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ן קריית אונו ומת 322הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/
   שירותי תחזוקה

 
  תוכן עניינים

 

         :מסמכי המכרז
 
 שתתפיםרז והוראות למכמתנאי ה מסמך א':. 1
 

 :    הצעת משתתף למכרז 1טופס   
 

 :    נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז 2טופס   
   

 תנאים כלליים   –יות ומחירים כתב כמו :3טופס  
 

  :   אישור עו"ד4טופס   
 

 תצהיר העדר הרשעות   : 5ס טופ  
 

 רו"ח :   תצהיר ואישור6טופס   
 

 ישור עו"דאו: תצהיר 7טופס   
 

 נוסח כתב התחייבות של קבלן המשנה : 8טופס       
 

 אפיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציה נספח :9טופס       
    

 חוזה התקשרות  מסמך ב':  .2
 

 .בנקאית ערבות נוסח'   א נספח

 .הקבלן ביטוחי אישור 'ב נספח
 .מאחריותעל מתן פטור  הצהרה 2'ב נספח
 .דים לביצוע עבודות בחוםמיוח תנאים 3'ב נספח
 .השלמה תעודת    'ג נספח
 .בטיחות הוראות    'ד נספח
 . תשלום הוראות   'ה נספח
 .המכרז נשוא לעבודות וחדהמי המפרט  ו' נספח
, טחוןיהב  משרד בהוצאת -בניה דותלעבו משרדין הבי הכללי המפרט  'ז נספח

 .בחוזה םהמפורטי בפרקים( מצורף אל) האחרונה במהדורתו
 . ופרטים תכניות רשימת  'ח נספח
 .הקבלן הצעת  'ט נספח
 . כמויות כתב   ' י נספח
 .מסירה פרוטוקול  'יא נספח

 .תביעות חיסול על הצהרה 'יב נספח  
 (.מהחוברת בנפרד) .תוכניות   'גנספח י 

 
דין  לכל מסמך אחר אשר נקבע בככל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן  .3

 או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א'
 

ונו ומתן קריית א 322הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/
   שירותי תחזוקה

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 המכרז ותמה .1
 

  
ב מי אונו יבה לביואשהקמת תחנת לעות ה בזה הצ"( מזמינהחברה)להלן: " בע"מ מי אונו  1.1

, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה 322במתחם קא/
 "(.תהעבודו" או  העבודה)להלן: "

 
מיום הוצאת צו תחילת עבודה על  חחודשי לו 12 הוא הקמת תחנת השאיבה משך ביצוע עבודות  1.2

  ידי החברה.
 

חודשים ממועד השלמת עבודות  12למשך זוקה הינה חתלעניין שירותי ה התקשרותתקופת ה
 הקמת התחנה.

 
רות לעניין קופת ההתקשהבלעדי, להאריך את ת ה, על פי שיקול דעתהחברה תהא רשאית

, וזאת חודשים נוספים בכל פעם 12פעמים נוספות, לתקופה של עד  4עד שירותי התחזוקה 
 קשרות.בהתאם להוראות חוזה ההת

 
רז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו עם הזוכה במכ תותנאי ההתקשר 1.3

 והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

כנספח ורף יקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצהעבודות, ה 1.4
 (.וחד""המפרט הטכני/המפרט המי)להלן:  למסמך ב' ז'

 
מהועדה המקומית אישור של היתר הבנייה קבלת העבודות הנו  ילת ביצועחתתנאי מתלה ל 1.5

 .לתכנון ובניה קריית אונו
 
  להשתתפות במכרזסף  תנאי .2
 

התנאים המצטברים אים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל רש
 המפורטים להלן:

 
בנאיות,  רישום קבלנים לעבודות הנדסה קופי חבפנקס הקבלנים, על  קבלנים הרשומים כדין .א

 :, במצטברבסיווגים הבאים 1969 –התשכ"ט 
 
ב'  בסיווג קבלני 500( )בלא המבנה(מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה ) ענף ראשי .1

  לפחות. 3

  .לפחות 3-בסיווג ג 001 בניה ענף ראשי    .2

 

 תחנות שאיבה 2כקבלן ראשי,  ,ד הגשת ההצעותועד מוע 2012השנים במהלך  *השליםהמציע  .ב
לפני , ₪ מיליון  5לפחות בהיקף כספי )בכל אחד מהם( של )לא כולל הקמת מט"ש( לביוב 
  מע"מ.

)לא  בלביו תחנת השאיבהובניית הקמת השלמת לעניין סעיף זה משמעו  "שליםההמונח "*
 י מזמין העבודות., סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידכולל הקמת מט"ש(
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 * עומד בכל התנאים המצטברים הבאים:קבלן משנה מטעמו ו/או המציע .ג

 
נה ותחזוקה של ואילך עבודות התק 2014. המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ביצע החל משנת 1

מתקני טיפול ת שאיבה לביוב ו/או חנובת לטיפול בריח בטכנולוגיות שונות םמתקני 5 לפחות
 . בשפכים

 
 תחנות שאיבה לביוב.בהינם הנ"ל ריח ב לולטיפמהמתקנים  2 י לפחותנדרש כ 

 
 הנ"ל הינם בטכנולוגיה של יוניזציה.לטיפול בריח מהמתקנים  2כמו כן נדרש כי לפחות 

 
טיפול בריח במתקני הינו בעל מערך שרות ואחזקה למערכות המציע ו/או קבלן משנה מטעמו . 2

 ביוב.
 

 נם במצטבר.התנאים הנקובים בסעיף זה הי
 

משמעו קבלן המשנה אשר יבצע את עבודות אספקת, התקנת  "מטעמו המשנה ןלקב"* המונח 
 שהצעת המציע תזכה.  ואחזקת מערכת לנטרול ריחות בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ככל

 
 תאם להוראות מסמכי המכרז.מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בה .ד

 
 מציעים.מציעים אשר השתתפו במפגש ה .ה

 
 

ת משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים על ידי ישו שגהצעת משתתף תו
מכרז בלבד אלא אם כן צוין במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף ב

 במפורש אחרת.

 
 מסמכי המכרז .3
 

 ם לא צורפו(:הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אהמכרז מסמכי 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.  - 'מסמך א א.
 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.  - מסמך ב' ב.
ע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי אשר נקב כל מסמך אחר ג.

  ז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז.המכר
 

שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי יהם, לרבות המסמכים חפכל המסמכים הנ"ל על נס
 דים.המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצד

 
 
 
 מסמכי המכרז .4
 

, מגדל 39ירושלים ברח' החברה הנהלת  רדיבמשאת מסמכי המכרז לקבל  םרשאיהמציעים 
 .וזאת לאחר מועד מפגש המציעים ותדה הרגילוב, בשעות העיית אונוון קר, קניAמשרדים 

 
 .tp://www.mono.org.ilhtמסמכי המכרז מפורסמים לעיון באתר : כן כמו 

 
 
 
 בחתימתו(: יםמסמכי המכרז שעליו להגישם חתומעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף ל .5

 
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה רישומו לפי  שם הקבלנים בדברר תקף מראישו 5.1

 א לעיל.2 בסעיף יםהנקוב םקבלני יםבסיווג 1969-בנאיות, תשכ"ט

http://www.mono.org.il/
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 וכן העתק לעיל ב' 2להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  6בנוסח טופס רו"ח  אישורתצהיר ו 5.2

 סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה.  מחשבון 
 

העתק וכן  לעיל ג' 2להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  7ח טופס סותצהיר ואישור עו"ד בנ 35.
  מחשבון סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה.

 
יחתום על  קבלן המשנהל קבלן המשנה של המציע, נדרש כי ככל שהניסיון הינו ש

 .8טופס על כתב ההתחייבות בנוסח  ובנוסף 7טופס בנוסח התצהיר 
 

ככל ) 9טופס בנוסח  פיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציהא חנספבנוסף, יצרף המציע  
 (.9, הקבלן המשנה יחתום על טופס שהניסיון הינו של קבלן המשנה של המציע

 
 רואה, מורשה מפקיד ,1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בתוקף אישורים 5.4

 .כחוק מ"ולמע השומה קידפל ומדווח כחוק ספרים הלנמ המציע כי מס יועץ או, חשבון
 

 .במקור הכנסה מס ניכוי על אישור 5.5
 

 ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז. 5.6
 

 המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה. אישור שנתי בתוקף ממנהל 5.7
 
 למסמכי המכרז. 4טופס נוסח המצורף כאישור עו"ד ב .85

 
על העדר הרשעה בעבירות לפי , 1976-תשל"ו ,עסקאות גופים ציבורייםק חותצהיר לפי  5.9

וחוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .5טופס , בנוסח המצורף כ1987-ימום, התשמ"זשכר מינ

 
יו, פרוטוקול סיור ים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהו/או העדכונכל ההבהרות  5.10

 וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע. םיהקבלנ
 

 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 
 

 
 
 הגשת ההצעה .6

 
יתר  עתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן אתעל המציע להפקיד במסירה אישית את הצ 6.1

וקמת ה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממרבעל ידי הח כרז שנמסרו לומסמכי המ

לא יאוחר ו ו, קניון קריית אונA, מגדל משרדים 39רח' ירושלים  חברהנהלת הבמשרדי ה
בה לביוב מי הקמת תחנת שאי. על המעטפה יצוין: "מכרז 12:00בשעה  05.08.2019 מיום

 ". 02/2019 מכרז מס', י תחזוקהקריית אונו ומתן שירות 322ונו במתחם קא/א
 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. 
 

, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה
 והמועד בהם הוגשה.

 
 .למסמך ב' במסמכי המכרז 'נספח ט, על גבי "הצעת הקבלן"הקבלן המציע ימלא הצעתו  6.2
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למסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק  נספח י', המצורף ככתב הכמויותב 6.3
ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לעלות  , את שיעורבנספח ט'עבודה.  על המציע לציין 

 לא מע"מ.הכוללת של המכרז, ל
 ( אחוז.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )

 
בודה בנפרד, אלא ביחס לעלות יין הנחה לגבי כל פרויקט/עצלספק יובהר, כי אין  הסר למען

  הכוללת של המכרז.
 

 היחידה ממחירי אחד כל על גם נפרדב כחלה תיחשב, הקבלן שבהצעת ההנחה כי בזה מובהר 6.4 
 בכתב בהם במקומות כי, ספק הסר למען, בזה מובהר כן כמו. הכמויות בכתב שמופיעים כפי

 .קומפלט עבודת כל על גם תחול ההנחה, קומפלט דתובלע התייחסות יש הכמויות
 

, יםהתקציבי באומדנים הנקובות לעלויות תוספת להציע רשאי אינו המציע כי, בזאת מובהר
 .  בלבד הנחה אלא

 
 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם תוגש שלא ההצע הסף על לפסול רשאית תהא החברה 6.5 

 
 מנגנון פאשולי –אופציה  6.6

 
ים כי לחברה עומדת באופציה לקבוע בהתאם לשק"ד הבלעדי כי המציע בתשומת ל

, על בסיס באופן פאושלי ללא מדידת כמויותהתמורה אשר תשולם לקבלן הזוכה תהא 

 . הצעת הקבלן הזוכה

 

ת הביצוע, בין היתר גם אם הכמויות שישקיע ל עלויויישא בכהזוכה הקבלן במקרה כזה 

בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ו/או במפרטים ו/או בכל  ל תעלנה על אלה המופיעותבפוע

ל זאת כי לא יאושרו סעיפים חריגים בפרויקט ומחיר הפאושלי כולמסמך אחר. מובהר ב

 את כל הנדרש לביצוע הפרויקט והשלמתו.

פאושלי בלבד, ללא תלות בהיקף זכאי תהא שכר החוזה ה התמורה אותה יהא הקבלן

והחומרים שיושקעו בביצוע הפרויקט, והיא מוחלטת  בודות והכמויות של הציודהע

וכוללת את הכרוך מביצוע העבודות, לרבות אספקת הציוד, חומרים, כ"א וסופית 

ת במחירי . הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום, בין היתר, בגין העלאו וכיוצ"ב

וע העבודות צי)אף אם תקופת ב ו חריגיםהציוד ו/או בשכר העבודה ו/או התייקרויות ו/א

 ארך(.תי

 
 

ולחתום חתימה מלאה  על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז 6.7
 ל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. בכל מקום המיועד לכך בכ

 ם בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. יע לחתועל המצ 
 וזאת בדיו.נים מילוי בכל מסמכי המכרז, ועא את כל הפרטים הטלן למלעל הקב

 
לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק  1טופס המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כ   

שים לצורך ביצוע את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרו והבין
 העבודות נשוא המכרז.

 
ז, אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכר תיישות משפטף תוגש על ידי הצעת המשתת 6.8

 כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
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  : ביטוחי המציע  6.9
 רה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות החב 6.9.1

", הביטוחים" ו/או "הביטוח תואהורו/או " "ישות הביטוחרד)להלן: " במכרז
 .(בהתאמה

בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 6.9.2
ה וזלח 'בבנספח " וביטוח"  42" סעיף וביטוח אחריות' "הפרק שרות", חוזה התק"

 ."(ר ביטוחי הקבלןאישו)להלן: "

 הוראות הביטוחדרישות וו את יחא לידיעת מבטמתחייב להבימגיש ההצעה  6.9.3
 ומצהירבמלואן והחוזה  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי  המפורטות לעיל

 כמפורטבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים התחיי בזאת כי קיבל ממבטחיו
 .לעיל ולהלן

בידי  ולהפקיד המכרז מכיבמס הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 6.9.4
 נספח ב'לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את  ברהחה

 .די המבטח)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על י אישור ביטוחי הקבלן

חייב הקבלן שיזכה כי בכפוף בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מת 6.9.5
 רש.הנד חהביטו פוליסותמ ה העתקיםימציא ל לדרישת החברה בכתב

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  6.9.6
ר הגשת ההצעה לא תתקבלנה פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאח

ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם מהם כי  מובהר הסתייגויות לדרישות הביטוח
 .והחוזה זרכא הנוסח שצורף למסמכי המוהנוסח שיחייב הו

, חתום אישור ביטוחי הקבלן 'בנספח למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת  6.9.7
 –הצהרת הקבלן  1' בנספח  לרבות, רי()בנוסחו המקו כדין על ידי מבטחי המציע

 תהא רשאיתהחברה המקורי(,  ההקבלן )בנוסח על ידיכדין  מה, חתופטור מנזקים
 .כנדרש החתוםעבודות בשל אי הצגת האישור  עואת מועד תחילת ביצממנו  למנוע

 אי של במקרה כי, בזה מובהר, לעיל 6.9.7 בסעיף מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 6.9.8
 רשאית החברה תהא, לעיל 6.9.7 בסעיף כאמור, הקבלן ביטוחי אישור נספח המצאת
 במכרז. הקבלן של תוייזכ את לבטל או/ו החוזה את שהפר כמי בקבלן לראות

 
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  6.9.9

ציע כי בדק עם , המהווים אישור המאלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 
ם והכיסויים הביטוחיים הסתייגות לגבי הנוסח, התנאיכל מבטחיו ואין להם 

  .שיםהנדר
 
  ערבויות .7

  

, ת בלתי מותנית, אוטונומיתלהצעתו ערבות בנקאית מקורי ףכל משתתף במכרז חייב לצר 7.1
 000005, של לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך  2טופס של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

  "(.הערבות)להלן: "  ₪
 

, החברה קבעה. המכרז במסמכי המפורטים התנאים בכל דלעמו חייבת הבנקאית הערבות 7.2
 , לעיל לאמור בהתאם בנקאית ערבות צורפה לא להצעה יכ, הבלעדי דעתה שיקול פי על

 .הצעה אותה את לפסול רשאית החברה תהיה
 

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות  05.12.2019תוקף הערבות יהיה עד ליום  7.3
 וקףאת ת ודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך)ארבעה( ח 4למשך 

 הערבות. 



8 

 

 
ת להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד תהא רשאי החברה 7.4

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 
  החברה בין חוזה חתימת לאחר, במכרז זכו לא אשר למציעים יוחזרו הבנקאיות הערבויות 7.5

 .במכרז הזוכה ברבד החלטה קבלת לאחר ימים 60 -מ יאוחר ולא, במכרז וכהזה  לבין
 
 

 
 קף ההצעהות .8
 

)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י  4-תוקף ההצעה יוארך ב 05.12.2019 םעד ליוההצעה תהיה בתוקף  
 דרישת החברה. 

 
 וסיור קבלנים  פגשמ .9
 

הנהלת המפגש: משרדי  נקודת 11:30 בשעה 15.07.2019 ביוםיתקיים וסיור קבלנים מפגש מציעים 

 הינה מפגש המציעיםבההשתתפות  .יון קריית אונונק, A, מגדל משרדים 39לים ירושרח' בהחברה 
 .ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז חובה

 
  הבהרות ושינויים .10

מצעות , וזאת בא23.07.2019ליום משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד  10.1 

      .mono.org.il-k.a@322לכתובת דוא"ל:  wordשליחת קובץ 
 

 -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז –ול דעתה הבלעדי, תענה , על פי שיקהחברה 10.2 
בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת  לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה

 עד להגשת ההצעות. תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מו
 

להכניס שינויים ותיקונים  -רון להגשת הצעות למכרז עד המועד האח -שאית החברה ר 10.3 
 בתשובה לשאלות המשתתפים.  במסמכי המכרז, ביוזמתה או

 
ה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחבר 10.4 

אר בכתב בפקס' ו/או בדותכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו וכן כל שינוי ו/או תיקון ש
, עפ"י מספר הפקס' ו/או המען /או במפגש המציעים שהשתתףמי  א"ל לכלרשום ו/או בדו

 הדוא"ל שציין בעת הרכישה.  
 

כונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, אך ורק תשובות, הבהרות ועד 10.5 
 רפו על ידי המציעהצעת המציע, והם יצוכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והם ייחשבו ל

 חתומים וממולאים, ככל הנדרש. , כשהם להצעתו
 

 בחינת ההצעות .11
 

איה או בשל חוסר החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנ 11.1 
הצעה כדבעי. מחירים בלתי התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ה

 ההצעה.לולים לגרום לפסילת סבירים ע
 

י השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו צעת מחיר ו/או אאי הגשת ה 11.2 
ל ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
 

mailto:k.a-322@mono.org.il
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 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  הבת לקבוע את ההצעה הזולהחברה אינה מתחיי 11.3 
 

ו/או  החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות 11.4 
ת המשתתף, חוסנו השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון א

הקבלן פרטים ו/או המציא  ור.  לאגרת שיקוליה, כאמהמקצועי והצעתו, במסהכלכלי, ניסיונו 
 מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

 
 כבות המכרז וריבוי הנתונים הטכניים הדרושים, לוועדת המכרזים שלמובהר, כי בשל מור

כל עוד לא יחול שינוי יקון המסמכים, וזאת קול דעת רחב באשר להשלמת/תיהיה שיהחברה 

קול שהו בהצעת המחיר. לצד זאת, ככל שבהגשת המסמכים יהיה פגם מהותי, לפי שיכל

מפרט הטכני, תהיה רשאית וועדת דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט של החברה וכמוגדר ב

מד באיזה כי במקרה שיתברר, כי מציע אינו עוהמכרזים לפסול את ההצעה. כמו כן מובהר, 

ת המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו י, וועדגם מהותו/או יש בהצעתו פמתנאי הסף 

   ללא בדיקת הנתונים הטכניים אשר צירף.

 
נת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החברה רשאית לבחון במסגרת בחי 11.5 

 נו.החוזה המוצע ואת ניסיו
 

, כדי לוודא בוכיו"ות העובדים, ציוד, כלים משתתפים להציג את צוהחברה רשאית לדרוש מן ה 11.6
 .להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בושאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם 

 
 זהודעה על תוצאות המכר .12

 לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום. 12.1 
 

ל רשום. הערבות  שהומצאה עהודעה בכתב, בדואר  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך 12.2 
לא יאוחר ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז ו

 הזוכה במכרז.ימים לאחר קבלת החלטה בדבר  60 -מ
 

צורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מ 12.3 
 .  המכרז

 
ד חתימת ימים מיום שיידרש לכך. עד למוע 7ה תוך ם על החוזכים במכרז יחתוהזוכה/זו 12.4 

נוסח כתב החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, ב
 הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב. 

 
הזוכה את כל  ציאימ העבודות, לתחילת צו לקבלת וכתנאיעל החוזה החתימה  עד למועד 12.5 

תאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על והאישורים שעליו להמציא בה המסמכים
ן על ידי חברת הביטוח )בנוסחו המקורי(, וכן חתום כדי )נספח ב' לחוזה( הקבלן קיום ביטוחי

( 2 נספח ב'דות בחום )בוע –פטור מנזקים והצהרת הקבלן  –ן ( הצהרת הקבל1נספח ב' את )
נוסח הנדרש במסמכי המכרז, הכול בהתאם ל הקבלן )בנוסחם המקורי(חתומים כדין על ידי 

 .מכרזומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי ה
  
את  שתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטלהיה והמ 12.6 

וזאת  בהודעה קבע על ידי החברהתתף, החל בתאריך שייהזכייה במכרז בהודעה בכתב למש
אחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות ל

ן בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אי
 דין.

 
 ים הבאים: במקרזכייה במכרז גם רשאית לבטל את הלעיל, תהא החברה  בנוסף לאמור 12.7 
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רה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או יש בידי החבכש 12.7.1  

 עם הזכייה במכרז. הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 
 

יתנה במכרז אינה נכונה, או התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שנ 12.7.2  
רה, היה בה כדי להשפיע מהותית אשר, לדעת החבדה עובף לא גילה לחברה שהמשתת

 ביעתו כזוכה במכרז.על ק
 

ית שבידה בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקא 12.8
יפצה את החברה על כל לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף 

 ה בגין כך.  הפסד שיגרם ל
 
 

 שמירת זכויות .13
 

ית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע ה תהא רשאהחבר 13.1
 שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
ומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא החברה ש 13.2

 לאחד מהמציעים.
 

כל העבודה או חלק ממנה, או חלק ממנה, ולבצע את  ולהלקבל את ההצעה כ החברה רשאית 13.3
לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או  ל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאיוהכ

 ר בשל כך.תוספת מחי
 

מדן בלבד, ואין בהן כדי ורך אהכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצו 13.4
 ב את החברה. לחיי

 
לעיל, לא תהווה החלטתה זו  13.3ו/או  13.2ו/או  13.1פים החליטה החברה כאמור בסעי 13.5

  עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.
בינה לבין האומדן החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי  13.6

 של החברה.שיקול דעתה הבלעדי  של המכרז, על פי
 

 קבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.רה מתחייבת לאין החב 13.7
 

כל סיבה שהיא, בכל מועד מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מ 13.8
טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל  שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא

 כך. 
 

בודות שלא ים, בין השאר,  אם ביצעו עבורה בעבר עות של מציעאית לדחות הצעהחברה רש 13.9
 לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 

 
 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה. 13.10 

 רך הכנתמכרז אלא לצומוש במסמכי היו רשאים לעשות כל שיהמשתתפים במכרז לא יה
סמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה והגשת הצעה במכרז זה. מ

להגשת ההצעות  שם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרוןל
ע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המצי

 לכל מטרה אחרת.מש בהם או להשתאו להעבירם לאחר , להעתיקם או לצלמם אחרים
 

וויון )"תיקו"( בין יותר מהצעה אחת מבין ההצעות שהוגשו היה וייווצר ש מובהר בזאת, כי 13.11
וועדת המכרזים את הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי במכרז, שומרת לעצמה 
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בין המציעים  1993-שנ"גנות חובת המכרזים, תה לתק17נוסף בהתאם להוראות סעיף 
קיומו של הליך הגרלה בין המציעים  רלבנטיים, ע"פ תנאים שיפורסמו ו/או להורות עלה

הכל בהתאם לשיקול  ו/או כל הוראה אחרת בהתאם ליתר ההוראות למשתתפים במכרז,
 דעת החברה.    

 
 

 הסתייגות  .14

מסמכי קה ובין בכל אופן אחר, בפה, בין בדרך של מחיאין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוס
ו כל הסתייגות לגביהם, בין המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, א

י או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לווא
ל לפי שיקול והכ  -גות אותו שינוי או הסתייההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מ

 עתה המוחלט של החברה.  ד
 

  היתר בנייה .15
 

בלת היתר בנייה לביצוע העבודות נשוא מכרז עם הקבלן הזוכה הינו ק תנאי מתלה לחתימת הסכם 15.1
 זה.

 
בקבלת  יודגש ויובהר כי חתימה על הסכם זה וזכייתו של הקבלן במכרז הינם כפופים ומותנים 15.2

ה; ככל שלא יתקבל היתר בניה לביצוע העבודות נשוא מכרז יצוע עבודות נשוא מכרז זהיתר בניה לב
ן זה לא ייחתם ו/או לא יכנס לתוקפו וזכייתו של הקבלן במכרז מבוטלת והקבלזה, הרי שההסכם 

לשהוא מתחייב כי לא תהיינה לו טענה כלשהיא ו/או דרישה כלשהיא מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כ
 ו בקשר לכך.בעניין זה ו/א

 
או דרישה /ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מתחייב כי לא תהיינה לו טענה כלשהיא ו בנוסף 15.3

וע העבודות כתוצאה מעיכוב כלשהיא מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כלשהוא במקרה של עיכוב בביצ
 מקבלת היתר הבנייה לביצוע העבודות.

 
כיית הקבלן ועד קבלת ההיתר, שים ממועד ההודעה על זודח 12 –ה של למעלה מ ככל שתחלוף תקופ 15.4

עוניין בביצוע העבודות נשוא המכרז בתמורה רשאי הקבלן הזוכה להודיע לתאגיד כי אינו מ
ה כזה יהיה רשאי התאגיד לפנות למציע הבא בתור ו/או להורות על למחירים שהוצעו על ידו ובמקר

 י.ם לשיקול דעתו הבלעדביטול המכרז, הכל בהתא
 

 מחירים .16

ם, והרווח, לרבות מסי ההוצאותל את כל העבודה, החומרים ואת כל המציע תכלו ההצעה של
מכי המכרז. ההצעה לא במס אחרת ורש, אלא אם כן  צוין במפ3טופס ', כמפורט בוכוהיטלים 

 . תכלול מע"מ
 

 הוצאות .17
על ובהשתתפות במכרז, יחולו בהכנת ההצעה למכרז  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 
 

 , רב בכבוד
 
 

 מ"בע מי אונו
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 1טופס 
 לכבוד

 בע"מ מי אונו
 קריית אונו

 
 ג.א.נ.,

 02/2019הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים ובין 02/2019מס' רז מכ בחינה זהירה את כל מסמכיאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו 
 :תי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמןשאינם מצורפים אך מהווים חלק בל

 

 שנערכו שינויים או/ו עדכונים לרבות, נספחיו כל על, המכרז במסמכי המפורטים לתנאים מסכימים אנו .1
 יחד כולם והעתידים"(, המכרז מסמכי" או "ההצעה מסמכי" - ביחד יםהנקרא) בכתב לעת מעת בהם

 .המכרז נשוא העבודות לביצוע החוזה את להוות

 העבודה מקום את ראינו, באתר סיירנו כי, המכרז במסמכי האמור כל את קראנו כי בזה מצהירים הננו .2
 וביצועה העבודה ותויעל על המשפיעים האחרים הגורמים כל כי וכן העבודות לאתר הגישה ותנאי

: להלן) זכרהמ נשוא העבודות לביצוע הצעתנו את ביססנו לכך ובהתאם, לנו ומוכרים עיםידו
 או הבנה אי של טענות על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג לא כי מצהירים אנו כן"(. העבודות"

 . אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז מסמכי של ידיעה אי

 הדרישות כל על עונה הצעתנו כי, במכרז הנדרשים התנאים בכל יםעומד אנו כי בזה מצהירים אנו .3
 וברמה מקצועי באופן המכרז נשוא  העבודות לביצוע והיכולת הניסיון, הידע ברשותנו, כרזמה שבמסמכי

 ספקהה, האיכות מבחינת העבודה לביצוע המתאימים הכלים, הציוד כל ברשותנו נמצאים כי וכן, גבוהה
 ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט הכל, המכרז נשוא העבודות צועלבי הדרושים האדם וכוח
 .שיידרש יםהזמנ

 המכרז מסמכי פי על התחייבויותינו כל אחר ולמלא המכרז מסמכי הוראות אחר למלא מתחייבים הננו .4
 כל להעביר רשאים איננו כי מצהירים אנו. חוק כל הוראות על קפדנית שמירה תוך, ואמינות במהימנות

 שלא כלשהו שימוש בו לעשות או, אחר גורם לשום זה במכרז מהשתתפותנו כתוצאה שברשותנו ידעמ
 .זה מכרז במסגרת

 בסך, המכרז במסמכי המפורטות העבודות את לבצע מתחייבים הננו, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .5
 תקשרותהה החוז,  השאר בין, כולל, זהמכר מסמכי להוראות בהתאם, למכרז בהצעתנו כמפורט

 הזמנים ובלוח הגמורה דעתכם להנחת האמורות העבודות את לסיים עצמנו על מקבלים והננו, במסגרתו
 . שיידרש

 לתנאים בהתאם המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע , ככל שהצעתנו תזכה,מתחייבים אנו .6
" טוח על ידי הקבלןיב"  42" סעיף אחריות וביטוח", פרק ה' "חוזה התקשרותב' " במסמך המפורטים

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע  בידיכם ולהפקיד "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "ב' לחוזה בנספח ו
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על  אישור ביטוחי הקבלןהעבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' 

 בכפוף מתחייבים אנו, לגרוע ליומב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת ידי חברת הביטוח. בנוסף
הנדרשות. וכן את הצהרות הקבלן בהתאם  הביטוח יסותולמפ העתקים  לכם להמציא בכתב לדרישתכם

( חתומים כדין על ידי הקבלן )בנוסחם המקורי(. כמו כן הננו מצהירים כי 2( ו/או ב' )1לנספחים ב' )
 במלואן המכרז לפי העבודות מהות ואת כרזבמ הנכללות הביטוח ראותוה את מבטחינו לידיעת הבאנו

 תיבחר בו במקרה. ידכם על הנדרשים הביטוחים כל את עבורנו וךלער התחייבות ממבטחינו וקיבלנו
. מבלי לגרוע המכרז במסמכי כמפורט ביטוחים לעניין דרישותיכם במלוא נעמוד הזוכה כהצעה הצעתנו

למנוע מאתנו את  תהיו רשאים  סכימים כי ו מאנ –פעל כאמור לעיל אם לא נמזכותכם לכל סעד אחר, 
כלפינו כמי שהפר את  לפעול על חשבוננוהנ"ל לבצע את הביטוחים ת ו/או מועד תחילת ביצוע העבודו

  .החוזה

 או/ו אתכם לחייב כדי לכם בהגשתה או זו בהצעתנו באמור שאין לידיעתנו הובא כי בזאת מצהירים הננו .7
, חייבים לא אך, זכאים תהיו כי מסכימים אנו. הצעתנו של כלשהי דרךב ידכם על קיבול להוות יכד
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 תהיו אתם כי מסכימים ואנו לנו ידוע. לביניכם בינינו מחייב חוזה ידכם על ובקבלתה זו בהצעתנו לראות
 בכל המכרז את לבטל רשאים שתהיו לנו ידוע כן. מתוקנות הצעות הגשת שענינו הליך כל לנהל רשאים

 .עבודה התחלת צו מתן למועד ועד ההצעות הגשת לאחר תרבול, שהוא מועד

 אותנו ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או שינוי, לביטול ניתנת אינה, חוזרת תילב היא זו הצעתנו .8
 נוסף זמן לפרק יוארך ההצעה תוקף. ההצעה להגשת האחרון מהמועד חודשים( ארבעה) 4 של לתקופה

 תוקף הארכת את מאתנו לדרוש רשאים תהיו זה במקרה.  רההחב דרישת י"עפ, חודשים( עהארב) 4 של
  .בהתאם הערבות

, נספחיה כל על, בה המפורטים התנאים יהיו, ונתקבלה נבחרה הצעתנו כי בכתב שורכםיא קבלת עם מיד .9
 .אותנו המחייב חוזה

 דיכםיב דולהפקי, כך לשם ידכם על שיקבע במועד, למשרדכם לבוא מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם
 החוזה במסמכי הנדרש בנוסח טחהמב אשור את, המכרז במסמכי כנדרש, החוזה לביצוע בנקאית ערבות

 וכמו, דרישתכם פי ועל המכרז מסמכי פי על המצאה הטעונים הנוספים המסמכים כל ואת( מקור עותק)
 . המכרז ממסמכי חלק המהווה החוזה מסמכי  על לחתום כן

 לצו בהתאם ידכם על שיקבע בתאריך העבודות בבצוע נתחיל, תתקבל תנוהצע אם כי מתחייבים אנו .10
 בהתראה להינתן עשוי העבודה התחלת צו כי לכך מודעים הננו וכן, ידכם על שיינתן עבודה התחלת

 . המרבית ובמהירות בהתאם העבודות בבצוע להתחיל ערוכים נהיה אנו כי ומצהירים ביותר קצרה

 2 כטופס שצורף בנוסח) המכרז במסמכי כנדרש לפקודתכם הוכער בנקאית ערבות בזאת ורפתצמ .11
 (. זהמכר במסמכי

 בדרך בנו נחזור אם או לעיל המפורטות מהתחייבויותינו התחייבות נפר אם כי לנו ידוע כי מצהירים אנו .12
 הבנקאית הערבות וםסכ את לחלט, זכויותיכם ביתר לפגוע מבלי, זכאים תהיו אתם, מהצעתנו כלשהי
 או/ו יבויותינוחיהת הפרת בשל לכם שנגרמו וההוצאות הטרחה, הנזקים על מראש ומוערך ועבק יכפיצו

 .המכרז ניהול במהלך או/ו חוזה הפרת בשל

 לגלות לא מתחייבים ואנו אחרים מציעים עם תיאום או/ו קשר ללא מוגשת זו הצעה כי מצהירים אנו .13
 .במכרז הזוכה על החברה תדעהו קבלת למועד עד לאחרים נוהצעת פרטי גלוי את ולמנוע

   

 על המשפיעים האחרים הגורמים וכל, פרטיהם כל על רזהמכ מסמכי כל את הבנו כי מצהירים אנו .14
 את בזאת מגישים ואנו, הצעתנו את ביססנו לכך בהתאם וכי, לנו ומוכרים ידועים העבודה הוצאות
 .כרזמה יבמסמכ המפורטים בתנאים, המכרז נשוא העבודות לביצוע הצעתנו

 

 המכרז. למסמך ב' במסמכי נספח ט', "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
ירים כפי שמופיעים בכתב ביחס למח הפחתההאחוזים אשר הוצעו על ידי כאמור לעיל יהיו בגדר  

 הכמויות.
 .לעיל רמוכא להוראות בהתאם תוגש שלא הצעה לפסול רשאית תהא החברה כי, לנו ידוע

 

 . המכרז מסמכי י"עפ, הדרושים הטפסים או/ו הנספחים כל פיםצורמ זו להצעתנו .16
 

, הזוכה הקבלן לבחירת שיקוליה שבמסגרת לכך מסכימים אנו וכי לנו ידוע כי מאשרים ונא, בנוסף .17
-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות 22 בתקנה שנקבעו המידה אמות את, היתר בין, החברה תשקול

 של הבלעדי דעתה שיקול פי על המכרז במסמכי הנדרשים יםתנאב הקבלן של עמידתו את ןכו, 1993
 .החברה

 מוגשת שבשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי, מצהירים ואנ .19
 הסכם או דין י"עפ מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו וכי, ההצעה

 .זו הצעה על לחתימתנו
 ,רב בכבוד     

       _____________________ _____________________ 
                                                                 תאריך                                                                                הקבלן    

 (הקבלן וחותמת חתימהה רשמו חתימת) 
 
                                       (דפוס באותיות) הקבלן םש
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                                        החתימהה מורש תשמו
       (לפרט נא-אחר/שותפות/חברה) משפטית אישיות
          כתובת

          טלפון' מס
          פקס' מס

           מורשה עוסק מספר
          הקבלנים שםבר רישום' מס

 
 חתימה אישור

 

 
 מזהה' מס____________________  של ד"עו _______________________ מ"הח אני

 ה"ה חתימות כי בזה מאשר"( הקבלן: "להלן______________)
,  זו עההצ על חתמו אשר_______________________,  -ו_______________________________ 

 .ועניין דבר לכל הקבלן את מחייבות, בלןהק חותמת בצירוף
 
 
 

___________________ _______________________ 
 ד"עו חתימת              תאריך  

 (שיוןיר' מס +חותמת +חתימה) 
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 2טופס 
 
 

 
 לתנאי המכרז 7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד

 בע"מ מי אונו
 קריית אונו

 
 א.נ.,.ג

 ___________ מספר איתבנק ערבות: הנדון
 

 
"( המבקשים: "להלן______________ ) מזהה' מס____________________________  בקשת פי על

 בקשר זאת(, ח"ש אלף חמש מאות:  במילים)₪  500,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו
קריית אונו ומתן  322קא/ונו במתחם בה לביוב מי אהקמת תחנת שאי פומבי במכרז השתתפותם עם

 בין, כולל, המכרז מסמכי פי על התחייבויותיהם כל ועביצ ולהבטחת ,02/2019' מס מכרז, שירותי תחזוקה
  .במסגרתו ההתקשרות חוזה, השאר

 
 דרישתכם קבלת מיום ימים 14 תוך ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל בלימ, אלינו שתגיע בכתב ונההראש
 לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או, כלשהו

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם
 

 אחת שכל, דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ כוםסה לש תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם
 .ל"הנ הכולל הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ כוםמהס לחלק מתייחסת מהן

 
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 

 .בכלל ועד 05.12.2019 עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 .תענה לא .12.201905 יאחר אלינו שתגיע דרישה
  .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו 05.12.2019 יום לאחר

 
 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 .זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא במברק או/ו אלקטרוני באמצעי או/ו בפקסימיליה דרישה

 ,רב בכבוד    
 

 _________ בנק
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  3טופס 

 
 תנאים כלליים -02/2019מכרז מס' ם ליריות ומחכתב כמוי

 

ם בכל התנאים המפורטים ז זה כאילו התחשב בהצעת המחירירואים את הקבלן המשתתף במכר .1
 במכרז זה על כל מסמכיו.

 
הנזכרים במפרטים,  הצעת הקבלן המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים

 במכרז זה.ים לולכים הכהכמויות ובכל המסמבתכניות, בכתב 
 

נת תנאי כלשהו במכרז או מאי החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהב
        התחשבות בו.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב על ידי  .2

 הקבלן ככולל את ערך:
 

י העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, ומרוח סוגיהםצרים לחומרים, המוכל ה א.    
 והפחת שלהם.

  
 ושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.העבודה הדרכל  ב.    
 

 השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות, וכד'.  ג.    
 

רז, לרבות המככי ם למסמביצוע העבודה בהתאכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך  ד. 
 מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט וכד'.

 
"ל למקום העבודה, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, החזרתם וכן בלת כל הנהו ד.    

 הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

 המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'.  ה.    
 

  שו.ידרנון שיכדידה, הסימון והתעבודות המ ו.    
 

ים, ההיתרים והרישיונות תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישור ז. 
 הדרושים לצורך ביצוע העבודות. 

 
 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. ח. 
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  ט. 
 

 בודות. הע וגילכל ס כניותבגין הכנת תוההוצאות  י. 
 

 ם אחרים על פי המכרז. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכי יא. 
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  יב. 
 

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  יג. 
 

המידע הרלבנטיות  כותמערעדכון יזרי עזר, דיווח, התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואב יד. 
 עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים. 
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כל ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  טו.   

והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או 
הקבלן, לרבות הוצאות המימון של רה ל התקואותן, ובכלל זה כ מסמכיו מחייבים

לן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו
 בעתיד.

 
 בדיקות .4

 
החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעים 

 למכון התקנים.  יקההבדוצאות לם על חשבונו את העל ידי הקבלן. הקבלן יש
 
 ספרות טכנית .5
 

 ת ספרות טכנית מלאה ותיעוד. קו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקכל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופ 
 
 אחריות .6

 
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט 

מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או  רועלג רז כדיבאמור במסמכי המכ ובמסמכי המכרז.  אין
 ריות יצרן.לעבודות עפ"י דין ו/או עפ"י אח

 
 עדכונים טכנולוגיים .7
 

מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר  
 למחירי היחידה המוגדרים בכתב הכמויות.

 
 
 
 
 

 _______בלן: ________ת הקחתימ
 

 תאריך: ____________________
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 טופס 4 
 
 

 לכבוד
 בע"מ ואונמי 

 קריית אונו
 

 ג.א.נ.,

 
 ___________________ )שם המשתתף במכרז(  -אישור עו"ד הנדון:  

 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 
 

 חברות/רשם השותפויות(:ם הברשרשום  פי שהואל הקבלן )כשמו המלא ש .1

 

 מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה: .2
 

שמות השותפים  -שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  .3
 הכלליים והמוגבלים( :

 

 שמות המנהלים של הקבלן: .4
 

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן: .5
 

 קבלן:ת הב את לחיינדרש על מנתימות ההרכב הח .6
 

, שעליה חתמו בע"מ מי אונו, אשר פורסם על ידי 02/2019הגשת הצעה למכרז מס'  .7
החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה ה מורש

לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן,  להסכמים 
 .דיןפי כל הינו צד להם, ועל שהקבלן 

 
 
 

___________________________  ______________________ 
 

 ______________, עו"ד          תאריך 
 

 מ.ר. _________
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 טופס 5
 
 

 תצהיר

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
לאחר שהוזהרתי _________________ ת.ז. _______ __________ מרח' ________________ אני הח"מ

 וק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח כי עלי לומר את האמת
 
במשתתף, ______ __________אני מכהן כ ,("המשתתף" :)להלן ___________________אני נציג  .1

 פורט להלן.המ את ,משתתףהמטעם ולהתחייב ר ואני מוסמך להצהי
 
ב)א( לחוק 2)כהגדרתו בסעיף  וקה אליזי בעלעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .2

לא הורשעו בפסק דין  (("חוק עסקאות גופים ציבוריים" :)להלן 1976-התשל"ו ,עסקאות גופים ציבוריים
בטחת תנאים הוגנים(, וה דיןשלא כ הזרים )איסור העסקלפי חוק עובדים  ביותר משתי עבירותחלוט 

חוק שכר )להלן: " 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זלפי או  ("חוק עובדים זרים" :)להלן 1991-התשנ"א
 "(. מינימום

 
ב)א( 2)כהגדרתו בסעיף  ובעל זיקה אלילחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .3

או לפי חוק עובדים זרים  ביותר משתי עבירותן חלוט די פסקרשעו בופים ציבוריים( הולחוק עסקאות ג
 ה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ינימום, אולם חלפלפי חוק שכר מ

 
 –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9אני מצהיר, כי הוראות סעיף כמו כן  .4

ם עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל נשילא ג הולםויות"(, בדבר ייצו"חוק שוויון זכ
ין הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, ב –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף  9שהוראות סעיף 

 היתר כמפורט להלן:

ד עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משר 100ם המשתתף מעסיק א •
לחוק שוויון  9רתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף החבים השירותהעבודה הרווחה ו

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; –ובמידת הצורך זכויות, 

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  •
 הירמצ המשתתףחייב כאמור לעיל, החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הת

לחוק שוויון זכויות,  9סעיף בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי 
 הוא גם פעל ליישומן;

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה  •
 ה.ל שתהימועד ההתקשרות, ככימים מ 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 
עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,  לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, .5

ן אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בי
 כל גורם אחר עמו אתקשר.

 
חייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי להתוד ם בניגהעסקת עובדים זרי ידוע למשתתף , כי .6

 הווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. הסכם ההתקשרות, ות
 
 בתצהיר זה: .7

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון  7.1
, ושעליהם חל ראלבישלעבוד ף משירות התעסוקה וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תק

חו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור ירי
 .1994-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 7.2

ות שירי לתת מתווך כוח אדם, כדהוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או  7.2.1    
 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.

 שוהה בישראל כדין. 7.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. 7.2.3 
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בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים  7.2.4
 פורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.כמ יר,שרת שככר הממוצע במשק למהש

 
_________________________ 

 חתימה
 
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

שברח' במשרדי  ,______________עו"ד  ,______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום 
_________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _____________ מר _____________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  ,תישיי אמוכר לה/_________________
הריני לאשר כי  עליה.ם הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם לעונשי

 _______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף ______________________כאמור לעיל.
 

 חותמת ___________________   ____________________ "דעו
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 טופס 6
 
 

 עבודות אישור רו"ח על ביצוע
 
 

 2012* במהלך השנים המציע______________, ח.פ.___________  השלים הרינו להצהיר כי 
קף תחנות שאיבה לביוב )לא כולל הקמת מט"ש( בהי 2ועד מועד הגשת ההצעות, כקבלן ראשי, 

 לפני מע"מ. ₪ , מיליון  5ת פחול למהם( שכספי )בכל אחד 
 
 

ה לביוב )לא כולל מעו השלמת הקמת ובניית תחנת השאיב*המונח "השלים" לעניין סעיף זה מש
 הקמת מט"ש(, סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.

 
 
 

 להלן פירוט הניסיון כאמור לעיל :
 

פרטי איש 
 התיאור העבוד קשר

 
 

 ההשלמהמועד 
 הגדרתוכ

 הסף נאיבת
 
 
 

 שם המזמין היקף כספי

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
 

  

 חתימת המציע תאריך

 
 

  קודם ניסיון על להצהרה אישור רואה חשבון
 
 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת 
ת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על נהלת הבאחריועיל. ההצהרה הינה המשתתף כמדווח ל

 נו.הצהרה זו בהתבסס על ביקורת
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ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
גה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצ

 יקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.שב ריםנו סבומטעה מהותית. א
 

את משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות  הנ"להצהרה הנו לדעתנו בהתבסס על ביקורת
 .האמור בה

 
 

       תאריך:____________
 

 
 בכבוד רב,

 
 רואי חשבון
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 טופס 7
 
 

 ג'**2בענין תנאי סף  תצהיר

  
 

הרתי לאחר שהוז_________________ ת.ז. _________________  מרח' ________________ אני הח"מ
 לי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:כי ע

 
 

______ __________אני מכהן כ ,("החברה" :)להלן ___________________אני נציג . 1
 את המפורט להלן. ,החברהמטעם התחייב לור להצהי ואני מוסמך, בחברה

 
 
עבודות התקנה ותחזוקה של וקה של ואילך עבודות התקנה ותחז 2014. החברה ביצעה החל משנת 2

מתקנים לטיפול בריח בטכנולוגיות שונות בתחנות שאיבה לביוב ו/או מתקני טיפול  5לפחות 
 .בשפכים

 
 תחנות שאיבה לביוב.ב נםהי הנ"לח ים לטיפול ברימתקנמה 2לפחות כאשר     

 
 הנ"ל הינם בטכנולוגיה של יוניזציה.ח לטיפול ברימהמתקנים  2לפחות וכן כאשר     

 
 

 להלן הפירוט:
 
 
 

פרטי איש 
 במזמין קשר

תחנת שם 
השאיבה/מכון 

לטיהור 
 שפכים

טכנולוגית 
 הטיפול

תקופת התחזוקה 
)מתאריך_____ 

עד 
 _(תאריך_______

 
 

 ההתקנהמועד 
 
 
 

 מיןהמזשם 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 
 

     

 
 

  
 
 בעל מערך שרות ואחזקה למערכות טיפול בריח במתקני ביוב. ההינרה . החב3
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 החברהחתימת  תאריך

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

רח' שבבמשרדי  ,______________עו"ד  ,______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום 
_________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _____________ מר _____________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  ,המוכר לי אישית/_________________
הריני לאשר כי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 להתחייב מטעם המשתתף ______________________כאמור לעיל.ר וצהיסמך להו______________ מ_
 

 חותמת ___________________   ___________________עו"ד _
 
 

 
 
 

 

, במקרה והניסיון הינו של ג'2הנדרש בתנאי הסף  ** התצהיר ייחתם על ידי בעל הניסיון
 לן המשנהקבלן המשנה התצהיר ייחתם על ידי קב
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 קבלן המשנהנוסח כתב התחייבות של  - 8ס טופ

קריית אונו ומתן  322מי אונו במתחם קא/איבה לביוב הקמת תחנת ש פומביבמסגרת מכרז 
 שירותי תחזוקה

 
 

 לכבוד
 )להלן: "החברה"( מ"בע אונו מי
 

 ג.א.נ.,
 

אונו  קריית 322מתחם קא/הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו ב 02/2019מכרז פומבי  הנדון:
 ירותי תחזוקהן שומת

 
 

(, מצהירים ומתחייבים "המשנה קבלןלן: "אנו ________________________________, הח"מ )לה
 כלפיכם כדלקמן:

 
הרינו מאשרים בזאת, כי התקשרנו עם המציע _________________ )להלן: "המציע"( בהסכם  .1

, ככל שהמציע יזכה יוניזציה וגמסריח לטיפול ב ות למתקןומתן אחריתחזוקה , התקנהלאספקה, 
 שבנדון.במכרז שבנדון, והכל בהתאם למסמכי המכרז 

 
 .זוידוע לנו, כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו, בין היתר בהסתמך על התחייבותנו  .2
 
דועה לנו, מקובלת הננו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע, בתחומים הקשורים אלינו, י .3

מתחייבים  לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו, ואנו תנתני עלינו,
אלינו, במידה  לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז, בתחומים הקשורים

 והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.
 

ה, תחזוקה ומתן תקנ, הלאספקהלבין המציע הינו  בין היתר אנחנו מתחייבים כי ההסכם ביננו 
 ל שהצעת המציע תזכה.לעדי, ככבאופן ב יוניזציה אחריות למתקן לטיפול בריח מסוג

 
הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם  .4

 המפורשת מראש ובכתב.
 
ות גוף אחר, באישורכם מצעבא , ו/אותועבר למסגרת אחרתמובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל  .5

סגרת או הגוף האחרים, מבלי שזכויותיכם על פי מראש ובכתב, תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למ
 כתב התחייבות זה תיפגענה.

 
ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים  .6

 פינו.כל יכםזכויותפי דין לשם אכיפת לרשותכם על 
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

  
___________________________ __________________ ____________________ 

 תאריך   חתימה ספק המשנה שם + חותמת 
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 אפיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציה נספח -  9טופס 

 
 

 פרמטר ערך אורית 'מס

 (יעהמצ"י ע)ימולא 

להתקנה  דרשהנ חשמלי "כ הספקסה .1
כל מערכותיה    היוניזציהעבור מערכת 
 1)מקסימלי( 

 

_______________ 

 2מפוח אויר .2

 

 ספיקת אויר )מק"ש(______________

 לחץ )פסקל(_______________________

 (_________KWהספק חשמלי מכסימאלי )

 משנה מהירות_____________________

 _________________חומר______ אבק נןמס .3

 צפיפות______________________

 ____אורך חיים_________________

 אורך חיי נורה)שעות( = __________  נורות .4

 מספר נורות במערכת )יחי'( ____________

 ( ____________Wעוצמת הקרינה לנורה )

 אורך חיי משנק )שעות(__________  משנק .5

 __________)יחי'(משנקים במערכת  פרמס

 _____________ )בשעות(אורך חיי הנורה  לנורה3מכסימאלי התנעות מספר .6

  מקסימלי______________מספר התנעות 

 מידות______________________ מידות מערכת היוניזציה .7

 משקל_____________________

חומרי מבנה של מערכת היוניזציה  .8

 ת()מעטפ

 

ולכה )כולל ת הצנרה של החומרי מבנ .9
 עובי דופן(

 

עמידת מערכת היוניזציה חשופה  .10
 (IP55מזג אויר ) לתנאי

 

על כל יוניזציה  לציין במפורש את ההספק החשמלי  )הספק מותקן( של מערכת ה יש (1)
 תו.מערכותיה כולל מערכות עזר. הספק נדרש להציג הוכחה לנתון זה במפרט הטכני של הצע
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 ת העבודה המומלצת )כולל מספר הסיבובים(קודבנ י מפוחיש לציין נתונ (2)

 מחזור כל לאורך נורה של מקסימלי התנעות מספרונה לכוה התנעות מכסימאלי מספרב (3)
 .הקרינה/עוצמת  באיכות פוגע איננו אשר שלה םיהחי

 

    

 

 

 

 

     

  החברהחותמת   החברהחתימת   החברהשם   תאריך
  

 

 
 
 

 

, במקרה והניסיון הינו של ג'2הנדרש בתנאי הסף  וןיסיהנ די בעלייחתם על י 9טופס ** 
 ייחתם על ידי קבלן המשנה 9ס טופקבלן המשנה 
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 חוזה התקשרות מסמך ב'
 
 
 
 
 
 

 2019שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________ 
 
 
 בין
 

  בע"מ מי אונו
 ("התאגידאו " "החברה)להלן " 

 ;אחדמצד 
 

 לבין
 

 ____, ח.פ. ___________________________
 מרח' __________________

 "(הקבלן)להלן "
 ;מצד שני

 
קריית אונו  322הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/לוהחברה פרסמה מכרז פומבי   הואיל

 ("העבודות: "להלן) 02/2019' מס מכרז ומתן שירותי תחזוקה
 

 ה במכרז;ינו הזוכוהקבלן ה והואיל
 

 וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז.  לוהואי
 

 הצדדים כדלהלן :תנה והוסכם בין לפיכך הוצהר, הו
 

 כללי  -פרק א'  
 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .  1
 

רטים ובין אם לא(, המפהמבוא לחוזה, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל 
 נפרד הימנו.צורפים בפועל ובין אם לא(, והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי מאם ין )ב

 
 
 
 
 הגדרות ופרשנות .   2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  המפורטים     2.1
 בטור השמאלי דלהלן:

 
 המשמעות                                   המונחים              

 
הקמת תחנת שאיבה לביוב מי לדי החברה המכרז שהתפרסם על י                          "המכרז"

מכרז    קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה 322אונו במתחם קא/
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על כל נספחיו ומסמכיו, אשר לפיו זכה , 02/2019פומבי מס' 
 כה.בלן הזורבות הצעת הקה, להחוז הקבלן בעבודה נשוא

 
 .בע"מ מי אונו "החברה"                               

  
כהגדרתו במבוא לחוזה זה, לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו,                    "הקבלן"

 מורשיו, שליחיו המוסמכים ולרבות כל קבלן הפועל בשמו או
 .וף להוראות החוזהבשבילו בביצוע על פי הוראות החוזה, ובכפ

                מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך. דס""המהנ
 

 בכתב על ידי החברה לפקח על העבודות. מי שימונה      "המפקח"          
 

ותקנות   1953-כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים, תשי"ג "התקן"                         
 .1982-תשמ"בהתקנים )תו תקן וסימן השגחה( ה

 
                                                                 1953כמשמעותו של תו תקן על פי חוק התקנים תשי"ג                  תקן"   "תו

 .1982ותקנות התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב 
          

פים, רמצונם בין שאייו, בין שצורפו ופירושו החוזה, על כל נספח "החוזה"               
לרבות המפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל  מין וסוג שהוא 

                     יצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים                                             ש
 נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

 
יות וכל חלק של העבודות, וייבהתחולות והכל העבודות, והפע "העבודות"    או"העבודה" 

בהתאם לחוזה  הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע,
ונספחיו, לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן 

זה ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בהתאם לחו
 בקשר לביצועו של החוזה.

 
עליהם תבוצע מאו תם כם, מתחאשר בהם, דר קעיןהמקר "מקום/אתר העבודה"   

לן העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקב
 לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה.

 
ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח  "ביצוע העבודה"             

 והחברה.
 

                                                               ,  נרתבניה, צלאי ואחר, חומרי ציוד מיכני, חשמ "החומרים והציוד"    
                                             אביזרים, מגופים, חומרי עזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או                      

 כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.
 
להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה  ןקבלי הה על ידהערבות שניתנ "ותהערב"

 זה, כולן או מקצתן.

 
הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות  "התמורה"

כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה 
להוראות  ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם

 החוזה.
 

תוכניות ופרטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה, ו/או           כניות"        תו"ה
ות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי החברה, התוכני

וי בתוכניות שאושר בכתב על ידי החברה לענין חוזה לרבות כל שינ
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                                                זה, וכן כל תוכנית וכתב כמויות                          
זה מזמן לזמן,  אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה

וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ידי 
 המפקח.

 
מדד המחירים לצרכן )כללי(  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית                        "המדד"

 שיבוא במקומו. אחרמי מדד רש לסטטיסטיקה או כל
 

 .במועד האחרון להגשת הצעות למכרז המדד הידוע                     "המדד הבסיסי" 
 

המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה                                                                  "המדד הקובע"       
 לן.לקב

 
רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב,            "      "כוח עליון 

עם כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה  קרבות
אם לאו( ואסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס  ובין

 מילואים שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.
 
 

קיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, הים שונספחיו החוזה זה, על נ    2.2
וללא כל הזדקקות  אות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו,אי ווד

 לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.
 

 נספחים .     3
המכרז, בין אם הם מצורפים בפועל ובין  תוברי חתר מסמכרטים להלן, וכן יהמסמכים המפו   3.1

 נפרד מחוזה זה:אם לאו, מהווים חלק בלי 
 

 
 .בנקאית ערבות נוסח'   א נספח

 .הקבלן ביטוחי אישור 'ב נספח
 .על מתן פטור מאחריות הצהרה 2'ב נספח
 .תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום 3'ב נספח
 .השלמה תודתע    'ג נספח
 .בטיחות ותראוה    'ד נספח
 . תשלום הוראות   'ה נספח
 .המכרז נשוא תלעבודו המיוחד המפרט  ו' נספח
, טחוןיהב  משרד בהוצאת -בניה לעבודות משרדין הבי הכללי המפרט  'ז נספח

 .בחוזה המפורטים בפרקים( מצורף לא) האחרונה במהדורתו
 . ופרטים תכניות רשימת  'ח נספח

 .ןהקבל הצעת  'ט פחנס
 . כמויות כתב    'י נספח
 .מסירה פרוטוקול  'יא נספח

 .תביעות סוליח על הצהרה 'יב נספח  
 (.מהחוברת בנפרד) .תוכניות   'גנספח י 

 
מסמכי                         כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "

 ".וזהמסמכי הח" או "המכרז
 

ה צהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזמק, ספ ניעת כללמ    3.2
אשר זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים 

 ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.
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א תקנה לדו ל יות בו עקבלן או אי התחשבאי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי ה

היו לו כל תביעות או דרישות לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא י
 בענין זה.

 
 
 הצהרות הקבלן     .4
 

הקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים   4.1
את כל הדרוש לביצוע  עלבצם וו לקיימיו וכי יש ביכולתוהדרישות שבחוזה זה ובנספח

על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, העבודות, לרבות אספקה של אביזרים וחומרים 
 במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין.

         
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות 

 זה.בחוזה  ם ובתנאים שנקבעובמועדי
 

הנסיון, הכישורים  הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות,   4.2
לצורך ביצוע העבודות בהתאם  המקצועיים והטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים

להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע 
 פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. שוםא מו לא יהתחיבויותיו על פיה

 
הא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא כי ידוע לו כי החברה תהקבלן מצהיר       4.3

 יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.  
         

                           םמריחו קנים אוהמשובח ביותר ומתהקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין    4.4
ים הישראלי, יתאימו בתכונותייהם לתקנים                     שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנ

העבודות כאמור בחוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או האמורים בקשר עם 
 זו.בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת 

 
             כי ידוע לו כי זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות     בחייומתמצהיר  הקבלן   4.5

הוא לא יעשה בהם  האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במפרטים ובתוכניות שייכות לחברה וכי
 שימוש כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.

 
והוצאותיו, את  ונוחשברה, על ימציא הקבלן לחב לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה 4.6

 המסמכים והאישורים כדלקמן:
 

 . נספח א'כן, בנוסח המצורף להל 52כמפורט בסע'  ערבות ביצוע, 4.6.1 
 

מקורי( חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח ה ונוסחב) הקבלן אישור ביטוחי 4.6.2 
 . ב'נספח המצורף כ

 

)בנוסחה  1 ב'נספח  בלןידי הק עלכדין ם החתומה הצהרת הקבלן פטור מנזקי 4.6.3
 .המקורי(

 

נספח על ידי הקבלן,  כדין ום, החתום נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בח 4.6.4
 .המקורי( ה)בנוסח 2ב' 

כל מסמך אחר שדרשה החברה ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה,  4.6.5
 רט הטכני.לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפ
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 והוראות מילואים כיםמסמתירות בס .5
 

או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה היה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך  5.1 
ן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח שיתן לקבל

 על ן הודעהנהוג לפיו. אי מתהוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש ל
הקבלן והיא לא  המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של ייד

 תגרע מאחריותו בחוזה זה.
 

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני                         
יים לחוזה, לא יהיה ומס רושלפי פי לא עשה כן, ונהג ביצוע  העבודה ולקבל הוראות כאמור.

להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח 
מפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג על פי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של ה

לפי  נהגך שת בשל כו דרישות או טענוהוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות א
 פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

 
קבלן כאמור לעיל, תהיה כל עבודה ו/או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על ידי על הלא פ

המפקח על חשבונו ואחריותו של הקבלן ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 
 לכך.

 
 
דעתם המוחלט להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי  ליקוי ששאים לפכן המפקח רחברה וה 5.2 

הרות והוראות לרבות תוכניות לפי הצורך מכל מין ובכל עניין הנוגעים ביצוע העבודה, הב
או נובעים מכך לרבות הוראות הנוגעות או נובעות מהתכניות או המסמכים ודות לביצוע העב

מבחינת הביצוע והן מבחינת  הן ,דותעבוביצוע הויים לפי הצורך להמהווים את החוזה, ושינ
 ".הוראות מילואיםראנה "התכנון. הוראות על פי סעיף זה תק

 
מחייבות את הקבלן,   5.2-ו  5.1הוראות החברה או המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים    5.3

תר ל פי החוזה. כל יאולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן ע
 זה תחולנה על הוראות המילואים. החוזות הורא

 
זה את זה והתיאור הכלול בכל המפרטים והתוכניות כמשלימים  מובהר בזה כי יש לראות את 5.4

 אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענין.
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  יפויותסדר עד -העבודה  סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע   .6 

רטים המיוחדים, יש לראות את מסמכי המכרז, לרבות המפרט הכללי, המפמובהר בזה, כי   6.1
כמשלימים זה את אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה זה,  כתבי הכמויות והתוכניות, וכל מסמך

ם, , והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחריזה
 לפי העניין. 

 
ן סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בישל רה בכל מק

הנוגע האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח, בענין 
 להלן:לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפיות הנקוב 

 
 ושר על ידה.אה וחברשהוגש לוע וכל מסמך אחר א.  התוכניות לביצ

 המפרט הטכני המיוחד ב.   

 .כתב הכמויותג.   

 החוזה. אות ורה ד. 

 ה.  המפרט הכללי .

 ו.   מפרט בינמשרדי.

 .ז.  תקנים ישראליים

 
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן במסמך 

 .ודםהק ל המסמךמך המאוחר עדיף עהקודם, שאז יהיה המס

 
בין המסמכים הנזכרים לעיל,  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב  6.2

 ח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.    חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפק
 

 השונוש ות לפירדו משמעות, אפשר בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה,    6.3
שיקול דעתו, בשאלת וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי 

 העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.
 
 
 
 

 הכנה לביצוע, ביצוע ולוח זמנים -פרק ב' 

 
 בדיקות מוקדמות והכנות לביצוע .7

 
יו, את טיב הקרקע, את תיבווסבהעבודה תו, בדק את מקום הקבלן מצהיר כי, לפני הגשת הצע  7.1 

לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כי  ושיםכמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדר
הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו,  השיג את כל הידיעות לגבי

 אלהדה וכי העבו ושים לביצועוהוא מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל הפרטים הדר
 רים וידועים לו.ינה

 
המוקדמות כי התשלומים הנקובים בנספח י' הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו  7.2 

לחוזה, בהתחשב בהצעתו של הקבלן בנספח ט' לחוזה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה 
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ה ו מהערכובעת מאי לימוד אהוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנ
 נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן. לתיב

 
חות וסקרים שנעשו מטעמה לצורך נה בכך, להמציא לקבלן דו"החברה רשאית, אם רצו 7.3 

העבודה, אולם אלה יהיו למידע כללי בלבד, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו 
ו אחריות או/ בותת מכל חהחברה תהא משוחררלבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בחוזה זה.  

עיל, וכל פעולה שתיעשה על ידי לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור ל
 הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד. 

 
לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו, ולהנחת דעתו של המפקח, את ההכנות  7.4 

 סמכי המכרז.הנדרשות על פי מ

 
  לעניין הקמת תחנת השאיבה ודרכי ביצוע יםלוח זמנ .8

 
מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה  חודשי לוח 12 נהתקופת ביצוע העבודות הי 8.1

 ימים. במהלך תקופת ההסכם לא יהא רשאי הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות.
 

ה ז זשוא מכרלמת כלל עבודות ניודגש כי תקופת ביצוע העבודות הינה ביחס להש 
איבה ת שתחנמסירת לתחנה וכן  4קבלת טופס  תוהינה כולללשביעות רצון החברה 

 פעילה.
 

הקבלן מתחייב להגיש למפקח, לפני חתימת החוזה, לוח זמנים לביצוע כל אחת מן  8.2
העבודות נשוא חוזה זה, מהלך התקדמותן וסיומן במועד, לפי הוראות החוזה והמכרז. 

 מפקח יהפוך לוח זה לחלק מחוזה זה.הדי ל יזמנים עלאחר אישור לוח ה
  

רש על ידי המפקח, והקבלן חייב י הקבלן בשיטה ובצורה שתידלוח הזמנים יוכן על יד 8.3
 להתאים ולשנות את מועדי התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח. 

 
 , פרטיםימים מיום הדרישה 10אם יידרש ע"י המפקח, יהא הקבלן חייב להמציא, תוך  8.4

 בותלר ת בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי לוח הזמנים האמור,ושלמוה
 השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו. 

 
המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא  8.5

 ליו עפ"י החוזה. עלת מוטכלשהי הת הקבלן מאחריות אישר אותו, אינה משחררת א
 
 תקופת ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה .א8
 

תתחיל עם השלמת עבודות הקמת תחנת  והפעלה תקופת ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה .1א8
 השלמת עבודות ממועד חודשים 12בתוקף לתקופה של  ותהא 8.1השאיבה, כמשמעותו בסעיף 

  .ההקמה

חודשים ממועד השלמת  12של  הקופלת והפעלה בודות אחזקהכי ע יודגש 
והינן כלולות במחירי הקמת התחנה  בתקופת שנת הבדק ןעבודות ההקמה, הינ

  . ולא תשולם תמורה מעבר לכך

 

החברה עבודות התחזוקה תתבצענה בהתאם להוראות המפרט הטכני. מובהר ומוסכם כי  
 עדי של החברה.הבל"ד התחזוקה וזאת בהתאם לשק רשאית לערוך שינויים בהוראות מפרט

האריך ההסכם עם הקבלן, כל פעם בשנה החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל .2א8
שנים )סה"כ הארכות ההסכם(.  הארכה  4מקסימלית של  ת הארכהאת עד לתקופנוספת וז
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ימים,  30כתב, של החברה לקבלן הודעה מוקדמת, ב שלחהתהיה אוטומטית, אלא אם כן, 
 ריכה את ההסכם.מא ינהשהיא א

תאם לחוזה.  סירוב הקבלן להאריך הקבלן מתחייב בזאת להאריך את החוזה, בכל פעם, בה
 ויזכה את החברה בכל הסעדים בהסכם.הפרה של ההסכם, מטעם הקבלן  את ההסכם, יהווה

רב הקבלן להארכת באם לא תתקבל תשובה בכתב, בתוך הזמן האמור, יראה הדבר כאילו סי
 ן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה  אחרת לכך מהחברה.קבלול התקשרות

יום  30רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  החברהתהא  מור לעילעל אף הא .3א8
כאמור, למעט זכותו  בלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,לק

בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור, על פי  ידועל ין הזמנות עבודה שבוצעו לקבל את התמורה בג
 .מפורטים בחוזה זהההתנאים 

 
 
 רשיונות ואישורים .9
 

ונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשי 9.1 
השגת הרשיונות לביצוע העבודה, ככל שאלה דרושים. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש ל

הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות  "ל.הנ והאישורים
  ורך קבלת רשיונות ו/או אישורים.לצ

  
 שולם לו עבורם.תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא י  
רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: החברה, הרשות המקומית, משרדי הממשלה, חברת   

ת הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי ברו, חמשרד התקשורת, חב' "בזק"חשמל, 
יות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות כבאות, הרשות המקומית, רשו

, חברת נתיבי הגז הטבעי, איגוד ערים, רכבת ישראל וכל רשות העתיקות, רשויות הניקוז
 נוספת אחרת.

 
על חשבונו והוצאותיו, והוא לא  לן,הקבפים שלעיל תיושם על ידי כל דרישה של מי מהגו 9.2 

 ך.ל תוספת תשלום בגין כיהא זכאי לכ
 

ה, אישורי על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבוד 9.3 
מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית 

ב, גז וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם ביוק, ם )מים, חשמל, טלפון, דלקרקעיי -תת 
במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת  הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח

 קרקעי, או חצייתו.
 

קרקעי, ללא נוכחות מפקח, מטעם הרשויות הנ"ל  -תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת  לא 9.4 
 לן.הקבפקח הנ"ל יהיה על חשבון כאשר התשלום עבור המ

 
ע הקבלן חפירות גישוש קרקעי או בחצייתו יבצ -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת  9.5 

ני מטר מכל צד של המתקן, עד למרחק של ש בידיים לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד
י קרקע -ידפן את החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן התת 

 שות הנוגעת למתקן.הר טעםבהתאם להוראות המפקח מ
 

משחררת את הקבלן מאחריות לכל נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה  9.6 
 קרקעי. -קן התת והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במת הנזקים הישירים

 
 עבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא  

 .ישולם לקבלן תשלום נפרד
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 פיקוח וניהול יומן  -פרק ג' 
  פיקוח    .10

בכל זמן שהוא את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח י לבדוק מטעם החברה המפקח יהא רשא  10.1
וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו על ביצועה 

לבדוק אם הקבלן מבצע  הואאי ן בביצוע העבודה.  כן רשוטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבל
 ותיו הוא.  כהלכה את החוזה, את הוראות החברה ואת הורא

 
חומרים.                            כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או

ם חומרים, ולא תהיה ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באות
 ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכך. ענהל טלא כ

 
ה ולכל פשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מורשה על ידו, להכנס בכל עת לאתר העבודקבלן יאה  10.2

מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, 
 ודה.העבוע מכונות וציוד כלשהם לביצחומרים, 

 
יצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למפקח על ב  10.3

ה כדי להטיל על החברה או מי מטעם ידי הקבלן, ואין ב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על
מלאה, המוחלטת החברה או המפקח אחריות כלשהי בקשר לעבודות, או לגרוע מאחריותו ה

 לן לעבודות. הקבשל והבלעדית 
 

י אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי היה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כ  10.4
ש, תהא החברה רשאית לסרב לקבל את ה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוהמכרז, במיד

ם שולמו, עד לאותו האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, א
מועד ריבית בשיעור ריבית חשב המכסימלית שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מה ספתבתומועד 

רים ו/או בו שולמו  הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביז
הציוד שסופקו, אם סופקו, במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה  הבלעדי.   

 7רים ו/או ציוד יחליף הקבלן את  האביזרים  תוך ביזהא טה החברה לדרוש את החלפתהחלי
 לכך. ימים מיום שנדרש

 
החומרים או טיב  הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב  10.5

העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן על 
 מסמכי מכרז/חוזה זה. פי

 
תאמות שנתגלו בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי ה  10.6

הסכומים ששולמו על  בגובהבביקורות ישא הקבלן בהוצאות החברה בגין הביקורות החוזרות 
 ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.

 
תשלום כלשהו מעבר  ספתבתון לבצע שינויים הכרוכים המפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבל  10.7

ל טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי הכרוך מלהעלות כ למוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע
 החברה לקבלן. בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין

 
  ניהול ביומן .  11

בו "(, והיומן)להלן: " רוניאלקט הקבלן מתחייב להחזיק ולנהל במקום העבודה יומן עבודה 11.1
  :שום, מדי יום ביומו, את הפרטים הבאיםיר

 
 י הקבלן בביצוע העבודות.לסוגיהם המועסקים על יד מספרם של העובדים 11.1.1

 
 ומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו.כמויות הח 11.1.2
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 ע העבודות.כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצו 11.1.3

 
 בא למקום העבודות והמוצא ממנו.י המומכנד ההציו 11.1.4

 
 בביצוע העבודות.השימוש בציוד טכני  11.1.5

 
 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. 11.1.6

 
 אי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות.תנ 11.1.7

 
 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. 11.1.8

 
 ידי המפקח. על או י החברהיתנו לקבלן על ידהוראות שנ 11.1.9

 
 העבודות. בר מהלך ביצועהערות החברה או המפקח או הסתייגויותיהם בד 11.1.10

 
צב העובדתי יש בו כדי לשקף את המ כל דבר אחר שלדעת המפקח או המהנדס 11.1.11

 במהלך ביצוע העבודות.

 
על  ומובי ש המפקח, וייחתם מדי יוםהיומן יהיה בשלושה העתקים או יותר, כפי שידרו 11.2

 הקבלן, והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. ידי

 
יף ביומן להוס ישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאיםקח תהא גלמפ 11.3

שיוכנסו ליומן העבודה כנ"ל  הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הרישומים
י חוזה זה, והקבלן מתחייב לעקוב נאלת שנמסרו כדין לקבלן בהתאםייחשבו כהודעות 

 אחר הוראותיהם. אחרי היומן באופן יומיומי, ולמלא

 
 ע העבודות אולם רישומים אלה לאהקבלן ירשום ביומן את כל הערותיו בקשר לביצו 11.4

 יחייבו את החברה.

 
 שוםאו הערה על ידי הקבלן מ/מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו 11.5 

מילוי הוראות -אי דוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/אוצי
 ת החברה באופן כלשהו.המפקח או הוראות החוזה, והערות הקבלן לא יחייבו א

 
 היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי. 11.6 

 
ו פנקסים מתאימים ת אימוהנחת דעתו של המפקח, רש הקבלן יהא חייב לנהל, כדי 11.7 

זמן את כל הפרטים שידרשו ע"י ם ירשום מזמן לאחרים, שידרשו על ידי המפקח, בה
 המפקח. 

 
 

              רצון החברה והמפקח ביצוע העבודה לשביעות   .12
ח  וימלא הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של החברה והמפק

 ה.אותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזהורכל לצורך זה אחרי 
 
 

 

 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 
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     אחריות וביצוע תשלומים .13

ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה   13.1
 מנהג בעלים. במצב תקין, לשמור עליו כ

 
 שלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע העבודה.וי ישאלן הקב  13.2

                   
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים   .14

ייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרים, הציוד, המתקנים,                        הקבלן מתח  14.1
 רוש.הד קצביצועה היעיל של העבודה בוהדברים האחרים הדרושים לב

  
הדרושים לביצועה היעיל של  הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים  14.2

ד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר ישתמש בציוהעבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא 
ים, על בדיקתו אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסוי

 ד או המתקן.ציול הואישורו ש
 

 גרעות והליקויים, החריגות, אי                    מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המ   14.3
מתנאי ההסכם ולאלה שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע התאמות והסטיות 

טי מפרים בבדיקות התקנים הישראלי העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו
 על ידי המפקח.מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו 

 
לן                ת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבום שניתנמק  14.4

 לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.
 

ק לקבלן את החומרים )כולם או לספות רת את הזכעיל, החברה שומלמרות האמור ל 14.5 
יסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים, ולחייב תם(, כפי שתמצא לנחוץ, במחירי המקצ

נו של הקבלן, ולנכות מחיר החומרים מהכספים המגיעים לקבלן, מיד במחירים אלה את חשבו
המחיר בע ייקברשימת מחירי היחידות,  עם מסירתם לקבלן.  בהעדר מחירים לחומרים אלה

 בלן.  בהתאם למחירי השוק של החומרים בעת אספקתם על ידי החברה לק
 

רים אלה אך ורק לביצוע השתמשה החברה בזכות כאמור בס"ק זה, ישתמש הקבלן בחומ 14.6 
העבודות. הקבלן לא יהא רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא אם קיבל לכך 

חומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו שה ייבאישור מהמפקח, והוא מתח מראש
 ם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח.בחומרים אחרים, אלא א

 
 

 ר העבודה   חומרים, ציוד ומתקנים באת   .15

בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע   15.1
חשמלי, ציוד בקרה ומיכשור, אלקטרוניקה, וד וציבות ציוד מיכני, מכונות העבודה, לר

 ילוף בין אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.אביזרים, מוצרים, חלקי ח
 

ם, וכן מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו חומרים, כולם או מקצת 
ם, קמתו היעברו מיד בשעת הבאתם א באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה,

 כאמור, לבעלות החברה.
 

או המתקנים או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד כל אימת שנפסלו חומרים וציוד,    15.2
ים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה, ועם הארעיים אינם נחוצ

עלות בב יותיוד והמבנים הארעיים מלהפסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הצ
הציוד, החומרים או החברה. נקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק המתקנים, 

ם בהקדם האפשרי ולא יאוחר המבנים ו/או המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להוציא
מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית החברה, לאחר מתן הודעה מוקדמת 
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ולעשות  בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.  החברה רם למכימים, לסלקם,  7בכתב של 
          הקבלן בסכום  המכירה,  בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. תזכה את חשבון

     
הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים   15.3

שסופקו על ידי החברה, אם סופקו, והוא רשאי ים תקנבות חומרים או ציוד או מהארעיים, לר
 וע העבודה בכפוף לאמור בחוזה זה.להשתמש בהם לצורך ביצ

                                 
החומרים או של הציוד  אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של  15.4 

הוא ובמקרה כזה חייב הקבלן  זמן בכללם ק כל ציוד וחומרים ולפוסוהמפקח רשאי לבדו
 העבודה. פסלו כאמור ממקוםלסלק את הציוד או את החומרים שנ

 
ק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד והחומרים בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסל 15.5 

 ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו. 
 
 

 ותטרול ריחמערכת לנא.      15
 

בי צע את עבודות האספקה, ההתקנה והתחזוקה של המערכת לנטרול ריחות )לגבלב הקבלן מתחיי
מסמכי המכרז, בין  התחזוקה אופציונלי ככל שהחברה תהיה מעוניינת בכך( בהתאם להוראות

 היתר הוראות המפרט הטכני.
 

ות ג למסמך א'( באמצע2)סעיףככל שהקבלן הוכיח עמידתו בתנאי סף בעניין מערכת נטרול ריחות 
 ן משנה מטעמו הרי שהעבודות יבוצעו על ידי אותו קבלן משנה.קבל

 
שהחברה תהיה  עבודות התחזוקה של המערכת לנטרול ריחות הינן אופציונליות, ככל ש כייודג

מעונין במסירת עבודות התחזוקה, מתחייב הקבלן לספקן בהתאם להוראות מסמכי המכרז 
 .לגרוע מהוראות המפרט הטכני בנוגע לאחריות לימב וזאת טכני וכתב הכמויות()לרבות המפרט ה

 

 
 

 ת חירוםכוננות בשעב    15
 

וטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שה
עידת אדמה, פעולת לפי מסמכי החוזה והמכרז, גם בשעת חירום )דהיינו בעת מלחמה, פלישת אויב, ר

דה, ובאישור (, אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו להמשיך את העבוצ"בכיוטרור ו
       החברה בכתב.

מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כוח עליון, והוא מתחייב  במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה
עת ו מו לוראות החברה, כפי שיינתנלהמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם לה

   לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.

לאמור לעיל, כי לקח בחשבון את כל מתחייב הקבלן כי הוא מסכים בחתימתו על הסכם זה מצהיר ו
ם הקשורים לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך, ככל הנתוני
         .הדרוש

 
 

 שאיבה זמני מבור הביוביתור סיד -ביניים-ון ביוב פתר   ג   15
 

שימוש בבור הביובית כתא שאיבה זמני לחברה שק"ד בלעדי להורות לקבלן לעשות 
הורתה לו לעשות כן, וזאת בהתאם להוראות  ימים ממועד שהחברה 30את בתוך וז



40 

 

הצעת  מפרט הטכני ובתמורה למחיר הנקוב בכתב הכמויות לאחר הפחתתל 11סעיף 
 הקבלן.

 
 ומרים והמלאכההח טיב   .16

ביותר ובהתאם לאמור ובכמויות  בחשוהקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין המ  16.1
 החוזה במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות. ובשאר מסמכי  ת. ובכמויות מספיקו

 
שראלי יתאימו חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הי  16.2

ר ותם האמורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יקנילת בתכונותיהם
 מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר.

   
מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן חובה זו  הקבלן   16.3

ן בעל תו תקן יש יצרהם ם תו תקן, מוצרים שאין לחלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיי
 צורך בסימן השגחה.

 
דה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן על ידי החברה אין עובם מיסופקו מוצרים מסוי   16.4

 בי טיבה של העבודה.לג
  

  החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.     16.5

 
  סיםעדו להיות מכועבודה שנו בדיקת חלקי   .17
 

 

  לבי העבודה.משב הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושל 17.1
 

חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של 17.2
 מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

 
הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  דיעיו ד להיות מכוסה או מוסתר,הושלם חלק מהעבודה שנוע 17.3

למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני ר זוהקבלן יאפשר ויעמוכן לבדיקה ו
 ו/או הסתרתו.כיסויו 

 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך  17.4

ת רצונו של המפקח.  לא מילא אחר הוראות המפקח, לפי יעולשבולאחר מכן יחזרו לתיקנו בדיקתו 
ונו של שאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצר ה,סעיף קטן ז

 המפקח.
 

דלעיל, תחולנה על הקבלן, אלא אם קיים  17.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  17.5
והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה  17.3-ו 17.2קטנים ם היפילן את התחייבותו לפי הסעהקב

 ל המפקח.ש נולשביעות רצו

 
 הגנה על חלקי העבודה      .18

 חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים הקבלן יאחז, על   18.1
רוח, ם, שמיק העלול להיגרם על ידי גבתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נז

 שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.

 
רטים ים, לעבודה או לחלקי עבודה, על ידי הגורמים המפולחומרים, למוצרם גרכל נזק אשר נ  18.2

בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד,  18.1בסעיף קטן 
 ות רצונו של המפקח.על חשבונו, לשביע
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רבות נזקים העלולים ל ו,הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם ל   18.3
 רים יותר.להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוח

 
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .19

 
 העבודה: כדי מהלךהמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך  19.1

 
 ה,ילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן שתצוין בהוראל סע 19.1.1

כל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם, ו/או שהם ב
 יעים לביצוע תקין של העבודות באתר.מפר

  
האמורים  על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים 19.1.2

 ידי המפקח.על בע תוך זמן שייק 19.1.1עיף בס

 
עבודה שהוקם על ידי מהק על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של אותו חל 19.1.3

לתנאי  מתאימה או בניגוד ים או במלאכה בלתישימוש בחומרים בלתי מתאימ
 החוזה.

 
ף כל דלעיל תהיה בת תוקף לכל דבר על א 19.1סמכותו של המפקח לפי הוראת סעיף  19.2

י הקבלן או המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר יד על בדיקה קודמת שנערכה
 אכה שנפסלו.מלוללחומרים 

 
רשאית לבצעה על  , תהא החברהלא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה 19.3

הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא  חשבונו של הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות
ן מהחברה בכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן בללק ת לנכותן מכל סכום שיגיערשאי

 דרך אחרת.בכל  לןקבלגבותן מה תהא רשאית
 

או החלפתה באחרת, יהא זכאי המפקח  במקום תיקון עבודה שלא נעשתה בהתאם לחוזה 19.4
 להרשות שהעבודה הפגומה תישאר, ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש בערך העבודה

לגבות את סכום ההפרש מהסכום שיגיע לקבלן  איתזכ או החומרים, והחברה תהא
שהדבר יפגע בזכותה של החברה לתבוע כל עודף הסכום בכל  לימבמהחברה עפ"י החוזה, 

 , אם הכספים שיגיעו לקבלן לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור.דרך אחרת
 

 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה .20
 

יק בכל עת את ההתקשרות בחוזה זה, הפס, לה הבלעדי, לפי שיקול דעתהחברה תהא רשאית
ב. ניתנה לקבלן הודעה, כאמור, לא תהיינה לקבלן כל כתוביום מראש  7בהודעה לקבלן של 

טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו תביעות ו/או 
 להוראות חוזה זה. על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם

 
 בשעות היום בימי חולדה עבו .21

 
א בצע עבודה בימי שבת ומועדי ישראל ללתתא פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, ל 21.1

 ן, ובהסכמת המפקח בכתב.האישורים הדרושים עפ"י די
  

הדברים, ללא הפסק או  חלה על עבודה שצריכה להיעשות מטבע 21.1אין הוראת סעיף  21.2
ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או  שהיא הכרחית ודהעב כלמשמרות רצופות, או על ב

עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על  ואולם במקרה של - ותלביטחון העבוד
ות שבעבודה כמפורט, ולקבל את אישורו מראש ובכתב, או לאחר מעשה אם הנסיב
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א ר לכאשדה ועד מפאת דחיפות העבולהשיג את האישור במו וכאשר לא הייתה אפשרות
 מראש ולא ניתן היה לצפות אותה מראש. הייתה צפויה

 
ור זכאי להוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין עבודה כאמ יהיה לאן הקבל 21.3

 בסעיף זה.

 
 קצב  ביצוע העבודה .22

 
, ולא ייעדר הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש, מדי יום ביומו 22.1

 י העבודה בתקופת ביצוע העבודות, עד למועד סיום העבודות. ימ כל מהאתר במהלך
 

את השלמת  איטי מכדי להבטיח אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות 22.2
המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים  יודיע -העבודות בזמן הקבוע 

 השלמתן ויודיע עליהםע לנקבשלמת העבודות תוך הזמן שהדרושים בכדי להבטיח ה
 למפקח בכתב.

 
ימים, ו/או אם הפסיק הקבלן את  5תוך  22.2תו לפי סעיף בויילא מילא הקבלן אחר התח 22.3

ימי עבודה, בין אם ברציפות  3ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופה העולה על העבודות 
מתן ה בם ז, אך לא חייבת, לבטל הסכהחברה תהא רשאית –ובין אם שלא ברציפות 

 הודעה לקבלן, וההסכם יהיה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור.
 

קיע ביצוע העבודות לעיל, החברה תהא רשאית להפ 22.3לחילופין או בנוסף לאמור בסע'  22.4
או מקצתן על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת,  מידי הקבלן ולבצע את העבודות כולן

החברה תהיה רשאית לגבות או    ת בכך.וכוהכרבכל ההוצאות  והקבלן ישאע"ח הקבלן, 
שיחשבו כהוצאות משרדיות והוצאות  17%ספת של תוב לנכות את ההוצאות האמורות

לגבותן מהקבלן בכל  גיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאיתניהול, מכל סכום שי
 שתמש בכל הציוד, המתקניםדרך אחרת. לצורך סעיף זה תהיה לחברה זכות מלאה לה

 העבודה.   רים הנמצאים במקוםחומוה
 

החברה בגין העברת או טענות ו/או תביעות כנגד ו/ת לקבלן לא תעמודנה כל זכויו 22.5
 בגין ביטול ההסכם, כאמור לעיל. העבודות לאחר ו/או

 
כפי העבודות מ אם לדעת החברה יהיה צורך, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע 22.6

מתחייב להחיש את הביצוע  כתב אל הקבלן והקבלןה בחברתחילה, תפנה ה שנקבע
למלא אחר כל הוראות החברה לצורך זה,  וכן מתחייב הקבלן ה,ברכמבוקש על ידי הח

 ושיטות העבודה. שעות העבודה, ימיבנוגע ל
 

, 22.4-ו 22.3 תחולנה הוראות סעיף 22.6לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף  22.7
לפי הקצב שנקבע  ות בביצוע העבודהא אלא בהוצאות הכרוכיש לא ובלבד שהקבלן

 תחילה.

 
שהקבלן יאלץ  אופןהיה והחשת העבודה כנדרש על ידי החברה תהיה ניכרת עד כדי כך וב 22.8

אדם, מתקנים ו/או חומרים, כי אז  להקדיש לכך ו/או להשקיע בכך אמצעים ניכרים בכוח
דה )או תמורה אחרת המתבקשת בנסיבות יחיכל מחיר ל זכאי לקבל תוספת יהיה הקבלן

 נתבקש להחישה. לןקבאלה( ביחס לאותה העבודה שה

 
הייתה כזו  להחשת העבודההמפקח או המהנדס יקבעו באופן בלעדי אם הדרישה 

 בתוספת.  הדורשת החשה באופן ניכר אשר יזכה, כאמור לעיל, את הקבלן
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עבור העבודה שהקבלן  יר כוללתמח ספתבוע תוברה תהיה רשאית לקלחילופין, הח 22.9
 נתבקש להחישה.

 
 על ידי המפקח או אי נקיטת צעדים על ידי החברה ו/אוי מתן הודעה א פקלמען הסר ס 22.10

העבודות תוך המועד הנדרש על  המפקח אינה משחררת את הקבלן מהתחייבותו לבצע את
 פי חוזה זה.

ר העומדים לרשות החברה, ובין היתים סעדגרוע מיתר העיף זה כדי לאין באמור בס 22.11
 זה. כםהסל 31מנגנון הקנס הנקוב בסעיף 

 
 השגחה מטעם הקבלן, צוות הניהול  .23 

 
יב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודה, בעל רמה מקצועית גבוהה הקבלן מתחי   23.1

שר יהא איש ה אה זובמהותן לעבודה נשוא חוזונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן 
ה מוסמך טעון אישורו עבודל נהמינוי מ הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה.

תת את אישורו או לבטלו בכל עת מבלי לתת כל המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב ל
פי שיידרש ע"י נימוק לכך והקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה מוסמך אחר כ

 "(.נציג הקבלן" :לן )לה המפקח
 

ת יפקח על ביצוע העבודות ויקבל הוראות מא, נציג הקבלן ימצא באופן קבוע באתר העבודות 23.2
 המפקח.

 
שיינתנו לנציג הקבלן על ידי המפקח ו/או על ידי ת, ההודעות, הדרישות והביאורים כל ההוראו  23.2

ות, דרישות ובאורים ודע, הם כדין הוראותהקבלן ודיניחייבו את החברה לנציג הקבלן, 
וכן מסמך שיחתום עליו יחייבו את  דהבוקבלן עצמו. כל מעשה שיעשה מנהל העשניתנו ל

שה או חתם על המסמך וישמשו ראיה חותכת נגד הקבלן הקבלן כאילו הקבלן עשה עת המע
 מבלי שהקבלן יוכל לערער על כך. 

 
את הקבלן מהתחייבויותיו לפי רר לשחבהעסקת נציג הקבלן כדי  מובהר בזאת כי לא יהא 23.3

, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של תןקצכל דין, כולן או מחוזה זה ועל פי 
         נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.הקבלן לביצועו 

 
ל יר קשר ישמש כאיש קשר מונציג הקבלן יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכש 23.4

 ה על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת.  חברה
 

 שור החברה מראש ובכתב. ציג הקבלן אלא באינ אתהקבלן לא יחליף   23.4

 
 הרחקת עובדים   .24

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק           על 
ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או נה מש לרבות נציג הקבלן, קבלן ידיו בביצוע העבודה,

רה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם חבה המתכנן, אף אם הסכימה
ה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,  או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שלא כשור

ין ובין בעקיפין, באתר העבודה ישרבמ חזור הקבלן להעסיקו, ביןשהורחק לפי דרישה כאמור לא י
מטעמו לא תהא דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה או י למאו בביצוע העבודה.  לקבלן ו/או 

 בגין הרחקה כאמור.המפקח 
 

 בטיחות, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות   .25
הבטחת רכוש וחיי  ם לרשיבכל  אמצעי הזהירות הנד הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו,   25.1

ק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי ספויה אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבוד
חות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו אזהרה, פיגומים, מעקות בטי

דין פי על די המפקח או שיהיה דרוש של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על י
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וראה מצד רשות מוסמכת ה פיאו על  1970ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 ".בע"מ מי אונו"בשירות כלשהי. בכל שלט יציין הקבלן גי הוא פועל 

 
שאינו הקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע כניסה לאתר העבודות של כל אדם   25.2 

 מוש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדים או כל אדם אחר. שי נועמורשה לכך, וכן למ
 

רות הנדרשים הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהי 25.3
להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה 

קין שמירה, גידור, אורות, תמרורי ויתפק חומרים לאתר העבודה ויס לרבות בעת הובלת
פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות , לרבות פנסים מהבהבים -אזהרה 

ירות וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל ושאר אמצעי זה
ן או על פי די פי המפקח או שיהיה דרוש על מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי

ולסלק את כל המכשולים  פרהעהוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות 
 והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

 
בלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות                    הק  25.4

 מביצוע העבודה.המפקח וכנדרש 
  

וראות כל ה חררוך בביצוע העבודה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אהכ בכל  25.6
לום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותש

ונות ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשי
העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח, וע ביצואישורים הנדרשים ל

וכן ימציא לו כל הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה,  לוג יצי
אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה 

 . של אותה רשות
 

 מהכדום וזכויות, פטנטי   .26
בד ולקבלן לא תהיינה כל בלה כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחבר

ות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, קניה לרבזכויות בעבודה על כל חלקיה ומת
 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

 
, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"בה, ביעל תחברה ויפצה אותן על כהקבלן ימנע כל נזק מה

ות זכויות פטנטים, מדגמים,  סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומב עהשיתעוררו כתוצאה מפגי
בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או  בחומרים או בציוד שיסופקו 

 על ידי הקבלן.
 

 עתיקות  .27
ף וקבתאו בכל דין בדבר עתיקות שיהיה  1978-בחוק העתיקות, תשל"חעותן משמת כעתיקו  27.1

ארכיאולוגי אשר יתגלו  מזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או
נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם  –במכון 
 זזתם שלא לצורך.ו/או ה

 
כן מתחייב   ת.ר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלילאחיד מ 27.2

 הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה   .28
או נטילת אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצרכי חציבה 

יהא  - מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה ות זכ עפר או חול, או
יוסכם בין הבעלים לבין הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי ש

 הקבלן.  כל נזק שייגרם לחברה בגין הפרת סעיף זה יהא באחריותו של הקבלן.
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 לתנועה, תאום והכוונהל אנשים, מניעת הפרעות ם שתיהות הציבור  ובזכויובנוח פגיעה . 29
 

ודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה מאוכלס ופעיל  דבר לבצע את העבב ייהקבלן מתח  29.1
יחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי לכל תשלום ש

לצורך ביצוע  העבודה, כולה  מיםקת סף כל הפסקת חשמל או הפסנוסף או פיצוי בגין כך. בנו
 החברה.ל ש או חלקה, יבוצע באישור מראש ובכתב

 
יעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פג  29.2

, שביל תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך
 והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. הו,כלשאו ברכוש ציבורי 

 
 תנועה על פני כבישים קיימים  39.2

רק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ו
 וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

 
 מתן חופש מעבר 29.4 

ת שיועדו מוקוימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במ ןבלהק
ן השטחים הציבוריים יהיו לכך.  הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכ

פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח וכי הוא 
 ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. יודו ציאכסן עליהם חומרים ו/א לא

 

 תאום ואישור משטרת ישראל 29.5
ה תנועה סואנת וע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע בכביש ראשי ו/או ברחובות בהם ישנדי

מאד של כלי רכב והולכי רגל.  על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתאם 
חלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה, לה תאםמועדי ביצוע העבודה.  בהעמה את תנאי ו

 לה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.ליה יתכן ביצוע עבודות בשעות
 

 תמרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה שילוט, 29.6
תחום הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שב

ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר -מחסומי ניו נו,שבוהעבודה, יציב, על ח
ך ובמצב מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ער ורא מחזיר

תחזוקה טוב.  סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם 
מע"צ ומשרד התחבורה ל, שראלתנאי הרשיון של משטרת ילהוראות החוק, להוראות ו

הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח   ובהתאם לכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח.
ת כל הציוד, התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל את סכימת התימרור ולדאוג להמצאו

 בביצוע העבודות באתר.
 
 
 לההאם תתבצע עבודת לי –לה שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לי 29.7 

חשבונו, בנוסף ל ע הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו,
 פורט להלן :כמ, אמצעי סימון ושילוט 29.6לשילוט האמור בסעיף 

 

 רחוצים ונקיים. INTENSITY   HIGHהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  א. 
 ו את תחומי אתר העבודה החסומים בפניסמנשי נוסים(על גבי חרוטים )קויוצבו נצנצים  ב. 

 תנועה.
 ש.ביכ ג.    תופעל תאורת

 ד.   כל העובדים יצויידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.
 ה.   כל הכלים הכבדים יצויידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.

 ממות אבק.תרות היעצוייד במתקן הרטבה למנו.    המטאטא המכני, י
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 הכוונת תנועה 29.8 
, לרבות שוטרים במספר צוע העבודות, מכווני תנועהבין הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמ

מפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.  במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים שידרש על ידי ה
וצאות שכירת ה  אם.הקבלן לשכירת שוטרים בהתלצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודה, ידאג 

 השוטרים תחולנה על הקבלן בלבד.
 

 בורציה טיפול בפניות .30
 

מו, אשר יהיה אחראי לקיום קשר מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ימנה הקבלן נציג מוסמך מטע
וזאת במטרה רציף עם נציגי הציבור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיהם, 

ן בלאי הנוחות הנגרמת לציבור כתוצאה מביצוע העבודה בשטח.  נציג הקאת ום לצמצם למינימ
הקשור לבעיות הנוצרות  יפרסם בשכונה פרטים אשר יאפשרו לציבור לזהותו ולהתקשר אליו בכל

כתוצאה מהעבודה.  נציג הקבלן ידווח לחברה על כל תלונה אשר הגיעה אליו מהדיירים ו/או 
 ות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונן.ומהה, עובדים בקרבת מקום העבודה

 
  מנגנון פרס/קנס  .31

  
 יום הביצועבגין הקדמת מועד ס (פרס/בונוס)תשלום נוסף . 1
 

 זכאי הקבלן, יהיה החוזהבגין התמורה הקבועה במסמכי  לקבלןבנוסף לתשלומים המגיעים 
לן, באם יושלמו העבודות המוגדרות בפרויקט טרם להרט כמפו ("פרס/ בונוסלן: "הל)לתשלום נוסף 

 . עבודותתן צו התחלת מ עדחודשי לוח ממו 12
 

סיבה שהיא וזאת ללא כל תלות בכל אירוע או עיכוב מועדי הפרס/בונוס קשיחים ולא ישתנו מכל 
ם טעמה או גופים אחרימי מ ו/או חברהשיהיה במהלך ביצוע העבודה בין אם בנסיבות התלויות ב

 .דהו/או מי מטעמה וללא כל תלות במועד צו התחלת עבו חברהם בשליטת אינש
 

 

מים קלנדריים טרם מועד זה י 30ועד  להסכם זה 8.1בסעיף בגין מסירת הפרויקט במועד הקבוע  .א
 . לא ישולם לקבלן כל תשלום בונוס/ פרס -

 

הקבוע קבוע המועד הרם ם טימים קלנדריי 60יים ועד ימים קלנדר 30בגין מסירת הפרויקט בין     .ב
נגד הוצאת חשבונית כ כולל מע"מלא ₪  125,000סך של לקבלן ישולם  –להסכם זה  8.1בסעיף 

 .כדין
 

להסכם זה  8.1בסעיף ויותר, טרם המועד הקבוע לכך קלנדריים ימים  60ויקט בגין מסירת הפר    .ג
 . ןכדיית ע"מ כנגד הוצאת חשבונל מכוללא ₪  200,000סך של  לקבלןישולם  –

 
ם קבלה סופית של הפרויקט מעמשהשלמת ביצוע העבודות או "מסירת הפרויקט" לצורך סעיף זה, 

במסמכי חוזה בודות הדרושות בהתאם למפורט לאחר סיום ביצוע מלוא הע החברהעל ידי 
על ידי הגורם ובכפוף לקבלת אישור בכתב חתום  (4ההתקשרות והמכרז )לרבות קבלת טופס 

 החברה. סופית של המבנה מושלם לשביעות רצונה המלא של  העל קבל רהבחבהמוסמך 
 

ין בנסיבות התלויות ארכה לביצוע החוזה מעבר לזמנים שנקבעו לכך במקור, ב לקבלןשתינתן ל ככ
תקופת הוארכה וכתוצאה מארכה זו  בקבלןו/או במי מטעמה ובין בנסיבות התלויות  בחברה

 לבונוס כאיה זלא יהי הקבלןהקלנדארית, הביצוע 

 
הארכה כלשהי לצרכי הבונוס. ככל ן נתעמידה במועדים הקבועים לעיל אינה מותנית בדבר ולא תי

 ונוס , הוא יחול על הזוכה בלבדמס כלשהו על הבשיחול היטל ו/או 
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בהתאם  בלןקהמן  לחברה בכל מקרה סעיף זה אינו גורע מכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או קנס שיגיע

ן דיל כ על פי החברהכל זכות או סעד אחרים העומדים לרשות נספחיו ו/או מו בו/אלאמור בחוזה 

  .ו/או עניין
 
 

 8.1בסעיף בפרויקט, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו קנס בגין איחור בביצוע מלוא העבודות . 2   
 להסכם

 
או ו/ין ל דעל פי כ החברהדים לרשות למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומ

צוע מלוא העבודות בפרויקט על ידי בית החוזה ו/או עניין, מובהר בזאת, כי בגין איחור במועד השלמ

  - :כמפורט להלן לחברהבתשלום קנס  הקבלןיחויב  רההחבבהתאם לנדרש על ידי  הקבלן
 

 8.1ף מועד הקבוע בסעים מעבר לחודשים קלנדריי 3ככל שיחול איחור במועד השלמת העבודות של 
 ר.ן כל חודש איחוגיב בתוספת מע"מ₪  250,000, ישולם על ידי הקבלן לחברה סך של להסכם

 
ן ו/או כנגד חשבונית כדי החברה די עם דרישתעל ידי הקבלן באופן מי לחברההקנסות ישולמו  

 יקוזזו מהתמורה לה זכאי הקבלן, בהתאם לשק"ד בחברה.
 

, לרבות סעדים וקנסות  החברההעומדים לרשות  אחרעד זכותו/או סדי לגרוע מכל אין בקנס זה כ

 .ת, בגין הפרת החוזה ו/או בגין כל סיבה אחרהמכרזאו הקבוע במסמכי ו/ה בגין הקבועים בחוז
 
 

 ניקוי מקום העבודה .32
 

 הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום העבודות ומסביבתו את עודפי החומרים והאשפה.   32.1 
 

העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני  נו את מקוםה הקבלן על חשבוינקדה מיד עם גמר העבו 32.2 
נקי ומתאים  שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא החומרים המיותרים, מכל סוגו זרהע

 רצונו של המפקח.  למטרתו לשביעות
 

ים , להוריד כתבי צבע ונוזלעל הקבלן לנקות את כל הרצפות, המרצפות, הדלתות והחלונות 32.3 
רות שנחפרו, בום ים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודות השונים, לסתואחר

 מפקח. אם נחפרו, לצורך העבודות, והכל לשביעות רצונו של ה
 

ימים מיום שקיבל דרישה  7לא ביצע הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה תוך  32.4 
זאת על חשבון הקבלן ולנכות את כל ת שועל פקח, תהיה החברה רשאיתעל כך מאת המ

 לקבלן.ע גיהוצאותיה מהסכומים העשויים לה
 

בכל הוצאה  הרשויות המוסמכות וישא הקבלן יפנה את הפסולת לאתר פינוי שהוקצה לכך ע"י 32.5 
 הקשורה לפינוי כאמור.

 
 
 
 

 
 תיקון נזקים למובילים   .33

, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים בישלכ ייגרםשכל נזק או קלקול שהקבלן אחראי   33.1
טלפון, לצינורות להעברת גז או לתשתיות או  למובילים ל ל,ביוב, לביוב, לתעול, לחשמוה

"( תוך כדי ביצוע  העבודה, בין שהנזק  או הקלקול נגרמו מובילים"ב )להלן: "אחרים כיוצ
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ל חשבונו הוא באופן ן עתוקמראש לביצוע העבודה,  י באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי
אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ל כ היעיל ביותר ולשביעות רצונו של  המפקח ושל

לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של  במובילים כאמור. על הקבלן
 כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודה.

 
עברה עלולה לגרום נזק עביר חפץ כלשהו במקום שההלה ורךיצוע החוזה יהא צם לשם בא  33.2

, יל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקחלער למובילים, כאמו
 לפני העברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 
 הגנה על עצים וצמחיה   .34

באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר או צמחיה טבעית  ציםר עהקבלן לא יפגע ולא יעקו
 ודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.עבה לצרכי

 
 רישומו ותנאי עבודהאספקת כח אדם,   .35

הקבלן  מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה   35.1
 וכן כל דבר אחר הכרוך בכך.ם, בוריהם, את אמצעי התחבורה עעל

 
ם ביצוע עבודה תוך ועיים ואחרים, במספר הדרוש לשקצמ הקבלן מתחייב להעסיק עובדים  35.2

ך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, המועד הקבוע לכ
 .שיון או היתר תקף, כאמורחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר

 
פנקסי כוח  אדם , קחהקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפ  35.3

 בד, וכך ימי עבודתו.עושיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל 
 

לביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות  התעסוקה,  35.4
בודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים ר עשכ . הקבלן ישלם 1959  -ט  תשי"

ים התאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדב ה,תנאי עבוד
 במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו  איזור, והכל בכפוף להוראות הדין.

 
ודה מיסים לקרנות  ביטוח העבוע עובד שהועסק על ידו בביצהקבלן מתחייב לשלם בעד   35.5

ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול  עלד לגבי אותו עוב סוציאלי בשיעור שייקבע
ינה באותו  ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור, והכל בכפוף להוראות ביותר של עובדים במד

 הדין.
 

,  וכן למלא אחר חוק דיועובותיו לביטוח סוציאלי של הקבלן מתחייב לבצע את כל חוב  35.6
 .1968   -"ט  הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ

 
ירות הדרושים למניעת תאונות הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזה   35.7

 עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח

 .1954 –על העבודה, תשי"ד 
 

יות  ומקומות אכילה וחנ הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי  35.8
 נאותים באתר העבודה.  

 
להמציא לחברה אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו, ככל שיידרש הקבלן מתחייב  35.9

 לעשות כן על ידי החברה. 
 
 מעביד –ד העדר יחסי עוב   .36

לא ו ויחסים בין החברה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלערכת הילמ שורבכל הק   36.1
ם אחר, המועסק על ידו או כעובד.  מובהר, כי אין בין החברה לבין הקבלן או לבין כל  אד

הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.  אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת 
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פצה הקבלן את החברה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה י -רת צדדים המפורשת, ייקבע אחה
זו של שה ו/או טענה, כאמור, וכן בהוצאות משפט  ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו ריד מתביעה ו/או

 הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.
 

פי  על תיוטעם הקבלן את  התחייבויוהצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מ   36.2
תיו, פיקוחו והשגחתו אוורחוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים לה

תשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות המלאים של הקבלן, והוא ישא בכל ההוצאות וה
 בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 
 סודיות וייחוד התקשרות .37
 

 מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו ה לשמור בסוד כלבז ייבהקבלן מסכים ומתח 37.1
שלישי כלשהו ולא מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד  כלו

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 

או זה החוד החברה, בהתאם להוראות הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנג 37.2
 בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

 
ועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה ו אף על כל מי שמוליחהוראות סעיף זה  37.3

 ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.   
 

 הסבת חוזה .38

     
כולו ו/או חלקו,  להמחות ו/או להעביר את החוזה, או/ד וב ו/או לשעבינו רשאי להסהקבלן א 38.1

ות ל פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחע אהאו כל טובת הנ
 ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

 
ן אם נעשתה בחלקים, וביחת ן אם ההעברה נעשתה בבת אמהשליטה בקבלן, בי 25%העברת  38.2

 ל.לעי 38.1ף תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעי
 

שנה אלא בהסכמת החברה מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן מ 38.3
. נתנה )לרבות אישור בכתב ממתכנן החברה, ממפקח החברה ומנכ"ל החברה( מראש ובכתב

ות ף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבסעיל באמור לעיהסכמתה בהתאם ל החברה את
רת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל וטפ כלשהיא על החברה ואין היא

בלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם דין והק
משתלם לפי רם ששכלם לפי זמן העבודה ובין ועובדיהם. העסקת עובדים, בין ששכרם משת

 או העבודות, כאמור, לאחר.ה פקשיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע האס
 

י כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגב 38.4
לקבלן משנה שאיננו רשום , מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה  1969בנאיות, תשכ"ט  

 להוראות חוק זה.אם בהת
 

ותיה, על פי הסכם זה, לתאגיד מים וביוב, החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכוי 38.5
 ליו תצטרף החברה.א

 

 
  אחריות  וביטוח  -ה'   פרק

   אחריות לאתר העבודה  .   93
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ת מיראחראי לש וזה, יהא הקבלןלתום תקופת הח דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם  תר העבודה והעבודהא

 טעמו.בודה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מלאתר העבודה ולע

הקפדה יתירה בכל מובהר בזאת, כי העבודות יבוצעו בתחומי מתקני מים, וכי על הקבלן לנהוג 
או המתקנים ו/או הציוד הקיים באתרי העבודה, ועל כל /על שלמות המבנים ורה שמיהקשור ל

ן ביחס לאמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודות, והכל על מנת הוראות החברה ו/או המפקח ו/או הדי
תקני המים, שלא לפגוע בתפקודם התקין של מתקני המים.  כל נזק שייגרם לאתרי העבודה ו/או למ

 בלן.הק של יהא באחריותו

  לגוף או לרכושנזיקין  . 40

מו תוך כדי  ביצוע נוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרב 40.1
העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לגופו 

הא רשאית זמינה ת. מעתםהאמצעים למני  ינקוט בכלאו לרכושו של אדם כלשהוא, והוא 
עכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים  אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או ל

 , כאמור, עד  אשר ייושבו  תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון מזמינה.אובדן

 , בגין נזק או אובדן להםםאו תשל על כל סכום שתחויב לשלם, המזמינהה את שפהקבלן י 40.2
  .40.1קטן  ל פי סעיףעהקבלן  ראיאח

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו  המזמינהנדרשה 
, לרבות בגין ההוצאות םה אותן הקבלן על כל סכום שתשלשפבמסגרת ביצוע  העבודה, י

 המשפטיות השונות שתשא בהן בקשר לדרישה, כאמור.

יהיו  נושא לתביעה כנגד  בגובה הסכומים אשרלן לקבתהא רשאית לעכב תשלומים  המזמינה
באופן סופי ומוחלט הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו 

א תתנגד להצטרפותו לקבלן העתק של התביעה ול בירתע מזמינה לשביעות רצון מזמינה. 
 להליך המשפטי.

של הקבלן ו/או  מקצועית עקב שגיאהלה רם בגין כל נזק שיג המזמינהה את שפהקבלן י  40.3
ים. אחריותו ו/או עקב שימוש  בחומרים או אביזרים לקוי הזנחה במילוי חובתו המקצועית

 בלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.קשל ה

 

 נזיקין לעובדים ולשלוחים          

או לכל אדם  דין לעובד יעים מהקבלן על פיהמגוי נזק או פיצ לשלם כל דמי הקבלן מתחייב 41.1
או  י ביצוע  העבודה תוך כד הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אחר הנמצא בשרותו של 

בקשר אליה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה 
ה. מזמינה תהא משני ההן של הקבלן והן של קבלנועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים 

ית לעכב  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק רשא
 .מזמינהאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון האו ת

 

  ותותחייבהכתוצאה מאי קיום  בגין כל תשלום שתחוייבנה לשלםמזמינה הקבלן ישפה את  41.2
לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך יע תוד מזמינה   .41.1שבסעיף קטן 

 המשפטי.
לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  חויבה המזמינה

אות המשפטיות , לרבות בגין ההוצםהקבלן על כל סכום שתשל הה אותפצביצוע  העבודה, י
ר. מזמינה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן הן בקשר לדרישה, כאמובא ות שתשהשונ

לן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר בה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבובג
 תיושבנה תביעות או באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  מזמינה.
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  :על ידי הקבלן ביטוח .42

ו/או על פי האמור בחוזה  פי כל דין-הקבלן על לשו ו/או התחייבויותיחריותו בלי לגרוע מאמ 42.1
תחילת העבודות נשוא חוזה לפני מועד לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו זה, מתחייב הקבלן 

זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או 
תקופה  ו/או כלל העבודות ן שצוע( ולמשך כל זמן בים הנ"להמועדימבין עבורו )המוקדם 
את מוצר הלהלן, לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות  42.4בסעיף אחרת כמפורט 

"התנאים  בחוזה זה )להלן:, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן יטוחיםהב
 ממנובלתי נפרד  לקח המהווה למסמכי החוזה  נספח ב'וכן ל המיוחדים לביטוחי הקבלן"(

שכולם יחד ) בישראללפעול מורשית כדין האצל חברת ביטוח  ור ביטוחי הקבלן"(איש: ")להלן
 (:"ביטוחי הקבלן" -יקראו להלן

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 42.1.1

עבודות והציוד וכל רכוש ההמבטח במלוא ערכן את , פרק א' העבודות 42.1.1.1
קבלן בביצוען של האת  הקבלן המשמשו/או באחריות אחר בבעלות 

 .בקשר עם חוזה זה ותודבעה

ל פי ע, המבטח את אחריותו של הקבלן אחריות כלפי צד שלישיפרק ב'  42.1.1.2
 .עבודות בקשר עם חוזה זהדין,  בקשר עם ביצוע ה

על פי פקודת  הקבלןהמבטח את אחריותו של  חבות מעבידים פרק ג' 42.1.1.3
ים פגומים, התש"ם הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצר

 או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על םהמועסקי העובדים כל יכלפ, 1980
 קבלני, יםקבלנ לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין

 .ועובדיהם משנה

הקבלן על פי דין בשל תביעה  אחריותו שלהמבטח את  יטוח אחריות מקצועיתב 42.1.2
במשך  שהוגהשבשל הפרת חובה מקצועית בגין רשלנות מקצועית ו/או  ו/או דרישה

או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם , בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזקתקופת הביטוח
 . חוזה זה נשוא העבודות בקשר עם עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של

חודשים לאחר  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  
 טוח.תום תקופת הבי

לה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו עוד עלוטוח זה כל בבייק קבלן מתחייב להחזה 
 בגין ביצוע העבודה.

העתקים מפוליסת  לחברה להמציאהקבלן מתחייב בכתב  החברהל פי דרישת ע 
  הביטוח כאמור בסעיף זה.

 מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן  מוצרהיטוח חבות ב 42.1.3
רמו עקב העבודות ו נזק אשר נגת ו/אפניגו בגין פגיעה ,1980 התש"ם פגומים,

  המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(.

חודשים לאחר  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  כי פוליסת הביטוח מוסכם בזה 
 תום תקופת הביטוח.

יו ות קיימת חובה שבדין כלפחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להילה הקבלן מתחייב 
 . ותביצוע העבוד ןבגי

פוליסת מ העתקים לחברה להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע 
 .יף זהביטוח כאמור בסעה
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 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 42.1.4

  או/קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וה 42.1.4.1
 על דרשהעבודות בביטוחי חובה כנהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע ב

ה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח גין פגיעבפי דין 
קב השימוש עלרכוש צד שלישי כלשהו אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק 

בענף הביטוח למקרה  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהבכלי 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 בין ,כוללההנדסי  אנימכ לציודביטוח כל הסיכונים מו כן יערוך הקבלן כ 42.1.4.2
כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר

 600,000מסך של בהנדסי בגבול אחריות ו ציוד ו/אהשימוש בציוד מכני 
ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו 

עבודות וע ביצישירים או עקיפים בקשר לכל החריגים הנוגעים לנזקים 
 .קבלניות

מכאני  לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי וסכםמ 42.1.4.3
 האמור לעיל, למעט בגין נזק גוף, ואולם 42.1.4.2 בסעיף )כמפורט  הנדסי

 מאחריות יחול פטור מתן על ( הצהרה1( לנספח ב' )4א' ) –( 1) א' בסעיפים
 .גינו"ב יטוחבה ךנער כאילו מכאני הנדסי דלציו נזק כל לגבי

בהתאם להגדרות הפקודה הינו סר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" מען הל 42.1.4.4
 ., על תיקוניה1970 –חדש[, תש"ל ]נוסח  לביטוח כלי רכב מנועי

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל  ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כינוסף לאמור לעיל, ב 42.2
נים וכל רכוש אחר מרים, הציוד, המתקהחוות ות את מכלול העבודות לרבזמן ביצוע העבוד

ל נזק ו/או אבדן צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כלהעבודה  למקום שהובא
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלאשר הקבלן אחראי 

 קבלנים וקבלניאו כלפי /יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו י הקבלןטוחבי 42.3
ע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ובנוסף )ומבלי לגרוה משנ

ו מפקח העבודות מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/א
ישור "( ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח איחידי המבוטחו/או מי מטעמו )להלן: "

 (.'ב נספחביטוחי הקבלן )

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה יק בתוקף את כל הביטוחים להחז מתחייבקבלן ה 42.4
י אחריות מקצועית ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזההיה במשך כל  התקופה בה יזה, 

 כלל דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי וחבות המוצר על הקבלן להחזיק 
 נספחיו. על זה חוזה עם בקשר ידו על נעשתה אשר פעילות

תור על כל ( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול וי’)א 42.1.1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  42.5
 מנהל או/זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו

יחול  לא לוףכות התחדבר הוויתור על ז, ובלבד שהאמור במטעמה העבודות מפקח או/ו
 . זדוןבגרם לנזק  לטובת אדם ש

לסעיף  ופהכפ מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן 42.6
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

 כאמוריו הפוליסות לפ וחדידי הקבלן יכללו תנאי מיפוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על  42.7
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  לשפות את החברה וורחבי
ו/או קבלני משנה  למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם גין אחריות שעלולה להיות מוטלת ב
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 .(ב')נספח הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן  –מטעמו 

שבו פועל החברה כי רכוש  ,במפורשישי, הקבלן כלפי צד של יותאחרמו כן יצוין בפוליסת כ 42.8
לעיל )פרק א'  42.1.1.1סעיף ך על פי אשר לא בוטח על פי הביטוח שנער למעט רכושהקבלן, 

הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו ,העבודות(
ספק מוסכם ומוצהר כי  למען הסר כל ח זה.יטון בשלישי, לענייב כרכוש צד הקבלן, ייחששל 

גרת ביצוע העבודות רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במס
 יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר הנערכים על ידו על פי  42.9
ת אחריות ספציפיים לכל פוליסה יו( ייערכו בגבולוספחל נוכנדרש על פי הסכם זה )עהאמור 

 .בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים

הקבלן  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,, מועד חתימת חוזה זהב 42.10
על ידי  יןכדבנוסח המצורף כשהוא חתום  (ב')נספח ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבלן 

זה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור מוסכם ב מקורי(.ה וסחנובחברת הביטוח )
 חיו.לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספ

מועד מנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ב 42.11
רה הצה חוזה זה, מכתב ודות נשואחתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העב

ברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח מטעמה לנזקים החלפטור מאחריות 
 1כנספח ב' צורף לחוזה זה ומסומן המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "
 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.)בנוסחו המקורי(

מועד מ, לא יאוחר החברה ידיא ללעיל מתחייב הקבלן להמצינוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב 42.12
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים 

 2 ’ב כנספחמיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  (,)בנוסחו המקורי

זה, ובמקרה בו העבודות נשוא ה לעניין הסבת החוה זחוזכל הוראה מהוראות גרוע ממבלי ל 42.13
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 

קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 
 (.ב'נספח ת ביטוחי הקבלן )ולסכומים הנדרשים באישור עריכ

זאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או למען הסר ספק מובהר ב 42.14
מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא ו/או מנהל ו/או  עובדיה

פות ו/או חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לש
ה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל מנהליה ו/או עובדיאו ו/ לפצות את החברה

ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי  אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות  ית ביטוחליסוכל דרישות פו את נותמתחייב לקיים בדייק בלןקה 42.15
על ידי המבטח ו/או על ידי פעולה אשר יידרש לעשותה  ולעשות כללעיל  42.1בסעיף כמפורט 

כדי לממש את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 
ו החברה ו/אלתביעה של  וותבעת הצורך, לרבות הצטרפ זכויותיהם על פי תנאי הביטוח

, על פי פוליסות הביטוח, אם מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
 .םידרש לכך על ידי

על פי בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ 42.16
ן הקבלן לפנות באופ ייבמתח)ביטוחי הקבלן(  42.1יף לסעאיזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא , ידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוגמ
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יחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ד
 ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

ת שתידרשנה להשבת המצב ולופעיב לבצע את כל התחין מנוסף לאמור לעיל, הקבלב 42.17
מתחייב ות. הקבלן לרבות פינוי פסולת והריס מקרה הביטוחיד לאחר קרות לקדמותו מ

עביר אל מתחייבת לה והחברהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו לשאת 
ק מובהר ספ הסרק, וסכום זה בלבד. למען הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנז

)לרבות  יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוחכי הקבלן 
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהאלא  החברהוכי  ההשתתפות העצמית(

 פיעל ביטוח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הב 42.18

, אלא ישירות לחברהניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו לביטוח העבודות הקבל יסהפולב ’פרק א
פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה בזה כי  מוסכםה אחרת בכתב למבטח. תאם היא הור

לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות 
תשלום עבור  מהחברהל , או שטרם קיבחברהם המטע המפקחמנהל העבודה ו/או רצון 

ולי הביטוח על תשלום תגמבכתב להורות למבטח  החברה  תהעבודה שניזוקה , מתחייב
 .לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקישירות 

בסעיף המפורטות  יסותבקרות אירוע המחיל איזו מהפולבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  42.19
 ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהך בכתב יודיע הקבלן על כ לעיל 42.1

למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע בכל הדרוש החברה ו/או מי מטעמה 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהחברה ו/או מי מטעמה ת יומזכו

ן הקבל לעבודות, על נזקשל מוסכם כי בכל מקרה להלן לעיל ובלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ 42.20
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםה ו/או החבר

החברה ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה 42.21
בלן אחראי לנזקים , יהא הקדות מטעמהעבוח הבדיה ו/או מנהל ו/או מפקמנהליה ו/או עו

באופן  מטעמה, מנהל ו/או מפקח העבודות לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או,שיגרמו 
והוא יהא  הםמלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

 מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.

בדבר עלות  העבודות מטעמה ו/או מנהל ו/או מפקח הברהחקת בין הקבלן לבין חלול מכ 42.22
ת אהשמאי אשר יבדוק  תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  42.23
אופן מלא בגין כל נזק אשר ב ח העבודות מטעמהמפקאו או עובדיה ו/או מנהל ו//מנהליה ו

איזו תנאי מתנאי ם של ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיו
מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני ו/או  הקבלןעל ידי הביטוח פוליסות מ

 משנה מטעמו.

ידי  נערך עלהכל בטוח ל מיםקודראשוניים ו םהינ על פיותנאי מפורש  ולכלי הקבלן יטוחבי 42.24
ה בדבר שיתוף ביטוחי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע

 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החברה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחהחברה וי כלפ "ביטוח כפל" תטענולרבות כל 

( יכללו תנאי מפורש על ב'נספח פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )הקבלן הנערכים על  חיטויב 42.25
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל ו/או אינו רשאי לבטלם פיו המבטח

, תישלח לחברה ולקבלן, אלא אם כן ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "תקופת הביטוח"(
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וכי לא  ום מראש על כוונתו לעשות זאת.י (60שישים )שום, ר רדואצעות הודעה בכתב,  באמ
החברה ו/או מנהליה ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או יהיה תוקף 

 לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה
 .העדהוה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  לקבלן ולחברהל הקבלן יודיע בכל פעם שמבטחו ש 42.26
לעיל, מתחייב הקבלן   42.25בסעיף לרעה ו/או מבוטל, כאמור  מצומצם בהיקפו ו/או משונה

 לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד
 עיל.ול הביטוח כאמור לביטאו הצמצום או השינוי לרעה 

יה הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהל 42.27
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או  ו/או עובדיה

לאישור ת( ודו)ביטוח העב 1ו לפי סעיף שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכ
ות הנ"ל ו/או ביטוח הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/ב'נספח חי הקבלן )עריכת ביטו

בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  התאם לנדרשבחסר ו/או 
ת בגין ההשתתפות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבו

אדם  האמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובתש בפוליסה. ובלבד ובההנקהעצמית 
 .שגרם לנזק בזדון

ר בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה האמווסכם בזה כי מ 42.28
ו/או מפקח העבודות בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל 

( מתייחס לנזקים הנעוצים 42.28האמור בסעיף זה  ) כי ען הסר כל ספק מובהרמל. מטעמה
 די הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.בביצוע העבודות נושא חוזה זה על י

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  42.29
תם למוסכם ת אישור בדבר התאמהווו לרה ו/או על מי מטעמה ו/אאחריות כלשהי על החב

 י כל דין. ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פ

הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ 42.30
ה לתקופפם תוקבגין הארכת , לעיל 42.10בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי לן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, נוספת, הקב
 הינו מחויב בעריכת ביטוחים על פי החוזה על נספחיו.ל עוד תקופת ביטוח וכ

הקבלן חתום כדין על ידי מבטחי  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 42.31
והצהרות חתומות על ידי הקבלן,  , 42.30 -ו 42.26, 42.10סעיפים ר באמו)בנוסחו המקורי( כ

ים ובהעדר קיום אישור ומקד תנאי מתלהים מהוו ,לעיל 42.12 -ו 42.11בסעיפים  כאמור
למנוע מן הקבלן עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה זכאית 

ל סעד השמור לחברה וזאת בנוסף לכ ה זה,זחו נשואעבודות הביצוע המשך את תחילת ו/או 
 .עפ"י החוזה או הדין

( ו/או בבדיקתו ב'נספח יטוחי הקבלן )מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ב 42.32
ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, 

טיל אחריות ל הקבלן או כדי להו שיותדרם ו/או כדי לגרוע מאחרתוקפם, היקפם או היע
 כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן אישור הבטוח מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת ל 42.33
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על יו ו/או לא תגרע מאחריותו שלתפגע בהתחייבויות

על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את  יצוע כל תשלום שחללב ור,וע בכלליות האמומבלי לפג
 רכוש ו/או ציודוע עבודות ו/או הכנסת ממנו ביצ ומנעיכל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על  לאתר
 תאם לחוזה זה.התחייבות הקבלן בהי מלשהלצמצם או לגרוע בצורה כ ידי הקבלן כדי
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ח העבודות( )ביטו 1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה 42.34
השווי של , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (ב'נספח ) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

  .זהזה בקשר עם חו יםהמבוטח ריםהעבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומ

בהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מו 42.35
חוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת המתחייבים מן האמור ב

יטוח ו/או על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הב
ם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע תנאי הביטוח בהתא או/ת וגבולות האחריו

חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה
ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 

 ימאליים כאמור.הביטוח המינ

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישורא חייבים( )אך ל םרשאימי מטעמה  אוו/החברה  42.36
על מנת על ידי החברה כל שינוי או תיקון שיידרש  והקבלן מתחייב לבצע הקבלן כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתאימם להתחייבויות הקבלן

לאישורי הבטוח  ביחסמי מטעמה ו/או  החבררת של היב כי זכות הביקוקבלן מצהיר ומתחיה 42.37
, וליסות הקבלןו/או פ כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

 בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  החברה ו/או על מי מטעמהאינה מטילה על 
בה כדי ין וא של ביטוחי הקבלן י העדרםכאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבלביטוחים 
 .ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותלגרוע מכל 

ליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פו 42.38
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

הביטוח, לדאוג ולוודא  דמי םאישורים על תשלו ב,החברה בכתלבקשת  ,להמציאהביטוחים ו
שוא חוזה זה ו/או כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נ

 התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

י ו/או א הכי הפרבביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 42.39
 מנהליו ו/או עובדיווח על ידי הקבלן ו/או פוליסת הביטאיזו מאי מתנבתום לב של תנאי  קיום

בדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה החברה ו/או מנהליה ו/או עובזכויות  יפגעולא 
 על פי ביטוחים אלו.

לואם או מבלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  42.40
ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי , אך לא חייבת ית,רשארה , תהא החבבחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של  במלואם או בחלקםדין, לערוך את הביטוחים 
כל סכום יום מראש ובכתב.  14הקבלן. ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 

 הראשונה. הפי דרישת עללחברה מיד  וחזרר יאמובתשלומו כ האו התחייב מהשילשהחברה 
אית לנכות סכומים לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה תהא רש

לגבותם מהקבלן בכל  אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית
 .דרך אחרת

מתחייב שלבי ביצוע החוזה כל , בילבכל מקום בסעיף זה לע סף ומבלי לגרוע מהאמורבנו 42.41
תי הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכ

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן , זה נשוא חוזהביצוע העבודות שליחיו שיועסקו בוהאמור לעיל באופן שכל עובדיו 

 שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ב, יהיו בכל עת ומקרי או זמני
 החוקים הנ"ל.

 למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב נב 42.42
ל וכאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תוהוראות  דרישות



57 

 

אך מבלי לפגוע בכלליות  הנ"ל, ובעיקר, ים, שהותקנו לפי החוקווים, התקנות וכדומהצה
זה, לרבות אלה  א חוזהנשו עבודותבדים שיועסקו בביצוע ההאמור לעיל, באופן שכל העו

 ברכב לנהוג מורשיםזה,  חוזהתקופת  שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 חר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.וכל הוראות חוק א לנ"ה םיעל פי החוקמנועי 

לקיים את כל הוראות הקבלן ב מתחייבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  42.43
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת 

 .בודותהע אתרת נזקים אותם יש לקיים בבדבר אמצעי זהירות ומניע

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות לןהקביטוחי ב 42.44
לא תיפגע עקב העדר ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי דות מטעמה על פי מפקח העבו

למעט במקרה בו העדר  .רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 סיבה הקרובה לנזק.האו האישור הינו /י וישוהר

פקח העבודות הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מ 42.45
מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן 

 .טבעת אמצעי הגנה כנגד נזקי לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיט

שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  הקבלן מתחייב לקיים 42.46
 העבודות.

לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  בנוסף ומבלי 42.47
הזכות במקרקעין בהם מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי 

ה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים בודות נשוא חוזה זהע עותמתבצ
החברה מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות  שנחתמו בין מי מהם לבין החברה.

 כנ"ל.

ם מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחי למען הסר כל ספק 42.48
תתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או ביטוחי הקבלן( וההש) זה 42הנערכים על פי סעיף 

ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל  תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על
 מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה.

חם של הוראות מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכו 42.49
לן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים תו הבלעדית של הקבריואח החוזה בדבר

 בחוזה זה ו/או על פי הדין.

ע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי בנוסף ומבלי לגרו 42.50
ף זה )סעיף על פי תנאי סעי תזכאי הינוכל סכום לו ו/או לעכב לקזז החברה תהא רשאית 

 כל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.הקבלן בדת לזכות מוהערה ח( מהתמוביטו

זה )ביטוח(, כולן או  42וראות סעיף מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת ה 42.51
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 שינויים    -פרק  ו'  
  שינויים    .43

בלעדי, לפי שיקול דעתם ה ון,לנכצאו ם להורות בכל עת שימהמפקח או החברה רשאי 43.1
על כל שינוי שימצא לנכון בעבודה, כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע 
עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי 

ימצא לנכון, גם כפי ש "( הכלהשינוייםבאיכות העבודה, סוגה,  גודלה, מימדיה )להלן:"
ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור בלן. את הזמנת עבודה לקהוצחר לא

 משווי החוזה. 50%ההגדלה על 
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, תיקרא "פקודת 43.1או החברה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן הוראת המפקח  43.2
ם  שינויים" ותינתן בכתב, ובחתימת המפקח. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא א

 יים".ינות שקיבל קודם לכן  "פקוד
 

נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כל עוד לא  43.3
  כדלקמן :  

 

מחירי היחידה הנקובים בכתב כמויות, בהתחשב  לפי .א
 בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז.

 

לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים  .ב

מה חידה דור ימחייובא בחשבון  –ל השינוי לקביעת ערכו ש
הצעת המחיר לפי הענין, שאפשר להתבסס עליו לצורך הנקוב ב

בהעדר מחירי יחידה קביעת כל אחד ממחירי היחידה החסרים.  
דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה החסר, 

.  20%ת נוי על פי מחירון דקל לאחר הפחתייקבע ערכו של השי
יקבע ל פי מחירון דקל, י עינווע את ערכו של השיתן לקבלא נ

 המפקח את ערכו של השינוי.
 

.                43.3י סעיף קטן שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפ 43.4
מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן 

 בגין מתן פקודת שינויים.כל תביעות ודרישות אחרות 
 

יים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב בל הקבלן פקודת שינויק 43.5
פקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת את העלאת שכר החוזה יודיע למ

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי   15שכר החוזה כאמור. עברו 
ינוי לא ישפיע ילו הסכים לכך שהשכא ותופקח בכתב כאמור, רואים אשהקבלן פנה למ

 על  החוזה.
 

ינוי כלשהו לפי סעיף למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של ש 43.6
יום   30זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.   המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

 מיום מתן פקודת שינויים.
 

להשלמת העבודה  ובעת במפורש הארכהה קאינת שינויים אשר ת כי פקודמובהר בזא 43.7
 ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

 
  

ה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים מובהר ומוסכם כי אם ניתנ 43.8
הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת 

 כל  דין.לפי החוזה או לפי רה החבכדי לגרוע מכל זכות של  השינויים
 
 

 סיום העבודה, תיקונים, בדק, תעודת השלמה ותעודת סיום   -פרק  ז'  
 

   ודת השלמת עבודהתע .44

 
 הושלמו כל העבודות נשוא חוזה זה, יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.   44.1 
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מיום קבלת ההודעה ים ימ 20ו/או העבודות תוך  ודההעב המפקח, ו/או המהנדס יבדקו את
)להלן: "בחינת העבודה"(, ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ולשביעות רצונם, 

 ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף לאמור להלן. 7תן לקבלן תעודת השלמה, בתוך תינ
 

אימה לתנאי החוזה ואינה מצאו המפקח או המהנדס בבחינת העבודה כי העבודה אינה מת 44.2 
 -לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן את רצונם, ימסרו  יעהמשב

ן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. נסתיים ביצוע "התיקונים"( הדרושים לדעתם, והקבל
 לעיל. 44.1יחול על העבודה האמור בסעיף  -התיקונים 

 
דה פת הביצוע של העבותקות בופת ביצוע התיקונים נכלללמען הסר ספק מובהר בזה כי תק 44.3 

לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך 
 ונים וביצועם.בתיק

 
המפקח ו/או המהנדס רשאיים, על פי שיקול דעתם, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  44.4 

לשביעות רצונם של ם, שלית בכתב מהקבלן, שיבצע ויביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבו
המפקח והמהנדס את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח ו/או המהנדס, בתוך 

 שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדס.התקופה 

 
כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי   

 ת שימוש. קופו תאת טיבן אלא כעבור זמן אאפשר להעריך 
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  44.5 
כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה תעודת בעבודה, 

תוך התקופה שנקבעה השלמה. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים 
 החברה כאמור.די ל ילכך ע

 
לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ו/או המהנדס תהיה  44.6 

רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  החברה
משרדיות, מימון  מהן כתמורה להוצאות 17%הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 

משכר החוזה או בכל דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז  ניכוי ו/או קיזוז ידיעל ותקורה 
די הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על י

ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה 
 לעיל על ידי החברה ניתנה לקבלן כאמורה שוראבביצוע כל התחייבות או ה

 
מהתחייבויותיו לפי כל  מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן 44.7 

 תנאי מתנאי החוזה.
 

קבעו המפקח או המהנדס כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן  44.8 
העבודה או אותו חלק מסוים ן למסור לחברה את קבלב ההשלימו במועד מסוים, חייהיה ל

מסירת העבודה או החלק מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את 
 המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

 
ים מבנ, היא מאתר העבודה את הציודניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוצ 44.9 

דפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם הארעיים ואת עו
 כפי שיורה המפקח.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן  44.10 

   רה.החבמלא, המוחלט והבלעדי של תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתה ה
 

רה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, בכל עת שהחב  
 להוראותיה של החברה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה.יפעל הקבלן בהתאם 
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מה או תעודת חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השל 44.11 

 מקומם.ו בבואסיום, ולא י
 

ו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי כמ 44.12 
רה לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו החב

 וראות החוזה, וזאת אף אםמהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם לה
 הסתייגויות כלשהן.ללו במסמכים הנ"ל נכ לא

 
 

 אחריות , תיקונים, שירות ותעודת סיום .45

אחראי לטיבם של האביזרים והצנרת שיסופקו ו/או יותקנו  לצורך החוזה הקבלן יהיה 45.1
; הקבלן הפרוייקטחודשים מיום הוצאת תעודת השלמה לכל  12על  ידו לתקופה של 

ן תעודת השלמה לכל חודשים ממועד מת 12ל ה שבודה לתקופאחראי לטיב העיהיה 
לפי המאוחר לעיל,  44.2ו/או ממועד ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסע'  הפרוייקט

 )להלן: "תקופת האחריות" או "תקופת הבדק"(.
 

 עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן.
 

פת האחריות באביזרים הם שהתגלו תוך תקוכלשים ים, ליקויים וקלקול, פגמנזקים 45.2
אה מביצוע ו/או בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצ

העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של החברה 
הא הקבלן חייב לתקנם או או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, י

דרישת המפקח או החברה ולשביעות רצונו  של המפקח או מחדש מיד הכל לפי עם לבצ
שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות בכל החברה הוא הדין לגבי נזק או קלקול 

. ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה 33תיקון שבוצע במובילים, כאמור בסעיף 
 בחומרים פגומים. מעבודה לקויה או שימוש

 
לעיל           45.2לעיל ו  45.1ילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים הוצאות הכרוכות במל הכ   45.3

 לקים יחולו על הקבלן.לרבות בגין החלפת ח
 

יהיה  היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח,  45.4
העבודה בהחלפת  המפקח או ידיעל יים לחברה בסכום שייקבע הקבלן חייב בתשלומים פיצו

 על פי שיקול הקבלן.
 

ת האחריות  תהא הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופ 45.5
 סופית ומכרעת.

 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות  45.6
לקויים או  ריםחומ"י הקבלן )לרבות שימוש בהאחריות, אם מקורם בהפרת החוזה ע

 לקוי של העבודות(, או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה. ביצוע 

 

כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף למען הסר ספק מובהר בזאת,  45.7
לכל אחריות אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר 

 לפי תעודות האחריות. כלשהו 
 

העבודות לפי חוזה זה, לאחר שהודיע הקבלן לחברה על קופות האחריות לכל ת וםתב 45.8
ברה לקבלן תעודה )להלן: "תעודת סיום"( נשוא החוזה, תמסור הח השלמת העבודות

עבודות  סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל בדבר
 החברה.  המלאה של ות רצונהביעולשהתאם לחוזה וצעו אף הן בוהכרוך בהן ב הבדק
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אשר  בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה 

 ועל פי החוזה. תעודה זו תינתן לאחר תקופות האחריות. בוצעו על ידי הקבלן בוצעו כהלכה
 

עת מהחוזה אשר ובהנ וטרת את הקבלן מהתחייבותמסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פ 45.9 
יים בעבודות אשר התעודה האמורה, לרבות ליקו הדברים חלה גם לאחר מועד מסירת מטבע

 מכן. נתגלו לאחר
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .46

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות  46.1
לו  שאין  הקבלן אחראיזה ם כשר על ידי המפקח. היה פגלפגם, ושיתקנו בשיטה שתאו

לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, 
תורה לו החברה. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות כפי ש

ת הפגם וכל החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו  הוא, א
יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.   אינו ניתן לתיקון,גם הפ הכרוך בו. אם

 י המפקח.ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ביד
 

נתגלה פגם בעבודה ו/או במוצרים בתוך תקופות האחריות, הנובע מביצוע שלא  46.2
ם וכל הכרוך בו, על בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפג

לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים. ההחלטה אם ם הפגם אינו ניתן וא נו,חשבו
 המפקח.הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על 

 

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  
 

 כללי וחשבון חלקי   -תשלומים לקבלן   .47
ל, פועו בהיה בהתאם לכמויות שבוצעמוסכם  בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן י 47.1 

התמורה תשולם לקבלן בתנאים  לחוזה זה והוראות חוזה זה. ח ט'נספהצעת הקבלן 
 המפורטים להלן.

 
בחודש שאחריו( הקבלן מתחייב להגיש  10-ולא יאוחר מה 1-ו של כל חודש )החל מבסופ 47.2

 לחברה חשבון שיפורטו בו:
 

 שבוצעו עפ"י פקודתות בודידו באותו חודש, לרבות עכל העבודות אשר בוצעו על  47.1.1 
 שינויים. 

 
ו לא חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון.  כל סעיף שלגבי 47.1.2 

הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח ו/או המהנדס לא לאשר את הכמויות 
  המופיעות באותו סעיף.

 
תאם להצעת בה ריםל כתב הכמויות, ועל המחיהחשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני, ע 47.2

בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן.  הקבלן יגיש את החשבון במחירי היסוד של הקבלן, 
כומי התשלומים החלקיים שקיבל, בהפרדה בין הסכומים לפי מחירי החוזה, תוך ציון ס

 היסוד של החוזה ובין הסכומים שנוספו או נגרעו.
 

 ישורי ביצוע,חישובי כמויות, א דה,עבושים, כגון: יומני ם הדרובמסמכיהחשבון ילווה  47.3

נוסף שידרוש המפקח עפ"י  תשריטים וכל מסמך  (as made) עדותתוכנית ו/או סקיצות 
 ול דעתו הבלעדי. שיק

 
החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה  47.4

 .אגידהת לטתבהתאם להח עריכת חשבונותית על גבי תוכנה למגנט
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ן יועבר לאישורם של המפקח ושל המהנדס הראשי של החברה.  המפקח והמהנדס החשבו 47.5

ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד  30יבדקו את החשבון, תוך 
 למועד אליו מתייחס החשבון. 

 
לקבלן  בוןהחשאו מהנדס החברה, יוחזר  לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי המפקח 

 לשביעות רצון החברה.וזה יתקנו 
 

גינן מגיעים היה ולדעת המפקח או המהנדס בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שב  47.6
לקבלן תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון.  כן, רשאים הם להפחית מהחשבון 

 בון. עבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחש
 

  ת השאיבה:דות הקמת תחנר עבועבוום בעניין התשל 47.7
 

 מן הסכום המגיע לקבלן עפ"י חשבונו החלקי שאושר ע"י המפקח והמהנדס )לאחר 
שיעוכבו עד לתשלום עפ"י החשבון הסופי  10%נוכו שהובאו בחשבון התשלומים שקיבל(, י

ום החודש בו אושר תמ)יום  60שוטף + והיתרה תשולם לקבלן של עבודות ההקמה 
החודש בו ניתן אישור המפקחים מטעם משרדי די המפקח או מתום ל ין עהחשבו

ככל  –התאגיד את ביצוע העבודות  הממשלה ו/או הגופים החיצוניים המממנים עבור
  .(לפי המאוחר מבין השניים –שהינן ממומנות על ידי גופים מעין אלה 

 
 :לי(יונהחל מהשנה השנייה )אופצ בעניין התשלום עבור עבודות התחזוקה 

 
החודש בו אושר החשבון על ידי המפקח מתום )יום  45שוטף + לקבלן  התמורה תשולם 

ן אישור המפקחים מטעם משרדי הממשלה ו/או הגופים או מתום החודש בו נית
ככל שהינן ממומנות על ידי  –החיצוניים המממנים עבור התאגיד את ביצוע העבודות 

 .(ייםהשנלפי המאוחר מבין  –אלה  גופים מעין
 
 

הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות שבועיים  באחריות 47.8
 ם המתוכנן.לפני מועד התשלו

 
אישור חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי החוזה,  47.9

ן אחר ניילע בונות הביניים או כאישוראו כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחש
 אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים.כלשהו, אלא 

 
קח יהא כפוף לבדיקה חוזרת של המפקח לפי אישור חשבונות ביניים של הקבלן ע"י המפ 47.10

שיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלקי ולתקן לפי ראות 
תשלום יתר בלן להחזיר לאלתר מהקוש לפגוע בזכות המזמין לדר עיניו. כל זאת בלי

 ששולם בטעות.
 

, ירים ו/או כל תוספת אחרתהקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או עדכון מח 47.11
  .לרבות בגין בטלת כלים

 
ם כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשה  47.12

 ית ועד למועד התשלום בפועל. מיום הגשת החשבונ מדההצ ו/או ריבית ו/או הפרשי
 

וזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי הח 47.13
 בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל. 
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י לפ בלןע, כל סכום אחר ששולם לקמהתשלומים הנ"ל , יופחת כל תשלום ביניים שבוצ 47.14
 שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין.  החוזה, וכל סכום

 
על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן, והתאגיד ינכה ממנו מס מס ההכנסה שיחול  47.15

 .הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכנסה
 

לקבלן, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב ים ביצוע של תשלומכן , ואישור תשלומים  47.16
ים או לנכונותם של מחירים כלשהם העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצר

עליהם מבוססים התשלומים, ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל טענה של החברה כלפי 
 הקבלן, בקשר לחוזה. 

 

 .נספח ה'י הוראות התשלום  בנק של הקבלן על פן השבוהתשלומים לקבלן יעשו לח 47.17 
 

 .2016-ו”ים לספקים התשעלהוראות חוק מוסר תשלומ יםכפופם תנאי התשלום הינ 47.18 
 
 

 עבודות הקמת תחנת שאיבה  -חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות .48
 

חשבון סופי של כל  דותהעבווך חודשיים מגמר כל הקבלן יגיש לחברה, באמצעות המפקח, בת 48.1 
"(, לפי הוראות סעיף זה, בשינויים החשבון הסופי" -)להלן הקמת תחנת השאיבה ודותעב

את כל העבודות אשר בוצעו ואת כל  יפרטו (חובהיצרף תיק מתקן בשלמותו )יבים, ובו המחוי
 ויכלול את כל סעיפי העבודות תוך ציון המחירים  החומרים אשר השתמש בהם לביצוע

   החוזה.  , על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאישאושרו על ידי החברה ודההעב
 

כל הפרטים שחייב הקבלן  רה אלא אם כן כלל אתחשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החב
העבודות שנעשו  כי החשבון כולל את כל הצהרה חתומה על ידי הקבלן,לכלול בו וצורפה לו 

החברה מלבד החלק מתוך הסכום תביעות שהן כלפי  כל עודו בקשר לחוזה זה ושאין לעל ידו 
יעות, המצ"ב לחוזה זה הסופי של החשבון שטרם שולם, עפ"י טופס הצהרה על חיסול תב

 .'בינספח כ
 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )את כל המסמכים הקשורים בו, ובין היתר  48.2 
 כדלקמן:את המסמכים 

 
 (קטרוני למערכתעותק מודפס + עותק אל) יחשבון סופ א.  

 
 ניתוחי מבוססים עליהם מסמכים כולל, שינויים/חריגות לעבודות מחירים ניתוח ב.   

 .המחירים
 

 .זה חוזה הוראות לפי טיב/בדק עכבון/ערבות  .ג 
 

 ד.   ערבות לתקופת התחזוקה. 
 

 חרא בנוסח או' בי כנספח רףהמצו בנוסח הקבלן תביעות כל העדר על ויתור וכתב הצהרה .1ד 
 .החברה ידי על קבעי אשר

 
, ציוד, בנין חומרי, יריםשי מיני מכל העבודות אתר את פינה שהקבלן מהמפקח אישור .ה 

 .העבודות באתר שהוקמו ארעיים מבנים או שימוש בית, צריף
 

 תיק המתקן בשלמותו.  .ו 
 

 מורשה. אישורי פינוי פסולת מאתר  
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 ספלט וכו'.צעים, אמ -ומרתעודת אספקת ח  
 

 .השלמה תעודתז.     
 

 במפרטים לרבות, האחרים המכרז במסמכי המפורטים הנתונים או/ו המסמכים כל  .ח 
 .דיםהמיוח הטכניים

 
 .החברה י"ע יידרש אשר מסמך כל .ט  

 
( תהכמויו שברשימת) היחידה מחירי של המכפלות יסוד על יתסופ יקבע שבוצעו העבודות ערך 48.3 

, החוזה להוראות בכפיפותשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז ובהתח, שנמדדו בכמויות
 כל עבור גם ניתנת עבודותה עבור החוזה י"עפ לקבלן המגיעה התמורה כי מוסכם, ואולם
 ושלם נאות ביצוע עם הכרוכים לוואי פרט בגדר שהם, והעבודה האביזרים, החומרים פרטי

 והמחירים הכמויות ברשימת, בתוכניות, במפרטים אלה פרטים וללנכ לא אם אף, העבודה של
 .האחרים החוזה במסמכי או

 ללא הקבלן יבצעו, כך קבע ואם ,כאמור לוואי פרט בגדר הוא מסוים פרט אם יקבע המפקח  
 .כלשהו נוסף תשלום

 
 60 ךות, (בתיקונים או, שהוגש כפי) והחברה המפקח ידי על יאושרו ייבדק הסופי החשבון 48.4 

 .למפקח הגשתו ממועד( םימי ששים) ימים
 

 . פיו על דבר לתבוע זכאי הקבלן ואין תשלום הוראת מהווה הסופי החשבון אין 48.5 
 

 תלזכאו תנאי הינה המסמכים כל והמצאת לעיל התנאים כל מילוי כי מובהר, ספק הסר ןלמע 48.6 
 בגין שהוכל סכום לקבל זכאי אהי אל הקבלן, כן כמו. הסופי החשבון יתרת את לקבל הקבלן

 השלים או/ו, כולן העבודות על השלמה תעודת המזמין מן קיבל כן אם אלא, הסופי החשבון
 . המאוחר לפי, לעיל 44' בסע כאמור, ההשלמה תעודת במסגרת שנדרשו התיקונים כל את

 
 הזכות לקבלן יןוא, מהחברה הקבלן של תיוותביעו דרישותיו כל את ימצה הסופי החשבון 48.7 

 מנוע יהיה והוא הסופי בחשבון מפורט ביטוי מצאה שלא דרישה או תביעה בכל רהלחב לבוא
 .כזאת תביעה או דרישה מלהציג

 
 עת באותה המגיע סכום כל סופי תשלום או ביניים תשלום מכל לנכות רשאית רההחב 48.8 

 אם ובין בחוזה מפורשות כזו זכות נזכרה אם בין וזאת, החוזה הוראות י"עפ לחברה ןמהקבל
 .אחרת דרך בכל מהקבלן לו המגיע סכום כל לגבות החברה מזכות לגרוע ומבלי, לאו

 
ופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך את לא הגיש הקבלן את החשבון הס 48.9 

 חשבים ברשותו, וחשבון זה יייעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאהחשבון הסופי לפי מיטב יד
 קבלן, ויחייב את הקבלן.ילו נערך על ידי הכא

 
"( בה יפרט הסתייגויות תעודת אישורלאחר אישור החשבון הסופי יוציא המפקח תעודה )" 48.10 

צאה, ונות שיש לו, ויורה על סכומים שאין לשלמם לבטחון ביצוע כל עבודה, תשלום כל הוש
תשלום, ישולמו ור ובהתאמה ללוח האישת הואבדן וכו'.  על פי תעודאחריות ונשיאה בכל נזק 

לקבלן הכספים שיגיעו לו או ימנעו מתשלום כספים לקבלן או ישולמו כספים לחברה, הכל 
 לפי העניין.

 
בהן משום אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה, ואין  48.11 

שאי לעכב ו/או לא ה, והמזמין יהיה רה זחוזזכויותיו של המזמין לפי ויתור על כל זכות מ
 לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין.
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 60ולהלן, בתוך החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל  תשלום יתרת התמורה על פי 48.12 
 .על ידי המפקח והחברהום החודש בו אושר החשבון הסופי )תשעים( ימים מת

 
שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה כפוף לבדיקה מוסכם בזה במפורש  48.13 

 חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח.
 
 

 עבודות תחזוקה  -ן סופי והצהרה על חיסול תביעותחשבו .א48
 

  ייבים.עבודות התחזוקה, בשינויים המחו יחולו על 48הוראות סעיף  
 
  

 
 ותכולת מחיריםי סופמחיר    .49

אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יראו בכל מקרה את התמורה המגיעה  49.1
, ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל לקבלן לפי חוזה זה, בהתבסס על הצעתו

יתר את כל האמור הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין ההעבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל 
 להלן:

 
החומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות ל העבודה, הציוד וכ .א  

 לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה. 
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.  .ב  
 

 ם ושאיבת מים. עות ותקלות, לרבות סילוק מי גשאמצעי זהירות למניעת הפר ג.  
 

כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, מוש בציוד מכני, יוש פקהאס ד.  
אמצעי שילוט ותמרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות 

 צאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. הו
 

, ימוסתישמירה על חלקי עבודות שננת חומרים וציוד ושמירתם, וכן אחס ה.  
 יהם. אחזקתם והגנה על

 
 מדידה וסימון, הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  ו.  

 
 ועודפים ממנו. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת  ז.  

 
 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  ח.  

 
ו או דוגמאות במיבדקות ו/אצאות הכרוכים בבדיקת דגימות ו/התשלומים וההו ט.  

י המפקח, והתשלומים וההוצאות הכרוכים בהעמסות נים מאושרים על ידמכוב
ות ובניסויים באתר העבודות, לרבות החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם בדיק

 כלשהן, ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם.
 

ות, כניהתולביצוע כל העבודות לפי  אות מכל מין וסוג שהוא הנדרשותכל ההוצ י.  
, הרווחים והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על לרבות ההוצאות

 פי חוזה זה. 
   

מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המפקח לעכב, לחלט, לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי    49.2
 זה ועל פי כל דין.סכומים כלשהם על פי הוראות החולקזז, להפחית או להוסיף 
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 מע"מום תשל .50
שולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל תשלום יעשה לכל תשלום שי

 כנגד חשבונית מס כדין.
 

 תהתייקרויו .51
 

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזה זה. 51.1 
 

י התמורה מובהר בזאת מפורשות כ – אחר בהסכם ו/או בנספחיו למרות האמור בכל מקום 51.2 
תשולם לקבלן על ידי התאגיד באופן ובשיעורים המפורטים בהסכם, ללא התייקרויות, ללא 

 בודות וללא כל תוספות.עדכון מחירים לתחילת הע
 

ם מועד כון מחירים ו/או כל תוספת גם אלמען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות ו/או עד  51.3 
 מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. דחה על ידי התאגידיי דותתחילת ביצוע העבו

 
ורים ואופן התשלומים מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים, כי התמורה וכן המועדים, השיע 51.4 

ע ע מהאמור לעיל, הקבלן יהיה מנוהינם סופיים ומוחלטים ואינם ניתנים לשינוי.  מבלי לגרו
ומרים, שכר העבודה ויתר הדברים ייקרויות מחירי החהת את מלטעון כי לא חזה מראש

 הדרושים כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
 

תגיע לקבלן כל תוספת, לרבות תוספת הפרשי הצמדה למדד,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא 51.5 
פי על בעו בלוח הזמנים המאושר ו בפיגור ומעבר למועדים אשר נקאשר בוצע בגין עבודות

 י או במועדים אחרים הנקובים בחוזה זה. כמו כן, לא תגיע לקבלןהחוזה והמפרט הטכנ
 ל פי החוזה.הוגשו בפיגור ושלא ע תוספת פיגורים בגין חשבונות אשר

 
  ערבות לקיום החוזה וערבות לתקופת האחריות/הבדק .52

 
, עד חתימת החוזהמו עד רה,הקבלן לחבהחוזה, ימציא  בטחת מילוי התחייבויותיו על פילה 52.1 

העבודות לאחר  משווי 8%בשווי של בסך רית בלתי מותנית צמודת מדד ערבות בנקאית מקו
לחוזה.  הערבות  תהא בתוקף עד  נספח א'מצורף כבנוסח ה הנחת הקבלן בתוספת מע"מ

 שיים.לתום תקופת החוזה, בתוספת חוד
 

ת תשלום , בין השאר, להבטחתהאל, יהקבלן לחברה, כאמור לע כל ערבות שתימסר על ידי
 ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:

 
ילוי מ כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי 52.1.1

 תנאי כלשהו מתנאי החוזה, לרבות בתקופת הבדק/האחריות.
 

 בהםציא או לשלם או להתחייב ות והתשלומים שהחברה עלולה להוכל ההוצא 52.1.2
בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה והקשורה  בקשר עם חוזה זה, או

 בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הקבלן. 
 

כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק של העבודות, או כל חלק מהן,  52.1.3
 עמוד בהן.שר החברה עמדה או שהיא נדרשת לא

 
ית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם ה החברה רשאור תהיכאמרה בכל מק 52.2 

חייב  אחת או במספר פעמים. השתמשה החברה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו,
נת בזאת הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן כן, נית

בהתאם  מים המגיעים לקבלןשלוהת ה לגבות ו/או לנכות מתוךהוראה בלתי חוזרת לחבר
לחוזה זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו 

 דין הערבות כנזכר לעיל.כפיקדון בידה. דין סכום זה יהא כ
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 נ"ל יחולו על הקבלן בלבד.כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות ה 52.3 

 
 בנק. פ"י הודעת החברה לה עארכהערבות תהיה ניתנת לה 52.4 

 
הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, בין אם 

החברה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך את בשל הארכת החוזה על ידי 
 פ"יכות אחרת הנתונה לחברה עמזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זהערבות הבנקאית, יוכל ה

 דין.וזה ו/או עפ"י כל הח
 

הערבות לקיום החוזה או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום  52.5 
, לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על ן עבודות הקמת התחנהבעניי יתרת החוזה לקבלן

 כל את שהקבלן המציא לחברהלאחר , וכן 'יבכנספח בנוסח המצורף  חיסול כל תביעותיו,
 כל התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  ים אתהמסמכים וקי

 
החוזה, הקבלן ימסור  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתנאי לשחרור הערבות לקיום 52.6 

 ערבויות: 2לחברה 
 

חוזה זה,  תחייבויותיו לתקופת האחריות על פיערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל ה .א
מערך העבודה  5%צמודת מדד בשיעור של  קורית בלתי מותניתת מקאישתהא ערבות בנ

"(.  ערבות הבדקלחוזה )להלן: " נספח א'אשר בוצעה כולל מע"מ  בנוסח המצורף כ
ערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י ה
הנ"ל בסך  ןוכבעיל התאגיד עתו ששיקול דבהתאם לאו לחלופין  זהוראות חוזה ה
 בתום תקופת הבדק., העכבון ישוחרר לקבלן חשבון הסופיה זכאי הקבלן בלהתמורה מ

 

על פי חוזה זה, שתהא ערבות  תחזוקהה לעבודותלהבטחת כל התחייבויותיו ערבות ביצוע  .ב
 קהמשווי עבודות התחוז 10%בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של 

בות  תהא בתוקף עד לתום תקופת הער לחוזה. כנספח א' ורףמ  בנוסח המצכולל מע"
 , בתוספת חודשיים.ההתקשרות בעניין התחזוקה

 
 בשינויים המחוייבים.והערבות לעבודות התחזוקה תדק הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הב 52.7 

 
מעשה ת מבעולעבודות, הנוהחברה בקשר הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי  52.8 

הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו  או מחדל של/ו
של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא 

 דרישות אלה. 
 

 הפרות ופיצויים –פרק ט'    .53
פחיו, הינם תנאים ין השאר, נסולל, ב, כזה פורטים בחוזההמועדים המ מוסכם בין הצדדים כי  53.1

עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה 
 .ה יסודית של החוז

 
 31חודשים, הקבלן ישא בקנס הנקוב בסעיף  3אם האיחור האמור יעלה על תקופה של  53.2

  להסכם. 
 

ועד חתימת חוזה זה ועד למדד סי הידוע במד הבסיהמדד מו צמודים למדאלה יהי מיםסכו 53.3
 שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל.
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ם הנ"ל והחברה תהיה רשאית לתבוע משום הסכמה של החברה לפיגורי אין באמור בסעיף זה 53.4
קים זה במידה ויגרמו לה נז מהקבלן סכומים גבוהים יותר מהסכומים הנקובים בסעיף

 .גבוהים יותר בסכומים
 

-39, 36, 35, 25, 23, 15-18ור לעיל ולהלן מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  מבלי לגרוע מהאמ 53.5
כל  אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה  הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת 45, 42

 כשהם צמודיםשקל  150,000המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.  אין חתימת חוזה במועד וע הידלמדד מהמדד 

יבות העניין, הפרה באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעיף אחר בחוזה זה, בנס
 יסודית של ההסכם, אשר תזכה את החברה בסעדים לפי החוזה ולפי כל דין.

 
לן אחר התחייביותיו לפי לא ימלא הקבכי אם ים צדדמוסכם בין ה מהאמור לעילמבלי לגרוע  53.6 

חוזה זה, כולן או מקצתן, אם במעשה ואם במחדל, רשאית החברה לבצע את העבודה 
בלן אחר או בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על האמורה על ידי ק

 הקבלן. 
 

ת בסע' זה מן הערבו ריםאמווהפיצויים ה ומי ההוצאותהחברה תהיה רשאית לחלט את סכ 53.7 
 הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית

כשלעצמו משום  שלום הפיצויים או הניכויים אין בולגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. ת
 י החוזה ולפיבות אחרת לפשחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכל התחיי

 ן.די כל
 

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים  53.2ו   53.1רוע מהאמור בסעיפים מבלי לג 53.8 
החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את 

 חוזה זה ועל פי כל דין :
 

בי לג ועלשל הוצאה לפ פעולה כלשהיהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה  .א
ולם או חלקם , והעיקול או הפעולה  האמורה לא הופסקו י  הקבלן, כנכס

 יום  ממועד ביצועם. 30או הוסרו לחלוטין תוך 

 

התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם או  הוגשה נגד הקבלן .ב
הוגשה נגדו חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או 

תאגיד נתקבלה על ידו  הקבלן שהוא קרה שלבמ גל,בקשת פשיטת ר
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו 

פשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, צו פירוק או שהקבלן הגיע ל
או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם 

 .1983 – דש(, התשמ"גנוסח חת )ברולפקודת הח 233ל פי סעיף ע
 

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה  .ג
ה שהיה בה כדי להשפיע על לחברה לפני             חתימת חוזה זה עובד

 החלטת החברה לחתום על  חוזה זה.
 

 ע החוזה, אוהוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצו .ד
עת המפקח בביצוע העבודות נו מתקדם לדאו שאיו, צועהפסיק את בי

 בקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע.

 

נתן או  הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו .ה
הציע  שוחד , מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או 

 בקשר לחוזה  זה או ביצועו.
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 קבלן משנה ר, או מעסיקו, לאחקצתו מחוזה, כולו אהסב את הלן הקב .ו
 בביצוע העבודה בלי הסכמת החברה.

 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה  .ז
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך  7מציית תוך  ואינו

 בביצוע העבודה.

 

תרשל בביצוע תה שהקבלן מכשיש בידי החברה הוכחות להנחת דע .ח
 זה.החו

 
לן איננו ממלא התחייבות מהותית כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה כאשר אין הקב ט.

ידי החברה, לפי שיקול דעתה  ואיננו מתקן את ההפרה במועד שנקבע לכך על בהתאם
 הבלעדי של החברה בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה.

 
 

המוקנים לה על פי סעד ותרופה ת לכל כאיה זדית תהא החברזה הפרה יסוהפר הקבלן חוזה  53.9
חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא החברה זכאית לבטל את 

ה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם נושאים ריבית בגובה החוזה, לקבל חזר
עד עד למו, ובלןעד התשלום לקמחושבות ממוריבית חשב המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, 

ומים בפועל לחברה, לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה של השבת הסכ
שלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה לה

 לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.
 

עה על כך בכתב  )להלן: "הודעת ה לקבלן הודן החברתיתזה לבטל את החו חברהחליטה הה 53.10
 ביטול"(.

 
לא יעכב את פינוי עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה.  הקבלן  53.11

אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו.  הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על 
 זכות עכבון.כל 

 
הא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד באתר העבודה יזקה הח בלתעם ק 53.12

וכל סכום אחר המגיע למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים 
מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים 

דה על חשבון הקבלן, והוא השלמת העבו הוצאותנה היית קבלן אחר תבודה באמצעואת הע
מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון  17%ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת 

 ותקורה.

 
 

תפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין  בהודעה את  הערך  53.13 
החומרים,  , ואת פירוטהעבודהתר ת אד למועד תפיסודה שבוצע עהמשוער של חלק העב

 הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.
 

ו מתקנים, רשאי המפקח בכל עת תפסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד א 53.14 
שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים  הציוד והמתקנים או כל 

ים רשאית החברה, על חשבון הקבלן, ימ 15ו תוך רישה זלד בלןם לא ציית הקחלק מהם, וא
לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן 

ם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד שיגר
 שיגיע לחברהסכום  כל סויש בתמורה לכימכרם ולהשתמובמתקנים של הקבלן  העבודה, או ל

 מאת הקבלן.
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לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף             -נתפס אתר העבודה  53.15 
 להלן. 53.16עיף קטן לאמור בס

 
על תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו  53.16 

וכן  53.13על ידי  המפקח לפי סעיף קטן  כפי שהוערכוודה , העבתר סיום תפיסת אידו עד ל
חברה, לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי ה

או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור,  הכל לפי השווי והערך שיקבע 
רה עקב הפרת ו יגרמו לחבמו ו/אנגרם שקים והפיצוייוצאות,  הנזהמפקח, בניכוי כל הה

החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי 
 החברה.

 
 ת סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.הוראו 53.17 

 
 
 

 שונות  -פרק י'  
 ים זכויות יוצר .  54

ות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה לחברה , כל הזכויות האחרו ריםיוצזכויות ה
הבלעדי.  עם סיום העבודה  אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה

 ע בפועל.ימסור הקבלן לחברה את כל גליונות השרטוט האורגינליים כשהם מעודכנים על פי הביצו
 

 וכמויות עבודה יומיתשלומי , תשמלימוש במים וחש .55

הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוא העבודה ולשימוש עובדיו.   55.1
תחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים של במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן לה

יעשה, החברה וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח.  הקבלן 
עברת המים למקום השימוש בהם, הדרושים לה ידוריםהס כל בונו הוא, אתעל חש

כגון :  הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכו'.  
צאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם, הנקובים יכללו במחירי היחידה כל ההו

 הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד.
 

 
 
 

 שמלאספקת ח 55.2
 

הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים חשבונו את החשמל  על ספקהקבלן י
ל הסידורים כגון :  ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כ

 קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח.
ב הנקובים בכתחידות הי יריל, יכללו במח, כאמור לעיכל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל

 כמויות ולא ישולמו בנפרד.
 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( 55.3

 

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או  55.3.1
פות בעבודה יומית )עבודות רג'י(.  הוראות המפקח  תנתנה התוס
רשאי אין הקבלן ותכתב ביומן העבודה על ידי המפקח.  בכתב
ה כאמור.  שיטת הוראה כתוב תנה לושנילא בודה יומית בעלבצע 

העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות 
בודה, לטיב העבודה או כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול הע

לכל עניין אחר הקשור בעבודה והוראות החוזה יחולו גם על 
 עבודות אלה.
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בזה כי  מובהר יל,לע כלליות האמורבלי לגרוע מלמען הסר ספק ומ 55.3.2
לן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר הקב

העבודה של כל אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודה 
ית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית.  היומ

סק הכל לפי שיקול דעתו של המפקח.  הקבלן יחליף את המוע
ות מהחלפה כזו, צאות, הנובעכל ההוו ובונכאמור, על חשוהציוד, 

 תחולנה עליו.
 

בהעדר ערכים מתאימים בכתב כמויות, ייקבעו מחירי העבודה  55.3.3
ס על כל המחירים והעלויות היומית על ידי המפקח.  בהתבס

הנוגעים ישירות לעניין.  המחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה 
הבאת  ות,וצארבות רווח, השל הקבלן, לכוללים כל הוצאה שהיא 

 ם לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר.ציוד ופועלי
 

סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם  55.3.4
ה שהוטלה עליהם לביצוע.  הקבלן מסכים לתפקידם וסוג העבוד

כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל 
 דה. שיבוצו בעבואדם ואת 

 

של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד  רטות בכתב הכמויותמפות ההכמויו 55.4
  ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

 כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל.
 
 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5 

 

ויים, י פקודת שינת על פודועב ה למדידה וכןנה על העבודהוראות סעיף זה תחול 55.5.1.1
 שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי  55.5.1.2
 ידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.תיערך מד

 

קבלן ו/או כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח וה 55.5.1.3
קבלן ויאושרו על ידי המפקח.  בהתאם שו על ידי הת שיוגויוכמ ל סמך חישוביע

לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכל לפי העניין.  כל המדידות תירשמנה בספר 
 או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. המדידות

 

פרטי טו, בהתאם לאם לא צויין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נ 55.5.1.4
קבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת ה, מושלמת וא גמורשהית כהתוכניו

רות עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכ
 בסעיפים נפרדים.

 

לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל  55.5.1.5
או לשלוח ממלא מקום מועד הנקוב נוכח בות להיקבלן מתחייב רצוי לו.  ההמועד ה

לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו ולהמציא 
 ם בקשר לכך.למפקח את הפרטים הדרושי

 

    
 

 קיזוז .56
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, שאינו קצוב החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין
על פי כל חוזה אחר או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן חוזה זה או על פי לן הקבהמגיע לה מ

ת. הודעה על ביצוע הקיזוז, גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחר
 כאמור, תשלח לקבלן.

 
 
 

 ביצוע על ידי החברה  . 57
ה והוא נמנע ל פי חוזה זלבצע עלן הקבאשר היה על  אה בהוצאות,כל התחייבות, לרבות נשי  57.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף 
יה החברה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים, וזאת שהתחייב לכך בחוזה זה, תה

 .מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים לפי החוזה או הדין
 

בהוצאות אשר  57.1ים כאמור בסעיף קטן הקבלן במקר ייב אתלח איתחברה תהיה רשה   57.2
כלליות, שייחשבו כהוצאות  17%נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

. בחישוב החיוב או הקיזוז על ידי ניכוי/קיזוז משכר החוזה או בכל דרך אחרת מימון  ותקורה
האחרון אשר היה ידוע ביום שבין המדד  ן ביחספלתהכ למדד על ידי מדו ההוצאותכאמור יוצ

ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה 
 כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה. בביצוע

 
           ני         לפ 57.1ן קט אמורות בסעיףו ההוראות ההחברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות א   57.3

 ימים לקבלן. 7מתן התראה של 
 

החברה לגבות את  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות   57.4
 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. הסכומים

 
 
 

 סיכול המשך ביצוע העבודות  .58

 
מקצתה מפאת  בודה כולה אוך בביצוע העלהמשי רותאפששהוא כי אין לה בכל זמן אם יתג 58.1 

אחרת שאין לקבלן ולחברה שליטה עליה, יפנה הקבלן לחברה והחברה  כוח עליון, או כל סיבה
 רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין תהיה

 החברה בכל תהוראו אחרלא ה, והקבלן ימולה או מקצתאפשרות להמשיך בביצוע העבודה כ
 וחומרים הנמצאים במקום. הנוגע לאי המשך ביצוע העבודה כאמור, ובכל הנוגע לסילוק ציוד

 
יהיה ערך  58.1 של אי אפשרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיף מקרההסכום שישולם לקבלן ב 58.2 

 ריםיעולמחירים ולש אמור, בהתאםהעבודה שבוצעה בפועל עד לתאריך מתן האישור ה
 לעיל. 43וכאמור בסעיף  ז, ובפקודות השינוייםהקבלן למכר בהצעת

 
של כל תביעות הקבלן  לעיל הוא יהווה סילוק מלא וסופי 58.2תשלום הסכום כאמור בסעיף  58.3 

 ולקבלן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו כאמור,
שהם בנוגע  ת נגד החברה מכל מין וסוגתביעה תביעול( כל ר עוותיינה )והוא מיה תהלא יה

 לביצוע העבודות.
 

או מקצתם  ן לא סילקם, כולםהורתה החברה לקבלן לסלק ציוד ו/או מתקני עבודה, והקבל 58.4 
ת , רשאי58.1ממקום העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות החברה לפי סעיף 

בכל דרך אחרת, והקבלן  , בעצמה אוחשבון הקבלןות על מורהא ע את הפעולותהחברה לבצ
 אחוזים( שייחשבו כהוצאה משרדית. )שבעה עשר 17%ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 
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  שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי . 59

 או/ם וה במקרה מסויעל פי החוז הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה   59.1
תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין  אין בה ולא -בכלל

 ה זה. ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוז
 

הסכמה מצד החברה  ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים   59.2
 למקום אחר. ה גזרה שווהולא ילמדו ממנ

 
לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו כל ויתור וארכה    59.3

ו הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק א
 הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.

 
  החוזה שינוי  .  60

תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים יהא לו כל  זה לא וזהת חשינוי מהוראוכל 
 והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 
 סיום החוזה   .61

 

יום לקבלן ולקבלן לא תהא  20החברה תהא רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של 
ט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות כאמור, למע קשרות,ההתקת יעה בגין הפסענה ו/או תבכל ט

 וזה זה. עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור, על פי התנאים המפורטים בח
 
 

 מיצוי ההתקשרות  .62
י במלואו, וכ מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם

רסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או ל הבטחות, פורה בכקש היההחברה לא ת
 ימתו.בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחת

 
 סמכות שיפוט .63

קריית ם בסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכי
   .נואו

 
 עותהוד  .64

יינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעות הצדדים תה
שעות  72חשב כאילו הגיעה לנמען בתוך הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תי

 ממסירתה למשרד הדואר.
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_____________         __                   ______________ 
 החברה                                                                   הקבלן             

 
 

 אישור עו"ד
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( "הקבלן" ח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ )להלן:אני ה

______ בשם _________________ה _ה" י על חוזה זה__ חתמו בפנמאשר בזה כי ביום __________
הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן 

 המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן. דין להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה ועל פי כל
                                                                                                             _________________ 

 דעו"                                                                                                                           
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 ע ולבדקלביצוערבות נוסח  – נספח א'
 
 

         :דבולכ
 )להלן: "החברה"( "מבע מי אונו

 קריית אונו
 
 

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 
 
 

"( המבקשים_ מס' מזהה ____________ )להלן: "על פי בקשת ___________________________
( ₪  ______________ילים: )במ₪  _____________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

הפרשי למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: " בתוספת הפרשי הצמדה
קריית  322יבה לביוב מי אונו במתחם קא/הקמת תחנת שא – 02/2019"(, בקשר עם מכרז מס' הצמדה

 וזה ההתקשרותכי המכרז וחלהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמ ,אונו ומתן שירותי תחזוקה
  תו.סגרבמ

 
ימים מיום  14ם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך אנו מתחייבי

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
ך בכל דראו ית בתביעה משפט מאת המבקשיםכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

 לי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.אחרת, ומב
 

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את 
 הנ"ל. וללהכ יעלה על הסך רישותיכם לאמהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך ד

 
 ה:במכתבנו ז

 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  –" מדד"

 כלכלי.
 

 יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמדה 
 

"( שהמדד החדאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
______ שפורסם ביום ________ היינו ן חודש ____דד בגיהמ ומתהחדש עלה לע כי המדד

המדד החדש  "( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלתהמדד היסודי__________ נקודות )להלן: "
 בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 יטול.תנת לבני ולאובלתי תלויה בלתי חוזרת ערבות זו הינה 

 
 ת זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.ערבו

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
   _ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום ___________

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 יין כתב ערבות זה.כדרישה לענ א תחשבק למברטרוני ו/או בבאמצעי אלק דרישה בפקסימיליה ו/או

   
 בכבוד רב,

 בנק _________
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 ' נספח ב
 אישור ביטוחי הקבלן 

 תאריך __________
 

 לכבוד
 ונו בע"מ )להלן : "החברה"(מי א

  קריית אונו

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 01902/2 : על פי חוזה/מכרז מס'

קריית אונו ומתן  322אונו במתחם קא/תחנת שאיבה לביוב מי  מתהק : העבודותתיאור 
לרבות כל עבודה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין  שירותי תחזוקה

 העבודות" ו/או "ההסכם"(.)להלן: " הקבלן

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 __________ערכנו לתקופה שמיום  רים בזאת כיטה מאשם מומיוח בע"מ, החתחברה לביט ______אנו 
קבלן  את "(    על שם התקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום 

 פוליסות הביטוח כמפורט  להלן:
 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 ש"ח________________  העבודות: וישו 

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח  שם המבוטח: 
המנהל ו/או  למעט אחריותם המקצועית שלהעבודות מטעמה של החברה )

 (. המפקח מטעמה של החברה

סה י נוסח הפוליהניתן על פ מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______ה "ביט מהדור –וע כ היד

 חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :פרק א' העבודות 
כולל בין ם, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, שבנדון לרבות מתקני

או ות הקבלן ו/לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחרי יםנזק היתר
משמשים במישרין ו/או בעקיפין לאתר ו/או  הובאו אשרמו הבאים מטע

לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, 
 .חלמשך כל תקופת הביטו

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע ה אשר אינם וכדומ עזרוד ציוד קל, צי מתקנים,  .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%בסך של בגבול אחריות דים עוברכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10% לשך בסול אחריות המבוטח בגב רכוש סמוך השייך למי מיחידי  .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 150,000

 ניהם.הגבוה מבי ש"ח 150,000או  הנזק מגובה 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
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משווי העבודות  10%בסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הם.הגבוה מביני ש"ח 150,000או 

משווי  10%של  בסךבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות נובע מתכנון ו/או עה שירנזק י  .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או העבודות 

 .מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים נזק עקיף הנובע  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12 של חזוקה מורחבתדש ותקופת תחו 12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 150,000של  בסךבגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות הוצאות   .11 

בפוליסה זו ישולמו   ’ביטוח" המכוסה על פי פרק א מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה 
 לן.ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקב

על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או  מוותר המבטחלפיו  רש,מפוה כולל תנאי פרק ז 
ר בדבר הוויתור על זכות ובלבד שהאמוו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  מנהליה ו/או עובדיה

 מי שגרם לנזק בזדון. לטובת התחלוף לא יחול 

ן של הקבלן פי די על ותםמבטח את אחריצד שלישי ה ביטוח אחריות כלפי :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/ בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 

או פגיעה   ות ור לרבהאמות לגרוע מכללי ף שהוא מבליכל אדם ו/או כל גו
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  נזק לחברה

 מטעמה.

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון עשרה: יליםבמ) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

ש, : א -מה או הנובעת ת הקשורחבו בדברלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, וצצות, בהלההתפ

או בעומק, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, מקרי ובלתי צפוי זיהום תאונתי

במאכל יק מז רעלה וכל דברקי טרור(, הפרעות, שביתה והשבתה )למעט נז
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין  או משקה וכן

 מי(. אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאו

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

מנועי כהגדרתו  רכבלי שהינו כנדסי ציוד מכני החבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או  .1 
ש"ח למקרה  1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,קודת התעבורה בפ

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות ין נזק רכוש שנגרם על ידי רכבחבות בג .2 
לגבולות )מעבר ח, יטובר לתקופת הבמצטלמקרה ובש"ח  600,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .ריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(האח

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  250,000ו כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של נזק תוצאתי למתקנים ו/א .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .פת הביטוחמקרה ובמצטבר לתקוח לש" 200,000ת של בגבול אחריורעידות והחלשות משען  .5 

למעט רכוש המבוטח בפרק  החברה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא ו א' )העבודות( לעיל

כוש צד בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כר



78 

 

 .ישליש

מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן  רכוש רשויות ו/או ספקסר למען ה  
ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור 

 לעיל.

ו/או מנהל  ו/או מנהליה ו/או עובדיה הורחב לשפות את החברה ביטוח זה מיוחד: תנאי 
 שתוטלת יואחרבגין  בוטח"(: "יחידי המו/או מפקח העבודות מטעמה )להלן

ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם 
בנפרד וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח וקבלני משנה 

 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

קין )נוסח פקודת הנזי הקבלן על פי אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
, כלפי 1980ת למוצרים פגומים, התש"ם חוק האחריו ו עפ"יו/אש( חד

העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
, בגין ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיהאו /קבלני משנה וקבלנים, 

עית )להלן : ו מחלה מקצומקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/א
תוך כדי ועקב  הביטוחמי מהם במשך תקופת לשייגרמו "( ביטוח רהמק"

 .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( "חעשרים מיליון ש :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

שעות עבודה או בגובה,  בדבר עבודות בעומק הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם הקבלן כלפי חבות  חה,מנוו

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים (כמעבידם ייקבע
 .י החוקעל פ

בגין החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה זה הורחב לשפות את  פרק 2.1 תנאי מיוחד: 
רשלני מצד  חדלאו מו/מעשה  מהם עקב מי על תוטלאחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  וו/או עובדי וו מנהליהקבלן ו/א
  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.הקבלן כלפי 

ל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף פרק זה כול 2.2  
נהל ו/או ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מ

הוויתור על זכות ובלבד שהאמור בדבר  םטעמקח העבודות ממפ
 .מי שגרם לנזק בזדוןלטובת התחלוף לא יחול 

 . ____________________ פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

בשל תביעה  יןי דל פהקבלן ע ריותאחהמבטח את ביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי: 
 בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה  ו/או

ו/או נזק פגיעה גופנית אובדן ו/או שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
במעשה או שמקורם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 ר עםבקשות בגין העבודו ו/או עובדי של הקבלן ו/או מנהליומחדל רשלני 
 לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ו, ההסכם שבנדון

 יה.לעובדאו /ו יהמנהללו/או 

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני : במילים)"ח ש 2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

בגין יה ובדו עו מנהליה ו/אהחברה ו/את ביטוח זה הורחב לשפות א 2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני מצד ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלר אחריות אש

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  וו/או עובדי והקבלן ו/או מנהלי
  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.כלפי  הקבלן
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, אובדן שימושמבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, כמו כן סהמכו ה ביטוחות מקרעקבב בהייה או עיכואיחור, הש

 אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
, חריגה למקרה ולתקופת הביטוח(₪  75,000)מוגבל לסך של 

חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי ו  מסמכות שנעשתה בתום לב
 הקבלן. עובדימי מיושר של 

עד בין היתר מוכוללת רה אמויסת הביטוח הכי פולבזה  מוסכם 2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
ת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי תום תקופ

 .זו ליסהופ לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדהמעניק כיסוי מקביל 

 . ____________פוליסה מס' ________ ר :חבות המוצ .3

 )שני התאריכים נכללים( ________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותוצר המבטח את ביטוח חבות המ הכיסוי הביטוחי: 
משך , בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה ב1980למוצרים פגומים, התש"ם 

ק אשר נגרמו עקב העבודות נית ו/או נזעה גופפגיכל ביטוח, בגין תקופת ה
החוזה )להלן: בקשר עם  ידי הקבלן ו/או מי מטעמוהמבוצעות על 

לשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות , לכל אדם ו/או גוף כ"(המוצר"
 ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. לחברה

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 אחריות :גבולות ה 
 .הביטוח

בגין ו עובדיה ו/או מנהליה ו/אחברה הביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאחריות אשר 

 .עובדיה ו/או נהליה ו/או מחברה המביטוח חבות הקבלן כלפי 

הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  מוסכם בזה כי פוליסת 3.2  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6גילוי של  כסה פוליסת הביטוח תקופתמכמו כן  3.3  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי 

 פוליסה לפי תוטחהמב חבות סותלכ שנועדיל המעניק כיסוי מקב
 .זו

 מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .4
 ואינם בנפרד פוליסה לכל ייםגבולות אחריות ספציפ הינם המוצר וחבות
 .משותפים אחריות גבולות

על פיו הינם תנאי מפורש הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים  5.1 כללי : .5
ידי החברה וכי אנו  -וח אשר נערך עלקודמים לכל בטים ווניראש

בדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
לחוק חוזה  59בסעיף   כאמורטענה או זכות החברה, לרבות כל 

"ביטוח כפל" כלפי  תלרבות כל טענו 1981–ביטוח התשמ"א ה
 טחיה.י מבוכלפ החברה

ל לא יבוטלו וגם או "ביטוחים הנמאשרים בזאת כי ה ננו, הכמו כן 5.2  
, במשך תקופת הביטוח וגם או לא ישונו לרעה לא יצומצמו בהיקפם

אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה בקשר עם החוזה שבנדון 
ו/או  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים(  60בדואר רשום 
ל ובדיה ו/או מנהו עו/איה ו/או מנהלרה לו לגבי החבלצמצום שכא

אם לא נשלחה לידי החברה הודעה  ו/או מפקח העבודות מטעמה
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 חמשלוהימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב 
 ההודעה.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  החברהשל  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
 בלתלק ביטוחים הנ"להעמה על פי מנהל ו/או מפקח העבודות מט

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים  ו/או פיצוי שיפוי
 בו במקרה . למעטמתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 לנזק הקרובה הסיבה הינו האישור או/ו הרישוי העדר

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  5.4  
על  קרה לאל מובכהקבלן בלבד, מית חלה על וההשתתפות העצ

או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל /ו החברה
 . ו/או מפקח העבודות מטעמה

אי קיום בתום לב של ם לב ו/או הפרה בתוהננו מאשרים בזאת כי  5.5  
בזכותם  יפגעולעיל, לא תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות 

ו/או מפקח ל מנהו/או  עובדיהו/או נהליה ו/או משל החברה 
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. מטעמההעבודות 

המקוריות עד כמה שלא שונו  הפוליסותוסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 

 
 רב,בכבוד 

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  (בטחהמ )חתימת
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 2נספח  ב' 
  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __תאריך : ________
 לכבוד

 "(החברה)להלן " מ"מי אונו בע
 .,נ. ג.א

 הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון : 

קריית  322מתחם קא/ב מי אונו בה לביואיבת שצוע הקמת תחנלבי  02/2019על פי חוזה/מכרז מס' 
לרבות  לרבות כל עבודה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין הקבלן אונו ומתן שירותי תחזוקה 

 "העבודות"( :)להלן ה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין הקבלןכל עבוד

ותנו ו/או י בבעלנדסו היוד מכני ו/או שבנדון בצהננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינ
אחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו ב

 )להלן: "הציוד"(. בביצוע העבודות שבנדון

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .א

בודות פקח העו מו/אה ו/או מנהל ו/או עובדי הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה .1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על  מטעמה

ותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעיל
 מי שגרם לנזק בזדון.

ת ודוהעבל ו/או מפקח יה ו/או מנההננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובד .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על  ת לגבי נזקיה מכל אחריומטעמ

ו/או מנהל ו/או מפקח  ו עובדיהזכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי החברה ו/או מנהליה ו/א
העבודות מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד 

 .חברות שמירה

ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ו/או מנהליה  חברהת הם אהננו פוטרי .3
נה ו/או צד מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני מש מטעמה

שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו 
 ם לנזק בזדון.כלפי מי שגרלמעט  זאתכל אתר העבודות פעילותנו ב או עבורנו לשם

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,  .4
לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי  בניגוד לאמור לעיל,

שלום ל תבכ עבודות מטעמהו/או מפקח המטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל 
 מי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.או הוצאה ש/ו

הנדסי  חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאנינערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או ו/או 

_______ נו ביום ___ם בינינחתה שת על פי החוזיצוע העבודולחוזה, במשך כל תקופת ב
 .לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .6
לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו  נספח ב'אמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )כ

 ל דין.הפרויקט ועל פי כ צועלבי__________  בינינו ביוםאחריות על פי החוזה שנחתם 

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 3נספח ב' 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

          תאריך : __________

 
 

 לכבוד

 "(החברה)להלן " מ"מי אונו בע
 .,נ. ג.א

 

  ת בחוםביצוע עבודותנאים מיוחדים להנדון : 

עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל כי ביצוע  ,רים בזאתשמא הננו
 שלהלן:

וע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצ .1
מרים ערת חוהב סק,זה, חיתוך דיקידוח, השח באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות

 או להבות.ו/ודה הכרוכה בפליטת גיצים וכל עב

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

חקת ודא הרויוות לביצוע העבודשטח המיועד ע העבודות בחום, יסייר האחראי בובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10דליקים מכל סוג, ברדיוס של חומרים 

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

ים מתאימ בויכי מצויד באמצעיאש"(, ה ופה"צ - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.וישימים 

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

הוא ך שתו מתום ביצועה,דקות  30ות על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפח .6
 ותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.ודא כי לא נמו

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

 ל ביצוע נוהל זה.נו יקפידו עה מטעממשנני נים ו/או קבללכך כי קבל הננו מתחייבים לוודא וערבים

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך : __________
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 נספח ג'
 

 תעודת השלמה
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 

 עודת השלמהתהנדון :  
 
 

 .בע"מ ונוא מי
 

"החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה, הריני  –לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן  44עיף על פי ס
קריית  322הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/ –02/2019מכרז מאשר בזה כי העבודה נשוא 

וצעו אף כרוך בהם, בוכל ה ניםיקוזה וכי כל התה בהתאם לחובוצעה והושלמ   אונו ומתן שירותי תחזוקה
 הם לשביעות רצוני המלאה.

 
 

 הערות:  _____________________________________________________________
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 

___________________________ 
 

 רהחתימת החב              
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 נספח ד'

 

 הוראות בטיחות
  נספח לחוזה 

 קבלנים - ת ו ח י ט בנ ס פ ח  
 מטרות: .1

 .לעמוד בדרישות החוק ❖

חריות לקיום דרישות הבטיחות על ידי ופן ברור לאמין באהמזות קבוע את ציפילהבהיר ול ❖
 הקבלן הראשי.  

 הגדרות : .2

 בע"מ  מי אונו –"המזמין" או "התאגיד"  ❖

הינו  מבצע העבודה בהתאם לתקנות  רישום קבלנים לעבודות הנדסה  –ם"  "קבלן ראשי רשו ❖
מזמין ת עם השרוהתקתם על חוזה האשר ח  1988בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( התשמ"ח 

" משמעו החוזה , כולל בין השאר,  נספחיו )להלן החוזהיובהר כי ".  "(  הקבלן הראשי: " )להלן
  "( . החוזה: "

מי שמונה ע"י הקבלן הראשי  כמנהל עבודה באתר העבודה  והוא בעל   – "מנהל עבודה" ❖
 ה.ה  נשוא החוזסיום העבוד הכשרה מתאימה לשמש כמנהל עבודה באתר עד

ינו יועץ בטיחות, גורם מקצועי, חיצוני או פנימי, שאושר בכתב ע"י  ה  -"  ממונה בטיחות" ❖
דרישות הבטיחות באתר העבודה נשוא מנכ"ל התאגיד או מי מטעמו   לצורך פיקוח ויישום 

 החוזה .

הראשי שעל הקבלן  , לרבות הפעולות וההתחייבויותהעבודותכל  -"העבודות" או "העבודה" ❖
 חוזה. לאם בהת לבצע 

 המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם-" אתר העבודה" או  "ודהמקום העב" ❖

 הקבלן הראשי ם שיועמדו לרשות כל מקרקעין אחרי לרבותהעבודה נשוא החוזה   תבוצע
 .ביצוע העבודות על פי החוזה לצורך

 

 מינוי מנהל עבודה .3

עבודה קבוע  החוזה, מנהלעל פי ות בודילת ביצוע הענות לפני תחהקבלן הראשי מתחייב למ
שיהיה באתר העבודה משך כל פעילות הקבלן הראשי ו/או מי מטעמו באתר העבודה כנדרש 

דה  חייב להיות בעל הכשרה מתאימה  ולעמוד בדרישות הדין על פי על פי דין . מנהל העבו
ה  יהיה ווא על נספח זיחתום גם ה מהות העבודות נשוא החוזה. מנהל העבודה הראשי

 יישום כל נושא הבטיחות בעבודה כנדרש בדין.  ראי הראשי להאח

 

 

 

 

 תאום ציפיות והתחייבויות: .4
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ין מסכים מתחייב ומאשר שהינו בעל האחריות הקבלן הראשי אשר עימו נחתם החוזה   מב  ❖
כל  תאם לחוק עלהכוללת והבלעדית בכל פעילותו באתר העבודה בנושא הבטיחות ע"פ ובה

 ד.התאגי ולאכך המשתמע מ

תתוכנן תנוהל ותבוצע ע"פ החוקים התקנות התקנים הוראות ונהלי  הקבלן ראשי ת כל פעילו ❖
 בחוזה , כולל, בין השאר, נספח זה. בטיחות המתאימים לעבודתם ובהתאם למפורט

כדין, עד  יפעל וינהל את העבודה באתר העבודה באמצעות "מנהל עבודה" הקבלן הראשי   ❖
 יום עבודה. סוף כלם בבדיעזיבת כל העול

 יפעל להסדרי התנועה במהלך עבודות בדרכים ע"פ : הקבלן הראשי    ❖

הגירסא המעודכנת ביותר נכון למועד  –וניות . הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עיר1
 שפרסם  משרד התחבורה אגף התעבורה. -ביצוע העבודה   

הגירסא המעודכנת ביותר נכון  –עירוניות  כים בןבדרדה עה באתרי עבוולהסדרי תנ .  המדריך2
 שהופק ע"י מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל  .-למועד ביצוע העבודה 

וגהות תעסוקתית בעבודות בניה הנדסית פיתוח ותשתית / המוסד לבטיחות וגהות  . חוברת בטיחות3
  – 105 -קוד ח 

תחשב כהפרה יסודית  ו/או מי מטעמו אשי ורן ההקבלעל ידי  דרישות הדיןכל הפרת האמור מ ❖
 של החוזה  עם התאגיד  והתאגיד יהא זכאי לפעול ע"פ שיקול דעתו.

את כל התנאים והנסיבות הקשורים י ובמהלך עבודתו לפנ ןוחלב הקבלן הראשי באחריות  ❖
ות וראדין ועל פי הש על פי כל ה לצורך קיום העבודה באופן בטוח לחלוטין כנדרעבודהבביצוע 
  ת המוסמכות.הרשויו

 כיםהכרובטיחות מתועדת  סיכוניחשש למפגעים,  ויבצע הערכת  יבחן כל  הקבלן הראשי ❖
הקשור לעבודה ויפעל לצמצמה לטווח הבטוח באופן מלא עבודה או באתר העבודה ו/או בכל ב

 בהתאם. 

 חוכוורים, ישהכ מרים,וים, החים, האמצעכלה הידע , כי בידיומצהיר ומתחייב  הקבלן הראשי   ❖
, תוך שמירה מלאה על קיום אחר כל כללי בצורה בטוחה תאימים לביצוע העבודותהאדם המ

 פי הוראות הרשויות המוסמכות .  ועל הזהירות והבטיחות בעבודה עפ"י כל דין

 ות וההנחיותאת כל ההוראיקיים , ההעבודאתר שיעבוד מטעמו ב וכל מי מטעמו הקבלן הראשי   ❖
משרד העבודה, משרד  הרווחה, משרד התחבורה, מכת, לרבות ות מוסרש כל שתינתנה ע"י

 .התאגידהסביבה, משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל ו להגנתמשרד ה

 

אשר יופעל על ידו או ע"י מי  וכלי רכב ציוד הרמה וכד' מתחייב כי כל ציוד הקבלן הראשי  ❖
, תהרישיונובכל  יהיה מצויד לה וכןהפעח ליה תקין ובטוהעבודות יה במסגרת ביצוע טעמו מ

המשתמשים כן מצהיר הקבלן  הראשי  כי  ההיתרים ואישורי התקינות כנדרש עפ"י כל דין.
 .לצורך כך מיומנים ועברו הסמכה כחוקם ומורשיבכלים אלו 

או  ןברישיוצורך מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש  הקבלן ראשי ❖
, היתר או ןרישיועמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל מכה יעסוק מטדת הסתעוו בבהיתר א

 תעודת הסמכה תקפים.

טח כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול ונמצא או לגדר לב / מתחייב לכסות ו הקבלן הראשי  ❖
 .אתר העבודהב

 ולתםת זו אלסכן אותם א עלולו דבר הלא יעש כל מי מטעמו מתחייב כי הוא ו הקבלן הראשי  ❖
 .בות ובזהירות המלאה בכל פעילותם באתר העבודה ויפעלו בהתחש
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תר ובזכות השימוש הקבלן הראשי  מתחייב לא להפריע ולסכן את הציבור בכל שלב בעבודתו בא ❖
והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או 

 .ביצוע עבודתוכלשהו עקב  פרטי
תי  היטב את נספח בטיחות זה והבנתי את תוכנו באופן מלא ,כמו כן אני  ני מצהיר בזה כי קראנה

כל דין  ללא הגבלות וסייג באופן מלא ובהתאם מתחייב בחתימת ידי לקיים את כל הוראות החוק ו
 לראיה ואישור בחתימת ידי על כל האמור לעיל :לנספח זה , 

 חתימה: ד:יינ טל ת.זהות: :שם ומשפחה :תפקיד

     התאגיד למנכ" –  

     

      הקבלן הראשי–

     באתר -מנהל העבודה 
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 נספח ה'
 

                                           לכבוד                                                          
 בנק________סניף_____                                                                             בע"מ אונומי 
  יית אונוקר

 
 א.ג.נ.,

 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנקהנדון:  
 

 "(;החוזה)להלן: " 02/2019למכרז מס'  חוזה בהתאם וביום____________ נחתם ביננו  הואיל
 

ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו, ואשר  והואיל
מצעותכם, והכל על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו, יעשה יועברו אלינו בא

  לן;ו מפורטים לההבנק שפרטי באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון
 

 ם ומתחייבים כדלקמן:הננו מצהירי לפיכך
 אנו החתומים מטה, מבקשים בזאת כי כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אנו         זכאים, .1

מהחברה, על פי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו, יעשו באמצעות זיכוי חשבוננו 
 המפורט להלן:

                                   
 ________________________ סוג חשבון:____________________מס' חשבון:_______

 _________________שם הבנק:________________________________סימול הבנק:__
 כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:_____________________

 
 יו מפורטים לעיל.החשבון שפרטים של חידהי הננו הבעלים ימצהירים כ הננו .   2
 
הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם  .3

 ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו.
 
שמש נ"ל, יו הוננכל שהוא בחשבהפקדת סכום הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידיכם על  .4

 י הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור.כראיה כ
 
א באמצעות העברה בנקאית אלא ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווק .5

 ך הקיזוז.גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דר
 

 בכבוד רב,                                                                                                             
          

                                                                                   ________________________ 
                                                   חתימת הקבלן                                                                                                       

 אישור
הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___________ )להלן: 

      הקבלן(.
                                                                                                                                   

 ,בכבוד רב                                                                                                                                      
 הבנק                                                                                                                                          
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  מ פ ר ט – בה לביובשאיתחנת  – י אונומ ידתאג

  תאגיד מי אונו – רשימת יועצים

 
 

 

 מייל טלפון שם חברה תפקיד

 Davido@mono.org.il 050-6810660 דוד עוזר  מי אונו ל תאגיד מי אונו"מנכ

 Yuri@mono.org.il 050-3366754 יורי שטוחין מי אונו נומי או מהנדס תאגיד
 Meitalf@mono.org.il 054-7848000 מיטל פרנק מי אונו מנכ"ל ע.

 carmit@mono.org.il 03-5359030 כרמית הגר שרדי מי אונומ מי אונומזכירת לשכה 
 alont@mono.org.il 053-2300164 אלון טל מי אונו תפעול מי אונומנהל 

 יואב טויטו דסיםנהאלבו מ מנה"פ
 עזרא אלבו

054-2818089 
053-7347500 

Alboengi5@gmail.com 

alboengi@gmail.com 
תכנון התחנה + חשמל+ אלקטרו 

 מכניקה
 jacob@malin-eng.com 050-6908951 יעקב חיים  מהנדסיםמלין 

 054-2339998 סולומוןושירלי יוסי  לוגיה אדריכלות אדריכלי הפרויקט
054-4491333 

logiarc7@gmail.com 

 chkatz@gmail.com 050-3069500 ןאלכס צוקרמ חגי כץ קטור קונסטרו
 054-2060390 אביה זאב זליו דיאמנדי יועץ קרקע

03-5756517 
office@zelio.co.il 

 Rivka.kolton.shapira@gmail.com 052-2448877 לטוןד"ר רבקה קו ______ יועצת ניטרול ריחות
 cons.com-arie@ashiri 050-5347119 ד"ר אריה אביר אשירי יועץ ניטרול ריחות

 hayon3@bezeqint.net 052-2535430 חיון טל אברהם ______ םויועץ איט
 ilm.safety@gmail.com 052-4874792 ליחובס תום יאיי.אל.אם.ווי יועץ בטיחות

 rg.co.il-e@mei-enonR 054-4363689 שטייןרונן אפ מי רמת גן מנכ"ל תאגיד מי רמת גן
 dima-m@mei-rg.co.il 054-3169743 דימה מולנסקי מי רמת גן מהנדס מי רמת גן

 goldinel@netvision.net.il 054-4474506 אלי גולדין ----------- מפרטכמאי ועורך ה
 odelia.furer@md-lawoffice.com 077-4335319 ויצמן-אודליה פורר ברמירית דו עורכת המכרז

mailto:alont@mono.org.il
mailto:arie@ashiri-cons.com
mailto:Ronen-e@mei-rg.co.il
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  מ פ ר ט – בה לביובשאיתחנת  – י אונומ ידתאג

 הזומיוחדים לחתנאים  – 1מסמך ג'

 אור העבודהית 00.01

  :חוזה זה כוללתבהעבודה 

 בנה בטון תת קרקע.ת מהקמ −

וש של שני בורות מאספים, מטיפוס תא יבש עם  ה לביוב,בה חדשתחנת שאי ציוד −

 יר תדר ומגוב מכני.מתאימות להפעלה עם ממשה יב משאבות טבולות בהתקנה

 דיזל גנרטור לשעת חירום. ציוד −

 מתקן לטיפול במטרדי ריח. ציוד −

-1 315בקוטר וקטעי קוי סניקה  "ממ 355-400בקוטר  הנחת קווי ביוב גרביטציוניים −

 225 נה.חתבמגרש ה מ"מ 

 עבודות מסגרות, חשמל וכו' נילוות. −

 תכולת המפרט המיוחד 00.02

)מפרט הבין משרדי( ובעיקר  –עם המפרט הכללי  חד זה יש לקראו ולפרשו יחדומי מפרט

 מלמתקני חש 08ופרק  אינסטלציה סניטרית – 07לקווי מים, ביוב ותיעול, פרק  57פרק 

מקרה של סתירה ו/או . בכל ילמפרט כל באותו )להלן "המפרט הכללי"(. הכל כאמור

רואים את  הכללי, יקבע המפרט המיוחד. פרטוהמ פרט המיוחדות בין המאות מנוגדהור

יטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל המפורט במפרטים הקבלן כאילו עיין ולמד ה

 ד בצועדה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעהנ"ל כלול במחירי היחידות של העבו

 וראות המפרטים.תאם לההבהעבודה 

 נהי משקבלנ 00.03

 במקרה זה על לני משנה.הכלולות בחוזה זה לקבות בודרשאי למסור חלק מן העלן הקב  

הקבלן להגיש רשימת קבלני משנה שבדעתו להעסיק ולקבל את אישור המפקח 

 להעסקתם.

בינוי משרד ההקבלנים בם ידי רש-תקנות שפורסמו עלתשומת לב הקבלן מופנית ל  

 ם.לניהקבם רשומים בפנקס שנה שאינלקבלני מבנושא איסור מסירת עבודה כון, ישוה

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

קבלני משנה , על הקבלנים להעסיק אך ורק 1988 -ט בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"

 המתאימים לביצוע העבודה".ג ווענף ובסיחוק, בלנים כבהרשומים בפנקס הק

 ות:התקנשון ן ללהל

 שיון לאחר.יאינו מעביר או מסב את הר לןקב    (: 8) 2תקנה 

 שיונו.יקבלן אינו עושה שימוש לרעה בר    (: 9) 2תקנה 

ל על עצמו בשלמותן, או (: קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיב11) 2תקנה 

דים, ת עובו בהעסקין זה לא יראיהקבלנים: לענ בפנקס ינו רשוםאשר א ן, לקבלןבחלק

ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, זמן העבודה  לפילם בין ששכרם משת

 משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.
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 ידרש על ידויכפי שכמו כן מתחייב הקבלן הראשי להעביר לידי המפקח את כל המידע 

 . חוזה זהל קבלני המשנה לביצוע נשוא מה שאתוכן ה וןסייוהנהכישורים  להוכחת

 היקף העבודה 00.04

ופנית לכך כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את מ בלןהק תשומת לב

היקף העבודה והכמויות לרבות ביטול סעיפים בכתב הכמויות. מודגש בזה כי שינויים 

ינוי היחידה כפי דו, לשיצלתביעה מלקבלן העבודה לא ישמשו בשום מקרה עילה קף בהי

 הוא.או מכל סוג ש קב בהם להצעתושנ

 קחהמפמעמד  00.05

 קבלן הינו אחראי על ביצוע העבודה.ה .א

המפקח במקום הוא בא כוח המזמין ותפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה מבוצעת 

ת עביר להסביר לקבלן הוראות ותכניולה וכןבהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים 

ום המפקח ביומן ההוראות הנוספות ירשות התכניות וכי ומהירת. את תאחדשו

מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל או בא כוחו רשאים לדרוש קח המפדה. העבו

העבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות, למפרט ולהוראות האחרות, ועל הקבלן 

 אי לעבורבלן רשללא שהות. בלא אישור המפקח אין הקה אל למלא אחר דרישות

 אחרת.לעבודה 

ים כבלתי מתאימים נראה הו כלי עבודסול כל חומר אכוחו רשאים לפאו בא המפקח  .ב

וכמו כן רשאים לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר נוסף על  לעבודה הנדונה

בון הקבלן. חש על הבדיקות הקבועות בהתאם למפרט או לתקנים הקיימים. כל זאת

ע"י המפקח או בא נפסל החומר  המפקח. רעד לאישוהנבדק לא יעשה שימוש בחומר 

 48וזאת תוך  אתר. על חשבונו של הקבלןמה ומרק החו לאחר בדיקתו, יורחכוח

 שעות. מרגע הדרישה לכך ע"י המפקח או ב"כ.

בחלקה המפקח או בא כוחו  יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה, בשלמותה או  .ג

ית ו/או בהתאם לתכנ נעשית הנעבודה אידעתם האו עבודה במקום מסוים אם לפי 

 הוראת המפקח או ב"כ. למפרט ו/או ל

עובד אשר קבלן משנה ו/או  או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של חפקהמ .ד

על הקבלן לבצע ההוראה באופן  ם לעבודה לרבות מהנדס או מודד.לדעתו אינו מתאי

 מיידי.

ם א לא יהיה בכוחוהשכל בשלב ינתנוישור או דרישה כלשהיא מצד המפקח לכשיא .ה

לב שאושר לחוזה לש תאםבה בלעדית של הקבלןהמלאה והלגרוע מאומה מאחריות 

 .ואו לעבודה

 תבדיקות מוקדמו 00.06

כתב כמויות, טיבם על הקבלן ללמוד את תנאי החוזה, התכניות, המפרטים,  00.06.01

, לבחון את כל התנאים והנסיבות בנהשל החומרים והעבודות הדרושים במ

 ברנה וכל דמקום המבל סביבתו, את דרכי הגישהבנה ולמהלביצוע  קשוריםה
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יהיה  הקבלן לא .ל העבודה תוך פרק הזמן שנקבעשושלם ע מיצואחר שנוגע לב

דיעה או אי הבנה של תנאי לבסס שום תביעות כספיות או אחרות על אי ירשאי 

ם ה כלשהי הבנה של תנאי או נסיבי ידיעה או אכלשהו מתנאי החוזה, או א

 .והנובעים ממנהמבנה ו/או  לביצוע םהקשורי

ל הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים על, בכלליות האמור לעי לפגועמבלי  00.06.02

החומרים,  התחייבויותיו על פי חוזה זה, בנוגע להספקת עהקשורים לביצו

לא תישמע  .ביצוע החוזההציוד, כח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים ל

כי מחסור  ענהא תישמע כל טיוחד למבכל אלה וחוסר  כל טענה בדבר

איחור כלשהו בהשלמת ביצועו של לבר אדם כהסם, בציוד או בכח בחומרי

הקבוע ב הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד להמבנה בכל שלב וש

 .בחוזה

טרם הגיש את  .ה במקוםעל הקבלן לבקר באתר כדי להכיר את תנאי העבוד 00.06.03

או אי הבנה של תנאי  י ידיעהורה לאשקהקבלן ה יעה שלהצעתו, שום תב

 .ו, לא תתקבלכלשה

 בסיס ההצעה 00.07

ל עבודה המתוארת תמצא את ואין הכרח כי כ תט מהווה השלמה לתכניופרהמ 00.07.01

ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה לפי 

 עניהם יקבירה ביט המיוחד, המפרט הכללי. במקרה של סתהתכניות, המפר

 את אופן הביצוע.המפקח 

ת קלא ישתנו בעקבות אספיו חירע לכך שמיהיה הקבלן מוד בהגישו את ההצעה 00.07.02

שיכללו  ומערכות האדריכלות ,ת עבודה מפורטות של אלמנטי השלדתכניו

פרטים הנובעים מהדרישות הארכיטקטוניות והפונקציונליות 

שלד פרטי ה לתכניות כרטים בנסטרוקטיביות השונות. למרות שלא מפווהקו

הנדרש  כל את ם את הקבלן כמתמצא ויודעוכל דרישות הביצוע, רואה היז

ר מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות ה, ומסיזבעבודה מסוג 

 כלשהן כשימסרו לו, בבוא העת תכניות עבודה מפורטות.

 את האמור לעיל.הקבלן בהצעתו מאשר  

  תכניות 00.07.03

 תבדיקת תכניו 00.07.03.1

דות הנמסרות ובה לבדוק את הסימון, התכניות והמית החלטבלן מוהקל ע 

 החסרה/ מפקח לכלות תשומת לב הנהעבודה. להפ ולביצועון לעילו: למכרז, 
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סתירה/אי התאמה בין התכניות, המפרטים וכתב הכמויות. המפקח יחליט 

 לטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.לפי איזה מהם תבוצע העבודה. הח

הקבלן לבצע  לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב אתת מות תשפנייאי ה 

ל כל תביעה בקשים. לא תתקבתו התיקונים המויים אשינת העל חשבונו א

 מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.

קח, תוך כדי ביצוע מפעם לפעם, ימציאו המתכננים לקבלן, באמצעות המפ 00.07.03.2

ל לפי וסברת ביצוע המבנה. הכוט ולהריכניות לפרבות תהמבנה, הוראות, ל

 הקבלן. את בנהראות אלה תחייל דעתם, הושיקו

 התארגנות בשטח 00.08

 משרד שדה 00.08.01

מוש המפקח יעל הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח, ולש
 נעול, וכונניתארון  ,שולחנות 2, ותאכס 10יהיה בלבד. הציוד המינימלי של החדר 

במזגן והחזקת  דצוימ' לפחות המשרד י 3x3גודל המשרד יהיה  .תם ותכניולתיקי
עשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ולשביעות רצונו של בצוע העבודה תשך במ המשרד

 המפקח.

הקבלן יספק ויתקין על חשבונו במשרד השדה מחשב, תכנית בינארית, וורד 
 ומדפסת.ונת צילום, פקסימיליה ואוטוקאד, מכ

ד למכשיר טלפון וקו נפר והחשמל. במשרד יותקן קו םילרשת המ ריחוב המשרד
 מיליה.הפקסי

 לפרויקט טלושי 00.08.02

הקבלן יציב, על חשבונו, שלט ובו יצוינו פרטים אודות הפרויקט, במקום שעליו יורה 
 המפקח ולמשך תקופת בצוע העבודה.

על ותקן השלט ימ' לפחות,  2.5X2.00במידות של מ"מ,  2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
קנים מותות מצינור מסגרת תהיה עשויהמעל פני הקרקע. המ'  3.0מסגרת בגובה  יבג

ס"מ. כל הפרופילים וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו  80/60/60ע"ג יסודות בטון במידות 
 על פי הנחיות המפרט ובהתאם להוראות המפקח.

 :על גבי השלט יצוינו

 מזמין העבודה וסמל הרשות שם

 מבוצעותה תועבודט והקהפרוימהות 

 מובודה ואחראי הבטיחות מטעפרטי הקבלן, כולל שם מנהל הע

 פרטי המתכננים

 פרטי המפקח ומנהל הפרויקט

 לקבלן על ידי המפקח. רהנוסח המדויק של הכתובת יימס

פרד עבור שלט זה בנ עיצוב השלט ועריכתו יאושר ע"י המפקח טרם ייצורו. לא ישולם
 ה זה.ות נשוא חוזהעבוד במחיריל יה כלווהמחיר עבורו יה

 גישהמים, חשמל ודרכי  00.08.03
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ודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על ולכל עב  ודההעבהמים והחשמל לבצוע 
ם הדרושים להספקת לעשות את כל הסידורים והמתקנים וקבלת כל האישורי הקבלן

 ן. כמו כםמל ומילרבות התקנת מוני חש מל בהתאם לצורךמים סדירה לעבודה וחש
 .ודההגישה הדרושות לבצוע העבבלן להתקין על חשבונו את כל דרכי על הק

 מדידה וסימון 00.08.04

ת קבע  במפרט הכללי. לקבלן ימסרו נקודו 51005פנית לסעיף תשומת לב הקבלן מו .1

ן יהיה לסמן נות באתר. על הקבללקביעת רומים ולצורך סימון העבודות המתוכנ

נה, הגידור, הצירים וכן את ום התחקידיו את מסרו ליך נקודות הקבע שנמעל סמ

קביעת נקודות הנ"ל. כמוצאים לבטחות לת ארבוצוע העבודה, לרוש לו לביכל הד

ת. חובה על הקבלן לדאוג בכל הגבהים תשמשנה נקודות הקבע המסומנות בתוכני

מן העבודה. באם ות הקבע במשך כל זויציבותן של נקוד האמצעים להבטחת קיומן

ת. קבע נוספו פקח יקבע הקבלן על חשבונו נקודותאות המרואו ע"פ הדרש ו/יי

על הקבלן לבדוק את  ת להנחת דעתו של המפקח.ה יציבויינתה נקודות אלה

נית. כל ערעור על אלה יוגש לא יאוחר משבוע הגבהים הקיימים המסומנים בתוכ

 יילקחוובאו לאחר מכן לא העבודה. טענות שי יום קבלת צו התחלתימים מ

מטעות מדידה או כתוצאה ן במדידה כתוצאה משינוי בתוכנית כל תיקו בחשבון.

ונו. על הקבלן  לפרק ולחדש את הסימון יעשה ע"י הקבלן ועל חשבכלשהו יצד "י ע

 כל עניין שיידרש ע"י המפקח.ללא תמורה ב

ת להעבודה מאזנת תקינה, מכויבמשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום  .2

פקח או דה. המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המל מדיגר, סרט וסלשימושוראויה 

יד הקבלן לרשות המפקח כל עזרה לרבות כח אדם יעמכן ב"כ בכל עת. כמו 

 ום נוסף.המדידות בכל עת וזאת על חשבונו ללא תשלידרשו לביצוע שי

 שירותים 00.08.05

 ים כימיים.הקבלן יספק וירכיב באתר שירות 

 שמירה 00.08.06

ניבה רה קלקול, אבדה או גקאם י מבנים.רים והמוציוד, החה על ההקבלן ידאג לשמיר 

או בידיעתו בשטח המבנה,  ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן יםכל וד,, צילמבנים, חומרים

הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי  אייש

 .הזהירות הדרושים

 ותאי לבטיחה ומינוי אחרדבטיחות בעבו 00.08.07

בטיחות בעבודה )נוסח האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבכל  טן ינקובלהק 

ים ומקיימים את , יבדוק, יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקט1970-ש"ל( תחדש

 דרישות חוק הבטיחות בעבודה.

ודיע על כך יכנדרש בחוק ו הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות האתר )מנהל עבודה( 

דוק יסביר, יבת ידריך, נה על הבטיחובודה. הממוילת העחתים לפני ימ 7ב למפקח בכת



7 

 

7 

 

נה באתר וכן על קבלני המשחוק הבטיחות על כל העובדים ות רישוכיסה את ד

 והקבלנים האחרים.

האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא יהיה  

הקבלן ינתנו ע"י יחות יטבששרותי הלן כך ת השטח באתר מטעם הקבאהאחרון לעזוב 

 בודה.עד לרגע סיום הע

 אש בטיחות והגנה מפני 00.08.08

ודה שני מטפי כיבוי אש מלאים בכל עת העבודה יוצבו באתר במקום סמוך לעב 

ן ותקניים. תיק עזרה ראשונה תקין ומלא יוצב אף הוא ויכלול משחה נגד כוויות. בזמ

בוי, מים, ל אמצעי כיום כולקמיה מטף בפן, יהצביעה באמצעות מכשיר  הריתוך ו/או

 וכו'. שמיכת כיבוי

ו בקפידה. שים ע"י החוקים והשלטונות ישמרוכן הנדר ליםקובכללי הבטיחות המ 

מודגש בזאת כי העבודות תתבצענה בתוך מבנה פועל בכל תקופת השיפוץ. אין לבצע כל 

 רקבל אישומבלי לה לגרום להתלקחות אש לודה אחרת שעלועבודה באש ו/או עב

אש ות טיחב יצוע העבודה מממונה שלמבנה ואישור על אופן בבטחון של המקצין 

 מטעם הקבלן.

 העובדים הבכירים כממונה על בטיחות אש.הקבלן חייב למנות אחד מ 

 אמצעי זהירות 00.08.09

ו אשרד העבודה ו/הקבלן יתקין אורות ושלטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי מ 

בשל לולות להיגרם מתאונות העהציבור  הזהיר אתכדי ל התחבורה ו/או מע"צ,

או ערמות יוד , ערמות עפר, פגומים וכל צרותבו חומרי עבודה וכןאותם של הימצ

אחרים באתר. יד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב  חומרים ומכשולים

 הערמותרות, ליישר את יל הבורות והחפהקבלן להחזיר המצב לקדמותו למלא את כ

 ה.מהעבודהמכשולים שנשארו באתר כתוצאה  כל תולסלק א והעפר

מנהל עבודה ו מהנדס ביצועאחראי לביקורת ,יתר: ן הבי –לןמטעם הקב צוות ניהולי 00.08.10

 מטעם הקבלן

אום ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע ילצרכי ת

בעל צוע נדס ביהמ, מודד, ע השלדס ביצוע, מנהל עבודה, אחראי לביצונדמהאתר ב

ל שליטה מלאה ים לפחות ובעשנ 5ל סיון שי, בעל נאו מכונותבניין ו/ מהנדסהשכלה של 

 בשפה העברית. 

 

  ,יהיה נוכח באתר העבודה בקביעותאשר  מנהל העבודה בנוסף לכך יעסיק הקבלן

 אתר.בו של מנהל העבודה ל"י המפקח עד לשוהפסקת העבודה ע תגרור עדרותו יה
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ן קורת כהגדרתו בחוק התכנותחלת עבודה הקבלן ימנה אחראי לבית צו הלבמיד עם ק

ובנוסף  יה. אחראי לביקורת יחתום כאמור על הבקשה להיתר במקום המיועד לכךהבנו

 על כל הטפסים בהם נדרש אחראי לביקורת לחתום.

שור אחר הקנושא  יצוע כל העבודות, הבדיקות וכלאחראי לביקורת יעקוב ויוודא ב

 תרהיו 4בהמשך לקבלת טופס  לבקשה להיתר וכן התנאים הדרושים התנאים אבמלו

 וס.אכל

וישהה באתר ככל  הקבלן ימנה מודד אשר יועסק באתר, ככל שיידרש על ידי המפקח

 .הפרויקטשיונחה על ידי המפקח ולפי צרכי 

  הסדרי בטיחות בזמן העבודהמניעת הפרעות, גידור האתר ו 00.09

ר תהיה גדר הקבלן את שטח העבודה של התחנה. הגדיגדר  לת עבודהצו התחעם קבלת 
"סכנה כאן בונים" ועד למילוי טרים. על הגדר יתלו שלטי אזהרה מ 2בה איסכורית בגו

לעובדה י אזהרה "סכנה בור פתוח". תשומת לב הקבלן מופנית בור החפירה יתלו שלט
פת הביצוע, תקו במשך כל ן ידאג. הקבלה לרחובות ונעןת תבוצענה בקרבכי העבודו

רעות מכל סוג שהוא, והפים אשר יבטיחו מניעת סיכונ לסידורים ואמצעים מתאימים
ורות הפתוחים צעים אלה יכללו גידור שילוט ותאורה סביב חפירת הבסידורים ואמ

ר ואמצעי אורה וכן כל סידולים ללא סימון ותשלטי ותמרורי עבודה.  אי השארת מכשו
ח על ן לא להניהמפקח הורה עליו. כן מתחייב הקבלו/או  ןיבו ע"פ דחייב  אשר הקבלן

ע את תנועתם החופשית של הולכי יוד בצורה העלולה להפרים ו/או צוריתמרפני השטח 
 .כל הסוגיםרגל ו/או כלי רכב מ

 בדיקות 00.10

תהיינה על חשבון הקבלן,  שיבוצעו בתוך התחנה ומחוצה לה וכו',כל הבדיקות  .1

ענה שתבוצדרשנה למעט  בדיקות הריתוכים ישת תודיקות הבאת כמ המפקח יקבע

המפקח להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את אי רש מופרט לעיל, כמו כןכ

הקבלן בהתאם. הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים או 

 הטכניון.

 מך זה.בסוף מס 2ראה ביחד עם נספח  .2

 בקורת העבודה 00.11

ים את כל הפועלים הכלים והמכשירפקח שות המרלחשבונו, יד על הקבלן חייב יעמ 00.11.01

ת. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או ודוהעבהנחוצים לצורך בחינת 

בשביל  ם העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחו ים, בהם נעשית עבודהוקלמ

 המבנה.

בוצעה שר לא ה של עבודה, אלן תיקון, שינוי והריסהמפקח רשאי לדרוש מהקב 00.11.02

 ופההתקמפקח תוך צע את הוראות היות או להוראותיו והקבלן חייב לבם לתכנאתבה

 קבע על ידו.שת

אימים ו כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאהמפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר  00.11.03

נוסף לבדיקות  -ומר בודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חלע
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ר תמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישולא יש ןליים. הקבהישראלהקבועות בתקנים 

 המפקח.

וע צבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקיק את העהפסי להמפקח יהיה רשא 00.11.04

ודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות מסוים, אם לפי דעתו אין העב

 תרמועד מסיינוי בתהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשהמהנדס. ההפסקה לא 

 ה.העבוד

ב החומרים, לטיחס רון בכל שאלה שתתעורר ביהמפקח יהיה הקובע היחידי והאח 00.11.05

 לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא ן למפקח תייהקבלן  00.11.06

עבודה י כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של הבכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפנ

הורות להסיר את הכיסוי א תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח לקרה שלמבהנדונה. 

 ודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.העבעל מ

גחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן שה 00.11.07

 י ההסכם.לביצוע העבודה לפי כל תנא

 

 

 יםביצוע ברציפות ו/או בשלב 00.12

המתאימים בכל המקרים תב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים בכ הדהיחי ירימח 

יכרים או ורכים נאבים, בים, בין אם העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלתנאל הובכ

 בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

 עבודה בסמוך להםקרקעיים ו-תת נורות ומתקניםיהצטלבות עם צ 00.13

טלת החובה במפרט הכללי. על הקבלן מו 002יפים לסע תין מופנבלהקלב  תשומת

ה ת בדבר, לפני התחלת העבודה, את כל האינפורמציה הדרושגעוהנולקבל ברשויות 

עול וכו'( ידלק, ביוב, תקרקעיים )מים, חשמל, טלפון, -בקשר למיקום מתקנים תת

ן מזשך כל במם במקויה נוכח קח מטעם הרשות המוסמכת, שיהולדאוג להזמנת מפ

עבודה כל צע או בהצטלבות עמו. לא תבוקרקעי, -וע העבודה בסמוך למתקן התתבצ

התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה קרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל. )-סמוך למתקן תת

תו, בות אוך למתקן תת קרקעי, או הצטלה של עבודה סמעל חשבון הקבלן(. בכל מקר

בוד בידיים בלבד עד למרחק של , יעןקוי המתגלל דייםיבצע הקבלן חפירות גשוש בי

פון מיוחד, ויתמוך את המתקן יחפירה בדת הן אטר מכל צד של המתקן, ידפשני מ

ם קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות המפקח מטע-התת

חריות לכל הנזקים הישירים הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מא
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וי ושלמות קהקבלן חייב לשמור על  קרקעי.-קן תתבמת העקב פגיע מושיגרוהעקיפים 

לאפשרות אלטרנטיבית להספקת מים להשקאה ה ולדאוג שקאלה המים המשמשים

הקרקע, יפצה אותם על חשבונו. אם בגלל אי ציות לדרישה זו יגרמו נזקים לבעלי 

 םחקלאייה יםהנזקקרקע עבור המים שהלכו לאבוד, ועבור הקבלן לפי דרישת בעלי ה

אום והתול ישולם בנפרד עבור הטיפ אל מו לפי הערכת שמאי משרד החקלאות.שיגר

ורמים השונים וכן עבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת עם הרשויות והג

 בידיים.המתקנים התת קרקעיים לרבות חפירה 

 תאום עם גורמים אחרים 00.14

סף לכך י, בנוללבמפרט הכ 510041 -ו 0048מופנית לסעיפים של הקבלן  תשומת ליבו

 ,חח"י ,מקורות ,אונו ק.ת יכמו עירכל גורם רלוונטי יתאם הקבלן את עבודתו עם 

 מע"צ וכיו"ב וכן כל גורם אשר הקבלן חייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום

 זה.

 תאומי פתחים ומעברים 00.15

 ד' על כללום וכרים, קידוחי יה)לרבות אספקתם(, מעב תאומי פתחים, שרוולים 

יעים מופות ויחד עם זאת בכתב הכמ. יללא תוספת מחיר ייעשו ע"י הקבלן המערכות

סעיפים הקשורים בביצוע עבודות אלו, השימוש בסעיפים אלו ייעשה רק למקרים 

 בהם יידרש הקבלן לבצע עבודות אלו עבור קבלנים מטעם המזמין.

 בודהח בגמר העסידור השט 00.16

יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת  ,חע"י המפקקבלתה עם גמר העבודה ולפני 

לו. הקבלן ימסור את האתר למפקח בסמוך ר והאתיורה לסלקה מ חרת שהמפקחא

 במצב נקי ומסודר.

 הכרת האתר סביבתו ותנאי העבודה 00.17

, דרכי הגישה קוםעבודה והכיר היטב את תנאי המהקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר ה

י י וטיב הקרקע במקום, וכי הכיר את תנאתנא וכן וכיםנים סמאליו, מיקום של מתק

  העבודה וכל המשתמע מכך

ם את המפרטים יבי ביצוע העבודה. הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריגל

 בודתו עפ"י דרישותיהם כלשונםאת התוכניות ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את ע

ת כל תנאי העבודה. לא א ותבהצעבון יא בחשכי הב ןוככתבם.  כמו כן מצהיר הקבל

ם באתר, לרבות תנאים אשר נאיהת ות אשר תנומקנה באי הכרתתוכרנה כל תביע

 ניות ו/או בשאר מסמכי החוזה.קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכ

 4אחריות הקבלן לקבלת טופס  00.18

 ויקט.בסיום הפר 4הקבלן אחראי לקבלת טופס 

יידרש ע"פ חוק וככל שלהיתר ו ת בתנאיםהדרושולצורך כך יבצע את כל הפעולות 

 שנוספו במהלך הביצוע .ל דרישות בגלאם היתר וע אם ע"פ דרישות הבמהלך הביצו
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המזמין יסייע לקבלן ואולם מובהר בזאת כי האחריות וכל העלות הנובעת מכך 

 כל המשתמע מכך. הינה של הקבלן על אכלוסוטופס  4לקבלת טופס 
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 יוחדמ טמפר - 2'מסמך ג

 

 עבודות עפר - 01פרק 

 כללי 01.01

 סוס הם חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.ביו קעועץ קרים של דו"ח יותאור דרישות 

 בדיקות קרקע 01.02

סוגי הקרקע המתייחסים לים לו וכל הברורים הדרושעל הקבלן לערוך את  (1) 

 עה/הסכם זה.רת הכנת כתב הצעתו להצהנמצאים באתר וזאת במסג

רך ס על הנ"ל, נעהחברה. בהתבס ת קרקע נערכו על ידיבדיקו ךרולצ דוחיםקי (2) 

 .דני מכטההיועצים:  משרדי ידדו"ח על 

 דו"ח זה על כל חלקיו מצורף במסמך ו' .  

ו, מבלי ן לשימושו לפי הבנת"ל עומד לרשות הקבלת שהדו"ח הנדגש בזאמו (3) 

ו המהנדס ו/א חברהעל הכלשהי ל אחריות בצורה להטית המזמין ומבלי לחייב א

קנות מהמס אוו/תמע ממנו המשתוכן הדו"ח וס וקרקע באשר לת ביסוו/או חבר

 שבו.

 

פות לן בדיקות קרקע נוסבמידה וימצא לנכון, ולפי ראות עיניו בלבד, יבצע הקב (4) 

 נים.לו לאישור הנתו נפורמציה הדרושהד( לצורך השלמת האי)על חשבונו בלב

פי בדו"ח הקרקע ול עם הנאמריהיו בתיאום  להלן ורטיםהמפהעפר  כל עבודות (5) 

 .דני מכטה, ועץ הביסוסל יאישורו ש

 חציבה/חפירה 01.03

ה בכל ייחס בכל מקרה גם לחציבהמונח "חפירה" הנזכר במכרז/הסכם זה מת א. 

 או סלע, אף אם לא נזכרת החציבה במפורש./סוגי הקרקע ו

-תימצא מתקנים תהלעלולים בודה עהעל הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח  ב. 

מל וכי עליו חלה חשו ביוב ותיעול, כבלי טלפון קרקעיים כגון צינורות מים,

ם העבודות. כל נזק שייגרע צוריות הבלעדית לשלמות מתקנים אלה בזמן ביהאח

 בלבד.הקבלן ועל חשבונו  להם יתוקן על ידי

 ים.סלע אוו/או "עפר" מתייחסים גם לאבנים  מה"המונחים "אד ג. 

ר חות המקובלים ובאישוהבטי יללפי כל –ירה בקרקע הטבעית ע דופן החפפויש ד. 

 .פקחהמ
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ו זרוחי)לרבות הידוק(, ופני הקרקע  לוי חוזריבוצע מי עבודותהלאחר סיום  ה. 

 לשביעות רצון המפקח. –המקורי  למצבם 

 בכתב. ווהוראותי רבאת המפקחע"י קומות שידרשו בוצע רק במת רההחפי ו.                 

ו עליה היפלס הנדרש לפי התכניות, יבמידה והקבלן חפר למפלס נמוך מן המ

ל מהודק, הכ' ע סוג אאן מצ למלא על חשבונו את עודף החפירה בחומר גרנולרי 

 וראות המפקח. לפי  ה

 שימוש ו/או סילוק –חומר חפור  01.04

ן כדלקמ חשות המפקדנה לרשרויות שתעמואפיכלול גם את כל ה עפרת העבודו ביצוע 

 באשר לייעוד החומר שנחפר:

ה מאושר על ידי הרשות אל מקום שפיכ, מחוץ לאתר העבודותלוק אל סי (1) 

יג קבלה המאשרת את לן להצובלה. על הקבמרחק ההמקומית ללא הגבלת 

 התקשרותו עם אתר שפיכה מאושר.

לשהו כ ויוע מילכן ביצע מילוי חוזר וצוהחפור לצורך בי ומרהח וש במיטבשימ (2) 

 עץיולאחר אישור מראש של אתר. )לפי הנחיות המפקח( בכל מקום בשטח ה

 .בחומר המקומי שהמזמין לשימו הקרקע של

יכול ת הקבלן, נקבע בזאת שחומר שנחפר תחילה בת אכהנחיה כללית המחיי           

י על יד הכל לפי הנדרש –ר או מסולק מהאתת ו/בודושימוש באתר הע-ברלהיות 

 קח.המפ

 גישהדרכי  01.05

עבודותיו, להבאת צוע ך ביע דרכי גישה זמניים לצורבמידת הצורך, יהיה על הקבלן לבצ 

 יוד וכדומה.והרחקת צ

לאחר גמר העבודות, על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, ולשביעות רצונו  

 ח.המלאה של המפק

 וןיממדידות וס 01.06

הדרושים  האמצעים אחוז בכלל ןקבלעל ה רומים.בשטח קיימות נקודות קבע לקביעת ה

בלן על פי ע העבודה. כמו כן, יקבע הקת קיומן של הנקודות הדרושות לביצולהבטח

 ת המפקח, נקודות קבע נוספות.דריש

, מקום אזור כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים, רשתות הקואורדינטות

ל הקבלן ועשל צוות  םיסמכים מוי מודדוכד' יבוצעו על יד ס לנקודות מוצאיחב החפירה

יצוע העזר לברים, הכלים וחומרי בעצמו את כל המכשי קהקבלן גם יספ חשבונו בלבד.

 נדרש.המדידות כ

 מפלסים וסטיות 01.07
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הסטיות וג מלמידות המתוכננים מבלי לחרוכל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים 

 .מצטברתא תהולא סטיה המותרת תתייחס לכל שכבה ללי. הבמפרט הככמפורט 

התחיל הידוק הנדרש. אין למתייחס לעובי לאחר הט וכנית ובמפרה בתעובי השכב

 פני קבלת אישור על קודמתה.בשכבה הבאה ל

 והידוק מילויים 01.08

 .כתשל מעבדה מוסמ כל עבודות העפר יבוצעו תחת פקוח צמוד - 

  ים.י המפורט בדרישות מכון התקנגת לפת מושקות צפיפויש לבצע בדי - 

ודמת. הק ושרה השכבהחר שאעבודות השכבות וההידוק אלא לאימשיך ב הקבלן לא               

 בדק על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת.יהצפיפות המושגת ת

. המילוי יהודק 10%ל עד יבוצע בחול עם דקים בכמות שהמילוי החוזר מאחורי קירות  -

 מס' ASTM ינלפי תק םוסיממקמהלפחות  99%לצפיפות של ס"מ,  15-20בשכבות של 

1556/7. 

במכבשים בעלי משקל ודרגות ויברציה רטבה ובהבוצעו תוך שמוש יכל ההידוקים                

 פקח.והמ יועץ הביסוסהמתאימים לסוג המילוי בתאום עם 

 טיב הקרקע 01.09

רבות חציבת כורכר קשה וסלע. מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע ל 

וח לצורך, בנוסף לקדסיון נוספים בהתאם ינדוחי יה קשען כאילו ת הקבלרואים א

קע והסלע, ובסס את הצעתו בהתאם דק באופן יסודי את טיב הקרהמפורט להלן, וב

ם תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שו

 צוצים וכד', לא תובאנה בחשבון.יחציבה בסלע, פ

 ם והרחקתםימות בפני ירהחפ הגנת 01.10

ם , יסדר הקבלן דרך מילרגלי בצוע העבודה הטבעית לזרימת מים תחסםבמקום שהדרך  

טפונות, כמו כן יעשה הקבלן, על חשבונו, את כל הדרוש יעקיפה בצורה שתבטיח בפני ש

או מים מכל מקור שהוא, גשמים -מי נורות, ע"ייצוץ ציטפונות, פילמניעת נזקים בגלל ש

רם ע"י אי מלוי ן על חשבונו כל נזק שיגצא בבצוע, ויתקנמ כבר או יודה העשולק העבלח

יחדרו לחפירות, יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן אה זו. במקרה שהמים הור

רם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים שלא יג

רט א' מהודק כמפו סוג ר מצעמולוין בחיע"י מ בבצוע, וייצב את תחתית החפירות מחדש

 ח.להלן לפי דרישת המפק

 מים תת קרקעיים 01.11

קרקעיים מכל מקור שהוא. רואים את הקבלן -ים עבודה במים תתידות כוללמחירי היח 

ובדק  סיון, נוספים בהתאם לצורך, בנוסף לקדוח המפורט לעיל,ידוחי ניכאילו עשה ק

בהתאם  הצעתואת ובסס  ,םקרקעיי-תמים התבאופן יסודי את מפלס וספיקת ה

 נקוט בכל לממצאים הנ"ל. על הקבלן ל
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וע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, ושרו ע"י המפקח לבצשידרשו ויא האמצעים 

ם פון מיוחד וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה במייקוז, דינורות ניצ

קבלן, ועליו ריות הבאחיהיו  העיבה ובצוון השאקרקעיים לא תובאנה בחשבון. תכנ-תת

 24את השאיבה ברציפות,  ן יהיה לבצעשא השאיבה. על הקבללהתייעץ במומחה לנו

המתבצעת יהיה כזה שיבטיח שהחלק  שעות ביממה ללא הפסקה, עד שמשקל התחנה

, רק לאחר קבלת אשור בכתב המבוצע של התחנה לא יצוף. השאיבה הנ"ל תופסק

 פסקתה.מהמפקח לה

 יה העקורהית, פסולת והצמחריותמה המדאהרחקת ה 01.12

ח ע"י ב המיותרים, שבר, פסולת הנוצרת בשטהחצו אדמה החפורה והחומרכל עודפי ה 

ה העקורה, כל עפר ו/או חומר שהובא יעבודת הקבלן והתארגנותו באתר, עצים והצמחי

טח חוץ לשו לבעלות הקבלן, והקבלן ירחיקם אל מלאתר ונפסל ע"י המפקח יעבר

רי , הנ"ל כלול במחינות מרחק לאתר פסולת וגזם מורשה על חשבוללא הגבל ,ההעבוד

 בודה.הע

 מיוחדיםדידה אופני מ 01.13

  כללי              

 וללות גם:ות עפר כמחירי היחידה לעבוד              

 ת המרחק )מיקום השפך המותרהרחקת עודפי החפירה למקום שפך מותר ללא הגבל .1

 .(ג אישור הרשויות לגבי המקום לפסולתלהציחייב  רקבלן, אשריות היהיה באח

זורם, הידוקם ועריכת כל בדיקות ומר המילוי לאתר, פיח אספקתם והבאתם של .2

 כנדרש. המעבדה

 

 חציבה/חפירה 

. המצעיםתחתית שכבת עד  -חפירה / חציבה שבוצעה בפועל ה לפי נפח ה במ"ק,המדיד 

יות והידוקו במהדק מכני התבנפירוק  רה, לאחרל החפירת העפר אהמחיר כולל גם החז

המחיר הוא לרבות פיזור מיטב החומר בשכבות  .ורשארית החומר החפ בשכבות והרחקת

 וסילוק שאר החומר. המפקחלפי הוראות  לאזורי מילוי

ס מפה זו יבסימים, ועל קיידי מודד פני הקרקע ה-ת העבודות ימפה הקבלן עללפי תחיל 

 ל.עותשלום בפויות ליחושבו הכמ

 מובא ומצעים מילוי 

ידוק מבוקר בכל שכבה, כמפורט.לרבות ה ק,לאחר הידו -נטו  מצעים ימדדו בנפרד במ"ק 

  

 

 חוזרדוק מלוי יה 

ה. ההידוק המבוקר של המלוי החוזר מחיר החפירמר חפור נכלל בשל חומלוי חוזר  

 .פרד לפי מ"ק לפי מרחבי עבודה סביריםהמקומי יימדד בנ
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 בטוןדות ובע – 02ק פר

 כללי 02.01

ר בכללותו כפוף ודות בטון יצוק באתבנוסף למפורט להלן, ביצוע עב א. 

ליום הוצאת המכרז,  םהעדכני 59, 50, 02 יםפרק -לדרישות מפרט כללי 

ותקנות ההתגוננות  הקשור לתקנים לביצוע חדרים מוגנים ו/או מקלטים

מכון  תקנים של( 1990-קלטים )התש"ןרחית )מפרטים לבניית מהאז

 ם הישראלי.התקני

השייכים למערכות שונות האלמנטים המבוטנים כל  ,לפני יציקת הבטון ב. 

יהיו מחוזקים  ו עם פרטי מסגרות,ו/א או לקשר עם פריטים טרומיים,

לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון לא 

ו י אאו שינו כל תיקוןודה  ור את הקבלן מאחריות על ביצוע העבטפו

חומרים לא היציקה או שימוש ב ו קלקול בגלל פעולתהחלפה עקב טעות א

 נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק לפני י ג. 

החיבור כדי שיוכל  טותפל ,השרוולים ,החריצים ,של כל החורים

 בטון.ה בה חציבשרן. לא תות הבטולהתקינם ביציק

המערכות ולברר עם  ן לבדוק את תוכניותלצורך הברורים יהיה על הקבל ד. 

דרשות להם ובין היתר גם קבלני משנה למערכות את כל ההכנות הנ

 ,הביוב ,לתכניות מערכות השרברבות ןהבניילבדוק את התאמת תוכניות 

 זהשאין  תאמודגש בזוכו'. מיזוג אויר  ,המעליות ,הארקות יסוד ,החשמל

ציה או בתכניות הקונסטרוק מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו

המתכננים האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של 

 ,והקבלנים. לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים

רר עם שיוכל לעצבם מראש, ויב עים וכו' כדיהחריצים השק ,השרוולים

עבורם ין כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכאת בדבר  םיכל הנוגע

השרוולים, השקעים, החריצים וכו', יהיו  ,נת כל החומריםאת הנדרש. הכ

 כלולים במחירי הבטון.

כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם  ה. 

ל יסודי ש היא תנאישה זו נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה. דריהקבלן. 

בלן. כחות ב"כ אחר של הקחוזה, כל עוד לא הסכים המפקח בכתב לנוה

 את הזיון ובדק יומן העבודה כי אישרמהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ב

 ובדק את ביצועה. הכל יציקה לפני ביצוע
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שים לשם קבלת הבטון בצורה הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרו ו. 

טעון את אשורו המוקדם של זה תכנון  .בתוכניות תונותבמידות הנ

לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי,  לחוזק מערכת הטפסים מהנדס הקבלן

 הריטוט ויציבותו הכללית.

 48ש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות י ז. 

בודה של המשרד( לצורך מתן אישור שעות מראש )ובהתחשב בשעות הע

ור בכתב ביומן מהמפקח. מאחר ובכוונת אישת ללא קצקה אין לי היצילפנ

זיון לפני היציקה, על הקבלן לקחת בחשבון  מהנדס לבדוק עבודותה

עליו להודיע למהנדס באמצעות המפקח בכל מקרה בהתארגנותו ש

 ת הזיוןשעבודות הזיון הושלמו. והיה ויידרשו תיקונים לעבודו

ה היציקית קש דחיבלטרוקציה הקונס , הזכות בידי מהנדסוהטפסנות

מכילות אחוז  ןנייהבועמודי הבטון של לשם ביקורת נוספת מצדו. קורות 

ון בצורה נאותה ומחושבת זיון גבוה וצפוף, ויש לבצע הרכבת הזי

 המצויניםעבר הבטון היצוק בנקל. המרחקים בין הברזלים משתאפשר 

 תה מהם. שר הפחינימליים לביצוע, ולא תאומרחקים המ בתכנית הם

 ופיגומים  תמיכות ח. 

חוק, יתכנן את כ יהיותו מהנדס רשוהאחראי לביצוע השלד ב .1  

העזר כולל פיגומי חוץ התמיכות לקורות, תקרות, עמודים ותמיכות 

 ופיגומים אחרים, יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה.

 ,תתו הטבעים פעולעל הפיגומים אינו מובן מעצבו העומס בכל מקום  .2  

ומסי השרות ביעת עראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקהאחיפנה 

 מוכות.לתכן הת

 ים.לתמיכות ופיגומ 904 "יכל התומכות יעמדו בת .3  

 חובהדגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו  .4  

לתכנן פיזית ולאשר הקבלן  עםמטעל האחראי לביצוע השלד 

 מיכות.את הת בחתימתו

 גי הבטוןוס 02.02

 ניות קונסטרוקטור.כמתואר בתוכלכל חלקי המבנה  הבטון סוג 

יעביר הקבלן למפקח  במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר 

את כל הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל 

 ק בנפרד.מכל ספמקרה של ספקים שונים יועברו נתונים הערבים למיניהם. ב
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ת סודרות וכן מרווחיוונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומכל הבט .א 

 כן סתימת השקע.)ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר ו

בעבודות השונות, יש להשתמש  ימקסימאלעל מנת להבטיח דיוק  ב. 

 עלותו כלולה במחירי הבטונים.בשירותיו של מודד מוסמך ש

לגבי כל  118תנאי בקרה טובים לפי ת"י נים יהיו וטשל הבה קראי בתנ .ג 

 .250יהיה לפחות צמנט פורטלנד הבטון. הצמנט סוגי 

 יציקת הבטון 02.03

הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה  א. 

ביציקה לרבות שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה 

 2045מור בסעיף כא הנוצר קשטפלו במיננת, יהפסקת יציקה בלתי מתוכ

 של המפרט הכללי.

ם ין הרצפה לבין הקירות בהתאם לתכניות. במקופסקת יציקה תבוצע בה ב. 

ההפסקה יש להכניס בבטון ו/או על פניו רצועות פי.וי.סי. וליצור מדרגה 

 ראות המתכנן.הכל בהתאם למפורט בתכניות והו -)שן( 

יציקת  הן בשעת ופהתהיה זק י.וי.סי.ועת הפעל הקבלן להקפיד שרצ  

 של הקירות.הרצפה והן בעת היציקה 

לן להקפיד לנקות ת הפי.וי.סי. יחוברו באמצעות הלחמה על הקברצועו  

את רצועת הפי.וי.סי. הבולטת לאחר יציקת החלק התחתון משאריות 

 קת החלק העליון.בטון ומכל לכלוך שהוא לפני יצי

 יקהמות יצתיקוני בטונים והשל 02.04

לקויים, ידרש  אחר היציקה ליקויים, או תפרים/חיבוריםיתגלו לם אב א. 

ם למפרט, ולסלקם ן להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימיהקבל

 מהמקום בהתאם להוראות המפקח.

במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק   

 יזה על ידלצורך פרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו במ 02096

 המפקח.

טון ויאושרו על ר שיתגלו על פני הבשקעים, או כיסי חצץ, או כל ליקוי אח .ב 

( 1:3סתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט )ידי המפקח לתיקון, י

 ובתוספת ערב מתאים להגברת ההדבקות.
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בטון בליטות או מגרעות וכו'. אין הקבלן, יסתת ויחליק מעל פני ה ג. 

ם לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור וריים והחעקסתימת השתחיל בלה

 בכתב. ת התיקונים על ידושיט

ה, בכל שלב של הבצוע, לאחר התקנת למקרה שידרשו השלמות יציק ד. 

יוועץ  -מערכות שונות, או ציוד, או מעליות, או משקופים, או כגון אלו 

בוצעו האלו יויקבל הנחיותיו באם יציקות ההשלמה  הקבלן במפקח

אפוקסי, או שמא נדרשים עוגנים )קוצים טבולים בל, ן הרגיפובא

 קדחים בבטון(, או כל פתרון אחר.המוחדרים ל

 בדיקת חסימות )אטימות( הבטונים בפני מים 02.05

לאחר השלמת היציקות ולאחר בצוע האיטום תיבדק אטימות הבטונים  א. 

 מים.בפני חדירת 

 הבדיקה תעשה בהתאם למיקום: ב. 

ו בות מהצד הפנימי או החיצוני של הקיר אימני רטיס ופיעאם יוב -  

לפתוח את  תאם לסוג הבדיקה(, ידרש הקבלןבתחתית התקרה )בה

הבטון במקומות הלקויים ולתקנם בחומרים מיוחדים לכך, בשיטה 

לן ידרש שיקבע המפקח. לאחר מכן תבוצע שוב בדיקת חסימות והקב

עות שביישות לרדיעמוד ב שהמבנהלחזור על בצוע התיקונים עד 

 רצונו של המפקח.

תוך המבנה ו/או מסביבו ו/או יקה, יורחקו המים מלאחר גמר הבד -  

תחתית החפירה על ידי ניקוזם או שאיבתם ומקום העבודה ינוקה מ

 מרפש.

ונות משני במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות הש  

 הסוגים:

 יקה.ם" ביצמעברים "נקיי -  

 שרוולים. -  

 .Link seal-ו MCTמעברי  -  

ת. סגירת ו בדיוק מירבי כמפורט בתוכניועברים השונים יבוצעמיקום המ  

המעברים האלה תתבצע ע"י הקבלן בבניה, או ביציקה, או בפוליאוריטן 

לם לו תשלום נוסף מוקצף, או בכל חומר אחר שיקבע המפקח מבלי שישו

 מכל סוג שהוא.

ה נמדדים ולא משולמים בנפרד. עלותם כלולמעברים לא הרוולים והש כל ג. 

 קובים בכתב הכמויות.במחירי בטונים הנ
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  כללי -סים וקשירת התבניות לבטונים טפ 02.06

ות, הכוונה נבכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא טפס :הערה 

 א נראים לעין ותבניות פלדההשטחים שלמעץ עבור היא תבניות 

 ויקט עבור שטחי בטון הנראים לעין.לפרבמיוחד  שיותאמו חדשים

 .904י מס' אם לדרישות התקן הישראלהטפסים יבוצעו בהת א. 

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות   

 הכללי. במפרט 02067פלדה כמפורט בסעיף  יברגתבוצע על ידי 

ם יש לבצע חריקשירה א ו מקומותדה ו/אסתימת החורים של ברגי הפל  

 ון חלקים ורצופים.ן בכדי לקבל פני בטט צמנט ממין תערובת הבטובמל

בכל אלמנטי בטון הבטון של הבנין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין  ב. 

 הטפסים השונים.

בעזרת חלקי פלדה הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק   

יר עם חרוט )קונוס(. הק ב לפניורמוקטן ק שחתכם )ספייסרים( פטנטיים

ך שקע יקוצצו בתו ולבי המתיחהת פירוק התבניות, לחרוט זה יוצא בשע

 החרוט, והשקע עצמו ימולא במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות.

בבטון(,  שימוש בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה )המותירים חורים  

ע, והחורים קרקגובה ה למצאים מעיים הניאושרו אך ורק בקירות פנימ

 ח.טיבו יסוכם עם המפקיסתמו בדייס צמנטי מתאים ש

הפתחים בשלב ביצוע תבניות ועשיית  וביצוע תכנון ,המחיר כולל תאום .ג 

כל החורים למיניהם עבור הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטלציה, מיזוג 

, שקעים מגרעותחורים למתקן מעליות, צנרת, חריצים, אויר, חשמל, 

כל הפריטים יהן. כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של מינעלות לתו

ים וכו' שיהיו מבטונים ומעוגנים למערכות השונות, משקופ הדרושים

 בתוך הבטון.

תעשינה  מנהל הפרויקט והאדריכלהפסקות יציקה, באם תורשינה על ידי  .ד 

 .תכנןפי אישור המרק במקומות ל

ן המיוחד, וכל הזמ זר,מרי העוחת יציקה להפסק כל עבודות הקשורות

ללי רד והם כלולים במחיר הכה, אינם נמדדים בנפהקשור להפסקת היציק

הדרישה להפסקות יציקה עם את של ההצעה. הקבלן יגיש שבוע מראש 

 המפקח.תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים, לאישור 

 ם לצבעבטונים מוכני 02.07

 :הבאים טיםנמו באלוצעיב צבעמוכנים לעבודות הבטונים  .א 
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 .בחדר מכונות תקרותו קירות .1  

 .904הישראלי  מס'   ם  לדרישות  התקןפסים  יבוצעו  בהתאהט 

מלוחות עץ לבוד )דיקטאות( חדשים ללא פגמים, ללא התבניות יהיו  

הכל מושלם  .רווחים במשקים אנכיים ואופקיים עם פינות קטומות

עשויות כך והמפקח ול כיאות האדרם להורכמפורט במפרט הכללי ובהתא

בלי פגמים כלשהם מרי נקיים וחלקים, שיבטיחו קבלת שטחי בטון לג

כמו כן יש לנקות את כל  .קבלת בטון נקי מוכן לקבלת צבעשיאפשרו 

 .השטחים מבליטות צמנט, חצץ וכו', ולסתום את כל החורים

 תום לתוכני, בהתאהתבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים יש לסדר על .ב 

או  םאלייהוורטיקהקירות  ובהתאם לסדרי יציקה שלות החזית

בהעדר  .וב החריצים לפי דרישות המהנדסלים הגלויים ועיצההוריזונט

 סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויות,

 15/15ובדו ע"י סרגל משולש עויים יכל הפינות והפתחים בבטונים הגל

  .עונים אישור המהנדסיציקה טת וקהפס תומומק ."ממ

לשביעות רצונו של  ון הבטון לא יהיוהבטון הטקסטורה וגובמידה ופני  .ג 

 .המפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים

על מנת לשמור בפני מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד  .ד 

נקי מוכן קבלת בטון ם לן תותאוטבת של הב, תערוקורוזיה של הזיון

ה לשביעות רצון ת פני בטון בדוגמלקבל ותתערובניסוי הקבלן יבצע  .לצבע

 .המפקח

הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט   

 .ממשלוח אחד

 .גטיםהאגר ןניקיויש להקפיד במיוחד על  .ה 

י פלסטיק יזרעות אבצמטפסים באוחק מהברזל הזיון צריך להיות מר .ו 

ם אחרים, ון ובאמצעים מאושריוחדים ומתאימים למוטות הזימי

 .לא יורשה השימוש בשברי מרצפות .כשומרי מרחקשישמשו 

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות  .ז 

יעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש מנל .הטפסים או לקשירתם

לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים  מפקחידי ה למאושרת עבשיטה 

החורים  .טונים גלוייםיוחדים לשימוש בבצעות מוטות מתיחה מבאמ

אלה, יסתמו  הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות

 .קחידי המפ-לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על
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 .ים לצביעהמוכנונים טביקה של הרי היצתשומת לב מיוחדת מופנית לסד .ח 

מה ם לגשת בצורה אטיר בטון יצוק, צריכיטפסים אופקיים הנצמדים לקי

דין זה כוחו  .לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק

אטימות של מגע הטפסים לשטחי  .יפה לגבי יציקת קירות בשלבים

בכל  זויש לאחואשונה ות רטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבהב

י פוגל איטום בגומי סים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולמצעהא

כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים  .ומניטבול בחומר ביט

לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים במשך כל 

 .הבנין זמן ביצוע עבודות

 מנת למנוע-עלציקה, יהר הפסקת ון לאחאין לרטט את הבטון הראש .ט 

 .התרחבות בתבניות

מוגמר אשר יש להגן עליו  , שטחמוכן לצביעהאות בכל שטח מבטון יש לר .י 

 .ידי המפקח-מכל פגיעה באמצעים מאושרים על

 )דרישות מינימליות( כיסוי בטון על ברזל 02.08

י תר לפנהקרוב ביו יחס לעובי הבטון עד הברזלכיסוי הבטון בסעיף זה מתי 

 דלקמן:זעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כהמ העוביים הבטון.

 .בטון הנמצאים במגע עם קרקע )קירות(כל רכיבי הס"מ ב 5 א. 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 3 ב. 

מבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך ה 2.5 ג. 

 .ות(של תקר ףגמא ריצו)לדו  שהוא

 ס"מ ברצפה. 4 ד. 

  אשפרה 02.09

על הקבלן לבצע אשפרה  0205תת פרק  02 ור במפרט הכללי פרקבנוסף לאמ 

שטחי בהמתאימה מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם. 

לפרוס יריעות יוטה התחברות האלמנטים )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש 

 ימים. 7משך ון רטוב לטבת משטח הא חזיקולה  בשתי שכבות)

עד ראש העמוד אשר יכה די עטיפתם ביוטה סמאשפרת העמודים תהיה על י 

 ימים. שבועתישמר רטובה במשך 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.10
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 המדויקאת מיקומם לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא  א. 

על לבצעם מראש. יוכל י שלים כדוויצים ושרים, חרשל אפי מים, אביזר

 .וא כלול במחירי הבטוניםוהלא ישולם בנפרד  ביצוע עבודות אלו

הקבלן יכין תכנית מפורטת של החורים, שרוולים, חריצים, אפי מים וכל  ב. 

פני הביצוע. הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור האדריכל ל

"ל היא על מציה הנורפנהאי זויכוראום מכל מקום כל האחריות לת

 לי של ההצעה.הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכל

 ת בטון בחדר מכונות תת קרקעיעבודו 02.11

 מיוחד: 40-בטון ב .1

תערובת הבטן תוגדר על פי המתכנן מטעם הזכיין, וטעונה אישור יחידת  1.1

 הפיקוח.

בטון  ימים לפחות( יש לבצע דוגמאותלפני ביצוע העבודה )כארבעים  1.2

 ון, והתאמה לדרישות המתכנן.הבטות של ריחוזק וחדלבדוק ו

 לתערובת.ף אפר פחם אין להוסי 1.3

( ימים, ועשרים 7יש לבצע בדיקות חוזק הבטון לקוביות לאחר: שבעה ) 1.4

 ( ימים.60( ימים, ובמקרים מיוחדים אף שישים )28ושמונה )

קיעת היפר סופרפלסטיסייזר, כך ששלבטון יש להוסיף מוסף מסוג  1.5

. אם ההוספה תבוצע במפעל, הקבלן 6ה "קה תהייצבטון הי ונס שלהקו

ף בנפרד חומר מעכב שיהיה מתאים אי להוסיהזכיין רש מטעם

לסופרפלסטיסייזר, כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב 

 התקשותו בתבניות בהתאם לתנאי מזג האוויר.

של  מוקדמתבמפעל מחייבת בדיקה  סופרפלסטיסייזרהוספת ההיפר   

 .לאתר ואישור מראש על פי יחידת הפיקוחעה ן הנסימזמשך 

 לאישור יחידת הפיקוח. sccיע תערובת של רשאי להצהזכיין   

כל תערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן מטעם הזכיין לפני ביצוע   

 העבודה.

 טפסות: .2

ל לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס שחוזק הטפסות של הקירות יותאם  2.1

התקדמות רצופה ביציקה לכל גובה שר שתתאפ ךכיותקנו  הטפסות. 6"

השכבות, ומבלי שתחל התקשות הבטון  ה ביציקתלא כל הפסקהקיר ל

 בין שלבי היציקה השונים.

 הטפסות שישמשו ליציקת הקירות יהיו מפלדה או מלבידים חדשים. 2.2
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 אין להשתמש בחוטי קשירה. 2.3

 .בחומרי סיכת טפסות תקניים בלבדשתמש יש לה 2.4

כיין לקבל אישור בכתב מיחידת הפיקוח ת על הזסופטבת ההרכ לפני 2.5

 פן הרכבתן.פסות ואוגבי סוג הטל

 כיסוי הבטון על מוטות הפלדה: .3

 שום אלמנט מתכת )לרבות מסמרים( לא יגע בפני הטפסות.

 ( מ"מ.40) עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה לפחות ארבעים

 ציקתו:טמפרטורה של הבטון בעת י .4

אם ויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתג און במזוטיציקת ב 4.1

 .1923ת"י  לדרישות

אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה  4.2

מעלות צלסיוס, או  4-( השעות שלאחריה נמוכה מ24לעשרים וארבע )

 מעלות צלזיוס. 40עולה על 

ות על לעעלולה ל הבטון במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת 4.3

צעים נקוט באמל הזכיין לת צלסיוס, יהיה ע( מעלו32שים ושתיים )שלו

 יעילים להורדת מידת החום של התערובת.

 יציקת הבטון: .5

מ'. במקרה של יציקה  1.0גובה הנפילה החופשית של הבטון לא יעלה על 

ה שוקת יציקה או בצינור גמיש, כך שגובמגובה רב יותר, יש להשתמש ב

מ'.  1.0מקצה השוקת או הצינור לא יעלה על  טוןשל הב תילה החופשהנפי

 ס"מ ופני השכבה יהיו אופקיים בקרוב. 50לא יעלה על כל שכבה עובי 

יציקת הבטונים תהיה רציפה ובשום אופן לא תורשה כל הפסקה ביציקות 

 אלו.

 מוספים לתערובת הבטון לרצפה: .6

בהתאם "ק גר'/מ 600מות של לון בכלתערובת בטון הרצפה יוספו סיבי ניי

 להוראות היצרן.

הבטון. מינון מוסף זה יקבע בהתאם תכווצות ב לריסון היש להוסיף גם ער

 להנחיות יצרן החומר.

 החלקת פני הרצפה: .7

הבטחת הרצפה בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול בהחלקה, 

נכון  על ביצועהקפיד לון, ובאשפרה מיד לאחר היציקה. יש לבתוספת סיבי ניי

 חלקה וביצוע מיידי של האשפרה.הה של
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יהיה לדרוך על הבטון היצוק, יש להחליק את פני כשניתן  ציקה, ומידלאחר הי

הבטון ב"הליקופטר". ההחלקה צריכה לחדור לתוך תחום הקיר עד לקרבת 

 לפי הוראות יחידת הפיקוח. , כולל השלמות באמצעים ידנייםPVC-אטם ה

 .רצפה יש לסלקם על ידי שריפה באש פתוחהפני העל  ןויבי ניילתגלו סבמידה וי

 :(1/466ות"י  1923לת"י ה )בהתאם טון ברצפאשפרת הב .8

 מיד בגמר ההחלקה תתבצע אשפרת הבטון באחת מהשיטות הבאות:

 ס"מ )שיטה עדיפה(. 10-20הצפת פני הרצפה במים בגובה של  8.1

מ ס" 20 לשם חפיפה תילן עיעות מבד גיאו טכני מצופה פוליאת ירהצמד 8.2

 אחרים.או אמצעים  פחות, וקיבועו עלפי סרגליםל

 ( ימים לפחות.10בצע במשך עשרה )אשפרה תתה  

 יציקת קירות: .9

בזמן יציקת הקירות יהיו לכל אורך היציקה לפחות שתי משאבות בטון 

 באתר.

 "מ( ס5היו בעלי קונוס בעומק חמישה )ברגי העיגון לתבניות )דיוידגים( י

 .לפחות

 ות ללא תפרתתבצע ביציקה רצופה אחת, בשכבות אופקיריכה ר הביקיציקת 

 עבודה.

בגמר היציקה יש להרטיב את התבניות באופן יסודי במשך ארבעים ושמונה 

 ( השעות הראשונות ממועד היציקה.48)

בניות ומיד עם פירוקן יש ( שעות ניתן לפרק את הת48כעבור ארבעים ושמונה )

 טות הבאות:השילאחת מ םטון בהתאפרת הבלבצע את אש

 לן.פוליאתי טכני מצופההצמדת יריעות מבד גיאו 9.1

 התזת מים רצופה. 9.2

 ( ימים לפחות.10האשפרה תתבצע במשך עשרה )

אחרי פירוק התבניות יוציא הקבלן את החרוטים )קונוסים( של מוטות 

תכווצת בלתי מללים הנוצרים בתערובת מוכנה מיוחדת הריחוק וימלא את הח

מדרגות, חידים ללא ון בטון. על פני הבטון להיות חלקים ואתיקועדת לימה

ללא צילועים שנשארו בבטון כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות, ללא 

 חורים, וללא בועות אוויר וגומות.

 תפרים ואטמים: .10

 תפרים ואטמים יהיו מהחומרים הבאים: 

 עצר מים פנימי מפי.וי.סי: 10.1

 25התפשטות יהיה ברוחב של  לתפרוי.סי .נימי מפימים פ אטם עוצר 

 ס"מ לפחות.
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בריתוך באתר במכשיר המיועד לכך על פי הוראות  ם יחוברוקצות האט 

 היצרן.

 אין בשום אופן לחפות קטעי אטם לצורך החיבור. 

ת הפלדה האטם ייקבע זקוף במקומו המדויק על פי קשירה למוטו 

 המיועדים לכך.

 ריכה:בהת לרצפת ני מתחעצר מים חיצו 10.2

ים באתר שים. ריתוכההצטלבויות יתבצעו בעזרת אביזרים מתועכל 

יתבצעו באמצעות מכשיר מיוחד לפי הוראות היצרן. אין לבצע חפיפות 

 או הדבקות כלשהן.

 אטם תופח: 10.3

יס , או על בס1×3/4האטם יהיה על בסיס ג'ל מתנפח בחתך לפחות "

 .גומי סינתטי משולב בשרפים תופחים

 מברשת קשה.הבטון בי נפאת  נקותיש ל

 .חיות היצרןיש למרוח דבק מתאים לפי הנ

( ס"מ לאורך האטם, בנוסף 30וע מסמרי פלדה כל שלושים )יש לקב

 לדבק.

 חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה על פי הוראות היצרן.

ס"מ לפחות מקצה האטם  89ונה )יש להקפיד על שמירת מרחק של שמ

 נימיים.קיר הפפני הל

 פגום:קון בטון ית .11

בלת תוצאה שתתאים ים עד לקבפני הבטונעל הזכיין לתקן את כל הליקויים 

 לדרישות המפרט.

 בדיקת אטימות: .12

לפני ביצוע ציפויים שונים על קירות או רצפות הבריכה/מאגר מים יש לבצע 

 בדיקת אטימות לאיתור נזילות.

 .ת הפיקוחל יחידין יציע שיטת בדיקה לאישור מראש שכיהז

 ון:פלדות הזי .13

 ,2חלק  4466י ת"לים לפי וטות עגומוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מ 13.1

 .3חלק  4466ת"י מוטות ברזל מצולע לפי 

 .4חלק  4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  13.2

בדה מוסמכת, על הזכיין להוכיח ליחידת הפיקוח בעזרת תעודות מע 13.3

 .התקנים תכל דרישוומדת בשהפלדה שהוא משתמש בה ע

  טון מהיר התחזקותב 02.12
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בצע יציקות מקשרות בין חלקי מבנה ש על ידי המפקח לדרבכל המקומות בהם יי

אטום למים   40-שונים בבטון מהיר התקשרות תבוצע היציקה באמצעות בטון ב

 2000ש בערב ומהיר התחזקות. ההתחזקות המהירה תושג ע"י שימו

RHEOBUILD או ש"ע מאושר. 

"ג של צמנט ק 100ליטר לכל  3נ"ל הוא יהיה בכמות של בחומר הש ומה שיייעשאם  

ק"ג למ"ק בטון ומנת המים לצמנט  400בת. כמות הצמנט תהיה לפחות בתערו

-וחוזק הלחץ הצפוי כעבור יממה כ 9"-. שקיעת הקונוס של התערובת תהיה כ0.32

 ק"ג/סמ"ר. 400

 021.06ר בסעיף אמוהבטון כ ת אטימותליציר כמו כן, יש להכניס לתערובת גם ערב 

 לעיל.

ן. יש להבטיח את הידבקות הבטון מהיר יה לפי מפרט היצריההשימוש בערבים  

ההתקשות אל הבטונים הבוגרים שבשני צידי היציקה, וזאת ע"י חומר הדבקה 

הזכיין נדרש לבצע תערובת המומלץ ע"י יצרן הערב להבטחת התקשות מהירה. 

מת את החוזק הצפוי כעבור יממה לא ות כדישקמהיר ההתהבטון ניסיון של 

הניסוי יצביעו על כך שיש לתקן את כמות הערב, ורך, באם תוצאות הצובמידת 

 ו/או לשנות את יחסי התערובת, יבצע זאת הזכיין עד לקבלת התוצאות הנדרשות.

 ש"ע. 40לאחר  40-קבל חוזק בכנית היא, שבטון זה יהדרישה הט 

 דיפוןנסאות לכלו מקשרתרה קו/ונסראשי כל 02.13

רזה ו/או ארגזי הפרדה לפי ונס וע"ג מצע בטון הכל יציקת ראש הכלונס תהיה ע"ג 

המתואר בתכניות ותבוצע כנגד טפסות עשויות מלוחות לבידים, לא תותר יציקה 

 כנגד דופן חפירה.

 שםות ליציקות האלמנטים המבוצעים בראעיבוד שטח המגע בין ראשי הכלונסא 

יהיה מישורי ים  יו"ב(, דהיינו  פני היציקה העליונוכ עמודים ,ת, קירות)קורו

למפלסים המתוארים בתכניות עם  חספוס )ללא חלקי בטון רופפים( בהתאם 

ס"מ שם יש לבצע החלקה כהכנה  20-למעט  רצועה בהיקף ראש הכלונס ברוחב כ

 .להלן 05 ת בפרקם, הכל בהתאם לפרטי התכניות ולהנחיוליישום מערכת האיטו

שים תכניות. על הקבלן לאר בעל הוצאת כל הקוצים הנדרשים כמתו פידיש להק

 לב לדרישות כסוי הזיון.

 דרישות מיוחדות 02.14

 פרטי מסגרות ופתחים 02.14.01

אביזרים, כגון: מדרגות, מופנית לכך שבמבנה משולבים מספר רב של של המציע  שומת ליבות

 ת.כניגרפה ממומשאבות  יניהם,רוולים למלים, צנרת, מעקות, פתחים שכב

חים עבור התקנתו בעתיד. על מנת יציקה או להשאיר פתחלק מציוד זה יש לעגן בבטון בזמן ה

וד  ואביזרים המתוכננים, על המציע להחזיק למנוע חציבות מיותרות ולהתאים את המבנה לצי
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פה, והמגר ת המשאבותתכנית עבודות הצנרת, התקנ יחד עם תכנית הקונסטרוקציהולקרוא 

 א  הפרעות .עבודה לללו ביצוע  ל הסברים הדרושים מהפיקוח כדי שיאפשרוש כולדרו םנלהבי

ושים בהתאם לתכניות הקבלן יעצב בבטון את כל הפתחים וכן את כל המגרעות והחורים הדר

חראי למידות ולמיקום הנכון של כל עיגון, חלקי מתכת וכו', הקבלן יהיה א ייברגלצורך הכנסת 

תקן על חשבונו כל אמתם לחלקים המיועדים להרכבה. הקבלן יהת לה לשםאהוהחורים גרעות המ

 ה או אי התאמה בעיצוב החורים והמגרעות כנ"ל.גיאש

די המהנדס לפני היציקה הוזמנו על יון שלא סומנו בתבניות ולא רק אותם מגרעות וחורים בבט

בניות, וך התם בתרומקום עב להשאיראפשרות  השהייתחר יציקת הבטון, בלי ואשר יוזמנו לא

והמינימליות שיידרשו.  המדויקותלמידות  ר או באמצעים אחריםייקדחו וייחצבו על ידי קומפרסו

 מפקח.כו במבער אצטילן, אך ורק לפי הוראות המוטות ברזל הזיון בשטח החורים ייחת

 טצמנ חול:בת של הפתחים בתערווות והמקצועות של ו הקצייושר לאחר גמר הקדיחה והחציבה,

ושטחים חלקים בהחלט דה עד לקבלת פינות ספת חומר מונע התכווצות ויוחלקו כף פלעם תו 1:2

 ם.וישרים בכל הכיוונים עד להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחי

 ןתמיכות, תושבות ועטיפות מבטו 02.14.02

ים ם בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעושבות ועטיפות בטון יותקנו בקטעים המפורטית

רט נדרש בפ, וזאת בניגוד ל20 -תושבות ועטיפות הבטון תהיינה מבטון בס. המהנד ידבעו על ישיק

או לפי המסומן  466 -ו 118ב"מפרט הכללי", המתאים לתקן הישראלי ת"י מס' -הסטנדרטי ו

 בתכניות.

 גושי עיגון 02.14.03

-בבטון יגון מת שידרוש המהנדס, יבצע המציע גושי עבמקומות המופיעים בתכניות או במקומו

אשפרת  להקפיד על רקע בלתי מופרת. ישמזוין. את גושי הבטון יש לצקת כנגד ק או בטון  200

 הבטון עפ"י הוראות המפקח.

 

 מות המבנהמבחן לאטי 02.14.04

 כמתואר להלן:במבחן אטימות  קייבדהמבנה 

זק הדרוש, ינקה המציע ויסיר את כל אחרי שהושלמה יציקת המבנה והבטון קיבל את החו

את הפתחים במבנה י הבטון האחרים יסתום בסתימות זמניות חלקהרצפה ו מהקירות,לכלוך ה

י בורות: בור רטוב ובור נלש -0.45לגובה תחתית התקרה  במפלס עד לרום הנדרש. מלאו במים וי

בבטון אם בתקופה זו  המבנה יעמוד מלא מים במשך שלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המיםיבש. 

מלאו אם יהיה צורך לרוקן את המבנה מהמים ולגם ליפה, דהמקומות  יתוקנויתגלו דליפות, 

 .םהתיקוניביצוע מחדש גם אחרי 

 המדויק, אם היו כאלה, יימדד המפלס םיקוניהתביצוע בתום התקופה של שלושה ימים, או אחרי 

 של פני המים ויירשם על ידי המהנדס.

שתי המדידות  ביןהמים  יד. אם הפסי המיםיום יימדד שוב מפלס פנ 14נוספת של  אחרי תקופה

דס, ייחשב המבנה כאטים לחדירת מים. הפסדי דות לפי קביעת המהנהתאיילא יעלו על הפסדי ה

 כל אטום מלא מים המושקע בתוך מי המבנה העומד במבחן.מדדו במיהתאיידות יי
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את פני מהנדס הפסדים מעל הפסדי ההתאיידות, יבדוק אם ירידת פני המים במבנה תראה על ה

ם להיות מקור ו בהם פגמים העשויים של המבנה ויסמן את כל המקומות שנתגלמייח הפניטשה

ומות הפגומים, והמבנה מהמבנה, יתקן את כל המק. המציע ירוקן את המים וחלחוליםלדליפות 

 .יום כמתואר לעיל 14ות נוסף של יעמוד במבחן אטימ

נו יהיו אטומים בהחלט תוקומות שקמעד אשר המהנדס ה לא ייחשב כגמור ומאושר על ידי הבנהמ

 שלושה ניסויים וביצוע התיקונים כנ"ל לא ישיג המציע אתל המהנדס. אם אחרי ביעות רצונו שלש

פולימרי מסוג סיקה טופ או לתקן בצמנט אטימותו המוחלטת של המבנה, יידרש המציע לטייח 

 .ונעל חשבו מהנדס,במקומות הנזילה לפי הוראות ההמבנה  את פנים 122

ישולם למציע, וכל  מבחנים חוזרים, לא קוני הבטון במקומות הפגומים, וכן עבורעבור תי

ו בלבד. רק אחרי שהמהנדס קיבל ואישר שהמבנה עבר ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונ

המים שישמשו ביצוע המילוי החוזר. ני האטימות, יורשה המציע להתחיל במבח+בהצלחה את 

המציע בכל האמצעים יורה המהנדס. בזמן הרקת המבנה יאחז  םליהומות עקמינוקזו לבחנים למ

או פגיעה,  תר, ולמנוע מהן כל נזקכדי להגן על עבודות העפר והעבודות האחרות המבוצעות בא

 לשביעות רצון המהנדס.

 

 הארקת יסודות של המבנה 02.14.05

 קותל )הארמשתקנות החהתאם ל, וב1954חוק החשמל ע בהתאם לדרישות הארקת המתקן תבוצ
  (.1978) 3854יסוד( קו"ת   

ות בתקנות ת, הארקת יסוד וטבעת גישור בהתאם לדרישות הקבועאג לביצוע אלקטרודוהמציע יד
בקטע בין טבעת הגישור לבין פס  הנ"ל. העבודות תכלולנה התקנה וחיבור של מוליך הארקה

המפורטים ה וך המבנותנמצאים בתיים הוטנציאלים מכל הגופים והשרותים המתכהשוואת הפ
 בקובץ התקנות.

 הסניטרית החשמל והאינסטלציה הכנות למערכות 02.14.06

גלויה, בהתקנה חשופה, סמויה או במבנה יותקנו  שמיםנקזי ג ומערכת הביוב ,נורות המיםיכל צ
 .1205לפי ת"י 

 תהסניטרי סטלציהנורות האינייקות הבטון, תכניות של צעל הקבלן להגיש למפקח, לפני ביצוע יצ
ציקת הבטון. לא תורשה לפני י או בחריצים המגן לכבלי החשמל שיותקנו בין התבניותנורות יוצ

"ל אכן הוכנו בתבניות. נורות המגן הנינורות וצייבדק ע"י המפקח שאכן כל הצייציקת בטון לפני ש
ות ך התקרנורות המגן דרינורות וציים למעבר הצכנ"ל יכין הקבלן את כל הפתחים הדרוש

 ם.השוני תווהקיר

מגן כנ"ל  נורותינורות, או ציון שחסרים פתחים, צבכל מקרה שיתברר לאחר בצוע יציקות הבט
לנ"ל, לאחר קבלת אישור  ת או כבלים, יסתת ויחצוב הקבלן על חשבונו מעבריםרונוילהרכבת צ

 .המפקח ולשביעות רצונו

בטון יצוק ר מבתוך קי א מונחיםלוון לוהקרים מצינור פלדה מגו המים החמים מערכת הספקת
 מראש. כניםבמקום אם אין חריצים מו

 המפלסים וצמודה לקורות.מותקנת במילוי חדר השירותים מתחת לתקרת  מערכת הביוב

 מותקן בתוך קיר חיצוני של ת.ש. H.D.P.Eבמערכת נקזי הגשמים קולטן מי גשם מצינור 
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 ת איטום מפרט לביצוע עבודו -05ק פר

  כללי 05.01

 תפלאיטום רצ ,קרקעיים-רצפות וקירות תתובאות הנחיות לאיטום בפרק זה מ 

ויבשים  "רטובים" ריםמדופנים של לאיטום  בקומת הקרקעמבנה הגנרטור 

קירות  וםלאיט ,לאיטום "אזורים רטובים" ,לאיטום גגות בטון , במכון הביוב

 ע בדיקת הצפה.לאיטום קירות חוץ והנחיות לביצו ,וחתמך בפית

ש ספק יבמקרה של  רן.חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצהעבודה עם  

עם יריעות  העבודות לאיטום הגגות ו תהיה סופית.ליועץ האיטום וקביעת לפנות

 .2-ו 1 חלקים 1752פולימר יבוצעו לפי הנחיות ת"י ביטומניות מושבחות 

 ( 1 טראה פר)תחתונה פסודת הבטון בקומת המכון הום רלאיט נחיותה 05.02

 

               יריעות יש לפרוש ,עץ הקרקעהנחיות יו ני תשתית שהוכנה והודקה לפיעל פ .1

שטחי הבטון  ס"מ. 5בעובי  מוחלק 15 -ב פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה

שטחים הנ"ל כמו כן יש לוודא שה ונקיים. לאחר אשפרתו יהיו יבשים הרזה

במידת  .רים בליטות וכו'חו ,שקעים אחלקים לל ,רייםמישו               יהיו

 הבטון הרזה כגון: התיקונים הנדרשים בפני               את בצעהצורך יש ל

החלקה  ,פולימרי עם טיט צמנטי חורים ושקעים סתימת ,הסרת בליטות

 וכו'.

 41התקן שות ומני העומד בדרייישם פריימר ביטיש ל ,על פני הבטון הרזה .2

D ASTM, 474 רכדוגמת "פריימ GS "300בכמות של  ,"פזקר" תוצרתמ 

 האיטום. ני המשך פעולותחות לפשעות לפ 4ש להמתין י מ"ר.\גר

על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני יש ליישם ביטומן מנושב  .3

מ"ר ליישור \"גק 1.5ל בכמות ש ,מתוצרת "פזקר" או שו"ע              85\40

 והחלקה.

ש להלחים י ,ימר ובביטומן מנושבצופה בפרימההבטון הרזה ית על פני תשת .4

עליון  עם גימור פן ,מ"מ 5בעובי  SBSבפולימר  מושבחות ביטומניות יריעות

 עותהירי .Rברמה  3חלק  1430העומדות בדרישות ת"י  ,דק מחומר

 ס"מ. 10בחפיפה של במלואן לתשתית ו תולחמנה זו לזו

 פיפות גבוההיאתילן בצלומפ ,יעות הגנהרי ,טוםיש לפרוש על יריעות האי .5

 י הנחיות היצרן.לפ ,ביטום" או שו"ע" מתוצרת "5מסוג "פרוטקט 
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 לפי הנחיות ,מ"מ 5הגנה בעובי על יריעות ההגנה של לצקת מדה  .6

 קונסטרוקטור.ה

 

 ן במכוןפודיקרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות -הנחיות לאיטום קירות תת 05.03

 (7-5השאיבה )ראה פרטים 

 לחץ באמצעות סילון ,חול אדמה וכו' ,כלוךליהיטב מכל  תה את הכלונסאוקנ .1

 שוות ערך. טתגבוה או בשי

 ,משוריין בסיסי פוליפרופילן 30-על ובין הכלונסאות יש לבצע התזת בטון ב .2

ל יש לבצע יישור ש לפי הנחיות הקונסטרוקטור. ,ס"מ 5בעובי מינימלי של 

 .לרזה כמתואר לעיתחתית הכלונסאות עד למפלס הבטון ה

 ון.ימי וכלונסאות הדיפקנת הקוצים המחברים בין בין הקיר הפנתאת ה בצע .3

 או אחר מפני הציפוי הביטומני.\ון ויש להגן על הקוצים ע"י כסוי בניל           

יש לעצב רולקות צמנטיות  ,לאורך מפגשי הכלונסאות והבטון הרזה הנ"ל .4

ועל  םשירך המפגואל ה ועל הרולקהני הבטון הרזעל פ ס"מ. 20*20במידות 

פריימר  ישםיש לי ,ס"מ 50עד לגובה  תשתית היישור שבתחתית הכלונסאות

יש  ,יבושו לאחר מ"ר.\גר' 300" בכמות של GS 474ביטומני כדוגמת "פריימר 

 לאורךיש להלחים  "ר.מ\ק"ג 1בכמות של  75\25ליישם עליו ביטומן 

 מ"מ 4 בעובי ,SBS ושבחות בפולימריריעות חיזוק ביטומניות מ ,שיםהמפג

משני צידי  ,ס"מ 50*50במידות  ,סמוכותס"מ בין יריעות  10ובחפיפה של 

 העגלת הרולקות.

ברציפות  רסס ,בטוןעם ההכלונסאות הכלונסאות ועל התשתית שבין על פני  .5

 ,שו"ע או ביטום"" " מתוצרתפלקסיגום" אלסטומרי מסוג ציפוי ביטומני

 שהת איטום יבבלת ממברנקל ,בשכבות ,מ"ר/ק"ג 8-9 בכמות של

באמצעות  להנחיות היצרן יבוצע בהתאם הריסוס מ"מ. 5 אלסטומרית בעובי

הביטומניות שעל  ליריעות ס"מ 50בחפיפה של  החומר ייושם ייעודי. ציוד

                 הבטון הרזה.

רצועות  יעשה באמצעות ,קרקעיים -התתהפסקות היציקה בקירות  איטום .6

תקנה עם מים שתו יליות מגומי התופחות במגעםהידרופ              איטום

התקנת  ." או שו"ע2507פרופיל סיקהסוול " כדוגמת               ,יקההיצ בשלב

בר על החורים על מנת להתג הנחיות היצרן.              לפי תתבצע הרצועות

 לתשתית עם משחתתודבקנה               הרצועות הנ"ל ,והשקעים בבטון

             הנ"ל.              מה המומלצת ע"י יצרן הרצועותתאיהדבקה מ
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-בעד למפלס הנמוך  ,יש לבצע חפירה בצד החיצוני של קורת הקשר העליונה .7

ליישם  יש ,באזור הכלונסאות שנחשפו רת הקשר הנ"ל.מתחתית קו ,ס"מ 30

בעובי  "םופלקסיג ,ן הנ"ליש ליישם על הבטו .ור כתשתית לאיטוםבטון לייש

 ממפלס הקרקע. ס"מ 15-עד למפלס הגבוה ב ,מ"מ 5בש של י

-Fקר -קלת לוחו ,75\25יש להדביק עם ביטומן מנושב חם  ,האיטום ומרחל ע .8

 ס"מ להגנה.    3בעובי  ,30

הביוב  " במכוןקירות ותקרות מדורים "רטובים ,פנים של רצפההנחיות לאיטום  05.04

 ( 13 ,11 ,10ב )ראה הבאים במגע עם מי ביו

 כללי .14005

מדורים  ותקרות קירות ,ים של רצפותמובאות הנחיות לאיטום פנ להלן 

 הבאים במגע עם מי ביוב. ,"רטובים"

           ר גמרבמידת הצורך לאח בנה.או משאבות במ/צנרת ו איטום יבוצע לפני התקנתה 

 ם.   הפנימיים יבוצעו תיקוני איטו ביזריםעבודות התקנת הא

)כולל   ם במגע עם מי הביובת ותקרות של מכון הביוב הבאיקירו ,צפהראיטום             

 מתוצרתבאמצעות מערכת אפוקסי עמידה בכימיקלים  יבוצע ,אוגרי חרום(

 "סיקה" המורכבת מ:

              בעובי של" EC 720שפכטל על בסיס אפוקסי מסוג "סיקה גרד  ,על קירות .1

 2של   " בעובי N 63ג "סיקה גרד רכיבי מסו-ווי אפוקסי דציפיו מ"מ ועל 2

מניעת ל ,ה הנ"למתוצרת החבר FM– 270ברשת ם שריון בין שכבתי מ"מ ע

 סדיקה.

יישום ציפוי אפוקסי צמנט מתפלס מעצמו מסוג "סיקה פלור  ,על רצפות .2

וזכר " עם רשת כמ N 63יקה גרד הציפוי "ס מ"מ ועליו 2בעובי                "81

 לעיל.

            " טוביםורים "רוהתקרות במד לביצוע העבודות לאיטום הרצפות הקירותהנחיות  .24005

 האפוקסי  באמצעות מערכת

על התשתית  נקה היטב את תשתית הקירות והרצפה מכל ליכלוך ואבק. .1

 ט.יציבה ונקיה מקליפות צמנ              להיות

 תורורולקות קע באנכיים יש לעצ משטחים-לאורך מפגשי תשתית אופקית .2

 צרת "סיקה".וגמת "סיקה רפ" מתומחומר צמנטי פולימרי כד ,ס"מ 3*3

רן שפכטל יש ליישם לפי הנחיות היצ ,על תשתית הקירות הספוגה במים .3

 אפוקסי 
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              בעובי כולל " מתוצרת "סיקה" בשכבותEC 720יבי מסוג "סיקה גרד רכ-דו          

               ,משטחים אנכיים(-תית אופקיתמפגשי תש לעמ"מ )כולל  2 לשלי מינימ

 צרן.לפי הנחיות הי

ציפוי מתפלס מעצמו על  ,רןיש ליישם לפי הנחיות היצ ,על תשתית הרצפות .4

בשכבות  ," מתוצרת "סיקה" 81אפוקסי צמנט מסוג "סיקה פלור   בסיס

 לפי הנחיות היצרן. מ"מ 2של נימלי ימ כולל בעובי

 יתיש ליישם על תשת ,ף להנחיות היצרן(כפום הנ"ל )בירלאחר יבוש החומ .5

"  N 63רכיבי מסוג "סיקה גרד -ציפוי אפוקסי דווהרצפות קירות ה

 2ל של צרן בעובי כוללפי הנחיות הי ,שכבותבשייושם  ,סיקה""מתוצרת 

 ".             FM– 270ה מסוג "בשילוב עם רשת חיזוק למניעת סדיק ,מ"מ

 יום מגמר יישום הציפוי. 21חר לא לאימיקלים אכוזרים שפכים לה אין

ע או בין קטעי קירות יש לבצ\בין רצפה וקירות וטום הפסקות היציקה אי .6

עצר כימי  ,היציקה יש ליישם בהפסקות ,הבניה בשלב הבא: באופן

ההתקנה  שו"ע. סיקה" אומתוצרת " "2507"סיקה סוול  כדוגמת הידרופילי

 אורך הפסקות היציקהבקירות הפנים ל היצרן. תויהנח              תתבצע לפי

ס"מ  10ברוחב  יריעות "סיקדורקומביפלקס" יתבצורה סימטרלהדביק יש 

" 31"סיקדור  באמצעות דבק אפוקסי הדבקתן תתבצע מתוצרת "סיקה".

 לפי הנחיות היצרן.

גע עם מפלסים שונים שאינם במרים "יבשים" בם פנים של מדוהנחיות לאיטו 05.05

 ( 12-10ים אה פרט)ר בומי בי מי

 כללי 05105.

מדורים "יבשים" ות לאיטום פנים של הנחיות לביצוע עבודלהלן מובאות  

ל "סיקה טופ סי מסוג  הידראולי גמיש צמנטי באמצעות חומר ,במפלסים שונים

קשה אחת קירות תתבצע במיציקת הרצפה וה שו"ע. " אוSIKAמתוצרת " "107

יש  ,יקה בין הרצפה והקירותת יצסקוינה הפיהבמידה שת ציקה.הפסקות י ללא

" מתוצרת  2507ופילי כדוגמת "סיקה פרופיל עצר כימי הידר בהם להתקין

לפי  ,נוריות הזרקה המומלצות ע"י יצרן העצר הנ"לעם צי"סיקה" במשולב 

 הנחיות היצרן.

    

   הבטון לאיטום  תשתיתהכנת הנחיות ל .20505

 

חיתוך הנ"ל ובמקומות בהם יש באזורי ה .הלי קשירטי וברזחתוך חויש ל .1

ד יהקפלס"מ ו 2ס"מ ועומק  5*5ידות חציבה במ חצוביש ל ,חצץ כיסי
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הנ"ל אטום את החציבה יש ל מעלות. 90 תהיינה בזוית של שדפנות החציבה

כדוגמת "סיקה רפ  יםלשיקום בטונ חומר פולימרי צמנטי וחורים בבטון עם

יש  הנ"ל. רן החומריצ להנחיות שו"ע בהתאם או " מתוצרת "סיקה"

במידת הצורך יש ליישם  ק וישר.בטון חללקבלת ן עד להחליק בליטות בבטו

מוש לאחר ערבוב עם מים מסוג שיל שפכטל צמנטי מוכןעל התשתית  

נימלי י מיבעוב ,הנחיות היצרן מתוצרת "סיקה" לפי " 620"סיקה מונוטופ 

יבוש לחומר /רהלבצע אשפ שי .ויציבה חלקה עד לקבלת תשתית ,מ"מ 5של 

  הנ"ל לפי הנחיות היצרן.

 

יש להרחיב את הסדק באמצעות  :לאטום באופן הבאסדקים בבטון יש  .2

 יש לנקות היטב את המרווח שנוצר נכל לכלוך. ס"מ. 1לעומק ורוחב  ,דיסק

 ,W.A, Sסיקה פריימר "–מר מסוג ייפר ,על דפנות המרווח שנוצריש ליישם 

P  ח שנוצר עם יש למלא את המרוו ת היצרן.הנחיו לפי ""סיקה" מתוצרת

" מתוצרת "סיקה" לפי 11FCכדוגמת "סיקה פלקס מסטיק פוליאוריתני 

 הנחיות היצרן.

 
 ן לפי הנחיותיש לבצע שיקום בבטו ,במקום שבו ברזל הזיון גלוי .3

 קונסטרוקטור.ה

                

 הידראולי  הנחיות לאיטום באמצעות חומר צמנטי 05.53

  

 לנקות אותהוכל חומר זר  ,והתקרה הקירות ,ית הרצפהסלק מתשתל שי .1

 היטב.

ליישם יש  ,בשלב הבניה באופן הבא:יש לבצע איטום הפסקות היציקה  .2

עצר  ,רצפה וקירות ובין קטעי קירות אנכיים היציקה בין                בהפסקות

או  רת "סיקה"צומת " 2507סוול "סיקה                 ילי כדוגמתופכימי הידר

 היצרן.               ההתקנה תתבצע לפי הנחיות שו"ע.

עצב רולקה קעורה יש ל ,משטחים אנכיים-רך מפגשי תשתית אופקיתלאו .3

הידראולי כדוגמת "סיקה" רפ" מתוצרת "סיקה"  צמנטי                מחומר

 .ס"מ 3×3במידות 

 ביפלקס"קומ"סיקדור ת יריעותסימטריבצורה הדבק  ,אורך הפסקות היציקהל .4

ות דבק אפוקסי מצעהדבקתן תתבצע בא ס"מ מתוצרת "סיקה". 15ברוחב 

 " לפי הנחיות היצרן.31"סיקדור 
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הגמיש  הרצפה הקירות והתקרה את החומר הצמנטי ההידראולי עליישם יש ל .5

כוללת  שכבות בכמותב ," או שו"עSIKA" מתוצרת " 107"סיקה טופ סיל   מסוג

 הנחיות יצרן החומר הנ"ל.מ"ר לפי \ג"ק 5של  ינימליתמ

 פן הבא:צע באויבו בבטון  תורוניצאיטום מעברי  .6

 ס"מ מהקיר. 15יש לוודא שהצינור יבלוט  .א

 1 × 1 להכין מגרעת ע"י סיתות של והבטון שמסביב יש ורנישבין הצבמפגש  .ב

 .בניה ולכלוך היטב את הצינור משאריותמסביב לצינור.יש לנקות ס"מ 

  פריימר מסוג ,יב לצינור על הבטון בלבדבלמרוח מס שי           

".יש למלא את המגרעת עם מסטיק פוליאוריתני W.A.S.Pסיקה פריימר "               

 להנחיות ה" בהתאםמתוצרת "סיק " 11FCסיקהפלקס "                    מסוג

 היצרן.

 יריעות ורה סימטריתבצ למפגש הצינור והבטון שמסביב ם מסביביש לייש .ג

                  עדבקתן תתבצה סיקה".ס"מ מתוצרת " 15קדורקומביפלקס" ברוחב "סי

שם את " לפי הנחיות היצרן )אין ליי 31אפוקסי "סיקדור  באמצעות דבק

 הפוליאוריתני(. פני המסטיק על                  הדבק

 

 ת אטימותיקבד .05405

מלא את המאגר ש לי ,איטוםה יע"י ספקי חומר תקופת הזמן הנדרשתלאחר  

במידת הצורך בצע  יפות מים.וודא שאין דליש ל .שבוע לפחות למשך במים

 המתוארים לעיל. חומריםב תיקונים

 

הגנרטור  ות במפלסים שונים )כולל גג מבנהגגאיטום ובידוד תרמי של הנחיות ל .0605

 ( 37-26-14ם )ראה פרטי

 

 כללי .10605

 בטון ותלאיטום ובידוד תרמי של גג ודותוע עבציחיות לבבאות הנלהלן מו 

 של יריעות שכבתית-דו מערכת אמצעותב בצעית ,ותהגגאיטום  לסים שונים.במפ

ת"י בדרישות  העומדות אחת מ"מ כל 4 יעובב SBS ביטומניות מושבחות בפולימר

 .2-ו 1חלקים  1752ת"י  הנחיות לפי צענהבתת העבודות .Mברמה  3חלק  1430

 

 לאיטום הגג הכנת תשתית .06205

 .1חלק  1752ת"י  יעשה בהתאם להנחיותלאיטום תהכנת תשתית הגג  
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 ,חלקים ,יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפההם  השטחים יהיו נקיים ויבשים. 

צוב השיפועים יע בשטחי הגגות ייבדק בליטות שקעים וחורים. ,ללא "מדרגות"

כרכובים  ,המעקים בור ביןהחי צועותקמוצאי המרזבים וושיעורם וכן יעובדו מ

למקומות בהם יכולות ת תינתן ומת לב מיוחדתש חי קירות וגגות.וכו' לבין שט

שנותרו לאחר פירוק הטפסות  ,חוטי קשירה להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.

 תפרים בגג ט צמנטי פולימרי.או בטיוליממ"מ לפחות והשקעים  15יקוצצו לעומק 

במידת  אורכו. משני צידי התפר לכלהגבהה  יבוצעו ע"ייתוכננו ו ,י דמהכולל תפר

 הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון: יבוצעו תיקונים בפני שטח הצורך

 סדקים.טיט צמנטי פולימרי ואיטום  סתימת חורים ושקעים עם ,הסרת בליטות

ים דקחב את הסהעמק והר ,מתאים בעזרת דיסק פן הבא:הסדקים יאטמו באו

קפד כי דפנות ה ס"מ. 1ועומק  ס"מ 1רווחים ברוחב ת מת ליצירתישתב

אטום את  חומר האיטום. חים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישוםהמרוו

אלסטומרי העומד  אטימה פוליאוריתניהמרווחים הנ"ל באמצעות חומר 

 שייסה לגגות ת כנדלתו .באזור המפגשים עם E 12.5 – F מסוג 1536בדרישות ת"י 

 .20 -ם מוגבהים מבטון בילצקת ספ

   בידוד תרמי בגגותהתקנת  .30605

 

לקבלת בטון עד  ,שמנים ,אבק ,יש לנקות  היטב את התשתית מכל ליכלוך .1

 ויציב.             ישר

 41התקן ת הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישויש ליישם על פני תשתית  .2

– D ASTM, שעות 4פריימר ה לייבוש ןיר.יש להמתמ"\ר'ג 300 בכמות של 

 לפחות.

פוליסטירן ריימר הביטומני לוחות ופה בפי התשתית המציש להדביק על פנ .3

באמצעות  ,1חלק  1229דים בכל דרישות ת"י ומהע ,ס"מ 5בעובי מוקצף 

 ובכל השטח. ההדבקה תהיה מליאה בשיטה החמה. ,75\25 מנושב ביטומן

 

 ועים מבטקליציקת שכבת שיפ  .40605

 

 1200 בצפיפותכבת שיפועים מבטקל יש לצקת ש ,כפוף להנחיות הקונסטרוקטורב            

השיפועים  לפי תוכנית 1.5%בשיעור מינימלי של  ,מגפ"ס 4חוזק  ,מ"ק\ק"ג

רת ס"מ.יצי 4הבטקל יהיה  .העובי המינימלי של1513ובהתאם להנחיות שבת"י 

 פן הבא:השיפועים תיעשה באו

ים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה ורבגג סג זופתחי הניקודא שיש לו .1

 אחריה.      או

 וח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.יש למת .2

 .1.5%יהיו בשיעור מינימלי של                 השיפועים
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שעל  קר -תו על לוחות הקלאויש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם  .3

 הגג.

                במקרה ונוצרו למשך ימים לפחות.ל טקה של הבאילאשפרה מלע לבציש  .4

 ש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטום.סדקים י

   עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות .50605

יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות  לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם 

 ס"מ. 5*5 תורות במידנה קעוהרולקות תהיי מעקות.-תשתית אופקית  במפגשי

 ילי שהרכבו כדלהלן:יש לעצב עם טיט צמנטי אקר את הרולקות

מים  ,ממשקל הצמנט( 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10 ,ק"ג חול 120 ,ק"ג צמנט 50 

טרגלס שת אינהנחת ר ,היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל הצורך. לפי

 יסוי מושלם.מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכ בצורה

 

 ם מערכת האיטוםחיות ליישונה 05.66

יישם פריימר ביטומני יש ל ,האחרוןגשם ה לאחר ייםלא פחות משבוע .1

בכמות של  ," מתוצרת "ביטום" או שו"ע101"פריימקוט               כדוגמת 

שעות  4 - יש להמתין כ איטום.ל המיועדים על פני השטחים מ"ר\גר' 300

 .האיטום פעולות לפני המשך ייבוש הפריימרל

   

חיזוק  צועותר ,משטחים אנכיים-מפגשי תשתית אופקית הלחם ב .2

העומדות בדרישות ת"י  ,ממ" 4בעובי  SBSמושבחות בפולימר  יותביטומנ

 רוחב יריעות החיזוק. עם גימור פן עליון מחומר דק Mברמה  3חלק  1430

 -וכית היריעות תולחמנה על התשתית האופקמ מס" 15יהיה כזה שלפחות 

יושמנה תהיריעות . לחמנה על על התשתית האנכיתיעות תוירהמס"מ  15

. במעקותהגבהות \פוליאוריתני שעל ספסלים\וי הביטומניבחפיפה לציפ

 קצוות יריעות החיזוק. ס"מ 10זו לזו בחפיפה של  יריעות תולחמנהה

ת מדרגות בשכבת האיטום צרואפשרות להיוו "תגוהצנה" כדי למנוע

   העיקרית.

 
וג מהס ,ביטומניות עם חוריםמאזנות אדים  יריעות ,תיתתשהפרוש על  .3

העשויות מביטומן משופר  ,2חלק  1752בת"י  1טבלה ב 3כמין  המוגדר

מ"מ לפחות  30קוטר החורים . מ"מ מקסימום 1.5    בעובי ,בפולימר

היריעות תפרשנה . רים למ"חור 100 היא שטח ת החורים ליחידתוצפיפו

באזור . בין יריעות סמוכות ס"מ 20של      הפוך לגבוה ובחפימהמקום הנמ

כמו כן . 85\40 באמצעות ביטומן    אלו לאלו הדבק את היריעות ,ההחפיפ

  ,)אורים( ניאופרנים    התקן בגג נשמים ,במשולב עם שכבת החציצה
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האדים     ררוישוח שדרכם ,מ"ר 60 ת נשם אחד לכלבכמות של יחיד

    ותקנו מתחת לשכבתהנשמים י. תוהתשתיהחציצה  בין שכבת הכלואים

 האיטום הביטומניים אל האוורים.יבור מלא של חומרי ויאפשרו ח החציצה

 

שייושם בכמות  ,85\40ביטומן חם מסוג  ,יריעות החציצה שבגג יישם על .4

 מילוי החורים וציפוי היריעות. המבטיחה

 

 ביטומניות שכבה ראשונה של יריעות ,תית האופקיתהלחם על התש .5

 ,Mברמה  3חלק  1430העומדות בדרישות ת"י  SBSר בפולימ ותחבמוש

זו לזו  היריעות תולחמנה. ר דק"מ עם גימור פן עליון מחוממ 4בעובי 

החיזוק שעל התשתית  ס"מ ותולחמנה בחפיפה ליריעות 10בחפיפה של 

 האופקית.

 

 -יתפקאו מפגשי תשתיתיריעות חיפוי באזורי הלחם שכבה תחתונה של  .6

 תהיינה זהות ,מ"מ 4בעובי  יריעות החיפוי. ות בנוייםאו מעק\ה ונבקירות מ

 יריעות החיפוי הנ"ל. מחומר דק עות החיזוק עם גימור פן עליוןלירי

 איטום התשתית ס"מ לפחות עם יריעות 20תולחמנה בחפיפה של 

. םכייהאנ המשטחים פחות עלס"מ ל 20התחתונות ותולחמנה עד לגובה של 

 ס"מ. 10ניה בחפיפה של שמנה אחת לחלות החיפוי תויעיר

לבין  תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהןבין יריעות החיפוי החפיות       

 רוחב יריעה.     1\3 -החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ

    יונה שלקית שכבה עלהיריעות התחתונה שעל התשתית האופהלחם לשכבת  .7

 ן עליון מאגרגטפעם גימור  ךשכבה הראשונה איריעות ביטומניות הזהה ל

ליריעות  ס"מ ובחפיפה מליאה 10זו לזו בחפיפה של היריעות תולחמנה . גס

 1\3בשיעור של העליונה  השכבה הזז את חפיות יריעות. החיפוי התחתונות

 יעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה.רוחב יר

 יריעות הלחם את ,נוייםמעקות ב\קירות מבנה -ית אופקיתי תשתבמפגש .8

יון מאגרגט אך עם גימור פן על הזהות ליריעות החיזוק העליונות    פויהחי

היריעות הנ"ל תולחמנה . ס"מ 10 חפיפה שלזו לזו ב היריעות תולחמנה גס.

לפחות ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה  ס"מ 20בחפיפה של 

 מ לפחות על"ס 30ד לגובה ע או ,המים במעקות עם אף מים ת אףתחתיעד ל

ליון של צה העי חימום את הקלחץ תוך כד. אחרים בגג משטחים אנכיים

קבע את בגגות . ס"מ 2השטח האנכי וברוחב  לכל אורך החיפוי יריעות

 2*  6\30\6עם פרופיל אלומיניום  האנכיים למשטחים רצועות החיפוי

 ל מלאפרופין וההבטו המרווחים בין את. ס"מ 20כל ים ודיבלים מיוחד
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מתוצרת "סיקה"  " FC 11"סיקהפלקס      ימה מסוג טיק אטעות מסבאמצ

  שו"ע. או

 

 באמצעות צבע על בסיס ,צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות .9

בשתי  ,אלומיניום כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע-ביטומן

    מ"ר.      \גר' 300 של ות כוללתכבות בכמש

 לבטון באופן הבא:יר מיזוג או ילאטום חדירות כב .10

 .שרוול פלסטי ,התקן בפתח שבבטון ,לבטון שבגג שרוולה במקום שבו חודר  

לתוך  ,תקשורת\החשמל או את כבלי ,את כבלי יחידת מיזוג האויר הכנס

קית עם צווארון אטום את מפגשי השרוול והתשתית האופ. פלסטיה שרוולה

לחם ליריעות האיטום וצנרת שי ירלאיטום מעב ,ר"מתוצרת "דלמ ביטומני

 על הקצהת תוספת "מקל הסבא" אהלבש . חיות היצרןהנ הביטומניות לפי

  האנכי. השרוול העליון של

יש ליישם מערכת טיח  ,על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום .11

 5כולל שכבת הרבצה בעובי  ,1חלק  1920העומדת בדרישות ת"י      חוץ

הטיח  לאחר אשפרת. מ"מ 15חוץ בעובי כולל של שכבות טיח       מ"מ ושתי

 1731עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י      ישםיש לי  ,הנ"ל

לפי הנחיות  ,"רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע     כדוגמת מערכת  1חלק 

 היצרן.

טי כדוגמת ציפוי אקרילי אלס רים מבטון באמצעותיש לאטום גגוני פי .12

 3ת של שם בשכבות בכמות כוללשייו  ,ת "ביטום"" מתוצרגגיט"מול

 לפי הנחיות היצרן.      מ"ר\ק"ג

      יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות  .13

 חיפוי בהתאם לפרט המצורף לעיל.\חיזוק

 ות בטון.ציוד בגג יונח על הגבה .14

 

 ון בגגטבמיזוג אויר ב ם מעברי תעלותיטוא 05.067

 

 עלות מיזוג האוירת. 3.2.6סעיף  1לק ח 1752ת"י  איטום יבוצע בהתאם להנחיותה 

 המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו. להם מבנה מכסה יועברו דרך פתחים שייבנה

 בשיפוע שלבנה המכסה יתוכנן העליון של גגון המ הפן. למתואר בפרט המצורף

 לאורך הפיאות הצדדיות ם יתוכנןימהאף . בניצב לה או ,)מינ'( כלפי התעלה 5%

 האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד שלהחלק . המים זרימת הנמוכות בכיוון

 שכבת השיפועיםפני בין תחתית התעלות האופקיות לבין  המרחק. כלפי הגג 5%



42 

 

42 

 

 תחזוקתו השוטפת ,ת האיטוםהמרחק יאפשר את התקנ. לפחות ס"מ 30יהיה 

 עצר המים. יר יותקן עצר מים העשוי פחהאומיזוג  תסביב תעל. תידעב וחידושו

 פנימה מקצה גגון המבנה המכסה וייצור סביב התעלה ס"מ לפחות 15 ימוקם

אם לא מתקינים מעל פתח מעבר תעלת מיזוג . ס"מ לפחות 4שגובהה  בליטה

יב גימור הקצה העליון של האיטום סב כנןיתו ,מבנה מכסה כמתואר לעיל האויר

האויר ויותקן גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיזוג . רףהמצו בפרט רכמתוא התעלה

 יבוצע איטום של. לאחר גמר עבודות איטום הגג ,רכת מיזוג האוירתקין מעמ ע"י

גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי מסוג "מולטיגג" מתוצרת 

 ן. רצלפי הנחיות הי מ"ר\ק"ג 3מות כוללת של שם בשכבות בכ"ביטום" שייו

 

 ידות ציוד אחרותאו יח\קולטי שמש ו או\זוג אויר ויחידות מירצפה מתחת ל .68005

 

יש  ,היחידהעל פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת  .1

 להלחים

הזהות ליריעות  ,מ"מ 5שכבה שלישית של יריעות איטום ביטומניות בעובי            

יעות היר. צפה הנ"לשל הרצד  לכמטר מ 1ה בלוטנכך שת ,התשתית איטום

ס"מ בין  10ובחפיפה של  יעות השכבה התחתונהבמלואן ליר תולחמנה

 יריעות סמוכות. 

תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד   ,יחידת מיזוג אוירהרצפה מתחת ל .2

בטון האטומה ביריעות תית העל תש. מוקצף מפוליאתילן              אקוסטי

" מתוצרת "פלציב"  GA – 250ום "פוליפ ותעייר יש להניח  ,יטומניותב

צדדי  -בחפיפה עם פסי דבק דו לזו קנה זוהיריעות תודב. ס"מ 5בעובי 

לצקת בסיס בטון לפי  על פני היריעות הנ"ל יש. המסופקים ע"י "פלציב"

בטון שיגנו על  חגורות בהיקף הבסיס  יש לצקת. הנחיות הקונסטרוקטור

איטום חגורות ויריעות גש בין הפמהאת . ד האקוסטייריעות הבידו

 חיפוי ביטומניות.  \וקעם שתי רצועות חיז התשתית יש לאטום

 

 איטום פתחי הניקוז 05.069

              " מסוגDALLMERמתוצרת " 4"התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר               

רון צווא תוספת ה"הדלביט" הינו. גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן. ט""דלבי

 לחם לגוף הנקזמ"מ המו 500ובקוטר מ"מ  4בעובי   S.B.Sביטומני מסוג 

 פתח הקולטןבהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה ב

 יתהקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשת. מ"מ 1.6בי בעו

 יצוף עם רשתלס הרלמפ דעמאריך טן הנ"ל חבר לקולבגג מרוצף . הסמוכה אליו

 מ בתוספת תושבת למאריךמ" 1.6ובעובי  150*150נירוסטה מרובעת בגודל 

 ארון את יריעות האיטום הביטומניות של התשתיתהקפד שצו. מ"מ 145 בקוטר
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 תחתון שלבעת החדרת הצינור ה. צווארון של קולטן המיםל הלחם האופקית

 " או FC 11קהפלקס "סיכדוגמת  יק אטימהיו מסטמרח על הקולטן לפתח הניקוז

 אטם מגומי. ויישם סביב "ע או וש

 

 ( 30-29)ראה פרטים  חיות כלליות לאיטום חלונות בקירות חוץהנ 705.0

 

על פני הדפנות . יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות .1

 "107טופ סיל  גמיש כדוגמת "סיקהר צמנטי הידראולי הנ"ל יש ליישם חומ

 חיות היצרן.מ"ר לפי הנ\ק"ג 3 ה" או שו"ע בכמות שלוצרת "סיקתמ

. לפחות להרחקת המים מהחלונות 1%קין אדנים בשיפוע של יש להת .2

עם בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת  ,יהיו    האדנים

 ם הגולשים.לניקוז המי    לחלון ואף מים

ם מסטיק יבוצע ע ,ןוויים לפתחי הבטאיטום בין המשקופים הסמה .3

לאחר  ,ה" או שו"ע" מתוצרת "סיקFC 11מסוג "סיקהפלקס   פוליאוריתני

בנוסף לעיל  .בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן ניקוי השטח ושימוש

 ,כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע EPDMעות ריי יבוצע איטום ע"י הדבקת

"( בין קטבות ע"י חברת "ד)מסופק 2חלק  1430  ות בדרישות ת"ידהעומ

פים בגלי ס"מ 20-הסף ו לפחות באזור  משקופים הסמויים לבטוניםה

כל הגליפים  ,אבן בגליפים במקומות בהם קיים חיפוי. )מהסף למעלה(

מהסוג המומלץ ע"י  הדבק יהיה משחתי. EPDMמו באמצעות יריעות יאט

 . " המסופק ע"י חברת "דבטק"(1649ול היצרן )כדוגמת "דינ

 ל האפשר מהחדרתיש להמנע ככ. חייבת להיות ישרה וחלקה תית הבטוןשת             

בחלק החיצוני  במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם. EPDM-ים ליריעות הברג

את מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק . פיםהאפשרי של הגליביותר 

המפקח יוודא שהקבלן ינקוט בכל . EPDM-יצרן יריעות ה המומלץ ע"י

יריעות . ריעות בעת העבודות השונותפגיעה בי עוצעדים בכדי למנה

ס"מ לחומר האיטום שעל פני תשתית  10של תודבקנה בחפיפה  EPDMה

 לפני חיפויים באבנים.הקירות 

האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות  .4

 CHEMIE OTTO" מתוצרת " S NOVASIL 10מסוג " נייטרלי    סיליקון

תוך דחיסת  ,לל שימוש בפריימר מתאיםכו ,היצרן חיותהנ לפי ,ע"ואו ש" 

מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי ך כנגד גליל תומ המסטיק

 .6.4.2חלק א' סעיף  4068תקן 
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נימי מהצד הפהאיטום . מבפנים ומבחוץ ,האיטום יבוצע משני צידי הפריט  

  .הפריט ללבשות שהרכבת הלפני ה ויבוקר    יבוצע

 

 ( 72)ראה פרט  יםהנחיות לאיטום קירות חוץ מטוייח .0805

 

בדרישות יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת  ,על פני קירות מבלוקי איטונג .1

 על. " מתוצרת "כרמית" 710כדוגמת "טיח חוץ  ,2-ו 1חלקים  1920ת"י 

" מתוצרת  720בת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית שכתיושם  הבלוקים

" בשתי  710על שכבת ההרבצה ייושם "טיח חוץ . מ"מ 5בעובי  "ת"כרמי

 היישום יתבצע לפי הנחיות היצרן.. מ"מ 15של  ובי כוללשכבות בע

 "470ר ק-קר "בסיס טיח לקל-יישם על לוחות הקל ,באזור גשרי הקור .2

 בעוד החומר. נחיות היצרןלפי ה ,צה(מ"מ )כתחליף לשכבת ההרב 5-6בעובי 

לאחר אשפרתו יישם על . ה באלקלימידזכוכית ע תשרטוב הטבע בו ר

מ"מ לפי  15" בשתי שכבות בעובי כולל של  710"טיח חוץ  ,מר הנ"להחו

 הנחיות היצרן.  

ישות יש ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדר ,לאחר אשפרת הטיח .3

ות ת בכמבשכבו ,ת רב גמיש" של "טמבור""מערכ כדוגמת ,1לק ח 1731ת"י 

שיקבע ע"י ר לפי הנחיות היצרן ובגוון והטקסטורה מ"\ק"ג 2 לש כוללת

 האדריכל.

 

 ( 34תמך בפיתוח )ראה פרט ום קירות הנחיות לאיט .0905

חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת   איטום קירות התמך יתבצע עם 

י מ"מ לפ 3יושם בשכבות בעובי יבש של יש ,מתוצרת "ביטום" "מסטיגום"

 .הנחיות היצרן

 ריין פלוס"וגמת "פז דהגנה כד\ייושמו יריעות ניקוז ,ומר האיטום הנ"לעל פני ח 

 מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.

 

        ( 28)ראה פרט חיות לאיטום קירות חוץ מחופים בלוחות בתליה יבשה הנ .1005

 ן הבא:רות החוץ יש לאטמם באופלפני החיפוי ביבש של קי 

 

 החיפוי לקירות ישם לקיבוע טה המשמשיסני הנירוגות חדירות עקודואת נ .1

 1ת העוגן מרווח בעומק ורוחב וב מסביב לחדירחצ אטום באופן הבא:ל

יש . שמנים וכו' ,אבק ,לנקות היטב את המרווח הנ"ל מכל ליכלוך יש. ס"מ

אטימה פוליאוריתני כדוגמת המרווח הנ"ל באמצעות מסטיק  לאטום את
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יש . ש"ע לפי הנחיות היצרן" או "סיקה מתוצרת "FC 11 סיקהפלקס"

    צה התחתון של העוגן.  הק סטיק הנ"ל גם עלאת המ ליישם

שטוף את . שאריות בניה ואבק ,שומנים ,נקה את התשתית מלכלוך .2

 ,יישם במריחה על פני הקירות. ההרבצה לפני יישום שכבת התשתית במים

ה צוגמת "הרבדכ 1920ות ת"י ישעומד בדרה ,שימושל חומר הרבצה מוכן

בצע אשפרה . מ"מ 6-5ג' בעובי "כרמית" עם מאל" מתוצרת 720צמנטית 

 כנדרש.

 גמיש כדוגמתיישם  חומר צמנטי הידראולי  ,על פני שכבת ההרבצה .3

 ,מ"מ 2בעובי יבש של  ," מתוצרת "כרמית"  או שו"ע 502"איטומת פלוס 

 ות לפי הנחיות היצרן.שכב בשתי

 ( 33-31ראה פרטים טור )בנה הגנרמ תרצפיות לאיטום הנח 115.0

או \קורות ביניים ושני צידי יטום של טון הרזה יש לבצע אלפני יציקת הב .1

 באופן הבא:היקפיות פנימי של              צד 

 או הצד הפנימי של קורות\שני צידי קורות ביניים ו פני יש ליישם על  .א

 "101וט פריימק"כדוגמת  ,טומניריימר ביפ ,ס"מ 30עד לעומק  ,הקפיות

לפחות  שעות 4המתן . מ"ר\'גר  300בכמות של  ,"ביטום" מתוצרת

יש להלחים  ,תה בפרימרהקורות שצופעל פני תשתית . הפריימר לייבוש

עם גימור פן  ,מ"מ 5בעובי  ,SBSבפולימר  מושבחות יטומניותב יריעות

 .Rברמה  3לק ח 1430בדרישות ת"י  העומדות ,דק מחומר עליון

ק העליון להשאיר בחל יש ס"מ 10 חפיפה של זו לזותולחמנה  תוהיריע

 20בחפיפה של  שיולחם ביטומניות ריעותי צה חופשי שלק ,הקורות של

 ה שמעל.לרצפ שמתחת הרזה הבטון ליריעות האיטום של ,לפחות ס"מ

 

 50עומק הרזה "ווטה" ברוחב ובניתן ליצור עם הבטון  ,כאלטרנטיבה .ב

    רות.הצמודה לקו                 ,ס"מ

 יש לפרוש יריעות ,קעהנחיות יועץ הקר פיעל פני תשתית שהוכנה והודקה ל .2

הבטון שטחי . ס"מ 5מוחלק בעובי  15 -ב פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה

חים הנ"ל כמו כן יש לוודא שהשט. ונקיים לאחר אשפרתו יהיו יבשים הרזה

במידת הצורך יש  .כו'טות וילחורים ב ,שקעים קים ללאחל ,מישוריים יהיו

 ,הסרת בליטות רזה כגון:הבטון ה דרשים בפניהתיקונים הנ  לבצע את

 החלקה וכו'. ,פולימרי עם טיט צמנטי סתימת חורים ושקעים
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 41התקן יישם פריימר ביטומני העומד בדרישות יש ל ,על פני הבטון הרזה .3

D ASTM,  474כדוגמת "פריימר GS 300של  תובכמ ,"פזקר" רת" מתוצ 

 האיטום. לותמשך פעושעות לפחות לפני ה 4יש להמתין . מ"ר\רג

על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני יש ליישם ביטומן מנושב  .4

 מ"ר ליישור והחלקה.\ק"ג 1.5בכמות של  ,וצרת "פזקר" או שו"עמת  85\40

 ש להלחיםי ,שבויטומן מנובב הרזה המצופה בפריימרון הבטעל פני תשתית  .5

 עם גימור פן ,מ"מ 5בעובי  SBSבפולימר מושבחות   ומניותביט יריעות

 היריעות.  Rברמה  3חלק  1430ת"י  העומדות בדרישות ,דק ליון מחומרע

 ס"מ. 10של  בחפיפהבמלואן לתשתית ו תולחמנה זו לזו

 גבוהה מפוליאתילן בצפיפות ,הת הגניריעו ,יריעות האיטוםיש לפרוש על  .6

 ם" לפי הנחיות היצרן.יטומתוצרת "ב " 5סוג "פרוטקט מ

יש ליישם ציפוי  ,יותני של הקורות ההיקפל הצד החיצוע .7

" מתוצרת PBאלסטומרי כדוגמת "היפרדזמו  פוליאוריתני \ביטומני

 2לקבלת ציפוי בעובי יבש של  ,היצרן  לפי הנחיות ,בשכבות ,""אלכימה

  זכוכית.  תם ויטרינעד למפלס הקרקע במפגש ע ,"ממ

    ,F-30להגנה מסוג  קר-יש להדביק לוחות קל ,לאחר יבושו ,לציפוי הנ"ה על .8

 ס"מ בהדבקה מליאה. 3בעובי 

ס"מ לציפוי  20יש להדביק בחפיפה של  ,באזור המפגש עם ויטרינה .9

 ,יבק ייעודד עם ,מ"מ 1.2יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי     ,הביטומני

 לומיניום.האיועץ  בכפוף להנחיות

             ,קיר הבלוקים םלפני יישו ,קי העליון של קורות הקפיותלק האופהח יעל פ .10

            יריעות "ביטוגלס" כנדבך חוצץ רטיבות. 75\25יש להדביק עם ביטומן חם 

 הביטומן הנ"ל.ס"מ עם  20היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה של 

 

 חדר ,לחוןמק ,שרותים בקומת הקרקע ) רטובים" הנחיות לאיטום "חדרים 05.12

 (   38-35טים רראה פ-אשפה וכו'          

 

 כללי .12105

 ,וןמקלח במפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות "חדרים רטובים": 

 רטיבות גדולה. םע וחדרים אחריםחדר אשפה  ,שירותים
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 וגמתטומרי כדביטומני אלסטום אי חומרעות באמצהאיטום יתבצע  

 גבי על. מ"מ 3 ש מינימלי שליב בעובי ,או שו"ע ,פזקר"" " מתוצרתסאלסטומיק"

 ר.חומ

על . מ"ר\גר' 400 משקללא ארוג ב הגנה מפוליאסטר יש ליישם יריעות ,האיטום             

פוף בכ כהגנה ס"מ 5 מוחלק בעובי 20 -בלצקת בטון  פני יריעות ההגנה הנ"ל יש

שיפועים  ם הנ"ל יתוכננובחדרי. וףציהרייושם שעליו  ,רוקטורלהנחיות קונסט

 לניקוז המים. פתחיםלכיוון ה 1.5%של  יבשיעור מינימל

             

בתחתית  יש לצקת ,אלא מבלוקים או מגבס ,במידה שהקירות אינם מבטון יצוק      

. נןהמתוכ ס"מ ממפלס הריצוף 10-חגורות בטון במפלס הגבוה ב ,ות הנ"להקיר

 1920ח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י יושם טי ,םימבלוק ני קירותעל פ

 יש ליישם חומר צמנטי ,לאחר אשפרתובמקלחות יח הנ"ל על הט. 2-ו 1חלקים 

 מ"ר לפי הנחיות\ק"ג 2בכמות של  ,1חלק  390מפמ"כ העומד בדרישות  הידראולי

 הנ"ל על הידראוליצמנטי הצורך ביישום החומר ה)בחדרי שרותים אין  היצרן

                         הקירות(. שעל  הטיח תהמערכ

 חיות לביצוע האיטוםהנ 05.122

 ,חשמל ,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה ,םלפני תחילת ביצוע האיטו .1

בטן צנרת מים . או כל עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום תקשורת

 םישיפועים מתונ תשה תוך יצירעהביטון יי. י פולימרינטצמ וניקוז עם טיט

צנרת המים  ר קיבועלאח נקה היטב את השטח. שלו טי והחלקהנבטיט הצמ

הצנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס  יש להקפיד שחדירות. והניקוז

צנרת או שרוולי פלדה  ניקוז האיטום וכן ,למעט ניקוז הריצוף ,האיטום

 פה.ודרים אנכית דרך הרצהח

רדה י ליצור הפדכ ,הרת בטון דקיש לצקת חגו ,בפתח היציאה מהחדר .2

גובה . חדר סמוךטיבות מהחדר הנ"ל למעבר מים ור               ולמנוע

 חול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח               החגורה יהיה בגובה שכבת 

    ס"מ. 5ועוביה 

יישם . ה ואבקות בנישומנים ושארי ,נקה את תשתית הקירות מכל ליכלוך .3

בצה מוכנה לשימוש שכבת הר ,גלהקירות עם מאם בלוקיעל  במריחה

על . ולפי הנחיות היצרן מ"מ 5בעובי  ,1חלק  1920ת"י העומדת בדרישות 

 1חלק  1920מיישר העומד בדרישות ת"י טיח  פני שכבת ההרבצה יישם

 היצרן.   לפי הנחיות ,מ"מ 15בעובי של עד 
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חורים בטיט  סתת בליטות בטון ומלא ,ץ חוטי ברזלצק ,בתשתית הרצפה .4

בעזרת מטאטא ושטוף  ,נקה היטב את הרצפה. פולימרי               י טנצמ

 שה.  הרצפה צריכה להיות יב אין ליצור שלוליות.. במים

המדה תורכב . צפה יש למרוח שכבת מדה לצורך החלקתהעל פני הר .5

מוסף  10%חול + \צמנט  3: 1ימרי ) טיט צמנטי פול               מתערובת 

 -אופקית יש ליצור במפגשי תשתית ,המדהמטיט . (טנמהצ ממשקלקרילי א

 המדה והרולקותהמתן ליבוש . ס"מ 5*5ידות במ תרולקות קעורו רותקי

 פעולות האיטום. לפני המשך

כדוגמת  ,חומר ביטומני אלסטומריאיטום הרצפה יבוצע באמצעות  .6

 לת עובי יבשעד לקב ,החומר ייושם בשכבות. "פזקר""אלסטומיקס" מתוצרת 

  היצרן. לפי הנחיות ,מ"מ 3מלי של ינמי

יש ליישם   ,מקלחות וכו' ,ם במלתחותת המטוייחים מבלוקיעל פני הקירו .7

 כדוגמת  ,1חלק  390צמנטי הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ  חומר

נחיות ה מ"ר לפי\ק"ג 2בכמות של  ,מית"" מתוצרת "כר502"איטומט פלוס 

 היצרן.

 ישירות על הלוחות. ,חומר הנ"ליישם את הח יש ,לוחות גבס על גבי  

       כך שניקוז ,מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום איטום סביב יציאות יש לבצע .8

 יש להתקין בפתחי. המים מעל שכבות האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע

 "דלמר".וארון ביטומני מתוצרת מי רצפה פלסטיים עם צוהניקוז מחסו

 שמסביב ולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטוןקצווארון ה לפני החדרת         

חומר האיטום הההידראולי צמנטי ייושם מתחת . מתאימיםאטמי גומי 

האלסטומרי ייושם הן מתחת  חומר האיטום הביטומני. הקולטן לצווארון

 ורים למפלס הריצוףר מאריך עם חיש לחבר צינו. והן מעליולצווארון 

בקצה העליון תיושם סבכה . ול"כפ מסוג "נקז הים למחסומי רצפהמתא

 יש ,ינור המאריך הנ"למסביב לצ. סטה לסינוןפלדה עם רשת נירו תממסגר

 סינון. ליישם חצץ+בד

איטום מעברי צינורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי  .9

  ות היצרן.     רצפה ולפי הנחי\לב עם איטום קירותשובמ ,)ס"מ 10*10)

 

 יבצע בדיקת הצפה לפ ,ים(בות האיטום )כשבוע ימוש מלא של שכייבלאחר  .10

 .1חלק  1476הנחיות ת"י 
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 יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים ,על חומר האיטום .11

        ,יריעות הנ"לני העל פ. 1חלק  1463מ"ר העומד בדרישות ת"י \גר' 400במשקל 

מדה הגנה עם רשת זיון בעובי  לצקתיש  ,רוהקונסטרוקטיות בכפוף להנח

 ייושם הריצוף. ,מדה ההגנה על. ס"מ 5של        מינימלי

 הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות תבוצע באמצעות דבק תקני העומד .12

יצרן ההמתאים לפי הנחיות  ,תקן בעל תו ,1555ות"י  4004בדרישות ת"י 

ח תקני טי על תשתית ןהתית טיח תקני ולהדבקת אריחי קרמיקה הן על תש

 לי שישם על הקירות.מצופה בחומר הצמנטי ההידראו

 

 הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות 05.13

ום ייש  ולפני ם רטובים"ריחד ,מרפסות ו ,בסיום עבודות האיטום בגגות .1

 1476התאם להנחיות שבת"י תיעשה בהם בדיקת הצפה ב ,הגנה             שכבות

 72 למשך על נקודת הגג הגבוהה ביותרמ"מ מ 30 לשות יוצפו ברום הגג. 1חלק 

 על י רטיבות או דליפה יתוקן המקום הפגום ויחזרובאם יתגלו סימנ. ותשע

יבצע  ,כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים. צפה עד לקבלת גג אטוםבדיקת ה

 ת פתחים.הגבהות זמניות או יאטום זמני הקבלן

 למקרהות את כל ההכנ י הבנין ולעשותאת ההצפה יש לתאם עם משתמש .2

 נין וכןגישים בתוך הבם ריזרילו יכוסו אבבמסגרת הכנות א. שתהיה דליפה

 תינתנה הנחיות לפתיחה מידית של המרזבים.

 אך תמנע ,סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום .3

 מהגג.ביעילות את יציאת המים 

    תליון של יריעוהקצה העה בום בשום מקום מגיש לוודא שאין פני המים גבוהי .4

    ול מקומי אשר יאפשר בכל זאת אתום כזה יש לבצע טיפאם קיים מק. החיפוי

במידת הצורך יש לבצע כל בניה . דבר זה יתואם עם המפקח. קיום ההצפה

 ההכרחית לביצוע ההצפה.    זמנית

    מים ורק לאחרג מלא ובעוד הג ליאה של הגגת הצפה משעו 72לאחר סיום  .5

כאילו הסתיימה  ייראה ,ק את יציאות המרזב ויובש התקרהשהמפקח בד

 בהצלחה.    פהההצ

ירוקן  ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ,נזילות ,בכל מקרה של הפסקת הצפה .6

 איטומו המוחלט. בלתויוצף מחדש עד לק ייובש ויתוקן ,ממים    הגג

 

 



50 

 

50 

 

 

 

  יות הקבלן בתקופת הבדקראח 405.1

 

 הבדק דוש עבודות האיטום תוך כדי תקופתת לחימתיחסו ההוראות סעיף ז 

 ה וכן בסיום תקופה זו.המוגדרת בחוז

ר עונת או קירות ייבדק לאח\במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו .1

אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות . מצב האיטום ,הראשונה      הגשמים 

קון ח תיכרהבולא  ,רה המפקחאת האיטום בהיקף שעליו יו חדש הקבלןי

מקצועי ובחומרים ובאורח ה כל חידוש יתבצע בשיטה. מקומי בלבד

הקבלן יבטיח שתוך . שיורה המפקח פיהאיטום המקורי או כ שלפיהם בוצע

 ,האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים ואחרים וכל אשר ייפגם כדי חידוש

פן וא. ו של האיטוםיתוקן ע"י הקבלן עם סיום חידוש ,נזקויי יתלכלך

 דורש אישור של המפקח.וש החיד

 במשך. שנים 10תקופת בדק של לאיטום תהיה למשך  ת הקבלןאחריו .2

בתום כל תקופת  ,1התקופה הנ"ל יבוצעו הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף 

 גשמים ובסוף כל קיץ. 
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 בניןמסגרות  – 06רק פ
 כללי 06.01

ות ת הסבכלהשענ תות, סבכות ומסגרמוסולודות המסגרות כוללות התקנת בע .1

מגוב ידני, סבכות להגנה על , חים ותעלות זרימהמעל פתה, לפני היציק שיותקנו

 המפורטות.חלונות. פרטי המסגרות לפי התכניות 

  "¼1נורות ימחוזקים אל הקיר מצ  "¼1נורות ראשיים יהסולמות יותקנו מצ .2

 ים הראשי תונוריח חורים בצדויורכבו ע"י ק. השלבים ¾" רות וניושלבים מצ

שלבים לחורים הנ"ל ת ה, הכנס¾" לבים יצוני של השמתאימים לקוטר הח 1¼"

נור הראשי, וחבור השלבים אל יבאופן שיגעו בדופן הפנימית הנגדית של הצ

 .316' נורות נירוסטה מסיהסולמות יותקנו מצתוך. ינורות הראשיים ע"י ריהצ

 בץפוי חלקי מסגרות באיצ 06.02

 אחרי גמר כל עבודותאמבט חם. ו', יצופו באבץ ע"י טבילה בכו סבכות נורות,יתנים, צויוז
ת"י  "ימיקרון ועפ 100-קוי בסלון חול. עובי שכבת הגלוון לא יהיה פחות מיתוך וניהר

 ל.לאחר קביעתם במקום ויציקת הבטון יצבעו באפוקסי כמפורט לעי .918
 הבטון. קתהנ"ל יקבעו במקום לפני יצילקים החכל  

 ת  באפוקסיי מתכקלחצביעת  06.03

 כדלקמן )הצבעים תוצרת טמבור(: מתכת באפוקסי תבוצעורות פלדה וחלקי ניצביעת צ

 - נורות שחוריםיחלקים וצ .א

 סוס סלון חול בלבד.יהכנת השטח לצביעה ע"י ר .1 
 .60/30שכבות צבע יסוד אפוקסי  2 . 2  
 אפור.ן בגוו 60/31ע עליון אפוקסי ות צבכבש 2 . 3  

 - גולווניםנורות מיחלקים וצ .ב

 וגל.שכבות צבע יסוד אפ 2 . 1  
 בגוון אפור. 60/31צבע עליון אפוקסי שכבות  2 .2  

 מיקרון כל אחת. 60עובי השכבות  

 מעקות, סולמות ושרשראות 06.04

 316חלד מס' -אלת ובתוך התאים יותקנו מפלד ומחוץ לה המעקות והסולמות בתחנהכל 
ת מפלב"מ לאורך המעקה ביניים ופחי יד שלב לו מאחזקות יכלמעה ת.בהתאם לתכני

 המדרגה.ית בקרבת הרצפה או בתחת

 להשתקת רעשמתקנים  06.05

 כללי 06.05.1

זה דן בהתקנת פתרונות אקוסטיים למניעת מטרדי רעש, בזמן פעולתו של הדיזל רק פ

 : ם בפרק הגנרטור את הפריטים להלןריגנרטור. הנ"ל כולל בנוסף למשתיקי הקול המוזכ

 .תדלתות אקוסטיו -

 גנרטור.-האוורור לדיזלפתחי  -
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 הפליטה של הגנרטור.טפול בצינורות  -

ההשתקה כעומד בדרישות המשרד לאיכות  מתקןבאחרית הקבלן לבצע את  מודגש כי

 הסביבה הדרישות המחייבות.

 דלתות אקוסטיות 06.05.2

 תעשנהת דציבל. הדלתו 40כושר בידוד של  ליכל הדלתות והשערים האקוסטיים יהיו בע

ם, ניחים בעלי עוביים שוהבאים: הכנף תעשה מסנדוויץ' של שני פ הפרטים ימפח על פ

מ"מ אשר ימולא במזרוני  50. בין הפחים יישאר מרווח של מ"מ 1.5מ"מ ושני  2האחד 

הפנימי ם ק"ג/מ"ק. שני הפחים ימרחו בציד 80ומשקל מרחבי של  2צמר סלעים בעובי "

ך, )טיפול כנגד רעידות(. יש ווה ער" או שרק-" מתוצרת "פז54 בחומר מרסן מסוג "פזופון

ם דירוג בהיקף והמשקוף יבוצע צע עיים עובי הפח. הכנף תבועמוח שכבה שעובייה כפלמר

עם דירוג כפול. בהיקף בתוך המדרגות יוכנסו פרופילי אטימה מניאופרן יש להבטיח גם 

נ"ל. אטימה כ אטם עם פרופילית ע"י סגירת הדלת כנגד מדרגה אשר סףאטימה נאותה ב

שכבות של צבע סופי י יסוד עשיר אבץ ושת דלתות תצבענה בשתי שכבות של צבעה

 גוון שיקבע ע"י המפקח. הדלתות תהינה מתוצרת חב' ח.נ.א. או שוו"ע מאושר.ה, בבהתז

 גנרטורים-פתח האוורור לדיזל 06.05.3

עם  160x240בגודל  טיה אקוסרטור יותקן תא )דלת( השתקגנמול הרדיאטור של הדיזל 

מ"מ שמטרתו ליצור  2בי עשוי פח בעו  ות בולעות רעש. הפתחים יחוברו ל"משפך"מחיצ

ה של הפתח לכפול מהשטח המקורי, על מנת שבסופו של דבר יישאר שטח החתך הרחב

הפחים, הן של  מ.מ" 2הדרוש למעבר אויר. בהמשך למשפך תחובר תעלת פח גם היא מפח 

" 54למניעת זמזום הפח, מסוג "פזופון מיוחד,  , יימרחו בחומרפךהתעלה והן של המש

וכנסו מחיצות בולעות רעש. המחיצות ווה ערך. בתוך התעלה יאו ש קר"-תוצרת "פזמ

 80ס"מ, משקל מרחבי  10עשויות מסגרת פח מגולוון עם מילוי צמר סלעים בעובי 

אורכן  מהשטח. 30%חות לפורר משני הצדדים. החירור יהווה מחק"ג/מ"ק, עם חיפוי פח 

ימת האוויר כאשר בין ון זרנה במקביל לכומ'. המחיצות תותק 1.75ל המחיצות יהיה ש

ס"מ. בין שתי המחיצות הקיצוניות לבין מעטפת  10חיצה אחת לשניה יושאר מרווח של מ

יצות ומניעת תזוזתן מחס"מ. להבטחת המרווחים בין ה 5-10הפח יושאר מרווח של 

האחורי של תא ההשתקה יותקן תריס  . בחלקU ות לתוך מסלולייצתוכנסנה המח

. את כל המשתיק יש לחבר בעזרת עוגן מ"מ ורשת נגד חרקים 2 בעוביות פח קבועות מרפפ

ס"מ  5/50/50היקפי עם בורגי עיגון אל קיר המבנה וכן תמיכות מלמטה בזוויתנים 

ת והחלונו מסביב. הדלתות מיבין המשתיק למבנה יותקן אטם גו ה.המעוגנים לקיר המבנ

 יהיו מתוצרת ח.נ.א.
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 ציוד אקוסטיטבלת ריכוז  06.05.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות יאורת

 " Hמשתיק קול פליטת אויר מהרדיאטור עם גלגלים דגם "

 דציבל 40מ'. ניתן לפרוק מהיר. הנחתה:  1.5ס"מ באורך  160x240במידות 

1 

 ס"מ  x 240160 " במידות Hן בחלון דגם "תקמשתיק קול כניסת אויר מו
 דציבל 40נחתה: ה מ'. 1.50ועומק 

1 

 2 הנ"ל ת על המשתיקיםסי גשם + רשתותרי

 1 דציבל 50ס"מ. הנחתה:  100x240במידות  AD-50דלת כניסה 
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, גילוי וכיבוי אש, אחזקה נגד פיקוד ובקרה בתחנה ,עבודות חשמל - 08פרק 
 ילוי גזיםג פריצה,

 כללי  08.01

 3איבת שפכים. בתחנה תותקנה נה לשל בתחעבודות חשממפרט זה מתייחס לבצוע 
-ים, ציוד בקרה ופיקוד וציוד עזר נלווה. כמו כן יותקן דיזלות, מפוחים, מאווררמשאב

גנרטור לאספקת חשמל בעת הפסקות חשמל ברשת חח"י. מחירי עבודות החשמל כוללים 
 פעלה.ביזרים, עבודות ההתקנה חיבורים, בדיקה והאת כל חומרי העזר והא

נים של ארץ ים ובהעדר כאלה בתקשיסופק ע"י הקבלן יעמוד בתקנים הישראל ציודכל ה
היצרן. העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, תקנות החשמל המקובלות בארץ, 

 וההוראות הנהוגות בחברת החשמל.

מערכות עזר תהיינה סמויות בצנרת חשמל כל ההתקנות של חוטי החיבור במעגלי מאור ו
גבי  י הפיקוד יותקנו על. כבלי הכוח למשאבות ולחלק ממעגלהתחנהניית תקן בזמן בשתו

 סולמות רשת ותעלות רשת.

באחריות הקבלן לבדוק התאמת התכניות למיקומם ולסוג הציוד המסופק ולדאוג 
 הכבלים. בהתאם לכך לביצוע כל ההכנות הדרושות להתקנתם הסמויה של

 ארון חשמל ופיקוד 08.02

תעלת  בטון מ"מ עובי ויועמד על בסיס  2ה מגולוון ח פלדמל פיקוד יבנה מפארון חש
 שמל. הארון יבוצע בארבעה חלקים: ראשי, שירותים, מתנעים ופיקוד.בחדר הח

כל מכשירי הפיקוד וההפעלה יותקנו על הפאנלים הקדמיים של הלוח בהתאם לתכנית 
 .'ע"י שלטים מסנדוויץ המצורפת ויסומנו

 א צורך בגישה מאחור.וח תהיה מלפנים ללים הללמכשירים ולחיבורים בפנגישה 

 ו ע"י מדבקות בסימון הניתן למכשירים בתכניות החשמל.כל המכשירים יסומנ

 חוטי החיבור ימוספרו לפי שם מכשיר ומספר מהדק אליו הם מתחברים.

ם יקבע לאחר גנים תעשייתיים. הספק המזגניהלוח יהיה מוגן נגד קורוזיה ויצויד במז
 קח.  רן ויוגש לאישור המפאשר יוכן ע"י היצ תרמי חישוב מאזן

. כל המכשירים והאביזרים יהיו תקניים. לא 61419לוח יבוצעו לפי ת"י כל העבודות ב
 תותר התקנת מכשירים ואביזרים לא תקניים.

 המפקח.תכניות הייצור כולל רשימת פריטים יוגשו לאישור 

ת ונחירים, ק"ג, צנר 5לון גז עם ב יבוי אש אוטומטית תקניתהלוח יצויד במערכת  כ
 ת וצופר.רה, חיישנים, מנורויחידת בק

 ציוד בקרה 08.03

 תבקר מתוכנ .א

הפיקוד האוטומטי של התחנה יבוסס על בקר מתוכנת. הבקר יהיה מסוג תעשייתי 
ובקרה של מכשירי פיקוד קומפקטי ויצויד בכרטיסי כניסה/יציאה לצורך ממשק עם 

 המתקן.
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לשנות  חלק  שבעזרתה ניתן יהיה גם שמל יחידת תצוגהוח החכמו כן תותקן בחזית ל
ם לפי הקביעה מראש בתוכנת הבקר ועל ידי כך להגיע להפעלה אופטימלית של מהערכי

 ציוד השאיבה בתחנה.

ורטים לפי המק"טים  המפמורכב  SIMATIC S7-1500הבקר המתוכנת יהיה מסדרת 
 ים בכתב הכמויות : לבנטיובכמויות לפי התכניות וסעיפים ר בסעיפים להלן

P/N 6ES7513-1AL01-0AB0  מעבדCPU 1513-1 

P/N  6ES7954-8LC02-0AA0 כרוןיכרטיס ז 

P/N  6ES7507-0RA00-0AB0  ספק כוחPS 60W 

P/N 6ES7590-1AF30-0AA0 סרגל התקנה 

P/N 6ES7155-5AA00-0AB0 כניסה/יציאה רטיסי בקר ממשק לכET 200MP 

P/N 6ES7521-1BL00-0AB0 כניסות דיגיטליות 32ס כרטי 

P/N 6ES7522-5HH00-0AB0  יציאות ממסר 16כרטיס 

P/N  6ES7531-7KF00-0AB0  כניסות אנלוגיות 8כרטיס 

P/N  6ES7532-5HD00-0AB0  יציאות אנלוגיות 4כרטיס 

P/N  6ES7592-1AM00-0XB0 סמחבר קידמי לכרטי 

P/N  6AV2124-0QC02-0AX1 " דגם   15פאנל תצוגהTP1500 

P/N  6GK5208-0BA00-2AB2  ורטיםפ 8מתג אתרנט 

 FortiNet FortiGate 60E-DSL/Jנתב קווי מדגם  כן יותקן-כמו

 הבקר יצויד בכבלים מקשרים, מחברים וכל יתר הפריטים הדרושים לפעולתו המושלמת.

 מערכת בקרה וצפייה מרחוק .ב

ת מצלמות מערכ כן תותקן-במערכת בקרה ממוחשבת של התאגיד. כמותשולב התחנה 
מערכות הנ"ל כולל ההכנות לשילוב את הן יתכנן ויבצע אבטחה עם הקלטה ושידור. הקבל

התחנה בבקרה ובצפייה מרחוק לפי הוראות מפרט זה, כתב הכמויות  והנחיית יועץ 
  בפועל.ביצוע הבקרה של התאגיד אשר יימסרו לקבלן לפני ה

 אשר בכתב הכמויות של המכרז. בודותכך כלולה בסעיפים של הציוד ושל הע-תמורה על

 פעלת המשאבותתוכנה לה .ג

יכין את התוכנה להפעלת המשאבות לאחר לימוד והבנת המערכות ההידראוליות  הקבלן
והחשמלית בהתאם למפרט זה ולתכנית הפיקוד המצורפת, וכמו כן בהתאם להנחיות 

 דס.המהנ
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על כל אביזריו ועם  החשמלקה הראשונית תבוצע בבית המלאכה עם גמר בניית לוח דיהב
 וח לשטח תאושר ע"י המפקח בכתב.הוצאת הלולה בשטח. דימוי כל מצבי הפע

לאחר התקנת המערכת והפעלה ניסיונית יעודכנו במידת הצורך ההתניות והפרמטרים 
 .הבסיסיים כדי להתאים את התכנה לתנאי המקום

ה )מסופון( כולל אלה התצוגת ומצבים חריגים יוצגו לפי סדר חשיבותם על גבי תקלוכל ה
 פיקוד.בלוח הנורות סימון שמוצגים גם ע"י מ

 התקנת הבקר .ד

ההתקנה והחיבורים של הבקר למתח האספקה ולמעגלים החיצוניים תבוצע לפי הנחיות 
 .ל המערכת הכלליתמרכיבים שונים שהיצרן ויינקטו כל הצעדים למניעת הפרעות בין 

למיניהם במבודדים, חוצצים או מסננים צורך אם יתברר תוך הפעלת המערכת כי יש 
בעבוד עבודה זו לא מערכת, הקבלן יבצע זאת באישור המהנדס. שילוב בין מרכיבי הל

 ישולם בנפרד והמחיר כלול במחיר הבקר.

 מד מפלס שפכים .ה

ת סוניו-"י שתי מערכות אולטרהבשני בורות השאיבה תבוצע ע מפלס השפכים מדידת
 משני מכשירים:נפרדות שכל אחת מהן מורכבת 

עובר את תקרת הבור ה "12ר על קטע קצר של צינוהמכשיר הראשוני שמורכב  -

 . 6מ', זווית פתיחה מירבית  15הרטוב, תחום מדידה 

שני שכולל בתוכו את עיקר המערכת האלקטרונית, אמצעי תכנות המכשיר המ -

ווה יציאות לכיוון מערכת הפיקוד של המשאבות. המכשיר המשני מהראשוני וה

 וח הראשי.ולכן יותקן מחוץ לליחידה מוגנת עם חלון תצוגה בעצמו 

מערכת המדידה תספק לבקר המתוכנת גובה השפכים בצורה של אות אנלוגי  -

4÷20mA 10÷0.5יציאות ממסר נפרדות. תחום המדידה יהיה  2כן  וכמוm  עם

 "Pulsar"של חב'  Black Box130-LCDגם יהיה מד . המכשיר0.01mל רזולוציה ש

 או שו"ע מאושר ע"י המפקח.

 הסניקהבקו  מד לחץ 08.04

או שוו"ע  ROSEMOUNTשל חב'  2088הלחץ תבוצע ע"י מתמר לחץ מדגם ידת מד

ביחס ללחץ. תחום  4-20mAם את לחץ המים לאות חשמלי מאושר. המתמר הנ"ל יתרג
ת המשאבות,  בפיקוד מ'. נתון זה יוכנס לבקר וישמש לבקראט 0-6המדידה יהיה 

 .מו כן להעברה לרחוקקומי כהמ

 ממיר תדר() מהירותוסת  תנעמ  08.05

יהיה בנוי על בסיס ממיר תדר  –( VARIABLE SPEED DRIVEמתנע משנה מהירות )
נכרוני של משאבות ויסות רצוף וחלק למהירות הסיבובים למנוע אסיסטטי ומתאים לו

מתוצרת חב'  ACS550-01-0157A-4חידה ה  דוגמת היקוו"ט. המתנע יהי 55של  בגדלים

ABB יבת תחנת שאיבה לביוב גולמי, דהיינולהתקנה בסבם ע יתאיהמתנ שר.אואו ש"ע מ 
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 10ה של דקה אחת כל חלוקב 50%לסביבה קורוזיבית. הממיר יאפשר העמסת יתר של 
 דקות.

לבדוק מקרה של הגבלת הערך העליון יש בכל  הרץ. 3050תחום שינוי התדירות הצפוי: 

 420 י אות חשמלע"תבוצע ממיר ת הקרהנקוב. בלא יעבור את העומס  כי עומס המנוע

mA – ניתן יהיה לעבור שאבות. בעזרת מפסק פיקוד מהבקר המתוכנת בפיקוד המ
ית מקומית בעזרת נגד משתנה נגיש. בכל מקרה הגדלת התדר לא תגרום לבקרה ידנ

-4ירות המנוע היציאת אות ייחוס למ ל המנוע. למתנע תהיה כמו כןסת יתר שלהעמ

20mA. 

 ללא מעצור חשמלי. –ם פים ומנתקיוקענים עלא מגה להיהמתנע י

 יותקן על הקיר לפי התכנית. – IP54בנה פתוח המתנע יהיה במ

 ביבה קורוזיבית של תחנת שאיבה לביוב ולעבודה רצופה בטמפרטורתתאים לסהמתנע י

ר , יציבות התד95%ות חצילות המתנע תהיה לפלחות יחסית.  נ 0-50C ,95%הסביבה 

 . 10%כניסה נויי מתח השיב 1%ח ת המתיבויצ. 0.5%

בחזית  תקןיו –ים. פאנל הבקרה הדיגיטלי נון, הגנה ובקרה מקומילמתנע יהיו אמצעי כיוו
 המתנע.

לפי דרישות חב' החשמל ולפי המתנעים יעמדו בדרישות להגבלת ההפרעות לרשת ההזנה 
 העבודה. ביצועיהיו בתוקף בעת התקנים ש

 פיקוד המשאבות 08.06

 ליכל 18.6.

ר הרטוב ובהתאם וטומטי  מלא בהתאם לגובה השפכים בבויה אשאבות יהקוד המפי
 חנה.לכמות השפכים הנכנסים לת

ה ות להפעלה ידנית וזאת לצורך בדיקת המשאבות ובצוע עבודות תחזוקם אפשרתהיה ג
 שונות.

 ידניתהפעלה  8.6.2

)עבור  הפיקודבלוח  3S1 -ים ובלוח המתנע 1S1מפסקים את ה ידנית יש להעבירלהפעלה 
בהתאם(. למצב "הפעלה" ו"יד"  3-ו 2 -מתחלפת ל 1הקידומת   3ומס'  2ת מס' ויחיד

. המשאבה תכנס לפעולה בתנאי שמפסק בטחון 4S1רגעית על הלחצן בהתאמה, ללחוץ 

2S1 בה הוא המשא נאי נוסף לפעולתצב "מחובר". תהמשאבה נמצא במ קם לידהממו
 המינימלי  לגובה ם מעלהינב הרטו שפני המים בבור

ה הבור הרטוב או גובה בית המאיץ, הגבו ס"מ מעל הרצפה של 100 –מותר לשאיבה ה

המורכב  1R1רות הסיבוב במצב הפעלה ידנית נקבע בעזרת פוטנציומטר מביניהם. מהי
 המתנעים.בתא 

ס , הגבלה זו תוכנHZ50 -מעל ללמנוע לא תעלה  רות מתח ההזנהבכל מקרה תדי
 צרן.ציג היע"י נים נעבמת



58 

 

58 

 

ופסק" או כאשר  פני המים ירדו תופסק אם אחד המפסקים יועבר למצב "מהמשאבה 
 י.המינימל למפלס ההפסקה

 הפעלה אוטומטית    8.6.3

 המערכת. ודכנו בעת הפעלה והרצתהערה: כל הערכים להלן הינם מקורבים ויע 

דות ר היחישל יתים סקן המפוכמו כ 3S1ר את המפסק להעבילה אוטומטית יש להפע -

 טומט".ולמצב "א

בין שלוש  כנס לפעולה היחידה התורנית ממ' ת 2.20-כאשר המפלס יעלה ל -

רנות בין המשאבות תתחלף באופן אוטומטי לשם חלוקת העומס בין המשאבות. התו

 המשאבות.

ות הנומינלית למהירמהירות האפס עד רגתית וחלקה מהפעלת המשאבה תהיה הד -

סל"ד  1,180-שמתואם למהירות של כ HZ40 -דית לדה מייוירי HZ50 -"ד בסל 1,475

ת זו אם המפלס תישאר במהירומ"ק/שעה. המשאבה  200לספיקה משוערת של או 

 מ' מהרצפה. 1.90 -יתחיל לרדת והבור יתרוקן עד ל

יוגברו  לעלותפעולה או יתחיל מכניסת המשאבה לא ירד משך דקה פלס לאם המ -

עד אשר הבור יתרוקן.  "ק/שעהמ 450 ( אוHZ50ד )סל" 1,475-הסיבובים עד ל

 ס"מ לדקה. 10המפלס תהיה מהירות ירידת 

( המפלס ימשיך לעלות ויגיע HZ50סל"ד ) 1,475-באם בפעולת המשאבה התורנית  -

( שתי המשאבות HZ50סל"ד ) 1,475-בה שניה בעולה משאתכנס לפ מ' 2.20למפלס 

-תהיה כצב זה בות במי המשאשל שתרת ועה המשה במהירות מלאה. הספיקעבודנת

 מ"ק/שעה.  650

לפעול  מ' מעל הרצפה משאבה אחת תישאר 1.90של ל לרדת לגובה אם המפלס יתחי -

גם  מ' תופסק 1.80גובה ( והשנייה תופסק. בHZ 50סל"ד ) 1,475במהירות המלאה 

 המשאבה השנייה. 

סיבוב רות המהית ך התאמע לפי מפלס השפכים תות תתבצ: הפעלת המשאבוסיכום -

פטימליים. הערכים לעיל ות לשאיבה בלחצי סניקה ומהירויות אוהמשאב וספיקת

 בלבד. ים להמחשהאינם מקורבים וניתנ

 הגנות  08.07

נה זו תפעל חוזר יחידתי. הג-רך של שסתום אלכל משאבה תצויד במפסק גבול על ציר מאו
שניות  20 -ך כתו תחהשסתום לא יפים מלאים כאשר משאבה בסיבובפעולת ה במקרה של

 ל.שאבה. המשאבה תופסק ותעבור למצב נעועלת הממהפ
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של חב'   1185Wעידות מסוג על צינור יניקה  בכניסה לכל משאבה יותקן חיישן ר

MONITRANשיקבע בתאום ת תעלה מעל הסף שאבה רמת הרעידו. אם בעת פעולת המ
 נעול. בה ותועבר למצבתופסק המשא –המשאבות עם ספק 

-ולטרהאה בוי מלא של הבקר ושל מערכת המדידהמפסקים לגי –צופים יד במיצוד הפיקו
ללא תלות בבקר אותה במהירות מלאה סונית. לכל משאבה יהיה מצוף משלה אשר יפעיל 

 סוני. –או במד הגובה האולטרה 

 טורגנר-דיזל 08.08

 גנרטור להספקת זרם-דיזל תהריץ ולמסור למפקח יחיד, לעל הקבלן לספק, להתקין
 פורט להלן.המלפי  שמלח

 PRIMEלעבודה מתמדת )סל"ד  1,500 -קוו"א ב 180נרטור יהיה בהספק של ג-הדיזל .1

CONTקוו"ט עם  55שאבות  עם מנועים  אים להנעת שתי מ( בעומס מלא, מת

 קוו"ט. 40-ל כף שר סטטי ועומס מנועי ומעורב נוסמתנעים מסוג  ממיר תד

יהיה ללא  חוטים, הגנרטור 4, 0.8ספק ם הקדהרץ מ 50וולט  400/230ה אמתח היצי

או   PMGמסוג טרופי, מערער  Fטור דרגה לרוטור וסטוד אפוקסי מברשות, עם ביד

AREPגנרטור יהיה לפחות -. כושר ההתנעה של הדיזלSKVA 300  עם נפילת מתח

 ו"ע מאושר.ואו ש  Leroy Somerוצרת תLL5024B וגמת , ד25% -מותרת עד ל

 10C+45C-לטמפרטורת הסביבה ע"י רדיאטור טרופי ם ור מיקירם הדיזל יהיה ע .2

 .DIN 6270או  B.S.649/59 בתקנים ויעמוד

ופקו מורכבים על מסגרת פלדה משותפת ויהוו יחידה מושלמת יזל והגנרטור יסהד .3

 ואביזריה.על כל חלקיה 

ם . שני האמצעיחלל בגנרטור ם מוקדם והגנרטור במחמםימומנוע הדיזל יצויד בח .4

תהיה  גנרטור-שמל של הגנרטור. יחידת הדיזלו אוטומטית מלוח החעלל יופהנ"

 ב. תחנת שאיבה לביועמידה בתנאים הקורוזיביים של 

על ידי או שוו"ע מאושרים  1106C-E66TAG4  PERKINSמנוע הדיזל יהיה דוגמת .5

ץ עם ניסיון מורשית באר תועם נציגו ISO9000תקן  בעלכבים במפעל המהנדס, מור

שרותי ידות מהסוג הנדרש ובעלת יכולת למתן חות בהתקנות של היחלפשנים  5 של

 תיקון ואחזקה מוכרים.

לפס השוואת פוטנציאלים ע"י  –יחוברו כל אחד בנפרד גוף של הגנרטור הלוח וה .6

 .ממ"ר 1x95מוליכים 

גן נירוסטה מאומפקת והרכבת מעביר גמיש הס גנרטור תכלול את-אספקת הדיזל .7

 40ו משתיק אחד משולב להנחתה של  א 6ני משתיקי קול "ש טה עםפליה , צינור6"

(A)dB קרה, בידוד תרמי של ר. תלייתם על התתוצרת ח.נ.א בע"מ או שוו"ע מאוש
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לוון, מעבר פתח בקיר להוצאת הצינור בתוך המבנה ע"י חומר מבודד וציפוי פח מגו

 מפלט.ורים בקצה הפהפליטה, והתקנת רשת צי נורצי

 מתאימים לגודלו.על בולמי זעזועים  ודר יעמרטוגנ-הדיזל .8

 BS :1972עמוד בתקן או דומה, הגנרטור י BS 5514: 1977/79הדיזל יעמוד בתקן  .9

 או דומה. 4999

עברה במידת הצורך לפיקוד גנרטור יהיה אוטומטי מלא עם אפשרות ה-פיקוד הדיזל .10

 ר עוקף בקר.ישיידני 

ילת מתח לכיוון במקרה של נפ  ניתנתיה שהר יופעל אוטומטית אחרי הוגנרט-הדיזל .11

 -ירד ב חת, או כאשר המתח ברשת הנ"ל יעלה אוברשת החיצונית לפחות בפזה א

 כו הנומינלי, או במקרה של היפוך פזות.מער 15%

השהייה  אחרלגנרטור -צב תקין, יופסק הדיזלעם החזרת המתח ברשת הארצית למ .12

-זלת הרשת הארצית והדייסין כנס בומבודה ללא עומס. העברת העעת לכיוון בניתנ

שמלית יים נעולים מכנית ביניהם עם אבטחה חגנרטור תהיה ע"י זוג מ"ז  אוטומט

עברות תבוצענה לאחר השהיות ניתנות לכיוון. מפסקי הזרם הנ"ל יותקנו נוספת. הה

 לוח חשמל ראשי.ב

 :אותנה ההגנות הבהייגנרטור ת-לדיזל .13

 ןמלחץ ש -

 חום יתר -

 עההתנת הגבלת ניסיונו -

 דלק ביניקה סרחו -

 ים ברדיאטורמ חוסר -

היה מחובר  אם –הגנרטור יתנתק העומס מ –תופעל  במקרה שאחת ההגנות הנ"ל
ם והדיזל יפסק כאשר הפיקוד יעבור למצב נצור. הפעלתו מחדש תתאפשר מקוד

 ן.י מפעיל המכוע" לאחר לחיצת לחצן "ביטול התראה"רק 

 DGC– 2000ר, ותהיה מדגם טוגנר-לדיזה קרה תותקן בלוח החשמל שלביחידת ה .14

 ע מאושר לפי סטנדרט מל"ח.של חבק "סולקון" בע"מ או שוו"

וח חשמל ובקרה המותקן על הגנרטור. כל החיבור שבין טור  יסופק עם לגנר-הדיזל .15

 צעות מחברים. הלוח הנ"לבאמפיקוד והבקרה על הגנרטור יהיו הלוח לבין מעגלי ה

 .I.P. 44יהיה ברמת בידוד 
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מד לחץ שמן.  רים סטנדרטי של יצרן הדיזל שיכלול: צמו יותקן לוח מכשיע הדיזלעל  .16

 לה מכני ולחצן התנעה., מונה שעות פעומטר טעינהמד חום, אמפר

 פעלתו במצב אוטומטי מרחוק.מרכב הגנרטור יכלול את כל החיישנים הדרושים לה .17

 גנרטור-לווה לדיזלד נציו .18

 דלק  מסנן -

 מסנן שמן -

 מסנן אויר -

 צברמ -

 ור לטעינת המצברנטאלטר -

 נע )סטרטר(מת -

 חימום מוקדם במנוע -

 גנרטורחלל במחמם  -

שת אישור היצרן על התאמת היחידה ם תבוצע לאחר הגגנרטור למקו-הדיזלהבאת  .19

 מה במפעל היצרן. הפעלת היחידה,לדרישת המפרט ובדיקת היחידה בעומס ד

 גנרטור.-זלדיצרן הם יטענה בנוכחות נציג מוסמך מערצה והמסירה למפקח תבוצהה

 ק ראשימיכל דל .20

מ"ק.  2.0ל כל משני בעל נפח של דלק מלבני עם מיגנרטור יסופק ממיכ-דלק הדיזל
 ל יותקן במאצרה מבטון בחצר התחנה.המיכ

כמו כן ו DIN 6608לפי תקן גרמני  ST37-2 מ"מ בעובי 3המיכל ייוצר מפח פלדה 
ד השיכון ומשרד שרשל מ טיםפרטים המקובלים בארץ כמו מרלפי התקנים והמפ

כל יצבע בצבע אטמ'. המי 0.6של  טחון. לפני הצביעה המיכל ייבדק בלחץהבי
 מיקרון. 300צבע  באפוקסי עליון נוספות עד לסה"כ עובי של סי יסוד ושכבות אפוק

חיבורי  ,Sch40ר )לא מגולוונים( תפ רות פלדה שחורים ללאתהיה מצינוצנרת הדלק 
סוד פעמיים וסופי בשתי קרקעית תצבע בצבע יל רת העהצנ. הצנרת ע"י ריתוך

בע ת חם מעל שכבת צבשתי שכבות צבע זפקרקעית תצבע -התת שכבות. הצנרת
 קורוזיבי אחר.-מיניום או צבע יסוד אנטי

ר הארקה יהיה יבוחוט חי מעברים גמישים תקניים. החיבורים לדיזל יבוצעו ע"

 רקה! לא לפרק".האלט: "ם שג . יותקןPVCמ"ר עם בידוד מ 50נחושת 

י עם זרה, אוורור, מילוצינורות יניקה, החכל יצויד באזניות הרמה, מוט מדידה, המי

לחיבור מהיר, מגוף ניקוז המיכל ומגוף לניקוז המאצרה  OPWומחבר  מגוף כדורי
 ותפעולו.כל האביזרים הדרושים להתקנת  המי ויתר

 גנרטור-מתקן הדיזלאישור הפעלה ל .21
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גנרטור ומיכל הדלק יהיה על הקבלן -התקנה והפעלת הדיזלב בודותהע מתעם השל
י על מתן רישיונות ד האנרגיה האחראודק מוסמך מטעם משרהעביר בקורת של בל

 הפעלה למתקני כח וביקורת מטעם  ח"ח.

 תאום עם המפקח והמתכנן.דק בל הדרישות של הבון ליישם את כבאחריות הקבל
 .קחרישיון ההפעלה יימסר למפ

 ארקהה 08.09

התכנית את כל הגופים לפי  נרטור תותקן הארקת יסוד, הקבלן יחברג-חנה ובביתן הדיזלבת
הארקה מתאימים, לפס השוואת פוטנציאלים, ולצינור המים של במבנים במוליכי המתכתיים 

 הכיור.
-פינות חלק המבנים התת עבור בכלל ברזל עגול שיתכלול כלוב שת היסוד במבנה התחנה הארק

מבנה מעל פני נות הפי 4-רזלי הזיון שהוא יצטלב איתם. בירות( וירותך לכל בוקרצפה י )קעקר
ברזל עגול המרותך לכלוב הנ"ל, שתאפשרנה חבור למערכת ציאות מהקיר של י 4הקרקע תותקנה 

סוד של ארון תעלת הי מרותכת כנ"ל אלן יציאה אחת באם יידרש, וכן תותק אלקטרודות הארקה
 רשימתוטנציאלים. הברזל העגול הנ"ל כלול בחבור לפס להשוואת פל הד"ג,יד ל החשמל, ולקיר

ת במחירי הספקת הברזל וקביעתו שבכתב ות הריתוך כלולוהברזל של הקונסטרוקציה, ועבוד
 הכמויות.

ות ן כלונסאנית הקושרת זיוסטנדרטית תק רטור תבוצע לפי תכניתהארקת היסוד במבנה הגנ
 .בנהלמוהקורה העליונה מסביב 

 י חשמלורחיב 08.10

ורות מרירון וצינורות פי.וי.סי. צינם מהשונים יכללו את הכבלים והשרווליכל החבורים 
 ועד לנקודות הצריכה בהתקנה מתחת לטיח וברצפה.מהמהדקים שבלוח 

ח ע חדירת גזים ללוי למנובפוליאוריתן מוקצף כדשחלת הכבלים השרוולים יאטמו אחרי ה
 .החשמל

 שי אבומערכת גילוי וכי 08.11

 ה אזורים כדלקמן:ה תותקן רכזת לארבעחנבת 

 מללוח חש -

 חדר חשמל -

 חדר משאבות -

 רקעחדר מגוב מכני במפלס הק -

 עם מנגנון הפעלה חשמלי. FM - 200וצע בלוח החשמל בעזרת גז כיבוי אש יב
 גה ופיקוד., מצבר גיבוי, פאנל תצווןתכלול חיישנים, מנורות סימ לליתהמערכת הכ

שור והגשתה לאי התקנות וחיבורים מפורטת ת יכללו הכנת תכניתיוהכמו כתבב מחירי הפריטים
יבורים, הפעלה, קבלת אישור בודק ירים, התקנות וחחוטים לבקרה ולהזנת המכשהמפקח, 

 מוסמך, מסירה והרצה.

 ריצהד פנג מערכת אזעקה 08.12

 מבנים וחצר התחנה.  לגילוי פריצה אשר תכלולכת אזעקה בתחנה תותקן מער
 אשיים כדלקמן:זת לשישה  אזורים ררכויד בתצ כתהמער

 חדר חשמל -

 חדר מגוב -

 נה גנרטורבמ -
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 מתקן נטרול ריחות -

 שערים -

 חצר וגדרות -

מוגן , מודם ני יצוכת תצויד בגלאים , כרטיס תקשורת, מצבר גיבוי ומטען, פעמון ונצנץ חהמער
 בורית.וטומטי לרשת טלפונים צים חייגן אסלולרי ע

התאגיד, הכנת תכנית התקנות ה של ל תאום עם יועץ בקרלוות יכמויהכמחיר המערכת בכתב 
 הרצה.הפעלה, מסירה ו המפקח,יבורים מפורטת והגשתה לאישור וח

 מערכת לגילוי גזים מסוכנים 08.13

 ם כדלקמן:לגילוי גזי בתחנה תורכב מערכת גלאים

 .ppm 0:100דידה , תחום מCOת פחמן תחמוצ -

 .V 0-25%, תחום מדידה 2Oחמצן  -

 .lel 0-100%( , תחום מדידה methaneדוגמת מתאן )ו פיציםם נזיג -

 בית של תחנת השאיבה לביוב.לסביבה הקורוזי יהיו מוגנים התפוצצות, מתאימיםלאים כל הג

כיול הגלאים בקרים. כיוונון ו שורתגיטליים בתקמפר ו/או דיא-מילי 4-20אותות היציאה יהיו 

 חיצוני. ירי מכשע" (non-intrusiveתיחת מכסים )יהיה ללא פ

 ות להלן:תקנו בקבוצות של שלושה גלאים במקומהגלאים יו

 מפלס קרקע בחדר המגוב  -

 מפלס תעלת כניסה של ביוב גולמי בתא הרטוב. -מגוב ס ביניים בחדר המפל -

 בות.מפלס המשא -תא יבש  -

 חדר חשמל. -

 24ר עד בות לחיכולי ליחידת בקרה מרכזית, בעלתגלאים. הגלאים יחוברו  12בסך הכל יותקנו 
 אים עם אות יציאה דת הצורך יותקנו מודולים לחיבור גללאים. במיג

 תקשורת בקרים. רשת דיגיטלית שלאמפר ל-מילי 4-20

ונורית התראה. מזם ב המערכת, זההתראות ומצלמרכזיה תהיה תצוגה דיגיטלית לציון סטטוס 
 .ממסר להפעלת התראות שונותיציאות  5כזיה יהיו עד למר

 מטען אוטומטי.גיבוי עם יד במצבר צורכת תהמע

יופעלו כאשר כיתוב אדום אשר לטים מוארים עם לחדר המגוב יותקנו שבכניסה לחדר החשמל ו
ון והכשרה מיג ל ללא אמצעיבאזורים הנ"באזור שלהם יבצרו תנאים מסוכנים לשהות אנשים 

 .מתאימים

צת בארץ שנים, מופ 3לפחות  שלמוכר ון סידגמים מוכרים בארץ, עם ניהמערכת המוצעת תהיה מ

 DRAGERמתוצרת חב'  הציוד העיקרי של המערכת, דוגמת ציודע"י נציג מורשה מטעם יצרן 
 .03-9250039מיוצגת בארץ ע"י חב' עמוס גזית בע"מ, טל' 

והגשתה לאישור  התקנות וחיבורים מפורטתיכלול הכנת תכנית ויות ת בכתב הכממחיר המערכ
, שלטי ים לתאום בין הגלאים לבין המרכזייהיה, מודולות(, מרכזידיח 12ם )איהמפקח, גל



64 

 

64 

 

רים, התקנות וחיבורים, הפעלה, מסירה קרה ולהזנת מכשיהתראה, מצבר ומטען, חוטים לב
 והרצה.
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 ראיוורומערכת  – 15פרק 
 כללי 15.01

אחד ר אש ,פוגליים על גג התחנהירט"י שני מפוחים צנבוצע עאוורור התחנה בחלקה היבש י

ם ם כניסת אדיפעלו טרהמפוחים . אוויר צח פנימהי להכנסת ד ליניקת אויר והשנועמי

ווררים ציריים על קירות חדר הפיקוד אשר ינקו אוויר מא ארבעהיותקנו . כמו כן למבנה

 בש.מחלל החדר בחלק הי

ד מפוח אח .גג התחנה ים עליפוגלישלושה מפוחים צנטראוורור החלק הרטוב יבוצע ע"י 

ון( עם הראש על )ביחדת אדם למבנה. מפוח שני יופת אויר צח טרם כניסנסיפעל להכ

יפעל להכנסת אויר לבור הרטוב ויעבוד כל זמן  בנה. מפוח שלישיאויר אל מחוץ למ ליניקת

, מערכת לסינון אוויר חלק הרטובעבור ה במקביל, מותקנת. פעולת מתקן נטרול הריחות

על סינון וטיפול בגז ה. המערכת המבוססת ממשעות בי 24יפול בריחות, אשר עובדת טו

החוצה  ופולטת חנון והטיפול בריוב דרך מערכת הסילל חדר המגאוויר מח, יונקת אוזון

 .קוסטיבתוך ארגז א בנפרדהמותקן  בעזרת מפוח ,לאוויר החופשי,

 ייםמפוחים צנטריפוגל 15.02

רה, המתאימים שים הנעה יע ,יםימפוחים צנטריפוגל שהיחמתחנת השאיבה יורכבו  על גג

וצרו באופן יסיון ומוניטין. המפוחים ייוע בעל ניהיו תוצרת יצרן ידהמפוחים  ת עשן.להוצא

צרן ג הייצי ,כאמור ,י ומתועש. במידה שהיצרן מייצר עבור ובשם חברה ידועה אחרתסדרת

 דע של החברה.יואישור כי מייצרם עפ"י רישיון ליצור מטעם החברה 

 ם ובנוכחות כון התקניע"י מ תבוצע בדיקת ספיקה תרפוחים לאהמטרם הספקת 

 ת ומפוחים.לבדיקת תעלו BS-848רש בתקן נדעפ"י ההמפקח 

 

 ובור רטוב מגוב מכני אגף •

אויר  וב והאשפה, ושני להכנסתליניקת גזים מחדרי המג : אחדמפוחים מיועדים שני

ללחץ  .C.F.M 6000 קהלספישניים  :ים יהיויוגלפ. המפוחים הצנטריהמגוב לחדר

 במשטח נטרול ריחות  ןמה, יותקגלי נוסף, בגודל דומפוח צנטריפו. PA 400 סטטי
 וב.בור הרטמה יניקתעבור 

 

 חדרי פיקוד, חשמל, מגופים ומשאבותאגף  •

ומשאבות, והשני , מגופים ויר אל חדרי פיקוד החשמלמפוח אחד מיועד להכנסת א 

 .דריםה טרם כניסת אדם לחהימפוחים תה ויר מהחדרים הנ"ל. הפעלתאליניקת 

 .PA 400ללחץ סטטי  C.F.M 6000לספיקה צנטריפוגליים יהיו מפוחים   

 .אחורהים יהיו עם כניסה אחת ומאיץ עם כפות נטויות יטריפוגלהמפוחים הצנ  

 ה, עם מנוערבהנעה ישיהמפוחים יהיה וזנו סטטית ודינמית. הנע פוחים יאמאיצי המ 

 סבל"ד. 900

 מ"מ 8טר ם יקדחו חורים בקום. בתחתית המפוחיבכסוי הגנה נגד גש ידיצומנוע ה  

חומרים הרגישים לגזים הנפלטים כלול בשום פנים המפוח לא י .לניקוז מי גשם

 מהשפכים.
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ליד כל   .V.Mרת כדוגמת תוצ  R-2פוס יידות מגומי טהמפוחים יורכבו על בולמי רע  

יצוידו  חיםנגד גשם, פתחי המפו הגגון הגנם נו מפסק בטחון מקומי עותקימפוח 

 נגד ציפורים. ברשת

אל  וריין היורדים מהגגס"מ מפיברגלס מש  50 והצינורות המאונכים המפוחיםן בי  

אופרן, תעלות, יס"מ מנ 15ך המבנה השונים יותקנו שרוולים גמישים באורחלקי 

מחירם ש ות הנ"ל,ורבחיבור לצינמ"מ  1/4 1בי ומפח מגולבן בעוקשתות  מעברים

  פוחים.המחירי הרכבת יהיה כלול במ

ע"י כל  פחות.כ"ס ל 4ן בהספק ו תלת פאזיים סגורים לחלוטיוחים יהימנועי המפ   

מזרם החשמל  פוחמפוח יותקן מפסק בטחון מוגן נגד גשם שיאפשר את ניתוק המ

ם חיהרכישה את פרטי המפו לפניח לאשור המפק הגישל קבלןעל ה בזמן טיפול.

 הרכבה.אפיונים ומידות שם היצרן,  על ידו,ם המוצעי

"ע ברת "שגיא" או ששל ח SBC-SMOKE-DDסדרת  גמתיהיו כדוהמפוחים    

 מאושר.

 מאווררים ציריים  15.03

האוויר  מאווררים ציריים ליניקת ארבעהבו יורכ ,בקירות חדר הפיקוד של תחנת השאיבה 

תלת  ס"מ, עם מנוע 50טר קוווינק" בטיאווררים יהיו מטיפוס "מולהמהחוצה. מהחדר 

כבה בקיר, מ"מ מדגם המתאים להר 5ללחץ סטטי  .C.F.M 5400 אוויר י, לספיקתפאז

  יר.ישירות על המנוע עם הבטחה נגד התפרקות מהצבמאיץ פוליפרופילן שיורכב  מצויד

 וד, שיעבCFM 1000יקת אוויר לספס"מ  35החשמל, בקוטר  מאוורר צירי בחדר –בנוסף  

 רת להרכבהסגבמהמאוורר יצויד וויר החוצה. יטת אע, עם טרמוסטט, לפלבובאופן ק

יפתח אוטומטית עם הפעלת המאוורר, וייסגר שי גשם וציפוריםמבחוץ נגד בקיר, בתריס 

 המאוורר.אוטומטית עם הדממת 

על ידו,  ררים המוצעיםאוופני הרכישה את פרטי המעל הקבלן להגיש לאישור המפקח ל 

 ים ומידות הרכבה.ונאפיצרן, הישם 
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קטלוג סימנסהגדרות יצרן-סימנסמס'

1CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL01-0AB0

2memory cards for S7-1x 00

3ET200MP -  IM 155-5 PN ST6ES7155-5AA00-0AB0

4DI 32x24 V DC HF 6ES7521-1BL00-0AB0

5DQ 32x24 V DC/0.5A HF6ES7522-1BL01-0AB0

6DQ 16x 230 V AC/2A ST; Relay 16 channels6ES7522-5HH00-0AB0

7AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution6ES7531-7KF00-0AB0

8AQ8xU/I HS, 16 bit resolution6ES7532-5HF00-0AB0

9AQ 4xU/I ST, 16 bit resolution6ES7532-5HD00-0AB0

10TP1500 COMFORT6AV2124-0QC02-0AX0

11SCALANCE XB208 managed  Switch 8x 10/100  ports6GK5208-0BA00-2AB2

  מערכת הבקרה - 34פרק 
 

 .תח"ש לביוב עבור מערך פיקוד ובקרה של  ההדרישות העקרוניות לבקראת  מסמך זה בא להגדיר

 חשמל . למוגדר במפרט של יועץ ה בנוסףמפרט זה הוא 

 :(סכימת בקרה בהמשך)ראה  את המערכות הבאות מערכת הבקרה במתקן תכלול .1

 .בקר מתוכנת מקומי •

 .התחנהלהפעלה ולניטור מושלם של  HMIאפליקציית  וללמקומי כפנל הפעלה  •

 הרשת מחוברת באמצעות . מקומית המחברת את כל הציוד המבוקר ETERNETרשת  •
 .העירוני אל מרכז הבקרה  ADSL קו

 :ציוד הבקרה יהא מהסוג הבא .2
 

 TIA Portal:  והצג הבקר תכנות תוכנת את ללכו הבקר מחיר -תוכנת תכנות  .3
Professional  הפיתוחתותקן במחשב . התוכנה לעיל כמפורט ביותר העדכנית בגרסה 

 הגדרת, לסימולציה, מודול לתכנות הצג: מודול התוכנה תכיל. במרכז הבקרה העירוני
ברים וכל , דרייתוכנה לניטור מושלם של הרשת כולל כבל תכנות מתאים ,הקונפיגורציי

לול את כל הרכיבים הנדרשים וכנה תכתה .המערכת הנדרש  לתכנות מושלם  של כלל
הא ע"י אנשי התוכנה של הבקר והצג בתח"ש . התקנת התוכנה ת שלמרחוק לתכנות 

ביום מסירת המתקן קר והצג כולל התקנת סיפריית גיבוי של אפליקציית הבהקבלן המבצע 
.  

יסים; יח' יגורציית בקרה מושלמת הכוללת: סוגי בסעל המציע להגיש בשרטוט קונפ .4
REMOTE ; תקשורת;  מתאמי קו; תושבות; סוגי כרטיסים;  קווי תקשורת וסוגי

כח וכל הנדרש לביצוע מושלם של קונפיגורציית הבקרה העקרונית מגברים;  ספקי 
שר אצל הנציגות בארץ. יש להגיש מסמך חתום של יה זו יש לא. קונפיגורצשצורפה
 .הנציגות

ה:  הכמויות , מחירי היח',  מס' הבקרל רכיבי המפרט את כ   Excelעל המציע לצרף קובץ  .5
בקרה וסעיפי המכרז. קובץ זה ישמש לניתוח  וכל זאת  עפ"י   חלוקה של לוחות קטלוגי

תב הכמויות. במידה ויידרש רכיב כלשהו שאינו בלבד וכל התמחור יתבצע עפ"י המוגדר בכ
ר מוגדע עפ"י המחירו יקב , EXCELבקובץ  כמויות כפריט, אך מוגדרמוגדר בכתב ה

 רוטו(. בגיליון לאחר ההנחה )מחיר  נטו ולא ב

.כל  IOרזרבה מכל ציוד שהוא המותקן בלוח לרבות כרטיסי   25%כל לוחות הבקרה יכילו  .6
 הנמוכה ביותר בלוח , עם חוט אשר יבטיח השמור יחווט לסרגלי מהדקים בנקודה  IOה 
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  .לכל נקודה בתא IO -העברת ה

 כנותתושדרוג .7
ום מסירת המתקן הסופי שר יסופקו ללקוח יהיו בגרסתם האחרונה,  ביות  אתוכנכל ה

 ביצוע כל פרויקט הבקרה.  לאחר גמרללקוח, כלומר 

. התכנון  של כל המתקןוהבקרה לוחות החשמל  של  מפורט נון תכ -תוכניות חשמל ובקרה  .8
קוד גל פי: מעולל רט הכה מפורטות בשיטה של  " חוג בקרה " מפותוכניות בקר וליכל

מהדקים מרוכז לבקרה לפי נושאים , רב גידי בלוח חשמל ,סרגל  יםבלוח החשמל , מהדק
מפורט  )ראה   IOח בקר , ללוח בקר , שם הכבל , מספור גידים , סרגל מהדקים בלו

מהנדס חשמל  –הקבלן יהא  מתכנן מערכת החשמל והבקרה מטעם תוכניות לדוגמא ( .
חשמל ויועץ תוכניות החשמל יוגשו לאישור יועץ הג זה . ם מסותקניון מבתכנ בעל נסיון רב

 הבקרה .

לל : התוכנה כו באחריות הקבלן כתיבת תוכנה מושלמת להפעלת התחנה . –כתיבת תוכנה  .9
 . מקומית  HMIליקציית פתוכנת בקר וא

 .תהליךהמוגדר ביחד עם יועץ החשמל ומהנדס "מ תפתהא עפ"י  התוכנה  –תוכנת הבקר  .10
תקן ילאחר מסירת המ. בסטנדרט הגבוה ביותר ומתועדת באופן מושלם ה תהא וכנהת

כנה כשהיא פתוחה וללא קודים כולל הסבר מפורט על מבנה התו מסר למזמיןיהתוכנה ת
 .ליועץ הבקרה

ים ברמה הגבוהה האפליקציה המקומית תיבנה בסטנדרט מט"ש –  HMI –פנל מקומי  .11
, מסכי זום ,מסכי פרמטרים כי משנה מסראשיים , ם , מסכיםטיביותר ותכלול : תפרי

אביזר חשמלי , גרפים היסטוריים , מערכת תקלות כולל גישה או כל מנוע עבור 
לאחר  ש לאישור יועץ הבקרה ,יועץ החשמל והמזמין .האפליקציה תוג .להיסטוריה 

ט הסבר מפורכשהיא פתוחה וללא קודים כולל  למזמין מסריהתוכנה תתקן ימסירת המ
 התוכנה ליועץ הבקרה . על מבנה

 :  HMIה  דרישות מאפליקציית  .12

המתקן כולל :  סטטוס משאבות ,  כלהמסך הראשי יציג גרפית את -מסך ראשי  12.1
מסך זה  ות אנלוגיות וכל הנדרש להצגה מושלמת של המתקן .מגופים , קריא

 ס התחנה .ת בסטטויאפשר התמצאות מיידי

= ירוק ,  סטטוס : פועל / פתוחו בהתאם ליזים יצבעהאב  -צבעי אביזרים  12.2
מנוע או ברז במצב יד  ם מהבהב . בתהליך פתיחה=צהוב מהבהב .בתקלה = אדו

 = מסגרת בצהוב .

התראה = הצבע של השדה יהא עפ"י סטטוס הקריאה :   - קריאה אנלוגית  12.3
וך מדי , קצר, ערך גבוה מדי , ערך נמקנת הב )כתום מהבהב . בתקלה=אדום מהב

והתראה . בנוסף  כי הסף לתקלהם של הקריאה ניתן לקבוע את ער. במסך זו( 
 = ??????? . אמפר מ 20,   =  ??????   מפרא. מ 40ניתן לשנות את תחום המדידה )

 ) 

ל . סטטוס של כ1לכל מנוע או אביזר חשמלי יהא מסך זום הכולל :  –מסכי זום  12.4
הפעלה בתקלה  וכיוב , מוכן ל ר: בהשהיה.  סטטוס אביז2הקשור לאביזר .  IOה 
. הפעלות מקומיות מהמסך 4בהתאם לסטטוס התקלה . ת עם צבעים . תקלו3.  

 ורך .. השהיות ופרמטרים במידת הצ5עם הרשאה מתאימה . 

י עבור מסכים מורכבים הדורשים הסבר למפעיל , יש לבנות מסכ -  HELPמסכי  12.5
  עם לחצן המאפשר גישה למסך זה .סיוע 

12.6 WEB -  תאפשר גלישה באמצעות דפדפן   האפליקציהCHROME    /
EXPLORER   הן מקומית והן ע"י התחברות מרחוק . הגלישה תהא נקיה

הגלישה  המסכים יהיו זהים למוצג בפנל ..  אופן מושלם ללא עיוותים בומוצגת 
 ולל : תקלות וגרפים .תאפשר גלישה לכל חלקי האפליקציה כ
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. דפדוף במסכים ללא 1הרשאות  : מית תכלול ציה המקוהאפליק –הרשאות  12.7
דרגה של מנהל מתקן .  -. שינוי פרמטרים והפעלות  2ה מיוחדת  . צורך בהרשא

 –וה גבקוד . 2 .  ישה לצפיהלקוד ג. 1 :תהא מאובטחת עם גלישה אל המסך 
 ים מרחוק .לביצוע שינוי –מנהל תפעול של התאגיד 

"י נציג המזמין . באחריות הקבלן יה תבוצע עהאפליקצ –במרכז בקרה  HMIאפליקצית  .13
ולספק את כל הנדרש להתממשקות מלאה של המתקן המבוקר אל מרכז  ייע , לסלהכין

 כולל :העירוני הבקרה 

דרשות )רגיסטרים , פלגים  ( להצגת יון אקסל מפורט עם כל הכתובות הנהכנת גל 13.1
ים  , מרות , צבעדידה , התאור מפורט , ערך הנדסי , תחומי מ :ללכוהמתקן 

 .תקין/ תקלה וכיוב'

ת הנתונים ממערכת הבקרה המקומית אל מרכז הבקרה תהא קריא –פרוטוקול  13.2
  -. מכשור    PROFINET  פרוטוקל  -בפרוטוקולים הבאים : בקר מתוכנת 

 .ץ הבקרה יועיוגשו לאישור  . הפרוטוקלוים  MODBUSפרוטוקול  

כז הבקרה אל מול ליקציה במרדיקת האפהשתתפות של כותבי התוכנה בב 13.3
מדגמית , בדיקת מנגנון  IOקה תכלול : בדיקת מערכת הבקרה בתח"ש . הבדי

 תקלות  , בדיקת קריאות אנלוגיות וסטטוס מתקן .

ליקציה של מרכז הבקרה יהא לחצן עם הפניה לגלישה אל הצג המרוחק באפ 13.4
הצג אל מול  ן ישתתף בבדיקת האפליקציה במרכז הבקרהבתח"ש . הקבל

 .בתח"ש  המקומי

טח , הקבלן יבצע סימולציה מושלמת להפעלת בשלפני התקנת התוכנה  –סימולציה  .14
"י הגדרת התפ"מ . בנוסף עפ . במהלך הסימולציה ייבדקו כל מנגנוני התוכנההמתקן 

לן יזמין את הגורמים יבדוק כל מסכי הצג המקומי .לאחר סבב תיקונים , הקבי
בלן הבקרה והמזמין לפגישת סימולציה במשרדי הק שמל , יועץיועץ הח הרלוונטים כולל :

 ובאמצעות גלישה  . התוכנה תוצג באופן מושלם במפגש זה כולל הצגת האפליקציה בצג 
  צג . התוכנה תתוקן בהתאם להערות המשתתפים .ל הממחשב א

 . בדיקותלוחות החשמל ולוח הבקרה במפעל הלוחות בדיקות באחריות הקבלן ביצוע :  .15
IO  מושלם במפעל הלוחות . בדיקות באופןIO וכל הנדרש להרצה צת מערכת , הר בשטח

 עד לשביעות רצונו של המזמין .כולו מושלמת של המתקן  

בקרה מקומית וכל רשת מושלמת של אספקה והתקנת באחריות הקבלן  - רשת תקשורת  .16
ר הרשת מוגד קרוני שלובטח של רשת זו אל מרכז הבקרה. תאור עהנדרש לחיבור מא

ירוני יהא באמצעות נתב מאובטח וקו  החיבור אל מרכז הבקרה הע בקובץ מצורף . 
ADSL  . אחריות הקבלן אספקת הנתב יאושר ע"י יועץ הבקרה והתקשורת של המזמין . ב

בר לאחריות המזמין.  תכנות שנות שרות לנתב זה . בגמר תקופה זו , הנתב יוע 2הנתב + 
לרשת  IPת ה התקשורת של המזמין )שרון מוצפי ( . כתובו ו ע"י יועץתב יבוצעוהגדרות הנ

. לאחר הקמת הרשת יבוצעו בדיקות תקשורת אל מול  הבקרה יסופקו ע"י יועץ התקשורת
 ז הבקרה .מרכ

החכם .  יש לבצע קריאת נתונים בתקשורת מכל המכשור –קריאת נתונים בתקשורת  .17
 בים ולנתוני התקשורת :וגמא  לרכיד.    MODBUS-TCP  -פרוטוקול התקשורת 

 ר  .:  ספיקה רגעית , כמות מצטברת , סטטוס מכשינתונים  –מד ספיקה  17.1
 , כופל הספק וכיוב' .  KWH, נתונים : מתח , זרם , הספק  –רב מודד )סאטק (  17.2

במידה ויתגלו שנה מיום מסירה .  – תקופת האחריות על תוכנת המתקן  -אחריות תוכנה  .18
ביצוע תיקון ן , באחריות הקבל תקופה זוכנת המתקן ,במהלך חוסרים בתוגים" או "בא

  הליקויים .

 המסמך מצורף החומר הבא : בהמשך .19

 דוגמא למסך ראשי  19.1
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 תסכימת בקרה עקרוני 19.2
תןכניות החשמל תוכניות בקרה לדוגמא המשמשים לסטנדרט ההגשה של  19.3

  והבקרה.

 

 

 -דוגמא למסך ראשי 
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 חנהבמבנה התכני וצנרת מציוד  - 90פרק 
 

 נה להרכבת הציודהכ 90.01

את תכניות בה, ל תחנת השאיש צוע יציקות הבטוןילהגיש למפקח, לפני ב הקבלןעל  

ה לצורך טון ברצפב הנמכתיסודות למשאבות,  :, כגוןההרכבה לציוד שיסופק על ידו

 רגי יסוד לנ"ל וכו'.וו', שקעים לב, ארון חשמל וכהתקנת סגירה

על הקבלן להתאימן בד, וכניות הן עקרוניות בלולות בתרכבה הכלשתכניות ההדגש בזה מו 

קת . לא תורשה יצישיקבל מהיצרן או ספק הציוד תאם לנתוניםלציוד שיסופק על ידו בה

 ות.ות ההרכבה הנ"ל יושמו בהרכבת התבניאכן תכניש יבדק ע"י המפקחילפני ש בטון

לשנות בטונים ד דרוש כבת הציושלצורך הר ות הבטוןבכל מקרה  שיתברר לאחר בצוע יציק 

חשבונו לאחר  עללן את הנ"ל וסיף(, לחצוב שקעים פתחים וכו', יבצע הקבאו לה)לחצוב 

 .שור המפקחיקבלת א

 נימגוב מכ 90.02

 
 חורי.בניקוי א, המגוב יהיה מגוב מכני אנכי

 

 -מפרט טכני 90.02.01

 :מידות 

 מ"מ  910 –וב רוחב מג •

 מ"מ  800 –רוחב רשת  •

 מ"מ 1500 –בה רשת גו •

 מ"מ  X 100 10שטוח  –מוט רשת  •

 מ"מ  15 – מרווח סינון •

 מטר 8.21 –עומק התקנה  •

 מבנה:חומרי  •

 316פלב"מ  –ת וקונסטרוקציה מסילו •

 316פלב"מ   –פה מכלול מגר •

 316פלב"מ  –רשת  •

 316פלב"מ  –שונן, פחי מגן ך, מגב משפמ •

 316פלב"מ  –ומים ואביזרים נילווים ברגים א •

 416פלב"מ  –ר הנעה צי •

 TECAMID 66 – מחליקים •

 + מיסב החלקה ברונזה PE 300 –גלגלים מובילים  •

 מ"מ 8.4ת קוטר לדה מגולוונפ –כבלי הרמה  •

ע עם מנו :0281לה ציר חלול יחס מסירה ת כפוזוניממסרה חל – מערכת הנעה •
 כ"ס. I.P 55  1.5בלם, תלת פזי, 

 משטח טיפולים:  •

 316פלב"מ  –מסגרת  •

 316 פלב"מ –ות דים ומעקעמו •

 פוליאסטר משוריין.  – ריכהח דמשט •

 ם אלומיניום תקני.סול •
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 :לוח פיקוד •

-MITSUBISHI FX3G 24MR עם בקר מתוכנת  I.P 65ריין וליאסטר משולוח חשמל פ •

ES  אוטומט למגוב  בודה שונים ביום ובלילה, בוררי ידמשטרי ע עתטיימרים לקבי 2כולל

ל וד וכעומס יתר, נורות פיק , הגנותן מגעניםכב ידני, והמגוב במצולדחסן, לחצנים להפעלת 

לוח מהדקי חיבור להתראה ו כן יהיו בשאר האביזרים הדרושים להפעלת המגוב. כמ

הדק נוסף להפעלת המגוב ה" וכן מקלם יבשים עבור: "פיקוד מחובר" "תגעיחיצונית ע"י מ

 מגע יבש.מבחוץ ע"י 

  .IP67מים למים מ"מ אטו 30מפסקי קירבה השראתיים קוטר  •

 העבוד טרמש 90.02.02

חילת בחלקו העליון של המגוב. עם קבלת פקודה לתנקודת ההמתנה של המגרפה 

תקפל לתוך בית הגורף. כאשר שר הגורף ממהטיימר. המגרפה יורדת למטה כאמחזור 

על מפסקי הקרבה שנמצאים רשת היא נעצרת באופן אוטומטי ע"י מגיעה ל פההמגר

ת המגרפה מתחילה לעלות ר השניולאחר מספ תלב ברשת,נפתח ומש התופים והגורף

ב המגב מסיר את יון של המגוטי. כאשר המגרפה מגיעה לחלקו העלפן אוטומבאו

ייה עלף מהלך הסודרך המשפך אל תוך מיכל האשפה. בהיא נופלת הגבבה מהגורף ו

ר זמן טיימ המסילות.ה שנמצא בחלק העליון של רבהמגרפה נעצרת ע"י מפסק הק

ור הבא. משטר העבודה של לתחילת המחז              הזמן עדמנות את לור מתחיל מחז

כמו כן ות הגבבה, ידני בהתאם למשטרי הזרימה וכמ י ע"י טיימרהמגוב ניתן לשינו

 ע יבש ממד מפלס או לוח בקרה ראשי.ב ע"י מגגוקיימת אפשרות  להפעלת המ

 ת התאגיד(ד למסירת המתקן לבעלוהוראות אחזקה )ע 90.02.03

ים שנדבקו לכבלים, ת, שטיפת מגב והסרת סמרטוטלליקה כבדי –עי וטיפול שב •

 משפך והמגרפה. 

 ת בקרה.שימון מכלול זרועוז מסילות, גרוז כבלים, גרו –חודשי טיפול  •

י מערכת י, בדיקת תקינות כבלים, גרוז מיסברגים כללב חיזוק –שנתי  1/2טיפול  •

 בממסרה. ת שמן גירורף, בדיקהנעה, מגב, משפך. גרוז ציר ג 

 שנים. 5טטי החלפת שמן ראשונה לאחר הממסרה מלאה בשמן גיר סינ –ממסרה  •

 .VG 320סינטטי בצמיגות  ליטר שמן 2.75   

 מרסקת 90.03

 עדארה"ב, ומתוכננת לספיקה  - JWCמתוצרת   30005-0024היה מדגמי "מונסטר" המרסקת ת 
ת שינים מרסקות ם מותקנת שתי מערכומק"ש היחידה מורכבת משני צירים עליה 311

 המרסקת תכלול מסגרת מנירוסטה חרושתית להתקנה בתעלה.המסתובבות האחת כנגד השנייה. 

ים ע"י מנוע חשמלי. סכיני המרסקת יסתובבו במהירות הצירים מופעלים ע"י תמסורת גג"ש המונע 

 .RPM 50של 

 .mm 8-6 ותחתוך את המוצקים לחלקים בגודל של עדהמרסקת תרסק  

 החומרי מבנ 90.03.01
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 'ROCKWELL  "C   -מוקשה ל 4130פלדה כרום מוליבדן  - א. סכינים  

43-48. 

 מחוסמת. 4140סגסוגת פלדה  - ציריםב.  

     CAST IRON. -ג. גוף המרסקת   

 קר עומס למקרה הכוללת ב PC 2200החשמלי יופעל ע"י יח' פיקוד והפעלה דגם המנוע  

. במקרה זה יופעל המנוע בכיוון הפוך שלוש רמו לעצירת הסכיניםשמוצקים קשים מאוד יג 

 לא הצליחה המרסקת  ,דה ולאחר שלושה ניסיונותפעמים לחלץ את המוצק הקשה. במי 

 יפסיק הבקר את פעולת המרסקת וייתן התרעה על תקלה.לרסק את המוצק,  

 כמו כן, קיימת סקת ע"י הפעלה קבועה או הפעלה מרחוק ויש אפשרות להפעיל את המר 

 שרות לחיבור אזעקה מקומית או רחוקה בזמן חסימתה.אפ 

 מטר. 10עם כבל חשמלי   3HP/400/3PHIMMERSIBLES  מלי: נתוני המנוע החש 90.03.02

 ל "מונסטר" 220PC2 לוח בקרה דגם  90.03.03

 מותקן במונסטרים מהדגמים הבאים: PC2220בקר מדגם  

 MINI MACHO, MUFFINי )דגמים: המונעים בעזרת מנוע חשמל 40000, 30000, 20000 

 מונסטרי תעלה. CMDD, CMDוכן   

 מאופיין בנתונים הבאים: PC2220הבקר מדגם 

ק וביטול תקלות, מצב : מופעל ידנית, מופסמפסק ידני שלושה מצבים כלהלן א.

 אוטומט.

 "ל.במצב ידני המנוע פועל מיד עם מעבר למצב הנ .1 

 כל התקלות מופסק מידית כמו כןבמצב מופסק/בטול תקלה, המנוע  .2 

 הקיימות מתבטלות בתנאי שגורם התקלה תוקן.

 מנוע חשמלי מופעל בשליטה מרחוק. –מצב אוטומט  .3 

 לעבודה, עבודה, תקלה.מוכן נורות לציון מצבים והם:  ב.

 בבקר קיימים ממסרי אתרעה לרחוק: ג.

 .10Aמגע יבש המסוגל לשאת זרם של  –עובד מונסטר  .1 

 .10Aע יבש המסוגל לשאת זרם של מג –מונסטר בתקלה  .2 

 בבקר קיימת יחידת חיבורים לצורך חיבור שליטה מרחוק כלהלן: ד.

 מפסק עצירת חירום של המכונה. .1 

 בורר מצב עבודה אוטומטי להפעלה/הפסקה.מפסק  .2 

 י )טרמיסטורים(.בתוך המנוע החשמל חישני טמפרטורה .3 

 מפיברגלס IP66ארון בקרה ברמת  ה.

מאתר תקלות ומטפל בהן או מדומם את עוקב אחרי פעולת המונסטר הבקר  

 המונסטר למניעת נזקים אפשריים.פעולת 
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 סיבוב אוטומטי לאחור ו.

המונסטר יכנס גוף אשר יגרום לעצירתו, חישן הזרם אשר עוקב אם בעת עבודת  

ה, כתוצאה ל המנוע יתריע לבקר על צריכת זרם גבוהאחרי צריכת הזרם ש

סכינים, יופעל המנוע לסיבוב הפוך כדי לדחוף את הגוף הזר אשר לא ה מנעילת

ו המונסטר יחזור הסיבוב לאחור הוא סיבוב רגעי שבסיומניתן לגריסה. 

 ים רגילים.לסיבוב

זה  שניות, אם לאחר תהליך 30המונסטר תסתובב לאחור שלוש פעמים במשך  

ויפעיל את האתרעה  את המונסטר לחלוטיןלא ניתן לגריסה, הבקר יעצור הגוף 

 לתקלה.

שניה הפסקה.  1/2 -שניה הפעלה ו 1/2אתרעה לתקלה תידלק במחזוריות של  

כיני המגרסה ויבוצע ביטול אתרעה זו תופעל עד אשר הגוף הזר יפונה מס

רת סכינים או שריפת מנוע כל זאת כדי למנוע נזק בלתי הפיך כגון: שביהתקלה, 

לסתימה זמנית במהלך  ם זרים אשר גורמיםה מסוגל לטפל בגופיז חשמלי. מצב

 העבודה התקין.

 

 מנוע חשמלי בעומס יתר ז.

 הבקר מזהה תקלה הנגרמת כתוצאה מהסיבות הבאות: 

על המנוע החשמלי של המונסטר, אובדן אחת הפאזות, חוסר איזון  עומס יתר 

 מתח עבודה נמוך.הפאזות או בין 

ומס יתר כתוצאה מאחת מיחידת ההגנה על ע כשהבקר מקבל את האות 

שצוינו למעלה, עבודת המגרסה תופסק וחיווי התקלה יופעל באופן התקלות 

בודה, יתבצע ביטול המנוע יתקרר. בהתקרר המנוע לטמפ' עקבוע עד אשר 

 ת.פציה אחרוהמגרסה תופעל מחדש אלא אם נבחרה אוהתקלה באופן אוטומטי 

 

 החשמלי טמפרטורת יתר של המנוע ח.

שניבחר עבור המגרסה מצויד בחישני טמפ' )טרמיסטורים( בתוך אם המנוע  

הליפופים. חישנים אלה עוקבים אחר טמפ' הסלילים בעת עבודת המנוע.  אם 

הלך העבודה טמפרטורת הסלילים עולה מעל טמפרטורת כדי מתוך 

ורה המנוע מעבודה וחיווי האתרעה יופעל בצ צור אתהבקר יעהטרמיסטורים, 

שניה מופסק עד אשר המנוע יגיע לטמפ' עבודה  1 -מופעל וה שני 1/2מהבהבת 

 רגילה והאתרעה תבוטל.

 דחסן גבבה חלזוני  90.04

 מק"ש 1.8 –ספיקת גבבה  •

 60% - 70% – פח הגבבהנ הפחתת •

 מפרט 90.04.01

 מ"מ  2000–אורך  •

 מ"מ  500 –רוחב  •

 מ"מ 1300 –אורך חילזון  •

 מ"מ 200 –חילזון  קוטר •

 בנה:חומרי מ •
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 עם ציפוי קשה נגד שחיקה תפלדה פחמני –ילזון ח •

 316לב"מ פ  –שוקת + גוף  •

 316פלב"מ  x 12""10   –ר יציאה קוני נוצי •

 ב גלילים כפול.ק עם מיסוזפלדה פחמנית במבנה מח –בית מיסב  •

 316פלב"מ  –לווים ברגים אומים ואביזרים נ •

עם  2801:סירה ל יחס מציר חלו ונית כפולהה חלזממסר – מערכת הנעה •
 כ"ס. I.P 55  1.5סל"ד,  1450י, זת פמנוע תל

   316כולל צינור שטיפה פלב"מ  1/2שמלי "ברז ח – יפהמערכת שט •

 משטר עבודה 90.04.02

ם באופן אוטומטי עם תחילת פעולת העליה של ה מופעלייפמנוע הדחסן וברז השט •

דחסן, ומשם ל לת למסועהגבבה נופ העליההמגוב, כאשר המגוב מסיים את מהלך 

קביל: במ פעולות 3מתבצעות בבה אל צינור הדחיסה שם גהחילזון מוליך את ה

דחיסת הגבבה וסחיטת הגבבה כאשר הנוזלים והבוצה יוצאים דרך יפת הגבבה, שט

בתחתית השוקת. הגבבה  3ם בצינור הגבבה ומתנקזים אל פתח ניקוז "ם מיוחדיריחו

מונע  נור שפיכה קוני אשרדרך ציומשם  10בקוטר "פתח יציאה דרך  הסחוטה מובלת

גוף זר יש להעביר  ים או כניסתעקב אבנ עצרבמידה והחילזון נאפשרות של סתימות. 

צן "דחסן אחורה" ץ על הלחחואת בורר הפעולה של הדחסן למצב "אחורה" ולל

 זר ולהחזירגוף המספר שניות לשחרור הלחץ מהחילזון,  רק אז ניתן להוציא את ה

 טי"."אוטומן למצב את הדחס

 עד למסירת המתקן לבעלות התאגיד() הוראות אחזקה 90.04.03

 כללית, שטיפת שוקת. בדיקה –ועי פול שביט •

 גרוז מיסב אחורי. –טיפול חודשי  •

 שנים. 5סינטטי החלפת שמן ראשונה לאחר  בשמן גירה הממסרה מלא –ממסרה  •

  VG 320ליטר שמן סינטטי בצמיגות  4.4  •

 ריםערבל ואביזמ  90.05

 למערב 90.05.01

 סל"ד 750על ות סיבוב שלא תעלה חשמלי יהיה מנוע במהירהמנוע , מטיפוס טבול היהי מערבל

 . הינימחזורים בש 50וולט ותדירות של  400מוזן בזרם חילופין תלת פאזי במתח 

קומת כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל ע מערבלהמנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את הנתוני 

 זל .נוי הנוקביל לשיהספקיות במ

ווחי זמן ות בשעה במרהתנע 14 –לעמוד ב  ספקו צריך להיות מסוגלהבנה המנוע החשמלי ומ

 המערבל .קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן 

בנקודת העבודה כדי  מערבלמצריכת ה 10% –ספק הגבוה ב תוכנת בהי כמו כן, המנוע החשמלי

 . אורך זמןהתחממות ל ר ללאשיוכל לעבוד עם משנה תד

,  C  º 40מום וזל תהיה מכסי. טמפרטורת הנ CLASS H –ע החשמלי יתאים ל וד המנבידו

 . C º 175 יפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עדהל

 .ב את כנפי המערבל ללא תמסורת גירציר המנוע יסוב

 

 



76 

 

76 

 

 אטמים מכניים 90.05.02

ן ם יהיו מטונגסטטמיאגן השמן, כאשר הא בתוךותחתון , עליון ניםאמים מכאט 2יו יה מערבלב

 ,מערבלאגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת הומצת. כאשר , בנויים לעבודה מאדקרבי

 .ניהאטמים לא ידרשו קירור חיצו

 

 הפרופלור וציר המערבלה מבנ 90.05.03

 –רום ו כ 18% – לא פחות מ רית ובהבעלת מידות לקורוזיה אטמוספ םיוצר מפלב" ערבלציר המ

 .מ"מ 0.05ה מכסימלית של ינן לסטיתוכי ערבלניקל. ציר המ 8%

יהיה פרופלור ה ., יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלאפייםכנ 3או  2ה בעל יהי המערבל פרופלור

 .דינמיתו סטטית זןמאו

 

 מיסבים וברגים 90.05.04

ות לפח  L-10ים של ה לאורך חיבים יהיתכנון המיס . יהיו כדורים מערבלכל המיסבים לציר ה

 ת העבודה הנדרשת.דנקושעות עבודה ב 50,000

  . 316 כל הברגים יהיו מפלב"ם

 

 תקן הרמהמ  90.05.05

טה, מעוגן וסמ מנירמ" 4עובי  50X50מתקן ההרמה בבור הרטוב מורכב ממוט מרובע בחתך של 

 .C˚180צידוד של יכולת  . המתקן יהיה בעל בתחתית התא ובשפת התא העליון ע"י מוט אחד שלם

 ה.מתפרק המעוגן לרצפפלדה מגולוונת עם בסיס מרמה ל יותקן מנוף ההמערב ליד פתח

ת של ביס"מ, כאשר לתוכו ייכנס מוט המנוף אשר יקנה למנוף יכולת סיבו 50נו בגובה הבסיס הי

 מעלות. 360

 מתאים.המנוף יצויד בכננת הרמה עם שרשרת באורך 

 

 מערכת ההגנות 90.05.06

ריאות המגיעות קת המתרגמת אמקבלת וה CAS נית דגםה אלקטרותסופק יחידשאבה ם המע

 . במערבלמהסנסורים המותקנים 

 הינם: מערבלהמותקנים ב הסנסורים

, כאשר תפקידם C º 125 –ב  הנפתחים יםזה בליפופאים מחוברים בטור על כל פימפסקים טרמ 3

 בפני התחממות יתר. להגן על המנוע

משדר התראה  ןמים באג 30%כוז של על לריאגן השמן כאשר מדירת מים לפני חסנסור להתראה ב

 .  CASלמערכת 

 מלי להגנה בפני חדירת מים לתא מנוע.בתא מנוע חשסנסור המותקן 

 

החשמל באורך הנדרש כולל מערכות  בליהמנוע, כ, מערבליכלול את אספקת ה מערבלמחיר ה

 ת המערבל .ף הרמקן העיגון ומנומתהגנות המצוינות במפרט, 

 עבודות ואחריות 90.05.07
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כולל  ערבלפרט המהציוד לאתר, הובלה של כל הציוד המצוין במ בלן תכלול הובלתהק תעבוד

הוראות לפי  רבלמעאביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות ה

 .ציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציודהיצרן ואישור נ

מתקן חיבור  ת, צורמערבליחידות ה הרכבתנחיות מפורטות ליג היצרן הל מנצעל הקבלן לקב

הגנות ללוח הפיקוד. כל , כולל כבלי מערבלבלי החיבור של כ לרצפת התחנה וכן צורת העיגון

 או ההרכבה. מערבלה במחירים ולביקורי נציג היצרן יהיו כל

כנית כללית ת וכן ערבלהמיצרן נחיותיו מנציג הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת ה

 חתומה על ידו.וושרת מא

 

ן, כאשר כל מערכות התחנה התחנה למזמיות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת יאחר

 פועלות לשביעות רצון המזמין.

בארץ  לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה,  ערבלנציג יצרן המ ות שלחריא בנוסף, יספק הקבלן

טח למקרה ש, הגעה לערבלשל המ םאולייההידרה בנתונים לכלול עמידריכה שר אחריות זו צכא

 ערבלהתחייבות על אחזקת חלקי חילוף למללא חיוב ו מערבלב תמכאנישל תקלה עקב בעיה 

הפעלה בתיק מסירה הכולל את קטלוג הוראות  פיד ערבלכמו כן יסופקו עם המ המסופק,

 היצרן.וספרות  ערבלגרף המ ערבל,המ

 תראשיו משאבות 90.06

  מנוע ,יבשלהרכבה בתא  הגולמי, טבולות במבנלביוב תהיינה משאבות  המשאבות 

N3202.090-30-90-4AA-D45KW  45  מ"מ, של חב'  326קוו"ט קוטר אימפלרFLYGT 

 לולנה:ותכ והמתכנןאו שוו"ע מאושר ע"י המפקח 

 ."Hבידוד ליפופי מנוע דרגת " -

 .של הסטטור הגנה בפני התחממות בליפופים -

 .תחתוןומות מיסב עליון ני התחמבפ הגנה -

 המנוע. שמןים לתא מהגנה בפני חדירת  -

 קשת יניקה בתחתית המשאבה. -

 הגנה בפני לחות  במנוע. -

ציגה וממערכת אלקטרונית המורכבת בלוח החשמל ומקבלת המשאבות יסופקו עם  
 המשאבה. מהגנות החיוויים  אתעל מסך 

כבל  עםמ"רHO7RN-F, (4x50  )וג מס מ' 25כבל חשמלי להתנעה ישירה באורך  -

הכבלים הנ"ל יהיו בגרסה של רך. הכבלים יהיו מקטע אחד. ווסף להגנות באותו אנ

 כבלים מסוככים.

 .316שרשרת הרמה מפלב"מ  -

הספק הרץ.  25-50בתחום תדרים פולסים  6, עם ממיר תדר סטטיהמנועים יתאימו לפעולה  
 הגבלת רץ ללאה 50ות מלאה של מ' במהיר 50-25 המנוע יכסה את כל תחום עומד הסניקה

 צופה.ר זמן בפעולה

  מ'. 28.2מ"ק/שעה, לחץ עבודה  245נקודת העבודה הבסיסית תהיה  
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 סל"ד: 1,475-בנתוני המשאבות יהיו כדלהלן  

 

 

 

 

 משאבות 90.06.01

יכללו הספקה והתקנה של המחירים  .להבטיח שהציוד שמוצע יתאים לנדרש הקבלןעל  
 .הציוד על כל מרכיביו

את כל הנתונים הטכניים של הציוד כגון: מדות, משקל, עקומות הפעולה,  רףעל הקבלן לצ 
קבוע בעת בדיקת לעל מנת שאפשר יהיה וכו', ות, מעבר חופשי ים, נצילוימנוע הספקי

 המכרז באם הציוד מתאים.
 לגבי המשאבות יש לשים לב במיוחד: 

 . לפחות 15%כולל רזרבה של  טקילווא 45הספק המנוע  .א

 מ'. 4.0-ממ"ק/שעה לא יותר  400ה של יקעד ספ NPSH .ב

 מאפייני עקומות השאיבה.     .ג

ל המנוע. שמניעת התחממות יתר תבטיח ור אינטגרלית, שמעטפת קיר יה עםהמנוע יה

 .Hליפופי המנוע יהיה עם בידוד מקלאס 
, להתקנה ה ומנוע המהווים יחידה אטומה אחתמשאבות הביוב יהיו מטיפוס טבול משאב

 .אנכית יבשה
ן ילופיסבל"ד מוזן בזרם ח 1450מנוע החשמלי יהיה מנוע במהירות סיבוב שלא תעלה של 

 יה.ינמחזורים בש 50ת של ותדירווולט  400במתח  תלת פאזי

 . E EXd e IIBלאווירה נפיצה  EN50014המנוע יהיה מוגן התפוצצות לפי תקן אירופאי 

ש בכל תנאי העבודה ולאורך כל דרנתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנ
 עקומת המשאבה.

עה במרווחי עות בשהתנ 14 –עמוד ב ות מסוגל לך להימבנה המנוע החשמלי והספקו צרי
 ים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.בזמן קצו

מצריכת המשאבה בנקודת  10% –כמו כן, המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב 
 משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן.ם העבודה כדי שיוכל לעבוד ע

,  C  º 40תהיה מכסימום  טורת הנוזלטמפר . CLASS H –בידוד המנוע החשמלי יתאים ל 

 C  ºציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד  םהליפופים יהיו ע
175. 

 אטמים מכניים 90.06.02

השמן, כאשר האטמים יהיו ותחתון בתוך אגן אטמים מכניים, עליון  2במשאבה יהיו 
ים בזמן וך את האטממן יסמטוגנסטן קרביד, בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן הש

 רור חיצוני.יהאטמים לא ידרשו ק ,משאבהעבודת ה

 ספיקה,
 ליטר/שניה

 מגוף) אפס
 סגור(

27.78 55.56 83.33 111.11 

 ספיקה,
 מ"ק/שעה

0 100 200 300 400 

 20.0 25.0 31.0 37.0 43.5 מ'ומד, ע
 68.4 73.6 68.5 51.0 0 ילות, %נצ
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 ."  וציר המשאבה  Nמבנה המאיץ מסדרה " 90.06.03

 18% –ציר המשאבה יוצר מפלב"ם בעלת עמידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות מ 

 מ"מ. 0.05ניקל. ציר המשאבה יתוכנן לסטיה מכסימלית של  8% – כרום ו
משאבה השתנה מותקן על ציר טריה מכנפיים עם גאומ 2ירלי בעל נו ספמאיץ המשאבה הי

ל כתישה וחיתוך גופים המרחפים כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה טרמית לעבודה ש
 בנוזל הנשאב.

חלקי. המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית.  המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או

איץ של המ . חומר הגלם BACKVANIריות ת אחועל הגב האחורי של המאיץ יותקנו כפו

טח לציר ( באיכות גבוהה, יאובASTM A-48 CLASS 35Bלפי תקן ) היהיה ברזל יציק
 ע"י ברגים.

 
יתוך גופים בתחתית בית המאיץ מורכבת מערכת נגדית של פלטה עם חריץ מוקשה לח

 הנשאבים בנוזל כאשר המאיץ הינו החלק הנגדי לפלטה.

 מיסבים וברגים 90.06.04

  L-10לאורך חיים של  התכנון המיסבים יהי דורים.ר המשאבה יהיו כמיסבים לציכל ה
 שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת. 50,000לפחות 

 
וקסי להגנה בפני . כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפ316כל הברגים יהיו מפלב"ם 

 עבודה בתנאים חריפים של ביוב גולמי.

 מערכת ההגנות 90.06.05

-הנפתחים ב פים וטור על כל פזה בליפב  ריםסקים טרמים מחובמפ 3-ויד ביה מצהמנוע יה

Cº125.כאשר תפקידם להגן על המנוע בפני התחממות יתר , 
 

ממות יתר של יחד עם המנוע תסופק יחידה אלקטרונית דגם מיני כאס המגנה בפני התח
 ליפופי המנוע באישור יצרן המשאבה.

 
 30%על לריכוז של השמן מחדירת מים לאגן תראה בפני ור להעם המנוע סנסכמו כן, יסופק 

ם. על מנת לגלות תקלות אלו יסופקו עם המשאבות בקר או בקרים אלקטרונים שיותקנו ימ
 בלוח החשמל.

 
עים, כבלי החשמל באורך הנדרש כולל מחיר המשאבות יכלול את אספקת המשאבות, המנו

רכוז יון לממחזיק צינור על ון המשאבה,לעיג המצוינות במפרט, רגלי בסיסמערכות ההגנות 
 ל הבסיס והרכבת יחידות השאיבה.לרג הצינורות ההובל

 עבודת הקבלן 90.06.06

עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר, הובלה של כל הציוד המצוין במפרט המשאבות 
והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות השאיבה זרים וחומרי עזר וכל הכלים כולל אבי

 וד.יפני ואחרי הרכבת הצבשטח לשור נציג היצרן היצרן ואי וראותלפי ה
 

על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה, צורת חיבור רגלי 
בה, כולל כבלי ההגנות ללוח הבסיס לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשא

 בה.בה או ההרכהמשא הפיקוד. כל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר
 

לת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן תוכנית בהרכבת הציוד לפני קתחיל בהקבלן לא י
 כללית מאושרת וחתומה על ידו.

 אחריות 90.06.07
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כות מין, כאשר כל מעראחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למז
 התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין.

 
סירת מתקופה של שנה מיום ארץ  ליצרן המשאבות ב ות של נציגאחרי בנוסף, יספק הקבלן

ם של המשאבה, הגעה יהתחנה, כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים ההידראולי
חזקת חלקי ב והתחייבות על אלשטח למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית במשאבה ללא חיו
פעלה בתיק י הוראות הות דפחילוף למשאבות המסופקות, כמו כן יסופקו עם המשאב

 ף המשאבה וספרות היצרן. ראת קטלוג המשאבה ג הכולל מסירה

 מערכת סילוק מוצקים 90.07

 המערכת כוללת: 
 דחסן בורגי.. 1

 עת טיפול בדחסן(.לה רזרבית ב)עג –ליטר  400עגלות אשפה . 2
ס הרטובה ודוחת האשפה א ני על דחסן בורגי. הדחסן קולטהאשפה נופלת מהמגוב המכ 

נור ימתקדמת בתוך צ הרטוב. האשפה היבשהלבור  מים חוזרים חזרהה וסוחט. האות
 מ'( ונופלת לתוך עגלת האשפה. 4 -כ)באורך 

 משאבת ניקוז 90.08

פוס יה תהיה מטר המשאבות, והמשאבז שברצפת חדמשאבת הניקוז תותקן בעוקת הניקו 
לה טית או הפעאוטומוהפסקה עלה פקוד להפת מנוע טבול ותכלול מצוף צמוד עם קופס עם

 מ' . 15-כבאורך  ההזנה והפקוד יהיה , כבליתוהפסקה ידני

קופסת ההפעלה והפקוד תותקן על הקיר ע"י המשאבה. במפלס גבוה ממפלס ההצפה.           
 וולט. 400יה תלת פאזי מ', המנוע יה 10ד מ"ק/שעה לעומ 10ה המשאבה תהי ספיקת

 ל פיקוד ובקרהמערכת חשמ 90.09

 כללי .1

שר מנהל ם מוסמכים בלבד, כאשיפורטו להלן יבוצעו ע"י חשמלאי בודותכל הע
לפחות בעל רשיון של חשמלאי ראשי שיוצג למנהל מטעם החברה.  העבודה בפועל יהיה

ן ילמד את המתקן לפני התחלת ביצוע עבודות האחזקה בתחנת השאיבה, הקבל
 של תקלה. למקרהדיסקט גיבוי של תוכנת הבקר  לפרטיו, יצטייד בסט תכניות מלא

 ופיקוד תאורהכח  –מערכת חשמל  .2

 כותתכולת המער 2.1

לוחות חשמל, אינסטלציה חשמלית, לוחות משנה לתת  •
 .המערכות כפי שמפורטים ברשימות הציוד )בכל התחנות(

 וט ואביזרים.לוחות בקרה הכוללת ארון בקרה, חיו •

ם, מערכת דלק הכוללת צנרת דלק, גנרטור, מערכת החלפת חו •
 ים וכבלים.פים ומיכל דלק כמו כן מערכת מצבר, מגופילטרים

ילוי אש הכוללת רכזת, אינסטלציה, גלאים, לחצנים מערכת ג •
 צופרים וכ'.

 מערכת גילוי פריצה. •

 לוח חשמל ראשי ולוחות משנה •
ינם באחריות הקבלן כולל כל האמור עבודות אחזקת לוחות החשמל, ה

רכת החלפה דיזל י, מעהראשי מותקן מ"ז ראשמפרט זה. בלוח החשמל ב
וח מותקנים מדידה, מערכות חשמל "י בקר הגנרטור. בלגנרטור המופעלת ע

לים חיוניים יגותאורה, בקרת כופל הספק כולל כלים מפסקים פסי צבירה ר
 הבאים: וחיוניים במיוחד המספקים חשמל לצרכים

 וחות משנה.ל •

 ירטיהור או •
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 משאבות  •

 ממונעים מגופים •

 דיזל גנרטור 2.2

גנרטור ר המבקר את פעולת ההלוח מבוקר ע"י בק עם מיכל דלק. נרטורג דיזל
 ויש הפסקת חשמל.ה ומפעילו בהתאם לצורך, ובמיד

 להלן פרט המערכת העקרוניים:
 דיזל גנרטור .א

 ממיר .ב

 ספק מטען .ג

 בקר .ד

 מ"ז ראשי .ה

 מגופים ופילטרים. דלק צנרתמיכל  .ו

 מערכת גילוי וכיבוי אש 2.3

טופלו מול החברה היצרנית שספקה שמל ימערכות גילוי וכיבוי אש בלוחות הח
 רך.ותם במידה וישנו צוא

 זקה שוטפתאח 2.4

 מתחלקת לשני סוגי תחזוקה:
התחנות או ממרכז במקרה של תקלה ועפ"י קריאה מאחזקה  –אחזקת שבר 

 הבקרה העירוני.
 י הוראות אחזקה.עפ" –חזקה מונעת א

 אחזקת לוחות חשמל 2.5

בתיק ניילון צמוד ללוח. במידת וחות הקבלן חייב להחזיק תכניות חשמל של הל
 עם בשנה, תבוצענה העבודות המפורטות להלן:ורך, אך לא פחות מפהצ

 אבק וסילוק מכשולים בסביבת הלוחות. ניקוי -

 .לפתם במידת הצורךניקוי משטחי אלקטרומגנטי ומגעים והח -

חיזוק כל הברגים והחיבורים, ידיות הלוח, סגירת פנלים ובדיקת  -
 הארקה.

וד מגעי המפסקים וביד זרם במתנעים, מניעת זמזום המתנע,יתרת כוון  -
 השנאים.

 החזקת מנועים חשמל 2.6

 פעם בשנה תבוצענה העבודות הבאות:
 ניקוי המשטחים החיצוניים והחיבורים מאבק ולכלוך. -

 נועים, חיזוק החיבורים והדקי המנוע.קת הארקות, בידוד המבדי -

 ע.חיזוק הברגים המחברים את גל ההינע למנו -

 ()אינסטלציה חשמלית זקת מערכות חשמל חיצונית ופנימיתאח 2.7

הקבלן יתחזק את מערכת החשמל באמצעות חשמלאי מוסמך עם ניסיון 
 המערכות חשמל במכוני השאיבה.

פים, לוח חשמל ותאורה( ממערכת הפיקוד )מצו מכניים-האלמנטים האלקטרו
 כלולים בהסדר האחזקה.

ית. הפעלת דיזל הפעלה האוטומטרכת המע אחת לחודש יבצע הקבלן ניסוי
שעתיים לפי הנחיות היצרן, החלפת נורות שרופות  טור אחת לחודש למשךגנר

 מכל סוג שהוא יחולו על חשבון הקבלן.
רים יבדקו ויהודקו. ה מאבק וכל ברגי האביזאחת לשנה יטופל לוח החשמל ינוק

עת כניסת למני כל כניסות הכבלים לתוך הלוח יאטמו באמצעות סיליקון איטם
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כת ההגנות למשאבות המצויות ה. יש לבדוק כל מערגזים וחרקים מבור השאיב
 בלוח.

 חומר ועבודה, לרבות עבודה של קבלני משנה וספקים כלולים במחיר האחזקה.

 רי חשמל או מכשיריםתיקון אביז 2.8

. החלפת רכיב תהיה על פי הצורך ק מרכיבי חשמל יתוקן או יוחלף לפי הצורךחל
 יחזור לפעילות מלאה. המתקןכך ש

 רדיזל גנרטו .3

ת עבודו .טור תבוצע לפי כל הוראות התחזוקה של יצרן הגנרטורתחזוקת הדיזל גנר
חירום. הסולר יסופק ע"י תחזוקת דיזל הגנרטור תכלולנה מילוי דלק לצורך הפעלת 

ספק הסולר חייב להיות מאושר קבלן ועל חשבונו במסגרת אחזקת התחנה השוטפת. ה
חשמל יזומה הפסקת לפחות אחת לשבוע ב . כמו כן הגנרטור יופעל לנסיוןהלי המנע"

בכדי לבדוק תפקוד המערכת בהפעלה אוטומטית. בנוסף,[ יופעל הגנרטור אחת לחודש 
 תאם להנחיות היצרן.למשך שעתיים ובה

ישה חודשים תבוצע בדיקה מטעם נציג מורשה של יצרן הגנרטור. חברת מידי ש
 (.08-9210080)טלפון בחברה: המופיעים בספר ההפעלה של התחנה  נכרו"סי-"שמרלינג

 זקה.תמורה עבור סעיף זה כלולה במחיר האח

 תלת חודשיטיפול  –עבודות חשמל ובקרה בתחנה  .4

 בק בלוחות ובמנועי החשמל.לי של מתקני החשמל בתחנה, הכולל אניקוי כל .א

 קרה.ר והבבדיקת בידוד בלוחות, במנועי החשמל, ובמתקני המכשו .ב

 ניקוי מצופים וכו'. .ג

חוטי הכבלים, הן בצד לוחות חשמל והן בצד  הידוק ברגים במהדקיחיזוק ו .ד
 המנועים, או ציוד הפיקוד והבקרה והן בצד לוחות המשנה.

 דיזל גנרטור.בדיקת  .ה

 

 ליכל -אביזרים  90.10

ם לא ורכמפורט להלן, אביזרים שעב אט' מסוגים 16ה והאוגנים יהיו ללחץ עבוד יםזרביהא 
אביזרים הנ"ל סוגיהם  ואפיוניהם לן יגיש את רשימת הוין הסוג, יהיו מסוג מעולה והקבצ

הברגים, שיהיו כולם מחירי האביזרים יכללו את כל ני רכישתם. לאשור המפקח לפ
יטב את דוק הרכישת האביזרים על הקבלן לבי פנם. לשימנירוסטה, והאטמים הדרו

זר מיותר הכמויות לתכניות. כל אבי-ד בכתבקת ציוספזרים שבפרק הימת רשימת האבהתא
זרים, האוגנים, חיבורי האבישאר בבעלותו ולא ישולם לקבלן עבורו. יי הקבלן יירכש ע"יש

 4ל צד סה"כ מכם אומיי אשר, יבוצעו ע"י מוטות ההברגה יסגרו ע"י שנדרסרים וכו' 
 אומים לבורג.

 י טריזגופמ 90.11

אט'  6ו ללחץ אט' מלבד מגופי היניקה שיהי 16 עבודה חץמגופים יהיו מגופי טריז ללהכל  
 וה יותר(.פחות, )לא תשולם תוספת עבור הספקת מגוף בלחץ גבלכל ה

עבר עם מ ופוי פנים וחוץ ברילסן או שוו"ע מאושר. המגופים יהיעם צי CAST IRONמבנה  

 .NBRת גמעמיד לביוב גולמי כדויהיה ומי של הטריזים מלא ללא כל צמצום בקוטר. הג
 המגופים יהיו מטיפוס קצר.

ים חשמליים . המגופים יהיו עם מפעיל316תרומם מנירוסטה מס' ופים עם כוש בלתי מהמג 
של רלי גט, בנוסף לאפשרות לפתיחה וסגירה ידנית ע"י גלגל אינחשמליתלפתיחה וסגירה 

 .ISO 5210גודל עפ"י תקן  אוגן תעשה ע"י תושבת מפעיל. ההכנה למפעיל החשמליה
 ע.ופים יהיו מתוצרת "הכוכב" או ש"המג
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 שרד התכנון.ין לרכוש מגופים לפני שאלה יאושרו ע"י המפקח ומא -כאמור לעיל  

 מכוןנשי א ויעברו את בדיקת 61והתקן הישראלי מס'  ISOשות תקן ו לדריהמגופים יתאימ
 התקנים הישראלי.

 :יוביתבה זמני מבור הביסידור שא 90.12

 ידורי שאיבה זמנייםיטפל הקבלן בארגון והתקנה של ס המנהל,ל לפי הזמנה מיוחדת ש 90.12.01

 ביוב שיגיעו לתחנה לפני גמר בנית התחנה והפעלתה.לכמויות 

 :הנ"ל כולל 

 וביתסינון מוקדם מתוך תא הביאספקת סידור זמני לשאיבת ביוב גולמי ללא  •

 יבה בשלבי הקמה.לתוך קו הסניקה של תחנת שא

ם מטר, מסוג טבולה אנכית עם רגליי 20מד עומק"ש ל 100: נתוני המשאבה
 וולט. 400א הביובית, מנוע חשמלי תלת פאזי להעמדה על רצפת ת

מפלס הפסקה" +  –לוח חשמל עם מתנע רך, פיקוד מצופים: "מפלס הפעלה  •

 וף גלישה"."מצ

ולאוגן מגוף לחיבור למשאבה  מ"מ קוטר עם קשתות ואביזרים 160צינור סניקה  •

 הצינור הזמני יותקן מעל הקרקע.קבוע. ה על צינור סניק

הזמנית תהיה מתוך חיבור חשמל שהקבלן יזמין  אספקת החשמל למשאבה •

גנרטור. -מחליף רשת-מחברת החשמל לאתר הקמת התחנה. בלוח יהיה מפסק

 יר.ור בודק חשמלאי כלול במחאיש

א שעות ביממה לל 24ופן תקין הסידור הזמני באהקבלן יהיה אחראי על פעולת  •

 ק.ביוב כתוצאה מתקלה במערכת שסיפ גלישות

 
משאבה זהה להחלפה מיידית במקרה של תקלה במשאבה  ,לאי זמיןהקבלן יחזיק במ 90.12.02

הקבלן יפרק לפי הוראת  ,והפעלת התחנהעם סיום הפעלת הסידור הזמני המותקנת. 

כולל את המתאר לעיל  נה. מחיר הסעיף,אותו משטח התחהציוד ויסלק  ח אתהמפק

 ומפ'., תיקונים ושמירה קהוצאות הפעלהל חודש ימים, כולל משך ש תווהפעל

 

המנהל יהיה רשאי לדרוש, תמורת תשלום נוסף, את הארכת תקופת הפעלה זמנית  90.12.03

 השאיבה. –ודם, עד למועד הפעלה תקינה של תחנת הקמהסעיף 

 
עבור הפעלת הסידור הזמני  בלן תוספת תשלוםחיבור חשמל קבוע, תשלום לק העדרב 90.12.04

פעל על ידו ובאחריותו ר על ידי הקבלן ויומגנרטור נייד אשר יסופק לאת תח זנחת מבה

אות הדלק. בשאיבה. המחיר כולל אישור בודק חשמל והוצבכל פעם שיהיה צורך 

יף כולל גם הוצאות הפעלה הסע סטנדרטית. מחירהגנרטור יהיה בחופה סביבתית 

 .מירה על הגנרטורוש

 

 לים חשמלייםימפע 90.13

חב'  תוצרתמ IQ PROיים דוגמת מים המתקדמים המצוליים יהיו מדגם החשמליהמפעי 

Rotork" " במבנה אות, תפעול, בקרה, הגנה, אינדיקציות והתראמצעי ויכילו את כל
 .רליאינטג
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 50של  בתדירות, תלת פאזי ± 10%ט, וול 400המפעילים החשמליים יתאימו למתח של  
 הרץ.

גבוהים  25%-בהמומנט שהוא יכול להפעיל, יהיו ל וכן עיהספק החשמלי והמכני של המפה  
 להפעלת הרלבנטייםלפי נתוני היצרן והתקנים  ,ציםנומינלי ומומנט נומינלי נחו מהספק

 .ריםפים וסגמגו
דקה, למ"מ  250-בוהה יותר מירות גבמה רות סיבוב תקבע כך שפתיחה וסגירה לא יהיומהי

 ין אחרת.אלא אם צו
מגוף מעלות בין ה 90ורת על מגופים אופקיים יצוידו בתמס להתקנהם המפעילים המיועדי

 לבין המפעיל.
 

ללא כל , גולמי בית של ביובאו בסביבה קורוזי המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית

, מערכת הנעה, םחיבורי סתקופ. IP68 לשימות ת אטרמיהיו במארז המפעיל הגנה נוספת. 
 כות. ד מופרד באטימה כפולה מיתר המערכל אח יומערכת בקרה ואלקטרוניקה יה

ומנט, מתגי יום רמת אטימות הגבוה של המארז יתאפשר שינוי כיוון דרגת מכדי להבטיח ק
וני(, לט חיצות שיהוי אחרים ללא צורך בפתיחת המארז )באמצען מגעי זסגור ואפיו פתוח /
 שמלית באתר.חר הזנה עדגם בה

 ידות.וגן רעמ רכת חשמל ובקרה תהיה במארזמע
ים, ללא פינות חדות ומתאים להגדרות נאי סביבה קורוזיביחומר מבנה צריך להתאים לת

 .LM20 (ASTMA316), Marine Alloyמפרט 
 .316ו מפלב"מ ומים יהיהברגים והא כל

 לה נוחה.בק למפעיל והפעאת מים וירלמניעת חד non-intrusiveכפתורי הפעלה יהיו מסוג 

 התקנה של המפעיל.לסיבוב לקריאה נוחה בכל כיוון  ניתנת (LCDתצוגת נתונים )
 .הגנות חשמליותנוע ומ

לזיוס, מע' צ 40דקות בטמפ'  15לה רציפה במשך , ומתאים להפעFמנוע יהיה ברמת בידוד 
ם(, במומנט הוך ביניארשל המגוף )המלאה  גירהאו לפחות פי שניים מזמן פתיחה / ס

 גוף. של המ בימעבר למומנט מיר 25%צע של ממו
 אזות.דה עם פחות משלוש פהמנוע יהיה מוגן כנגד עבו

 רמית.תהמנוע יכיל הגנה 
 מארז.יקוז שמן שביהיה ללא צורך בנ ניתוק חשמלי ומכני של המנוע

 וע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף.מנ
 שנים לפחות. 5מוש שמן שיחזיק בשיבומסוכך , טום לחלוטיןיהיה אגיר ה

 עלת נה. הגיר יתאים להפדת המפעיל בכל כיוון וזווית התקם לעבואיהגיר ית
 מכת פטיש.

וע במצב לעצירת המנ ניתנים לכוונון, LIMIT -ו  TORQUEהמפעיל יהיה מצויד במפסקי 
מומנט ה רה של עלייתוע במקהמנ פתיחה וסגירה מלאים. מערכת ההגנה תנתק את

((TORQUE ת להפעלת "מכות פטיש" אפשרו וללמת מהלך הסגירה. הגיר יכללפני הש
 רה או פתיחה(.הלך הפעולה )סגיבכל עת של תחילת מ אוטומטיות

וני הפתיחה י את כיואופן אוטומטהמערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל, תתקן ב
 .אזותוהסגירה, גם במקרה של שינוי פ

 צב, לאהמהגלגל ומנוף בורר  .רר מצבבו וףנמומכנית  להפעלה גלתכיל גלכת  המער
 מפעיל.יסתובבו או ינועו בזמן פעולת ה

 אוטומטי" ניתנת לנעילה, לבחירת מצב העבודה. -דני בוררת מצבים, "יתסופק ידית 
 .סגירהגל עם גיוון השעון, ליבוב הגלב "ידני", סבברירת מצ

 טרל.נוגלגל יהיה ממטי" האוטובברירת מצב "
 אם המפעיל בפעולה, ללא ום גם ירפשר לעבור למצב ידני בעת חמערכת צריכה לאה  
 נזק למנוע המפעיל. גרימת  

 ( להפעלה מרחוק. inputהמפעילים יכילו מגעים ) 
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 4ורך אינדיקציה של נתונים )עד כנות לצניתנים לתה (outputהמפעיל יכיל מגעים )
 .אפשרויות(

 ר.לפי מצב פתיחת הסג 4-20mA לוגי לקבלת אותנס אכרטיב וידוסגרים יצילי המפע
 )הניתנת לסיבוב(, המגוף ציפה באחוזים, למצבמקומית ר ל יכיל תצוגה דיגיטליתהמפעי

 (.0%( עד מצב  פתוח לגמרי )100%ממצב סגור לגמרי )
 

 :ג התקלהוסשל הוי מנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה, ויאפשרו זיס 3לול התצוגה תכ

 יתר וכו'(. מגוף תקוע, מאמץית )מכנ להתק -

 , איבוד פאזה וכו'(.סר מתחחותקלה חשמלית ) -

 ם, אין אינדיקציות וכו'(.ת )ניתנה פקודת חרותקלת תקשור -

 באים:ד מהמצבים ה( שיופעל בכל אחoutputהמפעיל יצויד במגע מתחלף ) -

 יבוד פאזה.א -

 איבוד מתח במערכת ההפעלה. -

 לה ידנית.הפע מתג הופעל -

 ירה ידני.ל מתג עצפעהו -

 יתרת זרם.או  תרי המפעיל הופסקה בגלל חימום פעולת -

 סוללה ריקה. -

 :יושל המפעילים יה ודהתנאי עב 
 .25%הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד  60עד 

נים י שיאפשר ניתוח תהליך הפעולה האחרונה, ונתוים פנימבאוגר נתונ המפעיל יצויד
 נות לתחזוקה(. )לצורך הסקת מסקת עד כה לועים מכל הפעוממוצ

בממשק ( שינוי קונפיגורציותלרית )לצורך איתור תקלות וות סללתקשורת אפשרותהיה 

 אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת.–האינפר
ורציה( והפעלת הצג הדיגיטלי ללא קונפיגים קבועים )שר הכנסת נתוניסופק תכנת שיאפ

 .עילהמפ צורך בפתיחת

 רוניקטמשדר לחץ אל 90.14

גולמי ויחובר במקביל  י ביובבמיהיה מפלב"מ מתאים לעבודה הלחץ הדיגיטלי  מד 
 עם מגוף לניתוק 1" – 1/2באמצעות צינורות מגולוונים "אנלוגי לקו העלייה למנומטר ה

 ומערכת ניקוז.
ללחצים  ולמיגף מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית מתאים לביוב ציחץ יהיה רמד הל 

 .רמילי אמפ 4-20יאה יצ IP65ה ת מיגון של המד תהימ'. דרג 100לוס מ' ועד פ 10ממינוס 

 מגנטי-אלקטרו ספיקהמד  90.15

, EMIמוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית ומוגן  "12 קומפקטי נטי יהיה מד המים המג 
תצוגה  ופסת, כולל קשמק" 0-5000בתחום  למדידת ספיקותמכויל מי לביוב גול םמתאי

ה. ת שזרמללית וסכום לכמות השפכים הכויאה לספיקה הרגעעם קר מדה עלשתורכב 

לסימון מצב  אמפר ופולסים, מגע יבש-מילי 4-20, יציאה 67IPדרגת המיגון של המד תהיה 
המד יהיה מסדרת  ושלמת.ש להתקנה מותקלה. המחיר יכלול טבעות הארקה וכל הדר

OPTIFLUX  'של חבKROHNE  קחמאושר על ידי המפש"ע או. 

 חוזרים-ם אליסתומש 90.16

וב גולמי לבי NR-040Fפוס "ארז" דגם יי" טרת "ארוצחוזרים יהיו מת-סתומים האלהש 
 ,תוםהשס משני צידי , צירים מאורכים משני צידיהם. על הציריםאט' עם  16ה ללחץ עבוד

הציר עם על  יותקנו ן. המנופיםסת את מקומועם משקולות שניתן לו תקנו מנופיםיו
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 יק גבוליר מפסהצעל  יותקןהצירים. כמו כן  חלקת המנופים עלהטיח נגד תבהבטחה ש

המנופים יותקנו באופן  .IP66איטום  המפסיק יהיה בדרגת לפקוד חוסר זרימה. רגיש

כלפי מעלה, וכאשר  45ית ובזויהיו מוטים תוח הם שבזמן זרימה כאשר השסתום יהיה פ

רת מחוברים כללו מכסאות בקוישסתומים ה כלפי מטה. 45 -ים ביהיו סגורים יהיו מוט
צפוי השסתומים יהיו עם  קון השסתום מבלי לפרקו מהקו.יותקוי ינם בברגים המאפשרי

 קלוי בתנור.אפוקסי 
 

 אנלוגי מנומטר 90.17

מ' עד  10גולמי, לתחום מדידה מינוס  דה במי ביוב, מתאים לעבומ"פלב-המנומטר יהיה מ 
 מ'. 50פלוס 

וכן מגוף, ם ע  "½ - "1 קיימים לווניםנורות מגויעות צה באמצייעלמטר יחובר לקו ההמנו 
 תותקן מערכת ניקוז למנומטר.

 סגרי תעלה  90.18

ם עם מפעיל חשמלי. הסגרי , במידות עפ"י התכניות316התעלה יהיו עשויים נירוסטה סגרי  
 הסגר. לא תאושר ה שערימה דו כיוונית מלאה ומוחלטת כאשר עומד המים בגובטיחו אטיב
ואחריות י הנחיותיו גר עפ"הסק אישור להתקנת באתר ויספ יצרן הסגר יבקר ל נזילה.כ

 שנים. 10ה של הסגר למשך לפעולה תקינ
 מבנה הסגר יכלול: 
ובה המסגרת יאפשר לב"מ. גות פ, אליה מחוברות מסיל316מסגרת מחוזקת עשויה פלב"מ  

מחוברים פסי  וק שאליויזלב"מ עם צלעות חשוי פפתיחה מלאה של שער הסגר. השער ע

 .J-TYPEמסוג ן טה ואטמי ניאופרלקה מנירוסהח
 רידה לתעלה.החלפת אטמים ללא י השער ניתן לשליפה לצורך 
 קים.מידה והמדף נסגר על מוצהאטם מותקן בצורה המונעת כל פגיעה בו ב 

 ופרן.י ניא, כולל אטם סטטי העשוFLUSH INVERT –הסגר מטיפוס  תחתית 
 .הזורם יןהמונעת כל מגע בינו ובורה ש מסגרת הסגר בצותקן בראמ אום ההנעה

וייתמך באמצעות  ST.ST 316לב"מ ועשוי פ חתך מלאעל הציר יהיה מוט מקשר מתרומם ב 
 .ס"מ לכל היותר 100 כלמיסבי קיר שיותקנו 

לב"מ לתמיכת כות פחשמלי לבין החלק העליון של מסגרת הסגר יותקנו תמומפעיל הין הב 
סטר טהור, או בפוליאה חרושתית למפעיל המצופ צובה, או יסופק עם חל החשמליעיהמפ

כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות, מומנט  U.Vור עמידים בקרינת אפוקסי קלויים בתנ

 .nm 60ש להפעלת הסגר מקסימלי נדר
 ל החשמלי לסגרים תעשה ע"י יצרן הסגרים במפעל.ת המפעיהתאמ 
יפס( ילה ו/או מיתדי תבריג )פהברגע על ידי מוטות טון יבוצהבסגרת הסגר לקיר בור מחי 

בקיר על ידי מיתדים כימיים . המוטות יותקנו M-16 -בקוטר שלא יקטן מ 316פלב"מ מ
ו/או מיתד תבריג  י היצרןל ידקוח ובעומק אשר יוגדר עמתוצרת שתאושר על ידי הפי

 )פיליפס( כאמור.
 

ום חיצוני. המרווח בין של אום פנימי ואע בשיטה וצעל קיר הבטון יבהסגר פילוס מסגרת  

שתאושר ע"י לתי מתכווץ מתוצרת ב GROUTלקיר הבטון ימולא בחומר הסגר  רתמסג
 המפקח.

אשר  ם לפחותתקניסגרים המוצעים בחמישה מעל הקבלן לספק רשימת התקנות של ה 
 במכרז. לנדרשבלחצים זהים פועלים חמש שנים לפחות בקטרים ו

מיקום  מטעמו,ר קשר מטעמו, המתכנן ואיש קשרטי המזמין איש לול את פתכהרשימה 
 עבודה. ה, תיאור השער ולחץואופי ההתקנה, שנת ההתקנ

 סגרי קיר  90.19
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 20וטר "תאם לפתח בקמו .ST.ST 316קיר עגול מפלב"מ  סגרים קיר: סגר 2יותקנו  

ד בין יר המפריבקמ"מ דו כיוונית  800X800פתח מרובע במידות בכניסה לתחנה וסגר ל
 חדר ומפעיל חשמלי.רצפת הל ניהם יכללו חצובה להעמדה עהבורות, ש

 מ' לפחות. לא תאושר כל נזילה. 8.0 אטימה ויתאים לעומדהסגר יבטיח  
ואחריות ל עפ"י הנחיותיו, ת הסגר בפועהתקנגר יבקר בשטח ויספק אישור ליצרן הס 

שלא ראש הציר בצורה יותקן ב עה. אום ההנשנים 01משך לפעולה תקינה של הסגר ל
מפעיל, המצופה הסגר יסופק עם חצובה חרושתית ל הזורם.ן תאפשר כל מגע בינו לבי

. או תמוכות פלב"מ U.Vרינת עמיד בקיאסטר טהור או אפוקסי קלויים בתנור הבפול
אמתו י והתמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. הרכבת המפעיל החשמלכת המפעיל כלתמי

 במפעל. ן השעריםצרתעשה ע"י י
 סגר כולל:מבנה ה 

ול צעות ברגים, פתח עגעל מסגרת קדוחה לעיגון לקיר באמב .ST.ST 316גוף פלב"מ  
פלב"מ  ילותמגוף הסגר. לגוף יחוברו מס ינטגרליותושבת אטימה מפלב"מ המהווה חלק א

316 ST.ST המדף באורך מתאים המאפשר פתיחה מלאה ללא הישלפות. 
 316פלב"מ י ושבת האטימה. מדף הסגר עשוק מדף הסגר אל תטיח הידויבמבנה המסילות 

ST.ST. ניאופרן מסוג ופרן מגופר או אטם ועליו יותקן אטם ניאJ-SEAL האטם מותקן .
 וצקים.ייסגר על מ הסגרעת כל פגיעה בו במידה ומדף רה המונבצו

 ת.כוד פסולללבליטות העלולים ם או בגוף הסגר ובמדף לא יהיו כל מגרעות, זיזי 

וייתמך באמצעות  .ST.ST 316מ י פלב"שוע בחתך מלאוט מקשר מתרומם הציר יהיה מ 
פעלת הסגר יהיה ידרש להס"מ לכל היותר. מומנט מקסימלי שי 100בי קיר שיותקנו כל מס

60 nm. 
א יקטן טר שלקיר הבטון יבוצע על ידי מוטות הברגה מנירוסטה בקוסגרת הסגר לור מחיב 

ידי הפיקוח שר על אוי מיתדים כימיים מתוצרת שתתקנו בקיר על ידמוטות יוה .M-16 -מ
של התקנת הסגר בתחתית תעלה או סמוך ידי היצרן. במקרה  ובעומק אשר יוגדר על

 טטי העשוי ניאופרן.כוללת אטם סה FLUSH INVERTור. התקנתו תהיה רצפת הבל
וח בין ום חיצוני. המרופנימי ואם וצע בשיטה של אוון יבפילוס מסגרת הסגר על קיר הבט 

רת שתאושר ע"י בלתי מתכווץ מתוצ GROUTא בחומר ן ימולטומסגרת הסגר לקיר הב
 ח.המפק

 אשר מוצעים בחמישה מתקנים לפחותסגרים העל הקבלן לספק רשימת התקנות של ה 
 שנים לפחות בקטרים ובלחצים זהים לנדרש במכרז. פועלים חמש

 רמהקני המת 90.20

אמים המות ,יתחשמל גלגלת הרמהרת ידנית וונית מונעת תמסויכללו קרה מתקני ההרמ 

אורך השרשראות יתאים להרמת  ה.טון בתחנת השאיב 2.5ולהרמת  IPE300לנסיעה על 
 משאבות.רים ממפלס החוז-ומים אלואביזרים כגון מגופים ושסת משאבות

 ודהרמת הציל רשרות מגולוונותם" ושהקבלן יספק מערכת כבלים "סלינגים", "שקלי
המפקח. עם גמר ההתקנה תבוצע אישור ל ת הידנית. מתקן ההרמה יוגשלהנעת התמסור

 וגש אישור הפעלה כחוק.ויקה ע"י בודק מוסמך בדי

 טרית(רות אינסטלציה סנינויורות בתוך התחנה )למעט צניצ 90.21

 והינורות ייהצחות. לפ ½"נורות השחורים שיותקנו בתחנה יהיה יהדופן של כל הצ עובי 
נורות מגולוונים יהיו י. צלהלן כמפורט יצבעו באפוקסידוד חיצוני ויוי פנימי וללא בללא צפ

דרושים כבתם יכללו את כל החומרים הוקסי כמפורט לעיל, ומחירי הרעו באפדרגה ב' ויצב
 מיניום וכו'.פשתן, צבע  כגון: חוטי

 (:"טמבור"ם תוצרת עיוצע כדלקמן )הצבסי תבנורות פלדה וחלקי מתכת באפוקיצביעת צ 

 נורות שחוריםיוצ חלקים .א

 סוס סלון חול בלבד.יע"י ר לצביעהח הכנת השט .1
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 .60/30י בות צבע יסוד אפוקסשכ 2 .2

 בגוון אפור. 60/31אפוקסי שכבות צבע עליון  2 .3

 לווניםנורות מגוילקים וצח .ב

 בות צבע יסוד אפוגל.שכ 2 .2

 ון אפור.בגו 60/31שכבות צבע עליון אפוקסי  2 .3

 .מיקרון כל אחת 60 -כבות השעובי  
 

 המחיריםתכולת  90.22

 ות גם:מויות כוללציוד מכני הנקובים בכתב הכמחירי  –פק רת כל סהסל

 הכמויות,בכתב  06.03; 06.02סעיפים וצבוע כמתואר ב מגולווןה למנטי מפלדא .1

 ביסוס של הציוד.הנדרשים לתליה, הרכבה ו

יזרי חיבור כנדרש על ידי ומאושר על ידי מנהל לרבות אב חיבורים למערכות .2

 הפרויקט.

 הצוות של המזמין.והדרכת יקות, הרצה בד .3

 רויקט.פמנהל ה ותישות והנחילפי דר As madeיות הכנת תפר מתקן ותוכנ .4

 ם.הנדרשים אקוסטיים לרבות כל המוצרי סידורים .5
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 1נספח 

 :סקר אקוסטי סביבתי להיתר בניה לפרויקט

 322מתחם קא/ –נת שאיבה לביוב תח

 
 אודות הפרויקט .1

 תאגיד מי אונו. לביוב עבוריבה בפרויקט מתוכננת הקמת תחנת שא

תקנות והתאמה ל קט כלפי הסביבהינה הפרורכותיו של מבעשים ממעמיפוי הרה סקר זב

 181, 173, חלקה: 6178גוש:   זה. אזורעל  ותהחלהרעש 

 סביבת המבנה .2

 תרשים סביבה 2.1

 .4בסמוך לכביש  322רויקט מתוכנן להיבנות בקצה הדרום מערבי של מתחם קא/הפמבנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגורים

 

 משרדים
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 יםמבנים השכני הסוגלת והגדר 2.2

ילה במשכי זמן משתנים ביום ובלהרעש המותרים  יאת מפלסטבלה המפרטת להלן 

קנות ( של הת2ע"פ התוספת הראשונה )תקנה הסמוכים לתחנת השאיבה, וזאת ים למבנ

 :1990למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן 

 

 תרים במשכי זמן משתני יום ולילהמפלסי הרעש המו –' אטבלה 

 רעשמשך ה
 dB(A) -רעש במפלס ה

 'במבנה 

 לילה             יום       

 ג'מבנה 

              םיו      

 לילה

 -                 50        -                 50        שעות 9עולה על 

 9שעות אך אינו עולה על  3עולה על 

 שעות
       55                 -        55                 - 

 3 לעולה ע שעה אך אינו 1ולה על ע

 שעות
       60                 -        60                 - 

 -                 40        -               40 דקות 30עולה על 

 

 הסמוכים מקבלי הרעשסיווג  2.3

 

 תחנת

 השאיבה

 

מתק

 ן

טרלנ

ול 

ריחו

 ת

 

גנר

טוא

 ר

חירו

 ם
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ד זה בעמוע"פ טבלה א' למבנה הפרויקט  מוכיםהססיווג מקבלי הרעש  בטבלה הבאה

 הפרויקט. הלמבנ יםהמבנים הסמוכקים בין המרחו

  מקבלי הרעשסיווג  –' ב טבלה

 

ושים נין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימ"בה ג': מבנ •

 הבאים: מסחר, מלאכה, בידור."

 מיפוי גורמי הרעש .3

 טנציאליים לרעש סביבתי:הגורמים הפולהלן פירוט 

 מפוחים .א

 :11.8.15יך מתאר M-02 ןליויבע"מ, גלין מהנדסים ים ע"פ מירוט המפוחלהלן פ

 .על גג המבנה  יפוגלייםמפוחים צנטר 4 -

 .מפוחים ציריים בקומת הקרקע בחזית מערבית 2 -

 .ים ציריים בקומת הקרקע בחזית צפוניתמפוח 2 -

 .תצירי בקומת הקרקע בחזית דרומי 1מפוח  -

 

 פתחים לאוורור .ב

 :11.8.15ריך אמת M-02 ןגיליו, ע"מהנדסים בע"פ מלין מלהלן פירוט המפוחים 

 כנפית. ודלת דו חלונות רפפה 2זית מזרחית: ח -

 חלונות רפפה. 2חזית מערבית:  -

 .1חזית דרומית: חלון רפפה  -

 דלתות. 2 -חלונות רפפה ו 3זית צפונית: ח -

 

 רעידות .ג

 וקול בוקן המבנה כתוצאה מהרעדתו ע"י הציוד המות מגוףנישא באוויר הקרנת רעש 

 .ערך הקרקרעידות דעבר הולם במ

 מבנהבתוך התהודה  .ד

 מקירות רפלקטיביים של החלל הסגור.כתוצאה  הגברת רעש בתוך המבנה

למבנה ס ביחיקום מ
 הפרויקט

המבנה מרחק בין  וג המבנהס מספר המגרש
למבנה  השכן

 הפרויקט

 מזרח צפון
101 

202 

 מגורים –' גמבנה *

 משרדים –מבנה ג' *

 מ' 75 -כ

 מ' 70 -כ

 צמוד ותאין התייחס –שצ"פ  308 מזרח

 - - 78, 64, 63 מזרח רוםד

 צמוד אין התייחסות – 4כביש   604 ברמע
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לא צוינה ומחויבת בהתייחסות אך לא נמסר לנו אלקטרומכנית אחרת אשר כל מערכת 

 כל דין. הכנת הסקר, תהיה מחויבת בהעמדה על פי אודות העמדתה בפרויקט בזמןמידע 

 מידה בתקנותנחיות לעה .4

תכנית בהתאמה ל, יבוצע סקר רעש בתכניות ףעת הנחיות הסעימלאחר הט

 המעודכנת.

 בור הטמעת ההנחיות.הוכחות לעמידה בתקנות + צילומי מסך מתוך התכנית ע

 מפוחים 4.1

 בתקנות הרעש: להלן הנחיות לטיפול במפוחים והתעלות שלהם לעמידה

 :התקנת משתיקי קול 4.1.1

 של המפוחים. םהטכניי התאם לנתוניםתבוצע ב ת המשתיקיםהתקנ

 יפול בתעלות המפוחיםט 4.1.2

 –בתעלות במפלס הקרקע )בתוך המבנה( לפני העלייה לגג  90°אחת של צור ברך יש לי .א

 ל לרפפות האוורור / יניקה.מע

 כדוגמת צמר זכוכית. "2חומר בולע רעש בעובי )צד פנימי( ב התעלותציפוי  .ב
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 וורורפתחים לא 4.2

מעל פתח  90°יצירת ברך 
חת ומת יניקה/הכנסת אוויר

 לגג.לחדירה 

בצמר פנים התעלה וי ציפ
 זכוכית
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 תותלד 4.2.1

לפחות,  Rw=40dBבידוד למעבר רעש של לי כושר בעחוץ של מבנה התחנה יהיו כל דלתות ה

 או שוו"ע. AD-42נ.א מדגם כדוגמת דלת אקוסטית של חברת ח.

 חלונות רפפה בקומת הקרקע 4.2.2

ל פחתת רעש שע יותקנו רפפות אקוסטיות בעלות כושר העל כל חלונות בקומת הקרק

16dB(A) גמת דגםלפחות, כדו AL-33-S ת ח.נ.א או שוו"ע.של חבר 

 

 

 ידותרע 4.3

בתוך המבנה יש להעמיד את על מנת למנוע הקרנת רעש דרך גוף המבנה כתוצאה מהציוד המחובר 

 יסים צפים:המשאבות ושאר הציוד האלקטרומכני בתוך המבנה ע"ג בס

 בסיסים צפים .א

 תקן עליו.ציוד המויה כפול מהמשקל הבסיס יה -

 רכת.לי שקיעה מתאימה למשקל המעע"ג קפיצים בע בסיס יוצהב -

 

 

 חיבור הצנרות למבנה .ב

 ת רעידות.עם קפיצים למניעת העבר כל הצנרות בתוך המבנה יחוברו באופן גמיש למבנה
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 מ' 10צול האורך  8ממבני המגורים יוצא צינור 

 למשאבותבה ומתחבר צול שמגיע עד לתחנת השאי 14צינור 

 

 המבנהתהודה בתוך  .5

הקירות בחומר בולע רעש בעל צפות את ה בכל קומה של המבנה, יש לור הפחתת התהודבע

העמיד ללחות ושינויי  ס"מ לפחות 5של לפחות, ובעובי  NRC=0.9נתוני בליעה של 

 :או שוו"ע ע"ג הקירות הבאים רוטנברג צלהמסופק אכדוגמת "וויספר" של טמפרטורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ודיםצמחיפוי קירות  -צד חתך  חיפוי קירות צמודים -ט על מב

 חיפוי שני קירות צמודים

 5"פ סעיף ע ה רקות
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 שסקר רע .6

וצע בדיקת רעש בהתאם יוגדרו משתיקי הקול ם תבנת המפוחילאחר התק

 הנדרשים על ידי התאגיד  

  

 :רעש בשלבי הבנייה -בתקנות הנחיות לעמידה  .7

קובעות את סוג , 1979יה( התשל"ט סביר מציוד בניהתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי 

תקנות למניעת הנפלטים ממנו. המרביים ש הפלסי הרעייה ואת מהמשמש לבנ הציוד

קובעות את תחומי הזמן בהם יופעלו המכונות ושאר , 1992תשנ"ג ש( הת רעמפגעים )מניע

 ת הנדרשות לכדי ביצוע עבודות הבנייה.הפעולו

 נייה והתנאים לעמידה בהם:להלן תמצית התקנות לעניין רעש מציוד ב

 15במרחק של  )a)80dBיעלו על  אלבנייה ר הונות באתפלטים ממכהמרביים הנמפלסי הרעש  .א

 ה.מטר מהמכונ

בשעות ם או כיוצא באלה באזור מגורי פעלו מכונות לצרכי חפירה, בנייה, הריסהלא יו .ב

 :הבאות

 למחרת. 7:00 -ל 19:00בין  -

 למחרת יום המנוחה. 7:00 -ל בערבי ימי המנוחה 17:00בין השעות  -

של התקנות למניעת ( 1שונה )תקנה אוספת הרבת ע"פ המוגדר: התקן עליהם חלד סוגי הציו -

 .1979סביר מציוד בנייה( התשל"ט  רעש בלתימפגעים )

י באתר העבודה יוצב בתוך חופה אקוסטית, ומפלס רעשו גנראטור אשר ישמש כגיבו גנראטור: .ג

 .מטר 10ק של במרח dB(a)65לא יעלה על 

 .חותלפמטר  2.5בגובה  סכורית מפחמתחם הבנייה יגודר ע"י א .ד

 

 חיפוי שני קירות צמודים 

 5עיף ע"פ ס ותקרה 
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בתחנות  יפול בריחמערכת לטלאספקה התקנה ותחזוקה של  מפרט טכני - 91 פרק

 שאיבה לביוב

 כללי .1

)להלן:"  להקמת מערכת לנטרול ריחות  ההנדסיות  זה מגדיר את הדרישות מפרט טכני
קריית  322ם קא/במתח (ת"ש" או "תחנת שאיבה")להלן :"  בתחנת שאיבה לביוב "(  מערכת

 אונו.
 

  מנחות  תקנות .2

הרלוונטים ממועד פרסום  עידכונים)כולל כל ה 1961התשכ"א  ,םק למניעת מפגעיוח (1)

 החוק(.

 )תש"ל( 1970פקודת בטיחות בעבודה  (2)

 המשרד להגנת הסביבה. 9.9.2010והל הגדרת מפגעי ריח נ (3)

 ה.המשרד להגנת הסביב 2013ר ריחות ינואר הנחיות כלליות לביצוע סק (4)

 בריחותיפול מערכת ט .3

מערכת הפועלת  "( הינה מערכת טיפול בריח" אוו/" תהמערכ)להלן: " חטיפול ברי מערכת (1)
 . על עקרון  של "יוניזציה"

פועלת על עקרון של הזרמת אויר "מיונן"  לתוך החללים "  טכנולוגית היוניזציה" (2)
 ם המזוהמיםרל את מפגעי הריח. האויר הנפלט מהחלליהמזוהמים שבהם נדרש לנט

 . הריח מנוטרלים יר שבו מפגעביבה  הינו אוילס

 קים עקרים:חל 3-ת ממערכת טיפול בריח מורכב (3)

כת מפוחים המערכת מכילה את המרכיבים הבאים:  מער- מערכת יוניזציה •
מצעות בא מחולל יוניםהמיועדים להזרים אויר לחללים המזוהמים, מסנן אבק, 

 מפרטורה. נורות, מד ספיקה, מד לחץ  ומד ט

תם שמטר  304עשויות מנירוסטה בקטרים שונים  תעלות אויר -ערכת הולכת אוירמ •
 בהם לטפל במפגעי הריח. האויר המיונן לחללים שנדרש הולכת

מערכת הבקרה וניטור האויר המכילות  מדי מימן גופרתי  -מלמערכת בקרה וחש •

(S2H ,מד אוזון , ) היוניזציה  ה על מערכותבקר ותוכנה לפיקוד ושליט ,לוחות חשמל
 ר האויר.  ופיזו

 

 מערכת לטיפול בריחלנתוני תכנון  .4

  ס לתכנון מערכת הטיפול בריחות.בסי כנוןנתוני ת 4.1

ר ריכוז המזהמים בכל אחד מהם שונה תחנת השאיבה בנויה ממספר חדרים אש (1)
 ו.בהתאם לנפח החדר ומיקום המקור המזהם בתוכ
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 :הינו כדלקמןח ם מקורות רישבהם קיימי  1נפח החללים השונים (2)

 [נפח ]מ"ק דרח

   אזור רטוב

 190 חדר איסוף גבבה

 480 נימגוב מכ חדר

 210 1 בור רטוב

 210 2רטוב בור 

 1,090 סה"כ אזור רטוב

 : נפח חללים באזור הרטוב1טבלה מס'  

 חדר
נפח 

 ]מ"ק[
   יבשאזור 

  
  

  

  
  יבשסה"כ אזור 

 בשים באזור הינפח חלל: 2טבלה מס' 
 

 לפני טיפול בתחנת השאיבה   המקסימלים ריכוז המזהמי (3)

 
 יחידות ריח וניהאמ ופרתימימן ג אזור 

 אזור רטוב  3.1
 (1)כמוגדר בטבלה 

 500,000 מג"ל  5  2מ"ג/מ"ק 50

 50,000 מג"ל 1 מ"ג/מ"ק  10 אזור יבש 3.2
 

 וז המזהמים בתחנת השאיבה )הערכה בלבד(: ריכ3טבלה מס' 

 )צלסיוס( 045-10 טמפרטורה בחדרים השונים: (4)

 

 נון מערכת הטיפול בריחות דרישות לתכ 4.2

 ת המערכת המוצעת טכנולוגי (1)
בתחנת השאיבה לביוב להתקנה ולטיפול בריחות  הנדרשתמערכת טיפול בריח 

בטכנולוגית עלת פו על כל אביזריה ומערכות העזר כולל חשמל ובקרה  322קא/
זה רק מערכת רז ל ספק ,ניתן להציע במסגרת מכלמען הסר כ. היוניזציה

 הפועלת בשיטת היוניזציה.  טיפול בריח
 

כוללת תכנון מפורט של המערכת על כל אביזריה ותעלותיה. מערכת  העבודה (2)
ל, מערכת הבקרה וניטור ,לוח פיקוד להפעלת ושליטה על המערכת כולל החשמ

 רכות קיימות או נוספות של המזמין.ממשקים למע

                                                           
 "ממהנדסים בע משרד מלין של  27.12.2017עדכון  M30-M07מתבסס על תוכניות  1
 .ערך מכסימאלי על פי הערכה בלבד 2
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 איבההשונים של תחנת הש רים אזוהמותר ב המקסימליוז המזהמים ריכ (3)
 . ( פועלת יחבר טיפול)כאשר מערכת 

 
 יחידות ריח אמוניה מימן גופרי אזור 

 אזור רטוב  4.1
 (1ר בטבלה )כמוגד

 25,000 מג"ל  0.15  מ"ג/מ"ק 5

 5000 מג"ל  0.05  2 אזור יבש 4.2
 13 מ"ג / מ"ק  0.05 מ"ק/מיקרו"ג  0.035 גדר תחנת השאיבה 4.3

 
 בים השונים: ריכוזי המזהמים במר4בלה ט

 
 הנדרשת יעילות ההרחקה (4)

המפורטים למדידה כמפורט  )מימן גופרי(  יעילות הרחקה של המזהמים .א
ללא הפעלת מערך  הנמדדים  מערכי המזהמים לפחות 99% תהיה  4בלה בט

 ת וזאת בכל רגע נתון.הטיפול בריחו

כמפורט למדידה  רי( האחרים )למעט מימן גופ זהמיםיעילות הרחקת המ .ב
ללא הפעלת  הנמדדים  םי המזהמימערכלפחות  90% תהיה הת"ש בחללי 

 מערך הטיפול בריחות וזאת בכל רגע נתון.

מים בחללי המבנה יעילות הרחקת המזהב' לעיל , א'ובס"ק ת המפורט למרו .ג
 יל. לע 3לא תעלה על הערכים שנקבעו בטבלה  על פי הגדרתם

גדר תחנת על  םההרחקה לערכים  הנקבעיא,  בס"ק למרות הכתוב לעיל  .ד
משעות העבודה השנתיות   99.5%ל שנה לא פחות מלאורך כ תהיההשאיבה 

בכל מקרה ו שעות( וזה במצטבר שנתי 43לא יותר משל תחנת השאיבה )קרי 
 ף.  שעות באופן רצי 25לא תעלה על 

  
 ומספר החלפות אויר נדרשים אוורורנפחי  (5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נפחי אוורור נדרשים אזורים רטובים :5 טבלה

 
ם במגע ישיר עם גנראטור וכדומה( שאינם באי ,בחדרי העבודה  )חדר חשמל (6)

נדרש לבצע נטרול ריחות כמפורט עבור החללים  טובים לאהאזורים הר
 ות הבטיחות. ע"י תקנו בתנאים המדרשים הרטובים  ובתנאי שיעמד

המים באוויר גבוהה מהנדרש במקרה והתברר שמסיבה כל שהיא רמת המז
ט ה מקומיות" כמפורת יוניזצייחידו"אות ניתן יהיה להתקין בתקנות הברי

  החלטת המזמין(.י בלבד לבכתב הכמויות )אופציונאל
 
 

                                                           
 זור מגוריםממוקמת בא ה שהת"שעל פי הגדר 3
ת איכות האויר כמפורט י שיעמוד בדרישוקבע ע"י הספק ובתנאחלפות י)מספר הה מספר החלפות מקסימאליות 4

  בטבלאות השונות.

 נפח ]מ"ק[ חדר

מספר 
החלפות 

 4יראוו
ספיקה 
 ]מק"ש[

       אזור רטוב
019 חדר איסוף גבבה  7 1,330 

,3603 7 480 חדר מגוב מכני  
 1,470 7 210 1 בור רטוב

 1,470 7 210 2רטוב בור 

 7,630  1,090 רטובסה"כ אזור 

ספיקה מספר  נפח ]מ"ק[ חדר
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 יבשים אזורים ים נפחי אוורור נדרש :6טבלה 
 ציוד נדרש .5

 יזציהמערכת יונ 5.1
ורק מערכת מסוג זה  יתפולר-יוניזציה בית כמערכת מערכת היוניזציה מוגדר

 .ר להתקנהתאוש
מנירוסטה  מערכת היוניזציה על כל אביזריה  תהיה בתוך מבנה  )מעטפת( העשויה

 בת"ש. הקיימיםלעמידות בתנאי סביבה קורוזובים וחיצונים  304
 את הרכיבים הבאים: 5 ת תכילהמערכ

 מפוח אויר (1)
  צנטריפוגלי .מפוח האויר הינו מסוג מפוח 

הנדרשות בחללים המטופלים(  ות האוירפוח מיועד לבצע את כל החלפ)כל מכמות: 
 להלן.  7בטבלה  יםמפורטנתוני המפוח 

 

 
 : נתוני מפוח7טבלה 

 
 רב פעמימסנן אבק  (2)

 ומוזרם לחללים המטופלים. נן את האבק שנשאב מהסביבה מטרתו לסמסנן האויר 
שהם הספק לקבוע את צפיפות המסנן והחומרים שממנו בנוי ובתנאי באחריות 

 בתנאי הסביבה שקיימים באזור ההתקנה של המערכת.  יעמדו
 שנה.  1סנן אבק הינו לפחות מתחייב שאורך חיי המ הספק 

 
 ניזציהנורות יו (3)

המערכת על ידו על מנת  בהתאם לתכנון קו ע"י הספק נורות היוניזציה יסופ
 . 3ס"ק  4.2בסעיף  4מידתה בתנאים שמפורטים בטבלה טיח את עלהב

 .שעות. 12,000 של המינימאלי  רך חיי הנורותאוהספק מתחייב ל
את בעוצמות שונות בכל רגע נתון , יבטיח  שמספר הנורות שיפעל הספק מתחייב

 המפרט הטכני. כת טיפול בריח בכל דרישות פעולתו התקינה ועמידת מער

                                                           
ק להכיל במערכת המוצעת ,יחד עם זאת רשאי הספק להתקין דרישות מינימאליות שעל הספ הדרישות הניתנות הינן 5

 הפרטני. אם לתכנונופים בהתסיף רכיבים נוסולהו

החלפות 
 אוויר

 ]מק"ש[

       יבשאזור 

    

    יבשסה"כ אזור 

 הערות נתונים יחידות יףסע
 שני מפוחים זהים. 2 יחידות כמות

 ע"י משנה מהירות  8000 מק"ש ספיקה
  1500 פאסקל לחץ

ת העבודהבנקוד 1250 סל"ד הירות סיבובמ  
מ' . 1של  במרחק dB 40 רעש  

  KW 5.5 הספק 
  לפחות. 316נירוסטה   בנהחומר מ

  נדרש  משנה תדר
המיועד  IP55ן מנוע מוג  מנוע חשמלי

לעבודה בחוץ ללא כיסוי 
 או קירוי

קירוי המנועים על פי 
 ספקהחלטת ה
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וואט/שעה ולא תעלה על 150ורות  בכל רגע נתון לא תפחת מ יה של הנצריכת האנרג
מסמך ה ובתנאי שהמערכת תעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות בווט/שע 300
 זה.

 
 כללי (4)

על לחץ ,מד ספיקה ומד טמפרטורה יות הספק להתקין ביחידת היוניזציה מד באחר
  קינה של מערכת היוניזציה. מנת לאפשר את פעולתה הת

 
 אויר תעלות 5.2

פל במפגעי תעלות אויר משמשות להולכת האויר המיונן לחללים שבהם נדרש לט
 הריח. 

על תכנון פיזור באחריות הספק לתכנן ולספק את התעלות בקטרים שונים בהתבסס 
   האויר שיעשה באחריותו.

חומר מבנה אחר  שיאושר  או כל  304ר הינו נירוסטה חומר המבנה של תעלות האוי (1)
. מ"מ  לפחות 0.8התעלות יבנו מחומר )נירוסטה( בעובי דופן של  מזמין.אש ע"י המר

למען הבהר שהתעלות אויר מותקנות האזורים קורוזובים ולפיכך באחריות הספק 
יבה הקיימים בתחנות השאיבה בחור את חומר המבנה  שיעמוד בתנאי הסבל
 סביבתן.ו

. המרחק בכל החללים ומוגניר אויר הי אויר )דיפיוזרים(  לפיזוהתעלות תכלנה מפזר (2)
 מ'.  3בין מפזרי האויר יהיה לפחות 

 מרסני )דמפרים( ספיקה לוויסות זרימת האויר. ות האויר יותקנו בתעל (3)

מכים העשויים למבנה יעשה באמצעות ברגים, מחברים ותוריתום התעלות  (4)
 פחות. ל 304מנירוסטה 

קרה מהירות בכל מ ר בתעלותאת מהירות הזרימה של האוי באחריות הספק לקבוע (5)
  . מ/ש 6-8הזרימה של האויר בתעלות  תהיה בתחום בין 

בכל מערכת הולכת האויר ופיזור האויר תתוכנן ותותקן באופן שתהיה זרימת אויר  (6)
 ". 6רים מתיםהחללים המטופלים , תוך מניעת "אזו

 
 מערכת חשמל  5.3

יותקן בחדר ו  ד נפרדלוח חשמל ופיקויהיה  בריח וח החשמל של מערכת  הטיפולל (1)

ה. באחריות קבלן תחנת השאיבשל , יחד עם שאר לוחות החשמל של הת"ש חשמל 

ללוח חשמל משני   בלוח הראשי )לוח חשמל של הת"ש( מפסק הזנה  להתקין   הראשי 

וח הראשי תתבצע  בתאום . התחברות הלוח המשני ללחות מערכת הטיפול ברישל 

 שאיבה. שור מתכנן החשמל של תחנת הואי

יחד עם , ( בחדר חשמליותקן לוח חשמל נפרד )לוח "משני"  טיפול בריח למערכת (2)

את רשאי מהנדס החשמל לדרוש מספק המערכת להתקין  למרות הרשום לעיל , זאת

וף להוראות ובכפ של הפרויקטפי צורך על  הכלבכל מקום אחר שיקבע  לוח החשמל 

 הבטיחות. 

.  עבודות של הת"ש ומנהל הפרויקטס החשמל מהנדיעבוד בהתאם להוראות  הספק (3)

למפרט הטכני )מפרט מיוחד לעבודות חשמל חשמל ובקרה תבוצענה בהתאם למפורט 

 ובקרה(.

 .ליד מערכת היונזציה יםפוח בקרבת המפוחמכל הספק יתקין מפסק חירום ל (4)

 ואבק. ולה" לאטימות מפני רטיבות בלוח החשמל תותקן  "דלת כפ (5)

                                                           
 ואיננה קיימת.רכו כמעט ר או זרימת האויר דלפת אויאזור שבו איננה מתבצעת הח -אזור מת 6
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למנועים וכן כל  והגנות  ריח יכיל את כל המתנעיםטיפול ב לוח החשמל של מערכת (6)

ד הבקרה והחשמל הנדרשים להפעלה יעילה ונכונה של מערכת מערכות החשמל וציו

 הטיפול בריח.

 בהתאם להנחיות הבאות: בריח יתוכנן ויבוצע מל של מערכת טיפוללוח החש (7)

ת בתוכניו לקליטת הציוד המפורט אימותמתעם דלתות, יתוכנן חשמל ה לוח  .א

 מקום שמור.  30%-ו

במידת הצורך  י וכיבוי אשהלוח יהיה בנוי מפח, מותאם להתקנת מערכת גילו .ב

 ועל פי התקנות. 

 תוכנית. דרגת אטימות של הלוח תהיה בהתאם ל .ג

   ABB,,SCHNEIDER ELECTRICדוגמת: כל הציוד בלוחות חשמל יהיה כ .ד

EATON . 

נור  שרשורי  מתכתי, מצעות ציבאהציוד חשמלי באתר  יתבצע החיבור של  .ה

ים, לקופסת החיבורים של באמצעות אומים מתאימוגמיש, בעל ציפוי פלסטי, 

 מים. תהגנה מכנית ואטימה מלאה מפני חדיר כך שתובטח  הציוד

 :7באיםאת  הדברים ה יכלולבלוח החשמל  (8)

 נורת התראה כללית .א

 ה ידנית()כדוגמת תקין, תקלה, הפעל. יםת סימון על פעולת המפוחנור .ב

 מפסק ראשי על דלת לוח החשמל. .ג

מת עומס יתר, חוסר פאזה, תקלה, תקין על מערכת היוניזציה )כדוג נורות מתח .ד

 ,הפעלה ידנית(

יכת זרם )כדוגמת עומס יתר, צר .ערכת היוניזציהמת ביקורת על עבודת ונור .ה

 נורות(

שית של טים לעיל יוצגו על הדלת הראלעיל החווים המפור 5בס"ק למרות האמור  .ו

 וח החשמל וניתן יהיה לצפות בהם בכל מצב.ל

 ראלי ויעמוד בכל דרישות החוק ועל פי כל דין.לוח החשמל יישא תו תקן יש (9)

 יופעלו באמצעות "משנה תדר"  משנה התדרהמפוחים של מערכת הטיפול בריח  (10)

הייעודי  . בארון לפחות IP55ה של לאבק ומים בדרג מוגןהיותקנו בארון ייעודי  
 של משנה התדר. על מנת לשמור על פעולתם התקינה  מפרטורהבקרת טה תהי

 באחריות הספק לבצע ולעמוד בדרישות  הבאות לעיל  3בס"ק רט בנוסף למפו (11)
 :ולפני הפעלת המערכת לאחר גמר ההתקנה 

אישור ה ( על הספק לקבל דה למזמין )בתום עבודת ההתקנלפני מסירת העבו .א

 ל של מערכת טיפול בריחכות החשממערלתקינות  ודק חשמל מוסמךב

 עלות בודק החשמל.ועמידתה בדרישות על פי כל דין. הספק יישא ב

מהנדס ל כל תוכניות החשמל של המתקן חיבות לקבל אישור בכתב ומראש ש .ב

 החשמל של הפרויקט.

                                                           
ברים נוספים הספק לצרכיו יידרש להתקין דהכוונה הדרישה המינימאלית שעל הספק להתקין . במידה ו 7

 הדבר יעשה באחריותו ועל חשבונו בלבד.
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ציגו של ואת נ נציג המזמיןאת יזמין  ציוד הובא הותקן וחובר, הספקלאחר שה    .ג

הציוד ייבדק מבחינה מכאנית וחשמלית על מנת  .באתריוד היצרן לבדיקת הצ

ל הפעלות הדרושות ולאמת את כל מה שנבדק ואושר לוודא שהוא מבצע את כ

 .בבדיקה של בודק החשמל

 נציג המזמין בדק המערכת ע"י חר גמר העבודה וביצוע כל החיבורים, תיאל     .ד

 :ים הבאיםבין היתר את הסעיפ לה תכלוותיערך קבלה זמנית. הבדיק

 לדרישות החברה המפרט וכל הנדרש על פי דין.התאמת הציוד  •

 כבלים ובידודם.רציפות ה •

 בדיקת יתרות הזרם והסלקטיביות בלוחות החשמל. •

 ו/או הבאר.  הבידוד בכל המתקןבדיקת התנגדות  •
 פעולה התקינה של המכשירים.בדיקת ה •

 י הדרישות.הפיקוד לפדיקת הפעולה התקינה של ב •

 ארקות.בדיקת הה •

 .ותקשורת למערכת הסקאדה של האתר.  דיקת ציוד מחשובב •
 כוללת של המערכת השלמה במתח.בדיקת הפעולה ה •

מתקן למערכת החשמל  של על סמך אישור הבודק יינתן לספק אישור לחיבור ה (12)

 (.חנת שאיבהתרי, לוח החשמל הראשי במבנה )ק תחנת השאיבה

  ובקרה )מערכת שו"ב(פיקוד שליטה  מערכת  5.4

פיקוד ובקרה של מערכת טיפול בריח תפעל כמערכת עצמאית  ללא כל מערכת ה (1)
   למערכת פיקוד ובקרה של הת"ש. תלות

כל הנתונים של פעולת  מערכת השו"ב של מערכת הטיפול בריח תעביר את (2)
 הבקרה של תחנת השאיבה. המערכת אל מערכת

 רמכשו (3)
טיפול כת ספק במערליה נדרש הצורפת בזה רשימת המכשור המינימאלית שעמ 

 בריח.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכשור הנדרש למערכת טיפול בריח :7 טבלה מס'
 

 קרהמערך פיקוד וב 5.5

  הפרמטרים הבאים: של  באופן רציף  מערך פיקוד ובקרה ימדוד (1)

 מערכת היוניזציה.ספיקת אויר מ .א

 רכת היוניזציה.לחץ אויר ביציאה ממע .ב

 יה.ל נורות היוניזצהספק חשמלי ש .ג

חיבור  כמות תחום מדידה תיאור הפריט מספר
 לבקרה

 פאסקל 0-5000 מד לחץ 
)על כל מערכת  1

 כן יוניזציה(

 

מד מימן 
 0-10 PPM (S2Hגופרתי )

3 
 כן

 

מד מימן 
 0-1000 PPB (S2Hגופרתי )

1 

 כן

 כן PPB 1 1-0.001 מד אוזון  

 כן 1 )צלסיוס( 5-50 מד טמפרטורה 
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 .ערכי מימן גופרתי בנקודות הניטור .ד

 המטופלים.וזון בחללים ערכי א .ה

 פוס(.שעות עבודה של מערכת היוניזציה. )מצטבר ואי .ו

 מערך פיקוד ובקרה יאפשר איסוף נתונים רציף על תפעול המערכת הכולל: (2)

 יקת אויר ממערכת היוניזציה.ספ .א

 ביציאה ממערכת היוניזציה.לחץ אויר  .ב

 ות היוניזציה.פק חשמלי של נורהס .ג

 מצטבר()ורות . מנין שעות עבודה של הנ .ד

 מספר הדלקות של המערכת. )מצטבר( .ה

 ם. )מצטבר (מנין שעות עבודה של המפוחי .ו

 ערכי מימן גופרתי בנקודות הניטור. .ז

 ערכי אוזון בחללים המטופלים. .ח

 בר ואיפוס(.שעות עבודה של מערכת היוניזציה. )מצט .ט

 פי מדידת לחץ(. סתום /תקין( )עלמצב מסנן האויר) .י
 

כתב של סוג הבקר שברצונו להתקין במערכת.  סוג מראש וב על הספק לקבל אישור (3)

 מערכת  הינו לשיקול דעתה הבלעדי של המזמין. הבקר שנדרש להתקין ב

בין  באחריות  הספק לוודא על תאימות מלאה, המזמיןלאחר אישור הבקר על ידי  (4)

  בת"ש.בקר לבקר שמותקן ה

 טיפול בריח ל מערכת שהבקרה  חיבור ישיר של מערכת ידרוש  והמזמיןבמידה  (5)

כת כרטיס סלולארי + מערהספק יתקין ב,  המזמין של  )סקאדה(  למערכות הבקרה

 המזמין בקרה של להעברת המידע אל מרכז ה או כל אמצעי אחר שיידרש , אנטנה

 .בע ללא תמורה נוספתאו לכל מקום אחר שייק

  דם מכונה()ממשק א HMIקרה מערך הב 5.6

מסוג מסך מגע בגודל   מפעיל כוללת צג ול בריח הבקרה של מערכת טיפ מערכת (1)

בהתאם לשיקול ות או לקבוע את סוג צג המפעיל המזמין רשאי לשנ " לפחות.5.7

 . לספק ללא כל תמורה נוספתהבלעדי  ודעת

ו בכל מקום אחר א חשמל המשני שבו מותקן הבקרהיותקן על דלת לוח צג המפעיל  (2)

 . המזמיןכפי שיידרש ע"י  במבנה הת"ש

מסכי  . המזמיןלדרישות בהתאם  לפחות  מסכי הפעלה  3  רה יכיל מערך הבק (3)

 יהיו כדלקמן: 8להההפע

 מסך ראשי להצגת כלל המערכת . .א

 עלות מהמסך .מסכי זום עבור הציוד כולל הפ .ב

 .ערכתבמ תקלהאיתור מדויק של כל ר שתאפשתקלות דיווח מערכת  .ג

או דיגיטאלית כפי אנלוגית י של נתונים  היסטוריים על כל מדידה רישום גרפ .ד

כל הנתונים התפעולים  חודשים לפחות של 6)זיכרון של  המזמיןשיוגדרו על 

 .המפורטים לעיל(

 מסכי פרמטרים כולל הרשאות בהתאם . .ה

                                                           
בלת כל וללא ק רשאי להוסיף נתונים ומסמכים נוספים על חשבונו זמין .הספקת של המדרישה מינימאליזוהי  8

 מהמזמין. תמורה נוספת
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על דיסק   למזמיןותועבר  ליקציית המסך  תהא מתועדת באופן מושלםאפ .ו

 .המזמיןחר שיקבע ע"י או כל אמצעי א בצרו

והתראות שנדרש  תקלות לספק  את ה יגדירו  ט מטעמו ס הפרויקהמזמין או מהנד (4)

 רישומם במערכת.

 . HMIה באופן ברור ונוח במערכת   יוצגוכל התקלות במערכת  (5)

תקשורת שתקבע  באמצעות של החברה  יועבר למרכז הבקרה רישום התקלות הנ"ל (6)

 .  המזמיןע"י 

כמפורט  נוספים בערוצים יועברו המזמין י יטיות אשר יוגדרו ע"כל התקלות הקר  (7)

 : להלן

ממערכת ישירות  המזמין שיקבעו ע"י  לאנשי האחזקה  SMSשידור הודעת  .א

 HMI ה

 . בת"שהקיימת  של המזמין  )סקאדה(  מגעים יבשים למערכת בקרה .ב

רה החבהבקרה של  זלמרכפשר העברת נתונים רציפה מערכת הפיקוד והבקרה תא (8)

 השונים. והפרמטרים התפעולים  המערכתעל מצב 

 ממרכז מערכתהשל  תאפשר שליטה )כיבוי חירום( מערכת הפיקוד והבקרה  (9)

 .החברההבקרה של 

כל ול את יכל  הבקרה של מערכת לטיפול בריח  תיעוד התוכנה של המערכת (10)

 רכי המזמין. נה ולעשות בה שימוש בהתאם לצהנדרשים להבנת התוכהאלמנטים 

 . מערכת טיפול בריחת ורך מסירלצ למזמין ספק ישלים כל תיעוד שיידרש ה (11)

על  המזמין או למטעמו , לנציג במסירת המערכת  הספק ייתן הסבר מפורט  (12)

על מבנה התוכנה וכל הסבר מפורט על התהליך , הסבר  ה, ההסבר יכלול התוכנ

 תוכנה .הבלוקים ומרכיבי ה

 בגמר המזמיןיתנים לצפייה ולשינוי ע"י יהיו פתוחים ונכל הבלוקים בתוכנה   (13)

 .( ,האחרון מבין השנייםהמזמיןאו התחזוקה )במידה ותירכש ע"י  אחריותתקופת ה

 
 התראות מערכת טיפול בריח  5.7

יספק  בין היתר את  של המערכת  הספק מתחייב כי מערך הפיקוד והבקרה
 להלן:ההתראות המפורטות 

 פרתי.חריגה בערכי המימן הגו .א

 רכי האוזון בחלל. חריגה בע .ב

  ת מערכים מותרים.ות/נמוכוספיקות האויר  גבוה .ג

 תקלה בנורות. )חריגה מערך הספק מותר ( .ד

 .מאורך החיים שאליו התחייב הספק( 80%) ם של נורה חורג מהמותר.אורך חיי .ה

 אויר.תקלה במסנן ה .ו

 מערכת בתקלה )סוג התקלה ומהותה( .ז

 
 בריח טיפולהוראות להתקנת מערכת  .6
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 דים להתקנת המערכתתנאים מק 6.1

הספק על בהתאם לתכנון המוצע ע"י  לביוב  ת השאיבהבתחנהמערכת תורכב   (1)

בתוכניות השונות המצורפות למכרז זה וכן ההנחיות  המבנה המוצגיםבסיס נתוני 

כל   שיש בידיוהספק לבדוק ולוודא באחריות  .זההטכניות המפורטות בפרק 

להתקין את המערכת. לתשומת לב של /את הצעתו ולספקהנתונים הנדרשים להגיש 

 וממדים המותרים של המערכת המוצעת.טיפול בריח ום מערכת עים למיקהמצי

לתצורה  המזמין לביצוע העבודה הספק מתחייב לקבל את אישור  םכתנאי מקדי (2)

למען הסר כל  תו.על הנתונים והמפרטים שמסר בהצעמתבססת ה והמוצעת על יד

ו שו בהצעתלשנות את נתוני מערכת טיפול בריח שהוגמערכת לא יוכל ספק , ספק ה

 בכתב ומראש מצד המזמין. אלא באישור 

 הטיפול בריחתכנון מפורט של מערכת     מטעמו /המזמין אוהספק יגיש לאישור  (3)

 ,זרחיתעבודות הנדסה א חלפתו בחללים השונים, המכיל את מערך פיזור האויר וה

 שות לחיבור המערכת לתשתיות הת"ש.ן הפעולות הנדרוכובקרה  9חשמל צנרת,

 יכילו את המידע הבא: יות הספקתוכנ

 מבנה הת"ש.תוכניות תוואי  והתקנת צנרת האויר והתקנתה ב .א

 קום שיועד לה ע"י מתכנן הת"ש.תוכניות התקנת מערכת היוניזציה במ .ב

 ילו את הנתונים הבאים:תוכניות חשמל של מערכת טיפול בריח שיכ .ג

 ולל בקריופיקוד ותקשורת, כ חוכ -ל לוחות חשמל ש בבארוהרכבה  ספקהא •

 תקשורת )חומרה ותוכנה(.

: קופסאות הסתעפות רבאתכל קופסאות החשמל, כולל הרכבתן  ספקתא •

 וכו'.

 ח ופיקוד.ווהתקנה של כבלי חשמל כ ספקהא •

 חשמל. כבליו חציבה בקרקע לצורך הנחת ו/א חפירה •

 לוחות, קופסאות וכו'. ,לכבליםוהגנה  והתקנה של מתקני תמיכה ספקהא •

 יסוד. הארקתהארקה, לרבות  ל מערכותוהתקנה ש ספקהא •

 .תללוחווהתקנה של ציוד חשמלי מחוץ  ספקהא •

 ח ופיקוד. ווציוד חשמל כ מנועים וריבח •

למדידת יחידות קצה ה של המערכת וחיבור למערכת הבקר התקנה , ספקהא •

 .ם שונים פרמטרי

למערכת הסקאדה  הטיפול בריח  ורת מבקר מערכתהתקנה וחיבור התקש •

 .ת"שש

הלוח, פנים וצד, עם דלתות/פנלים סגורים המראה את תנוחת  ט ומידותמב •

 הציוד. 

 נ"ל אך עם דלתות/פנלים פתוחים. כ •

                                                           
ן של צנרת שמל בהתאם לנדרש בתקן, תכנוהינה תכנון ,הקמה, אספקה וחיבור של לוחות הח – תכולת עבודות החשמל 9

 ל.  רה למערכת החשמהולכת החשמל למתקנים ואספקת כל מערכת אחרת הקשו
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 חיווט חד קווי של הלוח.  •

 חיווט מהדקים.  •

תכניות הלאישור  החברהידי  חיווט, שרטוט, מראה או פרט שיידרש על כל •

 נ"ל. ה

 ביצועכתנאי לתחילת  המזמין  יגנצההנדסיות יאושרו מראש ובכתב ע"י  התוכניות (4)

  העבודה. 

תחנת השאיבה כת החשמל והבקרה של הספק אינו רשאי לבצע כל שינוי במער (5)

 .המזמיןו ע"י אלא רק להתחבר במקום שתוכנן ואושר ל לביוב 

לקבל עליו  תוכניות בההתקנה של המערכת, המוסכם  בקש הספק לשנות את מקום (6)

 . המזמיןאישור מראש ובכתב של 

בתכנון המפורט )הסופי (   המזמין יב להכיל את כל הערות והנחיות ספק מתחיה  (7)

 וההתקנים הנלווים.  הולכת האויר צנרת , טיפול בריח מערכת  של

ריותו המלאה של  מאחכדי לגרוע  המזמין פק ,אין באישור למען הסרת  כל ס (8)

 . תה התקינה ולעמידת הספק בדרישות החוזה,פעול המערכת  הספק לתכנון

ל בהתאם לתקנות הבטיחות ועהטיפול בריח  יקים אמצעי מיגון על מערכת  הספק  (9)

 פי כל דין על מנת למנוע גישת אנשים לא מורשים למערכת וכן על מנת לשמור על

 המערכת. בטיחותם של כל האנשים הנמצאים בקרבת 

ויר ולל הגנה מפני קרינת השמש ופגעי מזג אן מערכות מגן כבאחריות הספק להתקי (10)

 שרו תפעול אופטימאלי של המערכת. שיאפ

על מנת לשמור מפני  תקן היוניזציה מגן למ/הספק להתקין מערכת כיסויבאחריות  (11)

 מוסמכים.פגעי מזג אויר וחשיפה לגורמים לא 

 בריח הטיפולדרישות כלליות ממערכת  6.2

סופק ע"י הספק בכפוף להוראות החוק, כל מרכיביה , תעל הטיפול בריח מערכת  (א)

כל תקופת הפעלתה  במשך  וקנים והכללים. במערכת שתסופק  ישמרקנות, התהת

בטיחות האחזקה, החוזק המכאני, עמידות לקורוזיה חיצונית ופנימית, כללי ה

רעידות אדמה ועמידות בפני  , כמו כן, בפני רוח,UVנה חיצונית של  לחום ולקרי

מנטים שונים חיזוק אלהברגים לחומרי המבנה של התעלות אולי. נודות לחץ הידרת

"מ. הספק יהיה אחראי במתקנים יהיו ברגים עם אומי פרפר ודסקיות עשויים מפלב

 בלעדית ליציבות וחוזק המערכת וכל מערכות העזר. 

תתאפשר קריאתם בכל תנאי מזג ל מערכות הבקרה ומכשור יותקנו באופן שצגים ש (ב)

ל כל מבנה עזר א הקמה שאויר לל יאה יהיו עמידים לכל תנאי מזגאויר . צגי הקר

 או סככה. 

וחיבור למערכת  ת טיפול בריח מערכ, התקנת התעלות להולכת אויר   הרכבת  (ג)

מטעמו שעומד בכל הדרישות יבוצע ע"י המציע או קבלן משנה  הת"ש החשמל של 

 .הנדרשות בחוקבלני של הסיווג הק
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 נה לערכילתת  מע כל מרכיביה תסופק כאשר תוכננהעל  יפול בריח הטמערכת  (ד)

 . לעיל 3מפגעי ריח בהתאם למפורט בטבלה הפעלה קיצונים של 

החומרים שבשימוש הטיפול בריח ולמפורט לעיל  כל מרכיבי מערכת בנוסף   (ה)

 השונות.  מוד בכל תקן ישראלי ודרישה של הרשויותשוטף עליהם  לע

 איכות הסביבה 6.3

בתי כל מפגע סבים לבעיה/תתוכנן ותורכב באופן שלא תגרו הטיפול בריחת מערכ (א)

מסוכנים, במישרין שהוא או  לסיכונים בטיחותיים, כדוגמת קרינה, גזים, חומרים 

 או בעקיפין. 

את פליטת הריח והחומרים באחריות הספק לבצע סקר סביבתי על מנת להציג  (ב)

 באזור הת"ש. 

 40ת העזר שלה  לא יעלה על על כל מערכויח הטיפול ברסף הרעש של המערכת  (ג)

DB-A ר הת"שעל גד. 

 התקנה  6.4

התאמה וההכנה הספק יאשר בכתב כי עבודות ה הטיפול בריח לפני התקנת מערכת  (1)

כל ספק כל  ,נעשו בהתאם  לתכנונו.  למען הסר ואו מטעמ המזמין שבוצעו ע"י 

ל ביצוע העבודה עלאחר הטיפול בריח אמת מערכת שינוי שיידרש ע"י הספק להת

 הספק יישא בעלותה. המזמין ידי 

לא יתבצע כל שינוי  .המזמין או מטעמו ת תתבצע בנוכחות נציג נת המערכהתק  (2)

 .המזמיןלא אישור ותאום מראש עם נציג ל בת"ש

חות שהוגשה על ידו ואושרה ע"י הספק מתחייב לפעול בהתאם לתוכנית הבטי (3)

 המזמין.

ולשמור את כל  המזמין אות נציג עול בהתאם להורלפ מתחייביםהספק ומי מטעמו  (4)

 נדרשים וכן לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעבודהבטיחות הכללי ה

  ג זה. סובמתקנים מ

ועליו  תחנה לשאיבת ביובהספק מצהיר בזה כי ברור וידוע לו שהינו פועל בתוך  (5)

ודה וטיפול ל פי התקנות וכל דין בגין עבלשמור את כל ההוראות הנדרשות ע

 .מסוג זהקנים במת

כולל חיבורה לתשתיות הקיימות  ל בריח טיפורכת כל עבודת ההתקנה של מע  (6)

 חשבונו בלבד.  עלהינה באחריות הספק ו בת"ש 

נה על פי  בגודל קבלן התחוכן ע"י תמערכת היוניזציה תותקן על גבי משטח בטון ש (7)

5X3 של הת"ש. מ' בחזית המזרחית 

ר שיקבע )גגון(  בכיסוי קל )פח או כל חומר אח יה יותקן קירוימעל מערכת היוניזצ (8)

 מ' מגובה משטח הבטון. 3ע"י המזמין( בגובה של 
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קן צנרת הולכה של האויר עד לגג המבנה ותתחבר לצנרת ביוניזציה תתוממתקן  (9)

 החלוקה בתוך מבנה הת"ש.

 עבודות ההתקנה כוללות : (10)

, מערכת ערכת היוניזציהכל הציוד והמכשור הנדרש של מהתקנה והרכבת  •

ת והתאמת הציוד למבנה בהתאם סה אזרחיהחשמל והבקרה כולל עבודות הנד

 לצורך.  .

ר מהמתקן היוניזציה לחללים השונים כולל של תעלות האויאספקה והתקנה  •

ביזר אחר הנדרש לשם התקנה בטוחה דמפרים ולוויסות ידני, תמיכות וכל א

 עלות.של הת

 התאם לצורך.ויסות ספיקת המפוחים ב •

קנות בטיחות בעבודה בהתאם לתהלך עבודות ההתקנה הספק מתחייב לפעול במ (11)

 ועל פי כל דין.

אם  למפרט הטכני בהסכם זה להנחיות דות החשמל בהתהספק יבצע את עבו (12)

 :דיןובהתאם להוראות כל  ולתקנים הבאיםהחברה  

 טחון.יהאחרונה של משרד הב בהוצאהי משרד-של המפרט הכללי הבינ 08 פרק .א

 לי למתקני חשמל.כל מפרט .ב

 .ליום ביצו העבודות אחרונהרסה כן לפי ג, מעוד1954החשמל  חוק .ג

 בדיקת לוח חשמל. 1419ישראלי  תקן .ד

 ומשרד התקשורת. החשמלחברת   רישותד .ה

כל  .נציג החברהנית בנוכחות לאחר בדיקת מתח ההזנה, תבוצע הפעלה ניסיו (13)

בכדי לוודא את  יופעלו ויבדקו שמל במתח נמוך, כולל הפיקוד,מערכות הח

 מערכות החשמל.מערכות בהפעולה התקינה של כל ה

ק לאחר ביצוע ירשמו בדו"ח מפורט ע"י הספק ור כל הליקויים שימצאו, (14)

צוע ההפעלה התיקונים לשביעות רצונם של כל הגורמים יינתן לספק אישור על בי

 הניסיונית.

במערכת שיתגלו  כל הליקויים   שבונו וללא כל תשלום נוסף אתהספק יתקן על ח (15)

ע"י  פת האחריות ויבצע כל עבודה  שתידרשבכל תקו עם  סיום עבודתו  באתר

 צורה תקינה ללא תשלום נוסף. החברה  עבור סיום העבודה ב

אלא באישור בכתב  "ש הטיפול בריח למערכות התלא יחבר הספק את מערכת  (16)

 הת"ש ל החשמל והבקרה שלמערכת טיפול בריח ור מערכת בלבד. כמו כן חיב

 .המזמיןיג ה ע"י נצנדרש אישור בכתב לביצוע הפעול

למערכות  ריח טיפול בלא יחבר הספק את מערכות החשמל והבקרה של מערכת  (17)

ת על פי אלא לאחר שהציג אישור בודק חשמל לתקינות המערכ בת"ש, הקיימות 

ק לבצע את כל ען הסר כל ספק , באחריות הספהנדרש בחוק ועל פי כל דין. למ

 ע"י המזמין.ינתן לו חשמל על חשבונו למקום החיבור שיבורי הח
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זוב  את  האתר  העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י החברה. הספק יע (18)

 רק לאחר  שווידא  את הפעלתה התקינה של המערכת והאתר.

 ומסירת למזמין  טיפול בריח  ערכתהרצת מ 6.5

 ר התקנה קדם הפעלה אישו (1)

נציג ע"י  הספק , תיבדק המערכת ע"י   בריח טיפולנת מערכת לאחר התק .א

על כל מרכיביה יפעל הספק  הטיפול בריח . אושרה התקנת  מערכת  מין המז

 .המזמיןבהתאם להוראות נציג 

 המזמיןהוראות נציג לא אושרה המערכת ,על הספק לבצע תיקונים בהתאם ל .ב

נשלח ש הטיפול בריח של מערכתמסמך בדיקה ראשוני  שעות מקבלת 24תוך 

 .המזמיןע"י 

 ההתקנה ויאשר אותה. ת ביצוע יבדוק א המזמיןנציג  .ג

 הרצת המערכת  (2)

ת השלבים הבאים וזאת לאחר קבלת כל תכלול א טיפול בריח הרצת מערכת 

 ל דין:האישורים הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כ

 .המזמיןובקרה של  החשמל לרשת  בריח  טיפולחיבור מערכת  .א

ל של   ות התפעוערכת והמכשור הרלוונטי  והתאמתם לדרישל כל מרכיבי המכיו .ב

 .מערכת טיפול בריח

שתוכננו . הבדיקה תכלול את  התראות  בדיקת מערכת הפיקוד והבקרה כולל .ג

 .ןהמזמיבמערכת הבקרה של   טיפול בריחשילוב מערכת 

 לעיל. 3בפרק  בדיקות ביצועי המערכת על פי המפורט .ד

 שבמפרט זה. כת עומדים בכל הדרישות כי ביצועי המערבדיקה ואישור  .ה

שבמסגרתה יהיה חייב הספק להפעילה  ימים   30המערכת תמשך  ופת הרצתתק .ו

 פעלה רצופים וללא כל תקלה.ימי ה 15

 פים .ימי הפעלה רצו 10בדיקת ביצועי קבלה תתקיים לאחר  .ז

צעו ימים רצופים כאשר במהלכה יבו 7בדיקת ביצועי קבלה תמשך במשך  .ח

 אות:הבדיקות הב

 שהוגדרו. ם השוניםבדיקת ספיקות האויר במפוח ובחללי •

 ריח(המימן הגופרתי בחללים השונים )ליד מקורות המדידת ריכוז  •

מדידת המימן הגופרתי בחללים שהוגדרו ועל גדר מתקן השאיבה לתקופה  •

 ימי עבודה. 7של  רציפה

 נים.מתקן היוניזטור והחללים השו בדיקת מפלי הלחץ בין •

 רצופים. ימים 7ל פה של אוזון בחללים המנוטרים לתקופה שקה רצייבד •

פרמטרים של ריח ו 10ומאושרתמוסמכת מעבדה חיצונית ביצוע בדיקה ע"י  •

 נמדדים בכל המקומות שהוגדרו במפרט זה.

                                                           
 .הנדרשותהרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע הבדיקות  מוסמכת ע"י 10
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 ן.חל"ב בהתאם לתק 1י יבוצעו עם דיוק של בבדיקות אנליזות המימן הגופר •

וצוות מריחים הפועלים על פי  EPA 18הנחיות   בדיקות הריח יתבצעו על פי •

 .ESTM E544-99המפורט 

ת , יתוקנו התקלו 3עמדה המערכת בדרישות הקבלה כמפורט בפרק לא  .ט

ימי עבודה נוספים. תקופת ההרצה תמשך עד  5ותקופת ההרצה תמשך 

 ה.כל התקלות שהתגלו במערכת בתקופת ההרצ השלמת ותיקון

בהפעלה  המזמין ר את נציגי להדריך ולהכשי בתקופת ההרצה מתחייב הספק .י

 רכת.ואחזקת המע

הר בזאת כי במידה ותקופת ההרצה תארך מעבר לפרק הזמן שהוקצב לה מוב .יא

לעיל , יישא הספק בכל העלויות הנדרשות עד סיום   ו' 6ס"ק  6.5יף בסע

 ה כהגדרתה בהסכם.תקופת ההרצ

 אה.ובאחריותו המל ליזות הינן על חשבון הספקהאנכל עלויות הבדיקות ו .יב

 ה (ופת ההרצ)לאחר תקהטיפול בריח מסירת מערכת  (3)

מת שלב ימי עבודה מהשל  22תתבצע תוך  טיפול בריח למזמין  מסירת מערכת .א

 ההרצה.

התקנת  שיאשרו סופית את המזמיןבמסירת המערכת השתתף נציג הספק ונציג  .ב

 ה.המערכת ופעילותה הרציפה והתקינ

הנדרשים מהרשויות השונות ועמידה ת כל האישורים א המזמיןהספק יציג לנציג  .ג

ז. למען הסר כל לא הציג הספק את המסמכים הנדרשים יחשב נאי המכרבכל ת

 המזמיןאת  ולפיכך יפצה, הקבלה הנדרשים לא עמד בתנאי הדבר שהספק 

 למפורט בהסכם. בהתאם

 להלן. 7בסעיף   "ספר מערכת"  כמפורט למזמין ספק יגיש ה .ד

אי . תנ המזמיןרכת לסיים את הדרכת נציגי בעת מסירת המע הספק מתחייב .ה

 על השלמת ההדרכה לשביעות רצונה. המזמיןהינו אישור  לקבלה

 

  "ספר המערכת" .7

ספר  המזמין ימסור הספק לנציג טיפול בריח עם השלמת ההתקנה  וגמר הרצת מערכת  

התאם מערכת יוגש  בף חומר טכני רלוונטי,. ספר ה, בצרובעבריתהפעלה ותחזוקה מפורט 

 לדרישות המפורטות להלן:

 בשלושה העתקים.  למזמין  כת" יוגשספר "המער 7.1

מערכת טיפול " של כל AS MADE"שרטוטי לספר המערכת  יצורפו שלושה סטים  7.2

" AUTOCADת תוגשנה בתוכנת ". התוכניוותעלות , כולל  תוכניות  חשמל  בריח 

(. את PCP,CTB,FROTווים " עם הקבצים הנלDWG, פורמט "2013)גרסה 

 ם השרטוטים. " עCDק "השרטוטים יש למסור גם על דיס

 :"ספר  המערכת " יכיל לפחות את השרטוטים הבאים 7.3

 תהליך וזרימה של המערכת. תרשים (1)
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 תעלות וחתכים שרטוטי  (2)

 תפ"מ (3)

 שרטוטי חשמל ובקרה. (4)

 .טיפול בריח כולל רגשים למערכתוני הנורות,  וכל ציוד הנלווה  נת (5)

הפרויקט  , מתכנניול את רשימת יצרני הציוד ונציגיהם בארץ"המערכת" יכל ספר 7.4

 ., וכו'(E-mailוקבלני ביצוע )שם, כתובת, מס' טלפון, פקס, 

 מפרטי אחזקה מונעת וטיפולים נדרשים לכל מערכות המתקן. 7.5

 ערכת בהתאם לפרוט הבא :הוראות הפעלה של המ 7.6

 שגרה.הפעלה שוטפת ב (1)

 ולים.נוהל החלפת נורות ומכל (2)

 המערכת.של עבודה קרים ותגובות לתקלות והפסקות רשימת מ (3)

בעברית. ניתן לצרף כל המסמכים הכלולים בספר צריכים להיות כתובים  7.7

 רוספקטים בלבד באנגלית.פ

 הבאים:לכל סוג ציוד המוצג בספר יש לסמן ולצרף את הנתונים  7.8

 תפקיד הציוד ותאור פעולתו.  (1)

 כבתם.ות יחידות הציוד ומקומות  הרכמ (2)

 וכו'. 3בייסידורי  זהים: שם היצרן והסוכן, סוג, דגם, מספרפרטים מ (3)

, ומאפיינים מפוחיםשמלי, עקומות פרטים טכניים: משקל, מידות, הספק ח (4)

 אחרים   ע"פ אופי הציוד.

 הציוד.  הוראות היצרן להתקנה, להפעלה ולתחזוקת (5)

 (. רשימת כליםטי ע"פ פרמטרים מסוימים וכו'אפשרויות הפעלה )ידני, אוטומ (6)

 מיוחדים להרכבה ותחזוקת הציוד.  

 המסופקים יחד עם הציוד, כולל רשימת חלקי חילוף.  ת פריטיםרשימ (7)

רך בצורה מסודרת )עם תוכן העניינים, מספר דפים רץ, מחיצות ספר המערכת  ייע 7.9

 קטלוגים שונים וכו'(.ממוספרות להפרדת 

יימסר בעת הקבלה  צה ונוסח סופיערכו בספר עדכונים במהלך ההרבמידת הצורך, י 
 הסופית.

ללא קבלת ספר   הטיפול בריח אישור קבלה של מערכת א יינתן כי למודגש,  

 מערכת.ה

 לת המערכת  בתקופת הרצה ותחזוקתה.דו"ח הפע .8
 תדירות הגשת הדו"ח 8.1
הטיפול ת דו"ח שבועי על הפעלת מערכ למזמין סור ,הספק ימ בתקופת ההרצה (1)

וע עבור השבוע הקודם. תוכן הדו"ח יהיה בכל שב 2 -ם הלא יאוחר מיו בריח 

רשאי לדרוש  המזמין להלן אך מודגש בזאת כי נציג   8.2סעיף כמפורט ב

תוספות/עדכונים בתוכן הדו"ח והספק מתחייב לפעול על פי דרישה /שינויים

 כאמור.

( המזמין ת המערכת ע"י חודש לאחר קבל 24)קרי שתמשך  התחזוקה בתקופת (2)

ודגש הלן אך מ. ל8.2דוח חודשי כמפורט בסעיף  למזמין מתחייב להגיש הספק 
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תוכן הדו"ח /תוספות/ עדכונים ב רשאי לדרוש שינויים המזמין בזאת כי נציג 

 והספק מתחייב לפעול על פי דרישה כאמור.

 תוכן הדו"ח 8.2
 .של המערכת החשמל עם רישום מוני חשמלנתוני צריכת  (1)

 .רטים לעילהפרמטרים המפואיכות אויר על פי דוח ניטור  (2)

 :המדווחת נתוני תפעול עיקריים בתקופה (3)

 .מתקן היוניזציהשעות עבודה של  .א

 עבודה של הנורות .דוח שעות  .ב

כי ותקופת השבתת המערכת והפעלתה מחדש. במידה וההפסקה נעשתה תארי .ג

 יש לפרט את הפעולות שבוצעו.  זוקהתח /לצורך ניקוי

 ציוד שהוחלף. במערכת ורשימתח תיקונים שוטפים אשר בוצעו דו  .ד

ירוט תקלות ואירועים חריגים,  הדיווח פ -בריח טיפולדווח תקלות במערכת  .ה

גבי כל תקלה ומשך זמן השבתת המערכת את סוג הטיפול שננקט ל יכלול

 כתוצאה מהתקלה.

-  

 בריחטיפול אחריות על מערכת  .9

 תנאים כללים  9.1

שהוגדרו י המערכת כפי ריות על תקינות הציוד וביצועהספק מתחייב לתת אח (1)

 .המזמיןועד קבלת המערכת ע"י חודש ממ 24בהסכם בין הצדדים לתקופה של 

ם ,חלקי חילוף וציוד מתכלה או כל ציוד תכולת האחריות כוללת : טיפולים נדרשי (2)

 חשבונו של  הספק.שיוחלפו הינם על   אחר שאיננו תקין. הציוד וחלקי חילוף 

את כל השירותים  ין למזמספק לספק מהלך תקופת האחריות מתחייב הב (3)

 להלן.  10המפורטים בסעיף 

א ספק מתחייב כי המערכת תפעל ותעמוד בביצועים שעליהם התחייב הספק. לה (4)

נדרש הספק לתקן את  עמדה המערכת בתנאי המפרט והתחייבויות הספק,

 הינה על חשבון הספק.   נת לעמוד בדרישות המפרט . עלות התיקוןהתקלה על מ

תקופת  יחידות נושא מספר
 האחריות

 מועד תחילת האחריות

הרחקה של יעילות  . 1
המזהמים השונים 

 24 חודש 3כמפורט בסעיף 
מגמר הרצה וקבלת 

 המערכת ע"י המזמין
2. 

 12,000 שעות נורות יונוזיציה
ממועד הפעלת המערכת 

 ילת תקופת ההרצהבתח
3. 

 12 חודש מפוח אויר
וקבלת  מגמר הרצה
 י המזמיןהמערכת ע"

4. 
  12 חודשצנרת ומערכת 
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 על הרכיבים השונים.תקופות אחריות  9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המרכיבים השוניםריות הספק על תקופות אח: 8טבלה 

על ביצועי מערכת הטיפול  בנוסף לנדרש בטבלה לעיל נדרש הספק לתת אחריות (1)
ם מסירת המערכת מיו שנים 10ל לעיל לתקופה ש 3פורטה בטבלה בריחות כפי ש

 ה ותוחזקה בהתאם להנחיותיו. רכת טופללמזמין וזאת בתנאי שהמע

 טיפול בריחמערכות שירות ותחזוקת  .10

 י כלל 10.1

 השרות יינתן על ידי הספק המערכת בעצמו. (1)

אחזקה ע"י קבלן משנה עליו לקבל אישור לבצע את השרות ו הקבלן /בקש הספק (2)

ל הספק יחולו כל התנאים הנדרשים ר כל ספק ע. למען הסמהמזמיןמראש ובכתב 

 ה.גע לאחזקמהספק בנו

 תקופת ההרצה 10.2

רך במועד הראשון אחת ליומיים או/ובהתאם לצו בת"ש הספק מתחייב לבקר  (1)

 מבין השנים.

המערכות על מנת להעביר כיול של המכשור ובסיום תקופת ההרצה יבצע הספק  (2)

 .המזמיןעל המערכת לידי עולית התפאת האחריות 

 הפיזור
5. 

 18 חודש תיימן גופרמדי מ

מגמר הרצה וקבלת 
המערכת ע"י המזמין כולל 

 כנדרש כיולם מעת לעת
6. 

 18 חודש מד אוזון

מגמר הרצה וקבלת 
המערכת ע"י המזמין כולל 

 מעת לעת כנדרש כיולם
מערכות חשמל  .7

 12 חודש  ובקרה
ת הפעלת המערכ ממועד

 בתחילת תקופת ההרצה
 תוכנה כולל עדכוני 24 חודש תוכנה .8
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 הרצה הספק אחראי על כל המערכת ואביזריה.בתקופת ה (3)

המעבדה הנדרשות על פי דין או המפורטות בתקנות יבוצעו ע"י הספק  ל בדיקותכ (4)

 ל חשבונו.וע

 ת המערכת( על ידי)בזמן פעול בדיקת מזהמיםבתקופת ההרצה יבצע הספק  (5)

 פק. כלולה בהצעת הסבדיקה ועלותה מעבדה בלתי תלויה. האחריות על בצוע ה

ערכת עמידת המלהוכחת  בדיקת רעשבדיקת ההרצה יבצע הספק  בסיום (6)

חשבון רישות הדין. הבדיקה תתבצע על ידי מעבדה מאושרת ומוסמכת על דב

 ובאחריותו.  הספק

 תחזוקה שוטפת -תקופת האחריות  10.3

חודש בלפחות ביקור אחד   בת"ש ב הספק לבקר בתקופת האחריות מתחיי (1)

תבוצענה כל עבודות התחזוקה הנדרשות  ור החודשי בביק .שגרתית  לביקורת 

 ומפורטות בהוראות האחזקה של המערכת הכוללות: בריח  הטיפולת למערכ

או , אחת לחודש )מד מימן גופרתי ומד אוזון(  הסנסורים בדיקת תקינות  •

 המחמיר מבין השנים.בהתאם לדרישות היצרן 

 ך.בהתאם לצור  ד מימן גופרתי ומד אוזון( כיול הסנסורים )מ  •

רגשי ומערכות המדידה ל ל(  של כבדיקת תקינות וכיול )למעט המפורטים לעי •

תאם להנחיות יצרני/ספקי שהותקנו על ידי הספק. כיול הרגשים יתבצע בה

 הציוד.

 המכרז. החלפת חלקים תקולים או שאינם עומדים בדרישות •

 . " בהתאם לצורךהמסננים ניקוי " •

דיקות כלולה בתמורה של הספק עבור ש. עלות הבכנדרשנתיות ביצוע בדיקות  •

 ערכת.אחזקת המ

ולל ימי עבודה מסיום כל ביקור יגיש הספק דוח כתוב על מצב המערכת כ 3ך תו (2)

ק דוח זה יהווה בסיס לתשלום לספפרוט של כל פעולות האחזקה שבוצעו על ידו. 

 ת.בגין האחזקה השוטפת של המערכ

א' לעיל, אחראי הספק לביצוע  מפורט בס"קף לעבודות התחזוקה הכלולות כבנוס (3)

 ת :הפעולות הבאו

 של תקינותם של כל רכיבי המערכת .ה בדיק •

והחומרים הנדרשים לאחזקה ולל נורות( )כ החלפת  כל הרכיבים המתכלים  •

 שוטפת של המערכת. 

קרה של הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הב בדיקות תקינות מערכת •

 .המזמין 

טפת המפורטות לעיל , כלולה במחיר התחזוקה השו כל עבודות התמורה עבור •
 ן ע"י המציע.שנית

להתחייבותו על הספק מתחייב להחליף את הנורות בהתאם  בתקופת האחריות (4)

לפה אורך חיים של אלמנטים אלה. בתקופת האחריות עלות החומרים ,ההח
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יתן התחזוקה השוטפת של המערכת שנוהעבודה הכרוכה בזה, כלולה במחיר 

 ציע.ע"י המ

מסירת המערכת לידי פני ול  בסיום תקופת האחריות והתחזוקה השוטפת (5)

 נים.המזמין  מתחייב הספק להחליף את כל הנורות והמסנ

 (   לאחר גמר תקופת האחריות) תחזוקה שוטפת 10.4

 11.3ודות התחזוקה השוטפת כמפורט בסעיף הספק מתחייב לבצע את כל עב  (1)

  לעיל.

 כל ציוד המכשור שספק. כל תיקון או כיול שלות וכיול  הספק אחראי על תקינ (2)

עשה על חשבון הספק ותמורתו כלולה במחיר התחזוקה השוטפת של וד יהצי

 שניתן ע"י הספק.  המערכת 

ורט בכתב הספק אחראי על החלפת הנורות .עלות הנורות תהיה בהתאם למפ (3)

 ספק עם ביצוע ההחלפה.הכמויות בהצעת הספק ותשלום ל

 יפולהטת א' לעיל הספק מתחייב לבקר ולתחזק את מערכ הנכתב בס"קלמרות  (4)

מקבל בהתאם לצורך ולעניין והתמורה לכך כלולה בתשלום הכללי שהינו בריח 

 בגין זאת.

 שרות תמיכה טלפוני/אינטרנטי .11

 תידקות מפני 15וני לתקלות והדרכה תוך הספק מתחייב לתת שרות מענה טלפ  (1)

 הלקוח על פי המפורט: 

 .  17.00ל  8.00השעות  העבודה ביןבימי  •

 הספק לתת מענה ביום העבודה למחרת. מתחייב  לאחר שעות העבודה  •

מענה לדרישת השרות הטלפוני ביום  בימי חג/שבתון מתחייב הספק לתת •

ורך זה יום שישי ושבת נחשבים העבודה הראשון לאחר החג, יום השבתון . )לצ

 .כימי חג(

ינו בחינם וכלול במחיר האחזקה אינטרנטי הוני/ עלות שרות תמיכה טלפ  (2)

 פק. ן ע"י הסהשוטפת שנית

 (במתקןקריאת שרות שדה   )ביקור  .12

שעות מקבלת הקריאה  12( תוך במתקן)ביקור הספק מתחייב למתן שרות שדה   (1)

    מהמזמין.  הטלפונית 

שדה ביום העבודה  תון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת שרותבימי חג/שב (2)

 (.כימי חג השבתון . )לצורך זה יום שישי ושבת נחשבים ר החג, יוםן לאחהראשו

 מלאי חלקים .13

החלפת הציוד יאפשר הספק מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף לציוד המתכלה ש (1)

 .כולל ימי שבתות וחגים מהמזמיןמקבלת הפניה  שעות 48תוך 

 אי הינו:רשימת הציוד שהספק מתחייב להחזיקו במל (2)

 נורות .א
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 מפוח חלקי חילוף ל .ב

 H2S גלאי .ג

שנה  15ם אחרים לתקופה של וכן חלקיהספק מתחייב להחזיק מלאי של ציוד זה  (3)

 מערכת.המיום התקנת 

 

 

 בקרה ושינוי תוכנהוה חשמלאחזקת מערכת ה .14

הינם כלולים יח הטיפול ברהבקרה והתוכנה של מערכת החשמל ואחזקת מערכת  (1)

 .לותההמערכת לטיפול בריח בכלת של במסגרת התחזוקה  השוטפ

ור נוספים ,מתחייב מנטי מכשבקש שינוים בתוכנה או הוספת אלי המזמין במידה  (2)

 ינתן ע"י הספק.הספק לבצע את השינוי הנדרש בהתאם להצעת מחיר שת

 הצעת מחיר .15

מפורט בכתב הכמויות בנושא עבור מערכת הטיפול בריח תהיה בהתאם להצעת המציע  
החומרים  הנדרשים להפעלה ל הרכיבים ומויות יכלול את עלות אספקת כזה.  כתב הכ

כל וכן ביצוע יח ,התקנה והרצת  מערכת טיפול בריח טיפול ברתקינה של מערכת 
  העברתה לאחריות המזמין .  ת שחלקן מפורטות להלן  עדהפעולות הנדרשו

 :ת הנושאים הבאיםתכולת הצעת המחיר תכיל א 15.1

ול בריח כת טיפלביצוע התקנת מערל המערכת וכן תכניות ראשוניות ש (א)

 והתאמתה לת"ש. 

 .ט הטכני מכשור כנדרש במפר (ב)

ות עבודות חשמל ובקרה הנדרשות לחיבור מערכת טיפול בריח   בתוך גבול (ג)

 האספקה.

 תיעוד. (ד)

 .זלמסמכי המכר למסמך א 9נתונים כמפורט בטופס יצרף להצעתו  הקבלן 15.2

 

לעיל הינה חלקית  המפורטת כולה הכלולה בהצעת המחיררשימת התלמען הסר כל ספק  כי 

הפעולות הנדרשות להפעלת מערכת טיפול בריח  פק ולבצע את כל לסנדרש שיזכה והספק 

ותם כלולה בעלות בהתאם לדרישות החוק ודרישות המזמין  המחמיר מבין השנים ועל

 ול בריח.הכוללת של מערכת טיפ

 

 

 

 

 

 
 
 
 



118 

 

118 

 

 

 

 אחזקה מפרט – 92 פרק

 אחריות 92.01

 האחריות הקבלן במקרה של תביע .1

כי  וכתוספת על האמור במסמכי המסמך, מובא בזאת לידיעת הקבלן למען הסר ספק,

שטרה, י הרשויות: ממין וכלפוחלטת כלפי המזהוא מתחייב לשאת באחריות מלאה ומ

ן והמשטרה הירוקה. היה ירקונחל המשרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, רשות 

חנות אשר תהווה מטרד סביבתי התי תגרם תקלה באחת או בכמה מן ומסיבה כלשה

ותגרום למטרדי ריח ו/או לפריצת שפכים גולמיים לרשות הציבורית, לנחלים או לים, 

משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה או שונות כגון: רשויות  והמזמין יתבע ע"י

בורית תועבר התביעה ישירות אל הקבלן וזה ישא ו/או ציטית אחת פרכל רשות 

טת לסלקה ו/או להשיב לה ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק באחריות המוחל

כלפי ראי ן אחשייגרם לו בגינה. מיום חתימת חוזה זה ועד למועד פקיעתו יהיה הקבל

ביותר  ת אומקורו באחכל הרשויות לכל זיהום בשפכים שיגרם לציבור שהחברה ו

בכל אמצעי המנע,  תחנות שאיבה עליהן אחראי הקבלן לפיכך, יהיה על הקבלן לנקוט

. בנוסף, ומבלי שעות ביממה כל השנה על מנת להבטיח שלא ייגרם מפגע כאמור 24

חלטת כלפי כל תביעה מכל יות מלאה ומוראי באחרלפגוע באמור לעיל, יהא הקבלן אח

כנגד צד ג' בקשר לעבודתו ו/או מחדלו ובקשר לכל או /ד המזמין וסוג, אשר תופנה כנג

 ל ולהלן.האמור החוזה זה לעי

 אחריות הקבלן במקרה של הוספה / ביטול של תחנות שאיבה .2

ב זכות בשלבמקרה של הוספה או ביטול תחנת שאיבה, החברה שומרת לעצמה את ה

ת תחנוביטול חלק מחודשים מראש להודיע לקבלן על  3הודעה בת  מסוים ותוך

ה של מקרהשאיבה המצויות באחזקתו או על תוספת של תחנות שאיבה חדשות. ב

הודעה על ביטול ת"ש יופחתו סכומי האחזקה מהיום בו תבוטל התחנה ותצא 

 מאחריותו.

מתן בין ייקבע במשא והחודשי  במקרה בו תתווסף תחנה  חדשה מחיר האחזקה

רון בכל מקרה הפוסק האח מים.החברה לקבלן תוך התייחסות למחירי האחזקה הקיי

ין בביטול ו/או בהחלפת תחנות א כייודגש למחיר יהיה המהנדס מטעם החברה. 

ו/או בשינוי במחירים המוצעים על ידו כאמור כדי לזכות את הקבלן בפיצוי כלשהו 

 בכתב הכמויות.

 ו הסניקהיות על קאחר .3

ה חיצוני מבנ יות הקבלן החלה על אחזקת תחנת השאיבה כוללת בין היתר:אחר

תחנה, קו הגרביטציה דרות הגופנימי של התחנה, ציוד המורכב בתחנה, חצר התחנה, 

הנכנס לתחנה משוחת הכניסה של התחנה וכולל קו הסניקה היוצא מן התחנה ועד 
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חלה על קו סניקה בכל  אחריות הקבלןציונית. לנקודת החיבור עם המערכת הגרביט

ויהיו(. במסגרת עבודות האחזקה של כל תחנה ידה הקשור לתיקון פיצוצים בצנרת )במ

עד פיצוץ צנרת אחד לחודשיים בממוצע בצנרת סניקה  קבלן לתקןיהיה באחריות ה

ה חודשים, בצנרת שגיל 10פיצוצים בקו בתקופה של  5שנה. מעל  15שגילה עולה על 

צע, בא נושא החלפת קו הסניקה להחלטת תאגיד מי רמת גן ויבושנה, יו 15ל עולה ע

 באם כך יוחלט על ידי החברה, במסגרת מכרז עבודה נפרד.

 אשר באחריות הקבלן ום גבולותתיח .4

גבולות אחריות הקבלן לביצוע העבודות, נשוא מכרז זה, הינו בתחומי מכון השאיבה 

פני התחנה, קו הגלישה היוצא נית אחרונה לגרביטציוהשאיבה( לרבות שוחה  )תחנת

יטציוניצית אחרת הנמצאת לפני/אחרי התחנה וקו גרב מתחנת השאיבה או מכל שוחה

( מחוץ לתחנה עד לנקודת שבירת הלחץ והתחברות לרשת 4.3)ראה סעיף הסניקה 

 הביוב הגרביטציונית.

 התייצבות 92.02

 ביקורים שוטפים .5

 לעיל. 3.0טות בפרק השאיבה המפורל תחנות מידי יום יבצע הקבלן סבב בכ

לניקיון המתקנים, בדיקת תקינותם של כל  קבלןביקור שוטף )מידי יום( ידאג הבכל 

צוע הטיפולים התקופתיים הנדרשים )כמפורט בטבלה רומכניות, ביאלקטהיחידות ה

בנספח א'(, רישום נתוני המתקן )מוני השעות המדים השונים ואירועים מיוחדים( 

ת יקון עגלת האשפה ליד המגוב המכאני ותיאום פינוי הפסולנה, החלפה וריומן התחב

ה לאתר מחסן(, פנוי האשפ י קבלן מטעם המזמין, ניקוי הדחסן )בתחנות בהן ישע"

 פסולת מורשה בלבד במקרה של עיכוב או הפסקה בפינוי ע"י קבלן מטעם המזמין.

 ביקורים בעת אזעקת שבר .6

ע"י גורם עירוני או ע"י מרכז הבקרה  ווח לו, אםדתל תקלה שעל הקבלן לדעת כי בכ

כל גורם אחר  או ע"ייד ילנ SMSת להעברת התרעות כדוגמת ומטיאו ע"י מערכת אוט

עליו להתייצב ולהתחיל בטיפול תוך שעה מקסימום מרגע הדיווח ובכל שהוא, יהיה 

 שעות היממה.

 נהלי עבודה ולוחות זמנים 92.03

 יםזמנלוחות  .1

מורות להלן על פי לוחות זמנים שיתואמו מראש ת העבודות האב לבצע אהקבלן חיי

עובד ומתי נכנס ע היכן הקבלן דיכך שבכל עת יהיה בידי המפקח מ.ה. עם מנהל מ

 ה בכל אחד מהמתקנים ומה היא מהות העבודה המבוצעת על ידיו.לעבוד

 קמהחודש לפני סיום ה תוכנית עבודה מפורטתעם חתימת החוזה יגיש הקבלן 

 י.שינוהעבודה החודשית תעודכן מידי חודש ובכל עת שיהיה  כניתתו .ור המנהללאיש
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 שילוט .2

על חשבונו לפי הנחיות ין ולקבוע בכל אתר תחנות השאיבה שלט ברור על הקבלן להכ

 24ודוגמא שיקבל מהמנהל. השלט יכלול את שם הקבלן, מספרי טלפון סלולרי זמין 

 מנהל מ.ה. לפי תאום עם מי אונו"שעות ביממה וסמל התאגיד/ "

 דיווח ורישום .3

יומן זה יתעד הקבלן  מי בכל אחת מהתחנות. בס יועל בסי יומן תחנההקבלן ימלא 

ים תקופתיים, ביקורים שוטפים וביקורים בלתי צפויים ביקורים שגרתיים, ביקור

בהתאם לקריאה על תקלה. ביומן יערוך רישום מדויק של תאריך הביקור וכל 

ור אחזקה, טיפול, תיקון וכו' )ראה דוגמת יומן תחנה שו באותו ביקולות שנעהפע

 ב'(.ספח בנ

כל את  דה בנספח ב'()ראה דוגמת יומן עבו ביומן עבודהן מידי יום בנוסף, ירכז הקבל

שבצע בתחנות בהן בוצעה פעילות מעבר לטיפול השוטף )רישום הפעולות, טיפולים 

כל תחנות השאיבה, תקלות  די יום, עבורהקבלן מיוניקיון(. ביומן העבודה ימלא 

בודה יוגשו כדו"חות אחרות שבצע יומני העלות שאיתר טיפולים תקופתיים ופעו

ורך מעקב. התשלומים לקבלן יהיו מותנים בהגשת יומן יומיים למפקח מידי חודש לצ

 .לעבוד איתוהעבודה למפקח. מי אונו שומר הסחה לבצע יומן ממוחשב ו????? 

 תלוסנוי פפי .4

זה,  מפרטת מכל סוג שהוא ובכל שלב שהוא של העבודות, המפורטות בסילוק פסול

זוה, כולל לאתר פסולת מורשה ומאושר ע"י החברה לפי האמור במסמכי החיהיה 

ביצוע ניקיון יסודי בגמר העבודה בהתאם להוראת המנהל מטעם החברה או בא כוחו. 

היחידה השונים. ויות במחירי בכתב הכממחיר סילוק פסולת כאמור לעיל כלולים 

 .במצב יום יומי פינוי למתקן אשפה במקום

 ות השאיבה ופעולות נדרשות בשעת חירוםנת תחנהכ .5

)אחזקה השוטפת, האחזקה המונעת ואחזקה בעת אזעקת במסגרת עבודות האחזקה 

ך זה( על הקבלן שבר( שעל הקבלן לבצע והמפורטות במפרט הטכני המיוחד )מסמ

המים והביוב בשעת חירום )מטה מל"ח ארצי( ולבצע את  ם נציגי רשותד בקשר עלעמו

שות על ידם והמפורטות בנספח י' למפרט זה לצורך הכשרת תחנות הנדר כנותהה

 שאיבה לספק מענה ולהפעלה בשעת חירום.ה

המדידה לתשלום, עבור העבודות הנדרשות לצורך אחזקת תחנות השאיבה והכשרתן 

ארצי )משק לשעת חירום( ולפי המפורט  יות מטה מל"חלפי הנח לפעולה בחירום

החודשיים המפורטים , תהא כלולה במחירי האחזקה ט זהלמפרבנספח י' המצורף 
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ור כל תחנה ותחנה בסעיף נפרד ולא ישולם בגין עבודות אלו כל בכתב הכמויות עב

 תוספת שהיא.

 פירוט עבודות האחזקה, השוטפת והמונעת 92.04

וסף לתיקון תקלות(. הטיפולים המונעים יבוצעו על נעים )זאת בנפולים מוהקבלן יבצע טי

בלן צרנים וספרי ההפעלה של תחנות השאיבה. בהעדר ספרי הפעלה יבצע הקהי חיותפי הנ

 פי הנחיות החוזה, נסיונו המקצועי והנחיות יצרני הציוד השונים. את האחזקה על

 ת הינן:שוטפים בתחנויקורים הפירוט הפעולות שהקבלן מתחייב לבצע במסגרת ב

 שמירה יומיומית על ניקיון תחנות השאיבה. .1

ם ינות הציוד, רישום ביומן התחנה נתונים על מוני שעות, ספיקות מפלסיתק תבדיק .2

ואירועים יוצאי דופן. בכל תחנת שאיבה יוצמד יומן התחנה אותו ימלא הקבלן בכל 

 ביקור מתוכנן או ביקור על פי קריאה.

 יםיב למתקנגידור סב .3

עוברי  יסתנהקבלן לדאוג לכך שהמתקן יהיה מגודר ונעול כך שתמנע כ מחובתו של

צביעת העמודים, אורח, יש לשמור שהגידור יהיה בהתאם לקיים. פעם בשנה תתבצע 

 חיזוקים, מתיחת החוטים, מתיחת חוטי תיל ותיקונים נוספים אשר ידרשו.

כדי למנוע שעות,  6-ר מולא יאוחאם קטעי רשת פרוצים על הקבלן לתקנם מיד 

ערים, לבצע עבודות תיקונים הש לחדירה דרך הרשת. יש לשמור על שלמות תפקוד ש

תו ובריחים. אם השער הקיים תקין, מחובמכל סוג במידת הצורך של צירים, סוגרים 

של הקבלן לדאוג שבסיומו של כל טיפול יהיה השער נעל, כמו כן על הקבלן להחליף 

 פק למנהל העתקים של כל המפתחות לכל התחנות.רך. הקבלן יסמידת הצומנעולים ב

לתחנה יתקין סר מנעול או שהמנעול לא תקין או אם היתה פריצה בו חבכל מקום 

על חשבונו מנעול, יתעד ביומן העבודה, ידווח על כך למנהל ויספק לו את הקבלן 

על התחנה הקבלן  יהמפתח המתאים. בכל מקרה של פריצה ו/או גניבה יהיה אחרא

 וח.פן מלא מול דיווח והזמנת המשטרה וחברת הביטבאו

 ר של המתקניםמגודהשטח ה .4

מסביב לגדר החיצונית  מ' 2ברצועה של  הקבלן חייב לדאוג לכך כי השטח המגודר

יהיה מיושר ועם שיפועים בהתאם לקיים. לצורך זאת על הקבלן להביא כלי מכני 

בתוך חצר לפזר אותו להביא חצץ ו על הקבלןמתאים כדי לבצע יישור השטח. 

פי דרישה מיוחדת של המפקח. על הקבלן ם ולתתבצע בתיאוהמתקנים. הפעולה הנ"ל 

עד לציר הכניסה למכון תהיה תקינה כנדרש. לוודא כי דרך הגישה מהמתקנים 

במידה והדרכים לא מאפשרות גישה לאחד או יותר מתקנים יהיה על הקבלן לטפל 

אחזקה השוטפת של כל מתקן ביוב כוללת את מן העבודה. הזאת ביו בכך ולציין

 הבאות:יות עולות הבסיסהפ
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a. רן של הציוד ה מונעת וטיפול שוטף בציוד, מלוי מדויק אחר הוראות היצאחזק

האלקטרו מכני לאמור: מפוחים, דיזל גנרטור, מגוב מכני, מרסקת ומשאבות 

, איזון ברגיםחיזוק  ני אויר,להפעלה שוטפת ואמינה של התחנות. החלפת מסנ

אמצעי הרמה וכל ציוד או  ויר,ערים, מגופים, שסתומי אסביב הציר וכו'. וכן ש

. למען הסר ות האחזקה( במתקניםבמסגרת פעולאביזרים המצויים או שיותקנו )

ספק, אחזקה מונעת מוגדרת כאיתור בעיה זו או אחרת )במהלך הסיורים 

 3-מכלל פעולה. אחת ל ם יצא האביזרעוד בטר היומיים( באחד מאביזרי התחנה

דיקת הציוד בתחנה. במידה ודרוש ח לבשים יערך ביקור בנוכחות המפקחוד

ף הטיפול/תיקון בדיקת האביזר בסושליחתו לבית מלאכה, פירוק האביזר, 

 והרכבתו בתחנה.

 כל זאת יבוצע בנוכחות המפקח ובאישורו.

 ו ע"י המפקח.נה יאושרקבלן התחזוקה / הציוד ו/או קבלני המש

b. די ספיקה, מדי ס, מכיול של כל מכשירי המדידה: מדי מפלשמירה על תקינות ו

 לחץ )אלקטרוניים ומכניים(, לוח חשמל, צגים פאנלים(.

c.  על  –כוננות מתמדת למתן שרותי תפעול ותחזוקה לאורך כל שעות היממה

ל התקלה דיווח עהקבלן ליתן שרות לאלתר ולא יאוחר משעה אחת ממועד 

 פרק זה. כאמור בתחילת

d. ת ציוד פגום בחדש או החלפפול שוטף, תיקון תקלות ו/או ונעת וטיאחזקה מ

פי אישור המנהל או בא כח במשופץ לפי האמור במפרט זה על חשבון הקבלן ול

 מטעמו.

 מטרדים .2

 שלא ייוצרו בסביבתה המטרדים הבאים: בטיחתאחזקת התחנות 

 מטרדי ריחות. .א

 המותר.מטרדי רעש מעל  .ב

 מכרסמים.טרדי חרקים ומ .ג

 גלישה והצפה. .ד

 תמונעהיקף עבודות האחזקה: השוטפת וה 92.05

 כללי

ירותו דקופתי )טיפול שתעל הקבלן לדווח למפקח כשבועיים מראש לפני ביצוע כל טיפול ת

 הינה כל שלושה חודשים ואילך( על מנת שיוכל להיות נוכח בו.

 רכיבים:לת את המהאחזקה השוטפת של כל תחנת שאיבה לביוב כול

בנה בתחנה והמ ה יומיומית על ניקיון תחנות השאיבה לרבות צביעת הצנרתרשמי .1

 הגג.לפחות פעם בשנה, איטום התחנה במקרה בו יתגלו נזילות מן 

ביקורים בכל תחנה באופן קבוע מידי יום. במשך הביקור תיערך בדיקה של תקינות  .2

אירועים יוצאי לסים וקות מפעות, ספינתונים על מוני ש הציוד, רישום ביומן התחנה

ו ימלא הקבלן בכל ביקור מתוכנן או אות דופן. בכל תחנת שאיבה יוצמד יומן התחנה
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 נספח א'ת תחזוקה תקופתיות לכל תחנה ראה ביקור על פי קריאה. דוגמת טבלאו

 תחזוק גדרות ר' אופציה בסיום שנת בדק(.)

י ועגלה, סל בדחסן, דלני מגוב מכאהמגובים: מגוב ידני,  טיפול ואחזקה במערכת .3

 בכל ביקור.גוב לאיסוף גבב. יש לאסוף את הגבבה שנפלה מהמ

 , סגר ראשי.ריםטיפול ואחזקה במגופים, שערים וסג .4

כשור ומדידה כגון: מדי מפלס, מצופי פיקוד, וכן אביזרים כגון מדי לחץ או כנ"ל מ .5

 ך שהצטבר.סלק לכלושסתומי אויר יש לשטוף ולנקות לפי הוראות היצרנים ול

 פול ואחזקה במערכת אוורור וטהור אויר.טי .6

 , לוח חשמל, תאורה חיצונית, תאורה פנימית.דת חשמל ופיקומערכטיפול ואחזקה ב .7

 זקה במערכת דיזל גנרטור.טיפול ואח .8

מתקן הרמה חשמלי להרמת המשאבות וציוד אחר. יש לדאוג לגרוז המתקן והנעתו  .9

 הלוך וחזור.

חנות יוצאים מהתחנות או משוחה בקרבתם הגלישה של התצינורות מערכת גלישה:  .10

יקוז הקרובה. במוצא הצינור נמצא שסתום מדף אשר אמור ת הנומחוברים אל שוח

ים לצינור משוחת הניקוז אך חייב לאפשר גלישת שפכים כשתחנת למנוע כניסת מ

 השאיבה מוצפת בביוב.

לגרז את יש  – תונת, חלוות, רשתודלתות, מכסים, סבכ אלמנטים שונים ממתכת כמו: .11

ת לשנה. משטחים חלודים ה אחהצירים. צביעת כל חלקי המסגרות והצנרת תעש

 יסוד ובצבע עליון אפוקסי.צבע ילוטשו בבד שמיר / מבקשת פלדה ויצבעו ב

 ותיקוניםתחזוקה  –משאבות  .12

לרבות  הקבלן על עצמו אחריות מלאה לתפקוד כל הציודעם חתימת החוזה מקבל 

 נזק שייגרם למשאבה בפעולתה. למניעת תקלות הקבלן חייב כמתוכנן ולכלהמשאבות 

ה אחת לשלושא אחר הוראות התחזוקה לכל סוגי משאבות המותקנות בתחנות. למל

 וביחד עם הטיפול בבור השאיבה יבוצע טיפול מונע במשאבה. חודשים

 צאי דופןיש להפעיל בנפרד כל אחת מן המשאבות ולבחון אם אין רעשים יו

 מהמשאבה.

 ורך עבודת התיקונים על הקבלן להתקשר עם סוכן המשאבות.לצ

י גורם דת התיקונים במשאבה או במנוע תבוצע ע"י ספק המשאבה בלבד ולא על ידעבו

 אחר כלשהו ללא אישור מראש של המהנדס ומנהל מ.ה.

קצר בכל מקרה בו מתוכננת הוצאת משאבה ותיקונה, על התיקון להתבצע במועד ה

 של משאבה יאושר מראש ע"י המהנדס ומנהל.ר. כל פירוק ביות

ורמי חוץ, יצרנים או סוכנים, הכל כלול במחיר האחזקה החודשי עם גכל התקשרויות 

 תחנה ותחנה קומפלט.כל של 

במשאבות אשר בהן קיים רגש אלקטרוני שתפקידו גלוי רטיבות במנוע, מים באגן 

המשאבה מיד עם גילוי  לו מנתקים אתרגשים א .השמן או התחממות יתר של המנוע

לן לתקן באופן מיידי ולדווח על כך ביומן הקב התקלה במקרה של תקלה מסוג זה על

 יים.התחנה וביומן העבודה היומ
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על הקבלן לבצע בדיקה של איטום המנוע, איטום המשאבה )באמצעות הראשים של 

תוך של צב סכיני החייניקה, מהכל משאבה(, האטם המכני, מצב הרצועות, מצב פתח 

 המשאבה ולוודא שהכל תקין.

 לפי הצורך ובהתאם להוראות היצרן עפ"י הדו"ח. תעשההחלפת חלקים שהתבלו 

 נו של הקבלן וכחלק מתנאי האחזקה.שבועבודה זו תיעשה על ח

עם חתימת החוזה מתחייב הקבלן לקבל על עצמו אחריות מלאה לתפקוד כל הציוד 

גרם  למשאבה בפעולתה כולל פירוק מנוע ולכל נזק שייכמתוכנן ת לרבות המשאבו

והפעלתו מחדש. למניעת תקלות הקבלן חייב למלא במלואן  בלתושרוף, תיקונו הו

 תחזוקה לכל סוג משאבות.אחר הוראות ה

קבלן המשנה שיבצע את הטיפול במשאבות להיות  /למען הסר ספק, על הסוכן

יום העבודה, את דו"ח לן למפקח, בסעביר הקבכן ימאושר מראש ע"י המפקח, כמו 

 הטיפול שבוצע לציוד.

לן המשנה יתקשר עם הקבלן בלבד, ולא יהא בין החברה לבין ק קבלמען הסר ספ

 כל קשר חוזי ו/או מכל סוג שהוא. קבלן המשנה

 שטיפה יזומה של יחידות השאיבה )זמני( .13

 גע שמדי הלחץיים, וברשבועבתחנות השאיבה בהן המשאבות טבולות יש לבצע אחת ל

 ן:דלהלו/או אמפרמטרים מראים זאת, שטיפה יזומה של המשאבות כ

ה של מעבירים את מתגי המשאבות למצב "יד" סוגרים את מגופי קווי הסניק

 3למשך  1המשאבות ופותחים את מגוף השטיפה מפעילים באופן ידני משאבה מס' 

דקות  3למשך  2מס' ם משאבה ומפעילי 1בה מס' דקות לפחות. אח"כ מדוממים משא

את מגוף קווי הסניקה.  חזרהנוספות. לבסוף סוגרים את מגוף השטיפה ופותחים ב

כל מחזור שטיפה יתחיל כשכל לבסוף מחזירים את מתגי המשאבות למצב אוטו. 

 ת.המשאבות נמצאות במצב של עצירה מוחלט

 בדיקה תקופתית של המשאבות .14

 לת המשאבות:מעקב אחרי פעו

היא סתימת צינור הסניקה או יניקת המשאבה ע"י ביותר בתחנה כיחה שה התקלה

ים בשופכין. סתימה כזו, מתחילה בדרך כלל  כסתימה חלקית הגוררת נמצאמוצרים ה

תית של המשאבה עד לסתימה מוחלטת הגוררת פעולת המשאבה גנת ספיקה הדרהקט

ה זו יש ה(, תקלהרס המשאבגוררת  –דת המשאבה ללא ספיקה ללא ספיקה כלל )עבו

את התקלה של  וקדםבקלות ובשלב מעל ידי שטיפה כמפורט לעיל, ניתן לגלות  לתקן

עובדה שכמות סתימת יניקת המשאבה. השיטה לאיתור התקלה מתבססת על ה

השפכים היומית המגיעה, לשוחת האיסוף אינה משתנה באופן חריף מיום ליום, 

תנה בצורה משאינה  –וד יכה לעבכון צרום שהמשאבה במכלומר, מספר השעות לי

 קיצונית.

מהיחידות רישומו הסדיר לכל אחת  עולהמעקב זה, מותקן מונה שעות פלמטרת 

על מצביע  –של המשאבה  גידול שעות הפעולהמאפשר חשוב שעות הפעולה בכל יום, 

כך שהמשאבה החלה להיסתם. ניתן לגלות את הסתימה מקריאת מד הלחץ אך 
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 –ה של יחידת השאיבה. במקרה של סתימיאת מד הזרם לגלות גם מקרבהעדרו ניתן 

 נקודת עבודה תקינה.ם במהזר 20%-הזרם בכיורד 

, תקלה זו יש לתקן על ידי הרס המשאבהגוררת  –עבודת המשאבה ללא ספיקה 

שטיפה כמפורט לעיל, ניתן לגלות בקלות ובשלב מוקדם את התקלה של סתימת יניקת 

 המשאבה.

 לבצע שטיפה כמפורט בסעיף י"ב לעיל. ה מהמשאבה ישעל מנת לשחרר את הסתימ

 מים של צנרתושסת אביזרים, מגופים, .15

: תיקון נגד חלודה, בתחנההקבלן חייב לשמור על תחזוקה תקינה של כל הצנרת 

החלפה במידת הצורך של אטמים כדי למנוע נזילות מים, חיזוק ובדיקה של כל 

וכד'. על הקבלן לתקן מיד שימון בגריז המגופים שסתומי אויר, שסתומים אל חוזרים 

גופים או שסתומים שונים יוצאים מכלל שימוש. שר מכל פיצוץ בצנרת הסניקה או כא

 עם המפקח ועל פי הוראותיו.ליפם באופן מיידי ובתאום על הקבלן לתקנם או להח

 :יש לבצע את הפעולות הבאות לשלושה חודשיםאחת 

גוף ולהחליף את החבל בבית קינה של כל מלפתוח ולסגור ולוודא את פעולתו הת .1

 .במקרה של נזילת יתר המכפש

 החשמלי הראשי ייסגר ויפתח ידנית ותיבדק תקינותו האוטומטית. הסגר .2

דוק את פעולת השסתומים האל חוזרים, אם נשמעת מכה כתוצאה מסגירת יש לב .3

 ת המשאבה. יש לכוון את המשקולת הנגדית המורכבת עלסתום בהפסקת פעולהש

רכים עים במתנ של השסתום האל חוזר, כמו כן יש לכוון זמני דעיכההציר הבולט 

ת ובממירי התדר להשגת סגירה רכה של השסתומים. אם המשאבה מסתובב

בכוון הפוך אחרי הפסקת השאיבה סימן שהשסתום האל חוזר אינו אוטם ומעביר 

 ולתקנה. מים בחזרה. במקרה זה יש לפתוח את מכסה השסתום ולבדוק הסיבה

לבדוק את סות ש לנא את אטימות האוגנים והדרסרים. במקרה של נזילה ידלוו .4

 ים.. כמו כן על הקבלן לפרק ולהחליף אטמברגי הדרדר או אוגנים

 מגוב מכני / מגוב ידני .16

הוראות ההתקנה, ההפעלה והתחזוקה למגוב מכני מובאות במפרט זה בנספח ג' ועל 

 עבודה כל שהיא. ן בטרם ביצועכן הקבלן מתחייב לקרוא בו בעיו

 ות מירבית, לאורך זמן וללא תקלות.יעילהציוד ב הכרת ההוראות תאפשר את הפעלת

שומות בנספח ג' המצורף, יפנה הקלן לחברה במידה ותתעוררנה בעיות אשר לא ר

היצרנית כדוגמת חברת "סיניבר" או ש"ע )מחלקת שרות(. תמורה עבור סעיף זה 

 .כלולה במחיר האחזקה

 ירי מדידה ובקרהטיפול במכש .17

יקוד והמדים האלקטרוניים מכל לכלוך. י הפף את מצופבזמן הטיפול יש לנקות ולשטו

לבדוק כיול מדים אלקטרונים ע"י השוואה בין גובה השטיפה תיעשה במים נקיים. יש 

יש  1%קיים הפרש העולה על המים שקורא המד לעומת גובה המים בפועל. במידה ו

פי הפיקוד המד לכיול המד על חשבון הקבלן. במידה ומצו אי מטעם יצרןלקרוא לטכנ

 מתפקדים יש להחליפם במצופים המקוריים. אינם
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 הוראות התחזוקה של היצרן. יש לטפל במכשירים אלו עפ"י

 מתקני ניטרול ריחות והחדרת אויר צח ומפוחים .18

ות ר אוזון ותעלבמערכת זו קיימים האלמנטים הבאים: מפוחים, מסננים, מערכת יצו

 אויר

חנה. במידה ויש ריח יש ן התולבדוק ריח מיש לעלות על גג התחנה  אחת לחודש •

 לבדוק את יעילות האוזונטור או את המסננים.

 בור שאיבה .19

רש, על הקבלן לדומם את המתקן )תחנות השאיבה( דמידי חודש או לפי הצורך אם נ

ידת שתחובר זרת משאבה ניולשאוב את מי השפכים ע"י מיכלית )ביובית( או בע

הביוב הגרביטציונית לצורך רכת עבירם אל מעלהכנה שתבוצע על קו הסניקה ולה

 ות.ריקון כדי לאפשר ביצוע טיפול יסודי בבור

 כרוך ב: הטיפול

ניקוי הבורות כולל הוצאות כל הפסולת: חול ומוצקים ששקעו בקרקעית הבור  (1

 .בלבדפסולת מורשה לאתר  והרחקתםושומן וצופת שהצטברו בדפנות 

 שטיפת קירות ורצפה בקיטור. (2

 וס נגד חרקים.ריס (3

 יסודי תיקוני חורים ברצפה ובקירות הבטן )במידה ויש כאלה(.קוי ני (4

 למפלס המים.כל האלמנטים המתפקדים מתחת טיפול ב (5

טיפול וצביעה נגד חלודה של אלמנטים ממתכת שנמצאים בשוחה כמו סולמות,  (6

 כת.ים ותעלות מתמכסי סגירה ממתכת, מגלש

 מידת הצורך.ים באיבה וביצוע תיקונבדיקת איטום של התאים ובורות הש (7

 בדיקה, תיקון חיזוק וצביעת צנרת הסניקה. (8

ת )בנצ'יקים( והשיפועים הנמצאים ברצפת התאים ובורות תיקון הרולקו (9

 השאיבה.

תיקון, חיזוק והחלפת חלקים במידת הצורך של המגוב, סבכות, שסתומי אויר,  (10

ם בתאים, בבורות ביזרים הנמצאיוזרים, דרסרים וכל האשסתומים אל ח

 ובחדר המגופים. איבההש

 אלמנטים ממתכת .20

בוצעו באופן יסודי לאחר שפשוף ידני עם מברשת הקבלן יבצע טיפולי צבע נגד חלודה י

פלדה או בהשחזה של חלקי מתכת חלודים. צביעה בשתי שכבות בצבע נגד חלודה 

שבון הקבלן לפי טים השונים וחמרי הצבע יהיו על חצביעת האלמנ וגמר בצבע סופי.

 יעה של החברה.הצב מפרטי

צב לא תקין המפקח רשאי יצאו מכלל שימוש או נמצאים במבמידה ואלמנטים שונים 

 ה וחלקים.דלדרוש החלפתם ללא תשלום נוסף עבור עבו

 ריכוז פעולות האחזקה הנדרשות 92.06
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וב מכני, ידות הנעות: משאבות, מגיצרן בכל היחסיכה והחלפת שמנים לפי מפרטי ה .א

 מפוחים.

במע' האלקטרומכניות, כגון: אטמים, דסקיות, מהדקים,  תבלהמ החלפת ציוד .ב

 חבלי גרפיט.

דיקה ותיקון של ציוד מכני כגון: משאבות, מגובים, דחסנים, מגופים, שסתום אל ב .ג

 .נספח א'חוזרים, שסתומי אויר וכד' ראה 

בדק בזמן עבודה ואם יי הרכבתה מחדש. כל הציודקלת, תיקון ופירוק יחידה מקול .ד

ן יבוצע התיקון מידית לא יאוחר משעה מגילוי התקלה. או איזו/ון וידרש תיק

הפירוק, התיקון, הבדיקה וההרכבה יבוצעו כולם ע"י קבלן עבודות ייעודי  עבודות

ים ע"י המופיע ברשימות הקבלנים אשר מספקים שירות אמין ומקצועי ומאושר

 .החברה

זק ותנוקה באופן תתוחד: מערכת כח, פיקוד, בקרה ומאור מערכת החשמל והפיקו .ה

חיזוק ברגים, התזת סיליקון  שוטף. העבודה תכלול בדיקות, נקיון, החלפת רכיבים,

 לשמירה מפני קורוזיה, והחלפת נורות שרופות.

תות, ל נזילות, דלהמבנה )אם ישנו( כולל: קירות, תקרה, טיח, איטום הגג במקרה ש .ו

נקיון, שטיפה של המשאבות,  רבותרים, גג, צנורות יטופלו וישמרו לחלונות, גדר, שע

 צביעה וכו'.

 ת השאיבה או לפי הצורך עם נדרש.שטיפה פעמיים בשנה של בורו .ז

הקבלן יגיש למפקח מידי שנה תוצאות בדיקת כלי הרמה ע"י מהנדס בדיקה  .ח

ר קות הללו כלולות במחימטפים(. הבדימוסמך, ובדיקת מערכות כיבוי אש )

 האחזקה החודשי קומפלט.

 םחיריתכולת מ 92.07

רט זה מחיר אחזקת תחנות השאיבה הינו עבור כל אחת מהתחנות המפורטות במפ .א

המחיר יכלול כל תיקון ו/או החלפת ציוד, את כל הביקורים  קומפלט. –לפי חודש 

. תחנותם בכל אחת מההיומיים השוטפים ואת כל הטיפולים התקופתיים הנדרשי

ת אזעקת ה לתחנה בעהגע כלול מחיר האחזקה החודשי בכל אחת מהתחנות,כן י

ימים בשנה,  365ת היממה, שבר תוך שעה מרגע דיווח על תקלה כלשהיא בכל שעו

 וכן יכלול את כל הנדרש לעיל ולהלן.

חיצוני כמו כן, כל פניה לסוכן, ליצרן, ליועץ, לגורם בדיקות מוסמך או לכל גורם  .ב

 האחזקה החודשי של כל תחנה ותחנה קומפלט. לול במחיראחר כ

רואה את הקבלן כמי שעיין ולמד האמור במפרט זה והתחשב בו בהצעתו.  זמיןהמ .ג

לפיכך לא יוכל הקבלן לטעון, בכל שלב, כי בעת הצעת המחירים לא לקח בחשבון 

 הוצאות מסוימות.

ורכב  ת כוח אדםה יכלול הקצאכאמור בסעיף א' לעיל, מחיר האחזקה לכל תחנ .ד

יום בשנה, כך שניתן  365ה, יממות ה. הקבלן יעמוד במשך כל שעבכמות הנחוצה

וח, באופן וך שעה מקסימום ממועד הדיויהיה להזעיקו למתקן במקרה של תקלה ת

ת וע"י מרכז בקרת המים העירוני. לצורך אוטומטי ע"י מערכת הבקרה האלחוטי
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היממה + טלפונים נוספים במקרה שעות וני במשך כל זאת יהיה לקבלן מענה טלפ

 היה לפנות באמצעות הטלפון כל אימת שיידרש.תן ישאין מענה אליו ני

התחנה. מלאי מספיק של יומני התחנה יאוחסן בכל  הקבלן ישכפל דוגמת יומן .ה

תחנה בה תבוצע עבודת הקבלן. כל יומן מתאים למילוי עבודות אחזקה יומיות 

 ש.דובמהלך הח
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 ימת תכניותרש

 כללית .1

 התכנית םש גיליון מס'
M-01 מפורטתרשים  –גרש ת המתכני 

M-03 11.35 ,-11.125,  -6.85, -6.75 תרשימים במפלסים- 

M-04  0.10, 0.00תרשימים במפלסים- 

M-05 תרשים במפלס הגג 

M-06 ה-ד, ה-א, ד-חתכים א 

M-07 ז-ו, ז-ג, ו-ב, ג-חתכים ב 

M-08  ,זיתות.ומיכל דלק. תרשים, חתכים וחגנרטור, מאצרה מבנה דיזל 

M-09 שאלמגרש התחנה. פרט ברז כיבוי חיבור מים  טפר 

M-10  יה נסטלצ. אי-11.125, -6.85, -6.75, 0.0, -0.10+, 3.17תרשים במפלסים
 גלגלונים -סניטרית. כיבוי אש

M-11  לחדר משאבות מערכת ניקוז 0.0, -0.10, -6.85, -11.35תרשימים במפלסים 

M-12  מ"ק 2מיכל דלק 

M-13 תיובירקת בבור לה 

M-14  ס"מ 80×80מכסה חד כנפי לפתח 

 חשמל 

E-11 יתונלית עקרתכנית פונקציונ 

E-12 ל בקו יחידתכנית חשמ 

E-13 בקו יחיד תכנית חשמל 

E-14 תכנית חשמל בקו יחיד 

E-15 בקו יחיד תכנית חשמל 

E-16 חשמל ופיקוד ארון 

E-17 החלפת הזנות רשת גנרטורים 

E-18 1ס' מיחידה  פיקוד 

E-19 2וד יחידה מס' קפי 

E-20  '3פיקוד יחידה מס 

E-21 3' יחידה מס 

E-22  זמשאבות ניקופיקוד 

E-23 יםרפיקוד מפוחים ומאוור 
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E-24 תא מגופים ומאווררים 

E-25 תכנית טיפוסית –שמלי מגוף ח 

E-26 וד משותףפיק 

E-27 פיקוד משותף 

E-28 פיקוד משותף 

E-29 ד משותףפיקו 

E-30 ותףשפיקוד מ 

E-31 פיקוד משותף 

E-32 פיקוד משותף 

E-33 שותףפיקוד מ 

E-34 משותף פיקוד 

E-35 פיקוד משותף 

E-36 ותףשפיקוד מ 

E-37 פיקוד משותף 

E-38 פיקוד משותף 

E-39 פיקוד משותף 

E-40 שותףפיקוד מ 

E-41 יקוד משותףפ 

E-42 פיקוד משותף 

E-43 ותףפיקוד מש 

E-44 קוד משותףפי 

E-45 פיקוד משותף 

E-46 פיקוד משותף 

E-47 שןלוח מפוחי ע 

E-48 ךחי עשן, המשלוח מפו 

E-49 לוח מפוחי עשן, המשך 

E-50 י גזים מסוכנים, תרשים עקרונימערכת גילו 

E-51 תרשים חיבורים לפיקוד הגנרטור 

 ארקותה 

E-70  פרטים –תכנית הארקת יסוד 

 ווספנה לצורך הבהרה והשלמה.ר תתות אשינוכן תכ

 אדריכלות .2
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 שם התוכנית מס' גיליון

 +3.00+ תוכנית גגות 0.00תחנה: תוכנית מפלס המבנה  1

 -11.35-ו -6.75התחנה: תוכנית מפלסים  מבנה 2

 רט עדן חלוןב פ-א חתך ב-מבנה התחנה: תוכנית חתך א 3

 ד-ג חתך ד-תחנה: חתך גמבנה ה 4

 תותנה התחנה: חזימב 5

 ה-ב חתך ה-+ חתך ב3.00+ תוכנית גג 0.00נית מפלס תוכור: מבנה הגנרט 6

 חזיתות נרטור:מבנה הג 7

 תוכנית פתוח שטח 8

 +0.00קומת קרקע מפלס  9

 + תוכנית גגות3.00ס מפל 10

 חוברת אלומיניום 11

 קונסטרוקציה .3

 תיאור תכנית מס' תכנית

 ןית דיפותכנ 1

A-1 עבודה + פרט כלונסבי של 

 ודותתכנית יס 2

 -6.85פלס תכנית תקרה במ 3

 -0.20תכנית תקרה במפלס  4

 +3.00תכנית תקרה במפלס  5

 מבנה גנרטור תכנית 6

 משטח ניטרול ריחות 7

 

 פרטי איטום .4

 רטתאור הפ הפרט מס'

 .-11.35הגנה ברצפת מכון הביוב במפלס \טוםשכבות אי 1

 נסאות .גד כלועיים של מכון הביוב יצוקים כנקרק-ירות תתאיטום קט לפר 2

קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות -מפגשי רצפה וקירות תת טוםלאי פרט 3

 ורים ללא כיס השענה לרצפה.זבאון פדי

קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות -צפה וקירות תתפרט לאיטום מפגשי ר 4

 ה.רצפדיפון באזורים עם כיס השענה ל

 מבנהשל ה בטוןירות אות וקפגשי קירות יצוקים כנגד כלונסם מרט לאיטופ 5
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 פלס הקרקע.במ

ם כלונסאות עונים שפרט לאיטום באזור מפגש רצפת בטון במפלסים  6

 .דיפון

 נסאות הדיפון.ת הקשר של כלופרט חלופי לאיטום באזור קור 7

פה ציקת הרצכאשר י יובפרט לאיטום פנים של מדורים "יבשים" במכון הב 8

 והבטון מבוצעת כמקשה אחת.

יבשים" במכון הביוב כאשר יציקת הרצפה ם "דורייטום פנים של מלאפרט  9

 ציקה.יסקות פוהבטון מבוצעת עם ה

ר יציקת כון הביוב כאשפרט לאיטום פנים של מדורים "רטובים" במ 10

 הרצפה והבטון מבוצעת כמקשה אחת.

כון הביוב כאשר יציקת במ "רטובים"מדורים של פרט לאיטום פנים  11

 ה.ציקות ימבוצעת עם הפסקן הבטוהרצפה ו

 פרט לאיטום מעבר צנרת בקירות במדורים "יבשים". 12

 איטום מעבר צנרת בקירות במדורים "רטובים".לפרט  13

)כולל במבנה  וד תרמי של גגות במפלסים שוניםביד\בות איטוםשכ 14

 הגנרטור(.

 ת.בגגום משטחים אנכיים עם אף מי-ופקיתת אגשי תשתייטום מפלא פרט 15

 משטחים אנכיים ללא אף מים בגגות.-שי תשתית אופקיתמפגטום פרט לאי 16

ים בגגות ע מכני של יריעות חיפוי ביטומניות על משטחים אנכיולקיב טפר 17

 עות פרופיל אלומיניום ומסטיק אטימה.באמצ

 גות.בג ת החציצהם יריעוב עפרט להתקנת נשם במשול 18

 רכת האיטום.מע תקנתד שנוצק לאחר הציו יספרט לאיטום מתחת לבס 19

 פרט עקרוני לקולט מי גשם בגגות. 20

 פקית.יציאה אנכית ויציאה או-מתוצרת "דלמר" 4ים לגגות "זם לנקיפרט 21

 לאיטום מעברי צנרת בגגות בטון. פרט 22

 זגנים.ת מכולל צנרבגגות  נרתפרט לאיטום מעבר שרוולי צ 23

 בגג. כסהנה מזוג אויר עם מבעלת מיתפרט לאיטום מעבר  24

 רת בגגות.נברי צעקטלוג צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר" לאיטום מ 25

 פרט לאיטום פתח הכנסת ציוד. 26

 ת חוץ מטוייחים.ט לאיטום קירופר 27

 בשה.ה יבלוחות בתליפרט לאיטום קירות חוץ מחופים  28

 ם אדן חלון.יטופרט לא 29

 לון.יטום חפרט משלים לא 30

 הגנרטור.הגנה של רצפת מבנה \וםאיט שכבות 31

 רטור עם קורות ביניים.ננה הגבפרט לאיטום מפגשי רצפת מ 32
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 בנה הגנרטור.יות של רצפת מקפיפרט לאיטום קורות ה 33

 פרט לאיטום קירות תמך בפיתוח. 34

 רטובים בקומת הקרקע.ים צפות חדרהגנה בר\וםשכבות איט 35

 ב"חדרים רטובים".קים או גבס בלורות קי-מפגשי רצפה לאיטוםפרט  36

 רטובים". חדרים"פרט לאיטום ספי בטון ב  37

 רטובים.ברצפות חדרים קופסות בקרה /פרט לאיטום מעברי צנרת 38

 

 ת ואחריות של הקבלןאישור תכניו.   

 אישור התכניות   10.1

ציוד תכלול את הציוד החשמלי ושיזכה במכרז להגיש רשימה מפורטת אשר על המציע 
תכלול פרוט דגם  אתר שבכוונתו לעשות שימוש בתחנה. ציוד החשמלי וכדומה, הרשימה

לוחות החשמל -פרוספקטים המתארים ספציפיקציות הציוד ותכניות מבניויצרן ו
תב, רשאי המציע לגשת בקרה, לאשור מוקדם של המפקח. רק לאחר אשור המפקח בכוה

 ביזרים.לבצוע ולרכישת א

 

 הרצה    10.2

ץ אותה אחר קבלת העבודה ומסירת העבודה למזמין, יפעיל הקבלן את התחנה ויריל
שעות ביממה. במשך השבוע הזה ידריך  24יהיה אחראי לפעולתה במשך שבוע ימים ו

 מפעיל התחנה איש הבסיס בהפעלת התחנה והחזקתה. הקבלן את

 

 מפרטי הציוד    .310

מסודרים של כל מפרטי הציוד לרכיביו קבלן למפקח שלושה קבצים בגמר העבודה יגיש ה
 השונים המורכב בתחנה.

 

 חוברת הפעלה    10.4

ה יגיש הקבלן למפקח חוברת הפעלה בשלושה העתקים שתכלול את כל בגמר העבוד
ל חלקי הציוד של התחנה, גנרטור, וכ-ים הדרושים במגוב המכני, המשאבות, הדיזלהטפול

 בהם יידרשו הטיפולים.ופרקי הזמן ש

לוקה: וברת תכלול את הטפולים השגרתיים והטפולים המונעים שידרשו בהתאם לחהח
שבועי, טיפול חודשי וכו' וכן את הטיפולים שיידרשו במקרה של  טיפול יומי, טיפול

 אופייניות בחלקי הציוד השונים. תקלות
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57.10 

 

 עבודות ביוב ואספקת מים . 3

 : יכללובמגרש התחנה ואספקת מים עבודות ביוב 

 ר מ"מ מצינו 225 -מ"מ ו 315חיבור ת"ש מתוכננת על ידי קווי סניקה מתוכננים בקוטר  א.

 H.D.P.E. PE-100 PN-10 זמנית בפקק.מ' מעבר לגבול המגרש וסגירה  1.0 -עד כ 

 "מ בחיבור לתחנה, כולל תאי ביקורת.מ 400התקנת קטע קו גרביטציוני קוטר  ב.

)", לחיבור התחנה למערכת מים קיימת )או בביצוע4ה בקוטר התקנת קטע קו מים מפלד .ג

    ום המגרש.בתח –ת מדידה וכיבוי אש כולל מערכ 

 רט הכללי. והוראות המפקח.במפ 57בפרק  העבודות תבוצענה ע"פ הדרישות הרלוונטיות
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 נספח ט' 

 
 
 

 02/2019 ק בלתי נפרד ממכרז פומביהצעת הקבלן המהווה חל
 

 

שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז, 
ע לנו, כי שיעור ההנחה הנ"ל ניתן ביחס הינו   %_______.  ידו

נשוא המכרז ולכל אחד מן הסעיפים, למחיר הכולל של כל העבודות 
 ות והמחירים, ללא מע"מ. כמפורט בכתב הכמוי

 

 

 

 
 

                                                                                                     ___________________ 
 ותמת הקבלןחתימה וח                                                                                                  
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 ' ינספח 

 כתב כמויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א'נספח י
 

 

 פרוטוקול מסירה
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 לן(הנדרשים מהקב)דו"ח התיקונים 
 

     

      

 שם העבודה  שם החברה  חוזה מיום

 
    

פות :לעבודה שבנדון בהשתת ……נערך סיור מסירה מס'  ……………………בתאריך
  

נציג החברה :   .א

……………………………………………………… 

נציג הפיקוח :  .ב

.......………………………………………………… 

נציג  .ג
הקבלן:

………………………………………………………… 
 

ה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים אנו כי העבודלאחר הסיור מצ
 ן:המפורטים להל

_____________________________________________ .א
_________ 

_____________________________________________ .ב
_________ 

_____________________________________________ .ג
_________ 

 
 הערות:

_____________________________________________ .א
_________ 

_____________________________________________ .ב
_________ 

 
 _____ליקויים הנ"ל עד תאריך _____________על הקבלן לתקן את ה

 
 העבודה יערך בתאריך ______________ בשעה ______.סיור למסירה סופית של 

 
  

    _______________          __________________                    _______________  
 החברה קח                            חתימתת הקבלן                                 חתימת המפחתימ      
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 ב'נספח י
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"( בע"מ מי אונו

 
 א.נ.,

 
 02/2019על חיסול תביעות מכרז  הצהרה:     ןהנדו

 
)להלן: "החברה"(,  בע"מ מי אונואתנו על ידי הואיל וביום ___________ הוזמנו מ

קריית אונו ומתן שירותי  322נת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/הקמת תח
 במסגרת המכרז שבנדון,    קהתחזו

 
אחרון בגין את החשבון ה והואיל וביום __________________ הגשנו לכם

 רה )להלן: " החשבון הסופי"(.העבודה האמו
 

 :צהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך הננו מ
 

הוגש על ידנו ואושר על ידי רים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהרינו מצהי
הגורמים )החברה, המפקח/המהנדס(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט  כל

בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או  תשלום המבוקשל
או מטעמכם, בכל  ת מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכםדרישו

בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או  ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/אועניין הקשור בעבודה 
כל תביעה, טענה או תרים בזה על הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוו

וודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתי
 לפינו.אתכם מכל חבות כלשהי כ

 
חוזה בעניין ובה כלשהי המוטלת עלינו לפי האין באמור לעיל כדי לגרוע מח

 אחריות, ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.
 

 
 ום:על החתום הי ולראיה באנו

 
 

_________________ 
 הקבלן

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


