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  מ פ ר ט – תיחום מאגר מים –תאגיד מי אונו 

 תנאים מיוחדים לחוזה – 1מסמך ג'

 אור העבודהית 00.01

  :חוזה זה כוללתבהעבודה 

  י בהיקף המאגר הקייםתת קרקעבעל יסוד בטון פיתוח  קירהקמת. 

 .פירוק גדר קיימת 

  ושיקום הפיתוח הקיים לאחר עבודות.ביצוע פירוקים 

 החלפת שער חרום וגידור על גבי קירות הפיתוח -עבודות מסגרות. 

 5בבאר  עבודות ביצוע. 

 תכולת המפרט המיוחד 00.02

. בכל מקרה )מפרט הבין משרדי( –מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי 

פרט המיוחד. של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע המ

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל המפורט 

במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע 

 העבודה בהתאם להוראות המפרטים.

 קבלני משנה 00.03

 ולאשרם מול המזמין. ה זה לקבלני משנההקבלן רשאי למסור חלק מן העבודות הכלולות בחוז  

 יש לציין כי הקבלן הזוכה הינו האחראי הבלעדי על עבודות אלו מול מזמין העבודה.              

 היקף העבודה 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף 

. 5כ חלק מהעבודה תבוצע בבאר "כמו ,בכתב הכמויותהעבודה והכמויות לרבות ביטול סעיפים 

מודגש בזה כי שינויים בהיקף העבודה לא ישמשו בשום מקרה עילה לקבלן לתביעה מצידו, 

 לשינוי היחידה כפי שנקב בהם להצעתו או מכל סוג שהוא.

 מעמד המפקח 00.04

 קבלן הינו אחראי על ביצוע העבודה.ה .א

ת המפקח במקום הוא בא כוח המזמין ותפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה מבוצע

בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר להסביר לקבלן הוראות ותכניות 

חדשות. את תאריכי ומהות התכניות וההוראות הנוספות ירשום המפקח ביומן העבודה. 

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה, אשר לא 

אלה  ת האחרות, ועל הקבלן למלא אחר דרישותבוצעה בהתאם לתכניות, למפרט ולהוראו

 ללא שהות. בלא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת.

המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים לעבודה  .ב

הנדונה וכמו כן רשאים לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר נוסף על הבדיקות הקבועות 

תאם למפרט או לתקנים הקיימים. כל זאת על חשבון הקבלן. לא יעשה שימוש בחומר בה

הנבדק עד לאישור המפקח. נפסל החומר ע"י המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו, יורחק 
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שעות. מרגע הדרישה לכך ע"י המפקח  48החומר מהאתר. על חשבונו של הקבלן וזאת תוך 

 או ב"כ.

ים להפסיק את ביצוע העבודה, בשלמותה או בחלקה או המפקח או בא כוחו  יהיו רשא .ג

עבודה במקום מסוים אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכנית ו/או למפרט ו/או 

 להוראת המפקח או ב"כ. 

עובד אשר לדעתו קבלן משנה ו/או  המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של .ד

 על הקבלן לבצע ההוראה באופן מיידי. ד.אינו מתאים לעבודה לרבות מהנדס או מוד

ינתנו בשלב כלשהוא לא יהיה בכוחם לגרוע יאישור או דרישה כלשהיא מצד המפקח לכש .ה

 .מאומה מאחריות המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ואו לעבודה

 בדיקות מוקדמות 00.05

על הקבלן ללמוד את תנאי החוזה, התכניות, המפרטים, כתב כמויות, טיבם של  00.06.01
החומרים והעבודות הדרושים במבנה, לבחון את כל התנאים והנסיבות הקשורים 

אחר שנוגע  ולסביבתו, את דרכי הגישה למקום המבנה וכל דבר הפרויקטלביצוע 
יהיה רשאי לבסס שום  לביצוע מושלם של העבודה תוך פרק הזמן שנקבע. הקבלן לא

תביעות כספיות או אחרות על אי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, 
או אי ידיעה או אי הבנה של תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים לביצוע המבנה ו/או 

 הנובעים ממנו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים  00.06.02
 סוגי החומרים, ע התחייבויותיו על פי חוזה זה, בנוגע להספקת החומרים,לביצו

לא תישמע כל  .עבודההציוד, כח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע ה
טענה בדבר חוסר כל אלה ובמיוחד לא תישמע כל טענה כי מחסור בחומרים, בציוד 

מבנה בכל שלב ושלב או בכח אדם כהסבר לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של ה
 .הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע בחוזה

טרם הגיש את הצעתו,  .על הקבלן לבקר באתר כדי להכיר את תנאי העבודה במקום 00.06.03
 .שום תביעה של הקבלן הקשורה לאי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו, לא תתקבל

 בסיס ההצעה 00.07

רח כי כל עבודה המתוארת תמצא את ביטויה המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכ 00.07.01

הנוסף במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה לפי התכניות, 

המפרט המיוחד, המפרט הכללי. במקרה של סתירה ביניהם יקבע המפקח את אופן 

 הביצוע.

אם יידרשו  בהגישו את ההצעה יהיה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות 00.07.02

ובאם יידרשו  פונקציונליות והקונסטרוקטיביות השונותמדרישות טים הנובעים פר

שינויי תכנון למניעת פגיעה בשטחים הסובבים את המאגר )ישנה סבירות גבוהה כי 

בסיס הקיר ישונה לקיר רגל אחורית וזאת על מנת למנוע שיקום ופגיעת שטחים 

דרישות ותכניות כל פרטי . למרות שלא מפורטים בציבוריים מחוץ לשטח המאגר(
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הביצוע, רואה היזם את הקבלן כמתמצא ויודע את כל הנדרש בעבודה מסוג זה, ומסיר 

מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו, בבוא העת 

 תכניות עבודה מפורטות.

 הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעיל. 

  תכניות 00.07.03

 בדיקת תכניות 00.07.03.1

מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התכניות והמידות הנמסרות לו: ל הקבלן ע 

סתירה/אי  החסרה/ למכרז, לעיון ולביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל

התאמה בין התכניות, המפרטים וכתב הכמויות. המפקח יחליט לפי איזה מהם 

 תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על אי הפניית  

חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן 

 על סמך טענה שלא הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.

 התארגנות בשטח 00.08

 שילוט לפרויקט 00.08.01

ם שעליו יורה המפקח הקבלן יציב, על חשבונו, שלט ובו יצוינו פרטים אודות הפרויקט, במקו
 ולמשך תקופת בצוע העבודה.

מ' לפחות, השלט יותקן על גבי  2.5X2.00מ"מ, במידות של  2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
מ' מעל פני הקרקע. המסגרת תהיה עשויה מצינורות מותקנים ע"ג יסודות  3.0מסגרת בגובה 
יטופלו ויצבעו על פי הנחיות ס"מ. כל הפרופילים וחלקי המתכת  80/60/60בטון במידות 

 המפרט ובהתאם להוראות המפקח.

 על גבי השלט יצוינו:

 שם מזמין העבודה וסמל הרשות

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות

 פרטי הקבלן, כולל שם מנהל העבודה ואחראי הבטיחות מטעמו

 פרטי המתכננים

 פרטי המפקח ומנהל הפרויקט

 בלן על ידי המפקח.לק רהנוסח המדויק של הכתובת יימס

עיצוב השלט ועריכתו יאושר ע"י המפקח טרם ייצורו. לא ישולם בנפרד עבור שלט זה והמחיר 
 עבורו יהיה כלול במחירי העבודות נשוא חוזה זה.

 

 

 מים, חשמל ודרכי גישה 00.08.02



 

 

 מ פ ר ט – תיחום מאגר מים –תאגיד מי אונו 

5 

המים והחשמל לבצוע העבודה  ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן 
כל הסידורים והמתקנים וקבלת כל האישורים הדרושים להספקת מים סדירה  לעשות את

. כמו כן על הקבלן להתקין לרבות התקנת מוני חשמל ומים לעבודה וחשמל בהתאם לצורך
 על חשבונו את כל דרכי הגישה הדרושות לבצוע העבודה.

 מדידה וסימון 00.08.03

ימסרו נקודות קבע  במפרט הכללי. לקבלן  51005תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  .1
לקביעת רומים ולצורך סימון העבודות המתוכננות באתר. על הקבלן יהיה לסמן על סמך 
נקודות הקבע שנמסרו לידיו את מיקום התחנה, הגידור, הצירים וכן את כל הדרוש לו 
לביצוע העבודה, לרבות אבטחות לנקודות הנ"ל. כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה 

מנות בתוכנית. חובה על הקבלן לדאוג בכל האמצעים להבטחת נקודות הקבע המסו
קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או ע"פ הוראות 
המפקח יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת 

סומנים בתוכנית. כל ערעור דעתו של המפקח. על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המ
על אלה יוגש לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. טענות שיובאו 
לאחר מכן לא יילקחו בחשבון. כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתוכנית או כתוצאה 
מטעות מדידה ע"י צד כלשהו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן  לפרק ולחדש את 

 ללא תמורה בכל עניין שיידרש ע"י המפקח.הסימון 

ת וראויה לבמשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת תקינה, מכוי .2
לשימוש, סרט וסרגל מדידה. המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המפקח או ב"כ בכל עת. 

המדידות כמו כן יעמיד הקבלן לרשות המפקח כל עזרה לרבות כח אדם שיידרשו לביצוע 
 בכל עת וזאת על חשבונו ללא תשלום נוסף.

 שמירה 00.08.04

הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבדה או גניבה  

 איישאו בידיעתו בשטח המבנה,  למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן

הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות 

 הדרושים.

 בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות 00.08.05

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  

ים את דרישות חוק , יבדוק, יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים ומקיימ1970-תש"ל

 הבטיחות בעבודה.

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות האתר )מנהל עבודה( כנדרש בחוק ויודיע על כך  

ימים לפני תחילת העבודה. הממונה על הבטיחות ידריך, יסביר, יבדוק וכיסה  7למפקח בכתב 

 ים האחרים.את דרישות חוק הבטיחות על כל העובדים באתר וכן על קבלני המשנה והקבלנ

האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא יהיה האחרון  

רותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן עד לרגע סיום ילעזוב את השטח באתר מטעם הקבלן כך שש

 העבודה.

 בטיחות והגנה מפני אש 00.08.06
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י אש מלאים ותקניים. תיק בכל עת העבודה יוצבו באתר במקום סמוך לעבודה שני מטפי כיבו 

עזרה ראשונה תקין ומלא יוצב אף הוא ויכלול משחה נגד כוויות. בזמן הריתוך ו/או צביעה 

 באמצעות מכשיר פן, יהיה מטף במקום כולל אמצעי כיבוי, מים, שמיכת כיבוי וכו'.

כללי הבטיחות המקובלים וכן הנדרשים ע"י החוקים והשלטונות ישמרו בקפידה. מודגש  

זאת כי העבודות תתבצענה בתוך מבנה פועל בכל תקופת השיפוץ. אין לבצע כל עבודה באש ב

ו/או עבודה אחרת שעלולה לגרום להתלקחות אש מבלי לקבל אישור מקצין בטחון של המבנה 

 ואישור על אופן ביצוע העבודה מממונה של בטיחות אש מטעם הקבלן.

 ממונה על בטיחות אש.הקבלן חייב למנות אחד מהעובדים הבכירים כ 

 אמצעי זהירות 00.08.07

הקבלן יתקין אורות ושלטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי משרד העבודה ו/או התחבורה ו/או  

מע"צ, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חומרי עבודה 

חרים באתר. יד עם א וכן בורות, ערמות עפר, פגומים וכל ציוד או ערמות חומרים ומכשולים

סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן להחזיר המצב לקדמותו למלא את כל הבורות 

הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה והחפירות, ליישר את 

 מהעבודה.

מנהל עבודה מטעם ו מהנדס ביצועאחראי לביקורת ,בין היתר:  –מטעם הקבלן צוות ניהולי 00.08.08
 הקבלן

אתר באום ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע ילצרכי ת

 .מהנדס ביצוע, מנהל עבודה, מודד

 

עדרותו יה  ,יהיה נוכח באתר העבודה בקביעותאשר  מנהל העבודה בנוסף לכך יעסיק הקבלן

 הפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאתר. תגרור 

 
מיד עם קבלת צו התחלת עבודה הקבלן ימנה אחראי לביקורת כהגדרתו בחוק התכנון והבניה. 

אחראי לביקורת יחתום כאמור על הבקשה להיתר במקום המיועד לכך ובנוסף על כל הטפסים 

 בהם נדרש אחראי לביקורת לחתום.

לביצוע הקשור אחראי לביקורת יעקוב ויוודא ביצוע כל העבודות, הבדיקות וכל נושא אחר 

 הפרויקט.

הקבלן ימנה מודד אשר יועסק באתר, ככל שיידרש על ידי המפקח וישהה באתר ככל שיונחה 

 על ידי המפקח ולפי צרכי הפרויקט.

 

  מניעת הפרעות, גידור האתר והסדרי בטיחות בזמן העבודה 00.09

. הגדר תהיה גדר המאגרעם קבלת צו התחלת עבודה יגדר הקבלן את שטח העבודה של 
 החפירה ותמטרים. על הגדר יתלו שלטי אזהרה "סכנה" ועד למילוי בור 2איסכורית בגובה 

יתלו שלטי אזהרה "סכנה בור פתוח". תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה  של יסודות הקירות
. הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ה לרחובותכי העבודות תבוצענה בקרב
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ם מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא, סידורים ואמצעים ואמצעי
אלה יכללו גידור שילוט ותאורה סביב חפירת הבורות הפתוחים שלטי ותמרורי עבודה.  אי 
השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו ע"פ דין ו/או 

חייב הקבלן לא להניח על פני השטח תמרורים ו/או ציוד בצורה המפקח הורה עליו. כן מת
 .העלולה להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים

 בדיקות 00.10

וכו', תהיינה על חשבון הקבלן, המפקח  בתכולת עבודות הפרויקטכל הבדיקות שיבוצעו  .1
, הידוקיםבדיקות  חומרים, רבות אישור איכותדרשנה לייקבע את כמות הבדיקות שת

שתבוצענה כמופרט לעיל, כמו כן רשאי המפקח להזמין ישירות את הבדיקות  בטונים
ולחייב את הקבלן בהתאם. הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים או 

 הטכניון.

 בקורת העבודה 00.11

והמכשירים הנחוצים הקבלן יעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים  00.11.01

, או למקום שטח הפרויקטלצורך בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס ל

 .העבודה של הקבלן

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם 

 דו.לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על י

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  00.11.02

נוסף לבדיקות הקבועות  -וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  פרויקטב

 בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

ודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, המפקח יהיה רשאי להפסיק את העב 00.11.03

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס. 

 ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

החומרים, לטיב המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  00.11.04

 העבודה ולאופן ביצועה.

יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי יהקבלן  00.11.05

לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה 

ה, או להרוס שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבוד

 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע  00.11.06

 העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
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 ביצוע ברציפות ו/או בשלבים 00.12

מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל  

, בין אם העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים התנאים

 קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

 קרקעיים ועבודה בסמוך להם-נורות ומתקנים תתיהצטלבות עם צ 00.13

במפרט הכללי. על הקבלן מוטלת החובה לקבל  002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 

בדבר, לפני התחלת העבודה, את כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ברשויות הנוגעות 

עול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח יקרקעיים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, ת-מתקנים תת

מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן 

קרקעי, ללא נוכחות -ודה סמוך למתקן תתקרקעי, או בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עב-התת

וך מפקח כנ"ל. )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(. בכל מקרה של עבודה סמ

תו, יבצע הקבלן חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן, יעבוד למתקן תת קרקעי, או הצטלבות א

פון מיוחד, יירה בדבידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפ

קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות -ויתמוך את המתקן התת

המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים 

וי המים והקבלן חייב לשמור על שלמות ק קרקעי.-והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן תת

ולדאוג לאפשרות אלטרנטיבית להספקת מים להשקאה על חשבונו. אם המשמשים להשקאה 

בגלל אי ציות לדרישה זו יגרמו נזקים לבעלי הקרקע, יפצה אותם הקבלן לפי דרישת בעלי 

הקרקע עבור המים שהלכו לאבוד, ועבור הנזקים החקלאיים שיגרמו לפי הערכת שמאי 

ם עם הרשויות והגורמים השונים לא ישולם בנפרד עבור הטיפול והתאו משרד החקלאות.

וכן עבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת המתקנים התת קרקעיים לרבות חפירה 

 בידיים.

 תאום עם גורמים אחרים 00.14

במפרט הכללי, בנוסף לכך יתאם  510041 -ו 0048תשומת ליבו של הקבלן מופנית לסעיפים 

מע"צ וכיו"ב וכן  ,חח"י ,מקורות ,אונות ק. כמו עיריהקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי 

 כל גורם אשר הקבלן חייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום זה.

 תאומי פתחים ומעברים 00.15

וכד' על כל בקירות תאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים, קידוחי יהלום  

 .באם יידרשו לביצוע בהנחיית ואישור המפקח תוספת מחירבהמערכות ייעשו ע"י הקבלן 

 

  

 סידור השטח בגמר העבודה 00.16

עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת 

יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי  שהמפקח

 ומסודר.
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 הכרת האתר סביבתו ותנאי העבודה 00.17

ן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, הקבל

מיקום של מתקנים סמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום, וכי הכיר את תנאי העבודה וכל 

 המשתמע מכך 

ם את המפרטים את ילגבי ביצוע העבודה. הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בורי

כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וככתבם.  כמו התוכניות ואת 

כן מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. לא תוכרנה כל תביעות 

אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי 

 בתכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרט מיוחד - 2מסמך ג'

 

 עבודות עפר - 01פרק 

 בדיקות קרקע 01.01
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על הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמתייחסים לסוגי הקרקע הנמצאים  (1) 

 .תמיכתם וייצובם במהלך עבודות הפרויקט וחפירת השטחבאתר וזאת במסגרת 

קידוחים לצורך בדיקות קרקע נערכו על ידי החברה. בהתבסס על הנ"ל, נערך דו"ח על  (2) 

 ידי משרד היועצים: דני מכטה.

 דו"ח זה על כל חלקיו מצורף במסמך ו' .  

מודגש בזאת שהדו"ח הנ"ל עומד לרשות הקבלן לשימושו לפי הבנתו, מבלי לחייב את  (3) 

י על החברה ו/או המהנדס ו/או חברת המזמין ומבלי להטיל אחריות בצורה כלשה

 ביסוס וקרקע באשר לתוכן הדו"ח והמשתמע ממנו ו/או מהמסקנות שבו.

 

במידה וימצא לנכון, ולפי ראות עיניו בלבד, יבצע הקבלן בדיקות קרקע נוספות )על  (4) 

 חשבונו בלבד( לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים.

ר המפורטים להלן יהיו בתיאום עם הנאמר בדו"ח הקרקע ולפי אישורו כל עבודות העפ (5) 

 של יועץ הביסוס, דני מכטה.

 חפירה/חציבה 01.02

המונח "חפירה" הנזכר במכרז/הסכם זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בכל סוגי  א. 

 הקרקע ו/או סלע, אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.

קרקעיים -ה עלולים להימצא מתקנים תתעל הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח העבוד ב. 

כגון צינורות מים, ביוב ותיעול, כבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה האחריות הבלעדית 

לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצוע העבודות. כל נזק שייגרם להם יתוקן על ידי הקבלן 

 ועל חשבונו בלבד.

 לעים.המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או ס ג. 

 לפי כללי הבטיחות המקובלים ובאישור המפקח. –שיפוע דופן החפירה בקרקע הטבעית  ד. 

לאחר סיום העבודות יבוצע מילוי חוזר )לרבות הידוק(, ופני הקרקע יוחזרו למצבם  ה. 

 לשביעות רצון המפקח. –המקורי  

המפקח באתר התוכניות ו/או דרישת החפירה תבוצע רק במקומות שידרשו ע"י  ו.                 

 והוראותיו בכתב.

במידה והקבלן חפר למפלס נמוך מן המפלס הנדרש לפי התכניות, יהיה עליו למלא על 

חשבונו את עודף החפירה בחומר גרנולרי  אן מצע סוג א' מהודק, הכל לפי  הוראות 

 המפקח. 

 שימוש ו/או סילוק –חומר חפור  01.03
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גם את כל האפשרויות שתעמודנה לרשות המפקח כדלקמן באשר  ביצוע עבודות העפר יכלול 

 :ויהיו ע"ח הקבלן בתכולת מחירי היחידה לייעוד החומר שנחפר

סילוק אל מחוץ לאתר העבודות, אל מקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ללא  (1) 

 הגבלת מרחק הובלה. על הקבלן להציג קבלה המאשרת את התקשרותו עם אתר שפיכה

 מאושר.

שימוש במיטב החומר החפור לצורך ביצוע מילוי חוזר וכן ביצוע מילוי כלשהו )לפי  (2) 

לאחר אישור מראש של יועץ הקרקע של הנחיות המפקח( בכל מקום בשטח האתר. 

 .המזמין לשימוש בחומר המקומי

-להיות בר כהנחיה כללית המחייבת את הקבלן, נקבע בזאת שחומר שנחפר תחילה יכול           

 הכל לפי הנדרש על ידי המפקח. –שימוש באתר העבודות ו/או מסולק מהאתר 

 דרכי גישה 01.04

במידת הצורך, יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, להבאת  

 והרחקת ציוד וכדומה.

המלאה של לאחר גמר העבודות, על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, ולשביעות רצונו  

 המפקח.

 מדידות וסימון 01.05

 . והמיקום בשטח קיימות נקודות קבע לקביעת הרומים

כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים, רשתות הקואורדינטות, מקום אזור החפירה 

ביחס לנקודות מוצא וכד' יבוצעו על ידי מודדים מוסמכים של צוות הקבלן ועל חשבונו בלבד. 

 את כל המכשירים, הכלים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש.הקבלן גם יספק בעצמו 

 מפלסים וסטיות 01.06

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננים מבלי לחרוג מהסטיות כמפורט 

 במפרט הכללי. הסטיה המותרת תתייחס לכל שכבה ולא תהא מצטברת.

נדרש. אין להתחיל בשכבה עובי השכבה בתוכנית ובמפרט מתייחס לעובי לאחר ההידוק ה

 הבאה לפני קבלת אישור על קודמתה.

 

 מילויים והידוק 01.07

 כל עבודות העפר יבוצעו תחת פקוח צמוד של מעבדה מוסמכת. - 

 יש לבצע בדיקות צפיפות מושגת לפי המפורט בדרישות מכון התקנים.  - 

הקבלן לא ימשיך בעבודות השכבות וההידוק אלא לאחר שאושרה השכבה הקודמת. הצפיפות                

 המושגת תיבדק על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת.
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. המילוי יהודק 10%קירות יבוצע בחול עם דקים בכמות של עד ההמילוי החוזר מאחורי  -

 .1556/7מס'  ASTMקסימום לפי תקני לפחות מהמ 99%ס"מ, לצפיפות של  15-20בשכבות של 

כל ההידוקים יבוצעו תוך שמוש בהרטבה ובמכבשים בעלי משקל ודרגות ויברציה המתאימים                

 לסוג המילוי בתאום עם יועץ הביסוס והמפקח.

 טיב הקרקע 01.08

 מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. רואים את 

הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע מחיר בדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, ובסס את  הקבלן

צוצים יוהסלע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע, פ

 וכד', לא תובאנה בחשבון.

 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם 01.09

לרגלי בצוע העבודה, יסדר הקבלן דרך מים במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם  

טפונות, כמו כן יעשה הקבלן, על חשבונו, את כל הדרוש למניעת יעקיפה בצורה שתבטיח בפני ש

גשמים או מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה -נורות, ע"י מייצוץ ציטפונות, פינזקים בגלל ש

ם ע"י אי מלוי הוראה זו. במקרה העשוי כבר או נמצא בבצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגר

שהמים יחדרו לחפירות, יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן שלא יגרם שום נזק לרכוש 

ציבורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים בבצוע, וייצב את תחתית החפירות 

 .לוין בחומר מצע סוג א' מהודק כמפורט להלן לפי דרישת המפקחימחדש ע"י מ

 יה העקורהיהרחקת האדמה המיותרת, פסולת והצמח 01.10

כל עודפי האדמה החפורה והחומר החצוב המיותרים, שבר, פסולת הנוצרת בשטח ע"י עבודת  

ה העקורה, כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל יהקבלן והתארגנותו באתר, עצים והצמחי

ללא הגבלת העבודה, שטח ע"י המפקח יעברו לבעלות הקבלן, והקבלן ירחיקם אל מחוץ ל

 , הנ"ל כלול במחירי העבודה.מרחק לאתר פסולת וגזם מורשה על חשבונו

 

 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים 01.11

 כללי               

 מחירי היחידה לעבודות עפר כוללות גם:              

הרחקת עודפי החפירה למקום שפך מותר ללא הגבלת המרחק )מיקום השפך המותר יהיה  .1

 באחריות הקבלן, אשר חייב להציג אישור הרשויות לגבי המקום לפסולת(.

אספקתם והבאתם של חומר המילוי לאתר, פיזורם, הידוקם ועריכת כל בדיקות המעבדה  .2

 כנדרש.
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 חפירה/חציבה 

. המחיר רגל ביסוס הקירעד תחתית  -המדידה במ"ק, לפי נפח החפירה / חציבה שבוצעה בפועל  

העפר אל החפירה, לאחר פירוק התבניות והידוקו במהדק מכני בשכבות כולל גם החזרת 

והרחקת שארית החומר החפור. המחיר הוא לרבות פיזור מיטב החומר בשכבות לאזורי מילוי 

 לפי הוראות המפקח וסילוק שאר החומר.

 מילוי מובא ומצעים 

  , כמפורט.לאחר הידוק, לרבות הידוק מבוקר בכל שכבה -מצעים ימדדו במ"ק נטו  

 

 הידוק מלוי חוזר 

 מלוי חוזר של חומר חפור נכלל במחיר החפירה. 
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 עבודות בטון – 02פרק 

 כללי 02.01

בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות  א. 

תקנים של ליום הוצאת המכרז, הקשור ל םהעדכני, 50, 02 יםפרק -מפרט כללי 

 הישראלי.התקנים מכון 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל  ג. 

פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינם ביציקת  ,השרוולים ,החריצים ,החורים

 הבטון. לא תורשה חציבה בבטון.

 וכי השונות הקיימות המערכות כלללצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את  ד. 

החריצים  ,השרוולים ,כל החורים אתלפני יציקת הבטונים יכין הקבלן 

השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל 

 ,הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש. הכנת כל החומרים

קח ישולמו לאחר אישור ובהנחיית המפהשרוולים, השקעים, החריצים וכו', 

 .אם יידרשו

כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן.  ה. 

נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה. דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה, כל 

עוד לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן. מהנדס הביצוע של 

 הכל יציקה לפני ביצוע ון ובדקאת הזי הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר

 ובדק את ביצועה.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה  ו. 

מהנדס בתוכניות. תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של  במידות הנתונות

לחוזק מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי, הריטוט ויציבותו  הקבלן

 הכללית.

שעות  48להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות  שי ז. 

מראש )ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה 

אין לצקת ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח. מאחר ובכוונת המהנדס לבדוק 

ודיע עבודות זיון לפני היציקה, על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו לה

למהנדס באמצעות המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו. והיה ויידרשו 

, הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש והטפסנות תיקונים לעבודות הזיון

 דחיית היציקה לשם ביקורת נוספת מצדו. 

 



 

 

 מ פ ר ט – תיחום מאגר מים –תאגיד מי אונו 

15 

 סוגי הבטון 02.02

במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל  

 .הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה

כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות  .א 

 )ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע.

בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של  ימקסימאלבטיח דיוק על מנת לה ב. 

 מודד מוסמך שעלותו כלולה במחירי הבטונים.

לגבי כל סוגי  118של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י תנאי בקרה  .ג 

 .250הבטון. הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד 

 יציקת הבטון 02.03

כנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לת א. 

מראש ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי 

 של המפרט הכללי. 2045מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 

 תיקוני בטונים והשלמות יציקה 02.04

ן באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים, או תפרים/חיבורים לקויים, ידרש הקבל א. 

להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימים למפרט, ולסלקם מהמקום בהתאם 

 להוראות המפקח.

 02096במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק   

 במפרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המפקח.

טון ויאושרו על ידי שקעים, או כיסי חצץ, או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הב ב. 

( ובתוספת 1:3המפקח לתיקון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט )

 ערב מתאים להגברת ההדבקות.

הקבלן, יסתת ויחליק מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל  ג. 

בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור שיטת 

 .בכתבהתיקונים על ידו 
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  כללי -טפסים וקשירת התבניות לבטונים  02.05

ות, הכוונה היא נבכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא טפס :הערה 

 מעץ עבור השטחים שלא נראים לעין ותבניות פלדה חדשיםתבניות 

 לפרויקט עבור שטחי בטון הנראים לעין.שיותאמו במיוחד 

 .904התקן הישראלי מס' הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות  א. 

שימוש בלולבים מתברגים המיועדים ב הרווח הנכון בין תבניות הקיר ישמר      ב. 

לשליפה )המותירים חורים בבטון(, והחורים יסתמו בדייס צמנטי מתאים 

 שטיבו יסוכם עם המפקח.

תעשינה רק  מנהל הפרויקט והאדריכלהפסקות יציקה, באם תורשינה על ידי  .ד 

 .תכנןת לפי אישור המבמקומו

כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, הזמן המיוחד, וכל הקשור 

להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. 

הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי את הקבלן יגיש שבוע מראש 

 המפקח.הפרטים המוצעים, לאישור 

  אשפרה 02.06

על הקבלן לבצע אשפרה המתאימה  0205תת פרק  02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  

 מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם. 

 עבודות בטון 02.07

 יציקת קירות:.1

שעות ניתן לפרק את התבניות ומיד עם פירוקן יש לבצע את  12בגמר היציקה כעבור 

 :ההבא השיטלאשפרת הבטון בהתאם 

 התזת מים רצופה. 1.1

 בהתאם לתקנים.האשפרה תתבצע 

 פלדות הזיון: .1

מוטות  ,2חלק  4466ת"י מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי  13.1

 .3חלק  4466ת"י ברזל מצולע לפי 

 .4חלק  4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  13.2

מוסמכת, שהפלדה על הזכיין להוכיח ליחידת הפיקוח בעזרת תעודות מעבדה  13.3

 שהוא משתמש בה עומדת בכל דרישות התקנים.
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 עבודות מסגרות – 60פרק 

 פרטי מסגרות 

לעגן בבטון בזמן היציקה או להשאיר פתחים עבור התקנתו בעתיד. על מנת למנוע חציבות  את הגדרות יש

 מיותרות.

 למנעול+ בריחים.כנפי מגולוון וצבוע בתנור, ויכלול אוזניים  -שער החרום יהיה מסוג דו

 המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים, בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים

 ארץ המקור של החומר או המוצר.בתקני והמוצרים 

 ומקומות שרופים. שווה  ונקי  ללא  הפסקות –חשמלי  ויבוצע  ע"י  רתך  מומחה.  הריתוך  –הריתוך 

יש לשייף  – נדרש ריתוך. אם ם בחום, כל החיבורים ע"י ברגים מגולווניםכל מוצרי המסגרות מגלווניי

 ולצבוע הריתוך בצבע אבץ.

 היזם יספק תעודה/אישור היצרן לביצוע האמור מעלה.

 

 עבודות אספלט ופיתוח – 51.04פרק 

 :פתיחת כבישים ומדרכות אספלט. 1

מסור בלבד ברוחב ובאורך מינימליים פתיחת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט או בטון ייעשה ע"י 

הדרושים לביצוע החפירה, ובאופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצופים. לפני פתיחת 

הריצופים ינסר היזם בחתך רצוף ע"י מסור חשמלי את שולי החפירה, בקווים ישרים לחלוטין. במקרה 

ת, מפולות, שיטפונות או כל סיבה שהיא, יתקן של פירוק מיותר או קלקול ריצופים בגלל עבודות המכונו

 היזם את הריצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.

כל השבר של הפירוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י היזם כדי להבטיח שהשבר לא 

 יתערבב עם אדמת המילוי.

 .בכלים מכניים עם הרטבה של השכבות יבוצעהידוק ה

 

 :וי יסוד וציפוי מאחהציפ.2

 חומרים:

 הציפויים יהיו מאמולסיות בהתאם למובהר בסעיפים הבאים:

 א. ציפוי יסוד:2

 הכללי , או שווה ערך אשר  תכונותיו תתאמנה למפרטMSציפוי  היסוד ייעשה מאמולסיות )ללא דילול( 

 .2נספח 

 ב. ציפוי מאחה:2

 . 2ותכונותיו תתאמנה למפרט הכללי נספח במפרט הכללי סעיף ב'  510442יבוצעו לפי סעיף 
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 :בטון  אספלט.3

 של המפרט הכללי. 51042רכיבי התערובת: יתאימו לסעיף  3.1

 האספלט יבוצע באופן הבא:

 .98%ס"מ לדרגת צפיפות של  40שכבת מצעים מהודקים בעובי  -בשטחי מיסעה

 .4/3"שויה גרגר מרבי של ע –ס"מ  5שכבת אספלט נושאת בעובי                           

 .1/2"ס"מ עשויה גרגר מרבי של  4שכבת גמר עליונה בעובי                           

 בין השכבות יבוצע ריסוס מאחה.                          

 .98%ס"מ לדרגת צפיפות של  20שכבת מצעים מהודקים בעובי  -בשטחי הליכה

   4/3"עשויה גרגר מרבי של  –ס"מ  5ספלט נושאת בעובי שכבת א                          

 .יסודבין השכבות יבוצע ריסוס                           

 

 . אגרגט סוג א'.3י "אגרגטים יעמדו בדרישות ת

דרוג האגרגט בתערובת: אגרגט התערובת יעמוד דרישות המפורטות לשכבה נושאת עם גודל גרגיר של 

 .4/3 "-ו 1/2"

 ( לעיל .2)א/ 51.4.02ההרכב המותרות, יתאימו לדרישות סעיף סטיות 
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 רשימת תכניות

 כללית .1

 קנ"מ שם התכנית מס' גיליון
 1:200 שרותי הנדסה -חתך מפורט                   חגי כ"ץ – קירותתכנית  1
 1:100 אדריכלות ונגישות-לוגיהתכנית עבודה                                          1
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 כתב כמויות

 נספח מצורף. .1

 


