים והציבוריים  1.17.1

נמנע  , לאורך כל הרחוב, ומשני צדדיו, בוידאו ובתמונות, ובאופן מיטבי ללא הפרעות.הגובלים
 יאלץ לשאת בכל נזק שיוצג בפני המזמין , במהלך העבודות .  הקבלן מלבצע האמור ,

בטרם יחלו עבודותיו של הקבלן ו/או כל פעולה בשטח  האזורמנהל הצילום יועברו לידי קבצי  1.17.2
 מטעמו.

 מטעם המזמין  יאשר לקבלן ביומן העבודה את קבלת החומר ותקינותו.  האזורמנהל  1.17.3
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כלולות כולן במחירי היחידה השונים ולא תשולם לעיל  1.17בסעיף כלל העבודות המתוארות  1.17.4
 בעבורן כל תוספת. 

 אספקת שרותים ניידים  1.18
לכל פרק  עבור עובדיו ניידיםשעות או יותר, הקבלן יספק שירותים  48יארך בעבודה שביצועה  1.18.1

 .הזמן של ביצוע עבודות באתר
  ל תוספת.אספקת השרותים הניידים לעובדיו תהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כ 1.18.2

 :   העבודהסיום אחריות הקבלן ב 1.19
אלא אם קיבל בסיום כל עבודה, הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו.  : מיד החזרת המצב לקדמותו 1.19.1

החזרת המצב לקדמותו כוללת בין השאר, את תיקון . האזורממנהל הקבלן הוראה אחרת בכתב 
ובלת עודפים ופסולת לאתר , ריצוף, תיקון מדרכה ואבני שפה, סילוק והבאספלט חםהכביש 

 פינוי צנרת, החזרת הסדרי התנועה הקבועים, המוסמכים, שפיכה מאושר על ידי הגורמים
 .אביזרים וחומרים 

, הסגירה תבוצע באמצעות אספלט קר האזורמנהל במידה ויש לבצע סגירה זמנית על פי הנחיית  1.19.2
ה באספלט חם בהקדם האפשרי, בלבד, הדבר לא ייחשב כסיום עבודה ועל הקבלן לחדש את הסגיר

 דה מיום ביצוע האספלט הקר.וימי עב 3-ולא יאוחר מ
הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות על פי דין כולל המפורט להלן טרם בעבודות מתוכננות  1.19.3

 לחברה בסיום העבודות: העבודהאתר מסירת 
 .עבודהריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו ב 1.19.3.1

י העבודה )אביזרים, כבישים, מדרכות וכד'(  ובדיקת בדיקה ויזואלית של כל מרכיב 1.19.3.2
 תקינותם.

לתיאום מועד מסירת הקו ימסר  ,(החברהמילוי טופס "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י  1.19.3.3
תיק מתקן )תיק כולל , מטעם החברה האזורמנהל עם  על ידי הקבלן לחברה בתיאום

 ים הבאים:עותקים,  אשר כל תיק יכיל את המסמכ 3-הכנה למסירת הקו( ב

 טופס  "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין(. 1.19.3.3.1
)במידה חתום ע"י מודד מוסמך  DWGקובץ תוכניות לאחר ביצוע בפורמט  1.19.3.3.2

 והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן(.
 .עבודהשהותקן ב פריט/לכל אביזרחשבונית ששולמה  1.19.3.3.3
, העבודהעתקים מכל תוצאות בדיקות האיכות )בדיקות הורסות( שבוצעו ב 1.19.3.3.4

 השירותים השונים. ע"י נותני
תוצאות בדיקות מעבדה של חיטוי הקווים, כולל טופס ריכוז ביצוע חיטוי קווי  1.19.3.3.5

 מים.
העתקים של כל ההזמנות שבוצעו לנותני השירותים השונים במהלך ביצוע  1.19.3.3.6

 .העבודה
 אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי החומרים והאביזרים. 1.19.3.3.7
 ת.תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימו 1.19.3.3.8
 דוחו"ת תוצאות צילומים רדיוגרפיים של הצנרת. 1.19.3.3.9

 תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני/ ספקי הציוד והאביזרים. 1.19.3.3.10
יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה" לפני מועד   העבודהמנהל  1.19.3.3.11

המסירה ויוציא פרוטוקול המסכם את המשימות שעל הקבלן לבצע כדי 
של ת התשתיות למסירה למחלקת אחזק בודהעלהכין את העבודות שבוצעו ב

 .וגורמים נוספים, ככל שיידרש החברה
 נציגי החברה.ו בנוכחות נציגי הקבלן תתבצעהמסירה  1.19.3.3.12

 (רהבהתאם לדרישות והנחיות החב ולותוגד )יבוצע רק בעבודות מתוכננות מסירה תיק 1.20
 עם סיום העבודה יכין הקבלן תיק מסירה. 1.20.1
 ת העדות.את תכניוורים, הצילומים, הדו"חות וכן תיק המסירה יכלול את כלל האיש 1.20.2
תיק המסירה יכלול קלסר או קלסרים אשר מאורגנים עם חוצצים, אשר ביניהם יתועד כלל  1.20.3

 החומר בנושאים הבאים:
 תכניות עדות 1.20.3.1

 .צילומי קווים ודוחות מעבדת הצילום 1.20.3.2

 .הרס )רנטגן ואחרים(-צילומי אל 1.20.3.3

 .דו"חות שירות שדה 1.20.3.4

" במתח של HOLIDAY-DETECTOR" עטיפה על ידי מכשיר דו"חות בדיקות השלמת 1.20.3.5
25000kV  שדההעל ידי נציג שרות. 
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 .בדיקות מעבדה מכל סוג שיבוצעו במהלך העבודה 1.20.3.6

 .דו"חות בדיקות לחץ ואטימות לקווי לחץ ו/או גרביטציה חתומים ע"י נציג המזמין 1.20.3.7

 .מזמיןדו"חות בדיקת אטימות קווים ושוחות הידרוסטטים חתומים ע"י נציג ה 1.20.3.8

 שרד הבריאות.אישורי חיטוי ע"י בעל רישיון מ 1.20.3.9

 .עבודהתעודות משלוח של כלל המוצרים שסופקו ב 1.20.3.10

, כולל עבודהדו"ח מאזן בטבלה של כלל החומרים שסופקו ע"י המזמין ובוצעו ב 1.20.3.11
המקטעים בהם הותקנו, כמות שסופקה ותאריך הספקה, כמות שהוחזרה ותאריך 

 קה וזיכוי מול המזמין.החזרה, הדוח יגובה בתעודות הנפ
 מלא ותקין,  הינו תנאי הכרחי להגשת חשבון סופי. הגשת תיק מסירה 1.20.4
הכנת תיק המסירה והגשתו בעותק קשיח ודיגיטלי כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם  1.20.5

 בעבורו כל תוספת.
 

 )יבוצע רק בעבודות מתכוננות( (AS MADEבדיעבד )עדות תוכנית  1.21
( בצבע AS MADE) בדיעבד תכניותימסור הקבלן למפקח  ירה, ק המס, בתיהעבודה סיום עם 1.21.1

 .האזורמנהל שהוכנו ע"י מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור 
התכניות יוגשו איסוף הנתונים לתכנית יתבצע בזמן אמת / במהלך העבודות ולא רק בסיומן 

כנת המעודמגנטית )ממוחשבת( במדיה או /, והבמדיה דיגיטלית בתוכנת אוטוקד בגרסה האחרונ
 העתקים. 3 -וכן בהדפסה ב ,ו/או בהתאם לכל דרישות החברה בכל עת בחברה

התכניות תעשינה על גבי קבצי התכנון שימסרו לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים  1.21.2
המערכת ל והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת ש

 מק כיסוי, סימון ומידות של כל המכשולים שחצה במהלך החפירה,בעתיד כגון: תוואי קווים, עו
הקבלן יספק יחד עם התכניות בדיעבד גם את טיוטת המדידות  מידות של צינורות כבלים וכד'.

 לעיל. 1.13שביצע במהלך הביצוע כאמור בסעיף 
ום מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת סי הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה 1.21.3

 ולאישור חשבון חלקי וסופי  של הקבלן. העבודה 
עבור תוכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות 

 הנקובות בכתב הכמויות.
ן ות נדרש הקבל. עפ"י ההוראבדיעבד" תכניות העדות"לגבי אופן הכנת  להלן הוראות החברה, 1.21.4

 רטים כדלקמן:לציין על התכניות את הפ
 קווים   1.21.4.1

 .מספר רחוב, שם הרחוב 1.21.4.1.1
  .מס' בית 1.21.4.1.2
 .בין השוחות או מגופים )מ"א( L –אורך  1.21.4.1.3
 קוטר )בס"מ לביוב ותעול ובאינצ' למים(. 1.21.4.1.4
 .שיפוע בין השוחות )%( 1.21.4.1.5
 .שנת הנחת הצינור 1.21.4.1.6
1.21.4.1.7 I.L HIGH .ביציאה משוחה מלמעלה, לפי כוון הזרימה 
1.21.4.1.8 LOW HIGH–I.L  הזרימה.בכניסה לשוחה שבמורד, לפי כוון 
1.21.4.1.9 LOW LOW – I.L .בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 

 מקום הקו )ראה טבלה(. 1.21.4.1.10
 חומר הצינור )ראה טבלה(, ועובי דופן. 1.21.4.1.11
 סטטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו : פעיל, מתוכנן, מבוטל, לאחר ביצוע או   1.21.4.1.12

 אחר(.
 מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב(. 1.21.4.1.13
 לה הקו.ות"( את הקווים לפי הזרימה ממעג )"לבניש להצי 1.21.4.1.14
הקווים יהיו ממוספרים. מספור הקווים יהיה בהתאם למספור השוחות  1.21.4.1.15

 .)החל מהתחברות לשוחה קיימת( שבקצוות של אותו קו
 שוחות 1.21.4.2

 רחוב )מספר רחוב(. 1.21.4.2.1
 שם הרחוב 1.21.4.2.2
  .מס' בית 1.21.4.2.3
 מס' השוחה. 1.21.4.2.4
 ס"מ בשוחה מלבנית(. Xקוטר )ס"מ או ס"מ  1.21.4.2.5
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1.21.4.2.6 T.L – ולוטי( על המכסה.חלט )אבסגובה מו 
1.21.4.2.7 I.L –  מוחלט )אבסולוטי( של הצינור בכניסה.גובה 
1.21.4.2.8 I.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה 
 סטטוס )ראה טבלה(. 1.21.4.2.9

 שנת ההנחה. 1.21.4.2.10
 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח. 1.21.4.2.11
 )מ'(. Hעומק השוחה,  1.21.4.2.12

 חיבורים לבריכות מי גשם )תאי קליטה(  1.21.4.3
 שם הרחוברחוב )מספר רחוב(,  1.21.4.3.1
 מס' בית  1.21.4.3.2
 קוטר )ס"מ( 1.21.4.3.3
 )מ.א(. Lאורך  1.21.4.3.4
 )%(. Iשיפוע  1.21.4.3.5
1.21.4.3.6 I.L .יציאה : גובה מוחלט )אבסולוטי( ביציאה מתא קליטה 
1.21.4.3.7 I.L .כניסה : גובה מוחלט )אבסולוטי( בכניסה לשוחת הקו 

 בריכות למי גשם )תאי קליטה( 1.21.4.4
 מידות הבריכה )תא( 1.21.4.4.1
 ( מ'.H( ס"מ. עומק )B(, רוחב )Aאורך ) 1.21.4.4.2
 וצעו.מספר בריכות שב 1.21.4.4.3

 תעלות עם רשת לניקוז 1.21.4.5
 ( מ'.H( ס"מ. עומק )B(, רוחב )Lרך )מידות : או

 אביזרים בקו מים 1.21.4.6
 רי בתים רגילים או כפולים, מעברימגופים, דרסרים, ב"כ עליון ותחתון , חיבו לסמןיש 

 קוטר, אוגנים וכיו"ב.
 טבלת ריכוז כמויות 1.21.4.7

 יש להכין, לפי דוגמא הרצ"ב, על גבי דיסקט.
 בדיעבד :עדות  ות לתכניותהערות נוספ 1.21.4.8

 המתאר בברור את פרטי הביצוע. "מקרא"ביצוע חייבת לכלול  תוכנית לאחר 1.21.5
על גבי אך ורק  גליונות החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו 1.21.6

 )תנוחה(. תוכנית
כן, תרשים סביבה  קיים יותר מגליון אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת רציפותן בהתאם. כמו אם 1.21.7

 .כולל "מפתח גליונות"
 פרטים כדלקמן :ה( את AS MADEתכניות לאחר ביצוע ), יכללו ףבנוס 1.21.8

 ".AS MADE" "תוכנית לאחר ביצוע" או תוכנית -ציון כותרת 1.21.8.1
או כל הסכם מספר פק"ע  הזמנה מס' , מס' ההסכם, )התחלה וסיום( הביצוע תאריך  1.21.8.2

 אחר.
ר על ידי למסמך שיאושאות "ריכוז כמויות" בהתאם יש להוסיף על גבי התוכנית טבל 1.21.8.3

 החברה. 
 שם הרחוב, מספר הרחוב, קטע לביצוע,  1.21.8.4
 תוכן העבודה,  1.21.8.5
 קו חדש וקו מבוטל,  1.21.8.6
 סימון התחברות לקו קיים,  1.21.8.7
 שכבות/צבעים לפי תנאי המכרז, תואם למקרא,  1.21.8.8
 כל הנתונים הטכניים כגון אורך שיפוע, עומק שוחות, אינוורטים ועוד. 1.21.8.9

 סקיצה מקבלן(.חיבורי מים )אורכים וקטרים לפי  פירוטטבלת  1.21.8.10
הרשת  – ITM, בקורדינטות AutoCad12, בגרסא DWGבפורמט  AS MADEדיסק  1.21.8.11

 ישראל החדשה.
( של קווי ביוב ותיעול, שרוול, ניפוץ, ציון AVIדיסק ודו"ח צילום טלוויזיוני )בפורמט  1.21.8.12

 אורך הכולל של קו המים וכו'.
ע, לרבות חותמת ד מוסמך וקבלן המבצע בהתאם לביצו, מודמפקח/מנהל אזורפרטי   1.21.8.13

 והתאריך של כל אחד מהם. 
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 העבודה. הכנת תוכניות לאחר ביצוע יעשו על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהם בוצעה 1.21.9
( עבור קווי ביוב, תיעול ומים, יש להשתמש בצבע AS MADEלצורך סימון פרטי הביצוע ) 1.21.10

שבוצעו במסגרת  לבמסגרת העבודה, בכחול עבור קווי התיעואדום עבור קווי הביוב שבוצעו 
העבודה ובירוק עבור קווי המים שבוצעו במסגרת העבודה, וכן יש לכתוב את פרטי הביצוע 

 בצבעים התואמים.
 את הנתונים המקוריים המתוכננים. את ("AS MADE") "בדיעבדעדות  תכניות"אין למחוק ב 1.21.11

וכנן ורק לצידו המת ן"י העברת קו )בצבע שחור( על הנתוהשנויים לעומת התכנון יש לסמנם ע
 אחר הביצוע. לציין את הנתון החדש של

 ליד הנתון. V -אם הנתונים שלאחר הביצוע זהים למתוכננים יש לסמנם ב 1.21.12
 יש לסמן את הקווים הקיימים שבוטלו )בצבע צהוב(. 1.21.13
הביצוע  אשר יכילו (  ממוחשבים של התוכניות שלאחר  CDיש להגיש בשלושה תקליטורים ) 1.21.14

, ובנוסף, 2012בגירסת  DWGוכן   PDFכולל תיאום מערכות בפורמט :  התכנוןאת כלל קבצי 
במבנה קבצים צבעוניים.  הקבצים  יוגשו ויוכנו בהתאם לדרישות החברה קשיחים סטים  3
 .  .G.I.S-קליטתם במערכת ה יאפשר את ש

)הגדרות הנתונים בשכבות ובקודים  איםתוכניות עדות יכללו, בין היתר, את הנתונים הב 1.21.15
 :מפורט להלןכ

 טבלת החומרים 1.21.15.1

 בטון מזוין 1

2 P.V.C 

 בטון תלת מזוין 3

 פלדה 4

 
 טבלת סטטוס 1.21.15.2

 בשימוש 1

 בבניה 3

 לא בשימוש/מבוטל 4

 זמני 5

 להריסה 6

 
 

טבלת 
מיקומים

1 
 מדרכה

 כביש 2

 תנועה-אי 3

 מגרש 4

 חצר 5

 גינה 6

 סמטה 7

 ילשב 8

 
 טבלת סוג הכוכים 1.21.16

 שוחה עגולה 0

 שוחה מלבנית 1
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 תא לחץ 2

 תא שובר לחץ 3

 תחנת שאיבה 4

 בריכת מי גשם 5

 עוגן 6

 שוחה רגילה )א.ע.ד( 8

 תחנת שאיבה )א.ע.ד( 9

 תא מגוף 10

 
 טבלת מקור המדידה 1.21.17

2 1:250 

3 1:1250 

 חתך 4

6 1:1000 

7 1:10,000 

 מקבלנים 8

9 1:500 

 
 :הדוגמאות כדלקמן כמויות לפי  טבלאות ריכוזניות בנוסף לנ"ל יש לכלול ברישומים שעל התכ 1.21.18

 ביוב 1.21.18.1

 

שוחו חיבורים הערות
 ת

 צינורות מ.א.

מס' קטע 
הקו החל 
מהחיבור 
 לקו קיים

מס' 
 סד'

סה"כ  
אורך 

 מ'

מס' 
 250 יח' יח'

 מ"מ
200 

 מ"מ
160 

   מ"מ

;       1-2 1. 

       2-3 2. 

סה"        
 כ

 
 תיעול 1.21.18.2

 

שוחו חיבורים הערות
 ינורות מ.א.צ ת

מס' קטע 
הקו החל 
מהחיבור 
 לקו קיים

מס' 
 סד'

 
סה"כ 
אורך 

 מ'

קולטני 
-גשם

 יח'
 100 יח'

 ס"מ
   ס"מ 40 ס"מ 60

       1-2 1. 

 דוגמא

 דוגמא



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 136מתוך  68עמוד 

שוחו חיבורים הערות
 ינורות מ.א.צ ת

מס' קטע 
הקו החל 
מהחיבור 
 לקו קיים

מס' 
 סד'

       2-3 2. 

סה"        
 כ

 תום על התוכניות." באתר יש לבצע בפיקוח מהנדס שיחAS MADEאת המדידות "             
 
 ספקת מיםא 1.22

מנהל ם לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח החברה ויסופק לאחר שיותקן מד מים ובתיאום עם ספקת מיא
 )נציג החברה(. האזור

 
 ספקת חשמלא 1.23

 ספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו.א
 
 )בעבודות מתוכננות( בדיקות שדה ומעבדה 1.24

 ומבוצעיםהעבודה המסופקים טיב החומרים ו הורסות לקביעת איכות וסוגהורסות ולא  בדיקות מעבדה
 . האזורמנהל ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט הכללי והחלטת 

לבדיקת איכות וטיב  הנדרשותבדיקות כל הלשם ביצוע  מוסמכותהקבלן יתקשר עם מעבדה ו/או מעבדות 
ישירות דיקות בכוחות עצמו )לחלופין , רשאי המזמין לבצע הב הקבלןהחומרים והעבודה המסופקים ע"י 

לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן את פרטי המעבדה לאישור  ע"ח הקבלן(.אל מול המבדקות השונות 
 ועפ"י הנחיותיו. האזורמנהל הזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות  .האזורמנהל 

 :דהעבוכל סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך 
 מר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(.חומר מקומי לאפיון החו 100%בדיקת  .1
 מטר(. 100בדיקת הידוק שתית )כל  –, כולל בשתית להנחת שוחותבדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי .2
 חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(. 100%בדיקת  .3
 מטר(. 100שכבות המילוי )כל צפיפות שדה של חומר מילוי/מצע בכל קת בדי .4
 בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספלט בשטח. .5
 גלילים(. 4מטר  100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל  .6
 .האזורמנהל רישת כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל בהתאם לד 118בדיקות בטון לפי ת"י  .7
 החומרים והמלאכות, לרבות אטמים וצינורות.בדיקות שוטפות לטיב  .8
 לקווי לחץ וגרביטציה וכן לשוחות הביוב והניקוז. בדיקת לחץ ואטימות .9

)נציג החברה(  האזורמנהל או על פי הנחיות  עבודהמהריתוכים בלפחות  15% -צילומים רדיוגרפים. כ .10
 כפי שיורו תוצאות הצילומים.

על ידי נציג  25000kV" במתח של DETECTOR-IDAYHOL" בדיקות השלמת עטיפה על ידי מכשיר .11
 .שדההשרות 

)כל אורך הקו ובתוכו, כולל חיבורי ומעלה וכן לכלל קווי ביוב וניקוז  6לכלל קווי מים "צילום וידיאו  .12
  חלקות בביוב(.

בתוקף של משרד  צוע בעל רישיוןעל ידי בעל מק החיטויביצוע בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר  .13
 .ועל פי הנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי  הבריאות

 
על הקבלן לקחת  ,מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע מנהל אזורלהקבלן יהיה חייב להודיע 

וצאותיהן. בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לת
שידרשו בהתאם  לא תובאנה בחשבון. הקבלן יישא בהוצאות כל הבדיקותתביעות לפיצויים בגלל הנ"ל 

. תוצאות המעבדה יוגשו בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים גם פרק של ניתוח הנתונים האזורמנהל להוראות 
 ומסקנות. 

 
 מדידה לתשלום

ובתקופת  ת ההסכםול בדיקות חוזרות במשך כל תקופכל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כול
חובת הקבלן  האחריות, חלים על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

להציג דוחות מעבדה תקינים המעידים על איכות עבודתו והתאמתה לדרישות ולתקנים המקובלים בכל 
הסופי שיגיש , עלות הבדיקות תנוכה מהחשבון ת בעצמהתחליט לבצע את הבדיקו שהחברהבמקרה  עת.

   מטעמו.ספקים ים בהם המזמין יפעיל עבודההקבלן ב
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 כלי רכב, ציוד ושירות  1.25
שנים.   10צוותי העבודה יתניידו עם רכבים ממותגים עם שמספר שנותיו על הכביש אינו עולה על  1.25.1

 רכבים חייבים להיות עם וו גרירה תקני 2לפחות 
 , שילוט, קונוסים, מחסומים ניידים וכ"ו.וט ניייד סרטי סימון, תמרוריםיהיה שילבכל רכב  1.25.2
 בכל רכב יהיה את כל הציוד, והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה הנדרשת. 1.25.3
 בכל רכב תיהיה תעודת רישוי שנתית בתוקף ואת הביטוחים והמסמכים הנדרשים על פי דין. 1.25.4
ן תקלה או תיקוים )מכל סיבה שהיא( ו/או זקוקים לוכלי הרכב "המזוודים" יהיו מושבת מידה 1.25.5

 חלופי שעונה על כל הנדרש לביצוע השירות.  הקבלן מתחייב לספק "רכב מזווד"טיפול מכני 
על כלי ומיתוג בהתאם להנחיות החברה על הקבלן להתקין על חשבונו וללא כל תשלום נוסף שילוט  1.25.6

 .הפועלים בשטח תל אביב יפו הרכב
בתוספת  "שירות מי אביבים"ירשם בו יבתחומי העיר תל אביב יפ בשירות הקבלן על כל כלי רכב 1.25.7

 החברה.יאושר על ידי השילוט גודל, מיקום, עיצוב וסוג  - לוגו של מי אביבים
מידות והכיתוב  – "(עבודות בשירות מי אביביםשלט נייד )"הקבלן יספק ויציב בכל אתר עבודה  1.25.8

 צועי מטעם החברה.של השלט יאושרו על ידי הגורם המק
שמבצעים עבודות במסגרת ההסכם ללבוש מדי עבודה וביגוד כולל ציוד על כלל עובדי הקבלן  1.25.9

והכיתוב "בשירות מי  לוגו החברה, ת שם החברהאבטיחות שיסופק על ידי הקבלן אשר ישאו 
 אביבים" , אשר יאושרו על ידי החברה.

ידי והאופציות ככל וימומשו על קופת ההסכם להיות בעל מערכת לניהול ציי רכב בכל ת הקבלןעל  1.25.10
ברכב יותקן ציוד איתור עם  כך שתהיה לחברה אפשרות גישה למערכת לצורך מעקב,החברה 

של דוחות( אחרי כלי  היסטוריהבקרה והפקת דוחות )כולל   .ON-LINEיכולת איתור מיקום 
אפשר למי מתחייב ל. הקבלן ברחבי תל אביב בכל משמרת הרכב שמבצעים עבורה את השירות

ולצורך כך ינקוט בכל הפעולות הנדרשות מול ספק המערכת ו/או התוכנה אביבים ממשק למערכת 
 . שברשותו

בכל רכב ולכל צוות עבודה תיהיה מצלמה עם מוט ו/או כבל שמאפשר החדרה לשוחה ו/או לצינור  1.25.11
 .טה לתיקוןלצורך קבלת צילום איכותי ותמונת מצב של השוחה /או הצינור לפני ההחל

 ם של הקבלן מחסן, מערך התקשורת והמיקו 1.26

 30במרחק של עד  24/7/365הקבלן יחזיק על חשבונו הבלעדי משרד הפעלה ומחסן שיהיה מיואש  1.26.1
יפו, וזאת על מנת שיוכל לעמוד בזמני ההגעה לכל האירועים -ק"מ ממשרדי החברה בתל אביב

 "(.המחסןהמוגדרים בהסכם )להלן: "
לל שבתות, חגים וימי שבתון. המשרד קרי כל ימות השנה כו 24/7/365ה מאויש משרד הקבלן יהי 1.26.2

ידי עובד הקבלן על מנת שיקבל את הודעות מרכז השליטה והבקרה ו/או מחלקת -יאויש על
 האחזקה של מי אביבים ו/או מוקד עירית תל אביב.

עבור גיבוי ומערכת משרד הקבלן יצויד במחשב כולל תקשורת לקבלת דוא"ל וכן קוי טלפון קוי  1.26.3
כל עובדי הקבלן המיועדים לעבודה  12רד יצויד במכשיר טלפון נייד חכם הפקס. איש הקשר במש

במי אביבים יצוידו בסמארטפונים עם יכולת צילום גבוהה לצורך קבלה ומסירת הודעות לביצוע 
 העבודות והפניות שונות.

 פרקי זמן לתגובה 1.27
 מהודעת החברה. כל עבודה בתוך עד שעתיים יבצעהקבלן  1.27.1
 שעות מהנפקת פקודת העבודה. 24 עד וף בתוךבצע תיקוני ריצי הקבלן 1.27.2
 שעות ממועד קבלת פקודת העבודה. 3בצע כל תיקון בטיחותי בתוך י הקבלן 1.27.3

 מנהל  מהמועד בו יידרש על ידי  ככל שנדרשתגבר את צוותי העבודה והציוד הדרוש יהקבלן  1.27.4
 .האזור

ית בעלת רזולוציה מש במצלמה דיגיטלרי הטיפול. הקבלן ישתצלם את השטח לפני ואחיהקבלן  1.27.5
לפחות, עם תאריך. עלות המצלמה, הצילום  X6עם זום אופטי  ,MP-8-שלא תהיה קטנה מ

עביר לרשות החברה, במדיה י.  הקבלן והדפסת הצילומים כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות
 .ורהאזמנהל מגנטית, את קבצי הצילומים, על פי דרישת 

לעבודה במהלך כל תקופות ההתקשרות הינה תנאי הכרחי ויסודי לעבודותו זמינות הקבלן  1.27.6
התקינה, וכלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת על זמני תגובה מהירים ו/או 

 מיידיים.
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 תכולת מחירים 1.28
 פר, לרבותגם את עבודות הע ,בין היתר ,מחיר התאים, הצינורות ואביזרים הטמונים בקרקע כוללים

החפירה, המילוי, ההידוק, אחסון, הובלה והעברה באתר, פינוי הפסולת ועודפי העפר לאתר סילוק מורשה 
. תשלום עבור סילוק והטמנה עודפי חפירה בעקבות וכן תשלום עבור אגרות, הכל כנדרש וכמפורט להלן

מעבר    CLSMלפת קרקע בחול, מצע ומילויתשלום להח ,CLSM החלפת קרקע, מילוי חול, מצע ומילוי
יחושב לפי  –תשלום מילוי חול CLSM  כמו כן, הגדרת רוחב תעלות מדופנות לצורך   לרוחב התיאורטי.

 רוחב התיאורטי בהתאם למפרט הטכני. 
 :חפירה עבודות 1.28.1

 ולעומק קיימיםה הקרקע סוגי בכל חציבה או/ו לחפירה הכוונה, חפירה שכתוב מקום כל 1.28.1.1
 .הנדרש

 ושוחות בקרה תאי להתקנת חפירה ביוב ותיעול ,מים קווי להנחת תעלות חפירתביצוע  1.28.1.2
  .לצורך ביצוע העבודה הנדרשים המינימלי ובעומק ברוחב, תהיה מבטון

 . קיימות אחרות ותשתיות שונים כבלים, צינורות, קווים מיקום ע"י מודד ימוןס 1.28.1.3
 יםמתקנ ליד וכן, אלה ותשתיות לקווים בסמוך ידיים בעבודת לרבות זהירה חפירה 1.28.1.4

 . החפירה בזמן שנתגלו ותשתיות אחרים
 ,יבשה עלהת על ושמירה שהוא מקור מכל מים הרחקת, החפירה דפנות על והגנה דיפון 1.28.1.5

 .בהמשך כמפורט
  .'וכד אבנים, בטון שברי אספלט שברי, מפסולת החפור החומר הפרדת 1.28.1.6
 .חוזר למילוי המתאים החומר מיטב של באתר זמני ואחסון עירום 1.28.1.7

 פקק י"ע בקרקע שנשארו הקצוות וסגירת החפירה בתוואי שנמצאת מבוטלת שנהי צנרת פירוק 1.28.2
 .(עתידיות קרקע שקיעות למנוע כדי) .בטון

 .הו.ש.א.א.לפי 98% של צפיפות לדרגת החפירה תחתית והידוק יישור 1.28.3
 .בהמשך כמפורט חול ומעטפת מצע 1.28.4
 מעל בשכבות והידוק פיזור, חוזר למילוי מתאיםה, החפירה חומר מיטב של, והעברה הובלה 1.28.5

 .להלן כמפורט הכל, החול מעטפת
 .האגרות עבור התשלום לרבות, מורשה סילוק לאתר העפר ועודפי פסולת סילוק, ניקיון עבודות 1.28.6

 
 עבודות עפר 2

 כללי  2.1
 ק דרכי גישה והעברה, כבישים ומדרכותובדי ,ק באופן יסודי את תנאי המקום והשטחובדיהקבלן  2.1.1

לא רת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו'. קיימים, גדרות, מבנים, צנ
 תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.

 ק באופן יסודי את טיב הקרקע. ובדיהקבלן  2.1.2
א , ברטיבות וכו' גם אם התבטלא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע

 השוני בשכבות הקרקע התחתונות.
פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים  2.1.3

בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם 
ו/או קווי גובה  ע"י אינטרפולציה בין גבהיםלגבהים ו/או לקווי הגובה המסומנים בתכניות או 

הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו 
. מדידה זו תעשה ע"י האזורמנהל תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י 

תוך הקבלן כאמור, מדידה מחדש בהקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע 
שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יקבעו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתכניות המדידה 

 שנמסרו לקבלן.
צינורות מים, ביוב,  ,כגון ,קרקעיים-הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותתבעת העבודה,  2.1.4

למותם של פירה כאלו אשר יבטיחו את שלפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות ח חשמל, טלפון וכו'.
המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי 

מנהל והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. 
 ות הנראות לו כנחוצות.רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיט האזור

הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים ו/או נגר ו/או על  2.1.5
שפכים בתעלות או החפירות, ועליו תמיד לעבוד "ביבש". אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות 

ביבש הינה תנאי להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן. העבודה  האזורמנהל המים, רשאי 
 ם ושוחות וכלולה במחירי היחידה השונים.להנחת קווי

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות,  2.1.6
אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תעשינה באופן בטוח. 

 ריות זו.אינן פוטרות את הקבלן מאח האזורמנהל החפירה. הוראות המתכנן או 
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 סכנה.  יםהמהוו יםמכשולויש לגדר או לחסום חפירות פתוחות  2.1.7
 יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך.  2.1.8
 התמורה לביצוע כל הפעולות הנ"ל כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 2.1.9

 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות 2.2
פי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה כאניים או בעבודת ידיים, להחפירה תיעשה בכלים מ 2.2.1

 ס"מ. + 2בדיוק של 
בכל מקום בו יש להדק את השתית לפני הנחת הצינור. המילוי מעל הצינור יהיה הידוק מבוקר,  2.2.2

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של 
יצויין  בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור, אלא אם כן יפות המכסימלית כפי שנקבעההצפ  100%

 אחרת.
מצע ועטיפת חול יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי )פרט אם יצויין אחרת(, החול יהיה  2.2.3

ס"מ  20תפוזר שכבת חול בעובי  וחפשי מכל חומר אורגני. על קרקעית החפירה  חול דיונות נקי
מצע החול יהיה לכל רוחב החפירה  בתוספת הרבצת מים. יצוין אחרת( שתהודק היטב  )אלא אם

מכל צד  ס"מ 30 - מ"מ ו 250ס"מ משני צידי הצינור לקווים עד קוטר  20אך לא פחות מרוחב 
 מ"מ.  250בקווים שמעל קוטר 

הכיסוי . האזורמנהל כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מ 2.2.4
ס"מ כל אחת. שתי  20ת מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה ייעשה מאדמה מקומי

 וגושי חומר מוקשה.  השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים 
תונח באופן  חופשי מכל חומר אורגני אחר. העטיפהועטיפה סביב הצינור, תעשה בחול דיונות נקי  2.2.5

ר ותהודק היטב לפי המפורט לעיל. עובי העטיפה יהיה כמצויין מגע לכל היקף ואורך הצינו שייוצר
ס"מ מעל  20, אולם לא פחות מאשר האזורמנהל בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות 

 קודקוד הצינור וסביב כל היקף הצינור, לכל רוחב החפירה. 
 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה :  2.2.6

ס"מ ומספר תנודות של  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל  2.2.6.1
 לדקה. 2000לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור מפקח. 2.2.6.2
 רשאי לדרוש הידוק ידני בתוך התעלה בהתאם לתנאי חפירה בשטח. האזורמנהל  2.2.6.3
 , ויאושר בכתב.כל ציוד מכאני אחר שיובא לאישור נציג המזמין 2.2.6.4

בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן וגם אז אין לעלות  2.2.7
 אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.

 100%ס"מ בהידוק  20הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנן בשכבות בעובי  2.2.8
 ון מהנדס הכבישים.הקבלן שכבות כביש עפ"י תכנמוד א.א.ש.הו. בגובה שמעל זה ימלא 

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויועברו לאתר לפינוי פסולת מאושר ע"י  2.2.9
 המשרד להגנת הסביבה, בכל מרחק על חשבון הקבלן לרבות דמי הטמנה באתר הפסולת.

או שהשימוש בכלים במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי,  2.2.10
יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. מכאניים 

 כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.
 המרחק מדופן התעלה לקצהובמקרה בו ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ב 2.2.11

 יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת העבודה.מטר  1-המבנה יהיה פחות מ
מ'. תחתית התעלה תהיה מהודקת וללא  0.45בקווי פוליאתילן רוחב מינימלי של התעלה יהיה  2.2.12

 5גודל החלקיק לא יעלה על  .ס"מ לפחות 20אבנים. על התחתית יונח מצע חול נקי כמוגדר בעובי 
עובי שכבת המילוי הצידי  .סית או אבניםומר גרנולרי ללא לכלוך, חרמ"מ. המילוי הצידי יהיה מח

ס"מ מעל גובה הקודקוד.  מילוי  20-מקוטר הצינור. המילוי העליון יפוזר ויהודק עד ל 0.5יהיה עד 
 התעלה יעשה עפ"י כתב הכמויות. 

ן ויבצע בכל מקום בו צפוייה סכנה למבנים שכנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות, יתכנ 2.2.13
הקבלן להגיש תכניות דיפון חתומות ע"י מהנדס קרקע וקונסטרוקטור לאישור  הקבלן דיפונים. על

, בטרם תחילת הביצוע. עבור דיפון החפירה אשר קיים הכרח לבצעו על פי יועץ האזורמנהל 
 הקרקע ויועץ הקונסטרוקציה ישולם לקבלן בנפרד. 

כלול במחיר כלל סעיפי פירה האחרות, ומחירו יהיה לא תשולם כל תוספת  עבור דיפון תעלות הח
 היחידה של הצנרת והשוחות.

 עבודות עפר למבנים 2.3
החפירה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות למידות, למפלסים  2.3.1

 ולשיפועים כמצויין בתכניות.
 . האזורמנהל ה אישור ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונ 2.3.2
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וד להידוק קרקעית החפירה, בטרם ביצוע המבנה, ו/או המילוי החוזר שבסמוך למבנה יהיה הצי 2.3.3
 מהדקי יד, כגון :

ס"מ ומספר תנודות  50X50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל  2.3.3.1
 לדקה. 2000של לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'.  2.3.3.2
 .דני כגון "בומאג" וכו'מכבש גלילים י 2.3.3.3

 .האזורמנהל חירת הכלים טעונה אישור של ב 
בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוונה להידוק וכבישה  2.3.3.4

מהצפיפות  98%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%בתחום 
 המירבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור.

ופק בחפירה, ובהעדרו חול דיונות נקי מכל חומר אבני או אחר המילוי יהיה חומר מובחר שהחומר  2.3.4
בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש למילוי חוזר אבנים או כל חומר מוקשה  לפי המפורט לעיל,

 אחר.
עודפי החומר שנחפר ו/או פסולת יורחקו מהאתר, ויועברו לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד  2.3.5

 בות דמי הטמנה באתר הפסולת. הסביבה על חשבון הקבלן לר להגנת
וייעשה בשכבות מהודקות בעובי  האזורמנהל המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור  2.3.6

 ס"מ לאחר ההידוק. 15
 50מתחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לתחנות שאיבה טרומיות תונח שכבת מצע סוג א' בעובי  2.3.7

 פרוקטור. 98%ס"מ מהודקת ל  20-30של ס"מ שתהודק בשכבות 
 דיפון 2.3.8

לתוואי הקווים  יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים 2.3.8.1
במפרט הכללי לעבודות עפר  על ידי תמוך, תא הגנה, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש

בעבודה )דיפון ותמוך(.יש לבצע את כל העבודות תוך התחשבות בדרישות הבטיחות 
ות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות שבתוקף. הקבלן יישא ושמירה על כל ההורא

באחריות בלעדית ומלאה ליציבות של הקירות, ויתקן את כל הנזקים הישירים או 
 העקיפים על חשבונו.

צידי החפירות ידפנו וייתמכו ע"י מערכת דיפון מודולארית כאשר החפירה היא לזמן שני  2.3.8.2
 ה לדיפון כאשר החפירה לזמן קצר.לופין הקבלן ישתמש בתא הגנארוך או לחי

דיפון ע"י תא הגנה )כלוב הגנה( מורכב משתי דפנות שחלקן התחתון חד בצורת להב על  2.3.8.3
מנת שניתן יהיה להחדיר את הדפנות דרך האדמה. בחלק העליון של תא ההגנה ישנם 

בהם עומק החפירה הנדרש  זיזים על מנת שניתן יהיה להרכיב על התא תא נוסף במקרים
 וה מגובהו של תא הגנה אחד.גב

לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן למפקח חישוב סטטי של הדיפון בהתאם לסוג  2.3.8.4
הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס קרקע/קונסטרוקציה 

 .הקבלןמטעם 
ון התעלה באמצעות מערכות דיפ דיפון ותמוך תעלות לזמן ארוך בד"כ יבוצע משני צידי 2.3.8.5

או שווה  גרמניה LTW" תוצרת חב'  SLIDERAIL SYSTEMמודולארית מסוג "
או שווה  VB100מטר או מערכת דיפון מסוג  6-המתאימה לעומקים עד כ איכות מאושר,
מטר, המשווקות ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים   3המתאימה לעומקים עד  איכות מאושר

המתאימה  או שווה איכות מאושר תוצרת גרמניה KS-100מסוג  או מערכת דיפון
או שווה  מטר המשווקת ע"י חברת שפיר דניאל חומרי בנייה בע"מ 5.0לעומקים עד 

 .איכות מאושר
עם   ( SHORING PLATESמערכת הדיפון המודולארית תורכב מפלטות מודולאריות ) 2.3.8.6

 תמיכות המסוגלות לעמוד בעומד הקרקע הנדרש.
זמני, ללא העברה או פירוק הפלטות, יתאים -לארי בוינימאלי של קטע דיפון מודואורך מ 2.3.8.7

מטר יחשב לדיפון ע"י כלוב  10.5-מטר לפחות. כל דיפון באורך קטן מ 10.5למרחק של 
 הגנה.

מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכאניים המשמשים לבצוע עבודות  2.3.8.8
 .יצרן/ספק מערכת הדיפוןעפר והנחת צנרת בהתאם להנחיות 

קנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של הת 2.3.8.9
 .היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון

קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצינור  2.3.8.10
 .וק אחתה שעולה על עובי שכבת  הידהנדרש לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגוב
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בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון  2.3.8.11
 LTW תוצרת חב'  "SHEETPILE CHAMBER SHORING" מודולארית מסוג

משווקת ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או ש"ע, כאשר מיקום ואורך השגומים יותאם 
 ה.ת החוצלמיקום וגובה של המערכ

הקבלן לבצע תמוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו  יש חשש לפגיעה  מודגש בזאת כי על 2.3.8.12
 באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב  החפירה הדרושה בהתאם לנאמר לעיל.

כאשר חוות הדעת של יועץ אך ורק הקבלן יקבל תשלום עבור מערכת דיפון מודולארית  2.3.8.13
הקרקע מחייב תקבע שסוג  י המזמין בכתב,, שתאושר על ידהקרקע והקונסטרוקטור

התקנת מערכת דיפון מודולארית וכאשר הדיפון נדרש לתקופת זמן ארוכה ולאורך רציף 
 מטר לפחות. 10.5של 

עבור השימוש בתא הגנה לדיפון )כלוב הגנה( בכל עומק, לא תשולם לקבלן כל תוספת ועל  2.3.8.14
 הקבלן לכלול את המחיר במחירי היחידה השונים.

ביצוע עבודות הדיפון, כולל חישובים ממהנדס וסוג  ן יגיש למפקח בכתב את אופןהקבל 2.3.8.15
 הדיפון.

 עבודה במי תהום 2.4
במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להוציא את המים 

 כדי שתתאפשר עבודה ביבש. לא תתבצע עבודה ברטוב בשום מקרה. 
 כללי  2.4.1

לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות חור בשיטה הרצויה לו, כדי הקבלן רשאי לב
)לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חיייבת שיטת 

)נציג החברה(. תיאור שיטות הניקוז האזורמנהל הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור 
אחריות ובכל ההוצאות לסילוק מי ית, והקבלן ישא בכל מקרה בהניתן להלן הוא לשם הנחיה כלל

יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת  האזורמנהל התהום ולעבודה ביבש. 
שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל 

 החלפת השיטה.פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים ב
 ל ידי ניקוזהרחקת המים ע 2.4.2

באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע גרנולארי חדיר 
ס"מ. יש לשים  15 - מנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

קה במצב מסחף מי התהום, ויש להחזי לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או
בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה על  יש להוציאתקין בכל זמן העבודה. מתוך השוחות 

מניעת נזקים כאמור להלן. במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת 
 חצץ עם חיבורים פתוחים.

 (WELL POINTS)הרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה"  2.4.3
ות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת מתקינים באדמות חולי

כאשר מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז 
, השטח שיש לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה. מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים

מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת  2.0 –ק של כ הנתקעים לתוך הקרקע לעומ
 2הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "

 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית. 6מסועפות לצינורות יניקה בקוטר "
 ייצוב תחתית התעלות 2.4.4

רסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה בתוך נמצאת תחתית התעלה באדמה חבמקומות, אשר בהם 
ס"מ יותר נמוך מהקווים הסופיים של תחתית  40עד  20מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 

התעלה, וישפוך על תחתית התעלה חומר מחצבה, אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת שטח יציב, 
במקומות שתחתית החפירה  נור מבלי אפשרות של שקיעה.ועליו יונח הריפוד מחול ועליו יונח הצי

היא מתחת למפלס מי התהום, יש להימנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. 
מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי 

 לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.
 םיציבות מבני 2.4.5

רק  –מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום ההקבלן ייקח בחשבון, כי "
לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ 

להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות : ע"י המשכת 
קרקעי -לו, או ע"י מילוי חלק "המבנה" התתתהום עד להשלמת "המבנה" כוהשאיבה של מי ה

 במים, עד השלמת "המבנה" כולו.
 מדידה לתשלום  2.4.6

ולות לעבודה ביבש והפעולות הנדרשות על מנת לממשה, כל דרישותהכלל העבודות המתוארות לעיל וכל 
 כולן במחירי היחידה השונים ולא תשולם בעבורן כל תוספת.
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 ניקוזתעלות  2.5
עלת ניקוז יכללו את כל עבודות העפר לפי החתך הטיפוסי לתעלה ולפי העבודות לחפירה של ת 2.5.1

 העומקים המשורטטים בתכניות.
 עבודת שיפור תעלה קיימת יכללו ניקוי התעלה מצמחיה ומגורמים מפריעים ושיקומה. 2.5.2

 במפרט הבין משרדי( 02)פרק  עבודות בטון 3

 עבודות בטון יצוק באתר 3.1
 דות הבטוןתאור עבו 3.1.1

יש לבצע תיקונים בשוחות לתיעול ולביוב, עטיפת  העבודה בטון היצוק באתרבמסגרת עבודות ה
 בטון וכיו"ב.

 סוג הבטון 3.1.2
.   30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות. בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב

"ק בטון מוכן. הצמנט ק"ג למ 150במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 
 .250מסוג צ.פ יהיה 

 איכות הבטון והיציקה 3.1.3
: תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי תנאי בקרה 3.1.3.1

 תנאי בקרה בינוניים. האזורמנהל ידי -הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב על
ם, וכן על אטימות : יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטיציפוף הבטון 3.1.3.2

ני חדירת מים וזאת על ידי ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים הבטון בפ
 .האזורמנהל המאושרים על ידי 

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות : בדיקת הבטון 3.1.3.3
יילקחו  האזורמנהל , בהוראת 26לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

. כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן 106"י ת"י דגמים מהבטון הקשה וזאת עפמ
 .האזורמנהל ובביצועו בהתאם להוראות 

 טפסות )תבניות( 3.1.4
ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל  904: מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י תכן הטפסות 3.1.4.1

ר העומסים ללא שקיעות או קריסה, תענה על הדרישות הבטיחות של העובדים באת
 גימורים הנדרשים בתכניות.ותקנה לבטון את הצורה וה

: לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, קביעת אלמנטים בבטון 3.1.4.2
בליטות, עוגנים, אביזרים וצנרת כגון: חשמל ואינסטלציה וכיו"ב, לחזקם היטב 

פיד באופן למיקומם וצורת קביעתם. יש להק האזורמנהל לתבניות ולקבל את אישור 
ולא  –בטון חשוף. עבודה זו כלולה במחירי סעיפי הבטון השונים מיוחד על יציקת 

תשולם עבורה כל תוספת, בין שנעשתה עבור קבלני משנה של הקבלן ובין שנעשתה 
 עבור קבלנים שהוזמנו ישירות על ידי החברה.

היציקה  : את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמןקובעי מרחק )ספייסרים( 3.1.4.3
 ים במרחקים.בצורה שתמנע שינוי

 פלדת הזיון 3.1.5
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. על  3.1.5.1

 המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.
 המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. 3.1.5.2
וטות שאורכם אינו מספיק, ים לאורך האלמנטים בשטח, מאורך המוטות חייב להתא 3.1.5.3

 . האזורמנהל יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו. או יוארכו בהתאם להוראות 
 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות. 3.1.5.4
בה הנדרש, את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( לגו 3.1.5.5

 ה. אין לבצע הרמה בזמן היציקה.וזאת לפני היציק
ספייסרים יהיו מפלסטיק לא יותר שימוש בשברי מרצפות, קטעי מוטות פלדה או כל  3.1.5.6

 רכיב אחר.
 פירוק אלמנטים 3.1.6

אי אפשר לתקנם, יפורקו  האזורמנהל חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת 
תבוצע יציקה חדשה בהתאם  . באותם מקומותהאזורמנהל  ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות

אתר סילוק . כל הנ"ל, כולל סילוק הפסולת להאזורמנהל להוראות ולמפרטים שיימסרו על ידי 
 מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, דמי הטמנה וכיוצ"ב יבוצע על חשבון הקבלן.פסולת 

 הפסקות יציקה 3.1.7
. לא תשולם כל ורהאזמנהל ם ובהתאם להוראות הפסקות יציקה תעשנה לפי השלבים הנדרשי

 תוספת עקב דרישות להפסקות יציקה במקומות מסויימים.       
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 תושבות לברזל עליון 3.1.8
לא תשולם כל תוספת עבור תושבות )ספסלים( לשמירת מקומו של הברזל העליון, והן לא 

 50-טון יהיה לא פחות מתובאנה בחשבון בעת חישוב כמויות הפלדה. כיסוי הברזל מתחת לב
 מ"מ במבנים עיליים. 30-במבנים ת"ק ולא פחות מ מ"מ

 טיח צמנטי 3.1.9
בכל המקומות בהם נדרש טיח צמנטי לקירות הוא יבוצע בשתי שכבות שוות ערך  3.1.9.1

 מ"מ. 10ובעובי כולל של 
 400חלקים חול גס ללא חלב סיד ) 3-חלקים צמנט ל 1השכבה הראשונה תעשה ביחס  3.1.9.2

 ק"ג צמנט למ"ק(
 ק"ג צמנט למ"ק(. 500ל עם חול דק )כנ" 1:2השכבה השניה ביחס  3.1.9.3
 ק"ג/מ"ר. 1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש  3.1.9.4

 עבודות בטון טרום 3.2
 עבודות בטון טרום יהיו עבור תאי בקרה רגילים וקולטני מי גשם. 3.2.1
 אלמנטים מבטון טרום יהיו עפ"י הנאמר בסעיף  "תאי בקרה". 3.2.2
סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה וחות הבקרה, יותאמו לגובה התקרות לש 3.2.3

 ערך מאושר.
סגירה מהירה של החפירה לאחר הנחת התא  האזורמנהל במקומות בהם תידרש ע"י  CLSM-מילוי ב  3.3

על פי הוראה בכתב  CLSM-או הצינור, או במקומות בהם קיים קושי מיוחד בהידוק, יותר השימוש ב
ה שלא תיגרם ציפה לצינור או לתא בשום מצב ועל הקבלן יהיה הקפד תוךוחתימתו,  האזורל מנהשל 

 . CLSM -לעגן את הצינור לקרקע לפני יציקת ה
  

 עבודות אספלט 4
 כללי 4.1

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  והבצוע. 51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק 
 ת ניקיון אבני השפה. כל    האחריות לשמיר הרצוף ועליועל הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות 

בעבודות הנחת תשתיות מים, ביוב וניקוז, הקבלן מחויב לתקן את הריצוף  המידות הן לאחר הדוק. 
 שעות.  72והאספלט במדרכות ובכבישים עד 

 ניסור אספלט קיים 4.2
לן חריץ באמצעות מסור בגבולות שטחי פרוק האספלט ובקווי ההתחברות לאספלט קיים, יבצע הקב

.  למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ופטיש אויר. הניסור יבוצע האזורמנהל ם שיאושר ע"י מתאי
 מחיר ניסור האספלט כלול במחירי הנחת צנרת מים, ביוב וניקוז. לעומק כל השכבות האספלטיות.

 ריסוס יסוד 4.3
יה כמפורט ק"ג/מ"ר. הבצוע יה 1.5ול( בשיעור )ללא דיל  MS-10החומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן 

של המפרט הכללי. המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה  51.04.52בסעיף 
 והידוק.

 ריסוס מאחה 4.4
 מאבק, לכלוך וכל חומר זר. טא במטאטא מכני ובמטאטא ידאהמשטח שיש לצפותו בריסוס מאחה, יטו

 ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה 0.5בכמות  50%מדולל במים בשיעור  SS-1  המשטח ירוסס בתחליב ביטומן 
המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור,  של המפרט הכללי. 510452כמפורט בסעיף 
 כבישה והידוק.

 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(  6שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  4.5
והתשלום יכלול בנוסף תהיה במ"ר לפי עובי השכבה ע"פ הנדרש במפרט הכללי. המדידה לתשלום 

לעבודה וחומרים גם את עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט 
 בהתאם לצורך.

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק( 
 לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש.לט הישן למרחו בביטומן חם יש לחמם את פני שכבות האספ

  עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.                
 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות( 10שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  4.6

אחת בעובי של  יבוצע תיקון האספלט בשכבה במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקון אספלט בשתי שכבות,
ס"מ. בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף   10

או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת 
 האספלט החדש.

המדידה לתשלום תהיה  לה זו.ולא תשולם תוספת בגין פעו עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד
במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את עלות המגמר)פינישר( והמכבש 

 הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם לצורך.
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 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות( 4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  4.7
הדרוג יתאים למצוין במפרט הכללי לגבי שכבה מקשרת  רט הכללי.האגרגטים יהיה סוג א' במפ טיב

. תכונות התערובת  1/2ולגבי שכבה נושאת בעלת גרגיר מקסימאלי של "  1בעלת גרגיר מכסימלי של "
וצג אחוזי הביטומן האופטימאלי יהיו לפי ניסוי מרשל כפי שי יתאימו לסוג א' כמצוין במפרט הכללי.

המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול  פרט הכללי.למפקח על פי המפורט במ
בנוסף לעבודה וחומרים גם את עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק 

ף  בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצו האספלט.
ני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת או הפרוק( יש לחמם את פ

עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.  בד"כ  האספלט החדש.
ביצוע השכבה הנושאת יבוצע כדלקמן: לאחר ביצוע השכבה המקשרת, קרצוף האספלט בהתאם לשטח 

 ס"מ.               4המתוקן והמקורצף בשכבה נושאת אחת של  שנקבע לקרצוף, וריבוד השטח
 תיקוני אספלט )הטלאות( 4.8

יבצע הקבלן תיקוני אספלט )הטלאות(. העבודה כוללת נסור האספלט בגבולות  האזורמנהל לפי הוראות 
רה מלאה, ריסוס יסוד התיקון, פרוק וסילוק שכבות האספלט, יישור והדוק התשתית הקיימת בבק

MS10  ס"מ. התשלום בהתאם  10ק"ג/מ"ר, הספקה, פזור וכבישה, שכבות אספלט בעובי של  1.0בשיעור
לסעיפים השונים בכתב הכמויות בתת פרק עבודות אספלט במיסעות. לא תשולם כל תוספת עבור תיקוני 

 אספלט בשטחים קטנים )הטלאות(.
 תיקון באספלט קר זמני 4.9

ביצוע תיקון האספלט  יורה בכתב על  האזורמנהל שעות ,  72צעים תיקוני אספלט מעל כאשר לא מבו
 , כדלקמן:האזורמנהל בכתב של תיקון באספלט קר זמני יבוצע רק באישור  באספלט קר זמני.

 .מילוי התעלה כולל מצעים מהודקים בשכבות בהתאם למפרט 

 ס"מ. 5 -ניקוי התעלה לעומק של כ 

 ט קר מעט מעל לפני הכביש.מילוי התעלה באספל 

 ( או מכבש.למנייהההידוק החומר בתעלה בעזרת מהדק ידני ) 
 קרצוף וריבוד 4.10

וכדי שתהיה אטימות מוחלטת ומשטח חלק בין המפלסים העליונים של  האזורמנהל לפי הוראות 
האספלט החדש והקיים לאחר ביצוע השכבה הנושאת עד לגובה פני הכביש הקיים, יבצע הקבלן את 

 פעולות הבאות: ה
אשר יידרש בתכניות או בהנחיות אחרות שיינתנו בכתב ע"י נציג המזמין או  ש בעוביקרצוף הכבי .1

, או בכל רוחב אחר ובכל שטח שיידרש  ע"י מקרצפת ברוחב התעלה שנחפרה עיריית תל אביב, 
 .האזורמנהל בתוספת של מטר מכל צד של רוחב התעלה או על פי הנחיות 

 .ף בין האספלט הקיים לשכבה החדשה)אמולסיה( אחרי קירצו מאחהביצוע ריסוס  .2
שעות,  12כמו כן, במקרים בהם יידרש הקבלן לבצע שתי שכבות אספלט, עם הפרשי זמנים של עד 

 יבוצע ריסוס מאחה בין השכבות החדשות גם כן.
ודה, כמפורט עבודת הקרצוף תבוצע בהתאם למפרט הכללי. החומר המקורצף יסולק אל מחוץ לאתר העב

 לתשלום תהיה לפי מ"ר. התשלום יהיה עבור כל הפעולות המפורטות לעיל. המדידה לעיל. 
בשטח ,ביצוע השכבה הנושאת יהיה אחרי ביצוע שכבה מקשרת ,קרצוף ואז  האזורמנהל ע"פ החלטת 

 .         נדרש בתכניותריבוד כל שטח הקרצוף בשכבה נושאת בעובי 
 הידוק הבטון אספלט   4.11

 .C◦170 - C◦150ר ערבולה במפעל תהיה מפרטורת תערובת האספלט לאחט .1
 C◦(5±135.)טמפרטורת ההידוק של בטון האספלט תהיה  .2
 בטון אספלט שיהודק בטמפרטורות נמוכות יותר ייפסל ויורחק ע"י הקבלן ועל חשבונו מהאתר. .3

 המדידה לתשלום כלולה במחירי היחידה לסלילת שכבות האספלט.
 כביש ורחובביצוע חציות  4.12

כביש או רחוב או דרך או כל ביצוע של תוואי היוגדר כחצייה על ידי נציג המזמין,  מילוי כל חציית .1
ס"מ, ויכלול הידוק באמצעי מכאני ככל הניתן או אמצעי ידני, וכן בנוסף  20יהיה בחול בשכבות של 

 יהיה גם בהרטבה.
 בנה הכביש.ההידוק יהיה  מבוקר על ידי מפקח עד לגובה של תחתית מ .2
ס"מ מהקו   -50ר בשטח באופן ברור מבנה הכביש, יש למלא חול עד לגובה של במידה ולא מוגד .3

 האדום )הגובה העליון של הכביש(.
יש לוודא את סילוקו של כלל החומר המקומי )ושלא יוחזר חזרה כמילוי( וכן להחתים את נציג  .4

 המזמין ביומן העבודה שאכן כך בוצע.  
מוד  100%ס"מבהידוק של  20א' בשתי שכבות, כל שכבה  ס"מ( יבוצע מילוי מצע סוג -50מגובה זה ) .5

 א.א.ש.הו  ויסופקו בדיקות הידוק על ידי מעבדה מוסמכת עבור המצעים. 
 ס"מ. 5+5ס"מ אחרונים יהיו מבנה אספלטי בשתי שכבות אספלטיות  10 .6
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ס"מ יש להיצמד למבנה  10מהערה : במידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר העובי יותר  .7
 ס"מ מצעים מתחתיו בהתאמה.  40קיים ולשמור על ה

בכח חוסר בהירות בנושא מבנה הכביש, יביא הקבלן את הנושא לידיעת נציג המזמין, וזה יערב את  .8
 מחלקת דרכים בעת"א לקבלת הנחיות מתאימות.

, על ידי גלילים( 4מטר  100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל הקבלן יבצע  .9
 מעבדה מוסמכת.

 מדידה ותשלום לביצוע תיקוני אספלט ולקרצוף וריבוד 4.13
בדרישת תשלום לעבודות אספלט שהקבלן מגיש, חובה להגיש מדידת שטחים של מודד מוסמך ורשום 

הכמות הסופית שתאושר לתשלום  המאמתת את הכמות במ"ר של עבודות האספלט שבוצעו ע"י הקבלן.
חתך תעלה תיאורטי או ע"פ  –חישוב תיאורטי של גודל התיקון במ"ר ר תיקוני אספלט, תהיה ע"פ עבו

התשלום עבור קרצוף וריבוד יהיה  הכמות שנמדדה ע"י מודד מוסמך ורשום, השטח הקטן מבין שניהם.
בלן ע"י ביחידות של מ"ר ועל פי חישובי הכמויות בפועל שנמדדו ע"י המודד ובהתאם להנחיות שניתנו לק

 .האזורמנהל 
ותשלום של רוחב התעלות לביצוע תיקוני אספלט, קירצוף, ריבוד ומצע ייקבע בהתאם לרוחב  מדידה

 התאורטי בהתאם לטבלה שלהלן:
 רוחב תעלה תיאורטי )ס"מ( קוטר צינור 

 80 ס"מ 10עד 
 90 ס"מ 11-15מ 
 100 ס"מ 16-30מ 
 40*2קוטר חיצוני בתוספת  ס"מ 31-60מ 
נורות גדולים מ צי
 ס"מ 61

 50*2ר חיצוני בתוספת קוט

יחושב לפי רוחב התיאורטי  –תשלום מילוי חול CLSM  הגדרת רוחב תעלות מדופנות לצורך מובהר כי,
  .כמפורט  לעיל

 
 עבודות רצוף, אבני  שפה, בטונים ושונות 5

 
 במפרט הכללי. 10תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק :  כללי   5.1

 
 בנים משתלבותבא ריצוף 5.2

באזורי המיסעה, המדרכות והחניות יניח הקבלן אבנים  של אבנים משתלבותאספקה והנחה  .1
ס"מ מינימום.  5משתלבות כמפורט במפרט הכללי. האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול בעובי 

המדידה לתשלום לפי מ"ר.  המחיר כולל את פרוק האבן, אספקת אבן חדשה)ולא משנה הטיפוס 
ס"מ לפחות )לא  5, כולל אספקת אבן לבנה לרבות מצע חול בעובי (האזורמנהל ון שיידרש ע"י והגו

חול ממוחזר(. המחיר כולל הנחה של כל דוגמה שתבחר ע"י האדריכל. השלמות תבוצענה באבן 
 מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר היחידה.

יניח הקבלן רצוף מסוג  האזור מנהלעל פי הוראות  א מפרוקהנחה בלבד של רצוף מסוג כלשהו .2
כלשהוא שמקורו מפרוק. העבודה תבוצע כמפורט לעיל. המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל 

ס"מ לפחות )לא חול  5פרוק והנחה בלבד של האבנים שמקורן מפרוק לרבות מצע חול בעובי 
הניסור כלול במחיר ר שימוש בגיליוטינה. מחיר ממוחזר(. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יות

 היחידה.
 5% –הקבלן ייצב את החול ב  – האזורמנהל ייצוב חול במלט במקומות בהם יידרש ועל פי הוראת  .3

 מלט. 
פרוק ריצוף בלבד ללא הרכבה ו/או אספקת אבני ריצוף כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים,  .4

  פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.עבור עבודת הפרוק ופינוי הביוב וניקוז ולא תשולם כל תוספת 
  

 אבני שפה 5.3
סוגי  , היחידות תהיינה טרומיות.19דרישות החוזק והגימור של האבן שפה יהיו בהתאם לת"י  –כללי 

 אבני שפה:
 כולל אלמנטים מעוגלים חיצונית או פנימית. 202.1.3ס"מ לפי סווג   14 – 17/  25אבן שפה ישרה  .א
 . 202.4.1"מ לפי סווג ס15 / 23ן שפה למעבר חציה אב .ב
 .202.3.1ס"מ סווג  10/    20 אבן גן  .ג
 . 202.2.1ס"מ לפי סווג  23/23אבן שפה לאי תנועה  .ד
 ס"מ כולל פינות ימניות ושמאליות. 45/45/18אבן שפה כניסה לרכב  .ה

 יסוד בטון
 ס"מ. 10X  10טון במידות ס"מ עם גב ב 10כל אבני שפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 
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ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן ומובא. אבני השפה יחוברו ביניהם  250מות הצמנט בבטון תהיה לפחות כ
במעברי חציה תסופקנה ותונחנה אבני שפה  הנחת אבני שפה מונמכות . 1:2בטיט צמנט ביחס של 

 פינתיות והנחה בקשתות. לא עבור אבנים קצרות מונמכות בהתאם לפרט הסטנדרטי. לא תשולם תוספת
יורשה השימוש בשברי אבן שפה. כ"כ לא תשולם  תוספת עבור הנחת אבני שפה מונמכות. סגירת מרווח  

המרווח  מקומות בהם תונחנה אבני שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה קיימת יבצע הקבלן סגירת
לה . העבודה הנ"ל כלוהאזורהל מנהנוצר בין האבן למסעה בבטון או באספלט מהודק עפ"י הנחיות 

 במחירי פרוק והתקנת אבני שפה.
 הנחה בלבד של אבני שפה מסוג כלשהוא 5.4

 העבודה מתייחסת להנחת אבני שפה שפורקו והינן לשימוש חוזר.
על הקבלן לספק את האבנים ממחסני העירייה או מפרוק שבוצע על ידו קודם לכן ולהניחם  בהתאם 

המזמין או עיריית תל אביב וכפי ו ממחסני ם יהיה עבור אספקה מפרוק אהתשלו כאמור במפרט הכללי.
 , הנחה, פילוס, יסוד וגב הבטון. העבודה תימדד לפי מטר אבן מונחת במקום. האזורשיורה מנהל 

 פס האטה מאספלט 5.5
, יבצע הקבלן פס האטה מאספלט על גבי מסעות במקומות שונים ברחבי העיר האזורמנהל על פי הנחיית 

ס"מ בגבולות פס ההאטה בקו מתמשך וישר  50ך רצועת אספלט ברוחב י פרט. העבודה כוללת: חיתולפ
, סילוק האספלט האזורמנהל ולעומק השכבות האספלטיות  באמצעות מכונת חיתוך מאושרת ע"י 

ומריחה בביטומן  חם של דפנות החיתוך, חספוס וניקוי פני אספלט קיים וריסוסו באמולסיה  בטומנית 
"ר, פזור וכבישת שכבת בטון אספלט נושאת בעובי משתנה. המדידה ק"ג/מ 0.5בשיעור  SS-1סוג מ

לתשלום לפי קומפלט. המחיר כולל את כל  האמור לעיל לרבות צביעת פס ההאטה בצבע צהוב מעורב 
פס יש להשאיר מרווח משני צידי בחומר מחזיר אור  והתקנת "עיני חתול" בצבע צהוב כמפורט בתכניות. 

חידוש/תיקון פס האטה קיים כלול בתשלום סעיף תקציב הסדרי תנועה  האטה לזרימת מי הגשמים
מחיר בניית פס האטה,  והנחת קווי מים, ביוב וניקוז. דרישה לביצוע פס האטה חדש, יהיה בתשלום .

בתוספת יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ו
רכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, מע 12%שלא תעלה על 

 לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.
 בניית מדרגות 5.6

יבנה הקבלן מדרגות ממרצפות, אבן, בטון  האזורמנהל מקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראת 
יבצע הקבלן מדרגות  האזורמנהל באישור תוצרת אקרשטיין או ש"ע.   יצוק או אלמנטים טרומיים

מנהל במידות אחרות מהמצוין בכתב הכמויות לצורך התאמה למצב הקיים בשטח. סוג הציפוי יקבע ע"י 
במקום. העבודה כוללת את החפירה והמילוי הדרושים, שכבת מצע מהודק, משטח בטון  מתחת  האזור

ו וכן אספקת  המדרגות והתאמתן לגבהים הזיון, יציקת הבטון ואשפרתלמדרגות, טפסנות, פלדת 
המדידה לתשלום תהיה במטר אורך  המתוכננים במדרכה, הכול בהתאם לפרוט בתכנית הפרטים.

 והמחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל.
 קיר תומך מאבן עם גב בטון 5.7

ם הכול בהתאם התאמה לקירות וגדרות סמוכיהאבנים לבניית הקיר תהיינה אבני גוויל, לקט או 
. האבנים תהיינה גדולות, ממקור מאושר, קשות, בריאות בעלות האזורמנהל המפורשת של  להוראה

מבנה אחיד וללא סדקים, חורים או עורקי עפר. הקירות ייבנו במידות המסומנות בתכניות בטיט צמנט  
גס בלבד  לפני י  המישקים תסותתנה סיתות וזאת במשקים בלתי סדירים.  פאות האבן בשטח 1:4

 הנחתן, ותונחנה בצפיפות האפשרית תוך סתימת החללים ביניהם בשברי האבן שיתקבלו בסיתות.
לפינות, קצוות מופסקים וכיו"ב יש להשתמש באבנים גדולות בלבד של עובי הקיר או אם עובי זה עולה 

 2תוך כדי בניה לעומק הקיר.  כל המשקים יושקעו  מעובי 2/3ס"מ יהיה אורך אבני הקשר לפחות  60על 
ס"מ.  2את הנדבך העליון של הקיר יש לצפות בשכבת בטון לפי הפרטים שעובייה לפחות  ס"מ מפני הקיר.

נתונים בתוך הקיר ומוגנים נגד סתימה  3המילוי שמאחורי הקיר ינוקז באמצעות צינורות  בקוטר "
המדידה היא לפי מ"ר חזית,  .20-ב הבטון בגב הקיר יהיה מסוג באמצעות שקית חצץ כמסומן בתכניות.

מדוד בפועל ללא היסוד הכלול במחיר.  המחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות 
במקומות בהם גב הקיר גלוי תבוצע היציקה בתבניות מלוחות או דיקט   צינורות הניקוז ורשתות החצץ.

וחלקים. במידה ותידרש לפי הוראתו בכתב של הקיר יהיו ישרים, אחידים  נקיים ושלמים כך שפני  גב
צפוי אבן גם בגב הקיר הגלוי )דו פנים( תשולם תוספת לעבודה זאת לפי מ"ר. מחיר בניית  האזורמנהל 

קיר תומך, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה 
עיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל מערכם של ס 12%לא תעלה על לביצוע ובתוספת ש

 ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.
 קיר תומך מבטון מזוין 5.8

תתבצע בהתאם  יצוק הקבלן קירות תומכים מבטון מזוין. העבודה האזורמנהל במקומות לפי הוראת 
, יסוד הקיר יוצק על גבי 30-ון יהיה מסוג בהבט וק באתר( במפרט הכללי.בטון יצ  )עבודות  02לפרק 

 כמתואר בתכנית. יש לבצע מישקי התפשטות במרחקים לפי פרטי התכנית. ס"מ 5שכבת בטון רזה בעובי 
מ"ר. לצינורות אלו יוצמדו שקי יוטה  3כל  3קשיח בקוטר "  P.V.Cיש לבצע נקזים עשויים מצינורות 

במפרט הכללי. הבטון החשוף יוצק בטפסנות  0208פורט בסעיף י הקיר יהיו מבטון חשוף כממלאי חצץ. פנ
קירות תומכים מבטון מזוין ימדדו במ"ק לפי נפח תיאורטי של הקיר והיסודות.  מלוחות עץ אנכיים.

וע המחיר כולל חפירה ליסודות, הדוק, טפסנות, אספקת ברזל הזיון וכיפופו, אספקת הבטון ויציקתו, בצ
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מחיר בניית קיר תומך, יקבע  ם המתוכננים. לא תשולם תוספת עבור בטון חשוף.נקזים ומלוי חוזר לגבהי
בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא 

הכלליות,  מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות 12%תעלה על 
 ודה, מימונה ורווח קבלן.לרבות ניהול העב

 קיר מלבנים 5.9
ס"מ על יסוד  15ס"מ או  20יבנה הקבלן קיר מלבנים )בלוקים( בעובי  האזורמנהל במקומות לפי הוראות 

עובר מבטון. המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות )חפירה ו/או מילוי(, התבניות, הספקת ויציקת 
בניה של הבלוקים מעל היסוד, חגורות אופקיות ואנכיות וכל פוף וסידור הזיון, הספקה והבטון, חיתוך, כי

מחיר בניית קיר מלבנים, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך  יתר העבודות והחומרים הדרושים לגמר הקיר. 
מערכם  12%השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על 

ה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, סעיפי השינוי שתהווה תמור של
 מימונה ורווח קבלן.

 עמודי מחסום  5.10
יפרק ויתקין הקבלן עמודי מחסום מסוגים שונים. העבודה כוללת את  האזורמנהל במקומות לפי  הוראת 

המחסום, משטח  שבתוכו יותקן עמוד  פרוק הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט או כל סוג אחר של
, מלוי חוזר במצע סוג א' האזורמנהל החפירה הנדרשת ליסודות, אספקת ויציקת הבטון לפי הנחיית 

מהודק סביב היסוד, רצוף חוזר, השלמת אספלט, בטון, גרנוליט, או כל סוג של חומר אחר לקבלת משטח 
וסילוק כל פסולת  , כולל ניקויהאזורמנהל של מסוג זהה סביב העמוד, הכול לשביעות רצונו המלאה 

 מחיר הפירוק וההרכבה של עמודי המחסום כלולים במחירי היחידה להקצב תנועה. שתיווצר במקום.
 חדשיםעמודי מחסום  5.11

יתקין נציגי העירייה, לרבות מחלקת דרכים בעירייה,  יורה מנהל הפרויט על פי דרישת בהםבמקומות 
ללת את פרוק הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט . העבודה כוחדשים ים שוניםהקבלן עמודי מחסום מסוג

, החפירה הנדרשת ליסודות, אספקת החדש או כל סוג אחר של משטח  שבתוכו יותקן עמוד המחסום
, מלוי חוזר במצע סוג א' מהודק סביב היסוד, רצוף חוזר, השלמת האזורמנהל ויציקת הבטון לפי הנחיית 

, הכול שהותקן ר אחר לקבלת משטח מסוג זהה סביב העמודגרנוליט, או כל סוג של חומאספלט, בטון, 
 , כולל ניקוי וסילוק כל פסולת שתיווצר במקום.האזורמנהל לשביעות רצונו המלאה של 

 
 מחיר היחידה

כולל את כלל העבודות  הדרושות למתואר לעיל עד להחזרת המצב חסום מעמוד  תהרכבאספקת ומחיר 
 ו בסביבת העמוד החדש. לקדמות

 
 וי מיםקו 6

 כללי 6.1
רשת המים העירונית הקיימת מורכבת מצינורות פלדה, צינורות יציקה, צינורות אסבסט צמנט  6.1.1

 להלן. 14הוראות בעניין אסבסט מפורט בסעיף  וכיו"ב.
הצינורות הנ"ל הם מייצור רחב בחלקם מלפני עשרות שנים והקבלן נדרש להתמודד עם כל הבעיות  6.1.2

 נמצאת ברחבי העיר.ות בטיפול בצנרת מכל סוג שהכרוכ
 צינורות 6.2

 צינורות פלדה 6.2.1
  .5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן"530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  6.2.1.1
כמו כן, שומר לעצמו המזמין את האפשרות להנחות את הקבלן בכתב, להשתמש בעובי  6.2.1.2

 דופן שונה מהמוגדר לעיל. 
 .1חלק  266מלט, מפמ"כ ו עם ציפוי פנימי חרושתי בהצינורות יהי 6.2.1.3
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 6.2.1.4
מיקרון,  2400או  טריו תלת שכבתי עובי כולל  3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית,  6.2.1.5

 .4חלק   266על פי  מפמ"כ 
 .5חלק  266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריועל פי  מפמ"כ  6.2.1.6
, וכו' יהיו ספחים מוכנים המיוצרים ות, הסתעפויות, מעברי קוטרהספחים כגון קשת 6.2.1.7

 בביה"חר ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. 
הקבלן יספק את הצנרת ואת כל האביזרים אם ידרש כגון מגופים שסתומי אויר, ברזי  6.2.1.8

 החברה. שטיפה וכבוי, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות
מסך  15%-רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע בלפחות ב הקבלן יבצע בדיקות 6.2.1.9

. בכל מקרה של בדיקה האזורמנהל הריתוכים לאורך כל צינור ו/או בהתאם להוראות 
 . האזורמנהל לא תקינה יש לפעול עפ"י הנחיית 

 מחברים לצנרת פלדה 6.2.2
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חוברו ין אחרת ברשימת הכמויות ויהצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צוי 6.2.2.1
בריתוך חשמלי צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך 

 חשמלי.
 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי. 6.2.2.2
לתי מ' חיבור אחד ב 150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  6.2.2.3

מ' יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות  150דים באורך מרותך. את הקטעים הנפר
 של הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר.

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  6.2.2.4
 המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.

בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן  פי הקו והגבהים כפי שסומנוהצינור יונח בתעלה ל 6.2.2.5
 להניח את הצינורות בהתאם להנחיות , כפי שמובאים בחוברת היצרן.

את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה של מפעל הצינורות המאושר  שיספק את  6.2.2.6
 לן.הצנרת. בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי שמובאות בחוברת, מחייבות את הקב

 פלדהספחים ואביזרים לצנרת  6.2.3
הספחים כגון:  קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו' יהיו ספחים חרושתיים, בעלי  6.2.3.1

הכמויות. אביזרים  ציפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 
במפורש בתכניות ו/או בכתב  המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש

 אביזרים בגריז גרפיט. בתם יגורזוויצופו במלפלסט. לפני הרכ הכמויות,
לא יורשה כל שימוש בריתוך זקפים לצנרת או ייצור עצמי של  הסתעפות, או כל אביזר  6.2.3.2

 חרושתי בלבד.  Tאחר, והקבלן ישתמש להסתעפויות צנרת באביזר 
  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות. 6.2.3.3
פים, שסתומי אויר,  ברזי שטיפה, ידרש את כל האביזרים: המגוהקבלן יספק אם י 6.2.3.4

במקומות  הידרנטים וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם
 .האזורמנהל המיועדים בהתאם  לתכניות והוראות 

   אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס  6.2.3.5
. רק לאחר קבלת האזורמנהל שור ש בדעתו להשתמש ויגישם לאיהאביזרים בהם י

בלתי  האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת 
 של הקו. מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה 

  
 ציפויים לצנרת פלדה 6.2.4

ברשימת הכמויות עפ"י  צפוי פנימי וחיצוני כנדרש הצינורות יסופקו על ידי הקבלן  עם 6.2.4.1
 דרישות החברה. 

במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני  6.2.4.2
שבהם נעשה הציפוי  כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים 

 בבהח"ר.
את התיקון נור במקומות שבהם יש לבצע ש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הציי 6.2.4.3

 ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.
 מפרט ריתוך צנרת פלדה 6.2.5

 
 יכלל 6.2.5.1

הריתוך "בהצמדה מלאה" לצינורות פלדה, נותן תשובה הולמת לדרישה לביצוע ריתוך 
שיטת בחדירה מלאה, מבלי שאיזור הריתוך יהווה נקודת תורפה מבחינה קורוזיבית. 

צינורות פלדה בתאגיד מי אביבים  הנה שיטת הריתוך  הריתוך הנדרשת לריתוך
ב"הצמדה מלאה". שיטת הריתוך הנ"ל דורשת שגימור הקצוות בצינורות הפלדה יהיו 

 כדלקמן: 
 מעלות(. 2½מינוס  -)ארבעים מעלות פלוס ±040   02.5ממדי המדרים )פאזות( יהיו:  .א
. בכל מקרה לא יהיה מ"מ מקסימום  0.8ות( יהיה גובה פני השורש במדרים )בפאז .ב

 מצב שתישאר פינה חדה שעלולה לגרום לפציעה.
 .AWWA  205 Cגימור קצוות בטון הפנים יהיה בהתאם לדרישות תקן  .ג

 . גימור הבטון בניצב וישר עם קצה הצינור.1ג.

 . אחידות בעובי ציפוי בטון הפנים.2ג.

 חשופה. . ללא נסיגה בבטון עד כדי פלדה3ג.
 רגימור קצוות הצינו .ד

פריימר  הקצוות יהיו נקיים מכל לכלוך, חלודה, דבקים, –. ניקוי קצוות הצינור 1ד.
 וכו'.

 . ללא פגיעות, מכות, או מעיכות בפלדה.2ד.
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כל הריתוכים יבוצעו לפי שיטת ריתוך של קשת מוגנת. )אלקטרודה מצופה(. 

בלבד.  ZIKAמתוצרת  E6010"פ תקן האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה ע
 .האזורמנהל השימוש באלקטרודות מסוג ו/או תוצרת אחרת יהיו טעונות אישור 

 אלקטרודות הריתוך צריכות להיות חזקות מחוזק הכניעה של הפלדה אותם מרתכים.
יש לרתך עם אלקטרודות     X-52 , פלדה 7018)אוגנים לדוגמא, יש לרתך עם אלקטרודות 

(. האלקטרודות תאוחסנה עד  E6010טרודות יש לרתך עם אלק X-42לדה   , פ7010
לשימוש במיכלי האריזה המקוריים והסגורים, בתצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה 

בציפוי האלקטרודות. אלקטרודות אשר נרטבו או ניזוקו, או אשר טיבן נפגם באופן 
 אחר, תיפסלנה.

קטרודה ובעובי זרם( מתאים, תלוי בסוג האללכל סוג של אלקטרודה נדרש אמפרז' )
 האלקטרודה.

אמפר  350-400הרתכת הנדרשת ועונה לכל סוגי האלקטרודות היא רתכת דיזל  גנרטור 
 וולט. 70לפחות, מינימום   70%נצילות, בדיוטי סקייל של  100% -ב

 
 עבודות הכנה לריתוך 6.2.5.2

 : בדיקת שלמות הצינור .א
ציפוי החוץ והפלדה  י הפנים לאורך כל הצינור, תיבדק שלמות צפו –בדיקה חזותית 

של הצינור. במידה ויתגלה צינור עם פגם בולט כגון דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר 
הצינור יסומן וידווח למנהל  –בציפוי הפנים שלא ניתן לתיקון, אובליות בולטת 

 שורו.ואי האזורמנהל העבודה ולמפקח. הצינורות יותרו לשימוש רק לאחר בדיקת 
 : ניםבדיקה ותיקון בטון פ .ב

לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד, גדול מקוטר 
הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בשני מקומות 
מגע מנוגדות על ההיקף, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה 

שחסר ציפוי. בדיקה זאת, יש לבצע על מו כן, יגלה ויאתר מקומות ב"פני השורש". כ
כל קצה של כל צינור. יתוקנו כל הפגמים בציפוי עד לקבלת ציפוי בקצה בעל עובי 

שווה לעובי הציפוי שבצינור, ניצב לדופן ומכסה את כל שטח הפנים של הפלדה. לא 
מ"מ  20"מ ובאורך עד מ 2יחשב כפגם, שברים קלים בפינה של השפה בעומק של עד 

 מ"מ. 100ק בין הפגמים מעל ובמרח
 חומרים להכנת ציפוי פנים:. 1ב.

  טרי , יבש. –מלט 

   נקי –חול 

  מלפלסט תוצרת "שרפון"( 4000שראקריל( 

 מים 
 : הכנת התערובת. 2ב.

 הרכב:
  חלק בנפח 1 –מלט 

   חלקים בנפח 2 –חול 

  ט(.מכמות המל 40%-)כ 1:1מדולל במים  4000שראקריל 
 אופן ההכנה:. 3ב.

ב את החומרים המוצקים: חול + מלט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר, לערב
. להוסיף, בהדרגה את המלפלסט המדולל 1:1מלפלסט מדולל במים ביחס 

לתערובת מלט וחול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה ולא 
 דלילה.

 ביצוע התיקון. 4ב.
ינוקו מכל חומר רופף ולכלוך. שטחים עדים לתיקון )פלדה ובטון( השטחים המיו

 חלקים של הבטון הישן, יחוספסו, הניקוי והחספוס יעשה בעזרת מברשת פלדה.
ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש להרטיב ולמרוח במברשת את השטחים 

הישן  יישום תיקון הטיח ייעשה כשהבטון . 1:1במלפלסט מדולל במים ביחס 
ן עוד לחים. מריחת הטיח בעזרת כף בנאים או כל כלי נוח בשטחי וגבולות התיקו

אחר. יש למרוח כך, שלא יישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה 
ושווה לעובי הציפוי המקורי לכל ההיקף. בכל מקרה עובי מינימאלי של טיח 

 מ"מ. 8התיקון יהיה 
 

 אשפרה  .5ב.
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ר התיקון, כשעה עד שעתיים גילים, המאפשרים גישה לאזוהאשפרה בתנאים ר
לאחר ביצוע הטיח, עם תחילת ההתקשרות, יש להרטיב את פני שטח התיקון 

במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת התיקון. טוב להמשיך להרטיב במים למשך  
 שעות. 48

ן האשפרה בתנאים חריגים, במקרים שלא ניתן להמתין לקבלת התקשות הטיח ואי
תיקון, יש למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה אפשרות להרטיב את שטחי ה

 1-( בנפח. עובי הכיסוי כ1:1( עם מלט ביחס )4000של תערובת מלפלסט )שראקריל 
 מ"מ. 2-עד 

במידה ויש פגיעה בבטון פנים של הצינור בקטע שאין גישה אליו, תיקון הערה:
 פסל לשימוש.הבטון יעשה ע"י המפעל או שהצינור י

 לנקות סיגים ולכלוך. -ריתוךניקוי איזור ה .ג
 עבודת התאמת הצינורות לפני הריתוך .ד

הצמדת הצינורות והתאמתם בחיבור, תהיה בעזרת מצמדה גמישה עם ברגיי לחיצה 
 8'' -)בקטרים מ

ומעלה(. הצינורות יוצמדו הצמדה מלאה ללא כל מרווח בין הפלדות והבטון  
 מה הפנימי. ביטול אי התא

ם של ההיקף, תעשה ע"י סגירת ברגיי הלחיצה על הצד רדיאלית )מדרגה( בחלקי
 הבולט של המדרגה. 

הסגירה תתבצע בהדרגה, ללא גרימת דפורמציה בפלדה. חיבורים שלא מצליחים 
להתאים רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך. התזוזה הרדיאלית בין 

עובי דופן  0.2היא של ההיקף, לא תעלה על דפנות שני הצינורות בנקודה כל ש
היקף החיבור. ראה הדרישות בטבלה המגדירה ¼ מ"מ ב  2 –הפלדה ולא יותר מ 

 סיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיבור השקה בהצמדה מלאה של צינורות.
 

 עובי דופן
 במ"מ –באינצ'ים             

 תזוזה מותרת
 במ"מ     

''5/32  –  4 0.8 
''3/16   -   4.8 1 
''1/4    -   6.4 1.3 
''5/16    -   7.9 1.6 
''3/8   -   9.5 1.9 
''7/16   -  11.1 2 

 
 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחירים בכתב הכמויות להנחת צנרת.

 
 ריתוך 6.2.5.3

 
 . הריתוך יבוצע בתנאים הבאים:1

 א. הצינורות מוצמדים הצמדה מלאה.
 דרישות בטבלה בסעיף הקודם.אמה רדיאלית נכונה בהתאם לב. הת

 
לאחר מילוי שני התנאים הנ"ל, יש לבצע ריתוכי תפיסה, שיהוו חלק מריתוכי  השרש. 

 אורך ומס' ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה בהמשך.  
 ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור.

 
 וכי התפיסה:טבלה של קוטר הצינור מס' ואורך רית

 
מס' ריתוכי  אורך הריתוך קוטר הצינור

 התפיסה
 6 מ"מ 20 6''  -   8''
 8 מ"מ 20 10'' -  12''
 10 מ"מ 30 14''  -  16''
 12 מ"מ 30 18''  -  22''

 
 B  ,X42  ,X52לכל סוגי הפלדות דרג  . ריתוך שורש מחזור ראשון 2

 E6010 ך עם האלקטרודה לאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירות .א
AWS  מ"מ. 3.25בקוטר 
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 אמפר. 80-90כיוון וורטיקאלי כלפי מעלה,  תחום זרמים  .ב
בתפר הראשון "שרש" יש לחדור ולהתיך את הפלדה על לבטון ולהימנע מפגיעה  .ג

 בבטון הפנימי.
 

 AWSיש להשתמש באלקטרודה  X42 -ו  Bפלדות דרג  ריתוך זחלי מילוי וכיסוי . 3
E6010 מ"מ. 4מ"מ או  3.25וטר בק 

וון הריתוך: ורטיקאלי כלפי מטה או ורטיקאלי כלפי מעלה, בהתאם  לנוחיות כי .ד
 הרתך.

תחום הזרמים: בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו. בכל מקרה חובה להגביר את  .ה
 הזרם לעומת התפר הראשון.

 AWS Eיש להשתמש באלקטרודה  X52ריתוך זחלי מילוי וכיסוי לפלדה מסוג  .ו
 מ"מ. 4קוטר  7010

 זחלים. 3-תלוי בעובי הפלדה אך לא פחות ממספר הזחלים  .ז
תפר הריתוך הגמור יהיה מלא וחופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים  .ח

 ושריפות. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד לזחלי הריתוך ובין זחל לזחל.
התפר  עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך, התזות וינקה את .ט

 מסיגים וגצים סביבו.
 

 תיקונים והשלמת צפוי חוץ )עטיפת פוליאתילן טריו(. 6.2.5.4
 
תיקוני ציפוי חוץ וההשלמה באזורי הריתוך תיעשה בהתאם להנחיות יצרן  .א

 .הצינורות ופיקוח שרות שדה של היצרן
 התיקונים וההשלמה יבוצעו ע"י עובדים מאומנים ותחת אחריות מנהל העבודה. .ב
ת משוכנע שהריתוכים גמורים, כל אשים, על מנהל העבודה להיולפני תיקוני ר .ג

הבליטות וההתזות הושחזו והתפר נוקה. תיקון והשלמת הצפוי בחיבור, רק לאחר 
 יאשר את קבלת הריתוכים. האזורמנהל ש

 
 .כולל 16זוויות עד קוטר '' –חיבורי קטעים, מיפנים  6.2.5.5

 כללי .א
ילן ם חרושתיים עטופים בפוליאטהשימוש הנו רק במפניחברה, בהנחת קווי מים ב

 האזורמנהל בניית מפנים מפלחים תתבצע רק במקרים מיוחדים באישור  שחיל.
כל המפנים )זוויות( יהיו הבנויים מפלחים שנחתכו מצינורות עם ציפוי פנים  בכתב.

חרושתי כדוגמת הייצור במפעל. אין ליצור מיפנים ע"י חיתוך וריתוך אלכסוני של 
בייצור חרושתי או ליצור המפנה ע"י יש  להשתמש במפנים מוכנים קצות הצינור.

חיבור פלח אחד או יותר )כתלות גודל הזוית במפנה(, כשלכל הריתוכים 
החיבור לצינורות יהיה רק ע"י  האלכסוניים יש גישה לתיקון ציפוי הפנים מבפנים.

 ריתוכים ישרים עם גימור חרושתי או שווה ערך.
 

 הצינורות בתוך החפירה( נים בהנחת קו רצופה )ריתוךחיבור זוויות, מיפ .ב
 בנית המפנה )הזוית( בשטח  תוך כדי הנחת הקו, משני סוגי פלחים:

 
צד אחד של הפלח מעובד, עם גימור חרושתי המתאים לריתוך "ישר" , צד  – 1סוג 

 שני של הפלח  
 

 שני הצדדים להתאמה. – 2סוג 
 

שני לחיתוך  ובד חרושתי לריתוך ישר, צד". )צד אחד מע1הכנת "פלחים" מסוג "
 , יחתכו קטעי הצינור באתר.2והתאמה(. עבור הכנת  פלחים מסוג 

 ייצור מיפנים בהתאם לגודל המפנה )הזוית(:
 

 מעלות  30מפנה )זווית( עד  .1ב.
 חיבורים מרותכים(.  2) 1ייצור המפנה, שימוש בפלח אחד, מסוג 

אלכסוניים שווים  יבור עם צינור ע"י חיתוכיםאופן החיבור: יוצרים את המפנה בח
בצינור ובפלח )צד ההתאמה(, לזווית המתאימה )כל צד חצי זווית המפנה( ומרתכים. 

להבטחת ריתוך טוב בחתך האלכסוני, יש לשמור על הכנת מדרים )פאזות( נכונים, מרווח 
ולנקות בקצוות  נכון ושווה לכל ההיקף ותזוזה רדיאלית מינימאלית. כמו כן, יש לשבור
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ס"מ(. לאחר הריתוך וקירור הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים  1 –נים )כ את הבטון פ
 בחתוך. המשך חיבור צינור לפלח רק עם ריתוך "ישר".

 
 מעלות 60מפנה )זווית( עד  .2ב.

חיבורים(. זווית הפניה  3) 2ופלח מסוג  1שימוש בשני פלחים. פלח מסוג  –לבניית המפנה 
. 1ם האלכסוניים. אופן החיבור כמפורט בסעיף בה תחולק שווה לארבעת החתכיהדרוש

 . ריתוך, תיקון והשלמה של בטון פנים.2קודם מחברים את הפלח מסוג 
 מעלות 90מפנה )זווית( עד  .3ב.

חיבורים(. זווית  4) 1, אחד מסוג 2לבניית המפנה השימוש בשלושה פלחים. שניים מסוג 
, 2יים: ארבעה בפלחים מסוג שווה לששת החתכים האלכסונ הפניה הדרושה תחולק

. אופן החיבור כמפורט בסעיף 1אחד קצה קו הצינור, אחד בצד ההתאמה בפלח מסוג 
 .2, וב.1ב.

 חיבור קטעים בחפירה בהנחה לא רצופה 6.2.5.6
חיבור הקטעים במפנה. בנית המפנה "מפלחים", לפי אותם הכללים כפי שמפורטים בסעיף  .א

( והזזת הקו מצידו על 1ת הפלח האחרון )מסוג חיבור הסופי יעשה ע"י התאמ, ה57.01.3.5
מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך האלכסוני האחרון.בניית המפנה 

 .האזורמנהל מ"פלחים" רק באישור 
 

חיבור קטעים לא במפנה. הקטעים יחוברו בעזרת הכנסת והתאמת "צינור ביניים"  .ב
חיתוך למידה הדרושה  –ר. צד שני מעובד חרושתי לריתוך יש – צד אחד )"פשטיק"(. 

חיבור "צינור הביניים": הצד הישר ע"י ריתוך השקה, הצד השני ע"י הרכבה  והתאמה.
מ"מ. במקרים שאין אפשרות  8וריתוך טבעת חיצונית כשהמרווח בחיבור לא עולה על 

כים מצד התאמה, תורכב להביא את קצות הקטעים על ציר אחד, ישר, ויש צורך בחיתו
ת על הצד הישר. צד ההתאמה ירותך ללא ציפוי פנים. ציפוי הפנים יתוקן מבפנים הטבע

לאחר הריתוך. לקבלת  גישה לביצוע התיקון, יוזז הקו ויוחזר בחזרה להרכבה וריתוך 
 55הטבעת, לאחר תיקון ציפוי הפנים. אורך "צינור הביניים" במקרה זה, לא יעלה על 

 מ"מ והטבעת תהיה מבוטנת בבטון פנים. 10-12יה בי דופן של טבעת הריתוך יהס"מ. עו
 

 -למניעת דפורמציה בצינור בקצה הקו, מקום התפיסה להזזת או הרמת הקו יהיה גדול מ  .ג
קוטר  צינור. כדי לאפשר הזזת קו יש להשאיר גלוי חופשי את קטע הקו משני צידי  1.5

 החיבור באורכים כמפורט בטבלה :
 

 פירוט סדר הפעולות לחיבור פלח אחרון ו/או "צינור ביניים": .ד
 

  על ציר אחד וסופי.הבאת קצות הקטעים 
 1פלח או "צינור הביניים" למידה הדרושה )חיתוך מצד ההתאמה(. לשבור חיתוך ה 

ס"מ של ציפוי הפנים מקצות צד ההתאמה של הפלח והצינור ולהכין מדרים )פאזות ( 
 מתאימים.

  להרכיב את הפלח או " צינור הביניים" בעזרת הידוק המצמדה או ריתוך "ריתוכי
 ור ההתאמה.הישר ולבצע ריתוך מלא בחיבתפיסה" בחיבור 

  לשחרר את המצמדה, להשחיז את ריתוכי התפיסה בחיבור הישר, להזיז או להרים את
הקו מצירו )על מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך ההתאמה(. לאחר 

 התקררות הפלדה, לתקן ציפוי הפנים.

אורך מינימאלי  טר קוקו
 םבמטרי

 הערות

 מכל צד 10 4''
 מכל צד 12 6''
 מכל צד 15 8''

אורך מינימאלי  קוטר קו
 במטרים

 הערות

 מכל צד 18 10''
 מכל צד 20 12''
 מכל צד 23 14''
 מכל צד 26 16''
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 קו במידת הצורך, להחזיר את ה בחיבור הישר, לתקן את המדר )הפאזה( וציפוי הפנים
 למקומו, להתאים התאמה רדיאלית בעזרת המצמדה המתאימה ולבצע ריתוך מלא.

 
 .)כולל( 16ריתוך אביזרי צנרת חרושתיים בקווים עד '' 6.2.5.7

 
 הכנת האביזר וקטעי הצינור לפני הריתוך  .א

 
  האזור ס"מ של הפלדה )חיצוני( בכל ההיקף.  2 –לנקות את המדר )פאזה( ופס ברוחב כ

לכלוך, זפת, פריימר או דבק. הניקוי יהיה ע"י מברשת פלדה  הנקי יהיה חופשי מכל
 מכאנית.            

  .לוודא שלמות המדר והפלדה של הצינור והאביזר 
  ס"מ הן באביזר הצנרת והן בקטע הצינור. 1.5  -לשבור את הציפוי הפנימי מהקצה כ 
   מ"מ. 2-3על מרווח מפתח  שורש של בחיבור קטעי הצינור לאביזר, יש לשמור 

 
 עבודת הריתוך .ב

     הריתוך יבוצע במספר מחזורים, תלוי בעובי דופן האביזר, או קטע הצינור. שימוש
. ריתוך תפיסה חיצוני עם אלקטרודה AWS E6010באלקטרודות המתאימות לתקן 

 מ"מ יהווה חלק מריתוך זחל ראשון. 3.25
 

     כיוון הריתוך מלמטה מ"מ 3.25רותך עם אלקטרודה ריתוך חדירה, י –זחל ראשון .
למעלה, בכל הקטרים וכל העוביים. יש לחדור ולהתיך את "פני השורש" ולהימנע 

ניתן לרתך  –מחדירת יתר. יש לעלות על ריתוכי התפיסה. זחלי מילוי וכיסוי 
 2מ"מ. כיוון הריתוך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. ממדי הריתוך  4באלקטרודה 

 מ"מ מעבר לגבולות הנעיץ.
 

    במקומות שניתן, אפשר לרתך ריתוך פנימי, לצורך מתן גיבוי לריתוך  –ריתוך פנימי
החיצוני. בכל מצב של ריתוך פנימי, חובה להשחיז את התפר מבחוץ עד לתפר הפנימי 

 ללא כל שאריות סיגים. 
 

פיד שהציפוי יהיה חלק . יש להק57.01.3.2תיקון טיח צמנטי )ציפוי הפנים( ע"פ סעיף  .ג
 ף ללא מדרגות, בליטות וסדקים.ורצו

 
 ביצוע השלמת ראשים בצנרת פלדה באמצעות יריעות מתכווצות 6.2.5.8

 
 כללי 

 
יריעה מתכווצת בחום נותנת פתרון איכותי להשלמת עטיפת ראשים בשדה של צינורות פלדה העטופים 

בחבור המרותכים בחיבור השקה או  היריעה מתאימה ליישום על צינורות בעטיפת פוליאתילן שחול.
היריעה מסופקת באורך המתאים להיקף הצינור ומצורפת אליו רצועת סגירה דביקה )בצבע  פעמון.

 לבן(.
 

 רשימת ציוד
 בר(. 4 -ל 2בלון גז בישול כולל וסת שעון לחץ )לחץ יציאה נדרש בין  .א
 וריות / שעה(.קילו קל 50,000) BTUשעה/ 200,000מבער גז בתפוקה מינימאלית של  .ב
 ת מסתובבת + מברשת צמה )תלתלים(.מברשת חשמלי .ג
 מד טמפרטורה דיגיטאלי כולל גשש שטח. .ד
 כפפות, משקפי מגן ומספריים. .ה

 
 נתונים טכניים על היריעה

 .WLOדגם  CANUSAהיריעה המתכווצת המומלצת תוצרת חברת  .א
 '' ס"מ. 45:  16'' – 4ב. רוחב היריעה:   בקטרים 
 ס"מ. 15: היקף הצינור +  16''  אורך היריעה: עד 
 :מ"מ. 2.6 – 2.3 עובי היריעה 
  רצועה סוגרת דביקה מומלצת מתוצרת חברתPOLYKEN. 
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 הוראות יישום השלמת עטיפת ראשים בעזרת מבער גז ידני 
נקה את צינור הפלדה בעזרת מברשת פלדה מסתובבת )מברשת צמה( עד לקבלת פלדה נקייה ברמת 

 מוצרי חלודה, סיגים ושאריות ריתוך(.  לת ברק בינוני ללא כתמי או)פלדה בע ST3ניקוי 
ס"מ מכל צד.  10יש לחספס את שטח הפלדה ככל הניתן. נקה את קצוות עטיפת הפוליאתילן ברוחב 

הסר לכלוך, אבק וחומרים זרים. זכור שפעולת הניקוי היא ערובה להצלחת ביצוע העטיפה. חמם את 
עלות צלזיוס, כולל קצוות עטיפת מ 70-75ז עד לטמפרטורה של צינור הפלדה בעזרת מבער ג

, יש להשתמש בשני 20הפוליאתילן. מדוד בעזרת מד טמפרטורה את פני השטח. בצינורות מעל קוטר ''
קח יריעה מתכווצת, מרכז את היריעה והתחל לכרוך את היריעה  מבערי גז לחימום  בשני צידי הצינור.

כרוך את היריעה  ".11" או "שעה 1ל מ"שעה רור סרט ההפרדה. הכריכה תחמסביב לצינור, תוך כדי שח
ס"מ לפחות ביריעה  7.5באופן רופף על היקף הצינור מבלי למתוח אותה.יש להקפיד על חפיפה של 

הצמד והדבק את רצועת הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור החפיפה. חמם בעזרת  עצמה.
רצועה בכפפה עמידה בחום, כדי להבטיח סגירה לכל אורכה ולחץ על הלהבת מבער גז את רצועת ה

הדבקה טובה. לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו, התחל לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל 
 ההיקף סביב אזור הריתוך ואח"כ  התחל לחמם לצדדים בכל ההיקף.

 יריעה.בסוף התהליך בדוק יציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות ה
 עובדים. 2צוות הביצוע יכלול 

 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות.
מ' יבוצע בשלמות ולפני  150" ומעלה  לאחר שקטע באורך עד 6של הצינורות מקוטר  בווידאו צילום 6.2.6

נית העדכ הצילום לשיטת בכפוףע הקבלן צילום בווידאו של הקט יבצעכיסויו או אחרי כיסויו החלקי 
של הצינור ,  הפנימי הבטוןהצילום הוא לאתר פגיעות בציפוי  תפקידבכל עת של הקו הנדרש לביצוע. 

הצילום יבוצע על פי  . ובהסתעפויות שרותכו במקומות הריתוכים וטיב בבטון המותר מעל סדקים
אשר  מכה לצילום צנרת מים וביובהנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הס

 או בהנחיות המעודכנות לעת הרלוונטית לעבודה. 1.1.2016מחייבות מיום 
 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב 6.2.7

 
 10דוגמת "מריפלקס" או שוו"ע מאושר, דרג  HDPE PE100צינורות פוליאתילן יהיו עשויים  6.2.7.1

 עפ"י דרישות המתכנן. 16או 
 .499תקן ת"י הצינור יהיה בעל תו  6.2.7.2
ועל הקבלן להביא אישור באישור החברה או ישראלי   בעל תקן אירופאייה חומר הגלם יה 6.2.7.3

 על טיב חומר הגלם ועל מקור האספקה. מהיצרן
 .499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י  6.2.7.4
ועם אוגן,  ב"מ עם ציפוי גומי פנימי התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פל 6.2.7.5

 המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים.
חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן  6.2.7.6

המסופק ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת, עשוי פלדה בלבד, וללא גיפורים וציפויים, 
 מערכת צבע נדרשת. למעט

וי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. הנחת קו 6.2.7.7
 לא תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת.

, אלא אם קיימת  80או  100למען הסר ספק לא תותר אספקת צינורות פוליאתילן קשיח מין  6.2.7.8
 ו מהמזמין. דרישה ז
 

 י מיםאביזרים בקוו 6.3
במקרה של שינוי מהאביזרים הכלולים במפרט או אביזרים שלא פורטו ואשר הקבלן יידרש לספקם, 

 והחברה, בטרם התקנתם באתר. האזורמנהל האביזרים חייבים לקבל אישור 
 מגופים 6.3.1
 מגופי טריז 6.3.2

תוצרת ם לעבודה במי שתיה, דוגמת ומעלה יהיו מגופי טריז, המתאימי 3מגופים על קווי מים בקוטר ''
. כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים TRLתוצרת הכוכב או "רפאל" דגם 

 אטמ', ע"פ המפרט להלן: 24אטמ' ולחץ בדיקה  16וגלגל סגירה. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של 
רכות אספקה והולכת רכה, המיועדים לשימוש במע המגופים שיסופקו יהיו מגוף טריז מאוגן מסוג אטימה

 מי שתיה, מים שאינם לשתיה, שפכים, מי קולחין ועוד :
 בעל אטימה רכה. 6.3.2.1
 אטמ'. 24אטמ', לחץ בדיקה  16לחץ עבודה   6.3.2.2
 מעלות צלזיוס. 70בעל עמידות לטמפרטורות של עד  6.3.2.3
 בעל צורה אליפטית או עגולה. 6.3.2.4
 .להרכבת מנגנון מפעיל חשמליומעלה יהיה בעל מתאמים  12מגוף בקוטר " 6.3.2.5
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, יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט 12במגופים בקוטר עד " 6.3.2.6
 מאריך וגלגל סגירה מבחוץ, לפי פרט בתוכנית סטנדרט.

 16NDתקן קידוח אוגנים  6.3.2.7
 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -גוף המגוף  6.3.2.8
 .. GGG-50 DUCTILE CAST IRON יציקה ספירואידלית -מכסה מגוף  6.3.2.9

 .EN UNE 681-1בין גוף המגוף למכסה המגוף, עפ"י תקן  EPDMאטם  6.3.2.10
 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -טריז  6.3.2.11
, באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא EN UNE 681-1עפ"י תקן   EPDM-מגופר ב  -טריז  6.3.2.12

 ה על פניו.יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הזורם בשום נקוד
ברגי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות  -ף ברגי מכסה המגו 6.3.2.13

 מילוי השקע בחומר מונע קורוזיה.
 מידות בין אוגנים : 6.3.2.14

6.3.2.14.1 4F 3202 DIN לדגם צר 
6.3.2.14.2 5F 3202 DIN לדגם רחב 

 .316פלב"מ  -תושבת טבעת אטימה בגוף  6.3.2.15
 .316פלב"מ -תושבת אטימה בטריז 6.3.2.16
, מינימום 316בלתי מחלידה )פלב"מ(  ים קורוזיביים, עשוי מפלדההציר יהיה עמיד לתנא 6.3.2.17

 כרום. 13%
 גרייד(, לפי התקן. 5אום המגוף יהיה עשוי ברונזה )לפחות  6.3.2.18
אפשרויות ההפעלה: ידית הפעלה, גלגל הפעלה, מפעיל חשמלי, מאריך לציר המגוף,  6.3.2.19

 ( וכו'.Pedestalמעמד )
י בחירת )ידית עם מנוף או גלגל, לפ 67ידית ההפעלה תהיה מיצקת ברזל לפי ת"י  6.3.2.20

 החברה. קוטר גלגל ההפעלה יצויין בכל מגוף.
 אטימה : 6.3.2.21

 .אטימה רכה 

 .טבעות האטימה יהיו מחומרים קשים העמידים בפני קורוזיה וארוזיה 

  אטמ' נומינלי. 16האטימה תהיה מוחלטת בתנאי זרימה דו כיווניים ובלחץ עד 

  אטמי גומיEPDM ן בינלאומי או תק 5452י שתיה לפי ת"י המתאימים למגע עם מ
 .WRASאו  NSFכגון אחר, שווה ערך 

  כיוון סגירה: סגירת המגוף תיעשה בסיבוב אמצעי ההפעלה בכיוון סיבוב מחוגי
 השעון.

 : ציפויים וצביעה 6.3.2.22

 '' יהיו עם ציפוי פנימי אפוקסי חרושתי באבקה אלקטרוסטטית,  16מגופים עד קוטר
 מיקרון. 200אטמוספרי  בשכבה של לפחות קלוי בתנור או בייבוש 

 '' מיקרון קלוי בתנור.  150יהיו עם ציפוי פנים אמאייל בעובי  16מגופים בקוטר 

  ציפוי חיצוני : אפוקסי חרושתי באבקה אלקטרוסטטית, קלוי בתנור או בייבוש
מיקרון.  250( בעובי 11מיקרון, או רילסן )ניילון  200אטמוספרי  בשכבה של לפחות 

 .UVהציפוי יהיה עמיד בקרינת 
 

. הציפויים יהיו אחידים וחלקים, ללא בליטות או 5452על הציפויים לעמוד בתקן למי שתיה 
 גרדים. משטחי האוגנים יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. שפות האוגן יהיו חדות.

 
 : גימור, סימון ואריזה 6.3.2.23

בלתי  UV)או מדבקה עמידה בקרינת כל מגוף יסומן על גופו בסימון מוטבע או מובלט 
 מ"מ לפחות(, שיכלול את הפרטים: 3הנראה לעין )גודל האותיות ניתנת להסרה( 

 שם היצרן .א
 ארץ ייצור .ב
 המידה הנומינלית של המגוף .ג
 לחץ נומינלי .ד
 כיוון זרימה )אם נחוץ( .ה
 סימון דגם/מק"ט יצרן, שנת ייצור )או סדרת ייצור( .ו
 סימון זיהוי חומר הגוף והמכסה .ז
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 (.2, חלק 60מיובאים שאינם לפי תקן ישראלי  יהוי תקן האוגנים )לאוגניםז .ח
 סימון "למי שתיה". -במגופים המיועדים למי שתיה  .ט

)ניתן לסמן על לוחית מתכת בלתי מחלידה המקובעת לגוף המגוף באופן שאינה 
 ניתנת להסרה(.

 
 בתוקףוה ערך על המציע להמציא לחברה אישור מכון התקנים/ מכון אחר שו תקנים : 6.3.2.24

 ים לכל התקנים המחייבים להלן :להתאמת המגופ

  61תקן ישראלי. 
  : 25תקן קידוח אוגניםND ISO ,16ND ISO ,150 ASA ,ASTD. 

  מגופים למי שתיה בלבד: אישור משרד הבריאות או מכון התקנים לתקן ישראלי
 למגע עם מי שתיה. 5452

 מגופי פרפר 6.3.3
 אטמ':  16כיווני ללחץ -, דוPN16  BTF–ם  מאוגן תוצרת רפאל דג צנטרימגוף פרפר מאוגן דאבל אק

 .GGG ,12-45-65 Gr. 536 A ASTM 40גוף יציקה ספירואידלית  6.3.3.1
 .GGG ,12-45-65 Gr. 536 A ASTM 40מדף יציקה ספירואידלית  6.3.3.2
 .PN 1092-2 EN-16תקן התאמת אוגנים :  6.3.3.3
 14S 558 ENמידה בין אוגנים לפי  6.3.3.4
 .25ND ISO ,16ND ISO ,150 ASA ,ASTDים : תקן קידוח אוגנ 6.3.3.5

 
 .ISO 5210וגם לפי תקן  ISO 5211תושבת חיבור למפעיל חשמלי לפי תקן  6.4

 
למגע עם מי שתיה  5452מגופים למי שתיה בלבד: אישור משרד הבריאות / מכון התקנים לתקן ישראלי  6.5

 .WRASאו  NSFאו תקן בינלאומי אחר שווה ערך כגון 
 

למגע עם מי שתיה או  5452מי שתיה, לפי תקן ישראלי המתאימים למגע עם  EPDMוג האטמים יהיו מס 6.6
 .WRASאו  NSFתקן בינלאומי אחר שווה ערך כגון 

 
להידוק אטם ראשי אל המדף, ניתנת להחלפה מבלי  AISI 304/316 -טבעת אחיזת אטם במדף עשויה מ 6.7

 ב"מ.לפרק את המדף מהמגוף ומחוברת אל המדף באמצעות ברגים מפל
, ניתנת להחלפה ומחוברת אל הגוף באמצעות ברגים AISI 304/316 -יה מתושבת אטימה בגוף עשו 6.8

 מפלב"מ.
 

עשויה בתבנית גיפור בעלת צורה מיוחדת להבטחת אטימה מושלמת  EPDM -אטם המדף: טבעת מ 6.9
 מתאים למי שתיה לפי התקן הישראלי.

 
 חיכוך נמוך במיוחד.  עם שמון עצמי בעלי מקדם PTFE" על בסיס  Fiberglideמיסבים : מטפלון מסוג "  6.10

 
 . AISI 431/420 -צירים :  עשויים מ   6.11

 
   " להשגת אטימה מושלמת, ניתנים V-Ring" -" ו O-Ringאטימת צירים : מכלול אטימה הכולל "  6.12

 ללא צורך בפירוק המגוף מהקו. להחלפה
 

 . Submersible Worm Gearהפעלה: באמצעות תמסורת 6.13
 

מה מוכנה להתקנה הכוללת: זוג אוגנים נגדיים עם עובי דופן מתאים ם : המגוף יסופק כיחידה שלנלווי 6.14
בר, סט ברגים כולל זוג דסקיות, ואומים מגולוונים, כנדרש לחיבור מושלם. טבעות חיוץ וזוג  25ללחץ 

 אטמים מקלינגרית.
 

  טמ' על המדף.א 16, בהפרש לחצים של Nm 100פתיחה של המגוף יהיה -מומנט הסגירה 6.15
 

מיקרון קלוי בתנור, ציפוי חוץ אפוקסי  150ביעה : ציפוי פנים גוף המגוף והמדף אמאייל בעובי ציפויים וצ 6.16
על הציפויים  .UVמיקרון. הציפוי יהיה עמיד בקרינת  200פוליאסטר קלוי בתנור בשכבה בעובי של לפחות 
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משטחי האוגנים ים, ללא בליטות או גרדים. . הציפויים יהיו אחידים וחלק5452לעמוד בתקן למי שתיה 
 יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. שפות האוגן יהיו חדות.

 
 

 שסתומים אל חוזרים 6.3.4
התקנים המחייבים  לכלעל האביזר להיות בעל אישור מכון התקנים או כל מכון מוסמך אחר להתאמתו 

  להלן:
 למגע עם מי שתיה  5452תקן ישראלי 

 או תקן בינלאומי אחר שווה ערך. 1124ה לפי ת"י המתאימים למי שתי EPDMסוג האטמים יהיו מ
 האביזרים שיסופקו יהיו מהדגמים הבאים בלבד :

 
 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות NR ,LS-020-NR ,FV-020-NR-020שסתום אל חוזר "רגב"   6.3.4.1

 
יהיה השסתום יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור. השסתום  6.3.4.1.1

 טמה רכה המתאימה גם ללחצים מינימליים.שסתום מדף שקט בעל אי
 3"- 8יסופק בקטרים " 6.3.4.1.2
 בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  6.3.4.1.3
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.4.1.4
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.4.1.5
 יהיה מעבר ישיר ומלא של המים. 6.3.4.1.6
וצאת השסתום מהקו בכדי להחליפו ו/או ה ניתן להחלפה ללא צורך בההקפיץ יהי 6.3.4.1.7

 לטפל במנגנון.
מצב פתוח או  -יהיה ניתן להתקין מוט זיהוי חיצוני )אינדיקטור( המאפשר זיהוי  6.3.4.1.8

 סגור.
ניתן יהיה לחבר מפסק גבול חשמלי הנותן התראה עם תחילת הזרימה או  6.3.4.1.9

 הפסקתה.
 רכת חיי המדף.אטם הגומי יספוג את מכת הסגירה להא 6.3.4.1.10

 
 ( תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכותwingSמדף תלוי ) NR-030וזר שסתום אל ח 6.3.4.2

 
 השסתום יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור. 6.3.4.2.1
 2" -16יסופק בקטרים " 6.3.4.2.2
 בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה  6.3.4.2.3
 הגוף יהיה יצוק לעמידה בפני מכות הלם. 6.3.4.2.4
 שיתוך.ם מחומרים אל חלד עמידים להחלקים הפנימיים יהיו עשויי 6.3.4.2.5
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור. 6.3.4.2.6
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.4.2.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.4.2.8
השסתום יהיה ניתן להתקנה אופקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(.  6.3.4.2.9

 תקין משקולת.בהתקנה אנכית חובה לה
בולט המחובר לזרוע המדף, ניתן יהיה לחבר מפסק גבול לחיווי בדגם עם ציר  6.3.4.2.10

 מצב זרימה.
 

תוצרת א.ר.י או  NR ,042-NR ,4420-NR ,046-NR-040שסתום אל חוזר עם פתח עליון    6.3.4.3
 איכות/שוו"ע

 
יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור. בשסתום זה יותקן  6.3.4.3.1

השסתום ללא צורך בהוצאתו  ן שיאפשר ניקוי ותחזוקה שלפתח עליו
מהמערכת. המדף בשסתום יהיה מחובר לגוף באמצעות זרוע. האטימה 

 תתבצע ע"י סגירת המדף אל מול תושבת הנמצאת בפתח הגוף.
 3" - 16יסופק בקטרים " 6.3.4.3.2
 בר. 64בר(, עם אפשרות בחירה ללחצים עד  25-בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  6.3.4.3.3
 מעלות צלזיוס. 90 בטמפרטורת עבודה רגעית של יעמוד 6.3.4.3.4
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.4.3.5
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השסתום יהיה מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור לביוב, יידרש ציפוי איפוקסי  6.3.4.3.6
 מיקרון. 250פינלי בעובי 

 גוף יצוק העומד בפני מכות הלם. 6.3.4.3.7
לשיתוך )קורוזיה(,  החלקים הפנימיים יהיו עשויים מחומרים עמידים 6.3.4.3.8

 ים עבודה בתנאים קשים ולאורך זמן.המאפשר
פתח עליון שיאפשר החלפת חלקים או ניקוי השסתום בעת עבודה בביוב או  6.3.4.3.9

 במים מלכלכים, ללא הוצאתו מהקו.
 לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה. -המדף יהיה מגופר  6.3.4.3.10
 מעצור גומי שיבלום את המדף בשיא הפתיחה. 6.3.4.3.11
פקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(. שסתום יהיה ניתן להתקנה אוה 6.3.4.3.12

 בהתקנה אנכית חובה להתקין משקולת.
יסופק עם ציר בולט, עליו ניתן להתקין משקולת או מפסק גבול למתן התראה  6.3.4.3.13

 עם תחילת הזרימה או הפסקתה.
 השסתום יהיה מאוגן. 6.3.4.3.14

 
 
 
 
 
 

 או שוו"ע/איכות LSמפסק גבול  6.3.4.4
 

ב האל חוזר. המשדר יסמן למשאבה ה ויוודא באופן שוטף את מצהמפסק יור 6.3.4.4.1
ויאפשר פעולה תקינה ושוטפת של המערכת. המתקן יהיה בנוי מחלק אחד 

חוזר, שינוע  -קבוע המחובר לגוף האל חזור וחלק אחד נע, המחובר לציר בא
 עם הפתיחה/סגירה של האל חוזר.

 
 שסתומי אוויר 6.3.5

 25אטמ' )לחץ בדיקה  16ללחץ אוטומטי, קינטי או משולב, שסתומי אוויר למים, יהיו מסוג 
 אטמ'(, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר.

התקנים  לכלעל האביזר להיות בעל אישור מכון התקנים או כל מכון מוסמך אחר להתאמתו 
 המחייבים להלן:

 
 למגע עם מי שתיה 5452תקן ישראלי  6.3.5.1.1
או תקן  1124ה לפי ת"י המתאימים למי שתי EPDMהאטמים יהיו מסוג  6.3.5.1.2

 לאומי אחר שווה ערך.בינ
 

 שסתומי אויר שיסופקו יהיו מהדגמים הבאים בלבד: 
 

 S-050אוויר אוטומטי, "שגב"  6.3.5.2
 

אטמ'  16משחרר אוויר במערכת תחת לחץ, בעל משקל נמוך, לחץ עבודה עד  6.3.5.2.1
 אטמ'(, גוף עשוי מחומר פלסטי.   25)לחץ בדיקה 

 . 1," ¾," ½"בקטרים:  NPT/BSPT  הברגות זכריסופק עם השסתום  6.3.5.2.2
 (.בר 25 -ב בדיקה) בר 16 עד 0.2 -לחץ עבודה מ 6.3.5.2.3
 90°  בודה רגעיתטמפרטורת ע 6.3.5.2.4
  60° טמפרטורת עבודה מקסימלית 6.3.5.2.5
  ר"ממ 12נחיר ששטחו  6.3.5.2.6
  מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור.יהיה השסתום  6.3.5.2.7

 
 איכות/תוצרת א.ר.י או שוו"ע D-040שסתום משולב דגם  6.3.5.3

השסתום ישלב שסתום אויר קינטי ואוטומטי כיחידה אחת בגוף אחד וישחרר  6.3.5.3.1
 אויר באופן הדרגתי ויתפקד בלחצים נמוכים, בעל יכולת ניקוי עצמי.

 עם הברגת זכר.  2, "1"¾, "יסופק בקטרים  6.3.5.3.2
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 בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16ועד  0.2 -לחץ עבודה מ 6.3.5.3.3
לסטיים באיכות גבוהה, חלקים פנימיים מחומרים עמידים גוף עשוי חומרים פ 6.3.5.3.4

 לקורוזיה.
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.5.3.5
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.5.3.6
 מניעת סגירה מוקדמת : השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות. 6.3.5.3.7
 א ייסתם.חרר כמויות אויר גדולות ולהנחיר האוטומטי יש 6.3.5.3.8
 יסופק עם מחבר זוויתי, המאפשר חיבור צינור ניקוז עודפים. 6.3.5.3.9

 או בסיס פליז.  בסיס ניילון משוריין 6.3.5.3.10
 בעל מאריך לניקוז עודפים. 6.3.5.3.11

 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות,  D ,C-050-D-050שסתום משולב דגמים  6.3.5.4
 השסתום ישלב שסתום אויר קינטי ואוטומטי. 6.3.5.4.1
 .6, "4, "3, "2בקטרים "יסופק  6.3.5.4.2
 ץ עבודה:לח 6.3.5.4.3
6.3.5.4.4 050-D בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16עד  2.0 -: מ 
6.3.5.4.5 C-050-D בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16עד  2.0 -: מ 
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.5.4.6
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.5.4.7
 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים. 6.3.5.4.8
 וי פוליאסטר קלוי בתנור.ציפ 6.3.5.4.9

 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2סיס השסתום בקוטר ''ב 6.3.5.4.10
 יקטין הלמי מים בסביבתו ויעבוד בסגירה איטית ושקטה. 6.3.5.4.11
ממ"ר וישחרר כמויות אויר גדולות ולא  12נחיר בשטח  שסתום אוטומטי :  6.3.5.4.12

ייסתם. הגוף עשוי מחומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה בפני מכות הלם 
, C-050-Dים עמידים לקורוזיה. שסתומי חלקים הפנימיים יהיו מחומרוה

052-D  עם מעטפת יצוקה, אשר תיתן הגנה מלאה לשסתום במקומות בהם
 קיים חשש לחבלה ועמידה בפני מכות הלם.

: גוף יצוק ויעמוד בפני מכות הלם, מצופה בפוליאסטר קלוי  שסתום קינטי  6.3.5.4.13
ת. טבעת ישחרר אויר בספיקות גבוהו בתנור. מניעת סגר מוקדמת: השסתום

האטימה תהיה בשילוב של תושבת ברונזה הנושאת את הלחץ ואטם גומי 
לאבטחת עמידות השסתום. במכסה השסתום תהיה יציאה המאפשרת ניקוז 

 עודפי הנוזל.
 

שסתום "שלף" תוצרת א.ר.י   HF 060-D  ,HF C-060-D  ,HF 062-Dשסתום משולב  6.3.5.5
 או שוו"ע/איכות

יאפשר כניסת אויר, כשהמערכת מתרוקנת ר אויר בעת מילוי המערכת, ישחר 6.3.5.5.1
 מהנוזל וישחרר אויר כלוא, כאשר המערכת תחת לחץ.

 10, " 8יסופק בקטרים " 6.3.5.5.2
 לחץ עבודה: 6.3.5.5.3
6.3.5.5.4 HF 060-D בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16בר עד  2.0 -: מ 
6.3.5.5.5 HF C-060-D בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16עד  2.0 -: מ 
6.3.5.5.6 HF 062-D בר(. 40 -בר )בדיקה ב 25עד  2.0 -: מ 
 מעלות צלזיוס. 90מוד בטמפרטורת עבודה רגעית של יע 6.3.5.5.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.5.5.8
 מניעת סגירה מוקדמת : השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות. 6.3.5.5.9

 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים. 6.3.5.5.10
 ציפוי פוליאסטר קלוי בתנור. 6.3.5.5.11
 דרישה.מתוברג או מאוגן, ע"פ  2''בסיס השסתום בקוטר  6.3.5.5.12
ממ"ר וישחרר כמויות אויר גדולות ולא  12: נחיר בשטח  שסתום אוטומטי 6.3.5.5.13

ייסתם. הגוף עשוי מחומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה בפני מכות הלם 
, HF C-060-Dשסתומי  והחלקים הפנימיים יהיו מחומרים עמידים לקורוזיה.

HF 062-D  קומות תיתן הגנה מלאה לשסתום במ עם מעטפת יצוקה, אשר
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בהם קיים חשש לחבלה ועמידה בפני מכות הלם. יהיה בעל אפשרות לחיבור 
 צינור ניקוז עודפים.

: גוף יצוק ויעמוד בפני מכות הלם, מצופה בפוליאסטר קלוי שסתום קינטי  6.3.5.5.14
בתנור. מניעת סגר מוקדמת: השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות. טבעת 

נושאת את הלחץ ואטם גומי בשילוב של תושבת ברונזה ה האטימה תהיה
 לאבטחת עמידות השסתום.

 
 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות D-070שסתום אויר דינמי  6.3.5.6

פועל ללא מצוף. המבנה יאפשר לשסתום הדינמי לשחרר ולהכניס למערכת  6.3.5.6.1
המים אויר באופן מבוקר ומדורג למניעת טריקות והלמים מקומיים להפחתת 

 Normallyהשסתום יהיה סגור )ם בקו. כשאר הקו לא פעיל, הלם המי
Closed.למניעת חדירת גורמים זרים למערכת המים ) 

 בר(. 24 -בר )בדיקה ב 16עד  0.2לחץ עבודה בין  6.3.5.6.2
 חלקים פנימיים עמידים לקורוזיה. 6.3.5.6.3
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור. 6.3.5.6.4
 וס.מעלות צלזי 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.5.6.5
 מעלות צלזיוס. 60מקסימלית של  יעמוד בטמפרטורת עבודה 6.3.5.6.6
 הנחיר האוטומטי ישחרר כמויות אויר גדולות ולא ייסתם. 6.3.5.6.7
 החיבור לניקוז מי עודפים יהיה מובנה ביציאה. 6.3.5.6.8
 סגירה שקטה. 6.3.5.6.9

 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים. 6.3.5.6.10
 וגן.מא 6מתוברג או מאוגן ע"פ דרישה, בקוטר '' 3בסיס השסתום בקוטר '' 6.3.5.6.11
 הקטנת ההלם בשסתום ובקו. ימנע טריקה וישפיע על 6.3.5.6.12
 ימנע חדירת גורמים זרים ומזהמים למערכת. 6.3.5.6.13
 סגירה חלקה והדרגתית, שאינה מושפעת מזרימת המים. 6.3.5.6.14

 איכות/תוצרת א.ר.י או שוו"ע P 070-Dשסתום אויר דינמי  6.3.5.7
פועל ללא מצוף, יאפשר שחרור והכנסת אויר למערכת המים באופן מבוקר  6.3.5.7.1

ומיים להפחתת הלם המים בקו. השסתום ג למניעת טריקות והלמים מקומדור
 ( למניעת חדירת גורמים זרים למערכת המים.Normally Closedיהיה סגור )

 בר(. 16 -בר )בדיקה ב 10עד  0.2לחץ עבודה בין  6.3.5.7.2
 חלקים פנימיים עמידים לקורוזיה. 6.3.5.7.3
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  6.3.5.7.4
 מעלות צלזיוס. 60ל טמפרטורת עבודה מקסימלית שיעמוד ב 6.3.5.7.5
 הנחיר האוטומטי ישחרר כמויות אויר גדולות ולא ייסתם. 6.3.5.7.6
 החיבור לניקוז מי עודפים יהיה מובנה ביציאה. 6.3.5.7.7
 סגירה שקטה. 6.3.5.7.8
 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים. 6.3.5.7.9

 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 6.3.5.7.10
 קטנת ההלם בשסתום ובקו.ימנע טריקה וישפיע על ה 6.3.5.7.11
 נע חדירת גורמים זרים ומזהמים למערכת.ימ 6.3.5.7.12
 סגירה חלקה והדרגתית, שאינה מושפעת מזרימת המים. 6.3.5.7.13

 
 שסתום אויר קינטי )שובר ואקום( תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות 6.3.5.8

מיועד להוצאת אויר מהמערכת בעת מילוי והכנסת אויר בעת ריקונו. ישמש  6.3.5.8.1
ר המים מגיעים . השסתום יהיה אטום רק כאשלהגנת המערכת בפני תת לחץ

אליו. בספיקות אויר גבוהות, ישאר המצוף פתוח. ירידת הלחץ )מתחת ללחץ 
 אטמוספרי( תביא להכנסת אויר למערכת. 

 .12, "10, "8, "6, "4, "3, "2יסופק בקטרים " 6.3.5.8.2
 (.2השסתומים יהיו מאוגנים או מתוברגים )" 6.3.5.8.3
 בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16בר עד  K  :0.2-010    לחץ עבודה: 6.3.5.8.4
 גוף יהיה יצוק ויעמוד בפני מכות הלם.ה 6.3.5.8.5
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור. 6.3.5.8.6
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 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.3.5.8.7
 ישחרר אויר בספיקות גבוהות למניעת סגירה מוקדמת. 6.3.5.8.8
 טבעת האטימה תהיה בשילוב של תושבת ברונזה הנושאת את הלחץ ואטם 6.3.5.8.9

 ם.גומי לאבטחת עמידות השסתו
 במכסה השסתום הקינטי תהיה יציאה המאפשרת ניקוז עודפי הנוזל.  6.3.5.8.10

 
, יותקן ברז כדורי, מתוצרת "שגיב" שדה בוקר, או 2לפני שסתום האוויר, עד קוטר " 6.3.5.9

 ומעלה יותקן מגוף טריז. 3בקטרים " שווה ערך מאושר.
 

 שסתומי מדף 6.3.6
, או שווה ערך PTK-TBSכב" , "הכוNR-070"א.ר.י" דגם  שסתומי מדף, סוף הקו, יהיו מתוצרת

 : מאושר, העומדים במפרט הבא
שסתום סגר סוף קו, בעל סגר חד כיווני להתקנה בקצה הקו. יאפשר זרימה בכיוון אחד  6.3.6.1

 וימנע חלקית כניסה של נוזל, גופים זרים או בעלי חיים חזרה לקו.
 2" - 16יסופק בקטרים " 6.3.6.2
 לי.המדף יפתח בלחץ מינימ 6.3.6.3
 יהיה מעבר זרימה במלוא הקוטר הנומינלי של השסתום.בפתיחה מלאה של המדף,  6.3.6.4
 הסגירה העצמית של המדף תהיה מיד עם הפסקת הזרימה. 6.3.6.5
 סגירה אלכסונית )משופעת( 6.3.6.6
 יתאים לסוגי נוזלים שונים, כולל ביוב, ויתאים לעבודה במים קרים וחמים. 6.3.6.7
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור. 6.3.6.8
 נגדיים, אטמים וברגים.מים יכללו אוגנים, אוגנים השסתו 6.3.6.9

 
 מלכודת אבנים 6.3.7

 מלכודת אבנים, תהיה מיצקת ברזל, כדוגמת "ברמד" או שווה ערך מאושר.
, או שווה ערך מאושר.  202במידה ויורשה להשתמש במסנן, הוא יהיה מתוצרת "הכוכב" דגם 

 האביזרים יכללו אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וברגים.
 

 אוגנים 6.3.8
)אינו  ISO7005 או תקן אירופאי 60ת"י  לי התקנים הבאים בלבד:יסופקו אוגנים בע 6.3.8.1

 רשמי( או תקנים מקבילים או תקן בינלאומי אחר, שווה ערך.
6.3.8.2 16-ISO-ND " 25-( ו16)עד קוטר-ND " (.16)מעל קוטר 
 40 ולחץ של 16אטמ' לפחות )לאוגנים עד קוטר " 16האוגנים יתאימו ללחץ עבודה של  6.3.8.3

 (.  16על קוטר "אטמ' לפחות )לאוגנים מ
 האוגנים הנגדיים של כלל האביזרים כלולים במחירי היחידה של האביזרים השונים. 6.3.8.4
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי  6.3.8.5

שטחי  האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את
ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה האטימה, מטפות התזה 
 המוחלטת של האוגנים. 

 אטמים 6.3.9
 , או תקן בינלאומי אחר, שווה ערך.1124האטמים יהיו לפי ת"י  6.3.9.1
 עם פרופיל משולב )גומי עם פלדה בפנים( EPDMאטמים עשויים  6.3.9.2
 (.C100°רטורה רגילה )עד יתאימו לסוג המים הקיים בארץ, בטמפ טמיםהא 6.3.9.3
 סוגי הצינורות ואביזרי המתכת הקיימים.כל  אטימת אוגני יתאימו ל טמיםאה 6.3.9.4
 40ולחץ של  16ם עד קוטר "אטמיאטמ' לפחות )ל 16האוגנים יתאימו ללחץ עבודה של  6.3.9.5

האטמים יהיו בעלי יכולת אטימה מוחלטת (. 16ם מעל קוטר "טמיאטמ' לפחות )לא
 י.ודה המירבהיצרן יציין את לחץ העבם. בלחצים נמוכים וגבוהי

 מומנט סגירת הברגים יהיה הקטן ביותר האפשרי. היצרן יציין את המומנט הנדרש. 6.3.9.6
 

 מחברים מכניים )דרסרים / מחברים / מחברי אוגן( 6.3.10
לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר  6.3.10.1

מ לפחות מהקצה. ס" 20צינורות עד למרחק של ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של ה
הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום 

מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק. במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" 
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)דרסר חרום / מחבר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית 
דה. אסור בהחלט להסיר את רת איזמל אם הדבר יבוצע בשהמלאכה, או בעז

 הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני.
יורכבו  האזורמנהל במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת  6.3.10.2

עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט. 
יורכבו , האזורמנהל בו ידרוש זאת במקומות המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום 

 גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט.
 

 ברגים 6.3.11
ודרגת החוזק  במפעל בעלי הקוטר הנכון םיש להשתמש אך ורק בברגים מגולווני 6.3.11.1

. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק על המתאימה בהתאם להנחיות החברה
לולאות תבריג, אך  2ת בשיעור של מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחו

יות מגולוונות מתאימות שיפרידו בין האוגן לולאות. יש להשתמש בדסק 4-לא יותר מ
 לבורג או לאום. 

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה. 6.3.11.2
 

 האביזרים. התקנתברגים ואומים יסופקו ע"י הקבלן ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה של  6.3.12
 

 הרכבת אביזרים
יש לנקות לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד  6.3.12.1

 את שטחי האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים.  ההתאמה בין  6.3.12.2

האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת 
 תגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים. ברגים בכוח או בכל דרך אשר

 
 כיבויברזי  6.3.13

יהיו בקוטר  כיבוי)הידרנטים( יותקנו לפי פרט בתכניות סטנדרט. ברזי ה כיבויברזי  6.3.13.1
 כיבויאו הכוכב או ז.א.ט, או ש"ע מאושר. ברזי  FH-2מתוצרת רפאל דגם  3"

או ז.א.ט , או  או "הכוכב" FH-12, מתוצרת רפאל דגם 3X2כפולים יהיו בקוטר "
או  4זקף חרושתי בקוטר "יותקנו על  כיבוי. ברזי ההאזורמנהל על ידי  ש"ע מאושר

 , לפחות המצויד במתקן שבירה.6"
, 3חלק  488ותקן ישראלי  1חלק  488יהיו בעלי תקן ישראלי  כיבויכל ברזי ה 6.3.13.2

 בתוקף.
 16מיד בלחץ אפור, ע 25או י"ב  67גוף הברז ייוצר מברזל יצוק לפי תקן ישראלי  6.3.13.3

 .אטמ'. המגוף יהיה בנוי מיציקה מונוליטית )גוף יחידה אחת(
 .ND-16לפי תקן  4יותקן אוגן בקוטר " -פתח כניסה  6.3.13.4
מעלות( בעל  22עד  4 -עם נטיה כלפי מטה )מ 3יותקן אוגן בקוטר " -פתח יציאה  6.3.13.5

גת , בעל הברגה חיצונית, מיוצר ממתכת קלה )סגסו758תבריג פנימי ומצמד שטורץ 
ח ע"י בורג , מאובט3חלק  448אלומיניום ע"פ תקנים בינלאומיים( לפי תקן ישראלי 

 אלן ללא ראש.
 x 17מ"מ  17ייוצר מפלדת אל חלד בעל ראש מרובע בקצה הציר. בגודל  -ציר הברז  6.3.13.6

בינו לבין המכסה.  O Ringמ"מ, ציר קבוע שאינו מתרומם עם אטימה של טבעת 
בוב נגד מגמת השעון. מספר הסיבובים לפתיחה יהיה פתיחת הברז תהיה על ידי סי

 סיבובים נוספים לעצירת הציר. 2-ו סיבובים לכל היותר 10
ייוצר מיציקת ברונזה או פליז מגופר בלבד ויורד על מסילות רתומות לגוף  -מדף  6.3.13.7

 בשתי קצותיו.
ס"מ שיחבר את ראש  50באורך  40, סקדיול 4ייוצר מצינור פלדה בקוטר " -זקיף  6.3.13.8

י. בקצה השנ 4x"3בקצה אחד ומעבר " 4הברז למתקן השבירה עם אוגנים בקוטר "
עובי דופן לא יפחת מעובי דופן מינימלי של צינור דרגה ב לפי התקן הישראלי ת"י 

ע"פ הקוטר המינימלי התואם. במידה ויסופק זקף מיצקת פלדה עובי דופן לא  103
 מ"מ. 10-יפחת מ

אטמ' נגד הצפת מים  16מיצקת ברזל עמיד בלחץ ייוצר  - 4מתקן שבירה קוטר " 6.3.13.9
. המתקן יחובר 3חלק  448רוסטה, כמוגדר בתקן ישראלי וברגי הידוק חיצוניים מני

לזקיף וייאטם ע"י אטם מתאים ואומים שיבטיחו מניעת נזילות )לא בריתוך(. 
 .באמצעות כדור אואטימה באמצעות מדף מגופר 

 לטת של פתח ברז הכיבוי למניעת נזילות.יתאימו לסגירה ואטימה מוח -אטמים  6.3.13.10
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רגי נירוסטה. חיבור הזקף למתקן השבירה יהיה כל ברגי החיבור יהיו ב -ברגים  6.3.13.11
 באמצעות ברגים מוחלשים.

פתיחת הברז תתבצע כך שעם סיבוב הידית, יתרומם מדף הסגירה יתרומם ממישור  6.3.13.12
לעמוד בדרישות הסגירה ויפתח בפתיחה מלאה במידה השווה לקוטר המעבר, ועליו 

 . 3חלק  448תקן ישראלי 
 .4, ''3ניוטון מטר בברזים בקוטר '' 15עלה על מומנט הסגירה לא י -סגירת הברז 6.3.13.13
בר למשך  25אטמ' ללא הגבלת זמן. או  16על הברזים לעמוד בלחץ של  -לחץ עבודה  6.3.13.14

 דקה ע,פ התקן.
 מים(מטר עומד  1קילופסקל ) 10-הפסד עומד לא יהיה גדול מ-הפסד עומד 6.3.13.15
רגרי חול טרם כל הריתוכים יעברו ליטוש פני השטח. הברז יעבור ניקוי בג -גימור  6.3.13.16

אלקטרוסטטית צביעתו. הברז ייצבע פעמיים )פנים וחוץ( בצבע יסוד ויצופה 
 מיקרון מינימום. 250בצבע אדום, עובי  UV בפוליאסטר טהור עמיד בקרינת

ה חלק וללא בליטות חדות וללא הגלגל יהיה עשוי מתכת. הגלגל יהי -גלגל הסגירה 6.3.13.17
רנט. בטבור הגלגל יהיה קדח רבוע כל פגם אחר העלולים לפצוע את מפעיל ההיד

שיתאים בצורתו ובמידותיו לקצה ראש הציר. יתאפשר הידוק הגלגל לציר 
באמצעות בורג באופן שלא תיווצר תנועה יחסית בין גלגל הסגירה לבין הציר. טבור 

מ"מ לפחות. קוטר מינימלי של הגלגל לא  10ר לאורך הגלגל ישולב עם ראש הצי
מ"מ עבור ברז כיבוי בקוטר  200או  3ר ברז כיבוי בקוטר ''מ"מ עבו 150 -יפחת מ

''4. 
וכו'( במהלך יציקתו וכן הכיתוב "מי אביבים"  3על כל ברז יוטבע קוטרו )'' -סימון  6.3.13.18

 בילתי ניתנת להסרה.  UVעל מדבקה עמידה בקרינת 
 

 גופי מיםשוחות למ 6.4
או  35X35ידות פנימיות שוחות למגופי מים יהיו עפ"י פרט החברה ויכללו אלמנט בטון במ 6.4.4

45X45  60או  עפ"י תכניות סטנדרט של החברה, כולל מכסה אובאלי בינוני במדרכה וכבד
 .לוגו כוללבכביש, עליו יופיע כיתוב  מי אביבים תל אביב יפו בע"מ, 

 , אשר ייבדק על ידי מעבדה מוסמכת.98%מהודק השוחה תוצב ע"ג מצע סוג א'  6.4.5
עד לגובה של   CLSM)בכתב(, סביב השוחה, בהיקפה, יצק הקבלן  על פי הנחיית נציג המזמין 6.4.6

מגובה סופי, בפיקוח צמוד של נציג המזמין, ומעל הנ"ל יבוצע מבנה של מדרכה או  ס"מ -10
 ים לתאי בקרה למגופיםס"מ(, לפי המצב הקיים או על פי התכניות.מכס 5+5מיסעה )

זל יציקה עם סמל החברה מוטבע בזמן מכסים לתאי מגופים יהיו עפ"י סטנדרט החברה, מבר 6.4.7
 המכסים יהיו לפי הפירוט הבא: יציקה.
 טון  8ס"מ עם מסגרת מרובעת המתאים לעומס   30מכסה עגול בקוטר  6.4.7.1
גבי תקרה  טון ויונחו על 40מכסים בכביש יהיו עגולים עם מסגרת עגולה  לעומס  6.4.7.2

 טרומית התואמת לתא. 
 

 קיים מיםחדש לקו  מיםחיבור קו  6.5
מועד ות לקווי מים קיימים תתואם עם המזמין ותאושר על ידו. לצורך ההתחברות ייקבע התחבר

לא מן הנמנע  ., אשר יאושרו על ידי המזמין על פי שיקוליומתאים לסגירת המים ומשך הפסקת המים
הפסקת המים תתואם עם  לכך. להיערךמקובלות ועל הקבלן יהיה שהפסקת המים תהיה בשעות לא 

אימים בחברה, ומודעות ייתלו בכלל הנכסים באזור אשר ייפגעו מהפסקת אספקת המים. הגורמים המת
תליית המודעות תבוצע על ידי הקבלן במועד מוגדר על ידי נציג המזמין בטרם ההפסקה. תליית 

חיבור מים לקו קיים יכלול מגוף בקוטר מתאים לפי יבור. המודעות כלולה במחיר היחידה של הח
. העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות על פי התכנון ו/או הנחיית נציג המזמין, התכנית וחיוץ

המזמין , חיפוש וחשיפה של הקו הקיים, סגירת המים )אך ורק בתיאום עם גורמי חפירהשיידרשו כולל 
 מילויכים, ריתוכים, ניתוקים והתאמות, סילוק פסולת, אוגנים וספחים, ובאישורם(, ניקוז המים, חיתו

, לרבות כלל החומרים לעיל האמור כל את היתר בין כולל זה לסעיף התשלום הידוק כנדרש, בשלמות.ו
 .יחידות לפי ויימדד וההכנות הנדרשות, 

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווי מים 6.6

 
 בדיקה הידראולית לקווי מים 6.6.1

 טע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.כל ק 6.6.1.1
הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ  בדיקת 6.6.1.2

 בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות.
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ניקוז שלאורך קטע לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר וה 6.6.1.3
 הקו הנבדק.

שלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההב 6.6.1.4
 יום(, אם אכן קיימות. 15)לפחות 

מנהל אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י  12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של  6.6.1.5
 לחץ בדיקה אחר. הלחץ ייבדק בנקודה הנמוכה של הקו. האזור

באופן כזה  את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם 6.6.1.6
 שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור.

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר מילוי כל הקו  6.6.1.7
ש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדר

 כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו.
ם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים או ירידת לחץ במשך הבדיקה, א 6.6.1.8

את הקו. אם יימצאו ליקויים או ששיעור הדליפה המותרת יעלה על  האזורמנהל יאשר 
מנהל את כל התיקונים הנדרשים על ידי  הערכים בטבלה המצורפת להלן, על הקבלן לבצע

מנהל יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של  ולחזור על הבדיקה עד שהקו האזור
 .האזור

-6שעות לקוים בקוטר  6מטר,  50ובאורך עד 4שעות לקווים בקוטר עד " 0.5משך הבדיקה  6.6.1.9

'', בהן אל יירד 24שעות לקווים בקוטר מעל  24-'', ו16-24שעות לקווים בקוטר  12'', 14
 הלחץ מהמותר. 

 
 את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי הקווים : להלן טבלה המרכזת                   

 
הפסד מקסימלי מותר 

 מטר 1000לאורך 
 שעות( 24-)ליטר ל

 מהירות מילוי
 )מ"ק/שעה(

 קוטר הצינור
 )אינץ'(

1350 50 24 
1150 32 20 

900 21 16 
700 11 12 

500 7 10 

360 5 8 
300 2.5 6 

180 1.1 4 

 
 שטיפת קווי מים 6.6.2

 
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות  6.6.2.1

 -בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 
 צינורות ואביזרים.

ך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתו 6.6.2.2
 טיפה(.הנקודות הנמוכות )דרך ברזי ש

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  6.6.2.3
מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים  1.0פחות מאשר 

א פחות מאשר מחצית השעה. , אך להאזורמנהל לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של 
את תוכנית השטיפה ובה יפרט את לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור 

נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת 
 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. האזורמנהל סילוק המים, רק לאחר אישור 

 
 ארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויותלמען הסר ספק, כל הדרישות שתו

 
 חיטוי קווי מים 6.7

יקבע כי המים היוצאים מכל נקודה  האזורמנהל מר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר שעם ג 6.7.1
הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים, ע"י גורם מוסמך,כמפורט להלן : פעולת החיטוי תכלול 

יזרים, ספחים וכו'. חומר החיטוי יהיה תמיסה של את כל המערכת של הצינורות, האב
 24מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  50היפוכלוריט בריכוז 
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מ"ג לליטר  10-ל 1שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין 
-שעות פחות מ 48שעות או  24אחר שעות נוספות. אם הריכוז ל 24-יש להשאיר את מי הכלור ל

ה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר מ"ג לליטר כלור, יש להוציא את התמיס 1
 מ"ג לליטר. 1-שעות יהיה גדול מ 48בתוך 

, יועבר דו"ח, חתום ע"י גורם מוסמך, למפקח האזורמנהל בתום החיטוי לשביעות רצונו של  6.7.2
,  תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים האזור מנהלולמשרד הבריאות. לאחר אישור 

 מ"ג לליטר. 0.2הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על  נקיים עד ששארית הכלור
עבודות חיטוי קווי המים יבוצעו על פי הנחיוןת משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי  6.7.3

 .ויעודכנו מעת לעת בהתאם לדרישות הרשויות ונהלי המזמין
ת לחיטוי קווים עבודת החיטוי תבוצע על ידי אדם הנושא תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאו 6.7.4

 ומתקני מים.
 

 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות
 

 קו מים זמני 6.8
הרחוב כולל  ודרישת החברה קו מים זמני לאורך האזורמנהל הקבלן יניח במידת הצורך ולפי קביעת 

מ"מ( לפחות, מפוליאתילן. חובת הקבלן  50) 2חיבורים זמניים למדי מים קיימים. הקו יהיה בקוטר "
לבצע גם את חבורי המים לבתים מקו המים הזמני לרבות הסתעפויות, מחברים, הברגות וכו' על מנת 

 ידורי הארקה זמניים.להבטיח אספקת מים סדירה לכל המבנים הקיימים משך כל תקופת הביצוע כולל ס
 

 קווי ביוב  7

 
 כללי 7.1

 
צינורות פי.וי.סי, צינורות בטון, צינורות פלדה, צינורות חרס, צינורות רשת הביוב העירונית מורכבת מ 7.1.1

אסבסט צמנט וכן צינורות מחושלים מסוגים שונים. הצינורות והשוחות הנ"ל הם מייצור רחב 
 עם סוגי הצנרת השונים. ובחלקם מלפני שנים רבות והקבלן נדרש להתמודד

 
 ( לביובPVCצינורות מפי.וי.סי. ) 7.2

 
. אורך הצינורות המסופקים לא SN-8 -884י.וי.סי. יהיו מסוג "קשיח" לביוב בעלי תו תקן צינורות מפ 7.2.1

מטר.צינורות קצרים יותר יחתכו במפעל יצור הצינורות ויהיו בעלי פאזה בקצה אחד  6.0יעלה על 
 ופעמון בקצה השני.

 רים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות.האביז 7.2.2
 מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת.מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י  7.2.3
התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת "איטוביב" או ש"ע.  7.2.4

 לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי.
 .UVפגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת יש לכסות, צינורות המונחים באתר, למניעת  7.2.5

 
 צינורות פלדה לביוב 7.3

 כללי 7.3.1
 

 5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן : "530צינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן ה 7.3.1.1
 ומעלה.  10לצינור בקוטר " 1/4"-ו    6"-8לצינורות בקטרים " 3/16, "4"-לצינורות בקוטר עד ל

 .1חלק  266וי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה, מפמ"כ הצינורות יהיו עם ציפ 7.3.1.2
 פעמון לריתוך. צינורות יהיו ללא 7.3.1.3
מיקרון לפחות,  2,400/ טריו תלת שכבתי ובעובי של  3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית  7.3.1.4

 .4חלק  266בעלי מפמ"כ 
 .5חלק  266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ"כ  7.3.1.5
ללא  ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו', יהיו ספחים מוכנים, המיוצרים בביה"חר,הספחים כגון  7.3.1.6

פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות.  במידה ויידרש יספק הקבלן את כל 
האביזרים, כגון שסתומי אויר, ברזי שטיפה, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם 

 גיד.לדרישות מחלקת מתקנים בתא
מהריתוכים לאורך כל  15%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב 7.3.1.7

 ריתוכים לבדיקה. 2צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד 
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 מחברים לצנרת פלדה 7.3.2
 הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו בריתוך חשמלי 7.3.2.1

 שמלי.צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך ח
 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי. 7.3.2.2

 
 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה 7.3.3

חרושתיים, בעלי  הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  7.3.3.1
יזרים המסופקים הכמויות. אב יפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי צ

במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופו  ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש
 במלפלסט. לפני הרכבתם יגורזו אביזרים בגריז גרפיט.

  .הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות 7.3.3.2
פק הקבלן את הצנרת החברה תספק את האביזרים והצנרת ו/או לחלופין, עפ"י הוראה בכתב, יס 7.3.3.3

ואת כל האביזרים : המגופים, שסתומי אויר, ברזי שטיפה וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים 
 .האזורמנהל במקומות המיועדים בהתאם  לתכניות והוראות  וברשימת הכמויות וירכיבם

הם האביזרים ב   מדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס אם לא יצויין ב 7.3.3.4
האישור יוזמנו ויורכבו  . רק לאחר קבלת האזורמנהל יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור 

האביזרים.  פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה. לחצי העבודה והבדיקה של 
 הקו. של האביזרים יהיו שווים לאלה 

  
 ציפויים לצנרת פלדה 7.3.4

 
 נימי וחיצוני עפ"י דרישות  החברה.הצינורות יסופקו על ידי הקבלן עם צפוי פ 7.3.4.1
במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני כיסוי  7.3.4.2

 הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר.
תיקון ובמקומות יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את ה 7.3.4.3

 בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.
 צינורות בטון 7.3.5

 
עם זיון בהתאם לתוכנית  27", בעלי תו תקן ת"י 5" או "דרג 4צינורות בטון יהיו מזויינים לפי "דרג  7.3.5.1

אחרים כלשהם. שטח  נורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמים ולמפורט בכתב הכמויות. הצי
בין צינור לצינור יהיה באמצעות  ר הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. האטם במישקיםפני הצינו

 (.Mהצינורות ויהיו ממין המורכב בזכר ) טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן הצינורות יחד עם 
טיפוס  ו, אישור של מכון התקנים שצינורות מאותו לפי בקשת האזורמנהל הקבלן ימציא לידי  7.3.5.2

מאיכות ייצור השווה לזו  עיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם עמדו בדרישות עומס המ
 של הצינורות שנבדקו.

ולשרוול תו תקן  27בעלי תקן ת"י  P.V.Cצינורות בטון לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול  7.3.5.3
 .האזורמנהל , או ש"ע מאושר ע"י  ASTMC -443אמריקאי 

"טמבור" בעובי  HA55מי יהיו עם ציפוי פוליאוריתני דוגמת צינורות בטון לביוב בעלי ציפוי פני 7.3.5.4
 .האזורמנהל מיקרון, או ש"ע מאושר ע"י  600-500

 
 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב 7.3.6

 
או  10מאושר, דרג  ס"  או שוו"עדוגמת "מריפלק HDPE PE100צינורות פוליאתילן יהיו עשויים  7.3.6.1

 עפ"י דרישות המתכנן. 16
 .499על תו תקן ת"י הצינור יהיה ב 7.3.6.2
על טיב חומר הגלם  אירופאי מוכר ועל הקבלן להביא אישור מהיצרן בעל תקןחומר הגלם יהיה  7.3.6.3

 ועל מקור האספקה.
 .499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י  7.3.6.4
חלק  349בהתאם למפמ"כ צינורות מפוליאתילן דוגמת "גבריט" או שוו"ע מאושר, יהיו מיוצרים  7.3.6.5

 א' וב'.
ועם אוגן,  התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  7.3.6.6

 המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים.
תילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן המסופק חיבור צינורות פוליא 7.3.6.7

 ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת.
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הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. לא  7.3.6.8
 תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת.

קרת איכות ב םת צינורות פוליאתילן המיועדים לזרימה גרביטציונית של שפכים מחייביהנח 7.3.6.9
צמודה במהלך העבודה שתכלול מודד צמוד שיבטיח שיפוע אחיד של הקו. עבודת המודד חייבת 

 להיות ממוסמכת ומוכנה להיות מוצגת למפקח בכל עת שידרוש.
 

 אביזרים בקווי סניקה לביוב 7.4
 אוגנים  7.4.1

 
אטימה כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי היש להבטיח  7.4.1.1

נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי האטימה, מטפות 
 התזה ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים.

 ר אוגן / מחברים(מחברים מכניים )דרסרים / מחב 7.4.2
בע, אספלט ולכלוך אחר ולהבטיח צורה לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צ 7.4.2.1

ס"מ לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו ע"י  20עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 
קיק. מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן 

ה מתוך הטבעת במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, יש להסיר את הבליט
האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט להסיר את 

 הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני.
וגנים על יורכבו ע האזורמנהל במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת  7.4.2.2

במקומות המסומנים לכך  המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט.
 , יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט.האזורמנהל בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת 

 ברגים 7.4.3
 

זק החובעלי רה מגוולונים או מנירוסטה בהתאם להנחיות החביש להשתמש אך ורק בברגים  7.4.3.1
הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק המתאימים בהתאם להנחיות החברה ו

 4-טי תבריג, אך לא יותר מחו 2על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של 
 חוטים. 

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה. 7.4.3.2
 

 מגופים 7.4.4
יקוז וניקוי יהיו מגופי טריז, המתאימים לעבודה בשפכים. כל מגופים על קווי סניקה בנקודות נ 7.4.4.1

מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. כל המגופים יתאימו 
 אטמ', ע"פ המפרט הטכני להלן: 24אטמ' ולחץ בדיקה  16חץ עבודה של לל

 בעל אטימה רכה. 7.4.4.2
 מ'.אט 24אטמ', לחץ בדיקה  16לחץ עבודה   7.4.4.3
 מעלות צלזיוס. 70בעל עמידות לטמפרטורות של עד  7.4.4.4
 בעל צורה אליפטית או עגולה. 7.4.4.5
 ומעלה יהיה בעל מתאמים להרכבת מנגנון מפעיל חשמלי. 12מגוף בקוטר " 7.4.4.6
, יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט מאריך וגלגל 12פים בקוטר עד "במגו 7.4.4.7

 נדרט.סגירה מבחוץ, לפי פרט בתוכנית סט
 16NDתקן קידוח אוגנים  7.4.4.8
 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -גוף המגוף  7.4.4.9

 .. GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -מכסה מגוף  7.4.4.10
 .EN UNE 681-1בין גוף המגוף למכסה המגוף, עפ"י תקן  EPDMם אט 7.4.4.11
 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -טריז  7.4.4.12
, באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא יהיה מגע EN UNE 681-1עפ"י תקן   EPDM-מגופר ב  - טריז 7.4.4.13

 ישיר של הגרעין עם הזורם בשום נקודה על פניו.
גי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות מילוי השקע בר -ברגי מכסה המגוף  7.4.4.14

 בחומר מונע קורוזיה.
 מידות בין אוגנים : 7.4.4.15

 4F 3202 DIN לדגם צר 

 5F 3202 DIN לדגם רחב 
 .316פלב"מ  -תושבת טבעת אטימה בגוף  7.4.4.16
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 .316פלב"מ -תושבת אטימה בטריז 7.4.4.17
 13%, מינימום 316מחלידה )פלב"מ( הציר יהיה עמיד לתנאים קורוזיביים, עשוי מפלדה בלתי  7.4.4.18

 כרום.
 גרייד(, לפי התקן. 5אום המגוף יהיה עשוי ברונזה )לפחות  7.4.4.19
ת הפעלה, גלגל הפעלה, מפעיל חשמלי, מאריך לציר המגוף, מעמד אפשרויות ההפעלה: ידי 7.4.4.20

(Pedestal.'וכו ) 
ת החברה. קוטר )ידית עם מנוף או גלגל, לפי בחיר 67ידית ההפעלה תהיה מיצקת ברזל לפי ת"י  7.4.4.21

 גלגל ההפעלה יצויין בכל מגוף.
 :אטימה  7.4.4.22

 .אטימה רכה 

 ה וארוזיה.טבעות האטימה יהיו מחומרים קשים העמידים בפני קורוזי 

  אטמ' נומינלי. 16האטימה תהיה מוחלטת בתנאי זרימה דו כיווניים ובלחץ עד 

  אטמי גומיEPDM  כגון אומי אחר, שווה ערך או תקן בינל 5452המתאימים למגע עם מי שתיה לפי ת"י
NSF  אוWRAS. 

 כיוון סגירה: סגירת המגוף תיעשה בסיבוב אמצעי ההפעלה בכיוון סיבוב מחוגי השעון. 
 
 
 

 : ציפויים וצביעה 7.4.4.23

 '' יהיו עם ציפוי פנימי אפוקסי חרושתי באבקה אלקטרוסטטית, קלוי בתנור או  16מגופים עד קוטר
 מיקרון 200בייבוש אטמוספרי  בשכבה של לפחות 

 '' מיקרון קלוי בתנור.  150)כולל( יהיו עם ציפוי פנים אמאייל בעובי  16מגופים מעל קוטר 

 י חרושתי באבקה אלקטרוסטטית, קלוי בתנור או בייבוש אטמוספרי  בשכבה של ציפוי חיצוני : אפוקס
הציפויים  .UVרינת מיקרון. הציפוי יהיה עמיד בק 250( בעובי 11מיקרון, או רילסן )ניילון  200לפחות 

יהיו אחידים וחלקים, ללא בליטות או גרדים. משטחי האוגנים יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. 
 האוגן יהיו חדות. שפות

 
 : גימור, סימון ואריזה 7.4.4.24

 
בלתי  UVכל מגוף יסומן על גופו בסימון מוטבע או מובלט )או מדבקה עמידה בקרינת  7.4.4.24.1

 מ"מ לפחות(, שיכלול את הפרטים: 3דל האותיות ניתנת להסרה( הנראה לעין )גו
 שם היצרן .א
 ארץ ייצור .ב
 המידה הנומינלית של המגוף .ג
 לחץ נומינלי .ד
 אם נחוץ(כיוון זרימה ) .ה
 סימון דגם/מק"ט יצרן, שנת ייצור )או סדרת ייצור( .ו
 סימון זיהוי חומר הגוף והמכסה .ז
 (.2חלק  ,60זיהוי תקן האוגנים )לאוגנים מיובאים שאינם לפי תקן ישראלי  .ח
סימון "למי שתיה".)ניתן לסמן על לוחית מתכת בלתי  -במגופים המיועדים למי שתיה  .ט

 ופן שאינה ניתנת להסרה(.מחלידה המקובעת לגוף המגוף בא
 
 

: על המציע להמציא לחברה אישור מכון התקנים/ מכון אחר שווה ערך בתוקף  תקנים 7.4.4.24.2
 להתאמת המגופים לכל התקנים המחייבים להלן :

o  61תקן ישראלי. 

o  : 25תקן קידוח אוגניםND ISO ,16ND ISO ,150 ASA ,ASTD. 

o : מידות בין האוגנים 

 F 3202 DIN לדגם צר. 

 F 3202 DIN .לדגם רחב 
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 שסתומי אוויר 7.4.5

או ש"ע מאושר ע"י החברה. כל  4"-2שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב בקטרים  "
שסתומי אויר, על קווי הסניקה, יסופקו אטמ'.  24אטמ' ולחץ בדיקה  16לחץ עבודה של השסתומים יתאימו ל

 מהדגמים הבאים בלבד:
 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות 2''-4בקטרים '' D-020שסתום משולב  7.4.5.1

מיקרון, שיאפשר עמידות בתנאי שחיקה גבוהה  250שסתום אויר לביוב, בציפוי פינולי  7.4.5.1.1
ם קורוזיבים ואבזיריים )כמו: חול, בוצה, חומצות, שפכים ושרידות בסביבה של נוזלי

 תעשייתיים וסניטריים, מים מליחים ומי ים(.
ות האויר במערכת הביוב לשיפור יעילות המערכת בספיקה השסתום יווסת את כמ 7.4.5.1.2

 מקסימלית.
הנחיר )אוריפיס( האוטומטי יאפשר שחרור אויר בספיקות גבוהות ובלחצים גבוהים וימנע  7.4.5.1.3

 במערכת הביוב.חסימה 
הנחיר )אוריפיס( הקינטי יאפשר שחרור אויר בספיקות גבוהות בעת מילוי הקו והכנסת אויר  7.4.5.1.4

 מן ריקון הקו למניעת תת לחץ ונזקים בצנרת.בספיקות גבוהות בז
 .4, "3, "2יסופק בקטרים : " 7.4.5.1.5
 אטמ'. 24בר, לחץ בדיקה  0.2-16בר, אטימה בלחץ  16לחץ עבודה  7.4.5.1.6
 מעלות צלזיוס. 90ודה רגעית של יעמוד בטמפרטורת עב 7.4.5.1.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  7.4.5.1.8
 ממ"ר. 12דות שטח נחיר )אוריפיס( האוטומטי במי 7.4.5.1.9

 ממ"ר. 804שטח נחיר )אוריפיס( הקינטי במידות  7.4.5.1.10
קורוזיבית של  מיקרון, עמיד לתנאי שחיקה גבוהים ולסביבה  250יצופה באפוקסי פינולי  7.4.5.1.11

 קפניים.נוזלים תו
 מצוף פוליקרבונט וחלקי הפנים עשויים פלב"ם. 7.4.5.1.12
 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 7.4.5.1.13

 
 חוזריםשסתומים אל  7.4.6

 
 שסתומים אל חוזרים, יהיו מתאימים לעבודה בשפכים, ע"פ המפרט שלהלן:

 
 תוצרת א.ר.י  NR ,042-NR ,4420-NR ,046-NR-040שסתום אל חוזר עם פתח עליון  7.4.6.1

יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור. בשסתום זה יותקן פתח עליון  7.4.6.2
צורך בהוצאתו מהמערכת. המדף בשסתום שיאפשר ניקוי ותחזוקה של השסתום ללא 

יהיה מחובר לגוף באמצעות זרוע. האטימה תתבצע ע"י סגירת המדף אל מול תושבת 
 הנמצאת בפתח הגוף.

 3" - 16יסופק בקטרים " 7.4.6.3
 בר. 64בר(, עם אפשרות בחירה ללחצים עד  25-בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  7.4.6.4
 זיוס.מעלות צל 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של  7.4.6.5
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  7.4.6.6
השסתום יהיה מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור מתאים לעבודה בביוב, יידרש ציפוי  7.4.6.7

 מיקרון. 250ובי איפוקסי פינלי בע
 גוף יצוק העומד בפני מכות הלם. 7.4.6.8
רים עבודה החלקים הפנימיים יהיו עשויים מחומרים עמידים לשיתוך )קורוזיה(, המאפש 7.4.6.9

 בתנאים קשים ולאורך זמן.
פתח עליון שיאפשר החלפת חלקים או ניקוי השסתום בעת עבודה בביוב או במים  7.4.6.10

 מלכלכים, ללא הוצאתו מהקו.
 לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה. - המדף יהיה מגופר 7.4.6.11
 מעצור גומי שיבלום את המדף בשיא הפתיחה. 7.4.6.12
ופקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(. בהתקנה השסתום יהיה ניתן להתקנה א 7.4.6.13

 אנכית חובה להתקין משקולת.
 יסופק עם ציר בולט, עליו ניתן להתקין משקולת או מפסק גבול למתן התראה עם 7.4.6.14

 תחילת הזרימה או הפסקתה.
 השסתום יהיה מאוגן. 7.4.6.15

 תוצרת א.ר.י   NR-070שסתום אל חוזר   7.5
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חלקית כניסה  וני להתקנה בקצה הקו. יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנעשסתום סגר סוף קו, בעל סגר חד כיו 7.5.1
 של נוזל, גופים זרים או בעלי חיים חזרה לקו.

 2" - 16יסופק בקטרים " 7.5.2
 נימלי.המדף יפתח בלחץ מי 7.5.3
 בפתיחה מלאה של המדף, יהיה מעבר זרימה במלוא הקוטר הנומינלי של השסתום. 7.5.4
 סקת הזרימה.הסגירה העצמית של המדף תהיה מיד עם הפ 7.5.5
 סגירה אלכסונית )משופעת( 7.5.6
 יתאים לסוגי נוזלים שונים, כולל ביוב, ויתאים לעבודה במים קרים וחמים. 7.5.7
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור. 7.5.8

 
 או שוו"ע/איכות LSפסק גבול מ 7.6

וטפת המפסק יורה ויוודא באופן שוטף את מצב האל חוזר. המשדר יסמן למשאבה ויאפשר פעולה תקינה וש 7.6.1
 -של המערכת. המתקן יהיה בנוי מחלק אחד קבוע המחובר לגוף האל חזור וחלק אחד נע, המחובר לציר בא

 חוזר, שינוע עם הפתיחה/סגירה של האל חוזר.
 
 
 

 ת אביזריםהרכב 7.7

 לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה. 7.7.1
 

זרים יש להקפיד על איזונם המדוייק לפי פלס מים.  ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות בהרכבת האבי 7.7.2
בכל דרך אשר תגרום למאמצים  תהיה מדוייקת וחופשית. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגים בכוח או

 פנימיים באביזרים או באוגנים.
 

 שוחות בקרה לביוב 7.8

ות מבטון טרום ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי שכבת מצע שוחות הבקרה לביוב תהיינה מחוליות גלילי 7.8.1
 ס"מ. 20סוג א בעובי 

עם פתחים קדוחים  או שווה ערך מאושר, MBתחתית השוחה תהיה טרומית דוגמת תוצרת "מוזאיקה" דגם  7.8.2
לצנרת. חבורי צנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישים מסוג "איטוביב" תוצרת מוזאיקה או שווה ערך, 

 בים במפעל.מורכ
הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כווני הכניסות והיציאות מכל שוחה, לאחר סימון התוואי  7.8.3

 .האזורמנהל בשטח ואשורו ע"י 
תקע בקוטר ועומק לפי תכניות עם משטח פנימי חלק -שקע 658ינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס' החוליות תהי 7.8.4

מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של ביותר אם המשטח הפנימי לא יהיה 
 , ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים.1:1

טון. בשוחות המותקנות בכבישים תהיה  25י, התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, במדרכות  לעומס בינונ 7.8.5
 טון. 40התקרה לעומס כבד, 

 או ש"ע מאושר.בין החוליות הטרומיות יונח אטם דוגמת "איטופלסט"  7.8.6
 ביצוע עבודות בטון בהתאם לפרק עבודות בטון. 7.8.7
 .631מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י  0.80בשוחות שעומקן  7.8.8
 לפחות.  98%על מצע מהודק הצבת השוחות תהיה  7.8.9

ת.  ס"מ מתחת לפני התכסית המתוכננ -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן  7.8.10
 ס"מ כל אחת.  5באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 

במידה  ייםס"מ יש להיצמד למבנה הק 10 -יותר מ ובמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי 7.8.11
 של עת"א. וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים

 קת גלילים.מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדי 7.8.12
 הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו בטור אנכי. 7.8.13
 צמנט, בתוספת דבק אקרילי.רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח  7.8.14
 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. 7.8.15
, ע"י מילוי השוחה במים עד מעל לחיבור החוליה האזורמנהל חות בדיקת אטימות השוחות תבוצע, בנוכ 7.8.16

 שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המים. 3האחרונה למשך 
 טנדרט וכמפורט להלן :מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכניות ס 7.8.17
 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי. 45מפלים עד גובה  7.8.18
 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני. 45מפלים בגובה מעל  7.8.19
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 כנות לחבור מגרשים יעשו ע"י קדוח במקדח כוס יהלום. לא תותר חציבה באלמנטים טרומיים.ה 7.8.20
וצרת וולפמן או ש"ע, בקווים יותר השמוש בשוחות משולבות תחתית פלסטית לביוב דוגמת "מגנופלסט" ת 7.8.21

 .5%ואינו עולה על  1%-ששיפועם אינו יורד מ
מות בהם יש להתקין מפל פנימי לא יותקנו שוחות לא יותקנו מפלים פנימיים בשוחות משולבות. במקו 7.8.22

 משולבות.
עם שם החברה ולוגו החברה והכיתוב "שירות ללא הפסקה", המכסים יהיו עם כתובות יצוקות בגוף המכסה  7.8.23

 )הלוגו והכיתוב יאושרו מראש על ידי החברה(.ביוב"  "כיתוב של סוג המכסה, והכיתוב
 ופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה ערך מאושר.התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה ס 7.8.24

 
 שוחת בקרה מפוליאתילן 7.9

 .3%ואינו עולה על  1%-שוחות בקרה בחצרות ניתן לבצע מפוליאתילן בקווים ששיפועם אינו יורד מ 7.9.1
 307ומפמ"כ  005. בעלות תו תקן ת"י האזורמנהל שוחות פוליאתילן יהיו מסוג"חופית" או ש"ע מאושר ע"י  7.9.2

 חלק א'.
 ס"מ. 100-60יותר שימוש בשוחות בקטרים  7.9.3
 טון, מורכבים מטבעת בטון, טבעת ברזל ופקק מבטון. 5מכסים ותקרות לשוחות יהיו מבטון לעומס  7.9.4
 ס"מ. 20טון, יהיו מבטון ויוצבו ע"ג טבעת בטון מזויין יצוקה באתר בעובי  8ת לשוחות לעומס מכסים ותקרו 7.9.5
ס"מ. יש למלא בחול חללים הנוצרים בתחתית השוחה.  15מצע חול בעובי שוחות פוליאתילן תוצבנה על  7.9.6

 95% ס"מ לרמת הידוק של 20מילוי סביב לדפנות שוחות פוליאתילן יבוצע בחול מהודק בשכבות של 
 מודיפייד א.א.ש.הו.

 לפחות.  98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  7.9.7
ס"מ מתחת לפני התכסית המתוכננת.   -10מין עד ל בפיקוח של נציג המז |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן  7.9.8

 ס"מ כל אחת.  5באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 
במידה  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים 10 -יותר מ ור עוביבמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אש 7.9.9

 של עת"א. וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים
 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 7.9.10
חבורי צנרת יהיו באמצעות אטמים המיוצרים ע"י יצרן השוחות ויותאמו לסוג הצנרת ולתנאי הקרקע. בין  7.9.11

 .האזורמנהל חוליות יולבש אטם בין חולייתי המיוצר ע"י יצרן השוחות. האטמים יקבלו את אישור 
 .האזורמנהל יו מסוג "חופית" או ש"ע מאושר ע"י מפרידי שומן מפוליאתילן יה 7.9.12
 אופן התקנה, הנחה, אטמים ומכסים יהיה זהה לזה של שוחות בקרה מפוליאתילן, ובהתאם להנחיות היצרן. 7.9.13
 פריד שומן מפוליאטילן תותר בחצרות בתים בלבד.התקנת מ 7.9.14
 באחריות הקבלן לקבל את אחריות יצרן מפריד השומן. 7.9.15

 שוחות אביזרים לסניקה 7.10

שוחות אביזרים מחוליות בטון טרומיות תהיינה זהות לשוחות בקרה לביוב כמפורט לעיל למעט השינויים  7.10.1
 הבאים :
  חצץ, כמתואר בתכניות. השוחות תהיינה ללא תחתית. החוליות יונחו על מצע 7.10.1.1
כל חלקי המתכת בשוחה כגון : שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביזרים יצבעו בהתאם  7.10.1.2

 המפרט.לדרישות 
 לפחות.  98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  7.10.2
ס"מ מתחת לפני התכסית המתוכננת.   -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן  7.10.3

 ס"מ כל אחת.  5מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של באם 
במידה  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים 10 -יותר מ ובמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי 7.10.4

 של עת"א. וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים
 ם.מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילי 7.10.5

 
 מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב  7.11

וג המכסה יהיה כאשר ס 489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י  7.11.1
D400 (40  עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג )טוןC250  (25  עבור הכוכים הנמצאים )טון

אביבים עם סימון ביוב, לוגו החברה, ושנת -רת מיבתחום המדרכה. כל המכסים יהיו מפלדה מדגם חב
 הייצור. 

 סוג "שמשון" עגולים.במדרכות יהיו המכסים מסוג "מורן" עם מסגרת מרובעת ובכבישים מ
ס"מ.  60מטר יותקן מכסה בקוטר  1.26ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50קוטר הפתח במכסה יהיה  7.11.2

ן המסגרת מעל פני התקרה. המכסים יגורזו לאחר גמר בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותק
 העבודות ובדיקת הקווים.  
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 .489וליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעלות תו תקן ת"י מ' תותר התקנת ח 2.50בתאי בקרה בעומק מעל  7.11.3
 .489מכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. לעומס בינוני, בעלי תו תקן ת"י  7.11.4
 אמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה ערך מאושר.התקרות לשוחות הבקרה, יות 7.11.5

 
 בדיקה הידראולית לקווי ביוב גרביטציונים 7.12

וקטע בין שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית ייבדק בנפרד בדיקה הידראולית  כל קטע 7.12.1
 לגילוי נזילות ודליפות.

מ' לפחות אך לא יותר  1.0יוחדים ובעומק )עומד לחץ( של הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מ 7.12.2
 מ'. 5.0מאשר 

 שעות. 24משך הבדיקה  7.12.3
מנהל זעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון בהתאם לדרישות אם הופיעה נזילה, דליפה או ה 7.12.4

 .זורהאמנהל ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של  האזור
 

 בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב 7.13
 לעיל. ףבסעיבדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב ייעשו כפי שהם מבוצעות לקווי מים  7.13.1

 
 
 
 
 

 שטיפת קווי ביוב וסניקה 7.14

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני הפעלת  7.14.1
 צינורות ואביזרים. -לן שטיפה פנימית של כל המערכת המערכת תבוצע על ידי הקב

 צאתם מן הנקודות הנמוכות.השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והו 7.14.2
 1.0כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר  7.14.3

מנהל וצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים הי
קבלן למפקח לאישור את תוכנית , אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה יגיש ההאזור

השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת 
 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. האזורל מנהסילוק המים, רק לאחר אישור 

 עבודה בקווי ביוב פעילים 7.15
.  הקבלן יחסום וישאב אותם או יחבר אותם במהלך העבודה יעבוד הקבלן באזורים בהם קווי ביוב פעילים 7.15.1

 .האזורחדשים שהונחו במסגרת העבודה ולפי הנחיות מנהל לקווים 
הקווים שבביצוע ולדאוג לרציפות העבודה של מערכת על הקבלן לדאוג לכך שהקווים הפעילים לא יציפו את  7.15.2

 הביוב.
( אל BY-PASSמצעות יצרת מעקף  )פעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעים נדרשים ושאיבת השפכים בא 7.15.3

 קווים פעילים בהמשך.
על הקבלן לספק את כל הציוד והחומרים הזמניים כגון : ביוביות, משאבות, קווי סניקה, חשמל להפעלה  7.15.4

 רטור או אחר(, פקקים לחסימה וכיו"ב.)גנ
 

 מעקפי זרימה בקווי ביוב 7.16

 
 כללי 7.16.1

ן צנרת במקרה של קריסתו ו/או שיקום וחידוש לשם ביצוע העבודה, של התקנת ניפוץ צנרת ו/או תיקו
הביבים המחוברים  קטעים פעיליים וכו', יהיה צורך בהפסקת הזרמת השפכים, בקטעים המטופלים.

סתמו, באמצעות פקקים מכניים ו/או פניאומטיים, מתאימים לקוטר הצנרת והעומד לקטעים המטופלים, יי
בות, במעלה הקווים המנותקים, לשאיבת השפכים אל תאי ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הביצוע, תותקנה משא

הביוב / הניקוז, במורד הקווים, מעבר לקטעים המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם שפכים קטן, ניתן 
במקרה של הזרמת שפכים לצנרת  ר את השפכים לקווי ביוב אחרים, באמצעות מיכלי לחץ )ביובית(.להעבי

נית של צינור הניקוז, במורד הקו ושאיבת שפכים, פעם נוספת, לצורך הניקוז, יהיה צורך בסתימה זמ
יום עבודת הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח על פני הקרקע ותחובר לתא ביוב במורד הקו.  אחרי ס

חידוש הצנרת, יש לשטוף את צנרת הניקוז, לסלק מוצקים, לאתר פסולת מאושר ולפרק את הסתימות 
.  צריכת המים, על חשבון הקבלן, האזורמנהל יקוז.  שטיפת צנרת הניקוז, תאושר ע"י הזמניות, בצנרת הנ

, כולל סילוק לאתר שפיכה סילוק פסולת, מוצקים וגבבה, מקווי הניקוז כמפורט בתת פרק "אספקת מים".
 תפוקת המשאבות מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה, כמפורט לעיל, לגבי קווי הביוב.

)ספיקה ועומד(, הגנות על המשאבות, קוטר וסוג צנרת הסניקה, אמצעי פיקוד לבקרת מפלס, הספק גנרטור 
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מנת למנוע סכנת גלישה של השפכים על פני  וכו', יתאימו לספיקות וסוג השפכים, שתהיינה בפועל, על
 הקרקע וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות בכך.

מצעות צנרת ניקוז, אל אפיקי הניקוז הטבעיים, וואדיות, תעלות, נהרות, ים לא תאושר הזרמת שפכים, בא
פרטני.   עבודהלכל וכו'. ביצוע מעקפי זרימה, יהיה עפ"י המפורט בתוכניות וברשימת המעקפים, שיוכנו 

 על הקבלן, להגיש  בחלק מהמעקפים, יסומנו חלופות ועל הקבלן להציע את החלופה המועדפת.
ימים )שבעה ימים(, לפחות, טרם ביצוע  7, סכמה לביצוע המעקפים להזרמת השפכים, אזורהמנהל לאישור 

, בכתב, האזורמנהל אישור  חידוש הצנרת בקטע כלשהו.  התחלת ביצוע חידוש הצנרת, אך ורק לאחר קבלת
 על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית, להתקנת ציוד השאיבה הנ"ל, תפקוד תקין של לתוכנית המעקפים.

הציוד, שמירה על הציוד וצנרת הסניקה, אי חסימת דרכים ו/או גידור כנדרש, תיקונים, במקרה של פגיעה 
על הקבלן לבדוק את מערכת הביוב הקיימת ולבצע כמו כן,  במערך הסניקה וכו', לכל משך ביצוע העבודות.

לאפיקי הניקוז, אם צוינו  את כל מעקפי הזרימה שיידרשו, על מנת למנוע גלישת שפכים על פני השטח ו/או
תביעה  כלמובהר ש ברשימת המעקפים ואם לאו.  כל האחריות על מניעת הגלישות, מוטלת על הקבלן. 

ל על החברה בשל זהום בשפכים שיזרמו עקב עבודת הקבלן תושת מטעם רשויות הסביבה והבריאות שתוט
 .המשפט ביתיקבעו ע"י האחראי הבלעדי לנזקים שיגרמו ולעונשים ש יהיהעל הקבלן והוא 

 
 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה 7.16.2

 
 Self Priming המשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות, עם מנוע דיזל, בעלות יכולת יניקה עצמית,

Pumps  או משאבות טבולות, עם מנוע דיזל, מותקן מעל הקרקע, אשת יתאימו לספיקות וללחץ, כמדרש
 מ'. 8.5תהינה בעלות יכולת יניקה עצמית של  Self Priming Pumpsמשאבות מסוג  פים.ברשימת המעק

-ו Primingיקה, יצירת וואקום סילוק אויר, מקו ינ מ'. 8משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל 
Repriming( צריך להתבצע באופן אוטומטי ומהיר, כולל עבודה בתנאי נחירה ,Snore conditions פעולת  .)

המשאבות המיועדות לשאיבת  , באמצעות אויר דחוס, ע"י קומפרסור מובנה, בכל יחידת שאיבה.Priming-ה
התקנת משאבות, בעלות מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה מ"מ.   75שפכים ותהיינה בעלות מעבר חופשי של 

המשאבות תסופקנה עם לוח  וזל.המשאבות תהיינה בעלות יכולת עבודה ללא נ .האזורמנהל אך ורק באישור 
כמו כן,  פיקוד אינטגרלי ותופעלנה באופן אוטומטי.  לוח הפיקוד יכלול הגנות לחום מנוע, לחץ שמן וכו'.

יש לספק את המשאבות, מותקנות בקופסאות  סגרת, עם מיכל דלק אינטגרלי.המשאבות תסופקנה על מ
 70, בעת ביצוע העבודה.  רמת הרעש, לא תעלה על אקוסטיות, על מנת להקטין את הנזק לסביבה העירונית

תהינה מתוצרת חברת  Self Priming Pumpsהמשאבות מסוג  מ' מהמנוע. 1דציבלים, במרחק של 
"Godwinסוג   " אנגליה, מDry-Prime Pumps " או שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברתPerkins או "

צנרת סניקה /  או שו"ע מאושר. Hush-Pacטיות, מסוג שו"ע מאושר.  המשאבות יותקנו בקופסאות אקוס
יניקה, של כל משאבה, תהיה עשויה בד משוריין, מתאימה ללחץ העבודה, כולל אביזרי חיבור מהירים ו/או 

 רי אוגנים, בקוטר הנדרש, כמצויין ברשימת המעקפים ומתאים לפתחי הסניקה / יניקה, של המשאבה.מחב
פרד.  הלחץ הנדרש ייקבע ברשימת מעקפי הזרימה.  מחיר העבודה, לביצוע עבור המעקפים, לא ישולם בנ

גנרטור, צינור הניפוץ ו/או תיקונים נקודתיים, כולל אספקה, התקנה והפעלה של המשאבה, דלק ו/או דיזל
בגין הקופסה  מ', אביזרי חיבור וכו', הכל כנדרש במפרט זה ובשלמות. 100סניקה / יניקה, באורך 

במקרה של הנחת קו סניקה, משותף למספר  שבה מותקנת המשאבה, לא ישולם בנפרד.האקוסטית, 
המשותף ואליו יחוברו  משאבות, יורכב צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר מתאים לקוטר צינור קו הסניקה

כולל שסתום אל חוזר, מתאים לשפכים, מגוף טריז או סכין וכל הספחים  ,קווי הסניקה של כל משאבה
רשים בקו סניקה של יחידת השאיבה.  על ביצוע מניפולד וכל האביזרים ההידראוליים הנדרשים, לא הנד

תשולם בנפרד, עלות הפקקים, לסתימת  כמו כן, לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים.
 נים.קווי ביוב /ואו ניקוז, לעת ביצוע מעקפי זרימה, והם יהיו כלולים במחירי היחידה השו

 
 אחריות הקבלן, לחידוש קווי ביוב 7.17

שנים )חמש שנים(, מיום קבלת העבודה ע"י  5הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך    
האחריות תכסה את כל עבודות חידוש הצנרת ושימוש בחומרים לקויים ו/או לא מתאימים לתנאי האתר,  המזמין. 

ערכת הביוב, שטיפות וניקוי חוזרים, עקב עבודת חידוש לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר את עלות שיקום נוסף של מ
 ניזוק עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת המחודש ו/או שקיעות וכיו"ב.

 
 לתא בקרה קיים )או מתא בקרה קיים( חברותה 7.18

ורט בתכניות, עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם למפ 7.18.1
 ובאישור המזמין. האזורמנהל במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות 

 אופן. הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום 7.18.2
 הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד "איטוביב" או שוו"ע כמפורט לעיל.  7.18.3
יכלול חשיפה, חפירה וגילוי התא, קידוח בדופן  וכן לעיל האמור לכ את היתר בין כולל זה לסעיף התשלום 7.18.4

ו כל עבודה עב' ידיים ו/א לרבותהתא, ביצוע החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, 
 זמניים ושאיבות להטיית השפכים, בשלמות. מעקפיםאחרת הנדרשת לכך, 
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 קווי ניקוז  8

 כללי 8.1
 

מצינורות בטון, פי.וי.סי, פלסטים ומובלים במידות שונות. והקבלן נדרש רשת התיעול מורכבת  8.1.1
 להתמודד עם סוגי הצנרת השונה.

 צינורות מפי.וי.סי. לניקוז 8.2
 

. אורך הצינורות SN-8 -884ו מסוג "קשיח" לניקוז בעלי תו תקן צינורות מפי.וי.סי. יהי 8.2.1
מפעל יצור הצינורות ויהיו בעלי מטר.צינורות קצרים יותר יחתכו ב 6.0המסופקים לא יעלה על 

 פאזה בקצה אחד ופעמון בקצה השני.
 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות. 8.2.2
 המסופק ע"י יצרן הצנרת.מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י מחבר שוחות  8.2.3
התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת "איטוביב" או  8.2.4

 שר. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי.ש"ע מאו
 .UVיש לכסות, צינורות המונחים באתר, למניעת פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת  8.2.5

 צינורות בטון 8.3
 

עם זיון בהתאם  27", בעלי תו תקן ת"י 5" או "דרג 4מזויינים לפי "דרג  יהיוצינורות בטון  8.3.1
 אחרים א חריצים, סדקים וכל פגמים לתוכנית ולמפורט בכתב הכמויות. הצינורות יהיו לל

צינור לצינור יהיה  בין במישקים האטם. בהחלט חלקים יהיו הפנימיים הצינור פני שטח. כלשהם
 בזכר המורכב ממין ויהיו הצינורות ע"י יצרן הצינורות יחד עם באמצעות טבעת גומי, המסופקת 

(M.) 
 טיפוס כון התקנים שצינורות מאותו לפי בקשתו, אישור של מ האזורמנהל ימציא לידי  הקבלן 8.3.2

 השווה ייצור מאיכות עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם 
 .שנבדקו הצינורות של לזו

 
 מצולב ופוליאתילן פוליאתילן תצינורו 8.4

 
 דרישות"י עפ 16 או 10 דרגאו שוו"ע מאושר, "  מריפלקס" דוגמת יהיו פוליאתילן צינורות 8.4.1

 .מתכנןה
 .499"י ת תקן תו בעל יהיה הצינור 8.4.2
 ועל הגלם חומר טיב על מהיצרן אישור להביא הקבלן ועלהיה בעל תקן אירופאי י הגלם חומר 8.4.3

 .האספקה מקור
 .499ליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י צינורות מפו 8.4.4
חלק  349, יהיו מיוצרים בהתאם למפמ"כ צינורות מפוליאתילן דוגמת "גבריט" או שוו"ע מאושר 8.4.5

 א' וב'.
ועם אוגן,  התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  8.4.6

 הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים.המסופק ע"י יצרן 
רת אוגן המסופק חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעז 8.4.7

 ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת.
הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. לא  8.4.8

 מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת. תהיה תוספת
בקרת איכות  םשפכים מחייביהנחת צינורות פוליאתילן המיועדים לזרימה גרביטציונית של  8.4.9

צמודה במהלך העבודה שתכלול מודד צמוד שיבטיח שיפוע אחיד של הקו. עבודת המודד חייבת 
 בכל עת שידרוש.להיות ממוסמכת ומוכנה להיות מוצגת למפקח 

 
 שוחות בקרה לתיעול 8.5

 
מצע שוחות הבקרה לתיעול יהיו מאלמנטים טרומיים מבטון ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי  8.5.1

 סוג א'.
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 סוג השוחות יהיה לפי הנאמר בכתב הכמויות, בתכניות העבודה ולפי הפירוט שלהלן : 8.5.2
 
ס"מ עפ"י הנאמר בכתב  125 תאי בקורת עגולים לתיעול מחוליות גליליות יהיו בקוטר 8.5.2.1

 הכמויות.
( או ש"ע  עם תקרה MC,MBתאי בקרה מלבנים לניקוז דוגמת תוצרת וולפמן דגם ) 8.5.2.2

 .489ת תו ת"י כבדה בעל
 

בלבד. התאים  150 -ו 125תאי בקרה אינטגרלים לניקוז יותקנו על קווי תיעול בקוטר  8.5.2.3
 100. קוטר השוחה יהיה תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר  MIT 125/150יהיו דוגמת דגם 

 ס"מ לפי התוכנית. 125ס"מ או 
 

 לפחות.  98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  8.5.3
ס"מ מתחת לפני התכסית  -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMלן בהיקף השוחה יצק הקב 8.5.4

 ס"מ כל אחת.  5המתוכננת. באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 
 ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים 10 -יותר מ ום מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עוביבמידה וקיי 8.5.5

 של עת"א. רב את מחלקת דרכיםבמידה וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לע
 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 8.5.6
 כל דגמי השוחות יהיה באישור החברה ומותאמים לסטנדרט החברה. 8.5.7
יפו" "ניקוז" , סמל -יהיו עם כתובית יצוקות בגוף המכסה "עיריית תל אביב כל המכסים 8.5.8

 העירייה )לוגו(, סוג המכסה ושנת היצור
 

 ותקרות לתאי בקורת לניקוז  מכסים 8.6
כאשר סוג  489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י  8.6.1

טון( עבור  25)  C250הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג טון( עבור הכוכים  40) D400המכסה יהיה 
יבים עם סימון אב-הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. כל המכסים יהיו מפלדה מדגם חברת מי

הקבלן יתאים את המכסים לטבעות כך שלא ירעישו ולא ידפקו. אם המכסים ירעישו, תיעול. 
 המסגרת עד תום תקופת הבדק.עליו להחליפם מיד כשיתבקש לעשות זאת, לחוד או יחד עם 

 במדרכות יהיו המכסים מסוג "מורן" עם מסגרת מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עגולים. 8.6.2
מטר יותקן מכסה בקוטר  1.26ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50ח במכסה יהיה קוטר הפת 8.6.3

ים ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה. המכס 60
 יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  

יו בעלות תו תקן מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יה 2.50בתאי בקרה בעומק מעל  8.6.4
 .489ת"י 

 .489מכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. לעומס בינוני, בעלי תו תקן ת"י  8.6.5
צעות "מתאמי אביב", או שווה התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמ 8.6.6

 ערך מאושר.
 

 תאי קליטה למי גשם 8.7
 הכמויות ובתכניות העבודה. תאי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי הנאמר בכתב 8.7.1
קולטני מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק מכורכר. לא יותר השמוש בקולטנים שבורים, סדוקים  8.7.2

יהיה רשאי לפסול תאי קליטה אשר לא יעמדו  האזורל מנהאו כאלו שנפגעו בעת ההעברה לאתר. 
 בתנאים הנ"ל.

לפמן או ש"ע מאושר עבור תוצרת וו MD3או  MD1,MD2תאי קליטה למי גשם יהיו דוגמת  8.7.3
קולטני מי גשם הצמודים לאבן שפה. עבור קולטנים ללא אבן שפה יהיו הקולטנים דוגמת 

21,22,23 – MD מטר לקולטן  1.20שר. עומק הקולטן יהיה בהתאמה תוצרת וולפמן או ש"ע מאו
 העמוק אלא אם יצויין אחרת.

גשם מיצקת או מפוליאסטר משוריין לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי  8.7.4
 סיבי זכוכית בעלי עמידה בקורוזיה.

ס"מ תוצרת  7.5ס"מ ובעובי  84X34אביב" במידות -סבכות הקליטה למי גשם יהיו מדגם "תל 8.7.5
. הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל יציקה במידות האזורמנהל על ידי  ולקן או ש"ע מאושרו

90X40  .עיגון המסגרת לתאי הבטון תעשה באמצעות אוגנים ובעובי דומה לזה של המסגרת
 נקודות לפחות. 4המצויים במסגרת 
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אבן קולטת לסבכות קליטה, מיצקת או מפוליאסטר משוריין המצויות צמוד לאבן שפה תותקן  8.7.6
 אביב" .-מים מברזל יצקת. אבן השפה תהיה מדגם "תל

 ס"מ 20ן בעובי של ומעליו שכבת בטולפחות.  98%הצבת התאים תהיה על מצע מהודק  8.7.7
ס"מ מתחת לפני התכסית  -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMבהיקף התא יצק הקבלן  8.7.8

 ס"מ כל אחת.  5י שכבות של המתוכננת.  באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שת
 התאמת הסבכות, יותאמו לגובה סופי, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה ערך מאושר. 8.7.9

 
 בקרה קיים )או מתא בקרה קיים(חברות לתא ה 8.8

 
עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם  8.8.1

 ובאישור המזמין. האזורמנהל י הוראות למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים ו/או לפ
 ן.הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופ 8.8.2
 כמפורט לעיל. "איטוביב" או שוו"ע הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד  8.8.3
וגילוי התא, יכלול חשיפה, חפירה  התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את כל האמור לעיל וכן 8.8.4

 לרבותקידוח בדופן התא, ביצוע החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, 
מעקפים זמניים ושאיבות להטיית השפכים, עבודה אחרת הנדרשת לכך,  עב' ידיים ו/או כל

 בשלמות.
 
 

 
 
 
 
 

 הנחת קווים ואיזונם 9

 כללי–הנחת קווים  9.1
תי נקודות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור הקווים בין שתי שוחות סמוכות או ש 9.1.1

ן מקביל ובגובה קבוע מעל האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר בכיוו
 ( הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.I.Lלרום קרקעית הצינור )

ודות ביניים. הסטיות הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נק 9.1.2
 ס"מ בנקודות הביניים. + 1.0 -ס"מ בקצוות ו +0.5המותרות מהרום המתוכנן הן 

קי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. ישרות הקו במישור האנכי תיבדק ישרות הקו במישור האופ 9.1.3
 באמצעות מכוון לייזר.

תום כל יום עבודה )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(, ב האזורמנהל אם ידרוש זאת  9.1.4
יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום, בשלמותם או בחלקם. במידת 

עלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול אפשר לא תושארנה ת
מנת במחיר הנחת הצינורות. כמו כן יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים, בגמר כל יום עבודה על 

 למנוע כניסת מים או עפר. המחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.
טנה מתחת לצינור או בעזרת תוספת קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות ק 9.1.5

חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצינור. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי 
יאשר החפירה  האזורמנהל להתחיל בהנחת הצינורות עד ש הידוק חול מצדו לכל אורכו. אין

 כמשביעת רצון.
 כיסוי התעלה 9.2

 
תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה  האזורמנהל ר לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישו 9.2.1

 בהתאם למפרט.
לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או אם נגרם לו  9.2.2

 נזק כלשהו.
 

 נחה וטיפול בצנרת פלדהה 9.3
הטיפול בצינורות פלדה יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות  9.3.1

 ר אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות.ואין לגרו
התקנה תת קרקעית של צינורות פלדה  תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר מגע  9.3.2

 אורך קו תחתית הצינוררציף לכל 
התקנה על קרקעית של צינורות פלדה  תעשה על אדנים או שלות המותאמים למידות הצינור.  9.3.3

 דנים או השלות יהיה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת באופן שימנע כל דפורמציה.המרחק בין הא
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רותך. מ' חיבור אחד בלתי מ 150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  9.3.4
מ', יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של הבוקר  150את הקטעים הנפרדים באורך 

 ר.כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביות
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע המחברים.  9.3.5

 כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.
קו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את הצינור יונח בתעלה לפי ה 9.3.6

 בחוברת היצרן.הצינורות בהתאם להנחיות צינורות המזה"ת, כפי שמובאים 
צריפין. בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי -את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה 9.3.7

 שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן.
 

 פי.וי.סי, פוליאתילן ובטוןהנחה וטיפול בצנרת  9.4
 

הטיפול בצינורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין  9.4.1
 .לזרוק את הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות

 
לה על שבועיים ימים מיום אין להשאיר צינורות פי.וי.סי ופוליאתילן באתר לתקופת זמן העו 9.4.2

יצורם, על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות ובכל מקרה, אין להשאיר את הצנרת חשופה 
 לשמש.

נה תת קרקעית של צינורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  תעשה בתעלה שהוכנה מראש התק 9.4.3
 באופן כזה שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

 
 פיקוח שרות שדה 9.5

 
קבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו. כל ביקור של שרות השדה ה

 "ח פיקוח עליון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה כלול במחירי היחידה של הקווים.הספציפי ילווה בדו
 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 9.6
 

, יצק הקבלן גושים האזורמנהל ידרוש זאת  במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם 9.6.1
 מתחת או סביב לצינורות.

 ק"ג. 300טון מוכן תהיה הגושים יוצקו בהתאם לתוכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק ב 9.6.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חיבורי בתים מים 10

 
 כללי 10.1

 
ור חבורי בתים קיימים בתחום התכנון יפורקו ובמקומם יותקנו חבורי בתים חדשים, בהתאם לקוטר  החב

 הקיים כפי שמצוין בתכניות. יש להקפיד על ביצוע חיבור הארקה לכל מד מים בנפרד. 
 

 הנחיות כלליות לביצוע חיבורי בתים 10.2
 
כאשר בעליה  3( לחיבור, העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "3/4מודדים )" 3בחיבורי בתים עד  .א

. כל 1מגופי אלכסון בקוטר " 2לכל מודד יותקנו  2" -מהקרקע לחיבור יבוצע מעבר קוטר בריתוך ל
 .האזורמנהל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור 

כאשר מעל פני  3העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר " 1.5"/1חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ב
.כל מעברי  2ון בקוטר "מגופי אלכס 2. לכל מודד יותקנו 2" -הקרקע יבוצע מעבר קוטר בריתוך ל

 . האזורמנהל הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור 
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,  סוג וקוטר המגופים בהתאם 3ומעלה העלייה תהה לכל הפחות " 2בהם מותקן מודד " חיבורי בתים .ג
 לפרט. 

לקו הראשי( יותקן מגוף חיבורים ומעלה  )ואין בפרט החיבור מגוף מעבר  4בעליה בה מותקנים  .ד
 עילי על מעבר הקוטר. אלכסונישליטה 

 זר.קומות ומעלה יש להתקין אחרי המודד שסתום אל חו 4בבתים בני  .ה

 
 סוגי החיבורים לביצוע 10.3

 
 . 3עד '' רגלעם  2ביצוע או חידוש חיבור בודד עד '' .א

ר ו/או קידוח בעזרת העבודה כוללת: חפירה, גילוי הצינור, הכנת בור לביצוע העבודה, חציבה בגד
מקדח כוס באזור גלוי של הגדר )מעל פני הקרקע( ותיקון הגדר לאחר מכן)במקרה הצורך(, כל 

ריתוכים הדרושים כולל התחברות לקו הראשי. כאשר מניחים את הצינור מתחת החיתוכים וה
ה לאדמה ניתן לבצע את מעבר הקיר בחציבה )במקרה הצורך(. סגירת מים, ניקוז הקו, אספק

 והברגה / ריתוך מעברים, זווית וכל האביזרים הנדרשים ע"פ הפרט.
ות לקו צרכן, או רשת צרכן בהתאם ביצוע מערכת מדידה בהתאם לפרט והתחברות ו/או התחברוי

 לתנאי המקום כולל התקנת הארקה לכל שעון מים.
מטר אורך )כולל  5 מקו ראשי  עד 3. הנחת צינור "3אספקה והנחת צינורות מכל הסוגים קוטר עד ''

בעת הצורך גם השלמת קטע קו לרשת הצרכן(, כולל מילוי והידוק התעלה כמפורט בפרק חפירה, 
יצוע העבודה כולל את אספקת כל החומרים ב .מים ראשי בעזרת אביזר חרושתיהתחברות לקו 

 קומפלט )פרט למד המים( הנחוצים לביצוע מושלם של החיבור.
נוי של עודפי האדמה והפסולת, ניקוי האתר בגמר העבודה והחזרתו כמו כן, העבודה כוללת פי

ון כל סוגי הגדרות, כולל גדרות רשת לקדמותו. )ראה פרטים מצורפים(, שתילת צמחים שנפגעו, תיק
 שבמהלך הביצוע היה צורך לחצותם או להזיזם.

 
  .3עד '' רגלעם  2ביצוע או חידוש חיבור כפול עד '' .ב

 
ושתי התחברויות  2אולם ביצוע ואספקת חומרים לשתי מערכות מדידה עד '' כנ"ל כמו בסעיף א', .ג

 ם קומפלט. לקו צרכן. ביצוע העבודה כולל את אספקת כל החומרי
לחיבור הנ"ל  אביביםומעלה , ביצוע בהתאם לסטנדרט של חב' מי  3ביצוע או חידוש חיבור בודד '' .ד

ם המתאים לסטנדרט(. קוטר הקו המחלק )הכול כאמור בסעיף א', אולם בקוטר ותוספת אביזרי
 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט. מ'. 50באורך עד  4מקו ראשי "

 
ר בודד או כפול נוסף מחיבור קיים הכל כנאמר בסעיף א', אולם היציאה תבוצע ע"י ביצוע חיבו .ה

 ף, ביצועוהתקנת חיבור חדש נוס Tפירוק והתקנה מחדש של מד המים וחיבור קיים, הוספת 
 העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.

 
 50עד  3טע צינור ''וק X ''3 2כולל החלפת מעבר '' 2פירוק והתקנה מחדש חיבור בודד או כפול '' .ו

ס"מ. הכול כנאמר בכותרת הסעיף הנ"ל ובסעיף א', אולם היציאה תבוצע ע"י חיתוך וריתוך מחדש 
 ס"מ, ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט. 50 ו/או קטע צינור באורך עד X ''3 2''   מעבר

 
 

 המדידה והתשלום  10.4
כולות העבודה לצורך ביצוע חיבור בית, המדידה השונות של כלל תת והמדידה תהיה עפ"י יחיד .א

 לרבות הצנרת, עבודות האספלטים, עבודות החיבור לצינור קיים וכו'. 
לקדמותו בתוך גבולות החלקה כולל  כולל את החזרת המצב עבור הסעיפים השונים התשלום .ב

 חציית המכשולים,  תיקון גדרות מאבן או רשתות והחזרת הגדרות והצמחייה לקדמותם. 
 ( Tר צינור חדש לצינור קיים )בעזרת אביזר חרושתי טי חיבו 10.5

חיבור הקו החדש לקו קיים ישן בעזרת אביזר חרושתי עם עטיפה חרושתית או ע"י ריתוך זקף )במקרים 
 בכתב ביומן העבודה(. האזורמנהל מאשר זאת בהם 

 העבודה כוללת:
שתיים בלבד, ביצוע הריתוכים חיתוך הצינור, יצירת כל ההתאמות הדרושות, שימוש באביזרים חרו

 כולל השלמת ציפוי חוץ )ע"פ מפרט צינורות( ותיקוני ציפוי פנים.
מחיר היחידה. בכל הנחת קו בה יש התשלום לפי קוטר הצינור החדש שמונח. עלות ניקוז הקו כלולה ב

ו מחברים חיבור צינור חדש לקיים, ישולם עבור סעיף זה, ע"פ יחידות אינצ' /קוטר של הקו החדש אות
 לקו הישן. ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים.

 
 חיבור צינור חדש לקיים )בריתוך השקה( 10.6
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 אשר קו מתחבר לקו בריתוך השקה ישר ו/או בזווית.חיבור הקו החדש לקו קיים ישן כ
דרושות לצורך העבודה כוללת: כל החיתוכים, הריתוכים, האביזרים החרושתיים, ההתאמות ה

ההתחברות ויצירת קטע התאמה וטבעת ריתוך. התשלום לפי קוטר הקו החדש. עלות ניקוז הקו כלולה 
דש לקיים, ישולם עבור סעיף זה ע"פ יחידות אינצ' / במחיר היחידה. בכל הנחת קו בו יש חיבור צינור ח

 קוטר. ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים.
 

 טיפול בקטעי צינור, אביזרים עיליים 10.7
מפרטים עיליים בהם מותקן אביזר שאינו עטוף )מעברי קוטר לחיבורי בית/ ברזי כיבוי, קשתות, אוגנים 

 .האזורמנהל תאם למפרט הצביעה המפורט בהמשך והנחיות וכיו"ב( יצבעו בה
 
 

 פתיחה וסגירה של קווי מים 10.8
 

ורך העבודה תבוצע בתיאום עם מנהל אזור של החברה פתיחה וסגירה של קווי מים קיימים לצ
 ובפיקוחו. הזמנת מנהל האזור, תהיה באחריות הקבלן.

 
 עבודות גישור 10.8.1

 
פות חשמלית נאותה בין כל חלקי הצנרת. גישור יעשה הגישור הינו חיבור מתכתי היוצר רצי   10.8.1.1

חבר וכו'( בכל מקום שקטעי צנרת מחוברים ביניהם באופן מכני )דרסר, מחבר אוגן, מ
 הגשרונים יהיו : גשרון נחושת, גשרון ברזל.

ממ"ר לפחות.  10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתילי נחושת שזורה בעל חתך של    10.8.1.2
 לצנרת יעשה באמצעות ריתוך טרמית. הגשרון יהיה מבודד. ריתוך כבל החשמל

קודות ריתוך, אורך הגשרון נ 3נקודות ריתוך וגישור דרסר / מחבר, כולל  2גישור אגן כולל    10.8.1.3
 צריך להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.

הגשרון יש לכופף בצורה מ"מ לפחות. את  8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבנין בקוטר של    10.8.1.4
שתתאים למקום הגישור. הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי. מקום ריתוך הגשרון 

 ו או יזופת בזפת חם.ייעטף בסרט דנס
 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת.   10.8.1.5

 
 הגנה נגד קורוזיה 11

 
 כללי 11.1

 
ם  שאינם טמונים בקרקע או כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה ואביזרי

 בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה
 באחד משני האופנים: גילוון או צביעה.

 
 צביעה 11.2

 
 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 11.2.1

 
ר התיקונים ולאח אם יידרש בתוכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילוון  11.2.1.1

 בצבע עשיר אבץ.
 יש לנקות הגילוון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר להורדת ברק הגילוון. 11.2.1.2

 מיקרון. 30ד מגינול אפור בעובי האלמנט יצבע בשכבת צבע יסו
על פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תבצענה שתי שכבות צבע  עליון סינטטי )סופרלק(  11.2.1.3

. גוון השכבה התחתונה האזורמנהל עליונה יקבע ע"י מיקרון כ"א. גוון השכבה  ה 30בעובי 
 יהיה שונה מזו שמעליה.

 
 אופן הביצוע 11.2.2

 
 ה, או מדלל מותאם לריסוס.הדילול: טרפנטין מינראלי להברש 11.2.2.1
 היישום: במברשת או בריסוס 11.2.2.2
 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  11.2.2.3
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מיקרון   80כולל שתי השכבות מיקרון מינימום כל שכבה, עובי  30עובי הפילם יבש:  11.2.2.4
 מינימום.

הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה, תיעשה בבית  11.2.2.5
בה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה, צביעת אלמנטים המלאכה. השכ

 המלאכה תיעשה כולה באתר.-אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית
 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולוונים 11.3
 

 ני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולוונים יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה.מב 11.3.1
 ר וההתקנה ולאחר ניקוי בחול.הצביעה תיעשה לאחר החיבו 11.3.2
 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. 11.3.3

 
 צבע יסוד 11.4

 
 .HB 13ט אבץ צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומ 11.4.1
 היישום : במברשת שתי וערב. 11.4.2
 הדילול : בטרפנטין מינראלי. 11.4.3
 ת.שעו 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  11.4.4
 מיקרון לפחות. 60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  11.4.5

 צבע עליון 11.5
 דום( ושכבת צבע עליון אדום.ביניים )אוקסיד א 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  11.5.1
 היישום: במברשת או בריסוס. 11.5.2
 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס. 11.5.3
 שעות. 12שעות סופי  24וש: בין שכבה לשכבה הייב 11.5.4
 מיקרון לפחות. 60מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות  30עובי הפילם:  11.5.5
ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית מלאכה תעשה  הצביעה בצבע יסוד 11.5.6

 .בבית המלאכה. השכבה העליונה תעשה לאחר גמר ההתקנה
 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר. 11.5.7
 

 צלום צנרת גרביטציונית וצנרת ללחץ )המיועדת למים( 12

 כללי 12.1
 

ין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על לשם הבטחת ביצוע תק 12.1.1
ורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לא

 שתוחדר לצנרת לכל אורכה. ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 
 לתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ו 12.1.2
נפרד  מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי 12.1.3

 ממסמך זה.
ולאשר את  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  12.1.4

 שניתנו במהלך הביצוע.  האזורמנהל ות של תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספ
שהציע לביצוע הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים  12.1.5

 העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.
הדרישות  הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  12.1.6

קבלני משנה, המפורט  טות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור המפור
 ביצוע. פק לקבלן המשנה תכניותבחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יס

לאחר ביצוע,   ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה הוא תנאי לקבלת העבודה 12.1.7
 "תוכנית בדיעבד". ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך

, מעבדות להסמכת הלאומית הרשותידי מעבדה מוסמכת על ידי   על תבוצע צנרת ובדיקת צילום ביצוע 12.1.8
, 1.1.2016, אשר מחייבות מיום וביוב מים צנרת לצילום הסמכה המבקשות למעבדות הנחיותה פיעל 

 .וע העבודותאו להנחיות הרלוונטיות בעת ביצ ואשר לכתיבת ההנחיות שותפה רשות המים

 
 ביצוע העבודה 12.2

 שטיפה 12.2.1
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מכל חמרי בניה  הלפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיי 12.2.1.1
פעולת הצילום. הניקוי יבוצע  מרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלךוחו

ט לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפר באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים
 המיוחד המשלים אותו.

 
 עיתוי העבודה 12.2.2

 
ל ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כ 12.2.2.1

 העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
 באתר. האזורמנהל הצילום ייערך בנוכחות  12.2.2.2
ני על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא פחות מאשר שבעה ימים לפ 12.2.2.3

 ביצוע העבודה.
 .האזורמנהל הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות  12.2.2.4

 
 מהלך הביצוע 12.2.3

 
מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים הצילום יבוצע באמצעות החדרת  12.2.3.1

 בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלויזיה במהלך ביצוע הצילום.
 תיעוד 12.2.4

 
 ( לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד CDשלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית )הצילום על כל  12.2.4.1

 רות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכו'.קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הע
 

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל סימון במהלך  12.2.4.2
 (.CDהמדיה המגנטית ) התיעוד שיאפשר זיהוי חוזר מעל גבי

 
 תיקון מפגעים 12.3

ו מפגעים במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה החוזרת של המדיה המגנטית המתועדת, יתגל אם 12.3.1
יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו  האזורמנהל דעת -ולחוות

 .האזורמנהל המלאה של 
 תי ישירים.הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבל 12.3.2
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה   12.3.3

 "ביצוע העבודה".. 12.2בהתאם לנאמר בסעיף 
 

 הצגת ממצאים 12.4
קבלת העבודה ע"י החברה תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום  12.4.1

 מפורט לגבי ממצאים.( ודו"ח CDשיכלול מדיה מגנטית )
 

 (CDמדיה מגנטית ) 12.4.2
שוחות. פס קול שתישאר ברשות החברה, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון זיהוי 

 של המדיה המגנטית יכלול הערות הקבלן תוך כדי ביצוע הצילום.
 

 דו"ח צילום לקווי ביוב וניקוז 12.4.3
. דו"ח צלום אינו מבטל את הקבלןוכן ע"י במצורף למדיה המגנטית יוגש דו"ח מפורט, אשר י 12.4.3.1

חות את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפ
 הפרטים הבאים:

, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם הצינורמרשם מצבי )סכמה( של  12.4.3.1.1
יהוי הקו בתכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר ז

 ומיקומו.
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  12.4.3.1.2

 ע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.המפגע הערות וציון מיקום המפג
 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. -סיכום ממצאים וחוות 12.4.3.1.3
 מסקנות והמלצות. 12.4.3.1.4
האופייניות תמונות אלה יצולמו מעל רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות  12.4.3.1.5

  גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
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 אחריות הקבלן 12.5

לערוך צילום חוזר לדרוש מהקבלן גמים" שומרת החברה לעצמה זכות בנוסף לאמור בסעיף "תיקון פ
ודות . אם יתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבועל חשבונו. לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן

עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, 
ידי הקבלן -ם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן.  פגמים יתוקנו עלעלות הצילום הנוסף, א

וזר של הקטע אשר לפי דרישת החברה, על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום ח
 תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 
 העבודה   ביצוע 12.6

 הפתחים  הכנת 12.6.1
ך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו.  מיקום הפתחים הקבלן ישאיר פתחים, לאור

, נציג מעבדת הצילום האזורמנהל ומידותיהם, יחושב )לפני תחילת העבודה(, בתאום עם 
 ד שברשותו.ובהתאם לדרישות הציו

 
   שטיפה  12.6.2

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה 
ים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ, וחומרים אחר

פרט בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמ
 המיוחד.

 
 

   העבודה עיתוי 12.6.3
גור, בקטעי אורך הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל ס                          

המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה, 
רות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני במהלך ביצוע הצילום. בכל נקודת חיבור, של שני צינו

, °360החיבור( וצילום פנורמי של כל היקף החיבור. לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום 
זווית הצילום ניצבת לחיבור. בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, כש

נח קנה המידה של או גוף זר, תבוצע עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם. יש לאפשר למפע
 10מ"מ,  5הצילום, כדלקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע, יש להניח, בחלל הצינור, מדידים )

 "מ(.מ 20מ"מ וכן 
 

   תיעוד  12.6.4
(, לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על CDהצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי מדיה מגנטית )
טעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות.  גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הק

 על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :
 
 ום.תאריך הציל -
 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש. -
 לפי מספור הקטעים בתוכנית.  -מספר קטע מצולם   -
 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -

  
   עבודהה לביצוע הציוד 12.6.5

 במקום. ZOOMואפשרות לביצוע  °360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -
הספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל הקוטר של מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, ב -

 הצינור.
 

   מפגעים תיקון 12.6.6
עדת, ( המתוCDאם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של המדיה המגנטית ) 

יתגלו פגמים, אשר לפי חוות דעת החברה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים 
הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי  .האזורמנהל ה של הדרושים, לשביעות רצונו המלא

ישירים, על חשבונו. לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי 
 נים.  תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".הקו המתוק

 
   ממצאים הצגת 12.6.7
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ה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת מדיה , תהיהאזורמנהל קבלת העבודה, ע"י 
 ( ודו"ח מפורט.CDמגנטית )

 
   (CD) מגנטית מדיה 12.6.8

לל סימון וזיהוי ( תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כוCDהמדיה המגנטית )
הסתעפויות, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב, של 

צילום ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר כל ההסתעפויות.  
משמעותי, שיתגלה בצילום.  פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי 

(, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו CDעה. במצורף למדיה המגנטית )ביצו
 ופשוטה ויכלול : )מפענח(.  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה

 
 
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני  -

 השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 
אורך הקטע, קוטר קו ראשי,   -של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות   דו"ח שוטף -

 הצילום, לגבי מהות המפגעים.קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה 
 הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים. -
 

 דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".  הערה  :
 
 

 דידה ותשלוםאופני מ 13

 
 הבהרות  לאופן התשלום עבור עבודות עפר 13.1

היחידה השונים ולא  מחירי היחידה לעבודות עפר לצורך התקנת צנרת ושוחות כלולות במחירי 13.1.1
 תשולם כל תוספת עבורן. 

 
 העבודות יכללו  את כל המרכיבים הכלולים להלן: 13.1.2

 
 כללי 13.1.3

ימוש בכל סוגי הכלים עבודות העפר מתייחסות לכל סוגי הקרקע כולל סלע, תוך ש 13.1.3.1
וכן ביצוע עבודות עפר  האזורמנהל שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר יידרש ע"י 

 וגבלים.בשטחים קשים ומ
כמו כן כוללים מחירי היחידה השונים את כל פעולות ההכנה כגון: גישוש, לצורך גילוי  13.1.3.2

זמניים והסרתם מערכות תת קרקעיות קיימות ניקוי, סימון, מדידות, הקמת מבנים 
לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו. נקיטת כל אמצעי 

למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון  הזהירות והתקנת כל הדרוש
 התעלות וכיו"ב.

בה ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשמים, מים עיליים, מי ביוב , שאי 13.1.3.3
 ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה. 

 
מפורט בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללות העבודות  גם את כל ה 13.1.3.4

 להלן :
מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך,  13.1.3.4.1

 לשמש כחומר מילוי.
ל מחוץ לאתר סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת א 13.1.3.4.2

העבודה לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בכל מרחק 
נה, כולל פרוט של תאריך שהוא.  הקבלן יעביר קבלות, המאשרות הטמ

 ומשקל.
כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת ו/או עודפי  13.1.3.4.3

רישוי  האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום,
איתור האתרים להפקת חומר למילוי המופק  אגרות, מיסים וכיו"ב.

הכשרת החומר, ממחפורות השאלה כולל בדיקות הקרקע, מיון, סיווג ו
הובלתו לאתר העבודה, פיזורו והידוקו כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות 

 בתיאום, רישוי, אגרות, מיסים וכיו"ב.
ת שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודו 13.1.3.4.4

 הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.
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הנזק שנגרם למבנה ו/או תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון  13.1.3.4.5
קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא והחזרתם -מערכת על או תת

כוש למצב שהיה טרם גרימת הנזק, הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הר
 .האזורמנהל הניזוק ולשביעות רצון 

תכנונו וביצועו לא ישולם בנפרד, והוא יכלל במחירי היחידה  –עבור דיפון  13.1.3.4.6
הקבלן יקבל תשלום עבור מערכת  : 2.3.8להנחת צנרת.  ראה סעיף  השונים 

כאשר חוות הדעת של יועץ הקרקע אך ורק דיפון מודולארית 
יב התקנת מערכת דיפון והקונסטרוקטור תקבע שסוג הקרקע מחי

כאשר הדיפון נדרש לתקופת זמן ארוכה ולאורך רציף של גם מודולארית ו
מ"א )בשתי דפנות התעלה( תעלה חפורה  המחיר לדיפון מטר לפחות. 10.5

 מדופנת.ו
 

עבור אספקת חול להחלפת קרקע חפורה בלבד )לא עטיפה וריפוד( לא ישולם בנפרד.  13.1.3.5
הצינורות. המחיר כולל אספקה והעברה לאתר. עבור  המחיר יהיה כלול במחירי הנחת

קשור פיזור והידוק לא ישולם והמחיר כלול במחיר החפירה לצנרת. סילוק העפר ה
במחירי היחידה לאספקת החול. כמות החול לצורך תשלום עבור  כלולבהחלפת קרקע 

ת החלפת קרקע בתעלות להנחת צינורו אורטי.יאספקת חול תחושב בהתאם לרוחב הת
מים וביוב על ידי חול: תאושר החלפת קרקע בחול באותם המקרים שהקרקע שנחפרה 

החול לתעלה והידוק אלא אספקה איננה מתאימה. לא תאושר העבודה של הכנסת 
בלבד. הבסיס לכך צריך להיות אישור המפקח ביומן. התשלום יהיה במ"ק עפ"י החתך 

 התיאורטי
 

ה כבישים: תאושר אספקת מצע סוג א כבסיס במבנ עבור פיזור והידוק מצע סוג א  13.1.3.6
למבנה הכביש. לא תאושר העבודה של פיזור והידוק אלא אספקה בלבד. הבסיס 

אספקת המצע יהיה אישור המפקח ביומן כולל הגדרת עובי המצע המהודק. לתשלום 
 .התשלום יהיה במ"ק עפ"י החתך התיאורטי

 
 

דד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות עומק החפירה עבור הנחת צנרת והתקנת שוחות ימ 13.1.4
(. I.Lהצינור )פירוק אספלט או ריצוף בניכוי עובי הפירוק( ועד תחתית פנים הצינור לאורך ציר 

 העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי נקודות או שתי שוחות סמוכות.
 

 שוחות בקרה 13.1.5
לוי החוזר יהמבמחיר היחידה למבנים ושוחות כלולה החפירה ו/או החציבה וביצוע  13.1.5.1

סביב למבנה מונח ומהודק  האזורמנהל באדמה חפורה או בחומר מסופק ומאושר ע"י 
 ל.המחיר כולל אספקת חו בשכבות.

 עבור דיפון החפירה לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחירי היחידה. 13.1.5.2
 עבודות עפר ומצעים 13.1.6

חיר יכלול יחידת המידה לתשלום עבור חפירה ומילוי בחומר מאושר תהיה במ"ק. המ 13.1.6.1
חפירה, סילוק החומר החפור לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה 

מנהל ו לצורך מילוי חוזר, מילוי חוזר מאושר ע"י או הובלתו לאחסנת ביניים, והובלת
באדמה חפורה או בחומר מסופק בשכבות מהודקות לדרגת צפיפות בהתאם  האזור

רכים של העירייה . עבור אספקת חול או מצע לנדרש בתוכניות או המפרט מחלקת ד
ינו סעיף זה אישולם בנפרד, המחיר כולל ביצוע צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית. 

 .עבור תעלות חפורות לצנרת אלא לעבודות עפר כלליות
 

( 100%עבור מילוי בחומר מילוי מאושר המהודק בהידוק מבוקר )לדרגת צפיפות של  13.1.6.2
כלול פיזור, הרטבה והידוק בשכבות בעובי כנדרש בתוכניות ישולם במ"ק. המחיר י

 מודיפייד א.ש.א.ו. 97%לדרגת צפיפות של 
 

ך והידוק מבוקר של השתית, ישולם במ"ר.  המחיר כולל את כל עבור ביצוע  צורת הדר 13.1.6.3
 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.

 
ם אחרים, בהתאם להנחיות אגף דרכים עבור הידוק מצע, רק במקרים שההידוק לא נכלל בסעיפי 13.1.7

בות ומאור של עיריית תל אביב ישולם במ"ק. המחיר כולל פיזור בהתאם לגבהים המתוכננים בשכ
והידוק מבוקר לצפיפות נדרשת.עבור אספקה ופיזור של אדמת גן מכל סוג ישולם במ"ק, המחיר 

ירת הגבהים ופני השטח יכלול אספקה והעברה לאתר, פיזור וכל עבודות העפר הדרושות ליצ
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. סוג אדמת הגן יקבע על ידי אגרונום של האגף לשיפור פני האזורמנהל הנדרשים בתכנון או ע"י 
 בעיריית תל אביב.העיר 

 
 עטיפת בטון לצינור 13.1.8

 יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א. 13.1.8.1
 

, אספקת מחיר היחידה יכלול את עבודות העפר הנדרשות, אספקת ברזל הזיון, תבניות 13.1.8.2
 המחיר יהיה אחיד לכל העומקים. –ויציקת הבטון 

 
 קידוחי כלונסאות 13.1.9

 
הבטון וקוטר הכלונס. הכמות  עבור קידוחי כלונסאות ישולם במ"א בהתאם לסוג 13.1.9.1

 תתייחס לאורך הכולל של הכלונסאות באתר.
 

המחיר כולל אספקת הובלת והתקנת האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה  13.1.9.2
וסילוק  האזורמנהל ון, ברזל וכיו"ב, ביצוע הקידוח והכלונס לשביעות רצון לרבות בט

בור התארגנות באתר לצורך פסולת לאתר מאושר.במחיר היחידה כלול התשלום ע
 ביצוע העבודה. עבור חגורת בטון, ישולם בנפרד.

 
 תעלות עפר לניקוז )לא עבור צנרת( 13.2

 ה חדשה.עבודות חפירת תעלות העפר ישולמו לפי מ"ק לתעל 13.2.1
מחיר השיקום של תעלה קיימת יכלול ניקוי, שיפור ועבודת עפר לשיקום התעלה כולל העמקתה  13.2.2

 לפי מ"א תעלה בכל עומק. במידת הצורך. המחיר יהיה
 

 ואביזרי מים  אופני מדידה ותשלום להנחת קווי 13.3
 מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כל המרכיבים הכלולים להלן:

 
 כללי 13.3.1

 
וכלל החומרים הדרושים והספחים )קשתות, הסתעפויות וכו'( אביזרים  ,ככלל צנרת 13.3.1.1

 לביצוע העבודה  יסופקו ע"י הקבלן.
 

אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קווים מתייחסים לאספקת, והנחת הצינורות  13.3.1.2
אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים  ,והספחים

 תקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:וה
 

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע  13.3.1.3
 תאמן לתכנון.וה
 

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, שטיפת וחיטוי קווים לרבות  13.3.1.4
 המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.

 
 ת מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט.כל ההוצאות הנובעו 13.3.1.5

 
למבנה, מתקן ו/או  תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם 13.3.1.6

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל 
ם עם בעלי הרכוש הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאו

 .האזורמנהל הניזוק ולשביעות רצון 
 

יפוד צנרת בעובי את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה ור 13.3.1.7
 ס"מ מעל קודקוד הצינור ו/או לפי פרט. 20
 

בגין ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי לא ישולם בנפרד, על  13.3.1.8
מנהל תם ביחד עם מחירי היחידה.במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת הקבלן לכלול או

 ישולם עבור סילוק צנרת ושוחות במ"א. האזור
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 רכת המיםצינורות  למע  13.3.2
מדידת האורך  .נורות  בכל קוטר , תהיה מ"אייחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צ 13.3.2.1

והובלתם  נורותיתעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצ
 נורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת.ימביה"חר, פריקתם ופזור הצ

 
ההוצאות הכרוכות בשמירת הצנרת והאביזרים במחיר הנחת הקווים יהיה כלול כל  13.3.2.2

 באתר לרבות ניהול פנקסי רישום.
 

השלמות עטיפה, ספחים,  CLSMאו  מחיר הנחת הצינורות כולל, פיזור, עטיפת חול 13.3.2.3
לעטיפת הצינור  CLSMאו  עבור אספקת חול  וק בשכבות של המילוי החוזר. היד

 .ישולם בנפרדבתעלה 
 

ר לאורך הקו המרחבי עליו מונח הצינור לרבות האביזרים בקווי מים יימדד אורך הצינו 13.3.2.4
 והספחים וזאת לאורך ציר הצינור.

ת זמניות, מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים : כגון אדנים ותמיכו 13.3.2.5
 עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'.

 
לל העבודות והבדיקות לרבות: צילומי רנטגן לריתוכים, מחירי היחידה כוללים את כ 13.3.2.6

בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי. המחיר כולל את החזרה על צילומי וידיאו בתוך הצינורות, 
 א יעמדו בתקנות ובדרישות המזמין. כלל הבדיקות באם ל

 
עבור אספקה והתקנה של קו מים זמני, כולל אמצעי גישור,במידה ויידרש, כולל חיבורו  13.3.2.7

 כל הצרכנים הקיימים, פירוקו והוצאתו מהאתר ישולם במ"א מסווג לפי קוטר.ל
 

עבור אדנים לצורך התקנת קו צינורות עילי ישולם לפי יחידות, המחיר יכלול ישור  13.3.2.8
 ס"מ, אספקה, העברה והתקנת אדנים, רפידות ושלות . +30קרקע בגבולות ה

 
היחידה לצורך מדידת חידות. עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה ישולם בנפרד לפי י 13.3.2.9

מוכפל במספר הריתוכים או החיתוכים  'ריתוך וחיתוך תחושב על פי קוטר הצינור באינץ
ביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או . המחיר יכלול את אספקת כל האשיבוצעו בפועל

חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו כל הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון ריתוך 
ש, מילוי וכיסוי. ריתוך אביזר ייספר גם הוא כריתוך בודד גם אם הריתוך כולל שור

 ריתוך פנימי וריתוך חיצוני )ריתוך אוגנים לדוגמא(. 
 

ביזרים בקו מים קיים ישולם במ"א ומחירו יכלול חפירה פירוק עבור פירוק קו מים והא 13.3.2.10
לאתר לסילוק פסולת הקו ו/או האביזרים לרבות חיתוכים והעברתם למחסן החברה, או 

, הסילוק יכלול דמי האזורמנהל מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להוראת 
 הטמנה במידה ויידרש ולא תשולם על כך תוספת.

 
ו פירוק אביזרים כגון : מחברי דרסר, מחברי אוגן, שסתומים וכו' ישולם עבור התקנה א 13.3.2.11

ם נגדיים, אטמים, אומים, ברגים בנפרד בהתאם לקוטר. במחירם יהיו כלולים גם אוגני
וכיו"ב, כאשר מפורק כל הקו לא ישולם בנפרד עבור פירוק אביזרים ומחירם ייכלל 

 במחיר הקו.
 

 מגופים ואביזרים 13.3.3
אספקה והתקנת מגופים, שסתומי אוויר, שסתומים אל חוזרים, יחידת המידה ל 13.3.3.1

מות מסווג לפי מסננים, וכל אביזר אחר שיורכב על גבי הצנרת, תהיה ביחידות של
קוטר, המחיר יכלול את אספקת המגוף, התקנת אטמים, ברגים, אוגנים נגדיים 

 ומחבר אוגן.
 

 והריתוכים הנגדיים.המחיר לאספקת והתקנת המגופים יכלול את כל החיתוכים  13.3.3.2
 

יחידת המידה להתקנת אביזרים תהיה ביחידות שלמות לפי סוג האביזר וקוטרו  13.3.3.3
 זר.כולל כל החומרים וחמרי הע
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במחיר הידרנטים יכלל חיבור לקו, כולל הנחת צנרת אופקית, באורך כולל של עד  13.3.3.4
מ"א,  התקנת פרוק, מתקן שבירה, אוגן בקוטר תואם למתקן השבירה או  3

 ף, ברגים ואטמים, הברגים והאטמים, שיסופקו ע"י הקבלן.לזק
 

 שוחות למגופי מים 13.3.4
ת כל העבודות הדרושות להנחת שוחות למגופי מים ימדדו לפי יחידות ויכללו א 13.3.4.1

השוחה כל עבודות העפר, חפירה ו/או חציבה וכיסוי מהודק, אלמנט בטון 
המסגרות, להעמדה מעל הקו, אספקת השוחה, החוליות, התקרות המכסים ו

טון  25אטמים לסוגיהם והתקנת השוחה, מצע חצץ בתחתית ומכסה בינוני לעומס 
 למדרכה. המחיר כולל הרכבה. 

 
גולים למגופי מים ימדדו ביחידות שלמות ויכללו את כל העבודות תאים ע 13.3.4.2

הדרושות להתקנת השוחה, עבודות העפר, חפירה וכסוי מהודק, אספקת השוחה, 
סים והמסגרות, אטמים לסוגיהם, התקנת השוחה, מצע החוליות, התקרות המכ

 .חצץ )כולל אספקה( ומכסה. המחיר כולל הרכבה בשלמות
 

ת באתר או טרומיות  למגופי מים או אביזרים בקווי מים מעל עבור שוחות יצוקו 13.3.4.3
, ישולם בנפרד עבור עבודות פירוק והחזרת המצב לקדמותו, עבודות העפר, 12"

האיטום בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות.  עבודות הבטון ועבודות
 0.5התשלום עבור עבודות חפירה ופירוק יהיה בהתאם למידות השוחה בתוספת 

 מטר מכל צד.
התשלום עבור שוחות טרומיות למגופי מים או אביזרים אשר הקבלן יידרש לספק  13.3.4.4

, יהיה ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה
עומקה וסוג התקרה. המחיר יהיה כולל עבודות עפר, מצע מהודק בתחתית, 

ק בשכבות, אספקת העברה עבודות פירוק אספלט או ריצוף, חפירה, מילוי מהוד
טון אלא אם  40והתקנת השוחה לרבות תחתיתותקרה לעומס כבד וכן מכסה  

במקום צוין אחרת בתכניות, צביעת חלקי מתכת, גירוז מכסה, אספקת חצץ 
תחתית בהתאם למופיע בתוכניות. בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק 

 תית הצינור. השוחה כהפרש הגבהים שבין רום מכסה השוחה לתח
 העברת מערכת מים קיימת 13.3.5

העברת מערכת מים קיימת ממקומה לא תימדד בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר  13.3.5.1
עבודה תכלול פירוק המערכת . ההחלפת מערכת מדידה ו/או חיבור ביתהיחידה 

נורות, ספחים, מעברי קוטר, יהקיימת והתקנתה מחדש , כולל התקנת קטעי צ
ו"ב ומחירה יבוא לידי ביטוי במחיר היחידה לביצוע חבור חיבור לצנרת קיימת וכי

 .ו/או החלפת מערכת מדידה בית
 

 חיוץ אוגנים והתקנת אנודות מגנזיום 13.3.6
 12עד  8 יבעל ניםאוגזוג היחידה עבור חיוץ אוגנים יהיה עבור מחיר  12בקווי פלדה בקוטר עד "

 ורים באוגן עבור כל חור בנפרד.מחיר היחידה יהיה לפי מספר הח 12חורים. בקווי פלדה מעל "
 
 

 ואביזרי ביוב ותיעול  אופני מדידה ותשלום להנחת קווי 13.4
 

 ל המרכיבים הכלולים להלן:מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כ        
 כללי 13.4.1

 
אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קווים מתייחסים לאספקת, והנחת הצינורות והספחים 

לא אם צויין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים א
 והם כוללים:

דידות לבדיקת איכות הביצוע את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מ 13.4.1.1
 והתאמן לתכנון.

 
 את כלל האטמים והאביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת. 13.4.1.2
 דוק המבוקר בשכבות של המילוי החוזר.את כלל עטיפות החול, ההי 13.4.1.3

 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ואיטום, ושטיפת קווים לרבות  13.4.1.4

 רים.המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביז
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 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. 13.4.1.5

 
רוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכ 13.4.1.6

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל 
ם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הנזוק הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טר

 .האזורמנהל ולשביעות רצון 
 

 דוק חול לצורך עטיפה וריפוד צנרת.את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והי 13.4.1.7
 

את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי המתוכנן לרבות  13.4.1.8
מאושר עי המשרד להגנת הסביבה . עבודה במי ביוב וסילוק הפסולת לאתר סילוק 

ישולם עבור סילוק צנרת ושוחות  האזורמנהל במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת 
 במ"א.

 
)בייפס(, שאיבת  BY-PASSתמורה עבור ביצוע חיבורים זמניים לרבות ביצוע את כל ה 13.4.1.9

 מי ביוב או תיעול כמופיע בסעיף  עבודה בקווי ביוב פעילים ולרבות כל הכרוך בחיבור
 צינור חדש לצינור קיים.

 
לצורך תשלום, אורך הצינורות יחושב לפי המרחק שבין הדפנות הפנימיות בין שני תאים  13.4.1.10

 וכים. )שוחות( סמ
 

מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקה, העברה, הנחה והידוק הריפוד ועטיפת  13.4.1.11
 חול.

 
 צינורות פלדה לביוב ניקוז וסניקה 13.4.2

ינורות פלדה מ"א מסווגת בהתאם לקוטר, עובי הדופן, יחידת המידה להובלת והנחת צ 13.4.2.1
. מחיר היחידה הציפוי החיצוני והציפוי הפנימי. מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור

כולל גם את החפירה ו/או החציבה של התעלות, אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם 
 והנחתם,  לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת.

 
חידה יכלל אספקה פיזור, את עטיפות החול, ואת ההידוק המבוקר בשכבות במחיר הי 13.4.2.2

 של המילוי החוזר.
 

 ם להתקנה מושלמת.את כלל האטמים והאביזרים הנדרשי 13.4.2.3
 

בקו לחץ וסניקה לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים  13.4.2.4
 המחברים.

 
ם : כגון אדנים ותמיכות זמניות, מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרי 13.4.2.5

 עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'.
 

ר ריתוך או חיתוך צנרת פלדה ישולם בנפרד לפי יחידות. מספר היחידות לתשלום עבו 13.4.2.6
קוטר הצינור. המחיר יכלול את ב מוכפלמס' הריתוכים או החיתוכים  :ימדדו לפי

פקת כל האביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו אס
ריתוך שורש, מילוי וכיסוי. ריתוך אביזר כל הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון 

ייספר גם הוא כריתוך בודד גם אם הריתוך כולל ריתוך פנימי וריתוך חיצוני )ריתוך 
 אוגנים לדוגמא(. 

 
 במפרט הטכני.פורט וכן את כל המ 13.4.2.7

 צינורות פי.וי.סי 13.4.3
 

יחידת המידה לאספקה, העברה והנחת צינורות פי.וי.סי תהיה מטר אורך ומסווגת  13.4.3.1
לסוגו ולקוטר. מחיר היחידה כולל גם את החפירה ו/או החציבה של התעלות,  בהתאם

אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם והנחתם,  אחסונם באתר כולל הגנה מפני תנאי 
האוויר, הנחתם, שמירה על הצינורות, פיזור הצינורות לאורך התוואי, מצע החול מזג 
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ל המילוי החוזר. מחיר היחידה יכלול גם וכלל עטיפת החול, וההידוק המבוקר בשכבות ש
 פחת.

 
מחירי היחידה להנחת צינורות כוללים גם את האספקה, ההעברה וההתקנה של ספחים,  13.4.3.2

 ו"ב אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות.קשתות, הסתעפויות, אטמים, וכי
 

 וכן את כל המפורט במפרט הטכני. 13.4.3.3
 

 צינורות בטון 13.4.4
חת צינורות בטון תהיה מטר אורך בהתאם לסוג, יחידת המידה לאספקה, העברה והנ 13.4.4.1

דרג, קוטר, וציפוי פנימי אם יש. מחיר היחידה יכלול את החפירה ו/או חציבה של 
אספקת הצינורות, פיזורם, הגנה על הצינורות, התעלות, מצע החול בהיקף הצינור

 ההידוק המבוקר בשכבות של המילוי החוזר, שמירה על הצינורות ופחת בשל אורכי
 הצנרת המתוכננת.

 
מחירי היחידה כוללים אספקה והתקנה של ספחים, אטמים, קשתות והסתעפויות אלא  13.4.4.2

 אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 

 ני.וכן את כל המפורט במפרט הטכ 13.4.4.3
 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב 13.4.5
ג, דרג, יחידת המידה לאספקה, העברה והנחת צינורות פוליאתילן היא מטר אורך בהתאם לסו 13.4.5.1

וקוטר הצינור. מחיר היחידה כולל את החפירה ו/או חציבה של התעלות, אספקת הצינורות, פיזורם 
ורות, הידוק מבוקר בשכבות של המילוי , התקנה, פילוס, הידוק, מצע ועטיפת חול, הגנה על צינ

 החוזר, שמירה על הצנרת ופחת.
 

י אלקטרופיוז'ן, ספחים, אביזרים, כלי הנחת הצינור כוללת את כל החיבורים, ריתוכים, חיבור 13.4.5.2
 העבודה השונים וכל חומרי העזר לביצוע הקווים.

 
 וכן את כל המפורט בסעיף במפרט הטכני. 13.4.5.3

 
 קווי ביוב זמניים 13.4.6

 
ב זמניים והסדרת זרימת ביוב במהלך העבודה יכללו במחירי היחידה למ"א של צינורות הביוב קווי ביו

 התקנתם, חיבורם לבתים ופירוקם לאחר העבודה.ולא תשולם כל תוספת על אספקתם, 
 

 מפל חיצוני או פנימי לביוב   13.4.7
מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל עפ"י תוכנית הסטנדרט  13.4.7.1

סתעפות "טע" קשתות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב המפל, ברזל זיון, אספקת )ה
 הבטון, יציקתו וכל העבודות הדרושות.

 
 זרים בקווי סניקהאבי  13.4.8

 
עבור אביזרים בקו סניקה כגון שסתומי אויר, נקודות ניקוי ונקודות ניקוז ישולם ביחידות  13.4.8.1

 שלמות הכוללות :
 כל הספחים והאביזרים הכלולים בשוחה.אספקה המוצר וריתוך והנחה של  13.4.8.1.1
בשוחות שסתום אויר המחיר יכלול את אספקת  והתקנת שסתום האויר, המגוף  13.4.8.1.2

 ן אוגן נגדי, חיבורים וריתוכים לקו הראשי.הצמוד לו וכ
 בשוחת ניקוי המחיר יכלול אוגן, אוגן עיוור, ספחים ואביזרים ריתוכים וכיו"ב. 13.4.8.1.3
, דרסר מעוגן, מחבר מאוגן, 4ריז בקוטר "בשוחת ניקוז המחיר יכלול מגוף ט 13.4.8.1.4

 אוגנים, ספחים, אביזרים, שסתום מדף, חיבורים וריתוכים.
 

 ביוב ותיעול – אספקת והרכבת אביזרים 13.4.9
אספקת אביזרי ביוב ותיעול תשולם ביחידות שלמות לפי סוג האביזר, )כדוגמת שסתום  13.4.9.1

 מטיפוס "דיאפרגמה"( 3אל חוזר, משאבה לביוב בקוטר "
 ביזרים יהיו אביזרים מאושרים ע"י החברה, בעלי תו תקן ישראלי כנדרש.כל הא 13.4.9.2
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קנה, לרבות אספקת החומרים המחיר יכלול העברה לאתר ופיזור בתוואי העבודה והת 13.4.9.3
 והספחים הדרושים לביצוע ההתקנה.

 
 קידוח ספיגה לניקוז 13.4.10
 

 ומק.ספיגה לניקוז יהיה ביחידות מסווג ע"פ קוטר וע בור  מחיר היחידה לקידוח 13.4.10.1
 

המחיר כולל התארגנות, קידוח כולל פינוי עודפי החפירה למקום מאושר, תשלום אגרות,  13.4.10.2
מסביב לצוואר צינור החלחול ולעיגון הבד הגיאוטכני, יציקת בסיס לשוחה וחגורת בטון 

אספקה והתקנת השוחה כולל תקרה התקנת מוטות מגן למניעת סכנה של נפילה לבור,
 מחורר בהתאם לתוכנית הסטנדרט. PVCוטכני, צינור ומכסה, מילוי החצץ, בד גא

 
 פירוק ופינוי צינורות אסבסט 14

 
על הקבלן להביא בחשבון כי פירוק צנרת העשויה  – צנרת קיימים העשויים מאסבסט יפירוק קוו 14.1

מאסבסט מחייב טיפול מיוחד באסבסט על פי דרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה. לפיכך, תהליך 
בוש מגן, הגנה על הסביבה, וסילוק צינורות האסבסט לאתרי סילוק מאושרים על ידי הפירוק יכלול ל

 המשרד להגנת הסביבה.
  

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, עו בהתאם לחוקי המדינה והתקנות, לרבות הכלל העבודות יבוצ 14.2
 .2011-התשע"א

 
 תוקף.הקבלן יעסיק קבלן הרשום במרשם העוסקים באסבסט, המחזיק היתר ב 14.3

 
הקבלן יפנה את פסולת האסבסט למטמנה הרשומה במרשם העוסקים באסבסט, ומחזיקה היתר   14.4

 בתוקף.
 

 מדידה לתשלום 14.5
מדידת האורך  .נורות אסבסט בכל קוטר ומכל סוג , תהיה מ"אימידה לפירוק, וסילוק ציחידת ה 14.5.1

ניהן, לרבות : תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את כלל ההוצאות הנלוות למי
הפיקוח המיוחד )באם יידרש(, עבודות ההכנה למיגון העובדים והסביבה, עבודות השינוע והכנה 

 ת ההטמנה. לשינוע, ועלויו
 

לאורך הקו המרחבי עליו מונח הצינור לרבות האביזרים והספחים  לפירוק ימדד אורך הצינור 14.5.2
 וזאת לאורך ציר הצינור.

 
 ה ויידרש ולא תשולם על כך תוספת.הסילוק יכלול דמי הטמנה במיד 14.5.3

 
לעיל  המחיר יכלול את המילוי החוזר, ככל שיידרש, תוך ביצועו בשכבות והידוק מבוקר, כמפורט 14.5.4

 במפרט הנ"ל.
 

 אספקת מכסים ומסגרות )כלול במחיר העבודות( 15

שם החברה מובהר שכל המכסים שיסופקו ויותקנו במסגרת העבודות יהיו עם כתובות יצוקות בגוף המכסה עם 
ולוגו החברה והכיתוב "מי אביבים שירות ללא הפסקה", ולמעלה הטבעה של הכיתוב "מי אביבים חברת המים 

העיר תל אביב יפו,  כיתוב של סוג המכסה, והכיתוב" ביוב"/ "מים" )מובהר שהלוגו והכיתוב יאושרו והביוב של 
שות המפרט הטכני והאיכות כולל אחריות מראש על ידי החברה( כל המכסים שיותקנו צריכים לעמוד בדרי

כם על התקנת לתיקוני שטח במקרי של תלונות על רעשים. מובהר שהחברה תהא רשאית לגבות פיצוי מוס
מכסים שלא עומדים בדרישות המפרט הטכני והאיכות כולל הטבעת הלוגו והכיתוב ושלא אושרו מראש 

 להתקנה במסגרת העבודות.
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 136מתוך  123עמוד 

 
 ם שבאחריות הקבלן מפת חלוקה ואיזורי  16

 

 מצורפת בזה מפה של חלוקת האיזורים שבאחריות מי אביבים:      16.1
 

 

 רכז.אזור מערב הכוונה לאזור מ : הבהרה

 הגדרת האיזורים  16.2

 : ודרום אזור מזרח (1)

גבול העיר עפ"י מפת העיר,  - בדרום, הים - במערבהחלוקה הגיאוגרפית הינה כמפורט להלן : 

הרכבת, דרך פתח תקוה, דרך יפו,  - רחובותה כולל  - בצפוןמפת העיר,  גבול העיר עפ"י - במזרח

ת שלום, ילרבות נמל יפו, מכון שאיבה קרי ,()כולל הרחובות הרשומים מעלה 3280רחוב אילת ורחוב 

לרבות  ,רחוב ערבי נחל )גבול מפת העיר(, עג'מי מכון שאיבה בת גלים, מכון שאיבה סחנה דרוויש

 ל."רחובות נוריאל,  רחוב פנואל, רחוב חנוך עד רחוב האצאת ה הכולל ההתקוושוק 

 אזור צפון ומרכז : (2)

רחובות הרכבת דרך וכולל העד  - בדרוםהים,  - מערבבהחלוקה הגיאוגרפית הינה כמפורט להלן 

נחל איילון, לרבות  גבול העיר המזרחי עפ"י מפת העיר - במזרח,  פתח תקווה דרך יפו ורחוב אילת

דניאל )עד הכובשים(, הכובשים )מרחוב  / בגבולות הרחובות הלל הזקן, הכרמל, קלישר שוק הכרמל

 גבול העיר הצפוני עפ"י מפת העיר - בצפוןכון שאיבה רסקו, דניאל עד רחוב גאולה( כרם התימנים ומ

 . כולל מכון שאיבה קריית הנוער
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 תכולת העבודה  17

 המים:אחזקת רשת בתיאור העבודות והשירות הנדרשים   17.1

, ובכל אביזריה שבאחרוית מי אביבים רשת המים של  14ומונעות 13עבודות אחזקה שוטפות 17.1.1

מגופים, ברזי כיבוי אש המים כוללת טיפול ואחזקה של . תחזוקת רשת ומתקניה של רשת זו

 )אחת לשנה( ואביזרים ההידראוליים )מקטיני לחץ, פורקי לחץ, שוברי לחץ, שסתומי אוויר(. 

ים" ודליפות מצנרת מים ואביזרים בכל קוטר שהוא , כל זאת   ככל שידרש על תיקון "פיצוצ 17.1.2

 ידי החברה.

העבודה כוללת תיקוני צנרת מים בכל  - ה מתקלה או שברפגומ מים של צנרת החלפת תיקון או  17.1.3

הקטרים ובכל עומק. שיטת התיקון תוצע ע"י הקבלן  ותאושר ע"י נציג החברה. מובהר בזאת 

 יטת התיקון הינה של החברה בלבד. כי ההחלטה על ש

 העבודה כוללת את ביצוע החפירה לצורך תיקון צנרת וכן  חפירות גישוש בהתאם לצרכים. 17.1.4

 ודת  איתור שוחות וצנרת על פי צרכי החברה.עב 17.1.5

 תיקון או החלפת תאי אביזרים במערכת המים על כל חלקיהן )מכסים, טבעות, תקרות וכו'(. 17.1.6

בהתאם  שבכל אתר ומקום שיידרתיקון יבוצע לפי דרישת החברה ה .תיקון נזילות ודליפות 17.1.7

 פרטיים.  וחצרות מבניםכולל עבודות בתוך  לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

איתור התא יעשה לפי תכניות קיימות והוראות נציג החברה כוללת איתור  - איתור תאי הבקרה 17.1.8

 .  וגילוי התא ווהסרת  האספלט או כל כיסוי אחר  מעל המכסה

:  במקומות בהם אין התאמה בין פני הדרך, הכביש או המדרכה הגבהה ו/או הנמכת מכסים 17.1.9

 פני המכסים בהתאם לגובה הסביבה. לבין פני המכסה, הקבלן יתאים  את

במקומות בהם המסגרת של פתח התא לא תקינה, והתקנת מסגרת חדשה :  החלפת מסגרת 17.1.10

סיתות, יציקת בטון והרכבת המסגרת  העבודה כוללת חפירה, פירוק המסגרת הקיימת,

 החדשה.

 א.:  עבודה הכוללת הוצאת הלכלוך, המים, הבוץ וכל עצם  שאינו שייך לתניקוי התא 17.1.11

:  העבודה כוללת את החפירה, יציקת הבטונים ו/או הובלה והתקנת התא בניית תא חדש 17.1.12

 המוכן, הרכבת המסגרות והמכסים בדומה לקיים ו/או כפי שנדרש ע"י החברה.

: יש לפרק את התא הקיים ולפנות את  הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר החלפת תא ישן 17.1.13

 . 4.1.12א חדש בהתאם למפורט בסעיף כחוק .  לאחר פינוי התא הקיים יוקם ת

עבודות  במהלך שנפגעו  תיקון פגיעות ושברים בצנרת, תיקונים בשוחות בקרה ואביזרי צנרת 17.1.14

ופינוי לאתר מורשה והכל ת תקרות ומכסים, ניקוי פסולת החלפ. העבודה כוללת עפר וסלילה

 .על פי צרכי החברה

  : כדוגמת  שרות ותחזוקה נדרשות בצוע עבודות 17.1.15

 פירוק מדי מים, פירוק והרכבת ברזים, מדידת לחצים, וכו'. 17.1.15.1

 ואביזרי צנרת והתאמתם לצנרת קיימת. פים הרכבה או החלפת מגו 17.1.15.2

 מתקן שבירה, ניתוק וחיבור לקו.כולל  הרכבת או החלפת ברז כיבוי אש 17.1.15.3

 וכיסוי במדרכה או בכביש. חפירהכולל סגירת מגופים על הקווים הראשיים,  17.1.15.4

                                                           
 תחזוקה שנועדה לשמר את כושר התפעול של רשת המים באופן שוטף והכל על פי צרכיה של מי אביבים. -ה שוטפתתחזוק 13
 במועדים שהחברה קובעת.תחזוקה יזומה על פי צרכי החברה ו -תחזוקה מונעת 14
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 בורי בתים או הכנות לחיבורי בתים.תיקון וביצוע חי 17.1.15.5

 טיפול בתקלות, הנגרמות על ידי גורמים אחרים. 17.1.15.6

ני ניקוי מסננים לפ, החלפה ותיקון ברזים, תאים וקטעי צנרות פגומים/חלודים  17.1.15.7

 שעון ראשי/ביתי בהתאם להחלטת נציג החברה.  

החלפת והרכבת מדי מים תקולים, טיפול בתלונות התושבים בקשר לאספקת  17.1.15.8

, וכל העבודות הנדרשות )תיקון נזילות, החלפת או הרכבת רגל, הרכבת המים

 ברזים וכל עבודות הקשורות בצינורות(.

 ביצוע מדידה לאחר ביצוע. 17.1.15.9

 על פי צרכי החברה.  שטיפה וחיטוי צנרת מים 17.1.15.10

 חלוקת פליירים )שיסופקו על ידי החברה( לצורך סגירת מים לפני ביצוע עבודות 17.1.15.11

 להנחיות החברה.כל עבודה נוספת בהתאם  17.1.15.12

 תיאור העבודות והשירות הנדרש מצוות אחזקת רשת הביוב: 17.2

מכל סוג שהוא )סניקה, גרביטציה  15העבודה כוללת תיקוני צנרת ביוב-תחזוקת שבר 17.2.1

באופן מידי על פי התנאים המפורטים במכרז זה.  העבודה כוללת חפירה ,   תיקוני צנרת וכו'(,

ומק  שהוא,  החלפת הקטע הפגום, תיקון מקומי בעזרת בכל קוטר  וחומר שהוא המונחת בכל ע

תיקון בריתוך. הקבלן ימליץ לנציג -אביזרי תיקון מהיר )חבקים, רבי קוטר וכו'(, בצנרת פלדה

יטת התיקון המועדפת לטעמו , מובהר כי  שיטת התיקון  המוצעת ע"י הקבלן החברה  על ש

 תו.תאושר מראש על ידי נציג החברה, החזרת מצב לקדמו

איתור שוחות  יעשה לפי תכניות קיימות שיסופקו ע"י החברה  והוראות נציג  - איתור שוחות 17.2.2

פלט או כל כיסוי אחר  מעל החברה . איתור וגילוי השוחה באמצעים שונים ,  כולל הסרת  האס

 המכסה.  

רשה כולל : איתור השוחה , חפירה ופינוי הפסולת לאתר מו - תיקון או החלפת שוחות  לביוב 17.2.3

בנצ'יק וכו'(, -החלפת חלקי השוחה הפגומים )מכסים, טבעות, תקרות, תחתיות, קרקעית מתעל

הוחלט  שיש לבנות  החזרת מצב לקדמותו הכל באישור מראש של נציג החברה. במקרים בהם

שוחה / תא חדש, במקום הקיים, הקבלן יפרק וירחיק את הפסולת לאתר סילוק פסולת 

את החפירה, יציקת הבטונים ו/או הובלה והתקנת התא המוכן, הקמת מאושר.  העבודה כוללת 

 מעקף לצינור הקיים ,הרכבת המסגרות והמכסים בדומה לקיים ו/או כפי שנדרש ע"י החברה.

במקומות בהם אין התאמה בין פני הדרך , הכביש או המדרכה  -ו/או הנמכת מכסיםהגבהה  17.2.4

 ם בהתאם לגובה הסביבה.לבין פני המכסה, הקבלן יתאים  את פני המכסי

במקומות בהם המסגרת של פתח התא לא תקינה, והתקנת מסגרת חדשה : -החלפת מסגרת 17.2.5

יקת בטון והרכבת המסגרת העבודה כוללת חפירה, פירוק המסגרת הקיימת, סיתות, יצ

 החדשה.

העבודה כוללת ניקוי כללי של התא : הקבלן יבצע ניקוי התא שכולל  - 16שיקום שוחת ביוב 17.2.6

את הפסולת , המים, הבוץ וכל עצם  שאינו שייך לתא, איטום השוחה, החלפת סולם, הוצ

  תיקון/שיקום אובניה מחדש של המתעל )בנציק( .

                                                           
 "י נציג החברה תיקוני צנרת כוללים: פיצוצי צנרת ביוב, נזילות מצנרת ביוב , דליפות ביוב וכל תיקון שיוגדר ע 15
 החברה רשאית להגדיר זאת כתחזוקה מונעת . 16
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קטעי צנרת או צנרת ביוב פגומה הכל על פי החלטת החברה  תיקון והחלפת  -תחזוקה מונעת 17.2.7

 על ידה . שוככל שיידר

 ישוש.ביצוע חפירה לצורך תיקון צנרת או חפירת ג 17.2.8

 פתיחה ושחרור סתימות ביוב, הוצאת סלעים ואבנים מקווים ושוחות ביוב, ניקוי מערכות ביוב.  17.2.9

 פאס( על פי צרכי החברה. -ביצוע מעקפי זרימה )ביי 17.2.10

 קווי הולכה ראשיים לביוב.ניטור  17.2.11

 תיקון וביצוע חיבורי בתים או הכנות לחיבורי בתים. 17.2.12

עבודות הכוללות תיקון קווי ביוב ותאי בקרה  -ביצוע עבודות למניעת זיהום הים והנחלים 17.2.13

לביוב  בכל ימות השנה על מנת למנוע זיהום ים או נחלים בשפכים כל זאת על פי הוראת מנהל 

 ו נציג החברה.מחלקת אחזקת תשתיות א

 כל עבודה נוספת בהתאם להנחיות החברה. 17.2.14

 תיאור העבודות והשירות הנדרשים לאחזקת רשת התיעול: 17.3

באחריות הקבלן לבצע את כל הפעולות הנדרשות  שמערכת הניקוז  -לחורףהכנה וכשירות  17.3.1

נוסף תהיה  כשירה לחורף  . העבודות כוללות ניקוי קולטנים ושלוחות מחברות ,ניקוי צנרת  . ב

לאחר כל סערת גשמים  ועל פי החלטת החברה יש לבצע ניקוי חוזר למערכת הניקוז.   בזמן 

הקבלן יתחזק את מערכת הניקוז ויבצע פעולות "מונעות סערת גשמים או כל אירוע אחר 

 הצפה" במקומות שיוגדרו ע"י החברה במהלך האירוע או מראש.  

ות של מערכת הניקוז  תתבצע על פי הוראות נציג בדיקת כשיר  - בדיקת כשירות מערכת הניקוז 17.3.2

מערכת  החברה, או על פי תוכנית עבודה יזומה ותכלול פתיחת מכסים וסגירתם, בדיקת

 התיעול, חיצונית ופנימית.  

יבוצע על פי צרכי החברה והוראת  נציג החברה.  העבודה תכלול, פתיחת  - סקר מובלים  17.3.3

ד בקלטת וידאו, צילום במצלמה דיגיטלית.  הסקר ייתן התאים, כניסה למובל , צילום ותיעו

 תמונה מלאה על מצב המובל.

מכל סוג שהוא )סניקה, גרביטציה  17יקוזהעבודה כוללת תיקוני צנרת נ -תחזוקת שבר 17.3.4

וכו'(,באופן מידי על פי התנאים המפורטים במכרז זה.  העבודה כוללת חפירה ,   תיקוני צנרת 

ונחת בכל עומק  שהוא,  החלפת הקטע הפגום, תיקון מקומי בעזרת בכל קוטר  וחומר שהוא המ

יקון בריתוך. הקבלן ימליץ לנציג ת-אביזרי תיקון מהיר )חבקים, רבי קוטר וכו'(, בצנרת פלדה

החברה  על שיטת התיקון המועדפת לטעמו , מובהר כי  שיטת התיקון  המוצעת ע"י הקבלן 

 מצב לקדמותו. תאושר מראש על ידי נציג החברה, החזרת

הוצאת סלעים ואבנים מקווים ושוחות ניקוז, ניקוי מערכות ניקוז בהתאם   - פתיחת סתימות 17.3.5

 ות נציג החברה. לצורך ועל פי הורא

איתור שוחות  יעשה לפי תכניות קיימות שיסופקו ע"י החברה   - איתור שוחות ותאי בקרה 17.3.6

ונים ,  כולל הסרת  האספלט או כל והוראות נציג החברה . איתור וגילוי השוחה באמצעים ש

 כיסוי אחר  מעל המכסה.  

ת פתיחת וסגירת מכסה או יבוצעו עפ"י הוראות נציג החברה וכוללו – ניקוי שוחות תיעול 17.3.7

רשתות ,  שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים רכים, בכל סוג וגודל, ניקוי 

                                                           
 ן שיוגדר ע"י נציג החברה תיקוני צנרת כוללים: פיצוצי צנרת ניקוז  נזילות מצנרת ניקוז  , שבר בצנרת ניקוז  וכל תיקו 17
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רשתות והמכסים, סימון השוחה לצורך צילום שוחות מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של ה

 וסילוק הפסולת, לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.  

אחת לתקופה יש לנקות את  קולטני מי הגשם, לרבות את הרשתות לאורך  -י גשםניקוי קולטנ 17.3.8

 הכבישים, לפי דרישות החברה ובהתאם לצרכיה . 

ן שוטף, את קווי התיעול ע"י שטיפה וניקוי קולטני מי נדרש  לתחזק, באופ –תחזוקה שוטפת  17.3.9

 ולטנים על פי הצורך.גשם והצנרת . התחזוקה שוטפת כוללת תיקון מפגעים בצנרת הניקוז והק

כולל : איתור השוחה , חפירה ופינוי הפסולת לאתר  - תיקון או החלפת שוחות  ניקוז ובקרה  17.3.10

-עות, תקרות, תחתיות, קרקעית מתעלמורשה החלפת חלקי השוחה הפגומים )מכסים, טב

 בנצ'יק וכו'(, החזרת מצב לקדמותו הכל באישור מראש של נציג החברה. במקרים בהם הוחלט 

שיש לבנות שוחה / תא חדש, במקום הקיים, הקבלן יפרק וירחיק את הפסולת לאתר סילוק 

קנת התא פסולת מאושר.  העבודה כוללת את החפירה, יציקת הבטונים ו/או הובלה והת

המוכן, הקמת מעקף לצינור הקיים ,הרכבת המסגרות והמכסים בדומה לקיים ו/או כפי שנדרש 

 ע"י החברה.

במקומות בהם אין התאמה בין פני הדרך , הכביש או המדרכה  -מכת מכסיםהגבהה ו/או הנ 17.3.11

 לבין פני המכסה, הקבלן יתאים  את פני המכסים בהתאם לגובה הסביבה.

ות בהם המסגרת של פתח התא לא תקינה, והתקנת מסגרת חדשה : במקומ-החלפת מסגרת 17.3.12

ן והרכבת המסגרת העבודה כוללת חפירה, פירוק המסגרת הקיימת, סיתות, יציקת בטו

 החדשה.

העבודה כוללת ניקוי כללי של התא : הקבלן יבצע ניקוי התא שכולל  - 18שיקום תא ניקוז  17.3.13

ייך לתא, איטום השוחה, החלפת סולם, הוצאת הפסולת , המים, הבוץ וכל עצם  שאינו ש

  תיקון/שיקום או בניה מחדש של המתעל )בנציק( .

נרת או צנרת ניקוז  פגומה הכל על פי החלטת החברה  תיקון והחלפת קטעי צ -תחזוקה מונעת 17.3.14

 על ידה . שוככל שיידר

 פס(.-הסדרת מעקף זרימה )ביי 17.3.15

 במערכת הביוב העירונית ניטור קווי הולכה ראשיים לניקוזתיקונים ואחזקת שבר 17.4

עבודות תיקונים ואחזקת שבר של מערכת הביוב יבוצעו ע"י צוות תיקונים "ביוב ותעול"  על פי  

 רך ודרישות החברה. הצו

 תיקוני שבר ו/או תקלה ו/או החזרת מצב לקדמותו  17.4.1

העבודות תתבצע במערכת הביוב שבאחרוית החברה , על כל קטריה, סוגי צינורות וחומרים 

 נים. העבודה כוללת את הפעולות הבאות :שו

 תיקון פיצוץ/שבר בצינור גרוטציוני (1)

 איתור הצינור וגילויו 

 לל ניסור אספלט או פירוק מדרכה(חפירה בהתאם לנדרש )כו 

 . הפסקת הזרימה באמצעות פקקים פנואמטים 

 ביצוע מעקפים ושאיבת ביוב כנדרש על מנת למנוע פגיעה בסביבה.)כולל אספקת משאבות 

 וביובית על פי הצורך(

                                                           
 החברה רשאית להגדיר זאת כתחזוקה מונעת . 18
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 .אספקת הצנרת ואביזרים נלווים 

  57הנחת הצנרת  חיבורה לקו הקיים בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק. 

   כולל תיקוני אספלט, 57החזרת המצב לקדמותו בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק .

 ריצוף מדרכה ובטון.

 .סילוק הפסולת וכל המפגעים הסביבתיים לאתר מורשה כחוק 

 תיקון פיצוץ בקו סניקה (2)

 איתור הצינור וגילויו 

 )חפירה בהתאם לנדרש )כולל ניסור אספלט או פירוק מדרכה 

 ומטים  על פי הצורך ודרישת המפקח.שימוש בפקקים פניא 

 .ביצוע מעקפים ושאיבת ביוב כנדרש על מנת למנוע פגיעה בסביבה 

 יות ומשאבות על פי הצורך(אספקת ציוד , צנרת ואביזרים למתן פתרון זמני.)כולל ביוב 

 .אספקת הצינור ואביזרים נלווים 

 57 הנחת הצינור חיבורו לקו הקיים בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק. 

  כולל תיקוני אספלט, 57החזרת המצב לקדמותו בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק .
 ריצוף מדרכה ובטון.

 ק.סילוק הפסולת וכל המפגעים הסביבתיים לאתר מורשה כחו 

 החלפה תיקון שוחה 17.4.2

 איתור השוחה 

 .מתן מענה למניעת הגלשת הביוב במהלך העבודה 

 תיקונה.חפירה וחציבה הנדרשים לסילוק השוחה או ל 

  עיבוד קרקעית השוחה 

 התקנת השוחה 

 .החזרת המצב לקדמותו. )כולל תיקוני אספלט, ריצוף מדרכה ( ובטון 

 .סילוק הפסולת וכל המפגעים הסביבתיים 

  תבוצע על פי הנחית המפקח ואישורו.העבודה 

 

 עבודות אחזקה מונעת ושוטפת במערכת הניקוז 17.5

לו שתוארו לעיל באחזקת מערכת הביוב. העבודה עבודות האחזקה של מערכת הניקוז דומות לא

תבוצע על פי תוכנית עבודה חודשית/שנתית  לכלל מערכת הניקוז שתימסר לידי הקבלן ע"י נציג 

 החברה. 

 קה מונעתעבודות אחז 17.5.1

עבודות אחזקה מונעת של מערכת הניקוז יחלו ביום הראשון של חודש אפריל ויסתיימו בסוף  (1)

את כל עבודות האחזקה המונעת בחודשים אלה. עבודות אחזקה  חודש ספטמבר. הקבלן יבצע

 מונעת כוללת:

 .ניקוי צנרת הניקוז וניקוי השוחות במידה וידרש ע"י נציג החברה 

  הנמצאים בקווים ובשוחות.חיתוך כל השורשים 

  הוצאת הלכלוך והבוץ בשוחות הניקוז ועוקות התפיסה כולל הלכלוך שהצטבר מניקוי

 והלכלוך יפונו לאתר מוסמך באישור המפקח.צנורות . האשפה 
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  צביעת שוחות בקרה, מכסים מדרגות ,שבכות ועוקות התפיסה כולל גירוז התושבות. כל

 המפקח. זאת על פי הצורך ובהתאם להוראות

  ניקוי מוצאי הניקוז ומעבירי המים 

 עבודות אחזקה שוטפת 17.5.2

ראת ימי סערה( על פי קביעת תבוצענה בימים )בד"כ ימי גשם או לק עבודות אחזקה שוטפת

 המהנדס.

העבודה תבוצע בכל שעות היממה ובכל תנאי מזג אויר .צוות האחזקה יהיה נכון לביצוע 

 מפקח.שעות מקבלת הקריאה מה 4העבודה תוך 

העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות לשם הבטחת פעולתה התקינה של מערכת התיעול 

 שבאחריות החברה. 

קוז לחורףהכנת מערכת הני

בספטמבר( כל שנה אלא אם הוחלט אחרת לבצע  15)  15.9הקבלן מתחייב בכל שנה עד ה 

 ללת:פעולות הכנה של מערכת הניקוז העירונית לקראת החורף. העבודה כו

 ניקוי כל הנקזים כל סילוק פסולת ושטיפה במידת הצורך על פי קביעת המפקח. (1)

 ניקוי כל מעברי המים. (2)

 ל מכסה הנקזים.בדיקת תקינות של כ (3)

בכל שנה יוציא הקבלן דוח ובו דיווח על מוכנות מערכת הניקוז לחורף. אי עמידה  1.10עד ה 17.5.4
לחייב את הקבלן בקנס באי עמידה  במועד הגשת דוח " מוכנות לחורף" תהיה החברה רשאית

 במועד זה. 

17.5.5  

 .כל עבודה נוספת בהתאם להנחיות החברה

 

 תיקון, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו:   17.6                                      עבודת ת                         

 הנחיות כלליות לעבודות החזרת המצב לקדמותו 17.6.1

משימות שימסרו לו לביצוע את צוותי העבודה, החומרים והציוד הקבלן יספק לצורך ביצוע ה (1)

, באיכות הנדרשת נספחיועל  ההסכם הדרושים על מנת לבצע את השירותים הנדרשים על פי 

 במועדים הקבועים לביצועם. ו

התואמת להנחיות תהיה בכל עת ערכת ציוד  הצוותים להחזרת המצב לקדמותו ברשות (2)

משטרת )עבודות בשטח עירוני( ו/או הנחיות של  התחבורהשל משרד המופיעות בחוברת 

 התמורה לשימוש בערכה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות. .ישראל

חוסר בציוד, בחומרים או בצוותי עבודה אינו עילה לאי ביצוע השירותים במועד, ולא יהווה  (3)
 עילה להארכת לוח הזמנים לביצוע התיקון.

 

 תיקוניחזוקה יש לבצע פעולות של החזרת מצב לקדמותו  לרבות בגמר עבודות התיקון או ת 17.6.2

ויוזמן על ידי החברה. העבודה  שמסעות כבישים ומדרכות ברחבי העיר תל אביב יפו   ככל שיידר

 כוללת :

 תיקון בורות וביצוע הטלאות באספלט לאחר תיקון קו מים, ביוב או ניקוז. (1)

 עבודות חפירה ופינוי פסולת.  (2)
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 קירות, מסלעות, מדרגות וכו'. תיקון ריצוף, (3)

להידוק האספלט. ההידוק יעשה באמצעות מכבש  תשתמש בפלטה ויברציונייהקבלן לא  17.6.3

 .החברה ו/או עת"אבהתאם לדרישת  רך,עווה " או ש BOOMAGסוג "ויברציוני מ

במדרכות מרוצפות הקבלן יטפל במפגע העיקרי שעבורו קיבל פקודת עבודה ובנוסף בתאום עם  17.6.4

העבודות  שטחי תיקוני מ'. אם סכום 10ברדיוס של  הנמצא ברה יבדוק ויתקן כל מפגענציג הח

 מ"ר.  3.0 -כהתיקון  תשלום בלבד יחשב השטח  מ"ר לצורך 3.0 -בשטח המטופל יהיה קטן מ

סלק את הפסולת שתיוצר בכל תיקון לאתר לפינוי פסולת יאת אתר העבודות ו הנקיהקבלן  17.6.5

הסביבה. עלות פעולות אלו כלולות במחירי היחידה בכתב  מאושר על ידי המשרד להגנת

 הכמויות.

, יפורק ועל הקבלן לבצע תיקון ההחברה ו/או העיריתיקון שבוצע בטיב שאינו עונה לדרישות  17.6.6

תוך שבוע מיום ההוראה. הקבלן יחויב בפיצוי מוסכם מראש בגין  נוסף, ללא כל תשלום ,חוזר

 בחוזה.ביצוע עבודה לקויה כמוגדר 

הקבלן יתייצב באתר ביצוע כל תיקון במועד שיקבע על ידי החברה לצורך מסירת העבודה,  17.6.7

 אחרת שתקבע על ידי החברה. ביקורת כמויות, התייעצות או כל סיבה

בצע מספר מקסימלי של עבודות החזרת המצב לקדמותו בכל ל ,ככל הניתן ,החברה תשתדל 17.6.8

עבודות   בצע. הקבלן מתחייב לעמים בשבועברחבי העיר למס' פיום, ולצמצם את ימי העבודה 

 כפי שיוגדר על ידי החברה.

 : מצבי חרום. 18

הגורם המקצועי מצב החרום יוכרז ע"י , אסונות טבעאו  , לוחמה,להצפות הגורמים םעזי גשמים של מצבב מצב חרום מוגדר 
טלפון ב ,עה במכשיר הקשרהודנציג החברה בויועבר לקבלן ע"י  בעירית תל אביב ו/או מי מטעמםאו בחברה 

או בכתב. לאחר קבלת ההודעה על הקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות בהתאם להגדרת מצב החרום 
  יפי ולהתארגן בהתאם.הספצ

 : יפו קיימים מספר מצבי הפעלה במערך הפעילות העירונית בכוננות סופה וחרום-בעיר תל אביב 18.1

 

 ית העבודה הקיימת.פועלים כרגיל בהתאם לתוכנ -מצב שגרה    18.1.1

 

התרעה על מצב חירום/ סופה ממשיכים לפעול כרגיל, אך נערכים ומכינים את   -מצב א'   18.1.2
 דרש למצב כוננות סופה / חירום )וזאת ללא כל תשלום נוסף(.הציוד שעשוי להי

 
ברגע שיש מצב חירום והקבלן נדרש לספק ציוד וכלי צמ"ה נוספים שלא נדרשים בפעילות  18.1.3

 ולם עבורם בהתאם למחירון לשירותים אופציונליים.הגלובלית יש
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 דרישות כוח אדם 9נספח 
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 ברחבי העיר תל אביב יפו בתנועה בטיחותהוראות – 10נספח 

 הגדרות .1
מוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון תכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור ה –תנועה  הסדר .1.1

השימוש  או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן
 בדרך. 

חדש ומעבר בין שלבי  פקחי כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר  –תנועה  העברת .1.2
 הביצוע של העבודה. 

 לתשתיות הלאומית החברה ישראל נתיבי חברת מטעם מוסמך בטיחות קבלן – בטיחות קבלן .1.3
 אישור את שקיבל בטיחות קבלן או; תקפה הסמכה ובעל"(, ישראל"מ )להלן: "נתיבי בע ולתחבורה
 .ישראל נתיבי חברת"י ע שנקבעו בקריטריונים עמידה שהוכיח לאחר ההנדסי הביצוע לתיאום המחלקה

 במאגר רשום אשר ישראל נתיבי חברת מטעם בתנועה בטיחות יועצי ורסק בוגר – בתנועה בטיחות יועץ .1.4
 .ישראל נתיבי חברת

 .1961-"אתשכ, התעבורה לתקנותא' 23 תקנה פי על התנוע להכוונת מוסמכים – תנועה פקחי .1.5

עובדים. ראש צוות האבטחה יהיה בוגר קורס להסדרת בטיחות  2הצוות ימנה לפחות  –אבטחה  צוות .1.6
 של חברת נתיבי ישראל(, בעל תעודה תקפה על שמו. באתרי סלילה )

 

 כללי .2

 לה על הקבלן. המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, ח האחריות .2.1

הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן  באחריות .2.2
 הביצוע ההנדסי.  הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור המחלקה לתיאום

הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע ככל שניתן שיבושים והפרעות לתנועה,  על .2.3
 ירה על הבטיחות של עובדיו ושל צד ג'. וכן לשמ

 יום כל של וסיומו בתחילתו, העבודה באתר בטיחות ליקויי לאיתור סריקה לבצע הקבלן באחריות .2.4
 : הבאים הסעיפים פי על העבודה ביומן הקבלן ידי על שםייר הסריקה ביצוע. עבודה

 ושעת הסריקה;  תאריך 

 נמצא אם, המפגע; 

 הטיפול, ככל שנדרש.  אופן 

 
 עבודה רישיון/היתר .3

הקבלן לקבל מהמחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי היתר/רישיון עבודה לפני תחילת העבודה. ההיתר יהיה  על
ודה ויכלול את הנתונים הבאים: סוג העבודה, מיקום מדויק של קריא וברור ומקורי, ויימצא באתר העב

 העבודה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. 
 הרישיון./ההיתר תנאי פי על ללפעו מתחייב הקבלן
 

 העבודה באתר בטיחות תיק .4
 העבודה יימצא בכל עת תיק בטיחות שיכלול את המסמכים הבאים:  באתר

 היתר לעבודות תשתית. /רישיון -
 תיאום הנדסי.  תבמכ -

 הסדרי תנועה.  תכנית -

 . 1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א 18התייעצות על פי תקנה  פרוטוקול -

 ה. תנאי משטר מסמך -

 אישור לביצוע עבודות לילה, ככל שנדרש.  טופס -
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  בטיחות ואמצעי תמרור, שילוט .5

 על שאושרו זמניים תנועה הסדרי לתכניות בהתאם בטיחות ואמצעי תמרור, שילוט להציב הקבלן על .5.1
 (.המשטרה עם התייעצות)לאחר  מקומית תמרור רשות ידי

)מחזירי אור( ותקן  1.1חלק  2247ים תקן ישראלי מס' התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמ כל .5.2
 )תמרורים(.  1.2חלק  2247ישראלי מס' 

הבטיחות המוצבים על ידו  הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות על .5.3
באתר העבודה מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים על ידי הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה 

 ות, המופצת מעת לעת על ידי הוועדה. ובטיח

התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות להצבת תמרורים, במהדורתו  גודל .5.4
 י משרד התחבורה: המעודכנת, כפי שפורסם על יד

ס"מ וגודלם של תמרורי הוריה יהיה  90אתרי העבודה אורך צלע של תמרורי האזהרה יהיה  בכל -
 "מ. ס 60בקוטר של 

חלק  2247כמוגדר בתקן ישראלי  3החזר האור של התמרור והשילוט הזמני לא תפחת מרמה  רמת -
 . 2וחלק  1

בואות אתר העבודה, יהיה מצויד במ 908המוצב על תמרור  901הקבלן לוודא שתמרור  על -
 )בכל צלע מצלעות התמרור(.  932בשלישיית תמרורי 

ב לקדמותו )לא באמצעות יציקה( באמצעות ריצוף זהה עמודי תמרור זמני מחייב החזרת מצ פירוק .5.5
 לקיים. 

 המוגדר למבנה תואם יהיה העגלה מבנה מהבהב נייד לוח ,נגררת חץ בעגלת שימוש הדורשות בעבודות .5.6

 .ובטיחות תנועה להתקני משרדית   הבין  הועדה  "יע המאושר – "מהבהב נייד ללוח כללי  "מפרטב 

החלפת קבלן הבטיחות לרבות בשל תפקוד לקוי, סטיות חריגות רשאית לדרוש בכתב את  החברה .5.7
 באיכות ובאופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הבטיחות. 

עה הזמניים, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת הצבת השילוט לפי תכניות הסדרי התנו לאחר .5.8
 ולא תהיה תמורה נוספת בגין כך. 

 
 והכוונתה תנועה העברת .6

 חילופי למסלול התנועה והעברת ופיתוח שיקום, עבודות ביצוע לצורך תנועה  מסלול ו/או נתיב  סגירת .6.1
 על תנועה הכוונת שהוסמך אחר גורם או/ו בשכר תנועה פקחי או שוטרים העסקת מחייבת, זמני באופן

 .דין פי

 .לכך הוסמך שלא מי ידי על תנועה הכוונת על מוחלט איסור חל .6.2

 ל, ימנה קבלן הבטיחות גם צוות אבטחה. לאמור בסעיף א' לעי בנוסף .6.3

 משטרת עם תאום ולאחר הביצוע שלבי תכניות פי על תעשה זמני למסלול תנועה העברת -מעקף ביצוע .6.4
 ועל מעודכן עירוני תנועה העברת לנוהל בהתאם הכול, הזמניים התנועה סדריה מתכנן ובאישור ישראל

 .המעודכנת במהדורתו יפו אביב תל עיריית של תנועה להסדרי המדריך פי

עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה בהתאם לתנאי המשטרה או תנאי רישיון  ביצוע .6.5
מטעמו באתר  האזורמנהל מטעם העירייה ו/או  האזורהעבודה העירוני תיעשה רק בנוכחות מנהל 

 העבודה. 

י קשר אלחוטיים תקינים לצורך / פקחי התנועה יצוידו על ידי הקבלן )במידת הצורך( במכשיר השוטרים .6.6
 ביצוע הכוונת והעברת התנועה באתר העבודה. 

על ידי מכשירי קשר לפחות, למקרה של תקלה או בעת שיידרש לך  2יחזיק באתר העבודה  הקבלן .6.7
 הפיקוח מטעם העירייה באתר העבודה. 
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 בטיחות ליקויי בשל עבודה הפסקת .7

קת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ארע ליקוי יורה על הפס החברהמטעם  האזור מנהל .7.1
 החברהמטעם  האזורבטיחות, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה. מנהל 

 סיק את ביצוע העבודות גם בנסיבות הבאות: יהיה רשאי להפ

בלן אינו קיבל דו"ח יועץ בטיחות בתנועה, לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הק כאשר .א
 מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם. 

  לךבמה  או, בוקר  בכל  לבצע העירוני האזור מנהל של שבאחריותו, היומי הסיור במסגרת כאשר .ב
  סכנה  מהווה  דעתו  שקול פי על אשר , בטיחותי  ליקוי  יתגלה, העבודה על פיקוח של שוטף

 .העבודה באתר םלעובדי או/ו הדרך למשתמשי

 פי הנחיית המנהל.  על .ג

 

לקבלן באופן מידי בעל פה. במקביל, ירשום  האזורעל הפסקת העבודה יימסר על ידי מנהל  הדיווח .7.2
האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר העבודה. כמו את ההנחיה  האזורמנהל 

ו מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע הודעה בכתב ובעל פה למנהל א האזורכן, ימסור מנהל 
 ההנדסי. 

 

העירוני ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר  האזורלעבודה תיעשה לאחר שמנהל  החזרה .7.3
טיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי אתר העבודה. דיווח על חזרה לעבודה יימסר על ידי הסיכון הב

י מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע ההנדסי. כמו כן, בכתב וטלפונית למנהל או מ האזורמנהל 
 ירשום על כך הערה ביומן העבודה.  האזורמנהל 

 
. האזורמידי בליקוי על פי הנחיות מנהל  הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן עצם .7.4

, יפעל מנהל האזורבמקרה שהקבלן לא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, על פי הנחיות מנהל 
למנהל או מי   האזורלהפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה. כמו כן, ידווח על כך מנהל  האזור

 או זמני באופן עבודה הפסקת של מקרה בכלדסי. מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע ההנ
 לו שייגרמו הנזקים בעלויות יישא הקבלן, בטיחותיים ליקויים בשל, מלא או חלקי באופן, לצמיתות
 .כאמור, העבודה הפסקת עקב ולאחרים

  
 בטיחות ליקויי בשל מוסכם פיצוי .8

יים המוסכם לליקויים באמצעי תפעל בהתאם לאמור בלוח הפיצו החברהשיימצאו ליקויי בטיחות,  ככל .8.1
 בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה, המצורף כנספח א' להלן. 

 .המוסכם הפיצוי יושת בטרם הליקויים לתיקון אזהרה תינתן ההתארגנות בתקופת .8.2

 שבטבלה המוסכם הפיצוי בהפעלת אין וכי עבודה הפסקת במקום בא אינו כי הפיצוי המוסכם  יובהר .8.3

 .עבודה הפסקת על להורות העירייה של זכותהמ לגרוע כדי

 .נקי/רברו לא תמרוראו /ו נכונה לא הצבה, דהוי צבע משמע, פגומים תמרורים כי, יובהר .8.4

 .תוקן לא הליקוי בו יום כל עבור הינו המוסכם הפיצוי .8.5

 ת"א או בחברה.בע לתיאום הביצוע ההנדסי המחלקה ידי על לעת מעת יעודכן המוסכם הפיצוי לוח .8.6
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