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                             62                    רשימת ספקים ו/או יצרנים      7.1
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 הזמנה למכרז 
 
 

 מכרז ספים למשתתפים בנו ותוהורא מידע 
 

( של "כרך  1מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים בחלק )

ה באות להוסיף  וההוראות הכלולות במסמך ז 2009  רביעיתהמעודכנת מהדורה  תומהדור ב "א'

 ( הנ"ל. 1ולהשלים את האמור בחלק ) 

 
 : מסגרת העבודה במכרז .1

 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.  גרתבמס -ביוב קווי         

המכרז   .א מסמכי  הרוש   את  בן   סיגלית   הגב'  אצל  רישום   לאחר   לקבל   ניתן  

יד פלג  תאגבמשרדי המזמין,  בשעות העבודה   הרגילות.      04  -0   9008136בטלפון    

 .הגליל

 
      המעונינים להשתתף במכרז יגישו הצעותיהם בשני העתקים על גבי הטפסים   .ב

         ם ובהתאם לתנאי המכרז, תוך שימוש במעטפה המיועדת לכך  או להצומשי

 והמצורפת למסמכי המכרז. 

יש לציין על המעטפה שם המכרז ומספרו. אין לציין סמני זיהוי של מגיש ההצעה  

 פה. על המעט

 
חמישה  מאתיים  עשרים  ו)    225,000.-  להצעות יש לצרף ערבות בנקאית בסך של .ג

בלת(    ₪  אלף   מהערבות  הטוי  ולפי  שבחלק  ותנת        15.05.203תקופה   ,6פס 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
      מילוי טפסי המכרז במלואם מהווה סיבה מספקת לא להביא את ההצעה  -אי .ד

 לדיון.  

 דיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש לעיל. כמו כן, לא יובאו ל

 
  ל מציע להגיש את הצעתו  ב כנית לכך, שחייתשומת לב המשתתפים במרכז מופ .ה

       כנדרש בתנאי המכרז ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, במסירה אישית ולא  

 בדואר רשום. 

במשרדי   שתוצב  המכרזים  לתיבת  ההצעה  את  לשלשל  הגליליש  פלג  עד    תאגיד 

 בצהרים.  12:00שעה   15.02.2023לתאריך 

 
 "ל, לא יובאו לדיון. הנ ר התאריך והשעה הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאח

 

 בדיוק, והמשתתפים במכרז      12:30תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ"ל בשעה   .ו

במשרדי   שתיערך  ההצעות,  בפתיחת  נוכחים  להיות  בזאת  פלג  מוזמנים  תאגיד 

 .הגליל
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לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, כי המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה,   תשומת .2

 ה"חוזה".  את  ה"מכרז" ויהוו מהווים את

 
 :  2009אוקטובר , רביעיתכללי במהדורתו המעודכנת מהדורה  – כרך א'                   

 מידע והוראות למשתתפים במכרז.  – 1חלק                    

 ביצוע החוזה על ידי הקבלן.  תנאי   - 2חלק       

 ת בנין )"המפרט הבין משרדי"(. ודו מפרט הכללי לעבמפרט כללי, בתוספת ה  – 3חלק                    

 
 )מסמך זה( כרך ב'                   

 המפרט המיוחד כולל הזמנה למכרז.   - 4חלק                    

 כתב כמויות.  - 5חלק                    

 מסמכי החוזה.   - 6חלק                    

 ת לאספקה. פירוט צנר  – 7חלק                    

שיהיו חלק מסמכי   מסמך בטיחות.  – 8חלק                     ו/או  הנוספים, המהווים  כל המסמכים 

 המכרז.  

 כרך ג'                     

 תוכניות. – 9חלק                    

 
3.  

לידיע .א )מהדורה  מובא  א'  כרך  המכרז  מסמכי  כי  הקבלן  הנו  2009שנת    רביעיתת   ,)

נפרד בלתי  המ  חלק  על  א'.    ציע מהמכרז,  כרך  ומסמכי  המכרז  מסמכי  על  לחתום 

המציע בחתימתו על מסמכי המכרז ומסמכי כרך א' מצהיר בזאת כי ראה ובדק את  

 כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 
י  .ב   התאמות  -מצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או איאם המשתתף במכרז 

 עליו    של סעיף או פרט כלשהו,    ויקבקשר למובן המד ו/או שיהיה לו ספק כלשהו  

 ימים    5להודיע על כך במכתב שימסר למנהל מחלקת ההנדסה של המזמין לפחות  

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 

המשתתפ  לכל  הצורך  במידת  תמסרנה  במכרז  תשובות  משתתף  כל  על  במכרז.  ים 

    לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהן.

 
        פה למשתתפים  -ים ו/או הסברים שינתנו בעלראי לכל הפירוש אח  המזמין אינו     .ג

 במכרז.   
 

_  .ד בתאריך  יתקיים  הקבלנים  בשעה        05.01.2023  '  ה  יום סיור  יציאה   ,10:00   

  חובה  אינו   הסיור  .לתאגיד פלג הגלי –משרדי המזמין מ
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4.  

        ות  ייגהמכרז או כל הסתי  כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכ  .א

 לגביהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 אחרת, ייחשבו: 

 כאילו לא נכתבו, או:  (1)

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.   (2)

 
 צג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי: במקרה ולא יו .ב

ה .ג כלולות  כאילו  הדבר  סעיף  וצייחשב  ביצוע  כתב  זה  אות  סעיפי  יתר      במחירי 

 הכמויות, או: 

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.  (1)

       הבחירה בין האפשרות דלעיל, נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט  (2)

( והמציע יסרב להסכים  2( ו/או א )1)המזמין לנהוג לפי אלטרנטיבה א 

 . גש על ידי המציעתוהמזמין לחלט את הערבות ש להחלטה, רשאי

 
 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90ההצעה תחשב כתקפה לכל פרטיה למשך   .5

     אם יודיע המזמין למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז, תחייב ההצעה את 

מו, והמזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע הארכת תוקף  המציע עד לחתימת החוזה עי

 אריך את תוקף הערבות לה  ו והמציע מתחייבדיי-הערבות לתקופה שתקבע על 

 בהתאם.

 
   אם מציע במכרז שהצעתו נתקבלה לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או 

    זמין ימים מיום שידרש לכך על ידי המזמין, רשאי המ 7לא יחתום על החוזה תוך  

 פיצויים ע  לחלט את סכום הערבות שנמסר לטובתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבו

 ם נוספים.עדיו/או ס 

 
6.  

הקבלנים   .א בפנקס  הרשומים  קבלנים  ורק  אך  להשתתף  רשאים  במכרז  כי   יודגש 

תשכ"ט  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  ל"חוק  לתקנות 1969  )בהתאם   "  

הנ  לעבודות  קבלנים  בנאית  רישום  התש  –דסה  רשומים  קבלנים   1988מ"ח  סיווג 

בולתקנותיו(   ראשיים  )הסימול   וזניק   ביוב,  צועות מקלענפים   בסיווג  (  260ומים 

 . לפחות1  כספי ב/

 
רשם   .ב הרשומים אצל  רק קבלנים  במכרז  כי רשאים להשתתף  יודגש,  כן,       כמו 

על כל    תם לפיכך,הקבלנים בסיווג ובהיקף המתאים לנושא המכרז, ביום הגשת הצע

כי   הקבלנים,  מרשם  אישור  להצעתו  לצרף  הצעה  הגשתמגיש  הינו   צעתוה  ביום 

עבודכדי רשום   לביצוע  זמניים  ן  אישורים  לעיל.  למפורט  המתאים  בהיקף  לא   ות 

 יתקבלו. 
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נסיון   .ג בעלי  קבלנים  ורק  אך  במכרז  להשתתף  רשאים  יודגש,  לעיל  לאמור  בנוסף 

ובמהירות העבודה  לביצוע  לעיל,    וכושר  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי   הנדרשת. 

קבלנים   רק  במכרז  להשתתף  עבודושברשאים  בעבר  ד יצעו  כספי  ת  ובהיקף  ומות 

 .וזאת בשלוש השנים האחרונות דומה לזה של המכרז הנדון

הקודם   ניסיונו  על  המעידים  אישורים,  ו/או  מסמכים  להצעתו  לצרף  המציע   על 

 כנ"ל. 

 
על   תו אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רו"ח, המעיד  כמו כן, יצרף המציע להצע .ד

 וחוק מס ערך מוסף. סה  פי פקודת מס הכנל ניהול ספרי חשבונות ע

 
         כמו כן, יצרף המציע במעמד הגשת ההצעה את כל המסמכים, האישורים   .ה

 וההמלצות בדרישות המפרט הטכני.  

 
     מציע לשם הכנת הצעתו כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין הם מושאלים ל  .7

  בין אם ה ויגיש המציע הצע   אםוהגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. בין 

           לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת.

 
8.  

 מחירי ההצעה של המציע יכללו את כל העבודות, החומרים וחומרי העזר ואת כל   .א

אחרת   לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )אלא אם צויין  הדרוש  

 י המכרז(. מכבמס

 
  ע ליתן הנחה, עליו לציין את אחוז ההנחה במפורש בגוף ההצעה  נת המציכוואם ב .ב

וכל   גם על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות    בלבד. הנחה הנקובה באחוזים תחול 

   ר הנחה כאמור לעיל, כל צורה אחרת שלהוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאח

 לת ההצעה.  סימתן הנחה לא תתקבל ועלולה להביא לפ

 
9.  

     ר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה  ן שומיזמהמ .א

 ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.

 
  ו/או לא לחתום על החוזה    אם יחליט המזמין כאמור, שלא לבצע את העבודות .ב

  ענה  ו טו/או דרישה ו/א   עה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תבי

       מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה  

 במכרז בלבד.

             אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .ג

הכספית   הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולתוליו ילקחו בחשבון בין היתר,  בשיק

שטיו העבודה  המצב  הצ  יע, ל  של  הטכנית  איכותו  ועמידותוובמיוחד  בעומס    יוד 

 עבודה רציף וממושך, וכן ניסיונו של המציע בעבודות קודמות. 
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      ע  מובהר בזאת במפורש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצו  .ד

לפצל   אוו/  בשלמותן ו/או חלקים מהן בלבדו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז  

עם זאת,   ין מספר מציעים כראות עיניו. אך יחדודות נשוא המכרז בהעב את ביצוע  

 המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות. 

 
  כי המזמין רשאי לפי    מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף א' לעיל מובהר בזאת .ה

להקטין   זה  חוזה  מחירי  ובמסגרת  הבלעדית  דעתו  היקף  אושיקול  את      להגדיל 

 , בכל חלקי הישוב. 50%בכללותה בשעור עד  העבודה 

או   הגדלה  כי  בזאת  מובהר  ביוב.  תשתיות  לפיתוח  ממנהל  בכתב  באישור  מותנה 

תגרום לשינוי    לא  50%הקטנה בהיקף המכרז או בסעיפים בודדים מעל או מתחת  

שהיא. סיבה  מכל  היחידה  לקב במחירי  חייבת  הקטנה  או  הגדלה  אישור  ל  כל 

 המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.ב ממוקדם בכת

 
10.  

 בהתאם לנהלים של המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.  .א

 . בהתאם להוראות העדכניות של החשב הכללי התייקרויות ישולמו .ב

       וללים מס ערך מוסף אשר  המחירים שהמציע ירשום בכתב הכמויות אינם כ  .ג

 דין. ס ככנגד חשבונית מ ובישולם בהתאם לנוהלי המנהלה הארצית למים ובי 

 
                            מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהן כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי  .11

 המכרז ו/או החוזה, אלא להוסיף עליהן. 

 

 

 

 __________________ 
 אינג'  עלי  אבו  ריש    

 מנכ"ל תאגיד פלג הגליל בע"מ מ"מ 
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 הצהרת המציע 

אים כל המסמכים הכללים הנזכרים במכרז/חוזה  נמצותו  מאשר המציע, כי ברש ו ל הצהרה זבחתימתו ע

לרבות המפרטים עם אופני המדידה המצורפים להם(, וכי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל  זה )

עבודה בכפיפות לדרישות המפרטים הנ"ל ולדרישות  ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את ה

 החוזה. 

 

__ _________                                                                                 ______________ 
      ת המציע שם וחתימ                                                                                 תאריך      
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 ך ב'רכ

 ד מפרט מיוח – 4חלק 

 
 הוראות כלליות  – 4.0ק רפ

 תחולת המפרט הכללי  4.01

חלק   הוא  הכללי  המפרט  עם  יחד  ולפרשו  לקראו  יש  זה,  מיוחד  א'   3מפרט  בכרך 

ביו,    2009  אוקטובר  –  רביעיתמהדורה   לעבודות  החוזה  מסמכי  ברשויות של  ב 

הכל    –פרט הכללי"(  )להלן "המ  מקומיות שהוצאו ע"י המנהלה הארצית למים וביוב

 מהדורה ראשונה. תו מפרט כללי,  באו כאמור

ו/או  הבהרה  השלמה,  הדגשה,  לצורך  הכללי  למפרט  תוספת  הינו  המיוחד  המפרט 

 שינויים לגבי האמור בו. 

התוכניות   את  לבצע  הינה  הפרוייקט  של  הכללית  זה המטרה  במכרז/חוזה  הכלולות 

 ניות.השלמה לתוכ בשלמותן כאשר המפרט המיוחד הינו  

 
 תאור העבודה 4.02

מבמסג לבצע    כרז/חוזהרת  יש  ביתזה  בכפר  ביוב  קווי  ג',  –  ג'ן  -השלמות  לפי  שלב 

 הפירוט להלן: 

 כוללובאורך    HDPE-ו P.V.C -מ   מ"מ,  160,200,225  טרים:בק   ים קווי ביוב גרביטציוני

כ בקרה    280-כ,  ק"מ  5.8-של  של  שוחות  ב   100,125,150בקטרים  ע ס"מ  של    ד עומק 

צינורו  ,מ'  4.25 קירות,  על  מומפלים  חיצוניית  מפלים  הקרקע,  על  חיבור  נחים  ם, 

 מגרשים ובתים למערכת הביוב וביטול בורות ספיגה קיימים.

 
 הצעת הקבלן  4.03

חלק   למסמכי  מופנית  הקבלן  של  לבו  הקב  6תשומת  הצעת  זה.  מכרז/חוזה  לן של 

לן בשולי  חתימת הקב   שתוגש ללא מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא

 שמש עילה לפסילת ההצעה. ל ותהמסמך, לא תתקב 

   

 קבלנים אחרים  4.04

שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי האמור 

 של המפרט הכללי.  300.16ובסעיף  4.05בסעיף 

 

 קבלני משנה  4.05

עלתשו נוי  במשרד  הביידי רשם הקבלנים  -מת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו 

איסו בנושא  מסוהשיכון,  בפנקס ר  רשומים  שאינם  משנה  לקבלני  עבודה  ירת 

 הקבלנים.

"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות 

קבלני משנה   אך ורק ים להעסיק  , על הקבלנ1988  –בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט  

כחו הקבלנים  בפנקס  וב הרשומים  בענף  העק,  לביצוע  המתאימים  כפי  בודהסווג   ,

 שיפורט בהמשך סעיף זה. 
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 להלן לשון התקנות: 

 (: קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.8)  2תקנה 

 
 (: קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו. 9)  2תקנה 

 
נו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן או (: קבלן אי11)   2תקנה  

לקב בפנקס  בחלקן,  רשום  אינו  אשר  בהעסקת הקבל לן  יראו  לא  זה  לעניין  נים: 

מסירת   משום  כשלעצמה,  העבודה  שיעור  לפי  משתלם  שכרם  בין  ביצוע עובדים, 

 עבודה לאחר. 

שא עם  יחד  ויגישם  מוצעים"  משנה  "קבלני  ב'  נספח  תא  ימלא  מסמכי  הקבלן  ר 

  הדבר בנספח ב'.    נה, יצוייןהמכרז. במידה ואין בדעת הקבלן להשתמש בקבלני מש

הקהסר  למען   להעסיק ספק,על  ורצונו  במידה  העבודה  מזמין  אישור  את  לקבל  בלן 

 קבלן משנה. 

 
 לוח זמנים  4.06

לא   המזמין,  רצון  לשביעות  המלאה  להשלמתה  עד  העבודה  כל  את  יסיים  הקבלן 

 מיום שקיבל צו התחלת עבודה. לוח ימי  365יאוחר מאשר 

 
 עדיפות בין המסמכים 4.07

לב  לע .א כל ה הקבלן  בו  ת מכרז/חים אמסמכים המהוודוק את  זה. בכל מקרה  וזה 

ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים  תמצא סתירה  

לפי   יחליט  אשר  למפקח,  מיד  כך  על  להודיע  עליו  השונים,  במסמכים  והדרישות 

לא סופית.  בנדון תהיה  המפקח  החלטת  פנה הקבליזה מהם תבוצע העבודה.  ן  א 

אח  מילא  ולא  למפקח  המיד  הכספית,  -חלטתורי  האחריות  בכל  לבדו  הוא  ישא 

 אש ובין אם לאו. ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות, בין אם נראו ונצפו מר

 
ה וכן את  בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל רואים את ההוראות לביצוע העבוד .ב

 המחיר כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים:

 יות. בתוכנ .1

 ות. הכמוי בכתב  .2

 במפרט המיוחד.  .3

 ללי. ט הכבמפר .4

 בתקנים.  .5

 הקודם עדיף על הבא אחריו. 

והתשלום   המדידה  אופני  על  עדיפים  הכמויות  שבכתב  והתשלום  המדידה  אופני 

 שבמפרט המיוחד. 
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 אספקת חומרים  4.08

ביטוי אספקת חומרים לביצוע קווי ב לידי  ותבוא  ע"י הקבלן  יהיו  יוב תת קרקעיים 

 ת . שונים לביצוע עבודות צנרי היחידה הבמחיר

   
 אספקת חומרים  .א

 הקבלן יספק הצנרת וכל החומרים על פי הספציפיקציות שיתארו בהמשך.  

 
 ספחים .ב

יסופקו ויובלו לאתר ע"י  הספחים לצנורות, )קשתות, אביזרי "טע" למפלים וכו'(  

 חשבונו.   הקבלן ועל

ו  יותקנו  הם  בהם  הצנורות  לתקני  יתאימו  יכהספחים  במחירי  מחיריהם  ללו 

  ולא ישולם עבורם בנפרד.תב הכמויות,  ם שבכהיחידה השוני

 
העבודה   .ג במהלך  שימוש  בהם  יעשה  שהקבלן  והציוד  החומרים  העבודות,     כל 

וכד' דיפונים  תמיכות,  זמניות,  ודרכים  מים  קווי  כגון:  ביצועה,  שאיבת  לצורך   ,

וכיו"ב   ושפכים  שמים  ובאחריותו  חשבונו  על  הקבלןיהיו  לל  י.  עבורם  א   שולם 

 ה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. תמצא את ביטוי לותם מאומה וע

 
 הספקת מים 4.09

 ע"ח הקבלן. הספקת מים לצורך ביצוע העבודות  

 
 הספקת חשמל  4.10

 ע"ח הקבלן. הספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות 

 
 ימוןמדידה וס 4.11

הקיים .א המצב  של  עדכניות  תכניות  מהמתכנן  יקבל  צ  הקבלן  מדידה  כשעליהן  ירי 

שב  קבע  מיקום    עזרתן ונקודת  את  מדויקת  קביעה  ולקבוע  גבהים  לאזן  יוכל 

 המבנים, הקווים והמתקנים.

 
מודד   .ב באמצעות  להעשות  חייבות  הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  כל 

 ק עבודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי. מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיו

וסימו  .ג מדידה  ורישומן  כל  טעונ ן  יהיו  ומפות  אשבתכניות  בכתב,  ים  המפקח  ור 

 ותו לנכונותם.אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחרי 

 
שסימן   .ד הנקודות  וכל  הנ"ל  הקבע  ונקודות  הסימונים  לשלמות  אחראי  הקבלן 

וי או אבדן  נזק  של  יחדשן במקרה  עד  בשטח,  הוא,  חשבונו  על  על שלמותן  שמור 

 ל ידי המפקח.ה וקבלתה עלמסירת העבודה הגמור

 
כן יסמן  תוואי הקווים,  ן את  הקבלן יסמ .ה ויאזנם. כמו  פינות המבנים והמתקנים 

הקבלן קווי הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של  

 אום עם המפקח. קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתי
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ימון וכן לאפשר ביקורת  ו שינוי בסמטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/א 

 נות העבודות שביצע הקבלן. ל נכוע

הן  ההבטחה,  קו  על  מקבילה  נקודה  להתאים  יש  הציר  על  שסומנה  נקודה      לכל 

 מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.

ה אופן  למפקח  להציע  רשאי  יהיה  לעיל.  הקבלן  מהאמור  שונה  צירים  בטחת 

 (.ואי וכיו"ב)המשכת הציר אל מעבר לתו 

 ם יהיה טעון אישור המפקח.הציריבכל מקרה אופן הבטחת  

 
לא   . ו מידותיהן  אשר  עץ,  או  ברזל  יתדות  באמצעות  לסמן  יש  הסימון  נקודות  את 

  50  -כ        ס"מ היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של    2.5/    5/    75  -תהיינה קטנות מ

 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

 
למד .ז הנ"נוסף  כמוידות  חישוב  לשם  של  יהיו  יות  )באם  הנמדדות  עפר  עבודות  ל 

יהיה חייב, למדוד ולסמן    -, יהיה הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המפקחכאלה(

כל  חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום, ול

 צורך אחר. 

 
העבודה   .ח לקבלת  ביקורת  מדידת  יערוך  שבהמפקח  לאחר  המדידה  רק  דיקת 

שנער על הסופית  בעליל    כה  ותראה  למפקח  רשימה  בצורת  תוגש  הקבלן  ידי 

 ומים המתוכננים. שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולר

 
על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת,   .ט

יעמדו    כשירים אלהמטר ועמודי סימון )ג'ילונים(. מ  30ה, סרט מדידה באורך  אמ

 חפוץ בכך ללא תוספת מחיר. עת שי לרשות המפקח בכל  

 
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל   .י

  שגיאה, סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא 

תאמה  יה או אי ה תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סט

לפני התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח    ת שלאכנ"ל תבוצענה עבודו

 ון הקבלן.  ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשב

 

 ( AS MADEתוכנית בדיעבד ) 4.12

( שהוכנו ע"י  AS-MADEבדיעבד )עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות   .א

הביצוע   במהלך  מוסמך  השלממודד  המפולאחר  באשור  העבודה,  של    שיקח.  תה 

 . בפורמט  בלוק חכם    ממוחשב As madeלמסור 

 
גבי   .ב של התכנון, שימסור לקבלן, והן תכלולנה את כל    רקע  התכניות תעשינה על 

נוסף שידרש להפעלה  המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע  

כגון:   בעתיד  המבנה  של  שוטפת  קוויואחזקה  ש ם,  תוואי  מידות  כיסוי,  ל  עומק 

 רות כבילים וכד'. צנו
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למתן   .ג מוקדם  תנאי  הנו  מסודרת  בצורה  למפקח  ומסירתן  בדיעבד  תכניות  הכנת 

 תעודת סיום החוזה. ולאישור חשבון סופי של הקבלן. 

 
ומחירן   .ד בנפרד  ישולם  לא  תכניות  העבודות  עבור  של  היחידה  במחירי  כלול  יהיה 

 ב הכמויות. השונות הנקובות בכת

 

ממוחשב  .ה תוגש  תוכנית  .  כל  העדת  תוכנית  של  הגשה  פי  סטנדרט  על  יהיה  ות 

 המתחייב במפרט משהב"ש לעריכת תוכניות עדות. 

 

 באמצעות   MADE – ASהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את התוכניות  . ו

ולפי   .ז ואישור מאזן  מודד מוסמך משלו  והמפקח בשטח  רצונו של המזמין  שביעת 

בלן סכום של   ביצוע מדידת   ן הקן. במקרה זה ינוכה מחשבוע"י המתכנ   הכמויות

MADE – AS :מ"א  כולל מע"מ (. 4.5)  בשיעור של/₪    

 
 תחום העבודה ודרכי גישה  4.13

לשט  הגישה   דרכי  את  חשבונו,  על  הקבלן,  לעצמו  יכין  העבודה  ביצוע  לפי  לצורך  ח 

הובלת   לצרכי  הישוב  נציגי  עם  ובתאום  המפקח  הקבלןהנחיית  שטח  ציוד  כן  וכמו   ,

הכל ו לרכוז  יוםים  וגישה  בהם,  בכל  -לטפול  ישא  הקבלן  העבודה.  לשטח  יומית 

ב וקנסות,  נזיקין  דמי  הוצאות  מחוץ האחריות,  אשר  לרכוש  נזק  גרימת  של  מקרה 

 לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל. 

 

 וב ותשתיות קיימותסמון קווי בי 4.14

 ר  או הביוב הקיימים באיזו  קווי המים   הקבלן לחשוף לפני תחילת העבודה אתעל   .א

בהם או בתשתיות אחרות. חשיפת הקווים הקיימים ומניעת הפגיעה    המנוע פגיעלו

בהתאם בטוי  לידי  ויבואו  היחידה  במחיר  כלולים  יהיו  עליהם  בהם  ישולם  ולא   ,

יובנפרד.     את כל האישורים הנחוצים לפני תחילת העבודה   דא שיש בידיווהקבלן 

העתיקות, קק"ל, חברת    רשות  ורות, בזק, חשמל, מע"צ,רי חברת מק)לרבות אישו

 כל פגיעה בתשתיות קיימות תהיה ע"ח הקבלן. כבלים( 

 
ולמנוע   .ב בקרקע  המונחים  בכבלים  וטלוויזיה  מים  קווי  בנושא  להקפיד  הקבלן  על 

 פגיעה בהם. 

 
 

 עבדה בדיקות שדה ומ 4.15

בצועי לאימות  מעבדתיות  בדיקות  וכן  ומעבדה  שדה  המס   בדיקות  ע"י   הציוד  ופק 

יבוצעו   מבעוד  עפהקבלן  להודיע  חייב  יהיה  הקבלן  ובאחריותו.  המפקח  החלטת  "י 

להתבצע האמורות  העבודות  על  את   מועד  לתאם  המפקח  בידי  סיפק  שיהיה  באופן 

 הזמנת הבדיקות הנחוצות. 

מערך    1.5%יל, אשר תבוצענה בפועל, בהיקף שלא יעלה על  עלות הבדיקות כאמור לע

שהחשב הסופי  היחון  במחירי  כלולה  בנפרד. ידיאושר,  עבורה  ישולם  ולא  השונים  ה 
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ילת הבדיקות התשלום עבור הבדיקות יעשה ע"י הקבלן. כל עזרה שתדרש לצורך נט

  תנתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום.  

קרה על הקבלן ואינן נחשבות חלק מהבדיקות ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מ

 לעיל:  שהוזכר 1.5%הכלולות במסגרת 

 מקורות אספקה.של חומרים לקביעת  ותדמי בדיקות מוקדמ  -

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון וכו'(.  -

לדרישות   - מתאימים  בלתי  ימצאו  אשר  ומלאכות  חומרים  של  בדיקות  דמי 

 החוזה. 

 הוצאות לואי שונות למטרת עריכת בדיקות.  -

 
 מלוי מסמכי המכרז  4.16

ותנא  העבודה  היות  הקבלנים  י  כיאות  מתקשים,  ולמלא  להקפיד  כל בקשים  את 

)הצהרה בדבר תנאים בלתי צפויים   .26ובמיוחד יש לשים לב לסעיף    מסמכי המכרז,

  (.  באתרקור יוב

 
 

 אמצעי זהירות  4.17

העוב העבודה,  לבטיחות  אחראי  הזהירות  הקבלן  אמצעי  כל  ולנקיטת  והציבור  דים 

תאו  למניעת  עבודה  הדרושים  בענות  הקשורות  תאונות  הנחה, בולרבות  חפירה,  דות 

אדם  וחיי  רכוש  להבטחת  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן  וכו'.  חמרים  הובלת 

של    באתר וההוראות  התקנות  כל  קיום  על  ויקפיד  העבודה  בצוע  בעת  בסביבתו  או 

העבודה כנמשרד  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  יתקין  הקבלן  דרש  . 

לולות להגרם בשל המצאותם של בורות, תעלות, העזהיר את הצבור, מתאונות  כדי לה

יום העבודה בכל חלק של   ערמות עפר, חמרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום

ערמות והעפר ולסלק האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ה

כל משך העבודה בכלל,    וע העבודה.כתוצאה מבצ   באתראת כל המכשולים שנשארו  

בא  עתוב התעלות  בתוך  ובניה  חפירה/חציבה  עבודות  על ביצוע  בפרט,  העבודה  תר 

הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד 

השי פי  על  שלא  נחפרה  החפירה  האדמה כאשר  להרחקת  לדאוג  עליו  הטבעי.  פוע 

ע לחץ נוסף על נו ס"מ משפתה, כדי למ  50ות  רחק של לפחשנחפרה מתוך התעלה למ

דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, 

ידי בע על  מפולות,  מפני  להגנה  ובקרבתה,  החפירה  בתוך  שונות  עבודות  ביצוע  ת 

  תקנות משרד א הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד', הכל עפ"י דרישות המפקח ושימוש בת

 העבודה. 

 
 עבודה במקביל  4.18

ו/  "יעפ המפקח  במספר   או החלטת  במקביל  עבודה  לבצע  הקבלן  יונחה  התאגיד 

ימי עבודה ויידרש להתארגן בהתאם עם   14אזורים שונים. הקבלן יקבל התרעה של  

 ת. כל החלטה בנושא תועבר לקבלן בכתב. צוות/צוותים נוספים לביצוע העבודו
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 פרעבודות ע – 4.1פרק 

 כללי  4.1.01

באירו .א שבדק  כמי  הקבלן  את  והשט אום  המקום  תנאי  את  יסודי  דרכי  חפן  בדק   .

גישה והובלה, כבישים ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון,  

 יסס את הצעתו.  ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ב

 
ת שבו או טעות בהבחנה  טח וההפרעולא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת הש

 . וידמצ

 
תביעה   .ב כל  תוכר  לא  הקרקע.  טיב  את  יסודי  באופן  שבדק  כמי  הקבלן  את  רואים 

מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני  

 בשכבות הקרקע התחתונות.

 
שהם    הקרקע כפי  פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני  .ג

ה בתוכניות  בכל  מד מסומנים  הקרקע  פני  רום  בקשתו.  פי  על  לקבלן  שיסופקו  ידה 

הגובה לקווי  ו/או  לגבהים  בהתאם  ייקבע  ע"י    נקודה  או  בתוכניות  המסומנים 

לנקוד הסמוכים  גובה  קווי  ו/או  גבהים  בין  הקבלן  אינטרפולציה  בידי  הרשות  ה. 

פני הקרקע הטבע  ומדידה לבצע מדידה מחודשת של  פיה   ית,  ועל  כנכונה    זו תחשב 

חושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י המפקח. מדידה זו תעשה ע"י הקבלן ועל  י

מודד   בתוך  חשבונו, באמצעות  כאמור, מדידה מחדש  בצע הקבלן  לא  מוסמך. אם 

העב התחלת  צו  קבלת  מיום  כמסומן  שבועיים  הטבעיים  הקרקע  פני  יהיו  ודה 

 ו לקבלן. בתוכניות המדידה שנמסר

 
בלעדי  .ד באופן  אחראי  ותתל  הקבלן  על  כגו-מתקנים  ביוב,  קרקעיים  מים,  צנורות  ן 

. לפיכך, על  הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את  חשמל, טלפון וכו'

רה בידיים, ובחירת ציוד  שלמותם של המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפי

כל והידוק(.  מילוי  )לחפירה,  ל  מתאים  על  ההוצאות  יחולו  זה  תנאי  בלן  הקמילוי 

וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה  

 ת הנראות לו כנחוצות.  בכלים או בשיטו

 
יע .ה לא  זמן  שבכל  חשבונו,  על  האמצעים,  בכל  לנקוט  הקבלן  מים  על  יזרמו  או  מדו 

במי תהום או מי שופכין    י על עבודה)לא תשולם תוספת כלשה בתעלות או החפירות  

 מי נגר ושאיבת המים תהיה ע"ח הקבלן(.  או

תיקון   על  להורות  המפקח  רשאי  המים,  הקוות  בשל  תפגע  העבודה  איכות  אם 

 העבודה על חשבון הקבלן. 

 
דה, לפיכך עליו לוודא שחפירת  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבו . ו

היה צורך  י  י תיעשנה באופן בטוח. אםחפירה ומלותעלות, מחפורות וכל עבודות ה

הוא ידפן את דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן  

 מאחריות זו. 
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יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה  

ולות  צוע כל הפעות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביתאונ

 במחירי היחידה. ו הנ"ל ימצא את ביטוי

 
 עבודות עפר ומילוי בהנחת צנורות 4.1.02

עיצוב   .א והנסיבות.  הצורך  לפי  ידיים,  בעבודת  או  מכאניים  בכלים  תיעשה  החפירה 

 ס"מ.  +5ס"מ והדפנות  +2הקרקעית ייעשה בדיוק של 

 
על  צי .ב יעלה  שלא  ברוחב  כף  עם  מחפרון  יהיה  לתעלות  החפירה  ע"פ    ס"מ.  60וד 

המפקחהחלטת  של  הבלעדית  תבוצע,  ו  הצורך  במידת  הבתים  חפירה    בחצרות 

 בעבודות ידיים, או בכלי שיאושר על ידו. 

 
בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק   .ג

  95%מהרטיבות האופטימלית  ולהשגת צפיפות העולה על    2%±שה בתחום של  יוכב

 תי בשיטת פורקטור. בדית כפי שנקבעה בניסוי מעות המכסימל מהצפיפ 

 
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצנורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.   .ד

  20הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה  

אבנים    תהיינה מחומר נקי מכל  הצינור   תי השכבות הראשונות מעל פני ס"מ כ"א. ש

פני  וגו מעל  מוקשה.  חומר  לא  הקשי  עודף  מילוי  חומר  ערמת  תוסף  הקיימת  רקע 

 ס"מ, למקרה של שקיעת המלוי.  20מהודק בגובה של  

 
הסופי   .ה לרום  הגיע  שהמילוי  לאחר  אלא  החפירה  מילוי  על  מכאני  בכלי  לעלות  אין 

 ם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור בשל כך.המתוכנן וג

 
לריפ  . ו תחתיתמצע  נקה  וד  בחול  ייעשה  או  תעלה  אבנים  חוי  ללא  אחר  אינרטי  מר 

ע"י   שיאושר  כך  ורגבים,  הנדרשים  לגבהים  וייושר  היטב  יהודק  הריפוד  המפקח. 

בכתבי   בתכניות,  כמצויין  הריפוד  עובי  הצנורות.  להנחת  ויציב  חזק  מצע  שיווצר 

לכל  יפוד יהיה  ס"מ. הר   20מויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר  הכ

 קוטר הצנור. ת רוחב התעלה ועד מחצי

לעיל. העטיפה תונח באופן    ו'עטיפה סביב הצינור, תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף   .ז

לעיל.   ג'  בסעיף  המפורט  לפי  היטב  ותהודק  הצינור  ואורך  היקף  לכל  מגע  שיווצר 

העטיפ המעובי  הוראות  לפי  ו/או  הכמויות  בכתב  בתכניות,  כמצויין  יהיה  תכנן,  ה 

 קודקוד הצנור לכל רוחב החפירה. ל ס"מ מע  20לא פחות מאשר  אולם

 
 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה:  .ח

ויברציונית במשקל   .1 במידות    100פלטה  לוח  עם  לפחות  ומספר    50/50ק"ג  ס"מ 

 לדקה. 2000תנודות של לפחות  

 דק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור המתכנן. מה .2

 ה בהתאם לתנאי החפירה בשטח. עלדני בתוך הת דרוש הידוק יח רשאי לפקהמ .3
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בצנורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס תבוצע העבודה כנ"ל, אולם ללא מצע ועטיפות   .ט

 חול. 

 
שיא  .י באתר  ויפוזרו  העבודה  מאתר  יורחקו  ופסולת  החפור  החומר  ע"י  עודפי  ושר 

 יבה. איכות הסב ובתאום עם משרד מ' 3,000המפקח במרחק שלא יעלה על 

 
ב  .יא מוגבלים  חפיר  הםבמקומות  כלי  מעבר  או  יהיה  אפשרי,  בלתי  מכאניים  ה 

שהיא,    שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי  סיבה  מכל  רצוי  בלתי  או  מעשי 

מעלה המפורטות  הדרישות  כל  ידיים.  בעבודת  התעלה  חפירת  חפירה    תבוצע  לגבי 

   באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

 
ראוי    והחומרבמידה   .יב אינו  לאס למהחפור  הקבלן  ידאג  בתעלה,  חוזר  פקת  ילוי 

הקיים.   החומר  לגריסת  או  חלופי,  חומר  ו/או  והובלת  חלופי  חומר  גריסת  הובלת 

בא לאתר  חומר חלופי יו  .ותכלל במחירי היחידה  תהיה ע"ח הקבלןהחומר הקיים  

 באישור המפקח בכתב. 

 
 ת ודרכי מצעושים, מדרכחציית כביהנחת צינור בכביש,   4.1.03

 חציית דרך ע"י תעלה לצנרת  / בישבכהנחת צינור 

כביש, מדרכה או דרך מצע, בדרך  ב  הצינור   לחצות  / להניחבכל מקרה שבו יש צורך   .א

זק  של חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד המתאים לכך כדי להבטיח שנ

במדרכות    ספלט ואילושייגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות הא

תפורקנ וישבוה  מרוצפות  במידה  חוזר.  לשימוש  ותאוחסנה  בשלמותן    ר המרצפות 

 הקבלן מרצפות, והא ידאג להחליפן על חשבונו. 

 
, עפ"י הפרט הסטנדרטי להנחת  בהתאם לקוטר הצינור  -רוחב התעלה יהיה מזערי   .ב

 , ועל פי ההוראות המחייבות בתקן. ור בתעלהצינ

 
ועה. לשם כך יהיה על תנתימנע ככל האפשר הפרעה לאופן כזה שהעבודה תבוצע ב .ג

הבי ואופן  וכן עם  הקבלן לתאם את המועד  נציג המזמין ומשטרת ישראל,  צוע עם 

 נתיבי ישראל. במקרה של לגבי חציית כביש  נתיבי ישראל

 
נצי .ד של  דעתו  שיקול  לפי  עוקפת  באם,  דרך  הקבלן  יתקין  צורך,  יהיה  המזמין,  ג 

רצון  ו/  לשביעות  יבצע את העבודה בשלביהמתכנן  באופן כזה שבכל שלב לא  ם  או 

בשעות   העבודה  את  יבצע  ו/או  הכביש  רוחב  מחצית  מאשר  יותר  לתנועה  תחסם 

רשיון  הלי לתנאי  בהתאם  ישראללה,  או  נתיבי  בלילה  עבודה  בשלבים,  עבודה  על   .

 לא ישולם בנפרד.  –מעקף הכנת דרך 

 
יי .ה במדרכה  או  בכביש  החוזר  כמתואר הכיסוי  ללעיל    4.1.02בסעיף    עשה  לס  מפעד 

השכבות.תחת מבנה  ועד    ית  הפרוק  טרם  כשהיו  השכבות  תשוחזרנה  זה  ממפלס 

ס"מ מעל לרום הסופי. הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תיעשה    10לרום של  
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במידה ולא היו שכבות למבנה האספלט    נה.כחודש לאחר סיום הידוק שכבות המב

 ים: יש לבצע השלבים הבא 

 
מודיפייד פרוקטור. המצע יסופק   98%-מבוקר ל וקא' לרבות פיזור והידסוג מצע  .1

של   בשכבות  יהודק  המצע  מאושרת.  עובי    15ממחצבה  ההידוק  לאחר  ס"מ. 

 ס"מ או בהתאם למבנה הקיים, הגדול מבינהם.  30מינימלי של 

 ליטר/ מ"ר. 1ד באמולסיה ביטומנית בשיעור של  ציפוי יסו .2

 .מ"ר  /טר לי 0.5טומנית בשיעור של אמולסיה ביציפוי מאחה ב .3

 ס"מ לרבות פיזור והידוק.  5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי   .4

 ס"מ לרבות פיזור והידוק.  3שכבה נושאת עליונה לכבישים מבטון אספלט בעובי   .5

 
כנ"ל . ו ייעשה  מצעים  בדרך  התעלה  )או    כיסוי  האספלט  שכבות  שיחזור  ללא  אולם 

 הריצוף(. 

 
צע יעמוד בדרישות למצע  המ,  ענה בהתאם למפרט הכללימצעים תבוצכל עבודות ה .ז

 סוג א' בהתאם לנדרש. 

 
 בכל שקיעה עתידית בכביש לאחר ביצוע, התיקון ייעשה על חשבון הקבלן. .ח

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 4.1.04

 כללי  .א

ל  .1 והתשלום  המדידה  כולל  אופני  הקרקע  סוגי  לכל  מתייחסים  עפר  עבודות 

ה, לשימוש בכל  יבמויות סעיפים נפרדים לחצעו בכתב הכסלע, אלא אם נקב

נציג   ע"י  יידרש  שהדבר  במקומות  ידיים  לעבודות  שידרשו,  הכלים  סוגי 

 ע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. המפקח וכן ביצו

היחיד .2 מחירי  כוללים  כן  ה כמו  פעולות  כל  את  נקו ה  כגון:  סימון,  הכנה,  י, 

והסר זמניים  מבנים  הקמת  תומדידות,  לאחר  דרכים  תם  ביצוע  העבודה,  ם 

אמצעי  מנז כל  נקיטת  ידרשו.  אם  אספלט  כבישי  כולל  עוקפות  ודרכים  יות 

והתקנת   סימון,  הזהירות  שילוט,  גידור,  כגון:  תאונות  למניעת  הדרוש  כל 

כלול שיקום גדרות, שבילים  תאורה, דיפון וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו ת

 וטרסות. 

למניעת  הנדרש  כל  וזר  ביצוע  ביובהקוות  ומי  תהום  מי  של  מים  א   ימה  ו 

יב במצב  השטח  ושמירת  שאיבה  ניקוז,  כולל  אחרים  זמן עיליים  כל  ש 

 העבודה. 

ביוב    או מי  כל תוספת במקרה של שאיבת מי תהום  לא תשולם  כי  מודגש 

 . במידה ויהיו כאלה

עיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם  בנוסף לאמור ל .3

 רט להלן: את כל המפו
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הח ( א) וסיווג  כח וממיון  לשמש  המתאים  יש  ר  אם  והכשרתו,  מילוי  ומר 

 . צורך, לשמש כחומר מילוי

מחוץ   ( ב) אל  ופסולת  לשימוש  שנפסלה  אדמה  חפור,  חומר  עודפי  סילוק 

 . לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח

ו/או  כל ההוצא ( ג) ות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת 

שנפסעודפי   ההוצאהאדמה  כל  כולל  לשימוש  בתיאום    ותלה  הכרוכות 

 רישוי, אגרות מסים וכיו"ב. 

שאיכות   ( ד) או  מקצועי  לא  באופן  שנעשו  עבודות  בתיקון  ההוצאות  כל 

 הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט. 

הכרו ( ה) ההוצאות  וכל  שנגרם  נזק  כל  שנגרם  תיקון  הנזק  בתיקון  כות 

ק תת  או  על  מערכת  ו/או  מתקן  בין  למבנה,  עליה  רקעית  ידוע  שהיה 

שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק הכל בתאום  ן  מראש ובי

   רצון המפקח.  עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות

הקי ( ו) חומר  ת   םיגריסת  חלופי  חומר  הבאת  הקבלןהיה  ו/או  ולא    ע"ח 

וראת  ה באישור וע"פ הבנפרד. יבוא חומר מילוי חלופי יהי  עבורםם  ישול

 בכתב.  המפקח

 

 צנרת ת עבודות עפר להנח .ב

צנורות: .1 להנחת  עפר  קרקע    פריצת  עבודות  סוג  בכל  התוואי,  לאורך  דרך 

הובלה,   אספקה  קרקעיתה,  והידוק  התעלה  חפירת/חציבת  לרבות  שהיא 

ו חוזר  מילוי  חול,  ועטיפת  מצע  והידוק  במחירי  הידוקו,  פיזור  כלולות  יהיו 

ישו ולא  הצנורות  להנחת  בהיחידה  עבורם  בכתב נפרדלם  נקבעו  אם  אלא   ,  

 לכך. כמויות סעיפים מיוחדיםה

  , מדרכות, שבילי בטון, טרסות וכו'דרכי מצע,  חציית כבישיםפתיחת כביש,   .2

תימדד בנפרד במ"א. מחיר היחידה לסעיף זה יכלול במחיר כל האמור להלן:  

ביש  כל שכבות וכן שחזור השכבות לאחר גמר הנחת הצנור והחזרת הכפירוק  

הצינור    או/דרך והיו שכבות מבנה    לל השולייםכולמצבו טרם הנחת  במידה 

בסעיף   המתואר  עפ"י  מבנה  שכבות  השלמת  רצונו  ו  4.1.03או  שביעת  לפי 

 המלאה של המפקח. 

המ  והרשויות  הגורמים  עם  התיאומים  כל  במחיר  כלולים  כן  וסמכות  כמו 

דרכי ביצוע  כגון:  לדרישותיכם,  בהתאם  העבודה  ווביצוע  עוקפות  או  /ם 

 ות הלילה. שעעבודה ו/או עבודות ב

ולא   .3 השונים  היחידה  במחירי  תכלל  זית  עצי  לרבות  עצים  וכריתות  עקירת 

 ה שום תוספת. תישולם עבור עקירה וכרי

 "ל. בנוסף מחירי היחידה השונים יכללו השגת האישורים הדרושים מקק 

 וכן את כל המפורט בסעיף א', לעיל.  .4
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 גושי בטוןבקורת או לעבודות עפר לתאי  .ג

לת .1 עפר  לגושי  איעבודות  או  המחיר    בקורת  בנפרד.  תמדד  לא  לעיגון  בטון 

 יהיה במסגרת מחירי היחידה של הגושים או התאים. 

מונח   .2 למבנה  סביב  החוזר  המלוי  וביצוע  החפירה  כלולה  היחידה  במחיר 

 ות. ומהודק בשכב 

 כללי, לעיל.  –וכן את כל המפורט בסעיף א'  .3
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 ון עבודות בט – 4.2פרק 

 רעבודות בטון יצוק באת 4.2.01

 תאור עבודות הבטון  .א

 משטחי בטון וכו'. בטון, גושי במסגרת עבודות הבטון היצוק באתר יש לבצע: 

 
 . 4.3.03שוחות הבקרה יהיו מבטון טרום ראה פרק   .ב

 
 סוג הבטון  .ג

לגושי עיגון,  ,  מ"מ  10כולל רשת ברזל כפולה קוטר    למשטחי בטון   20  –  בטון ב  

 ה. קרפת בטון לצנרת, ושוחות באדנים, עטיתמיכות, 

 
 ציפוף הבטון  .ד

 רעידות בדקה.  8000ציפוף הבטון יעשה על ידי מצוף מחט בתדירות 

 
 חלונות יציקה  .ה

על   חובה  ולפיכך  מהגובה  שפיכתו  ידי  על  הבטון  את  לצקת  מוחלט  איסור  חל 

 "חלונות יציקה" בהפרשים של לא יותר משני מטר. הקבלן להכין 

 
 ןפלדת זיו   . ו

 דשה ומתאימה לתקנים הישראלים. ח ן ישתמש בה תהיהון שהקבלפלדת הזי .1

 הפלדה תוכן ותושם בהתאם לתוכניות ולתקנים המחייבים. .2

זיון   .3 מוטות  במקום  מרותכות  פלדה  רשתות  התקנת  להציע  רשאי  הקבלן 

שיגיש מראש את תוכנית הרשתות לאישורו  )במקומות שהדבר אפשרי( ובלבד  

 ב, תותר ההחלפה. אישור, בכתשל המפקח. רק לאחר ה

 

 ותבדיק   .ז

 בדיקות המעבדה לקביעת איכות הבטון ייעשו בהתאם לת"י וחוקת הבטון. 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות בטון  4.2.02

 עבודות בטון יצוק באתר .א

 עבודות בטון יצוק באתר ימדדו במ"ק.  .1

היחידה .2 הכנת    במחירי  מרכיביו,  וכל  הבטון  והובלת  אספקת  כלולים:  יהיו 

תבניות ופרוקן לאחר היציקה,  ה  החומרים, התקנת-התבניות  ן ויציקתו,הבטו

הזיון   ברזל  ומישקים,  תפרים  הבטון,  הובלה    –אשפרת  אספקה,  כולל 

 והתקנה, כפוף ופחת, אספקת והתקנת פלטות ומסגרות לפי פרטים בתכניות. 

 
 שוחות בקרה .ב

לא  ח' שלמות והשוחות ימדדו בי  ג'.   4.3.07ני המדידה לנ"ל ראה להלן בפרק  אופ

 ת בטון. דוישולם בנפרד עבור עבו
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 קווי ביוב – 4.3פרק 

 
 נורותצ 4.3.01

  PVCצינורות  .א

"קשיח"   .1 מסוג  יהיו  מפי.וי.סי.  תקן    SN-8צינורות  תו  בעלי  אורך  884לביוב   .

 מטר.  6.0הצינורות המסופקים לא יעלה על 

 היו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות. האביזרים י .2

 רן הצנרת. יצהמסופק ע"י  תקני שוחות  ה ע"י מחברמעבר בקירות בטון ייעש .3

צ  .4 שוחות  התקנת  מחבר  ע"י  תעשה  בשוחות  יצרן    תקניינורות  ע"י  המיוצר 

 השוחות דוגמת "איטוביב" או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי. 

פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי  יש לכסות צינורות המונחים באתר למנ .5 יעת 

 . UVהגנת 

 

 PE-100צינורות  .ב

יהפוליאתילן  ת  ורוצינ   .1 פ   יולביוב  בקטעים    10  דרג  PE100וליאתילן  צינורות 

ודרג   העיליים  16המכוסים,  ישראלי.  בקטעים  תקן  פי  עפ"י    499  על  בקטרים 

ובב  המצוין  צינורות  . הבמוטות  יסופקו  צינורות הביוב  כתב  הכמויות.תכניות 

התקני   וילוו מכון  אישור  וכן  מהיצרן  משלוח  החבתעודות  ליצור  לכל  ם  ומר 

ומשלוח. יחוה  משלוח  דירוג  מר  ובעל  מוכר  אירופאי  במפעל מערב  מיוצר  היה 

 . הקבלן יציג מכתב המודיע על פרטי היצרן טרם אספקה.  +PE100של 

מ    .2 מצמדים,  צלבים,  הסתעפויות,  קשתות,  ברכיים,  כגון:    PEעבר  הספחים 

המתא  לאוגן חרושתיים  מוכנים,  ספחים  יהיו  וכו'  לחיבוברזל  לצנרת  ימים  ר 

 . מלצות היצרןהל  פוליאתילן בהתאם

כל המעבירים מחברים, חיבורים וציוד נילווה בהם יעשה שימוש בצינור יהיו     .3

 אלה המאושרים על ידי יצרן הצנרת. 

פני    .4 ריתוך  בחיבור  יהיה  פוליאתילן  צינורות  של  )חיבור  (  BUTT WELDINGם 

ה הצנרת.  יצרן  ע"י  ומוכר  מוסמך  מבצע  נעשהע"י  מכונת    ריתוך  באמצעות 

שמ בצורה  קצ ריתוך  ולוחצת  אותם  מחממת  הצינור,  קצות  את  ומיישרת  יעה 

 קבלת הריתוך. מבוקרת האחד כנגד השני ל 

 .MYלא יותר השימוש במחברים מכאניים מפוליאתילן מסוג     .5

 

 הנחת קווים ואיזונם  4.3.02

 הנחה  .א

יה .1 לאורך  בחתך  נקודות  שתי  או  סמוכות  שוחות  שתי  בין  ישרים  הקווים  יו 

האופקל במישור  )הן  חוט  י  חלוטין  בעזרת  ישמר  הכיוון  האנכי(.  במישור  והן 

הצנ קרקעית  לרום  מעל  קבוע  ובגובה  מקביל  בכיוון  )מתוח  הרומים    L.Iור   )

 ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת. 
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יבדקו במאזנ .2 סופיים  ביניים.  הרומים  נקודות  ובמספר  כל קטע  קצות  בשני  ת 

המותרות  המת  הסטיות  הן  מהרום  בקצוות  + 0.5וכנן  ס"מ    +  1.0-ו  ס"מ 

 בנקודות הביניים. 

 
ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו. ישירות   .3

 הקו במישור האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הארת הקו בפנס. 

 
ידרוש זאת המפ .4 או מסיבה אחרת כלשהי(, בתום  אם  )לצורך מעבר כלים  קח 

יום,  ש  הקבלן את כל קטעי הקוויםבודה יכסה  כל יום ע נחפרו והונחו באותו 

בשלמותו או בחלקם. במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות.  

א ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנורות. כמו כן  ל

סת  לן פתחי צנרת בפקקים, בגמר כל יום עבודה על מנת למנוע כנייסגור הקב

   עפר. מים או 

 
 מילוי התעלה  .ב

הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. המילוי    השלמתר  לאח .1

 ."עבודות עפר" ייעשה בהתאם לפרק 

 
לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה   .2

 לו נזק כל שהוא.  או אם נגרם

 
 פקוח שרות שדה .ג

השד .1 שרות  את  יזמין  יצרן  הקבלן  של  אופה  הערכת  לצורך  הביצוע  ן  הצנורות 

 של הקו, וכן לבדיקות לחץ לכל קטע. 

שסופקו   .2 חומרים  משלוח  מתעודות  צילום  ובו  תיק  באתר  לשמור  הקבלן  על 

 לאחר. 

 
 הנחה וטיפול בצנרת  .ד

תבוצע   הפריקה  זהיר.  יהיה  בצנורות  את  הטיפול  לזרוק  אין  מנוף.  באמצעות 

 ני הקרקע. הצנורות ואין לגרור אותם על פ

 
 כות מבטון מי יציקת גושים, תושבות ות .ה

יצק   .1 המתכנן,  זאת  ידרוש  בהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 

 הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצנורות או לאביזרים. 

בטון   .2 לממ"ק  הצמנט  כמות  כאשר  בתכניות  למסומן  בהתאם  יוצקו  הגושים 

 ק"ג.  200מוכן תהיה  
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 ציוניים גרביטביוב קווי בדיקה הידראולית ל . ו

ת סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית יבדק  שוחו כל קטע וקטע בין שתי   .1

 בנפרד בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות. 

קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק )עומד לחץ(  הבדיקה תעשה ע"י סתימת   .2

 מ'.  5.0מ' לפחות, אך לא יותר מאשר  1.0של 

 . שעות 24משך הבדיקה   .3

הופיע .4 נזילה, אם  הטעון  דליפ  ה  יתוקן  כלשהו  בצינור  או  במחבר  הזעה  או  ה 

הנבדק   שהקטע  עד  חוזרת  בדיקה  ותבוצע  המהנדס  לדרישות  בהתאם  תיקון 

 מלאה של המפקח. יימצא תקין לשביעות רצונו ה

 הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח באתר ובאחריות הקבלן. .5

 
 שטיפת הקווים .ז

ו .1 הצינורות  מערכת  השלמת  ואחר  העבודוהאביזרים  כל  והבדיקות  גמר  ת 

הקשורות בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של  

 צנורות ואביזרים. –כל המערכת 

הזרמ .2 ידי  על  תיעשה  המערכת  השטיפה  של  הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  ת 

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(. 

זרימה  לכך שבמערכת    קטע תספיק   כמות המים שתוכנס לכל .3 תיוצר מהירות 

 מ'/שניה לפחות.  1.0של 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  

ות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה,  המלאה של המפקח, אך לא פח

ת  יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנס

הו מקורות  המים,  סילוק  צאתם,  וצורת  המוצעים  החיבורים  גודל  המים, 

 המים, רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

 
 עמודי סימון .ח

בצנור   יותקנו  סימון  סטנדרט.    2"עמודי  בתכנית  פרט  עפ"י  בטון  גוש  בתוך 

 העמודים יצבעו בצבעים אדום ולבן, צביעה חרושתית. 

 ע"י המפקח. ימון יקבע מיקום עמודי הס

ביוב"    על מי  "סכנה  כתובת  בעלי  מגולבן  מפח  תגים  יוצמדו  הסימון  עמודי  גבי 

בגו אדום,  רקע  על  בשחור  וצבועות  הסימון  בתג  חקוקות   תהיינה  דל  האותיות 

 ס"מ(.  4מינימלי קריא )

 
 הכנת צנרת, אביזרים והתקנתם בבלוקי בטון .ט

להיות   .1 המיועדים  אביזרים  ו/או  בקיהצינורות  יותק קבועים  בטון  נו  רות 

 כמפורט להלן. 

ההתקנה   .2 לאחר  בתכניות.  כנדרש  ובשיפוע  בכיוון  במקום,  יותקן  האלמנט 

עי טבעת  באמצעות  תזוזתו,  שתימנע  כזה  באופן  האלמנט  שעוביה  יוחזק  גון 
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יהיה    5יהיה   החיצוני  וקוטרה  צויין    150מ"מ  אם  אלא  הצנור,  מ"מ+קוטר 

 אחרת בתכניות. 

יע .3 יציקה  הקבלן  בטרם  בשכטוף  האלמנט  מלטאת  של  עבה  יבש  /בה  צמנט 

הספיק   בטרם  ומסביב  עליו  ישפך  והבטון  לאלמנט  יהודק  המלט  למחצה. 

 להתייבש.

 ע כל תזוזה לא רצויה.  את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנו .4

  
 שוחות בקרה  4.3.03

 שוחות בקרה מבטון טרומי .א

נה  טרומיות ותוצבום ותקרות  שוחות הבקרה תהיינה מחוליות גליליות מבטון טר 

ס"מ    30  -ס"מ ורחב ממידות התא בכ  30-20שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי    על

דגם  מסביב דוגמת  טרומית  תהיה  השוחה  תחתית   . MBוולפמן שווה  או    תוצרת 

והיציאות של     . הקבלן יעביר למפעל נתונים  ערך   מדויקים על  כיווני  הכניסות 

 במפעל.   ים לצנורותהצנורות למטרת הכנת הקדח

תוצרתחבור "איטוביב"  מסוג  גמישים  שוחה  מחברי  באמצעות  יהיו  הצנרת    י 

כל מחברי השוחה יעמדו בתקן האמריקני    או שווה ערך, מורכבים במפעל.   ולפמן

 .C923-ASTMמחברי שוחה ל

דוגמתלא   פוליאתילן  בטון  משולב  מתעל  בעלות  בתחתיות  השימוש    יותר 

 ולפמן."מגנופלסט" תוצרת  ו

השימוש  לא   גמישים  ביותר  שאינם  חדירה  אטמי  או  שוחה    דוגמת   מחברי 

"CS910 .תוצרת  וולפמן " 

 

מס'   .1 ת"י  לדרישות  בהתאם  תהיינה  בקוטר -שקע  1חלק    5988החוליות    תקע, 

לפי התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה   ועומק 

צמנ טיח  ע"י  הקבלן  יחליקו  חלק  צממספיק  ביחס  שלטי  דק  לחול  .  1:1  נט 

 כף טייחים. הקבלן ידאג לאיטום חיבורים בין החוליות.  ההחלקה תבוצע עם 

  489ת"י    בעל תו תקן  טון   12.5התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס   .2

לעומס  1חלק   התקרה  תהיה  בדרכים  בכבישים  המתוקנות  בשוחות  טון.    40. 

 ת. ה עליונה קוניהתקנת חולי מ' תותר  2.0בשוחות שעומקן מעל  

ת"י   .3 תו תקן  בעל  עגול מבטון,  יהיה  לעומס  489המכסה  המכסה  סוג  טון    40. 

ל  ס"מ. מסגרת המכסה תהיה מברז  60וקוטר הפתח במכסה יהיה    D-400  ממין

פני   מעל  המסגרת  תותקן  במדרכה  או  בכביש  המותקנות  בשוחות  יציקה. 

 לג הגליל. של תאגיד פהמכסים יכללו את הסמל   התקרה כמפורט להלן.

( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום  L.Tפני המכסה )  רום .4

ב פני   גבוה  פני המכסה  רום  יהיה  פתוחים  המדרכה. בשטחים  או    40  הכביש 

 . , או לפי החתך לאורךהקרקע הסופיים מפנילכל היותר  ס"מ

.  631ת"י  ברזל לפי    מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיצקת  0.80בשוחות שעומקן   .5

יצרן  השלב ידי  על  יותקנו  פלסטיק  ועטיפת  פלדה  מליבת  רחבים  יהיו  ים 
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לפי    33של    וחיםו במר החוליות   ייבדק  השלבים   עיגון  אנכית.  בהתקנה  ס"מ 

 .  658 ת"י מס' הוראות  

כאלה,   .6 יהיו  אם  הירידה,  ששלבי  כזה  ובאופן  אנכית  תהיה  החוליות  הצבת 

 בטור אנכי.  יתקבלו 

 לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  ות ולא יחדרו אטומ יהיו  שוחות .7

חיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה ייעשה ע"י אטם מסוג "איטופלסט"   .8

 בונד.   BGבתוספת   ש"ע. בנוסף לכך החיבורים יטויחו בטיח או 

 מפלים בשוחות בקרה יבצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן:  .9

מקוטרה    עדמפלים   • מחצית  של  לגובה  יבוצעו  הפנימי  עבוד  השוחה  ע"י 

 פנימי.  

בגובה   • מפל    מעלמפלים  ע"י  יבוצעו  השוחה  של  הפנימי  מקוטרה  מחצית 

 . חיצוני

 . נטבטיח צמרצפת השוחות תעבד לתעלות ושיפועים מוחלקים היטב   .10

ועם  או אביזרים  שוחות מגופים   .11 יהיו כמפורט בתוכנית סטנדרט ללא תחתית 

 מצע חצץ. 

 
 ת חיבור לשוחה קיימ .ב

את כל מרכיבי העבודה הנחוצים לצורך   קיימת יכלול  הח ש לשוביוב חד  חיבור קו

כולל: חפירה סביב שוחת בקרה  לשוחה הקיימת  ביצוע החיבור שבין הקו החדש  

לגילוי השוחה, קצ  קיימת  מנת  ה  על  הדרושים  ההסדרים  כל  ביצוע   ביצוע  שבעת 

חור של  חציבה  בשוחה,  ביוב  מי  יזרמו  לא  מת,  הקייהבקרה  בשוחת   החיבור 

פי הנחיות המפרט המיוחד פרק   על הקיים והסדרת מתעל  שבירת המת על  חדש 

חיבור  57.2 לביוב,  סגירת   מבנים  הקיימת,  הבקרה  לשוחת  החדש  הביוב  קו 

שכבות   עד חיבור החדש, מילוי קרקע בתחתית החפירה, הידוק וכסויה של ואיטום

 מבנה הכביש/דרך על סופי המצב בשטח.

 

 קורוזיה  הגנה נגד 4.3.04

 לי לכ .א

ה חלקי  טמונה  כל  שאינה  פלדה  צנרת  מסגרות,  עבודות  כגון:  הגלויים  מתכת 

בקרקע או בבטון, מסגרות למכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול  

גילבון או צביעה.בהג נגד קורוזיה באחד משני האופנים:  ייעשה בבית    נה  הגלבון 

 החרושת. 
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 גילבון .ב

בורם גילבון יגולבנו באמבט אבץ  שלמים שידרש עו אלמנטים  חלקי המתכת א  .1

מיקרון לפחות. יותר שימוש באלמנטים המגולבנים    75חם. עובי הגילבון יהיה  

 ופילים, פחים וכד'. בתהליך יצורם, כגון : צינורות, פר

קדיחה   .2 ניסור,  ריתוך,  מעבודות  כתוצאה  אם  בגילבון,  פגימה  של  מקרה  בכל 

 אבץ. ון בצבע עשיר  יבוצע תיק  ו/או מכל סיבה אחרת

 היישום ייעשה באופן הבא : .3

 הכנת השטח: ניקוי משמנים ולכלוך באמצעות מברשת פלדה.  -

 אופן היישום: במברשת או בריסוס.  -

שכ - שתי  השכבות:  בעובי  מספר  כ"א,  30בות  של  מיקרון  חפיפה    15  לפחות 

 ס"מ לפחות על ציפוי קיים. 

 . שעות בין שכבה לשכבה 24זמן הייבוש:  -

 
 צביעה .ג

 ת מגולבניםיעת חלקי מתכבצ .1

צביעה   ( א) תבוצע  הכמויות  בכתבי  או  בתכנית  ידרש  פני   אם  על   נוספת 

 אבץ.  התיקונים בצבע עשיר הגילבון ולאחר 

 להורדת ברק הגילבון.  טין/טינר ובבד שמיר יש לנקות הגילבון בטרפנ ( ב)

 מיקרון.   30  האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  ( ג)

עליון   צבע    שכבות ייבושו, תבצענה שתי    ע היסוד, לאחרכבת צבני שעל פ ( ד)

בעובי   סינטטי   גוון השכבה   מיקרון    30)סופרלק(  ייקבע   כ"א.  העליונה 

 מזו שמעליה.   נה יהיה שונה השכבה התחתו  ע"י המפקח. גוון

ביצוע ( ה) מותאם    אופן  מדלל  או  להברשה,  מינראלי  טרפנטין   הדילול: 

 לריסוס. 

 ריסוס.במברשת או היישום: ב -

 שעות.  12שעות, סופי   24: בין שכבה לשכבה הייבוש -

             מיקרון מינמום כל שכבה, עובי כולל שתי    30עובי הפילם יבש:   -

 . מיקרון מינמום 80השכבות  

  תיעשה המלאכה, בבית  הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים ( ו)

 נה צביעתתקהה ראחר גמ באתר ל העליונה תיעשה בבית המלאכה. השכבה

המלאכה תיעשה כולה   -בבית  שאינם מותקני מנטים אחרים, כאלה אל

 באתר.  

 
 שאינם מגולבניםצביעת חלקי מתכת  .2

העשויי ( א) חלקים  או  אלמנטים  פלדה,  שאינםמבני  פלדה          מגולבנים  ם 

 קורוזיה באמצעות צביעה.  יוגנו כנגד 

 . ולבח   ניקוי  הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר (1)
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 עליון.  עשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע הצביעה תי (2)

 צבע יסוד:  (3)

כרומט אבץ    צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סי נטטי, או צבע -

13HB . 

 ברשת שתי וערב.היישום: במ -

 הדילול: בטרפנטין מינראלי.  -

 שעות.  16-24שעות, סופי   24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

היבש של   בה, עובי הפילםמיקרון לכל שכ 30-35בש: עובי הפילם י -

 מיקרון לפחות.  60השכבות 

  צבע עליון:  (4)

אדום( ושכבת   ביניים )אוקסיד 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  -

 ום.צבע עליון אד 

 היישום: במברשת או בריסוס. -

מותאם    הדילול: - במדלל  או  להברשה  מינרלי  או  בטרפנטין 

 . לריסוס

 שעות.  12שעות. סופי   24ה לשכבה הייבוש: בין שכב -

הפילם היבש   מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי    30עובי הפילם:   -

 מיקרון לפחות.  60של שתי השכבות 

  אלמנטים  צבע עליון של    הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של  (5)

בבי  המיוצרים  המלאכה. השכבה העליונה  ת  בבית מלאכה תעשה 

 אינםאחרים, כאלה שמנטים  ת אלצביע  תעשה לאחר גמר ההתקנה.

 המלאכה, תעשה כולה באתר.  מותקנים בבית

 
 צילום צנרת טלויזיוני  4.3.05

 כללי  .א

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש המפרט   .1

לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום    ישללי ובמפרט המיוחד, הכ

צעות מצלמת  ייערך באמ  לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום

 וויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנתר לכל אורכה. טל

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן   .2

 ביצוע הנחתה. 

חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו  מפרט זה מהווה  .3

 באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

ה אחרת, שמטרתה  מה של כל בדיקה למלא מקופעולת צילום הצנרת אינה בא .4

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות  

 של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 
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והניקווי של הצנרת יעשו ע"י הקבלן והם יהיו כלולות  כל עבודות השטיפה   .5

ולא  בודה בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע הע

 לה זו בנפרד. עבור פעו שולםי

 
 ביצוע העבודה .ב

 שטיפה .1

מכל   נקיה  לכך שהצנרת שהונחה תהיה  לדאוג  על הקבלן  הצילום  ביצוע  לפני 

פרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת  חמרי בניה ולחומרים אחרים כנדרש במ

הצילום. הניקווי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך,  

 פרט המיוחד המשלים אותו.פרט הכללי ולמל בהתאם למהכ

 הביצוע יבוצע על ידי התאגיד ועל חשבונו. 

 
 עיתוי העבודה .2

שכבות   ( א) והידוק  כיסוי  הצנרת,  הנחת  לאחר  יעשה  הצילום    העפר ביצוע 

 לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.  בהתאם 

הצינורות, ( ב) יצרן  נציג  בנוכחות  ייערך  המזמ  הצילום  הקבל יןנציג  נציג    ן , 

 והמפקח באתר. 

לקבל  ( ג) להודיע  המזמין  באתר על  והמפקח  והמהנדס  ביצוע   ן  מועד    על 

 פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. הצילום, לא 

י ( ד) בכל  הקבלן  המפקח  של  בידיו  ויסייע  הצילום  ביצוע  בעת  נוכח  היה 

 הצילומים הנ"ל.    הקשור לביצוע 

 
 מהלך הביצוע  .3

בהצילום   החדרת מצלאמציבוצע  אורך  עות  סגור בקטעי  במעגל  טלוויזיה    מת 

מסך   גבי  מעל  יוקרן  העבודה  מהלך  הציוד.  למגבלות  בהתאם  מתאימים 

 טלוייזיה במהלך ביצוע הצילום.

 
 פגעיםתיקון מ .ג

הקלטת   .1 של  החוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  ובמהלך  במידה 

חייב   יהיה  הקבלןם,  דס יש לתקנדעת המהנ-המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות

  לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס והמפקח.

 הקבלן יתקן על חשבונו הנזקים הישירים והבלתי ישירים. .2

יבוצע  לאחר תיקון המ .3  של קטעי הקו המתוקנים. תהליך    צילום חוזרפגעים 

ילום  צה , הזמנת  הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה"

 עשה ע"י המזמין והמפקח ועל חשבון הקבלן. החוזר ת 
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 הצגת ממצאים  .ד

לאחר .1 רק  ובנוסף  המכרז  לתנאי  בהתאם  תהיה  המזמין  ע"י  העבודה   קבלת 

 ודו"ח מפורט לגבי ממצאים. דיסקום יכלול  מסירת תיעוד הציל

 
 דיסק )מדיה מגנטית(  .2

ל  ול אורכו, ויכל של הקו לכ  כלול תעוד מצולםישאר ברשות המזמין,  י, שדיסק

 סימון זיהוי שוחות. 

 יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.  הדיסקפס הקול של 

 
 דו"ח צילום .3

וכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום  יוגש דו"ח מפורט, אשר י  לדיסקבמצורף  

אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה  

 ת את הפרטים הבאים: ו יכלול לפחטה וופשו רורה ב

בהתאם  ( א) הקו  וקטעי  בקרה  שוחות  הצינור,  של  )סכמה(  מצבי    מרשם 

השט פני  על  אחר  ותאור  סימן  וכל  הביצוע,  בתוכניות  כדי  לסימוניהם  ח 

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

וידאו,   ( ב) דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת 

המפג  ותאור  הערות  המ ע,  מיקום  הקו  פציון  לאורך  רץ"  ב"מרחק  גע 

 משוחה סמוכה. 

 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.-סיכום ממצאים וחוות  ( ג)

 מסקנות והמלצות.   ( ד)

בתמ ( ה) ילווה  שהדו"ח  אלה  רצוי  תמונות  האופייניות.  התקלות  של  ונות 

 זרת מצלמה מתאימה.מעל גבי מסך הטלוויזיה בע יצולמו 

 

 וי ביובותשלום לקואופני מדידה  4.3.06

 כללי  .א

חפירת והנחת    כולליםופני המדידה והתשלום לעבודות הובלת והנחת קווים א .1

הצינורות והספחים, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות  

 ים והם כוללים. ובמבנ

 כל עבודות העפר לרבות הכשרת דרך, חפירה, חציבה וכו'.  .2

יקת  ד ולל מדידות לבומדידות כ  את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון .3

 איכות הביצוע והתאמתו לתכנון. 

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות רדיוגרפיות, הידראוליות ושטיפת   .4

 הציוד והאביזרים.  קווים לרבות המים אספקתם והובלתם,

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות   .5

 המפרט. 
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וכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  רכל ההוצאות הכק שייגרם ותיקון כל נז .6

מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין  

צבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל  שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למ

 בתיאום עם בעלי הרכוש הנזוק ולשביעות רצון המפקח. 

לאספקת  ול המחיר  לתב הכמויות יכ דים לכך בכאם לא נקבעו סעיפים מיוח .7

 :  4-4.01גם את כל עבודות העפר כולל כל האמור לעיל בפרק והנחת צינורות 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר להנחת צנרת.   

 
 ופוליאתילן  PVCינורות צ .ב

צנרת   .1 להנחת  המידה  מסווגת    PVCיחידות  אורך  מטר  תהיה  ופוליאתילן 

לסוג,   וקוטרבהתאם  מחיר,  כו   עומק.  הכרוך  גלל  היחידה  הטיפול  את  ם 

במסירת הצינורות ופריקתם/אחסונם באתר, כולל הגנה בפני תנאי מזג אויר,  

התוואי לאורך  הצינורות  ופיזור  הצינורות  על  היצרן    שמירה  הוראות  פי  על 

 מחיר היחידה יכלול גם פחת.

  רים, נת מחבלו גם את אספקת הובלת והתק מחירי היחידה להנחת צינורות יכל .2

 קוטר חיבור לצנרת מסוג אחר וכיו"ב. ות, מעבריזוי

 
 שוחות בקרה .ג

בהתאם   .1 מסווגות  ומוגמרות  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  השוחות 

 .לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה

והמפורטות   .2 הנדרשות  העפר  עבודות  כל  ביצוע  כלול  יהיה  היחידה  במחירי 

 דק בתחתית. , לרבות מצע מהו4.01במפרט המיוחד פרק 

והובלת החומרים, חומרי העזר,    במחיר היחידה .3 יהיה כלול גם מחיר אספקת 

יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון מותקן במקומו וכן כל  

המ השוחה,  האלמנטים  את  ורכיבים  מסוג  אספקת  שוחה  מחברי  התקנת 

נדרשי אם  עיגון  גושי  וכן  ושיפועים  תעלות  עיבוד  יר"איטוביב",  שלבי  ידה  ם, 

 מפל פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה.  רוכו'. עבו

 טון רגיל לשוחת בטון רגילה. 40מחיר היחידה כולל מכסה   .4

צביעת   .5 כולל  היחידה  שבשוחה.מחיר  טיח    חלקי המתכת  ביצוע  יכלול  המחיר 

והנחיו הוראות  עפ"י  מוחלט  באופן  ראשה  ועד  מתחתיתה  השוחה  ת  ואיטום 

 כינרת.  מינהלת ה

או    המחיר .6 איטופלסט  מסוג  אטם  של  והתקנה  הובלה  אספקה,  יכלול  לשוחה 

יכלול   היחידה  מחיר  בנוסף,  הבקרה.  חוליות  בין  המתכנן  ע"י  מאושר  ש"ע 

 בונד לכל החיבורים. BGתוספת  ביצוע טיח ב
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ניק .7 הצנרת  בשוחות  עבודות  את  גם  יכלול  היחידה  מחיר  ואויר  ניקוז  וי, 

ח' בפרק    -סטנדרט. ראה סעיף ה' ו   תחים לפי תכניוים והספיזרהאב   ואספקת

 זה.

 

 וקו קיים לשוחה חדשה  ימתלשוחה קי דשקו ח חיבור .ד

ודות הנדרשות כגון לביצוע  חיבור קו חדש לקו קיים יימדד ביח' ויכלול את כל העב 

ביצוע איטום ועיבוד הפנימי של השוחה וכו'.    ,החיבור כולל קידום החדרת הצינור

 ם במידת הצורך. קמי ביוב וסילו ל עבודות ב כול

 
 עטיפת בטון לצינור .ה

הצינור   לקוטר  בהתאם  מדוד  מ"א,  תהיה  לצינור  בטון  לעטיפת  המידה  יחידת 

הזיון, המחיר ברזל  אספקת  את  המחיר    יכלול  הבטון,  והתקנת  אספקת  תבניות, 

 לכל העומקים.  יהיה זהה

 
 עמוד סימון . ו

י תוכנית סטנדרט  פ ספקה והתקנה לחיר כולל אעמודי סימון ימדדו לפי יחידות. המ

 . 27מס' 

 
 גושי בטון לעיגון .ז

השונים.   היחידה  במחירי  יכלל  ומחירם  בנפרד  ימדדו  לא  צנרת  לעיגון  בטון  גושי 

לע  בטון  גושי  מרחק(  ביצוע  שומרי  תפסניות,  ברזל,  )בטון,  גלם  חומר  יכלול  יגון 

 ועבודות ידיים, התקנה ויציקה ואספקת חומר גלם. 

 
 ת יקת אטימודב .ח

טימות לצנרת ושחות בקרה לא ישולם בנפרד ומחירם יכלל במחירי  אעבור בדיקת  

לביצוע   נלווים  ואבזירים  וציוד  מים  עזר,  בחמרי  שימוש  בנוסף  השונים,  היחידה 

בדיקת  הבד עבורם.  תוספת  שום  תשולם  ולא  השונים  היחידה  במחירי  יכלל  יקה 

 לת הכנרת.אטימות המערכת תהיה לפי הנחיות מפקח מנה
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 כתב הכמויות – 5חלק 

 הערות כלליות 

 

 על המגיש ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף.  .א

 
מות, יש למלא רק את היחידה ולא בכל סעיף שבטור "הערכת כמויות" בו לא מופיעה כ .ב

להכניס כל סכום לטור הסיכום. הכוונה במקרה זה שסעיף זה יבוא במקום סעיף אחר 

 לך העבודה. ה או שהכמות תקבע במשך מ 

 
 בכל סעיף שבו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים.  .ג

 
גל  .ד הכמויות,  רשימת  של  דף  כל  על  שמו  את  יחתום  ההצעה  וטופס מגיש  הסיכום  יון 

 ההצעה. 

 
סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהנדס  .ה

 ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס.  לפני הגשת ההצעה. לאחר הגשת

 
בסיכום,   .ו או  בכפל  טעויות  תתגלינה  המהנדס  ע"י  ההצעות  בדיקת  תוך  יראה אם 

 .כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאםהמהנדס את מחיר היחידה 

 
וברשימת  .ז במפרטים  שנזכרו  התנאים  כל  עם  בהתחשב  היחידה  מחירי  את  לקבוע  יש 

בשיטת   ובמיוחד  מתוארים מהכמויות,  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  העבודה.  דידת 

והדרישות   התכניות  על  להתבסס  הצעתו  הכנת  בעת  הקבלן  על  מקוצרת.  בצורה 

 במפרטים והכמויות. 

 
מחסנים עבו .ח בניית  למפרטים,  בהתאם  זמני  משרד  בניית  זמניות,  גישה  דרכי  הכנת  ר 

 ים. נ וכו', לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השו

 
כל הנתונים  .ט ויצרף את  כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז  מגיש ההצעה ימלא את 

 ת ההצעה. שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסיל 

 
מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו את כל  .י

הסעיפים ואת  המפרטים  את  ויקראו  של   התכניות  המיוחדים  שבתנאים  המתאימים 

ושינויים  הטכניות  הסתייגויות  בכל  יתחשבו  לא  המכרזים  בדיקת  בזמן  העבודה. 

שיוצעו. 
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 טפסי המכרז והחוזה – 6חלק 

 טופס ההצעה 6.1

 שלב ג' השלמת קווי ביוב   –ג'ן -בית -  שם העבודה 

 

 , לכבוד

 תאגיד פלג הגליל בע"מ 

 א.נ.

חלקי על  החוזה  במסמכי  שעיינו  למסמכי  הלאחר  שצורפו  בין  הנ"ל  העבודות  לביצוע  ם 

 המכרז ובין אם לאו והבנו את תכנם וגם בקרנו באתר העבודות: 

העבודות את  ולהשלים  לבצע  מציעים  האמורים    הננו  החוזים  מסמכי  לכל  בהתאם  הנ"ל 

 תמורת הסכום של ___________ ש"ח במילים _______________________ ש"ח. 

 תנו תתקבל, לחתום על החוזה, להתחיל בעבודה תוך _______עהננו מתחייבים, אם הצ

העבודות   כל  את  לאלתר  ולהשלים  בעבודה  להתחיל  מהמתכנן,  פקודה  קבלת  מיום  ימים 

 ת בחוזה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה. הכלולו

 של תנאי החוזה.  2.9אם תתקבל הצעתנו, נמציא את הערבות לביצוע החוזה כנדרש בסעיף  

 

מסכימים של    הננו  לתקופה  זו  בהצעתנו  והיא    90לעמוד  להגשתה  שנקבע  מהתאריך  יום 

 תמשיך לחייב אותנו ואתם תוכלו לקבלה כל עת לפני תום אותה תקופה. 

 

ערך וייחתם הסכם פורמלי, ועד שייערך ויחתם, תהווה הצעתנו זו יחד עם אישור  אם לא יי

 ידכם בכתב, חוזה מחייב ביננו. -קבלתה על

 

 . 6.05להצעה, לפי הנוסח שבמסמך  רצוף בזה ערבות

 

 ידוע לנו שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה כלשהי. 

 

לא יאוחר    התאגידת משולשלת לתיבת המכרזים במשרדי  כן ידוע לנו שעל הצעה הזו להיו 

 משעה ______, ביום ________. 

 

 ________________ _שם המציע וכתובתו _______________________________ 

 

 חתימת המציע על גבי חותמתו _________________________________________ 

 

 _______________________ שמו ותפקידו של החותם מטעם המציע: ___________ 
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 הצהרה בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש ובקור באתר 6.2

 
 , פרק א' של המפרט הכללי. 1בחלק  1.4עפ"י סעיף  

 
באתר העבודה  א בזאת שבקרתי  לבצוע  הני החתום מטה מאשר  ביוב  מיועד  קווי  השלמות 

 שלב ג'  – ג'ן -בבית

 
ו/או כל תביעה כספית  להא  הנני מצהיר, כי לא אגיש למזמין כל תביעה  רכת משך הביצוע 

מראש  צפויה  בלתי  אחרת  סיבה  כל  ו/או  מראש  צפויים  בלתי  קרקע  מתנאי  כתוצאה 

 דה או באופן הבצוע שלה. בוהמחייבים שנוי בע

 
בזאת   מצהיר  ואני  האמור  האתר  את  היטב  בדקתי  המכרז/חוזה,  במסמכי  שעיינתי  לאחר 

לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצוען, כפי  בנת  שמובן לי בהחלט תיאור המבנה וכן מו

 שהיא מפורטת במכרז/חוזה ומשתמעת ממנו. 

 

 

 החתום  ולראיה באתי על

 

 

 ____________ חתימת וחותמת המציע ________         _ __תאריך ___________ 
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 ( 1בחלק  1.7רשימת ציוד הקבלן )עפ"י סעיף  6.3

 נו להשתמש לביצוע החוזה: ד העיקריים בהם יש בדעת להלן רשימת פרטי הציו

          

 דגם תוצרת תיאור  מס'

    

 

לה מתחייבים  הננו  הנ"ל  שברשימה  הפירוט  הדרושלמרות  הציוד  בכל  והמתאים    שתמש 

 לשם ביצוע המבנה כראוי ובזמן שנקבע. 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע _____________              תאריך _______________ 

 

 רך(.רף דפים נוספים לפי הצו)צ
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 ( 1חלק  1.6תוכנית עבודה )עפ"י סעיף  6.4

 להלן תוכנית פרלמינרית לביצוע העבודה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע _____________               ___ תאריך ____________

 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(.
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 טופס ערבות להצעה 6.5

המציע לצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית    ר תנאי הערבות להצעה. על להלן פרטים בדב

 בת:לטו ( אלף שקלים חדשים  שרים  וחמישה  עמאתים ₪ )  225,000, אוטונומית בגובה

 

 להלן ה"מזמין"   בע"מתאגיד פלג הגליל 

 

 וזאת בהתייחס למכרז מס' בענין:

 שלב ג' השלמת קווי ביוב   –ג'ן -בית
 

 

           חוזה ע"י המציע תוך התקופה שיקבע  דה למילוי תנאי המכרז ולחתימת ההערבות נוע         

 המזמין לעניין קביעת הזוכה במכרז.           

 
ה הערבות  עיקרי  צירוף  תנאי  הוא  עלאמורה  תינתן  והיא  במכרז,  בנק  -להשתתפות  ידי 

לתקופה   מורשה  ותהיה        15.05.2023מסחרי  ההצעות,  להגשת  האחרון  יתנת  נמהמועד 

זמין. הערבות תהיה מוחלטת, והבנק לא יהיה זכאי לבטלה  להארכה נוספת על פי דרישת המ

 בתקופה הנ"ל. 

 
א לשלם  הבנק  של  התחייבות  תכלול  עהערבות  למזמין  הערבות  דמי  בכתב  ת  דרישתו  פי  ל 

)שבעה( ימים מתאריך הדרישה, וזאת מבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק ו/או להוכיח,    7תוך  

א הנובכל  הסכום  לקבלת  זכותו  את  שהוא,  לפנות  פן  ו/או  בדרישה,  שצויין  בערבות,  קוז 

 תחילה אל המציע. 

 
דרי שעצם  סייג,  כל  ללא  יובהר  הנדרש  הערבות  הבבטופס  את  תחייב  המזמין  נק       שת 

 בתשלום הסכום הנקוב בדרישה.

 
ם אלה  י תנא  יעל פיהווה    ,המכרזהזמנת    מסמכיב'  בבחלק    2מתן הערבות, כאמור, בסעיף  

 ם השתתפות המציע במכרז. תנאי מהותי ויסודי לעצ

 
 ידי  -ומצרף בזאת את הערבות על 6.05הנני מאשר ומסכים לתוכן סעיף 

 
 ____, כנדרש.בנק___________

 
 

 חתימת המציע _____________                   __________ תאריך 
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 טופס ערבות לקיום החוזה 6.6

 
 ותנאיה.  ים בדבר הערבות הנדרשת לקיום החוזהטלהלן פר         

 
מתנאי החוזה, התחייב הקבלן להמציא לכם ערבות בנקאית על סכום השווה    2.9עפ"י סעיף             

 צעתו כערובה למילוי תנאי החוזה הנ"ל. מסכום ה 5%-ל           

 
    בחוזה, והמציע מתחייב  יההוראה האמורה בדבר הערבות לקיום החוזה היא תנאי עיקר             

 בזאת להמציא עם חתימת החוזה ערבות לקיום החוזה.             

 
 סיום העבודה.ותוקפה יהיה עד למועד   ידי בנק מסחרי מורשה,-הערבות תינתן על             

     ערבות זו תהיה ניתנת להארכה נוספת על פי דרישת המזמין עד להחזרתה לבנק עם גמר             

 החוזה.             

 
 הערבות תהיה מוחלטת, והבנק לא יהיה זכאי לבטלה בתקופה הנ"ל.              

 
    מי הערבות לקום החוזה על פי   הבנק לשלם למזמין את ד  הערבות תכלול התחייבות של             

 )שבעה( ימים מתאריך הדרישה.  7דרישתו בכתב תוך             

יעה משפטית נגד הקבלן, ו/או לפנות תחילה בדרישה  המזמין לא נדרש ולא חייב להגיש תב             

 לשלם את דמי הערבות.  כלשהי לקבלן, בטרם יממש זכותו וידרוש מהבנק             

 
       ערבותנו זאת תשמש גם כערובה להחזרת כספים שיגיעו לחברה מאת הקבלן כתוצאה               

 ן סופי. מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבו             

 
 ערבות זו הינה מוחלטת ואינה ניתנת להעברה, להסבה או לביטול.              

 
        ומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  רבות יהיה צמוד למדד תשסכום הע             

 שלהלן:  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה              

 
                  דהיינו המדד       2022שנת       דצמבריין ערבות זו יהא מדד חודש  המדד החדש לענ              

 ל החוזה. שהיה ידוע בעת החתימה ע

 
    אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יגדל סכום הערבות בשיעור זהה              

 לא יחול שום שינוי    –י. אם נמוך ממנו  עלה המדד החדש לעומת המדד היסודבו  לשיעור ש              

 בסכום הערבות.              

 

 חתימת המציע: ______________                                        תאריך: _____________               
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 טופס החוזה 6.7

 
 2022בשנת _ _____ לחודש ___________ ___ חוזה זה נערך ונחתם ביום ___         

 
 בין                          

 
 מצד אחד )להלן "המזמין"(  תאגיד פלג הגליל בע"מ   

 
 ובין                       

 
 מצד שני  __________   ) להלן "הקבלן"( _______   

 

 הואיל והמזמין רוצה בביצוע עבודות מסוימות, דהיינו:   

 (  03/2022הנ/  )    0481-30/16-4263      שלב ג' – ג'ן-יוב בביתי בהשלמות קוו

והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן מיום _______ לביצוע המבנה בסכום כולל של  

 ___________ ____________  ₪ 

 

 באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: ולכן  

נים שנקבעו להם בתנאי  מובלמילים ולביטויים המשמשים בטופס חוזה יהיו אותם ה  .1

 החוזה הנזכרים מטה. 

 לן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: המסמכים דלה .2

 מידע והוראות למשתתפים במכרז:  – 1חלק        

 לן: זה לביצוע המבנה ע"י הקבתנאי החו – 2חלק        

 מפרט כללי:  – 3חלק        

 מפרט מיוחד: – 4חלק        

 :יותהכמו-כתב – 5חלק        

    מסמכים לחתימה: – 6חלק        

 ס ההצעה:טופ  – 6.01      

 אישור המציע על ביקור באתר: – 6.02     

 רשימת ציוד הקבלן:  – 6.03     

 תוכנית עבודה: – 6.04                

 טופס ערבות להצעה:  – 6.05                

 טופס ערבות לקיום החוזה: – 6.06                

 טופס החוזה: – 6.07                

 טופס פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום: – 6.08                  

 

 רישום פרטי הצנורות והיצרן.  – 7חלק   

 ק ממסמכי המכרז. ם המהווים ו/או שיהוו חלכל כל המסמכי – 8חלק 

 התוכניות לביצוע  – 9חלק 
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             ב הקבלן לבצע את המבנה חייתמורת תשלום סכום החוזה, כמוסכם בחוזה, מת .3

 וזה.בהתאם להוראות הח

    תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייב המזמין לשלם את שכר החוזה  .4

 כמוסכם בחוזה. 

 דדים כדלהלן: חוזה זה יהיו כתובות הצ לצורך .5

 כתובת המזמין _________________________________________________      

 

 ______________  כתובת הקבלן ___________________________________      

 ולראיה באו הצדדים על החתום דלעיל בתאריך : ________________________    

 

      _______  ____________             ________________________ 

 )וחותמתו(  בלןחתימת הק        מנכ"ל תאגיד פלג הגליל בע"מ חתימת      

 התאגיד על גבי חותמת    

 

  ______________ ______             ______________________ 

 שם החותם ותפקידו                 שם החותם ותפקידו   

 

  ____ ________________ 

 תאגיד פלג הגליל בע"מ ימת גזבר חת    

 התאגיד על גבי חותמת      

 

     ___________________ 

 שם החותם     
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 מוסף לטופס החוזה 

 

 סעיף מספר                                  

 ש"ח   225,000    2.90מסכום ההצעה     (5%סכום הערבות לביצוע )

 2.30      טוח צד שלישי סכום מינימלי של בי 

 ללא הגבלה      ש"ח              פיצויים על פגיעה באדם אחד .א

 נגרמות  ם הפיצויים על פגיעות באנשי .ב

 ש"ח         5,000,000                     באירוע אחד     

 ש"ח          5,000,000      בארוע אחד  פיצויים על נזק לרכוש הנגרם .ג

 ש"ח        10,000,000    תקופת הפוליסה  סכום מצטבר של מצטבר לכל .ד

 שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן פקודת    

 ימים  7     2.45              המהנדס לכך   

   ' ח  24     2.45      תקופת הזמן להשלמת המבנה     

 סכום פיצויים קבועים מראש ליום    

 ש"ח       1,000     2.51                 איחור   

 שנה אחת      2.55  נה אחת( תקופת הבדק )אם שונה מש    

 +מע"מ ן סופימערך חשבו 5%        סכום הערבות לתקופת הבדק )אחריות(   

 5%     2.70                             ( -שיעור דמי פיקדון    

 60,000     2.70    סכום מינימלי של תשלום ביניים   
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 ום טים ומסמכים הקשורים לתשלפר –טופס  6.8

 עם חתימת החוזה, על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:         

פ א .1 המוישור  מכספים  במקור  הניכוי  שיעורי  קביעת  על  השומה  לפי  קיד  לקבלן  עברים 

 חשבונות מאושרים. בהעדר אישור זה, ינוכה מס במקור בהתאם לחוק. 

והמע"מ  .2 מנהל המכס  לפי    אישור  כחוק  דוחות  מוסף תשל"ו  על הגשת  ערך   –חוק מס' 

 . )אשר גם יצורף במועד הגשת ההצעה(. 1975

 ל הפרטים הבאים:ם בו כטופס זה כשרשומי .3

 ____________________________ השם המלא של החברה _______________

 שם מנהל החברה ו/או בעלי זכות החתימה ______________________________

 ______________________________________בות מלאה כולל מיקוד ____ כת

  ___________________מורשה מס' טלפון ____________________ מס' עוסק 

 ביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:פרטי חשבון הבנק, אליו יש להע

 שם הבנק _____________________________________________________ 

 _________________________________ם הסניף ________________ מס' וש

 ____________ ______ כתובת סניף הבנק _____________________________

 ___________________________ מס' חשבון בבנק _____________________ 

מועד של המפרט הכללי, ספירת הימים לקביעת ה  2.71  –ו    2.70למרות האמור בסעיפים   .4

לביצוע  ביותר  ב  המאוחר  תחל  החשבון    5-התשלום,  בו  המועד  קלנדרי,  חודש  כל 

 ום ביצוע. ה לקיד המאושר חייב להיות במשרדי היחיד

 _______________                 ________ ___________ 

 חתימת הקבלן וחותמת                     תאריך          

 

כנדרש חשבון  הגיש  לא  והקבלן  ו/  במידה  זה  טופס  מילא  לא  כל ו/או  את  מסר  לא  או 

 המסמכים הרשומים, אין המזמין אחראי לאיחור בתשלומים. 
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 ר על קיום ביטוחים של קבלן אישו 6.9

 

 לכבוד 

 בע"מ תאגיד פלג הגליל 

 )"המזמין"(  –להלן 

 א.נ.,

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של הקבלן 

 שלב ג' השלמת קווי ביוב  – ג'ן  -בית  פרוייקטבלן"( בגין )להלן "הק                      
                0481-30/16-4263   

 
 

 
                                           "העבודות"( לפי חוזה מיום   )להלן               

 החוזה(  –)להלן             

 

 אנו הח"מ         

 ות, כמפורט להלן:טוח  בקשר עם ביצוע העבודאנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לבי .1

 ביטוח עבודות קבלניות / ביטוח הקמה  .א

 ש"ח.  __________________  עבור העבודות בערך של  

 הכולל גם כיסוי עבור:

 ש"ח על בסיס נזק ראשון.  50,000בסך  -      שעליו עובדיםרכוש סמוך ורכוש 

    ל בסיס נזק ראשון. ש"ח ע 20,000בסך  -                                      פינוי הריסות 

       

 ל דין: ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"צד שלישי"( על פי כ .ב

 ח ש"   500,000            לתובע         גבול אחריות 

 ש"ח   500,000          למקרה                                  

 ש"ח   500,000         לתקופה                       

ח .ג העבודות  ביטוח  בביצוע  הקבלן  ע"י  המועסקים  העובדים  כל  בגין  מעבידים  בות 

 הם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך: ועובדילרבות קבלני משנה 

 דולר   1,500,000     ובע ת

 ביטוח המפקח ומנהל הפרוייקט. .ד

מכסה,   .2 הקמה  ו/או  קבלניות  עבודות  לביטוח  וחריגיה,הפוליסה  לתנאיה  לא ש)  בהתאם 

יזי  ( עד כמה לא שונו במפורש באישור זה, אובדן או נזק פ1/98יפחתו מתנאי פוליסת ביט  

לקוויה וחומרים לקוויים )למעט    לתי צפוי, לרבות נזקים הנובעים מתכנון לקווי, עבודהוב

ועבו המתקנים  הציוד  החומרים  לכל  הנזק(  או  לאובדן  שגרם  עצמו  הלקווי  דות  החלק 

הנכללי  וההתקנה  והתגלו  ההקמה  העבודות  ביצוע  בתקופת  אירעו  אשר  בעבודות,  ם 

סוי וההרצה ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה  פת הניבתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקו

חודשים ממועד מסירת העבודות למזמין. השיפוי במקרה אובדן או נזק    12בפוליסה בת  

 חדש. של הרכוש שניזוק למצבו כ הוא בהתאם לעלות השיקום ו/או ההחלפה
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עבודה   שכר  מומחים,  שכר  שתידרשנה,  מיוחדות  הוצאות  הפוליסה  מכסה  כן  כמו 

וכיו"ב עד לסכום עבודות לילה, הוצאות הובלה מיוחדות, משלוח אווירי    חגים,  בשבתות,

 מתגמולי הביטוח.  10% -השווה ל

 ני התאריכים נכללים(.)ש  ______עד   _______כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך   .3

   דרישת הקבלן ו/או המזמין שתועבר אלינו בכתב יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות   לפי .4

 ודשים.  ח  6יין בדרישה עד לתקופת הארכה מצטברת מכסימלית בת י שיצו כפ 

)ג( וכן כיסוי נזק    1)ב(,    1למען הסר ספק מובהר בזה כי הכיסויים המפורטים בסעיפים  

סמוך, ופינו  לרכוש  עובדים  לעליו  עבודות  רכוש  ביצוע  בעת  גם  בתוקף  הינם  הריסות  י 

 חודשים.   12תחזוקה בת 

של .5 הביטוח  בנו  הקבלן  בפוליסות  חברות  המזמין,  כנגד  תחלוף  על  ויתור  סעיף  ת,  ייכלל 

 עובדי המזמין וכל הבא מטעמו.

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:  .6

 ין. או קבלני משנה ו/או המזמ/"המבוטח" בפוליסות יהיה הקבלן ו .א

בע"מ"המזמין"         הגליל  פלג  של   תאגיד  מסונפת  חברה  ו/או  בת  חברת  כל  לרבות 

 או שלוחים ועובדים של הנ"ל. /זמין והמ

 לישי נכלל סעיף אחריות צולבת.בביטוח חבות כלפי צד ש .ב

רמה  נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול אלא מחמת אי תשלום או מ .ג

א בטוח  תגמולי  הנ"ל  בתביעת  בנסיבות  הפוליסות  ביטול  עלינו.  הוכחתם  חובת  שר 

יום לפחות לפני מועד הביטול    60בוטחים  לכל המיהיה מותנה במתן הודעה מוקדמת  

 המבוקש. 

שהמזמין תביע .ד למי  או  למזמין  תשולמנה  המזמין  לרכוש  ו/או  לעבודות  נזק  בגין  ות 

קבלה וסילוקן לצורך על כתב    בע"מ   הגליל   ד פלגתאגיכתב לשלם ודי בחתימת  ביורה  

 ביצוע התשלום. 

א בשמו או מטעמו לא וכל הבנקבע כי הפרת תנאי הביטוח בתום לב על ידי הקבלן   .ה

 תפגע בזכויות המזמין. 

לבד  .7 ההשתתפות  הקבלן  סכומי  ולתשלום  הביטוחים  עבור  הפרמיות  לתשלום  אחראי  ו 

 העצמית במקרה נזק. 

כזה(   .8 יש  )אם  סעיף  מגביל כל  או  מקטין  או  כאשר   המפקיע  אחריותנו  את  כלשהי  בדרך 

ולגבי המזמין   כלפי המזמין,  יופעל  לא  ביטוח אחר  הנ"ל    הביטוחקיים  הפוליסות  פי  על 

את   המזכה  ראשוני"  "ביטוח  זכות  הוא  ללא  תנאיו  לפי  המגיע  השיפוי  במלוא  המזמין 

ל  המזמין  ממבטחי  תביעה  זכות  וללא  המזמין  בבטוחי  החיוב  השתתפות  בנטל  השתתף 

 . 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א   59סעיף כאמור ב

ליסודו  .9 המתייחסים  החריגים  ומבוטלים:  ובניבטלים  מעליות,  ת  למנופים,  דרכים,  ינים, 

ופריקה, חפירות, צינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים )בכפוף  מכשירי הרמה, טעינה 

)עד   רכב  כל  המוסמכות(  הרשויות  אצל  המכו   150,000לברור  לסכום  מעל  בביטוח  $  סה 

 . הרכב( מלבד האחריות
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 רישום פרטי הצנורות והיצרן -7 חלק

 

 . בלןאו יצרנים כולל פירוט כל סוגי הצנרת המסופקים ע"י הקקים ו/רשימת ספ  7.1

להלן רשימת הספקים והיצרנים של הצנורות, בכל העומקים, הכלולים במחירי היחידה של  

לת את שם הספק שנתן לנו הצעה לפרוייקט  חת של הצנורות. הרשימה כולסעיפי הספקה והנ

 צעה. זה ושמות יצרני הצנורות שאליהם מתייחסים בה

 
בעלי תו תקן  הקבלן חייבים להיות    מובהר בזאת כי ידוע לנו כי כל הצנורות שיספקו על ידי 

 . ישראלי

 
בצו את  ילווה  אשר  הצנורות  יצרני  מטעם  שדה  שרות  יעמיד  מהלך  הקבלן  בכל  הפרוייקט  ע 

 ה. העבוד

 
 על הקבלן לפרט בנספח להצעתו את הדרכים בהם יבצע שרות השדה את עבודתו. 

 

  PVCת צינורו .א

 __________ ______________________________________    שם הספק:

 
 ________________________________________________    שם היצרן: 

 
 סכום )₪( מחיר יחידה  רתכמות משוע קוטר הצינור #

1     

  סה"כ צנורות לא כולל מע"מ 

 

  צינורות פוליאתילן  .ב

 ____________________________ ______ ______________   שם הספק:

 
 ________________________________________ ________    שם היצרן: 

 
 סכום )₪( מחיר יחידה  כמות משוערת קוטר הצינור #

1     

  ה"כ צנורות לא כולל מע"מ ס

 

לאספה   היחידה  במחירי  כלול  הצנרת  לאספקת  שהתשלום  לנו  שידוע  מצהירים  אנו 

ורך נטו של . המחיר שישולם יהיה רק במסגרת הנ"ל ויהיה רק עבור אהצנרת  והנחה של 

 הקווים שיבוצעו בפועל בשטח, לפי מדידה שתבוצע "לאחר ביצוע". 

 פרויקט זה.אנו מצרפים את הצעות הספקים ל

 חתימת המציע __________________    ________תאריך ________
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ה יצרן/ספק  את  להחתים  הקבלן  על   : היצרן/ספק"  צינורוהערה  "הצהרת  טופס  עם  ת 

 המצ"ב.

 צרנים/ספקים יש להחתים כל אחד מהם בנפרד. במקרה של מספר י

 
 הצהרת יצרן/ספק הצינורות  7.2

בדיק בדק  כי  מצהיר  ההנד היצרן/ספק  המסמכים  כל  את  מקפת  המכר  ה  בחומר  סיים 

פרטים,   )תוכניות,  זה  מכרז/חוזה  במסגרת  ביוב  קווי  לתכנון  כתבי  מפרטיםהקשורים   ,

וכי הצינורות  נרכשים  לשמו  השימוש  ואת  התאמה    כמויות(  מתאימים  שיספק  הצינורות 

ז  לייעודם  מתאימים  הצינורות  וכי  שפכים  כמובילי  בהם  שיעשה  לשימוש  עפ"י  גמורה  ה 

בפניו שהוצג  הצינורות    התכנון  והטמנת  ההובלה  היצור,  מפרטי  הוראות  תבוצענה  ובאם 

 ל ידו.שהוצגו בפניו ואושרו ע 

 

הפרוי ביצוע  את  ללוות  היצרן/ספק  מתחייב  לכך,  סיומו  בנוסף  ועד  מתחילתו  כולו  קט 

להנחיותיו  ומסירתו לידי המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם  

 המלאה. ולשביעות רצונו 

המתכנן   הצמוד,  המפקח  הקבלן,  בפני  מיידית,  להתריע  כן  כמו  מתחייב  היצרן/ספק 

 ם במפרט הטכני. ן, על כל ליקווי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתביוהמזמי 

 

_____________________     ____________________      ________________ 

 חתימת + חותמת                       כתובת                     נרת הפלדהשם היצרן/ספק צ

 

_____________________    _______________ _____      ________________ 

 חתימת + חותמת                       כתובת                 י.סי שם היצרן/ספק צנרת הפי.ו 
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 מסמך בטיחות  – 8חלק 

 

בז ומוצהר  מסמך  מוסכם  כי  ל   זהה  להחליף,  את  בא  כלשהי  אחרת  בצורה  לשנות  ו/או  הוסיף 

התאמה בין האמור במסמך זה לבין  -יו/או אבכל מקרה שתיווצר סתירה    החוזה האמור במסמכי

 יחולו הוראות מסמך זה.  ,החוזההאמור במסמכי

 

ת קבלני   הוראות נספח זה יחולו על הקבלן ועל כל מי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות, לרבו .1

 רו מי מעבודות ההקמה, פיתוח, סלילה, בניה וכו' נשוא חוזה זה.משנה, שיבצעו עבו

לגרוע מהאמור ב .2 כל   1סעיף  מבלי  יהיה אחראי בלעדי לקיום    לעיל, מובהר בזאת שהקבלן 

וישא   זה,  חוזה  נשוא  מעבודות  מי  עבורו  שיבצע  משנה  קבלן  כל  ידי  על  זה  נספח  הוראות 

יד   באחריות המלאה להפרת ידי כל מי  מי מהוראות נספח זה על  ו/או על  י האמורים לעיל 

עבודות. בביצוע  שיועסק  שהור ,מטעמו  מתחייב  נסהקבלן  בכל אות  בכתב,  יפורטו,  זה  פח 

 מטעמו לביצוע העבודות. התקשרות בינו ובין כל קבלן 

מכלליו  .3 לגרוע  )מבלי  לרבות  בעבודה,  והגיהות  הבטיחות  דיני  כל  כי  בזה  מצהיר  ת  הקבלן 

ה  ארגון  חוק  לעיל(  תשי"ד  האמור  העבודה,  על  בעבודה     1954  –פיקוח  הבטיחות  פקודת   ,

התש"ל   חדש(  פקוד  1970  –)נוסח  הגז  ,  חוק  והבניה,  התכנון  דיני  חדש(,  )נוסח  הנזיקין  ת 

, וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי מעושי  1989  –)בטיחות ורישוי( התשמ"ט  

א חוזה זה, והוא מתחייב להבטיח בזה  נוגעים לביצוע העבודות נשוהחקיקה המפורטים, ה

י מטעמו  מי  שכל  לכך  ולדאוג  עליהם  קפדנית  אחהשגחה  הבטיחות  מלא  הוראות  כל  ר 

 במקום בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר. שבדינים האמורים, כל זמן היותם 

העבודה .4 בשטח  נציגו  שישמש  ומיומן  מוסמך  עבודה  מנהל  ימנה  מינויו  הקבלן  על  ויודיע   ,

רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי תכלול גם את פרטי העבודות האמורות  במכתב  

 מועד התחלת העבודה באתר. כן את להתבצע ו

ידא .5 הקבלן  מטעם  העבודה  הגידור,  מנהל  הפיגומים,  החפירות,  תקינות  את  לבדוק  ג 

ויו שבאחריותו  העבודה  תחומי  בכל  וציוד  מתקנים  בהם.הסולמות   נכון  שימוש  על  ,ודא 

וככל  המ )אם  וכד'  והבינוי  עבודות החפירה, ההריסה, הסלילה, התשתית  לוודא שכל  פעיל 

טת צעדי בטיחות לסוג  וצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה ורק לאחר נקייו( יבשיה

 ואופי העבודה שבביצועו. 

  שוחות וכד'( באזור העבודה   בעבודות חפירה יגדר הקבלן את שטחי החפירה )בורות, תעלות, .6

יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשע גידור  ידי  ות  על 

ושלטי  היו בשטח  מתאימה  תאורה  להציב  הקבלן  על  והחשיכה.  לאורך  ם  תקניים  אזהרה 

לתעלות   מעל  יציבים  גשרונים  להתקין  ידאג  ומעברים  חצייה  בנתיבי  החפירות. 

מטעמו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, בציוד המגן  לן יצייד את כל מי שיעבוד  פתוחות.הקב

 התאם לסוג העבודה. דין, בהנדרש כולל אפודים זוהרים על פי ה
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העבודות נשוא חוזה זה, ישתמשו אך ורק במכונות,  הקבלן ו/או כל מי מטעמו שיבצע את   .7

וד  בטיחות המפורטות בדין, בציציוד מכני הנדסי, וכלי עבודה תקינים העומדים בדרישות ה

 חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות ופיגומים תקניים בלבד. 

יקיון באתר העבודה  ויפנה בכל סוף יום העבודה  כל  דר והנהקבלן מתחייב לשמור על הס .8

על  פס יהיה  הפינוי  מיותרים.  מכשולים  למניעת  העבודה,  לאתר  מחוץ  אל  וגרוטאות  ולת 

 חשבונו. 

קבלן   .9 )וכל  חפהקבלן  בביצוע  יתחיל  לא  הסכמת  מטעמו(  לאחר  אלא  האתר,  בתחומי  ירות 

עבודה )כבלי חשמל, צנרת באתר ההמפקח  המאשר כי לא קיימים מכשולים תת קרקעיים  

ניקוז,   ביוב,  גז,  צנרת  לדרוש  מים,  הקבלן  חייב  זה,  מסוג  מכשולים  קיימים  אם  וכד'(. 

הלכי  יות מפורטות באשר לאופן וממהמפקח נתונים מפורטים ומדויקים על המצאם עם הנח

 הביצוע. 

זוהרים    סימון   הקבלן יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי .10

 טחון עובדיו ובטחון הציבור באתר העבודה. הנדרשים על פי דין, כדי להבטיח את בטחונו, ב

ידי .11 על  לידיעתו  שיובאו  הבטיחות  דרישות  אחר  למלא  מתחייב  לרבות    הקבלן  המפקח, 

מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה  הרחקת עובד  

 . בתחומי האתר
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 תוכניות לבצוע  – 9חלק 

 

 קנ"מ נושא מס' הגיליון

   

 1:1000 מזרח  - גליון מפתח  –קווי ביוב  4275-2

 1:1000 מערב  -ן מפתח גליו  –קווי ביוב  4275-3

 1:250 מזרח  תנוחה -קווי ביוב   4275-9

 1:250 מזרח  תנוחה -קווי ביוב   4275-10

 1:250 מערב  תנוחה -ב  וי ביוקו 4275-11

 1:250 מערב  תנוחה -קווי ביוב   4275-12

 1:250  מערב תנוחה -קווי ביוב   4275-13

   

 1:100/1:500 חתכים לאורך מזרח  –קווי ביוב  4275-21

 1:100/1:500 חתכים לאורך מזרח  –ב קווי ביו 4275-22

 1:100/1:500 ערבחתכים לאורך מ   –קווי ביוב  4275-23

 1:100/1:500 ערבחתכים לאורך מ   –קווי ביוב  4275-24

 1:100/1:500 ערבחתכים לאורך מ   –קווי ביוב  4275-25

 

 1:20 פרט עטיפת בטון והנחת צינור בתעלה  9.1סט 

 1:20 חת מפל פנימי מחוליות טרומיות שוחת מפל חיצוני ושו 15סט 

 1:20 שוחת בקרה מחוליות טרומיות  17סט 

 1:20 לסימון קווי מים וביוב   ט עמודפר 27סט 

 1:20פרט מפל חיצוני גלוי על קיר                                                                            7סט 

 

ה אם תתווספנה, במהלך העבודה לצורך הבהרות ו/או תוספות  ן תכניות נוספות אשר תתוספנוכ

 המפקח. נן או ו/או השלמות עליהם יחליט המתכ

 

 קבלן ___________________  חתימת ה                 תאריך __________ 
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 מים והביוב פלג הגלילנספח בטיחות תאגיד ה
 

 כללי  .1
,  , בטיחות התנועהורתאגיד המים פלג הגליל הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבמדיניות 

על הקבלן להקפיד על עמידה בכל הנחיות  תה. אחריוה באתרי העבודה אשר בובטיחות בעבוד

אינו מחליף את  מודע לכך שנספח זה  הבטיחות לפי כל דין ולפי הוראות חוזה פלג הגליל. הקבלן

 לפיהן.  ולדין, ועל הקבלן להכיר את ההוראות הקבועות בכל דין ולפעהוראות הבטיחות לפי כל 

 ר תפקידם לפקח ולבקר על מילוי , אשיקטים חות מטעמה ומנהלי פרומפעיל יועצי בטיהתאגיד 

 יל. שראל ולחוזה פלג הגלהקבלנים אחר הנחיות הבטיחות בעבודה, וזאת בהתאם לחוקי מדינת י

 ח זה לבין הוראות הדין, או בכל מקרה של אי בהירות, על בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספ

 לקבל את התייחסותו.למנהל הפרויקט ובלן לפנות בכתב הק

 
 מטרה
 הנספח הינה להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות  מטרת

 העבודה של התאגיד.  ביצוע עבודות באתרי ובעבודה בעתבתנועה 

ם של אי  קוהוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מ

 הנחייה אחרת ע"י פלג הגליל.    יתנהכן נ  דין בכל מקרה, אלא אםתגברנה הוראות ה התאמה, 

נו גורע  מטעם  פלג הגליל אי י הפרויקטיםנספח זה והפיקוח הנעשה על ידי יועצי הבטיחות ומנהל

בכל צורה שהיא מאחריות המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחות בעבודה ולפעול  

 הגליל.   הקבלנים של פלג  אם להוראות חוזההתב

 

 הגדרות
תר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות  א - עבודהאתר 
 ח ותשתית. פיתו 

ל הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות,  מכלו  -טיחות בעבודה ב
 ם באתר.והאנשים הנמצאי להגן על העובדיםת בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנ

הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת   כלולמ - הבטיחות בתנוע
 ניעת תאונות דרכים.ובדים באתר, לצורך משי הדרך והע התנועה, והגנה על משתמ

תמרור וכל  ם  תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללי -הסדר תנועה
מיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן  ל, המופע  סלול, מוצב, מסומן אואו התקן בנוי,  סימון 

 השימוש בדרך. 
כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין  כולל הסטתה, לרבות  י בניתוב התנועה,כל שינו  - העברת תנועה

 שלבי הביצוע של הפרויקט. 
בטיחות מטעם  וכשירות בנושא העל תעודת הסמכה ב ממונה בטיחות -ממונה בטיחות בעבודה

 לאתר העבודה.  מונהכלה שמשרד הכל
מבנה שגובהו  מדובר בבנייה של  נדרש באתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד ש –עוזר בטיחות 

בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע   ;מטרים רבועים 1,000טרים ושטחו מעל מ 7מעל 
כעוזר    ודיתר ייע ה המעידה על כך שהוכשדסית ובידו תעודעבודות בנייה הנו עבודות בנייה א

מוכר ע"י מפקח   בטיחות בנושא ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים או ע"י מוסד לימודים
 הוראת שעה(.  – 11ן הפיקוח על העבודה תיקון בודה ראשי )חוק ארגו ע

יסיון  בי ישראל ובעל נ ה מטעם חברת נתיועבוגר קורס יועצי בטיחות בתנ -יועץ בטיחות בתנועה
 ת. שנים לפחו 5של 
טיחות(,   על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול ב -הבטיחות וסקר סיכוניםנית תכ

 . 2012 -  התשע"ג 
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 לי בטיחות כל
האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע  

לת עבודה  תחי ולפנימתן צו התחלת העבודה  הראשי"(. לאחר   קבלן" או" הקבלן"ה)להלן: 

ך  פלג הגליל. התדרוראשונה באתר העבודה, על הקבלן לקבל תדרוך בטיחות מקיף מנציג מטעם  

 והקבלן יידרש לחתום על ביצוע התדריך )ראה נספח א'(.   יתבצע במשרדי האתר

ל ממונה  העבודה באתר. ע   שיפקח על ביצוע מובאחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מטע

ור כשירות בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של ממונה  איש ת בעלהבטיחות להיו

פלג הגליל על הממונה לנקוט בכל    ר מנהל הפרויקט מטעםמראש ובכתב לאישוהבטיחות יועברו 

חות  דרש בתקנות הבטיכנהאמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' 

ועיות של תאגיד המים פלג הגליל ובא כוחה  מקצ וראותגות במדינת ישראל, בהבעבודה הנהו

וק אחרות. על  אות המפקח והוראות ח והגהות על פי הורמבצע העבודה/הממונה בתחום הבטיחות  

למינוי  ף הקבלן למנות מטעמו ממונה בטיחות, אשר יפקח על הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוס

 ודה.  מנהל העב

ימים   7הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תוך חוק. מך כ ה מוסקבלן למנות מנהל עבודבאחריות ה

סמכה וכן יוודא  ה המוסמך ותעודות ההממועד קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבוד 

 משלוח הודעה למנהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.  

כל יום  של ומו ו וסי באתר העבודה, בתחילת ר ליקויי בטיחותבצע סריקה לאיתול באחריות הקבלן

 עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים: 

 ת הסריקה.  תאריך ושע •

 המפגע.   •

 אופן הטיפול.   •

 בטיחות בתנועה 
דה לפני  יקט, רישיון עבורוהיתרי עבודה/רישיון עבודה על הקבלן לקבל מנציג העירייה ו/או הפ

את הפרטים הבאים: סוג העבודה, מיקום מדויק   לולויכ באתר עבודה. הרישיון יימצאתחילת ה

 פי תנאי הרישיון. בלן מתחייב לפעול עלבקנה מידה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. הק

בודה על  העשילוט, תמרור ואמצעי בטיחות על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר  

שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי  ות וכני אם לת ור ואמצעי בטיחות בהתהציב שילוט, תמר הקבלן ל

נת עובדי  ודכנת או הנחיות להגתנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המע

  תרדרך בדרכים עירוניות ודרישות  מנהל הפרויקט אם וככל שיידרש. כל התמרורים שיוצבו בא

חלק   2247תקן ישראלי מס' ( ואור חזירי)מ  1.1חלק   2247מס'   אמים תקן ישראליהעבודה יהיו תו

ות  קנות והנחיות המאושר)תמרורים(. גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בת 1.2

לוח התמרורים והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות    –תקנות התעבורה  -להצבת תמרורים 

  120ורך צלע ש א משולס"מ   80עודכנת )עגול קוטר ושר במהדורתו המין עירוניות המא ב בדרכים

יהיה מצויד  במבואות אתר העבודה,   908המוצב על תמרור   901ס"מ(. על הקבלן לוודא כי תמרור 

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932תמרורי  בשלישיית 

המוצבים על  ומעקות הבטיחות ת  על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחו

שרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה  מאוים ההמוצרבאתר מופיעים ברשימת  ידו 

חץ נגררת, לוח נייד    הדורשות שימוש בעגלתובטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה. בעבודות  

המאושר ע"י    - מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם למבנה המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב"
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הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה  לב ומת ת. תש להתקני תנועה ובטיחו עדה הבין משרדיתהוו

ט לתקן  גיה נייד העונה למפרדרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עגלת חץ( סופג אנר

ל  המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות. מובהר, כי כל האמור בסעיף זה ח

די לגרוע מאחריותו  ה כמשנ קבלנים הקבלן ואין בהעסקת נה המועסקים מטעגם על קבלני המש

 של הקבלן הראשי. 

טיחות מטעם  הבטיחות או ממונה הב תאגיד המים פלג הגליל רשאי לדרוש בכתב את החלפת קבלן 

רי  יזהקבלן בעקבות תפקוד לקוי, סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואב

 בטיחות. 

 על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא  ובהלה חעה, ח י תוכניות הסדרי התנוהצבת השילוט לפ  לאחר

 יהיה חיוב נוסף בגין כך. 

 

 תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות את  צע תדרוך לעובדיו עם על מנהל העבודה מטעם הקבלן לב

 הנושאים הבאים: 

 מהות ביצוע העבודה.  •

 בטיחות בעבודה.  •

 תנועה. ב  בטיחות •

 תנועה.הכוונת ה •

 
 וספיםדגשים נ

נועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה ול תו מסלסגירת נתיב ו/א •
נועה בשכר, ו/או גורם קת שוטרים או פקחי ת למסלול חילופי באופן זמני, מחייבת העס

 אחר שהוסמך להכווין תנועה עפ"י דין. 

 . י שלא הוסמך לכךמ חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י •

בטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה  נה ללן משהתקשרות עם קב ן לבצעבאחריות הקבל  •
 באתר.

באתר  ה עליו החובה להפעילקבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחל •
 צוותים מוסמכים בלבד.

היה בוגר קורס  י  עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה 2צוות האבטחה כאמור, ימנה לפחות  •
 שמו.  תעודה תקפה על  ה, בעלאבטחת אתרי סלילל

העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום   -וע מעקףביצ •
יקט, הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה  ובאישור מתכנן הפרו   עם משטרת ישראל

אושר במהדורתו  המ המעודכן ועפ"י המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות 
 מעודכנת. ה

ו פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט  ו/א וטריםהדורשת הפעלת שעבודה ביצוע  •
 ו/או מי שהוסמך על ידו באתר העבודה. 

  .א
 ה בשל ליקויי בטיחותהפסקת עבוד

הפרויקט מטעם תאגיד המים פלג הגליל יורה על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי שיקול  מנהל  
 תר.  ם באעובדילמשתמשי הדרך ו/או ה תי, המהווה סכנהרוע ליקוי בטיחואידעתו, 

 מנהל הפרויקט יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:
ו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו ות לפי יבל דו"ח ממונה בטיחכאשר ק .1

 אי הישנותם.ל מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל 
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ר, או במהלך שוטף של העבודה, בוק  ע בכלהיומי, שבאחריותו לבצר במסגרת הסיור כאש .2
דרך ו/או  יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי ה

 תר. לעובדים בא

 "י הנחיית בא כוח תאגיד המים פלג הגליל. עפ .3

 חריגה מהוראות המפקח.  .4
 

שום  ל, ירמיידי בעל פה. במקבי ה"פ לקבלן באופןיימסר על ידי מנה הדיווח על הפסקת העבוד
 מנה"פ את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר. 

טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון   שהקבלןלאחר שמנה"פ ווידא  החזרה לעבודה תיעשה 
 הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר. 

 הנחיות מנה"פ.פ"י  קוי ע לטפל באופן מיידי בליוטרת את הקבלן מ ת העבודה אינה פ סקעצם הפ
, יפעל  במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ 

 חלופי, בהתאם להוראות החוזה.קבלן  מנה"פ להפעלת
נזקים שיחולו  ים בטיחותיים, הויבכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות, בשל ליק 

 ה כליל, יחולו על הקבלן. פסקתעקב הועד הפסקת העבודה או במ
 ראה נספח ב' -ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות 

 הבטיחות בעבוד
 ד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה.  תר עובלא יכנס לעבודה בא

 . שי כנדרש בתקנותאילא יכנס לאתר עובד שאינו מצויד בציוד מגן 
שוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן  כל הואת  ת את כל העובדים באתרזו כוללהנחיה 

 רש בתקנות הבטיחות. כנד –עצמו, מהנדס הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' 
 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין. 

הבטיחות בכל תחום   בתקנות להגדרות  קבלן ראשי בהתאם ה הקבלן אשר ייחתם עמו החוזה יהי
דה , וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט כגון: חח"י, חמ"י,  העבוחומי מת

ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי  הוט, וכיו"ב. הקבלן גיחון, בזק, 
ך. באזורי עבודה בהם  שתמע מכעל כל המעבור הגדרה זו, ו  היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשה

המפקח קבלן ראשי אחר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי    ע"י יוגדר
הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר ויישא בכל העלויות   שהוגדר ע"י המפקח

 החוזה. 
קבלן ראשי, על  קבלן, כה בידי האזור העבודה הינב מודגש כי האחריות הראשית לנושא בטיחות

 נה. בע ממ כל הנו
המפקח ו/או תאגיד המים פלג הגליל רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית  

ות הנדרשים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות  י תנאי הבטיחות והגהשלא על פ 
או לעבודה ו/או   ו למבנהם שייגרמריות עבור הנזקיאחהמפקח. הקבלן משחרר את המזמין מכל 

 לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. או /דים ולעוב
תיקניות, גישרונים   בודתו בגדרות זמניותעל הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור אתרי ע

ומס הולכי רגל  לעלהולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן 
צעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות,  , אמפלדה  לרבות רכב כבד )פלטותי רכב, הן לעומס ו

מכים( פיקוח,  גורמי הבטיחות המוס  מתקני תשתית, מחסומים וכו', כדרוש על פי דין ועל ידי
ביצוע   ותעירייה, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד' )כל העבודות הנ"ל, הכולל

ק ממחירי היחידה ולא תשולם  ן חלת הינ צעים, לכל זמן העבודוים המבול האלמנטואחזקה ש 
 תוספת כלשהי(. 

 
 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן: 
ו כנדרש עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת  ל עבודה מוסמך" מטעמלמנות "מנה

רדי האתר  בלן במשבידי הק נהל העבודה תמצאמ הבנייה ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של 
 בכל עת. 

 ן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'. הקבל ריות  באח
 ויקט. חות מוסמך מלווה לפרבאחריות הקבלן למנות ממונה בטי 

איש כולל עובדי קבלן משנה או מטעמו, ימונה ממונה בטיחות   100אם בפרויקט עובדים מעל  
 ח על העבודה. מהפיקו ור על כךעצמו ויקבל איש תרלא

 ובדיו ועל המועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות ן וע הקבל   באחריות
 ת: בעבודה ובתנועה, לרבו

 1954  -על העבודה, התשכ"ד  חוק ארגון הפיקוח
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 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  
 יה. ותפקודת התעבורה ותקנ

 החברה הלאומית.  ות מטעםות הבטיח נהלים והורא
 תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות במהדורתו המעודכנת.  סדרייך לההמדר

 נה בטיחותית כחוק במקרים הבאים:כנית ארגון אתר מבחיעל הקבלן להגיש למנהל הפרויקט ת
 קבלני משנה.   אואנשים, כולל עובדים ו/  51באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל 

 . דיפוניםירות עם חפ
 וק. הריסות המוגדרות כח 

 גורני צריח ומעלה. ני עש
 מ'.  25גובה סופי של המבנה עולה על 

 העבודה ו/או המזמין.  עבודה אזורי של משרדבכל אתר, במידה וקיימת דרישה של מפקח 
 
 

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות
כת במהלכה. סקר הער תחילת העבודה ו ניבאחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפ  .1

סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות אתר ות ול סיכונים מטרתו לזה 
 עבודות בניה, ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה. 

  .ב

עבודה . יש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר ה באחריות הקבלן להג  .2
 –ות(, התשע"ג  ית לניהול הבטיח על העבודה )תכנ וחהמיועד, ועל פי תקנות ארגון הפיק 

2012  . 

  .ג

ן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק, ולדאוג כי  הקבל על  .3
 ל עת.פנקס זה ימצא באתר בכ 

 
זיק על חשבונו ובהתאם  כלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחמבלי לגרוע מ

וכל  זהרה ירה, גידור, תמרורי ארט בהן אמצעי שמם להוראות וכמפותאלצרכי האתר ו/או בה
הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם של העובדים והמשתמשים  

 ין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי. יהיו דרושים על פי דבדרך ו/או ש 
 

 : וך דגש מיוחד עלת 1139מים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  עבודות פיגו

 מ'.   6עת שגובה הפיגום עולה על  בכל פיגוםקטיבי והגשת תוכניות אישור קונסטרו  •

 בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום:  •

 אבטחת כלי עבודה   •

 כובע מגן.   חבישת •

 כשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.  העתקת מ •

   ).ציוד מגן אישי למניעת נפילה (רתמות וחגורות בטיחות •

  סוער.קרבתו בעת מזג אוויר ה על פיגום או בחל איסור עבוד •

מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך   6לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  יש •
לתקנות עבודות   17פרוק של הפיגומים )כמוגדר בתקנה ד שלב הבודה לרבות עהבנייה והע

 ( . 1988 –בנייה, התשמ"ח 

 .  פני תחילת יום העבודהתקלות/סיכונים לא סריקה לאיתור ודבאחריות הקבלן לו  •

 סריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים: מן הבז •

 תאריך הסריקה.   •

 התקלה/הסיכון.   •

 ופן הטיפול.  א •
 םפיגומי

 חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב. 
תוך עמידה על הקרקע   העבודה בביטחון  אי אפשר לבצע אתם חובה להתקין פיגומים מתאימים א

 ח עבודה יציב ובטוח. משט  או על
  הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי
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שגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים )בונה   ק( אך ורק בהב )ולפרפיגום יש להצי
ת הפיקוח, או  ה במבחן של מחלקומים ועמד בהצלחיג מקצועי שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פ

 הגבוה ביותר בטפסנות(.  שלתיג הממבעל הסו
 ידי מנהל העבודה -איכות הפיגומים ובדיקתם על

עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע  , ואם הפיגוםומר טובאת הפיגומים יש לייצר מח 
א חלודה  ם ממתכת יהיו ללמיומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגו

 את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות. דוק יב לבמנהל העבודה באתר חי מתקלפת.
 פיגום מפרקים מלמעלה למטה

וך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים  מעלה למטה, ת לבצע מלאת פירוק הפיגום יש 
 . ק אותם אל הקרקעירות ואסור לזרוזההנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד ב

 אופן התקנת פיגומים
ניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומים  ת הבתקנו

לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה   דה ראשי רשאיפקח עבואפשר להתקין. מ
 פיגום, ואישור כזה חייב להינתן בכתב. 

 יםפיגום זקפ
ר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי  מט 18על  קפים מעץ שגובהו עולהאי לכך שפיגום זהבניה אחרמבצע 

י עץ  זקפי הפיגום על אדנ תכנון. יש להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום, ולהציב את
ן  כמפורט בתקנות. התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבניי 

 ר. ף יציב אחאו לגו
 פיגום ממוכן 

המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני,  כן )ם ממואם עושים שימוש בפיגו
ור היצרן לגבי הדגם של הפיגום,  וג כי יהיה בידו אישחשמלי, או הידראולי( על מבצע הבניה לדא 

 ים.  ים הממוכנהפיגומי  ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמ
 ום.הפיג מוצב אלו להימצא באתר שבו על תעודות 

ידי בודק מוסמך לפני  -פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על
 יצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו. בו, וכן מיד לאחר ב  השימוש

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
ה)או מפרט היצרן(  כתוב כנית פי ת-ום באתר, אלא עלממוכן ממקום למק יר פיגום  ר להעבסוא

 כנית. פי הת-הנשמרת באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על
 

 פיגום  מתקן הרמה על
אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים  

 ידי מתקן ההרמה.-עלאו באדם שעליו   יעה בפיגוםעו פג מנשי

עדכון  2019ן יתייחס לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תיקון התשע"ט הקבלערה: ה
 תקנות הפיגומים.

 למותסו
 במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם וךסולם יהיה אר

על שני מטרים,    ך הסולם עולהאורם סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. א
לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם,  אחד במטר  הוא צריך להיות גבוה 

 ביותר של הסולם. והדם הניצב בשלב הגבאלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לא
 ידי ברגי קשירה -חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על

-חות, או על ל הפ טר לכ מ 0.5ברגי קשירה כל  ידי-ים יחוזק עלה על שני מטרעולו סולם עץ שארכ
ר  ידי חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחוב

צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ  . לזקף רק במסמרים
 "מ.ס  35ס"מ, ולא יעלה על   -30

 ח יציבותווצב באופן שתובטסולם נייד י
ם ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש  במקויוצב סולם נייד  

 בו.
יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי  ,  הסולם באופן יציב  אם אי אפשר להציב את

אסור  עלה והן למטה, ון יציב הן למאופב  למנוע תזוזה. שני הזקפים של הסולם צריכים להשען
 ו. שלביאחד מלהשעין סולם על 

אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או    -4אפקי ל  1סולם נייד יועמד בשיפוע של  
 החלקתו.

 בין קומות באתר בניה ר סולם המקש
 סולם יכול לקשר עד שתי קומות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר. 

 ויגודר משלשה צדדים.   קטן ככל הניתן, עובר הסולם יהיהו דרכ הפתח 
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 ם פתחי
 פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר כל

פיר  גות או בבמסלול מדר כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג,

ותקן  מעלית חייב להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח י

ת רגליים למניעת  לוחותקין לתו של אדם. כן יש להיכון למניעת נפים אזן יד ואזן ת ע מעקה

  45-50גובה של  ס"מ, והאזן התיכון ב 90-115נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה של 

  ס"מ מעל המשטח או  15-לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ  ס"מ.

 הרצפה. 

קרה או תידרש פלג הגליל  כל מוכי בים מוטלת עליו כמבצע ריות לגידור פתחהר לקבלן כי האחובמ

     ה       ביצוען, תהילשאת בתשלום כלשהן בגין נזק שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות 

 פלג הגליל זכאית לשיפוי מאת הקבלן, מבלי לגרוע מאחריותו כאמור. 

 גודרנו חייב להיות מממים ליפול חלל בקיר שעשוי
ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר,    90- ותר מ שפתו התחתונה נמוכה יחלל בקיר ש

יד ואזן תיכון  -ל אזן במעקה בע ודר אף הוא ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יג 
 כמוסבר לעיל. 

 אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר 
ציוד  ברת ץ להעומו, אלא אם הדבר נחו קיר לא יוסר ממקתחים או חללים בפ  דור החוסםגי

 וחומרים.  
שיבו  אם מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולה 

 כל שאפשר.מוקדם כ למקומו 
 
 

 טפסות
 תקן ישראלי לטפסות
 פני היציקה. דה לבדוק אותן לבו( להתקנת טפסות, ועל מנהל הע  904י קיים תקן ישראלי )ת" 

 תשה לקיום תכנית לטפסודרי
 הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות: רים במק

 מטרים.  2במפלס או תקרה שגובהה עולה על   .א

 ס"מ.  -21יותר מ י בטון של תקרה בעובל  .ב

 ס"מ.  75לקורה שגובהה עולה על   .ג

 . יהבעל צורה או מידות לא מקובלות בבנ לכל רכיב  .ד

  .ד
 הפר זות בסוק טפסות שאינן מפורטיות להקמה ולפירהוראות מקצוע

 בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית 
 ידי טפסנים, ובהשגחת -, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק עלדת התומכותאופן העמ  לתומכות,

 עשרה(. -יעו לגיל שמונהוש שנים לאחר הגשל בונה מקצועי)בעל ניסיון של יותר מ
 אשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות. אי לשי רשמפקח עבודה רא

 בניה טרומית 
 ו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות ובטח שלמותובאופן שתרכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, 

 אחראי כי ברכיב ית. מבצע הבניה ומהפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרהבניה בדבר ההרכבה, 
 קמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת עת הודה בטרומי המשמש כמשטח עב 

 של אדם.  אמצעים )מעקות, אזנים וכד'( למניעת נפילתו
 

 מתכת  הקמת מבני
 מטרים  קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה

הכוללת לפחות את י תוכנית הרכבה מטרים יוקם לפ  6ל כל מבנה מתכת שגובהו עולה ע
 ם:הבאינטים האלמ
 פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.   .ה

 תכנון שלבי ביצוע ההקמה.   .ו

 ע והאמצעים למניעתם. ונים בביצויתור הסיכא  .ז

 תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.   .ח
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 מתכתה  כיסוי מפלסי ביניים במבנ
עה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי  קבו ית אוה יש לכסות ברצפה זמנ ים הקיימים במבנמפלסי ביני

 המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים. 
 ממבנה מתכת דם וחפצים  ילתם של אפחובה לנקוט אמצעים למניעת נ

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה  
אמצעים למניעת  יטת , ונק מקומות העבודה במבנה גישה בטוחים לכלת, התקנת אמצעי תכמ

חה  טנפילתם של חפצים. אם קיימת סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אב
 שר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו. , אליהם אפמנפילה

 חפירות ועבודות עפר 
 ס"מ  120 שעומקה עולה על רההתקנת דיפון בחפי

בצורה המונעת פגיעה בעובד. בחפירה שעומקה עולה על  שות להיע חפירה או מילוי חייבתעבודת 
ע התמוטטות הדפנות. אם  מתאים המונין דיפון  קמטר, ושיש בה סכנת התמוטטות, יש להת  1.20

א הגנה  בת קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש 
ים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא  שתמשאם מ פגע. אין צורך בדיפוןו לעבוד בלי להי שיאפשר ל

 בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד. 
 פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה.-מטרים ייעשה על 2עולה על ה שעומקה  רדיפון חפי

 הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה 
ננקטו  אם  , אלאלול למוטט את דפנותיהציוד כבד אחר שע החפירה רכב או  פתאסור לקרב לש

 צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות. 
 הרחקת חומר המוצא מהחפירה
 ס"מ משפת   -51קים במרחק שלא יפחת מ להיות מוחז ה צריכים רחומר או אדמה שהוצאו מהחפי

 החפירה. 
 כדומהו יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז

 מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, אם  לבדוקיבה, על מבצע העבודה ת החפירה או החצלפני התחל
 ם או  יעה בעובדילמניעת פג טלפון, גז וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות

במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו  
 רצים. יקים, או מים פוחשמלי, אדים מז רםמז

 ם חשוךבמקופירה התקנת תאורה בח
עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה אם מבצעים 

. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם,  אורה נאותההסמוכים תובמעברים  
 יש להציב פנסים שצבעם אדום.

 
 ה על שני מטריםיפול לגובה העולירה ממנה אפשר ל חפגידור 
 תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם-אזןיד ו-מעקה עם אזן ידי-דר עליש לג

 מטרים.  לה על שניליפול מגובה העו
 
 

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 
 ינו אמצעות דרך ששיפועה אמ תהיינה בס" 120עומקם עולה על  ש הירידה והעליה לבור או חפירה

 ידי סולם או מדרגות מתאימות. -אופקי, או על 1.5 –אנכי ל   1על היחס של ולה  ע
 מטרים. 20היציאה ממנה לא יעלה על פירה לבין  ת עובד בחהמרחק בין מקום הימצאו

 
 תעלות באדמה חולית 

 להתקין בה דפנות חולית. יש אדמה  ר דיפון תעלות בדבבתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות ב
ס"מ מעל   15את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות  כסות ות המעומד

ת דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי  אופן בניי  פירוט של פני הקרקע. בתקנה קיים
 הבטיחות להבטחת יציבותם.

 
 ות התקנת מעברים מעל תעל

על המעברים להיות   ס"מ. 61ל ל תעלה שרוחבה עולה עוחים מעל כים בטיש להתקין מעבר
 בטוחים לפי כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל. 

 
 ידי מנהל עבודה -בעבודות חפירה עלחות יומית יקורת בטיביצוע ב

ת  ביקורפון חובה לערוך די על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או 
בעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה  של שבודה די יום, אחרי הפסקת עבטיחות מ

 )לפני חידושה(. 
 

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב
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או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום   דרות סלעיםלמנוע הדריש 
 . ה באדם או ברכושיעכזה כלים ושיטות עבודה שימנעו פג

 בוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי ן וייתוכנחראי לכך שחציבת קיר  ע העבודה אמבצ
 בולט או רופף.   מנו כל חלקולהסיר מ יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב,

יר לא  מקאסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או  
 יציב. 

 
 
 ריסותה

 נוסה ודה מסה רק בהשגחת מנהל עבביצוע הרי
מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו  

סיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה קירות או  ודה בעל ניל מנהל עב הישירה ש 
יסה מפורטת  פי תכנית הר -על קצע את ההריסה רלבדפנות האתר עולה על ארבעה מטרים, יש  

 .בודהתר העשתוחזק בא
 

 ידי בונה מקצועי -עבודות הריסה שיבוצעו רק על
יון של יותר משלוש שנים  י )בעל ניסונה מקצועידי ב -עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על

 עשרה(: -שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה
 ן מזוין.טוהריסת מבנה מפלדה, מבטון או מב  .א

 וד נושא או מדרגות. , עמר מגןקמרון, קיר נושא, קי  גג, תקרה, תקרת תהריס  .ב

 מטרים. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על   .ג

  .ט
 סה רת בעת הרית לא מבוקהגנת חלקי מבנה מהתמוטטו

 יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק 
 ביוב.  כת הבמער לוודא שלא תהיה פגיעהוקיטור. כן יש   םמחשמל, גז, מי תםאו

 יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש. 
 

 יצוע עבודת הריסהרה במקום בשלטי אזה גידור והצבת
)בנוסף   ים מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולט 

העבודה וכתובתו, ומהות העבודה  נהל שם מ תובתו של מבצע הבניה,הרגיל עם שמו וכ לשילוט 
 המתבצעת(.  

 למקום הסכנה. שה של אדם למניעת גיאם אין אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים 
 

 פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה 
 ה, תוך למט למעלהנה פיגומים מקצועי, מצע רק בהשגחת בו בבאתר בניה יש לם פירוק של פיגו

 הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש 
 רוק אותם אל הקרקע. ת ואסור לזיד בזהירולהור

 
 חשמל 

 שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים 
ם באתר הבניה יתאימו  המתקנים החשמלייציוד, האבזרים וה הבניה אחראי לכך שכלמבצע 
(, התקנות שהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם  1954 –וק החשמל )התשי"ד ות חלדריש

 .  1953 -התשי"ג   ק התקנים,פי . חו-חשמל על 
 

 עבודה ליד קווי חשמל 
  33,000תח של עד  במתילים של קווי חשמל מטרים מ 3.25-אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ 

וולט, אלא אם   33,000י חשמל במתח העולה על  קוו ים שלמטרים מתיל  5-קטן מ    וולט, או במרחק
 מתקיימים כל התנאים הבאים:

אם אי אפשר ניתן לנתק את   וע העבודהתח בעת ביצאספקת המ הקווים מנותקים ממקור  .א
עם גע ישיר של אדם מ יצות או גדרות למניעתהתילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מח

י החשמל מנותקים ממקור אספקת קוו   יהיו התקנת המחיצות והסרתןהתילים. בעת 
 המתח. 
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  .י
 הנחת כבלי חשמל על הקרקע

ם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם  ית מים, ואל או שלולאסור להניח כבלי חשמל בתוך נוז
ור שכבלים  יעה אחרת. כן אס פג ול לעבור מעליהם, או הנדסי העל-מפגיעת רכב או ציוד מכני

 ול. ים על הקרקע יהוו מכשהמונח
 

 מטרים 25מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 
לית שירות להסעת  ם תותקן מעמטרי 25ל  מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה ע

 עובדים. 
 קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה 

, ויוחזק במקום נוח  נה שיצויד כראויארגז עזרה ראשו יהחראי להתקין באתר הבנ מבצע הבניה א
 אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.  .גישהל

 מנופים ועגורנים ומכונות הרמה
מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה/מנהל העבודה, אשר  ל פי תכניתב לפעול עהקבלן מחוי

רמה ככל  ופים ולאביזרי ה בודק מוסמך למנ ין מך למנופים הקבלן יזמתאושר על ידי בודק מוס 
ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל   דלמועשניתן בסמוך 

 יו"ב.הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכ
 ספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו.לן מחויב להקב

 מה. שמתייחסים לנושא ההר ת במדינת ישראל,ל החוקים והתקנוכ נ"ל יפעל הקבלן על פימעבר ל
נחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת ה

 אלמנטים טרומיים. 
 
 חסון דלק א

 של כמות הדלק  110%ק הממוקם באתר, יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה כל מיכל דל
 ר. ה וצינור איוורורקהמאוחסנת המיכל יכלול הא 

 בע מטפה ארקה יבשה לכיבוי אש. ק, יישל כל מיכל דלק באתר בקרבת מיקומו
 טות ותיות בולבכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים בא

 נוזל דליק " ושלט  "אסור לעשן". –ות "זהיר
ן מאגר לחול  ק באתר. יש להכי דל ת פעולות תדלוק ממיכלי היש להקפיד ולהימנע משפך דלק בע

 נקודת מילוי הדלק.  ליד
 פרופן( באתר.  –שימוש בגז בישול )בוטן  יאסרי
 

 עובדי הקבלן
 ים חדשים. כולל עובד  ק על ידו,הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועס

 לי יד, כ חות בציוד, כלים מכונות,הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטי 
 ש. בודה בגובה היכן שנדרעבודות חשמל ובע בטיחות ב 

 עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה  לע
 הלאומית באתר. 

 
 אישי  ציוד מגן

 כל דין ועל פי תקנות ן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי הקבל
 ת, קסדות מגן, אפודות ובטיח לאומית, לרבות: נעלי הנחיות החברה ה  ות בעבודה ועפ"ייח הבט

 חר גן אישי אכתומות תקניות )"דגם החברה הלאומית"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מ
 הנדרש. 

 הקבלן יחליף מידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. 
 ן המג  בדיהם(, יצוידו בציודקבלני משנה ועו אים באתר )לרבותמצלן יוודא שכל העובדים הנהקב

 האישי המפורט לעיל. 
 הפעלת כלים וציוד באתר

 אים: בתנאים הבהפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה 
 ו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף. יופעל

 בתוקף.  יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח
 א כי יהיו בעלי דלוו ל דין, באחריות הקבלןמוסמכים על פי כלו ע"י מפעילים  פעהציוד והכלים יו 

 רישיון תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים. 
 ה בגובה עבוד

 -בלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"זלב הקשומת ת
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2007 . 
 גובה ה החדשה עבודה בקנ תקציר לת

 2למקום, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על   הגיש כל עבודה, לרבות -בה""עבודה בגו
 -מטרים, ולרבות עבודה כאמור

 ו מענה תקני. דור אלא גיח עבודה ל( המתבצעת מעל משט1
 דה  בומעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח  הע 45  -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2

                                         עניין.              כת המעבר, לפי ה או מדר     
 ממוכן.  ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום3
 

 -" דה בגובה ם עבו" תחו
 -עבודה בגובה שהיא עבודה

 ( על סולמות;  1
 ( מתוך סלים להרמת אדם; 2
 ם;  ופיגומים ממוכניהרמה מתרוממות  ות( מתוך בימ3
 ף;  ( בתוך מקום מוק4
 ( מעל לפיגומים נייחים;  5
 ( מעל גגות;  6
 ( מעל מבנה קונסטרוקציה; 7
 ( בטיפול בעצים וגיזומם; 8
 מערכות תאורה והגברה;  תקנת ות והבהקמת בימ( 9
 

 ה.מטר לעבור הכשרה מתאימ  2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  -הערה 
 
 
 

 ועים חריגים תאונות ואיר
הל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה  נח למחלה החובה לדוו הקבלן על 

 ל:דיווח יכלו העבודה. המעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר 
 • שמות המעורבים באירוע. 

 • פרטי האירוע.
 • פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.

 ורט בכתב. הקבלן ינהל פ "ח משעות בדו 24וך  יקט ותבע"פ למנהל הפרוח יועבר במיידי וו• הדי
 דיו או רישום ביומן העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עוב

 תמשי הדרך. מש
 
 
 
 

אני הח"מ מאשר כי קראתי והבנתי את חובותיי ומתחייב לעמוד בכל הנחיות הבטיחות ולפעול 
 ן.יהלפ
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