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  חתימת המציע: _____________ 

 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
 תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא -ו כפר סבאעבור עיריית 

 01/2020מס'  מסגרת משותף )פומבי(מכרז 
 

 פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, מים וביוב בעיר כפר סבאלביצוע עבודות 
 

ותאגיד המים והביוב , (העירייה –כפר סבא )להלן עבור עיריית  ,(החברה – )להלןבע"מ כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח  .1
בזאת ים מזמינ "(התאגיד)להלן: " מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מפלגי שרון, 

 וביוב בעיר כפר סבא. מיםקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, 
 

התקשרות עם התאגיד  יוחוזחברה עם ההתקשרות  ילחתום על חוז ויידרשהזוכים במכרז זה מובהר למען הסר ספק כי  .2
המצורפים למסמכי הכל בנוסחים ביצוע ובדק נפרדות, מסגרת, ערבויות אישורי קיום ביטוחים וולתאגיד לחברה ולהמציא 

 מכרז זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו.  
  

+  3,500תמורת סך של  ,16:00 –09:00בשעות , כפר סבא 11התע"ש המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, רח' חוברת את  .3
)וללא זכות  ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה .5/1/2020החל מתאריך )אשר לא יוחזרו( וזאת ₪  מע"מ

  . sharon.co.il-www.palgeyאו  com.co.il-www.ksaba האינטרנט בכתובת יאו באתר/וה , במשרדי החברלצלמה(
 

 .חובהינה הההשתתפות בסיור הקבלנים . במשרדי החברה הכלכלית 30:13בשעה  2020/1/21יתקיים ביום מפגש מציעים  .4
 

ההצעות יש  את. זה מועדלא תתקבלנה הצעות לאחר . 15:00שעה ב 2020/2/4יום בהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .5
 להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה. 

 
וכן ערבות הגשה  (₪אלף שבעים וחמישה )₪  75,000בגובה לטובת החברה על המציע לצרף ערבות בנקאית : ערבויות הגשה .6

 למסמכי המכרז. פיםהמצור יםבנוסח₪( עשרים וחמישה אלף )₪  25,000לטובת התאגיד בגובה 
 

לעמוד  וכן 2-ג בסיווג( כבישים, תשתית ופיתוח) 200 ראשי ףרשום בפנקס הקבלנים בענלהיות המציע על : סיווג קבלני .7
 ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 
 ת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.ומתחייבות החבראין  .8

 
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי  .9

 המכרז.
 

 .שמעון()מר מתן  matans@ksaba.co.ilלבירורים: דוא"ל .10
 
 

 מנכ"לאלעד קנדל, "ל                                                           מנכ, תמרי אלעד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ     פלגי השרון תאגיד מים וביוב בע"מ

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.ksaba-com.co.il/
mailto:matans@ksaba.co.il


 

 538מתוך  2עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 זמנים של המכרזלוח 
 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי 
 המכרז

 ₪  3,500 –עלות  (13:00)שעה  5/1/2020 החל מיום

מפגש מציעים 
 )חובה(

 משרדי החברהב 13:30בשעה  21/1/2020ביום 

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

 WORDעל גבי קובץ  12:00בשעה  28/01/2020עד ליום 
 בלבד

מועד אחרון 
 הצעותלהגשת 

  15:00בשעה  4/2/2020עד ליום 
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  חתימת המציע: _____________ 

 תוכן חוברת המכרז
 

 נאי המכרז.ת  מסמך א'
     

 :ו, על נספחיטופס הצעת המציע מסמך ב'
 

 חברה כלכלית. – הגשהנוסח ערבות    1נספח 
 תאגיד. –נוסח ערבות הגשה  1.1נספח 
 .תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף   2נספח 
 .ה פליליתהעדר הרשעו שכר מינימום, העסקת עובדים זרים תצהיר על תשלום  3נספח 
  .רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספיאישור    4נספח 
 + פירוט ניסיון מקצועי + נוסח מכתב המלצה. סיון מקצועייתצהיר המציע לעניין נ   5נספח 
  בדבר פרטי המציע. אישור עו"ד   6נספח 

 
 נספחיו. , עלבין החברה ובין הקבלן ההתקשרותנוסח הסכם   מסמך ג'

 
 נספחיו. ובין הקבלן, על התאגידבין  ההתקשרותנוסח הסכם   1-מסמך ג'

 
 )לא מצורף(. פיתוחפרטים, תקנים וחוקים לעבודות מ מסמך ד'

 
 .חברה כלכלית –העבודות  מיוחדים לביצועומפרטים טכניים תנאים  1-מסמך ד'

 
 פלגי השרון. –תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות  2-מסמך ד'

 
 .מחירון מסמך ה'

 
 .כניותרשימת התכניות ותיק ת מסמך ו'
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  חתימת המציע: _____________ 

 תנאי המכרז –מסמך א' 
 

המים והביוב תאגיד עבור ו (,העירייה –)להלן כפר סבא , עבור עיריית (החברה –בע"מ )להלן כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
בזאת הצעות ים מזמינ " (התאגידפלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ )להלן: "

 כפר סבאמים וביוב בעיר ניקוז, תשתיות או /ו)תשתיות על( תשתיות ראש שטח  פיתוח תשתיות צמודות ו/אולביצוע עבודות 
 (.המכרז –(, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן עבודות הפיתוח אוהעבודות  –)להלן  ובתחום רישיונו של התאגיד

 
ו/או עבודות מים וביוב בתחומי  לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ברחבי העיר כפר סבאמשותף מכרז זה הינו מכרז מסגרת 

ו/או  נפרדים לחברהו פרויקטים בוצעי( קבלנים זכיינים באמצעותם חמישה) 5עד  ובחרוהתאגיד יהחברה . שיונו של התאגידיר
(. המאגר –עבודות נשוא מכרז זה )להלן  יםללוכמשותפים לחברה ולתאגיד הו/או לתאגיד וכן פרויקטים  לעירייה באמצעות החברה

ככל שניתן  שוויוניהעבודות ימסרו באופן בהתאם להוראות מכרז זה. ו/או התאגיד בהתאמה, מאגר הזכיינים ינוהל על ידי החברה 
אין באמור בכדי  .היקפי העבודות שנמסרו, שביעות רצון מהזוכים וביצוע עבודות קודמות וכו'זמינות, על בסיס חלוקת עומסים, 

  כל טענה בקשר לכך.  בין מי מהזוכים ולזוכים לא תהיה שוויוןלחייב את החברה ו/או התאגיד כי יהיה איזון או 
 

כי התאגיד יהא רשאי לבצע עבודות ביוב שלא באמצעות קבלנים מהמאגר, בהתאם לשיקול דעתו  ,מובהר למען הסר כל ספק
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התאגיד בקשר על ידו ולקבלנים אשר יכללו במאגר כאמור ולקבלנים שיבחרו 

כמו כן החברה תהיה רשאית לבצע עבודות כמבוקש במכרז זה שלא באמצעות קבלנים מהמאגר, בהתאם לשיקול דעתה  .לכך
ולקבלנים שיבחרו על ידה ולקבלנים אשר יכללו במאגר כאמור לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר 

 לכך.
 

מפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד ות, כתבי הכמויות והלתכניתבוצענה בהתאם כלל העבודות נשוא מכרז זה 
, בהתאם להנחיות המפקחים מטעם החברה הזמנת עבודהו/או אשר ימסרו לזכיינים הנכללים במאגר לפני כל  מההתקשרות

לספק את  כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה ים המצורפים ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזוהתאגיד 
 .והתאגיד של החברה ם בשלמותן ולשביעות רצונ כח האדם, כלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע העבודות

 
בשנה. מודגש כי האמור הינו הערכה בלבד ואין בכך התחייבות כי סך העבודות ₪ מיליון  12היקף העבודות המוערך הכולל הינו 

ם המובהר ומודגש כי אין בזכיה במכרז זה משום הבטחה בדבר הזמנת עבודות כלשיהיו בהיקף האמור. עוד לכלל הזוכים שיועברו 
 ממי מהזוכים ולזוכים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

  
 הוראות כלליות .1
 

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא  .1.1
 הבלעדי והמוחלט של החברה.לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה 

 
 הצעתו.הגשת כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך  .1.2

 
 מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.  .1.3

 
יפים במסמכי המכרז, אין המכרז, או חלקי סעיף או סעאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי  .1.4

או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו  להם תוקף או שהם בטלים
 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 
לא תחול אחריות מכל  ,תןו/או כל היועצים ששימשו אוו/או העירייה ת המכרזים וו/או ועד ו/או התאגיד על החברה .1.5

מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז 
 ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 
בעבירה שיש עמה קלון או הצעתו במכרז, הגשת עובר ל ,ליו הורשע בפליליםמודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנה .1.6

נגד המציע או אחד ממנהליו של  )הוגש כתב אישום( הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים
הצעה הצעתו וככל שהגיש  לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרזהמציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, 

תיפסל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וככל שזכה ייתכן ויגרע מהמאגר הכל לפי שיקול דעתם של החברה 
 .והתאגיד

 
ון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד שלמובהר בזה כי השימוש ב .1.7

בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר  ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה
 יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.

 
 נושא המכרז  .2

 
תשתיות ראש שטח  לבצע עבודות פיתוח תשתיות צמודות ו/אולתכנן, לנהל ו תומבקשוהתאגיד  עיריית כפר סבא .2.1
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  חתימת המציע: _____________ 

בשיטת "זכייני מסגרת" וזאת ביחס למתחמים  )כל אחת בתחום אחריותה( וביובמים ניקוז, תשתיות  וכן)תשתיות על( 
 וכפי שיפורט להלן. , ברחבי העיר כפר סבאשונים 

 
ומכוח  ,על ביצוען וניהול מאגר הזכייניםהפיקוח ביצוע העבודות, את והתאגיד תנהל עבור העירייה תתאם והחברה  .2.2

השונות ברחבי העיר כפר סבא עבודות הלביצוע  יםמבצעקבלנים זה לשם בחירת מסגרת תפקידה זה מפרסמת מכרז 
מובהר ומודגש כי גם העירייה תוכל באופן ישיר להעביר עבודות לביצוע  (.הזכיין או הזוכה אוהקבלן  – )להלן

 הזכיינים.
 

המכרז. משכך, כאמור, מכרז זה הינו מכרז מסגרת וינוהל בדרך של מאגר זכיינים להם יימסרו כלל העבודות נשוא  .2.3
 ביצוע העבודות ייעשה בשלבים וייתכן שלא ברציפות ביצועית, הכל כפי שיפורט להלן.

 
העבודות במספר שלבים וזאת באמצעות מתן צווי התחלת עבודה את ביצוע  ורמסוהתאגיד יבמסגרת המכרז, החברה  .2.4

, וזאת אשר יימסרו, כולן או חלקן לכל אחת מן העבודותביחס פקודות עבודה / הזמנות עבודה נפרדים ומובחנים  /
ככל שניתן על בסיס פרמטרים שונים, לרבות היקף העבודות, זמינות הקבלנים, היקפי העבודות שנמסרו,  שוויוניבסבב 

שביעות רצון מהקבלנים וביצוע עבודות קודמות וכו'. אין באמור בכדי לחייב את החברה ו/או התאגיד כי יהיה איזון 
מובהר כי ביחס לעבודות נפרדות החברה  .מהקבלנים ולקבלנים לא תהיה כל טענה בקשר לכך בין מי שוויוןאו 

והתאגיד יבצעו חלוקת עבודות וניהול המאגר באופן נפרד. ביחס לעבודות משותפות ההחלטה בדבר הקבלן תתקבל 
 בקשר לכך.על בסיס תיאום בין החברה והתאגיד לפי שיקול דעתן הבלעדי ולקבלנים לא תהיה כל טענה 

 
אשר יימסרו למי מהזכיינים לביצוע בפועל, בין אם באמצעות צו התחלת העבודות כלל " במכרז זה, משמען העבודות" .2.5

ביחס לגבי העבודות יחולו  . כל התחייבויות המציע/הקבלןעבודה אחד ובין אם באמצעות מספר צווי התחלת עבודה
 , אלא אם נאמר מפורשות אחרת. לכלל העבודות אשר תבוצענה על ידו בפועל

 
לבצע שיעור מסוים של סוג ים מתחייב םאינ ו/או התאגיד העירייה החברה ו/אולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .2.6

הבלעדי, בכפוף למגבלות תקציביות  םעבודה או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעת
 או שלא יוזמנו.ותזרימיות, ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהא כל עילה לטענה להיקפי העבודות שיוזמנו 

 
הבלעדי ובהתאם  ם, לשיקול דעתו/או התאגיד חלקיות ביצוע העבודות תיקבע אך ורק על ידי החברהמובהר בזאת כי  .2.7

. החברה הקבלן לו תימסרנה העבודותבפני  םלנמק קביעתכו צטרינטית, בלא שבעת הרלוו ם, כפי שייראו להםהלצרכי
תהא רשאית להורות על הורדת קצב הביצוע למשך חודשים ספורים ולאחריהם להורות להגבירו וחוזר חלילה. לא 

ת בגין ן זה או דרישות כספיות הקשורות לכך לרבויבעניו/או התאגיד  תישמע כל טענה כלפי החברה ו/או העירייה
 וכיוצ"ב. ו/או הסתמכות ו/או בטלת עובדים ו/או כלים ו/או ציפיות אתר תקורות 

 
על שינוי שלבי כל אחד מהזכיינים לו תימסרנה עבודות לביצוע, האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להורות ל נוסף על .2.8

בפיתוח המתחם בו מבוצעות  , עקב אילוצים שונים הקשוריםהעבודה ו/או הפסקתן הזמנית גם לאחר תחילת ביצוען
הקבלן יפעל על פי הנחיות החברה, יגלה גמישות ואחרים צרכים  התאגיד ו/או העבודות, לרבות צרכי העירייה ו/או

 מירבית בעבודתו ויתאים עצמו לדרישות החברה.
 

ביחס לכל  ויודגש, האמור מתייחס –והשלמתן  עיכוב בתחילת ביצוע העבודותמפורשות, כי  יםמובהר בזה למציע .2.9
, לחברהלעירייה, מבוטל עלול לגרום נזק בלתי  –אחת ואחת מהעבודות אשר תבוצענה מכוח הוראות מכרז זה 

בקשר ו/או התאגיד  נגד החברהכ. לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי העיר כפר סבא תושבילולתאגיד 
מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל לבקש 

 שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע. 
 

לתאגיד  ,לעיל, איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום נזק לעירייה 2.9 מהסיבה המנויה בסעיף .2.10
זמנים. אי עמידה בלוחות לעמידה בלוחות  מכרעתחשיבות החברה ו, התאגיד העירייה ים. משכך, מייחסולחברה

צויים על לת פיהזמנים להשלמת העבודות ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור אחריו הט
ו/או כמפורט בהסכם ההתקשרות בין  להלן ג' ךמסמ – ההתקשרות בין החברה ובין הקבלן םהקבלן כמפורט בהסכ

 .להלן 1ג'מסמך  –התאגיד ובין הקבלן 
 

, הביצוע יכלול את כל העבודות, מכל ובכל אחד מסוגי העבודות אשר יימסרו לביצוע העבודותשלבי ביצוע בכל אחד מ .2.11
כל המוחלטת. מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת  תןהנדרשות להשלממין וסוג 

אחראי לגידור האתר ואחזקתו השוטפת  אהאישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יה
פגיעה יות, לביצוע העבודות תוך מזעור , לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשוביצועןבמהלך כל תקופת 

מובהר כי הקפדה על  .בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים, מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועה
גידור ובטיחות וכן זמינות למענה ודרישות החברה הינם נדרשים לאור העובדה כי העבודות מבוצעות בסביבה 

 המציעים מודעים לכך במועד הגשת הצעותיהם והם הביאו דרישות אלו בחשבון.אורבנית רוויית תושבים. 
 

תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם יהא הקבלן אחראי לכן 
בצורה  ותיהיו תואמ ןהפיתוח למצב בו העבודות מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת ביצוע 
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  חתימת המציע: _____________ 

וכן , כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעתו/או מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות העירייה 
ולעירייה וכן , לתאגיד ובהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן לחברה יםהשלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח

רשויות שונות כגון: העירייה, חתימה כ"אחראי ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול 
לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה  ,קורת" כמשמעם בדיןילביצוע" ו"אחראי לב

ו/או גורמים שלישיים אחרים  וטיפול מול חברת החשמל ל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דיןאם וכפי שידרשו ע"י כ
 . בהתאם להנחיות החברהו במידת הצורך

 
 תנאי הסף .3
 

 :מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטברזכאי להגיש הצעה למכרז זה 
 

פשר הגשת הצעות א)לא תת המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל .3.1
 .במשותף(

 
–התשכ"ט ,בנאיותהמציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים )עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה  .3.2

 ., לפחות2-גג בסיוו( כבישים, תשתית ופיתוח) 200 ראשי ףבענכדלקמן: והתקנות על פיו(  1969
 

מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות נובע ה, 8201 – 6201של המציע בשנים  המצטברהמחזור הכספי  .3.3
מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(,  חמישה עשר)₪ מיליון  15, עומד על מים וביוב(ניקוז, )לרבות תשתיות 

 . לפחות
 

 להלן כשהוא חתום כדין. 4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את נספח 
 

עבור  ,והכוללות עבודות מים וביוב נשוא מכרז זההדומות במהותן לעבודות פיתוח בביצוע עבודות  מוכחלמציע ניסיון  .3.4
(, לא קלים חדשיםמיליון ש עשר שניים)₪ מיליון  21של  מצטבר , לפחות, בהיקף כספיגופים ציבוריים )שלושה( 3

מיליון  3)אחד( מהפרויקטים הנ"ל הינו בהיקף של  1וזאת כשלפחות  2019עד  2016השנים  לפחות, במהלך כולל מע"מ,
 מיליון שקלים חדשים(.  ה)שלוש₪ 

 
 :סעיף זהב
 
 למציע, כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות. –" ניסיון מוכח"
 
מקומיות, תאגידים רשויות , 1992-)א( לחוק חובת המכרזים,תשנ"ב2הגופים המנויים בסעיף  –" גופים ציבוריים"

 .וביוב עירוניים )כמשמעם בפקודת העיריות( ותאגידי מים
 
 .2019עד  2016השנים במהלך  העבודות במסירה סופיתאת ומסר ובלבד שהשלים  –" עוביצ"
 
 .במכרז נכון למועד הגשת ההצעות – "היקף כספי"
 

 להלן. 5להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את כלל המסמכים הנדרשים כאמור בנספח 
 

 להלן. 10.3ת הגשה כאמור בסעיף יוהמציע צרף להצעתו ערבו .3.5
 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.6
 

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.
 

 לוח זמנים לביצועתקופת ההתקשרות ו .4
 

)עשרים וארבעה( חודשים מיום חתימת  24-תהא ל הזוכים ניםובין הקבלוהתאגיד  תקופת ההתקשרות בין החברה .4.1
בין וכל אחד מהקבלנים הזוכים אשר ייכללו במאגר חוזי ההתקשרות בין החברה )מסמך ג' לחוברת המכרז( ובין 

תקופת  –)להלן כל אחד מהקבלנים הזוכים אשר ייכללו במאגר לחוברת המכרז( ובין  1-)מסמך ג'תאגיד ה
 .(ההתקשרות

 
 2-המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב םבלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעת ם, ולהולתאגיד לחברה .4.2

ובתנאי , (תקופת ההתקשרות המוארכת –)להלן  כל אחת ,חודשים ()שנים עשר 12נוספות, בנות תקופות )שתי( 
ההתקשרות או תקופת ההתקשרות שיודיעו על כך למי מהזכיינים הנכללים במאגר, בכתב ומראש, לפני תום תקופת 

 המוארכת, לפי העניין. 
 

)ארבעים ושמונה( חודשים מיום חתימת הצדדים  48בכל מקרה, תקופת ההתקשרות הכוללת בין הצדדים לא תעלה על  .4.3
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  חתימת המציע: _____________ 

 על הסכמי ההתקשרות.
 

 םרשאיוהתאגיד  החברה יהיו הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת  .4.4
 60להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 

 –במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום ו/או התאגיד  החברהו )ששים( יום מראש. בחר
יתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ו

 ו/או דרישה כאמור. 
 

ההתקשרות בין  מיםלמען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכ .4.5
בדבר הארכת תקופת ההתקשרות, והודעת התאגיד  הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת החברה

ופן מיידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, אישורי קיום הביטוחים וכן כל מסמך אחר מתחייב הקבלן, בא
)שלושה( חודשים  3הטעון הארכה ו/או חידוש. יובהר, כי ערבויות הזכיינים יוארכו ויעמדו בתוקף, בכל מקרה, עד 

 מתום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 

להלן גם  והתחלת עבודה שייקרא וילכך בצו ושיקבע יםבמועדאשר תימסרנה לו לביצוע  עבודותהבביצוע  הקבלן יחל .4.6
או חלקית במלואן וימסור אותן במסירה סופית אשר יימסרו לו לביצוע עבודות הת עבודה. הקבלן יסיים את ופקוד

ממועד תחילת העבודה, אשר ימנה  התחלת יווצכל אחד מבהזמן הקבוע  פרקבתוך  ולעירייה , לתאגידלחברה
בכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או ו בצו התחלת העבודה כאמורהעבודות 

 . (תקופת הביצוע – בהודעה אחרת בכתב )להלן
 

ביחס לכל אחת ואחת מן העבודות אשר תימסרנה למי מהקבלנים הנכללים במאגר  ,ת הביצועובתקופאי עמידה  .4.7
ם. ידוע מיבסכומים המפורטים בהסכ ומוערכים מראשבפיצויים מוסכמים  ו/או התאגיד תזכה את החברהבפועל, 

ם , כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכיופיגור ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור
מקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל כל המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים ב

 לעניין זה.ו/או התאגיד טענה ו/או דרישה כלפי החברה 
 

 חוברת המכרז .5
 

 3,500של סך ( אותה ניתן לקבל מהחברה תמורת חוברת המכרז – )להלן זו פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרזכלל  .5.1
ה' בין השעות: -בימים א' ,בכפר סבא, 11התע"ש , במשרדי החברה ברחוב בכל מקרה לא יוחזרו אשר ,מע"מ+  ₪

האינטרנט  יאו באתר/ו ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה .16:00 – 09:00
ל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של כ .sharon.co.il-www.palgeyאו com.co.il-www.ksaba בכתובת
 המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. החברה

 

הפקסימיליה והדואר  ,הטלפוןימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי כאמור, חוברת המכרז רכישת בעת  .5.2
 . לצורך מכרז זההאלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע 

 
 מפגש מציעים .6
 

 .30:13בשעה  2020/1/21יום יתקיים ב מפגש מציעים
 

  .כפר סבא, 11התע"ש בע"מ, רח' כפר סבא במשרדי החברה הכלכלית  מקום מפגש:
 
עליו לצרף להצעתו פרוטוקול אולם מפגש המציעים שתתף ברשאי שלא להמציע ינה חובה. אמפגש המציעים בהשתתפות ה

כלפי מי שלא מפגש המציעים לחברה לא תהא כל אחריות בגין הבהרות אשר יינתנו במסגרת ומובהר כי  מפגש המציעים
 .במפגש זההשתתף 

 
 .מפגש המציעיםהמציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם 

 
 

 מסמכי המכרזלהבהרות שאלות ו .7
 

ל בדוא"פתוח לעריכה,  Wordבעברית בלבד, באמצעות קובץ המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, הבהרות בקשר עם ל .7.1
@ksaba.co.ilmatans  על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור  .12:00בשעה  2020/01/28מיום לא יאוחר ועד

 PDF או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ 09-7674615בטלפון 
 לא תענינה.

 
על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף  .7.2

 ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו.
 

http://www.ksaba-com.co.il/
http://www.ksaba-com.co.il/


 

 538מתוך  8עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות ההבהרה.על המציע לציין  .7.3
 

נתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד יתשובות לשאלות ההבהרה י .7.4
 .ולהם בלבד ,רוכשי חוברת המכרזלכל 

 
 יהיה תוקף מחייב. על ידי החברה רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור 

 
 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 
 בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה .8

 
לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים  .8.1

ברשויות הרלבנטיות, וכן כל  ים, וכן לבצע בדיקות הקשורותוהמקצועי לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים
עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי  ,נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי

עפ"י מסמכי  לביצוע העבודותהמכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים 
תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז,  המכרז ו/או כל דין. המציע

 לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 

בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. .8.2
  

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי  .8.3

מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. 
בכל מועד שהוא לאחר  םמי מטעמתאגיד ו/או הכל טענה בעניין זה כלפי החברה ו/או מלהעלות המציע יהיה מנוע 

 מכן.
 
 הזכייניםעל בטרם הגשת הצעותיהם במסגרת הליך ההתמחרות הפנימי אשר יבוצע בין הזכיינים הנכללים במאגר,  .8.4

את האתר המיועד לביצוע העבודות, את סביבתו, את התכניות השונות, את התשתיות  םואחריות םלבדוק על חשבונ
הקבלן אפשרויות ודרכי הגישה. וקרקעיות( הקיימות בו ובסביבתו, הימצאות אתרים ארכיאולוגיים -)העיליות והתת

ו/או מסמכי המכרז וביחס  ביצוע העבודותמכל מין וסוג, ביחס לאתר  מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה,
 לכל הנובע מהם.

 
וכמי שקיבל  תותוחים הנדרשים לשם הגשת הצעהניובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים  .8.5

בביצוע לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור -ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי
 רז.במכ וו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות העבודות

 
  המציעהצעת  .9
 

 תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן: המציעהצעת 
 

. מודגש כי אחוז ההנחה מסמך ה'כ כלול במסמכי המכרז אשר מחירון העל המציע לציין את אחוז ההנחה שיוחל על 
  האמור יחול גם על כלל המחירונים החלופיים במקרה של פריט חסר הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

 הנחה שלילי. מציע שיעשה זאת הצעתו תיפסל. או אחוז 0% לא יתאפשר להציע אחוז .כוללשיעור הנחה להזין  חובה .9.1
 

 . יצורף לכל חשבון אשר יוגש על ידי הקבלן וישולם על ידי החברהמוסף מס ערך אינה כוללת מע"מ.  המציעהצעת  .9.2
 
 

את הזוכה בכל היקף שהוא של העבודות אשר ייצא אל הפועל וישמשו בסיס לתמורה,  יחייבשיעור הנחת המציע  .9.3
 .שתחושב על פי מדידה

 
את כל  ייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכןיכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחהמציע הצעת בהמחירים  .9.4

ים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו עלות כח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטל –הוצאות המציע ובכלל זה 
אישורים, רישיונות, שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע ערבויות, השונים, 

 העבודות. 
 

ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי  )למעט מע"מ( עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים
כל ההוצאות הישירות והעקיפות  את,בכלל זו שבהצעת המציע ים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחיריםחובה אחר

עפ"י  ביצוע העבודות, קיימותשל הקבלן לרבות עלויות יועצים, ביסוס, בניה, הריסה, פינוי, פיתוח, חיבור לתשתיות 
 . ולעירייה , לתאגידלחברההעבודות  ומסירת היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות ע"פ דרישות החברה
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טי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או להחליף ילבצע השלמה עתידית של פר םרשאיוהעירייה , התאגיד החברה .9.5
פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. השלמה כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי 

 לתמורה. 
 

 תושעל המציע לצרף להצעאישורים ומסמכים  .10
 

 לתנאי. לכך המיועדבמקום  ע"י המציע בכל עמוד ועמוד יםחתומל ידי המציע כשהם עתנאי המכרז יצורפו : 'אמסמך  .10.1
 – אם ישלח – הבהרות שישלחו/או תשובות  שאלותכל מסמך את פרוטוקול סיור הקבלנים ו המציעהמכרז יצרף 

 .כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו
 

 , כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.טופס הצעת המציע, על נספחיו :'ב מסמך .10.2
 
, ת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת החברהית ובלתי מותנאוטונומיבנקאית  תערבו: 1נספח  .10.3

 .שקלים חדשים(אלף שבעים וחמישה ) ₪ 75,000בסך של 
 

ערבויות  או הגשהערבות  – )להלן 2020/5/4 המכרז ובתוקף עד ליוםלחוברת  1 כנספח ףהמצור הערבות תהיה בנוסח
 (. ההגשה

 
: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת 1.1נספח  .10.4

 שקלים חדשים(.עשרים וחמישה אלף )₪  25,000התאגיד, בסך של 
 

ערבויות או  הגשהערבות  – )להלן 2020/5/4 לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום 1.1 כנספח ףהערבות תהיה בנוסח המצור
  (.ההגשה

 
 ו/או התאגיד יהיו והחברהכלפי החברה והתאגיד להבטחת מילוי התחייבויות המציע  נהתשמש ההגשהת יוערבו

 במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.  ההגשהת יולחלט את ערבו םרשאי
 

למכרז,  1.1-ו 1 יםת הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספחיולא יצרף להצעתו ערבו מציע אשר
 .הצעתו תיפסל על הסף

 
, הכולל גם את אחוז , כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדיןעמידה בתנאי הסף בדברתצהיר המציע : 2נספח  .10.5

 .ההנחה המוצע על ידו
 

 שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.תשלום עובדים זרים, העסקת ין יתצהיר המציע לענ: 3נספח  .10.6
 
 מטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. אישור רו"ח: 4נספח  .10.7

 
  קודם.סיון יתצהיר המציע לעניין נ: 5 נספח .10.8

 .מתאימות המלצותמציע לצרף לתצהירו העל  חובה
 

 בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.אישור בדבר פרטי המציע  :6נספח  .10.9
 

 בוטל: 7נספח  .10.10
 

 , על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך.בין החברה ובין הקבלן : נוסח ההסכםג' מסמך .10.11
 

 : נוסח ההסכם בין התאגיד ובין הקבלן, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך.1-מסמך ג' .10.12
 

 :הבאיםבנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים 
 

הול חשבונות וכו'( פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני-על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלאישור תקף  .10.13
 .1976 –תשל"ו 

 
 .אישור על היות המציע עוסק מורשה .10.14

 
 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. .10.15

 
תמצית ו את בעלי המניות והשליטה במציערט , אישור עו"ד המפלמקור של תעודת התאגדות של המציעעותק נאמן  .10.16

 מידע מעודכן מרשם החברות.
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עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים )איסור העסקה  –במתן השירותים  –אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק  .10.17
שורים (, עותק נאמן למקור של כל האיחוק עובדים זרים - )להלן 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 שיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.יוהר
 

 ההתכתבויות בין החברה ובין מי מהמציעיםוכן כלל  חתום על ידי המציעכשהוא , המציעיםמפגש  מפרוטוקולעותק  .10.18
 ., כשהם חתומים על ידי המציע)שאלות הבהרה ותשובות החברה(

 
 רכישת מסמכי המכרז. בדברעותק קבלה  .10.19

 
 .עממונה הבטיחות המוצע על ידי המציאישור בתוקף של  .10.20

 
 ביטוחים .11

 
 במכרז. ושיזכ ניםלקיום ביטוחים על ידי הקבלוהתאגיד החברה  לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .11.1

 
 .המפורטות לעיל ולהלן הביטוח בדרישות לעמוד ויידרש יםהזוכ ניםהקבל .11.2

 
עם הביטוחים הנדרשים, כאמור  בקשרהוראות הביטוח ו דרישותאת  הםלהביא לידיעת מבטחי יםמתחייב יםהמציע .11.3

התחייבות לערוך  הםממבטחי ובזאת כי קיבל יםומצהירבמלואן  המכרזהעבודות לפי מסמכי  ואפיוןואת מהות  ,לעיל
 .ולהלן לעיל כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים  םעבור

 
 ולהפקיד ההתקשרות מיוהסכ המכרז במסמכילעיל ולהלן  כאמור הנדרשים הביטוחים את לבצע יםמתחייב יםהמציע .11.4

קבלת הודעת החברה בדבר זכייתם במכרז וכתנאי ממועד )ארבעה עשר( ימים  14-מיאוחר  לאוהתאגיד החברה  בידי
 .הםמבטחי ידי על כדין חתום כשהוא( המקורי בנוסחו)ביטוחי הקבלן"  אישור, את נספח "להכללתם במאגר

 
" זוכה"הצעה כ תוכרז םוהצעת במידה כי יםהמציע יםמתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף .11.5

 העתקים, מיו םקבלת דרישה כאמור( ימים ארבעה עשר) 14בתוך  לה וימציא ,בכתבוהתאגיד החברה  לדרישת ובכפוף
 .הנדרשות הביטוח מפוליסות

 
הבהרות ובתוך המועד קבלת בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה ל מובהר .11.6

 שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. מובהר בזאת, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים .11.7
 
כשהוא חתום על  יםהמציעמי מהעל ידי יובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש  .11.8

כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות  ההצהרו אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלא, ידי המבטח
 הנדרשים. הביטוחיםלגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 
  אופן להגשת ההצעההמועד, המקום וה .12

 
 ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. .12.1

 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי  .12.2

 .ההצעהלפסילת  מהוראות אלה עלולה להביא
 

 מסוג כלשהו.אין להוסיף בהצעה הסתייגויות  .12.3
 
"מכרז . על המעטפה ירשם: וללא סימנים מזהים כלשהם חתומה ע"י המציע, אטומהיש למסור את ההצעה במעטפה  .12.4

 ".כפר סבאמים וביוב בעיר ניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות  01/2020מס'  משותףמסגרת 
 
. החברה אינה אין לשלוח הצעה בדוארשל החברה, במשרדי החברה.  המכרזיםיש להפקיד את ההצעה בתיבת  .12.5

הצעות גשת הוההאחרון להגשת הצעות אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד 
 תהא באחריות המציעים בלבד.

 
 –)להלן  זה מועדלא תתקבלנה הצעות לאחר . בדיוק 15:00שעה ב 2020/2/4יום בהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .12.6

ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד )ללא תתקבלנה הצעות . המועד הקובע( ו/אוהמועד האחרון להגשת הצעות 
 . כפר סבא, 11התע"ש שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה, רח' 

 
-למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו עלכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה  .12.7

 ידו.
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 תוקף ההצעה  .13

 
. לפי דרישת החברה האחרון להגשת הצעותמהמועד  יום)תשעים(  90כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 

 ההצעה שתוארך כאמור.יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על 
 

 בחינת ההצעות .14
 

מהוראות לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים  םרשאיוהתאגיד יהיו החברה  .14.1
הבלעדי וקודם מימוש הזכות  םלשיקול דעת – םרשאיוהתאגיד יהיו  כאמור, החברה ם. מבלי לגרוע מזכותהמכרז

ובלבד והיו קיימים אצל המציע  לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים –האמורה 
 .לפני מועד סגירת המכרז

 
 םלהזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה םרשאיוהתאגיד יהיו  החברה .14.2

 םאת הזכות, לפי שיקול דעת םלעצמים שומרוהתאגיד  החברה ,לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

 בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו. 
 

 תתבצע בהתאם לשלבים המפורטים להלן: יםבחירת הזוכ  .14.3

 למשתתפים ההוראות למסמך הסף תנאי בפרק המפורטים הסף תנאי בדיקת -'א שלב .14.3.1

בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף המנויים בפרק תנאי הסף לעיל.  תעשה, המעטפותלאחר פתיחת  .14.3.2
 במסגרת זה ייבדק כי להצעה צורפו כל המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים. 

שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל התייחסות  םרשאי יוהי החברה והתאגידבזאת, כי  מובהר .14.3.3
 מונע את הערכת ההצעה באופן סביר. החברה ו/או התאגידבאופן שלדעת שגויה או לקויה לתנאי המכרז, 

 שיערכו בדיקות בסיס על, לקבועהחברה ו/או התאגיד של  םמעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכות החלטה בדברב אין .14.3.4
 בשלבים הבאים, כי ההצעות לא עמדו בתנאי הסף האמורים.  םיד על

 ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה  -'ב שלב .14.3.5

', כמפורט לעיל, ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה והתאמת ההצעה לדרישות אבהצלחה את שלב  תעבורנההצעות ש .14.3.6
 המכרז. 

אשר יוענק לכל הצעה ייקבע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן ובהתאם לשיעורי הניקוד  הניקוד .14.3.7
 המקסימאליים המצוינים. 

 המפורטים הפרמטרים"י עפ, שלהלן קריטריוניםשל מרכיב איכות והתאמת ההצעה ייעשה בהתייחס ל ודהניק .14.3.8
 . שלהלן בטבלה מצוין קריטריון כל עבור המרבי הניקוד כאשר, בנפרד ניקוד יינתן קריטריון לכל. בטבלה

 הרלוונטיים וטפסים מסמכים כל להצעתו לצרף מציע כל רשאי, שלהלן הקריטריונים"י עפ ההצעות ניקוד לצורך .14.3.9
 .להלן האמורים לקריטריונים

 

  

סוג 
 הקריטריון

 

 

 קביעת הציון

 

 ניקוד

 

1 

 ניסיון נוסף

 

ביצוע עבודות פיתוח הדומות של  בגין כל פרויקט נוסף
והכוללות עבודות מים  במהותן לעבודות נשוא מכרז זה

מעבר לנדרש בתנאי הסף, שמציע  ,בעבור גוף ציבורי וביוב
נק' עד  2יקבל המציע  מיליון 3 -מעל ל פוהיקאשר  יציג 

 לניקוד המקסימאלי בגין רכיב זה.

 נקודות[ 10 -י]ניקוד מקסימאל 

 

 

 

2 

איתנות 
פיננסית 

 נוספת

, 2018 – 2016בשנים ככל שמציע יציג מחזור כספי מצטבר 
פיתוח תשתיות מפעילותו בתחום ביצוע עבודות נובע ה

 :)לרבות תשתיות ניקוז, מים וביוב(
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  חתימת המציע: _____________ 

מיליון ש"ח )כולל(  30מיליון ש"ח ועד  15מעל  - 
 נק'; 5יקבל 

 נק'. 10יקבל  מיליון ש"ח 30מעל  -

 נקודות[ 10 -]ניקוד מקסימאלי

התרשמות  3
 כללית

התרשמות מהמציע הצעתו, ניסיונו, המלצות מזמיני 
)לרבות המלצות מהחברה או התאגיד ככל  עבודות וכו'

שבוצעו בעבורם פרויקטים. מודגש כי המלצה מהחברה 
 והתאגיד בגין אותו פרויקט תחשב כהמלצה אחת( 

 [נקודות 10 -]ניקוד מקסימאלי

 

 

  

 סה"כ

  

30 

 

המפורטים  מהקריטריוניםבגין כל אחד  ציוניםה סכימת, יתקבל מההאיכות אותו תקבל כל הצע ציון .14.3.10
 .30%, כאשר משקלו של פרמטר האיכות בציון הסופי של ההצעה יהיה לעיל

 מי מטעמה.  אוהחברה הבלעדי של  הדעת שיקול"י עפ יקבע וההתאמה האיכות מרכיב של הניקוד .14.3.11

תהא  חברהה, לעיל' א בשלב שנבדקו הסף בתנאי עומדת אינה ההצעה כי', בויתברר במהלך שלב  במידה .14.3.12
   רשאית לפסול הצעות אלו.

  הצעות המחירבדיקת  -'ג שלב .14.3.13

 . יבדקו אחוזי ההנחה הכלולים בהצעות ',בסיום שלב  לאחר .14.3.14

 נקודות. 70-ביותר תזכה ב אחוז ההנחה הגבוהבעלת  ההצעה .14.3.15

 :להלן המשוואה"י עפ ייקבע ההצעות יתר של ניקודן .14.3.16

   הנבחנת  בהצעה ההנחה אחוז    

 הגבוה ביותר אחוז ההנחה בהצעה בעלת אחוז ההנחה

 

 ניקוד כולל -'דשלב  .14.3.17

 ינתן להצעות ניקוד כולל על ידי סכימת ציון האיכות וציון המחיר. והן תדורגנה על בסיס ציון הכולל. .14.3.18

ההצעות בעלות הציון הכולל הגבוה  5המציע בעל ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוהה ביותר מבין  .14.3.19
דירוגם המחודש לאחר החסרת המציע שהוכרז כזוכה, יתבקשו ביותר יוכרז כזוכה במכרז. שאר המציעים לפי 

להשוות את אחוז ההנחה לאחוז ההנחה של ההצעה הזוכה. ככל שיעשו זאת ובהתאם למספר הזוכים עליו תחליט 
, וזאת עד החברה, יכרזו גם הם כזוכים. ככל שיבחרו שלא לעשות זאת, תעבור החברה למציע הבא בדירוג וכן הלאה

  ר הזוכים האפשרי לפי החלטת החברה או עד שלא יוותרו הצעות כשרות.להשלמת מספ

 
ו/או במספר זכיינים מינימאלי, אולם לא ייבחרו יותר  לבחור בכל הצעה שהיאים חייבמת םאינוהתאגיד החברה  .14.4

 .זכיינים לצורך הכללתם במאגר)חמישה(  5-מ
 

בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים שהינה שלא להתחשב בהצעה  םרשאי והתאגיד יהיו החברה .14.5
או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או דיה או שאין בה התייחסות מפורטת ( והוצעו)ככל המוצעים בה 

 אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. םשהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעת
 
הצעה החורגת לפסול  םרשאייהיו ת המכרזים וועדלעיל, מובהר בזה מפורשות כי  14.5מבלי למעט מהאמור בסעיף  .14.6

 .ניכר מהאומדן בשיעור
 
לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש  ומצאיהבלעדי, לבצע כל בדיקה ש ם, עפ"י שיקול דעתםרשאיוהתאגיד יהיו החברה  .14.7

מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, 
מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של הקבלן, יכולתו ו/או כישוריו לבצע את העבודות, חברי הצוות המקצועי 

סיון, ועמידת הקבלן באיזה יו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הנשלו והקבלנים המוצעים על יד

X     70 
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  חתימת המציע: _____________ 

 מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 
 

 םכל אישור ו/או מסמך שיתבקש על יד םלדרוש מן המציע להמציא לעיונ םרשאיוהתאגיד  החברה יהיו במסגרת זו 
נות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן , לפםלצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה

להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע 
. כל מידע, הסבר או םלהנחת דעת ,לתת לה את מלוא המידעויהיה חייב לבצע את דרישות החברה בהתאם לסעיף זה 

 יישמרו ככל האפשר בסוד.והתאגיד שהובאו לידיעת החברה פרטים 
 
לזמן את  םרשאיוהתאגיד  וכאמצעי לבדיקה, כאמור, החברהתאגיד לומבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה  .14.8

לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני  ,כנית עבודה מפורטת לביצוע העבודותהמציע להצגת ת
בממצאי מצגת  ותחשבוהתאגיד י . החברה, ככל שיוצאמשנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע

, תהווה תנאי מוקדם והכרחי והתאגיד כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון החברה
 מכרז.לזכייתו ב

 
הבלעדי, לדרוש  םאת הזכות, לפי שיקול דעת םלעצמ יםשומרוהתאגיד  חברהה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .14.9

מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל 
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי 

 הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.  
 

את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכי ההמלצה  והתאגיד חברהה םלעצמ יםשומר כן כמו .14.10
 שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן בע"פ.

 
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל  .14.11

 לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: והתאגיד החברה ם( רשאיההסתייגויות – דרך שהיא )להלן
 

 או לפסול את הצעת המציע; .14.11.1
 או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.11.2
 או לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.11.3
אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור .14.11.4

 .ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים פרט מהותי בה
       

 . והתאגיד הבלעדי של החברה םההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת
 

בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים  םלהביא בכלל שיקוליה םרשאי והיוהתאגיד י החברה .14.12
 םביוזמת וממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכ

סיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע יובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו של המציע, כישוריו, נ
של התאגיד ו/או  דת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/אוומי

 יינתן משקל מכריע.כאמור סיון קודם יהעירייה. לנ
 

 ביטול ושינויים  .15
 

אומדן המוקדם ו/או ביחס לם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות לבטל את המכרז בא םרשאיוהתאגיד יהיו החברה  .15.1
הבלעדי  םלשיקול דעתוהכל לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת 

לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם  םרשאי ו/או התאגיד יהיו החברה –בוטל המכרז כאמור לעיל והמוחלט. 
 הבלעדי םגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים ו

 .ועל פי דין
 

העבודות הבלעדי, לצמצם את  םלשיקול דעתבהתאם , םרשאיוהתאגיד מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, החברה  .15.2
בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין,  ןתחילת ביצוע לפניחלוטין, בכל עת ל ןו/או לבטל ןו/או לעכב אשר תימסרנה לביצוע

הבלעדי והמוחלט  םלשיקול דעתבהתאם , םרשאיוהתאגיד  לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. החברה
 שבחוברת זו. 1ג'-ו ג' כיםמסמ – מים, זאת על פי תנאי ההסכןביצוע במהלך ןו/או לעכב העבודותלצמצם את 

 
והתאגיד זה ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר בזה מפורשות כי החברה  מבלי למעט מהאמור לעיל בסעיף .15.3

מי כי העבודות אשר יימסרו ללקבוע ואשר ייכללו במאגר הזכיינים, במכרז  כל אחד מהזוכיםבהסכמת  םרשאייהיו 
יימסרו לביצוע  לביצוע, כולן או חלקן, יבוצעו פאושלית )"כולל הכל"(, כך שהתמורה בגין אותן עבודות אשר מהם

 תחושב על סמך מדידות בפועל.  לאכאמור בהוראות סעיף זה 
 

 החברה בהסכמה שלאמור בסעיף זה, קרי ביצוע העבודות על ידי הזוכה בשיטה הפאושלית, כולן או חלקן, תהא ה
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות כל טענה שעניינה  לא תהיהזוכה מל עם הזוכה המבצע. והתאגיד

 . בכל מקרה בו הסכם לאופן התמחור כאמור הסתמכות ו/או אובדן רווח וכיו"ב



 

 538מתוך  14עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 
בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו  ושאיילא והתאגיד החברה  .15.4

קבלת ההצעה או קבלתה -כלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אילמכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מ
 המכרז ו/או ביטול המכרז. נשואהחלקית ו/או צמצום היקף העבודות 

 
, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו במחיר עירוניים ואח'( ממשלתיים)היטלים הכל  .15.5

 ההצעה.
 

 וערבות מסגרת תימת החוזה, השבת ערבויות הגשה, חהמכרזהודעה בדבר תוצאות  .16
 

 (.יהיהודעת הזכ – )להלן הםבהודעה בכתב שתשלח ל םדבר זכיית לזוכיםהחברה תודיע  .16.1
 

 14בתוך והתאגיד במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול החברה  ת ההתקשרות, על הזוכיםכתנאי להשתכללו .16.2
את ההסכמים החתומים בצרוף כל ולתאגיד  הזכייה ולהמציא לחברה)ארבעה עשר( יום מיום קבלת הודעת 

ועל ידי על ידי המבטחת  מיםחתו םכשה, ביטוחיםהקיום  יהמסמכים הנדרשים על פי הסכמים אלה, לרבות אישור
ערבות  –משך כל זמן הכללתו של הזוכה במאגר )להלן והתאגיד  בידי החברה וופקדיאשר  מסגרת יות וכן ערבוהקבלן 

 .(המסגרת
 
, ת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמויאוטונומית ובלתי מותנערבות בנקאית  יהיות המסגרת יוערבו .16.3

 25,000ואחת לטובת התאגיד בסך של  אלף שקלים חדשים(שבעים וחמישה )₪  75,000לטובת החברה, בסך של אחת 
 ..)עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים(₪ 

 
מסמך ג'  –ז' להסכם ההתקשרות בין המציע ובין החברה  כנספח ףבנוסח המצור והיילחברה ולתאגיד ת יוהערבו

  .המציעתום תקופת ההתקשרות בין החברה ובין  לאחר , לפחות,)תשעים( יום 90לחוברת המכרז ובתוקף עד 
 

 בלבד. תאגידאל העל הערבות לטובת התאגיד להיות מופנית  –לתשומת לב המציע 
 

זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה אחר לא מילא  .16.4
 להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.  םרשאי יהיו  והתאגיד  והחברה

 
בנסיבות  המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות ההגשה

 אלה.
 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר שני. כשיר שני, ככל  .16.5
ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז ויצורף אף הוא למאגר הזכיינים בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, 

ובלבד וערבות ההגשה של הכשיר השני  התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זהלא ימלא מי מהזוכים במכרז אחר 
 .תהא בתוקף

 
ת יוערבו פנהית הצעותיהם אליה תצוריהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחכפוף להוראות סעיף זה,  .16.6

 , כפי שיפורט להלן: תוהמוחזר ההגשה
 

ערבויות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות  להם יושבו – במכרז הזוכים .16.6.1
, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר מסגרתאישור קיום ביטוחים וערבויות 

 תימסר לו.
 

במכרז. לחילופין, הזוכים השלמת התקשרות החברה עם  לו ערבות ההגשה לאחר תושב – כשיר שני .16.6.2
אך זאת במכרז, מי מהזוכים כלל ההתקשרות עם תלכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתושב ערבות ההגשה 

, המסגרתת וערבו רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים
 בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.

 
 ניהול מאגר הזכיינים על ידי החברה .17

 
והסכם  מסמך ג' לחוברת המכרז –עם החברה מיתר הוראות מכרז זה, לרבות הוראות הסכם ההתקשרות מבלי מעט  .17.1

כל קבלן אשר הוכרז כזוכה והוחלט כי ייכלל במאגר, יידרש  –לחוברת המכרז  1-מסמך ג' –ההתקשרות עם התאגיד 
הנ"ל  מיםלשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. החתימה על ההסכ והתאגיד התקשרות עם החברה מילחתום על הסכ

  הינה תנאי מקדים למסירת עבודות לביצוע על ידי הקבלן.
 

למען הסר ספק מובהר, כי הוראות המכרז ביחס לחתימת הקבלן על הסכמי ההתקשרות תחולנה, בשינויים 
מול כל אחד מהקבלנים אשר נכללים במאגר. כך  המחויבים, גם על מסירת העבודות לביצוע בפועל על ידי החברה אל

למשל, הוראות ביחס לערבויות ביצוע, ביטוחים, מועדים וכיו"ב אשר במכרז זה יוחלו בהתאמה ובשינויים המחויבים 
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  חתימת המציע: _____________ 

 על כל אחד מקבלני המסגרת בזמן הכללתו במאגר וכתנאי למסירת עבודות לביצוע על ידו.
 

עבודות לביצוע הזכיינים הכלולים במאגר, בהתאם לשיקול דעתם וככל ,החברה ו/או התאגיד בהתאמה יעבירו  .17.2
שתידרש עבודה כאמור, בסבב שיוויוני ככל שניתן על בסיס פרמטרים שונים, לרבות היקף העבודות, זמינות הזכיינים, 

את החברה  היקפי העבודות שנמסרו, שביעות רצון מהזכיינים וביצוע עבודות קודמות וכו'. אין באמור בכדי לחייב
מובהר כי ביחס  .ו/או התאגיד כי יהיה איזון או שיוויון בין מי מהזכיינים ולזכיינים לא תהיה כל טענה בקשר לכך

לעבודות נפרדות החברה והתאגיד יבצעו חלוקת עבודות וניהול המאגר באופן נפרד. ביחס לעבודות משותפות 
החברה והתאגיד לפי שיקול דעתם הבלעדי ולזכיינים לא  ההחלטה בדבר הזכיין המבצע תתקבל על בסיס תיאום בין

 .תהיה כל טענה בקשר לכך
 
 לגריעת מי מהקבלנים הנכללים במאגר בקרות כל אחד מהמקרים המזכים את החברה םרשאיוהתאגיד יהיו  החברה .17.3

ובמקרה  מהמאגר,, ו/או בכל מקרה בו לפי שיקול דעתן הבלעדי יש להסירו בביטול הסכם ההתקשרותו/או התאגיד 
 בגין האמור. או התאגיד כאמור לא תהא לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .18

 
ת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל ולמציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועד ואפשרית המכרזים וועד .18.1

 [.לגבי החברה ותקנות חובת מכרזים לגבי התאגיד להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים( בהתאםזאת 
 

(, החלקים הסודיים –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .18.2
ההצעה הזוכה, ינהג שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על 

 :כדלקמן
 

 המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי. .18.2.1
 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג  .18.2.2
למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם 
חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו 

 ים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. כחלק
 

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו  .18.2.3
בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 
 

, אשר למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים .18.2.4
 תפעל בעניין זה על פי דין.

 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז  .18.2.5

 ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע  .18.2.6
 על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.

 
 במכרז יםהזוכ התחייבויות והצהרות .19

 
ום כל אחד ה כאמור, יחתיממועד מסירת הודעת הזכיימים )ארבעה עשר(  14תוך כי  יםמתחייבבמכרז זה  יםהזוכ .19.1

, םמיאת כל האישורים הנדרשים על פי ההסכ םההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה עלועם התאגיד  עם החברה מהם
כל אחד מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף ל אישור חתום ותקףלרבות 

כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו מסגרת וערבות  םמיהסכמ
 בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

 
ד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים עד המוע או התאגיד מלחתום על ההסכם עם החברהמי מהזוכים נמנע  .19.2

כשיר שני, ככל והוכרז כשיר שני כאמור, לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם  םרשאיוהתאגיד  החברהיהיו דלעיל, 
או לחלט את הערבות, /ווהתאגיד  הבלעדי של החברה םשיקול דעת , או לבטל את המכרז, והכל לפיאו כל מציע אחר

 כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.והתאגיד  מכל זכות אחרת שתעמוד לחברהזאת ומבלי לגרוע 
 
לעיל. מודגש כי עיכובים  4כאמור, על המציע לסיים את ביצוען של העבודות בתוך לוח הזמנים לביצוע כמפורט בסעיף  .19.3

אשר ייגרמו מנסיבות שאין לזוכה שליטה עליהם ו/או שאינן נובעות ממעשה ו/או מחדל של הזוכה, יזכו אותו  שונים
בארכה זהה לתקופת העיכוב בלבד. הזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין לוחות הזמנים לרבות העיכוב, 

העיכוב האמור לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת  כאמור וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין
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  חתימת המציע: _____________ 

 וכיוצ"ב תשלומים המפורטים ב"ספר הכחול".אתר ציוד, תקורות 
 

 
 

 בכבוד רב,                      
 

  , מנכ"לאלעד קנדל      
  בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
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  חתימת המציע: _____________ 

 טופס הצעת המציע –' במסמך 
 

 לכבוד      לכבוד
 תאגיד מים וביוב בע"מ –שרון פלגי   מ"בעכפר סבא  לפיתוח הכלכלית החברה

 135רח' ויצמן      11התע"ש ' רח
 כפר סבא     כפר סבא

 א.ג.נ.,      .,נ.ג.א
 

 2020/10 'מס פומבי מכרז – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 
אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה,  .1

ולאחר שביקרתי/נו במקום  , בין אם צורפו ובין אם לאו,והתכניות המפורטים בחוברת המכרז המחירוןהמפרט/ים הטכני/ים, 
(, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, ודותהעב – שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן

כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים המפורטים 
מהווה את הצעת המחיר שלי/נו ר אחוז ההנחה המוצע על ידינו למחירון האמוו, ובהתאם לקבוע בהסכם במחירון )מסמך ה'(

 וחלק בלתי נפרד מטופס זה. 

 
קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים  .2

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז  יעות ו/או דרישות שתתבססנה על אישערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תב
ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את 

 כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 
דלעיל ועל כן  2-ו 1י/נו כאמור בסעיפים ית על סמך בדיקותמוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זא .3

הבנה של תנאי המכרז  כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על
 או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.

 
ה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענ .4

ועל פי מדידת כמויות וספירת יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו/או סוגי  ,נספחיהם, על 1-ומסמך ג' מסמך ג' –ם מיההסכ
 בקשר לכך.  ואני/ו מוותר/ים על כל טענה נויד על המוצע הנחה כשיעורמחירון העבודות הנקובים ב

 
בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל  .5

בהצעתי/נו הינם  הכלולים ברשימת הכמויות והמחיריםי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי מחירי היחידה יהתחייבויות
, והם כוללים את משרד הבינוי והשיכון(אשר יבוצעו באופן יחסי לעדכון במחירון )למעט עדכונים למחירון  סופיים, לא ישתנו

כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי 
יג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם הצעתי/נו זו וכי לא א/נצלהמצורפים  המכרז וכל המסמכים

 או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.
 

של  ןסיון הדרושים לשם ביצועישיונות, האישורים, כוח האדם והניאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .6
הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת העבודות 

 אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי  .7
 שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו.יות כל הריהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבוד

 
שם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו באני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע  .8

 נקבע מפורשות אחרת.מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות אלא אם  -עד לחודש פרסומו של המכרז  -
 אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז. .9

 
ימים מיום קבלת ( ארבעה עשר) 14בתוך  מולכםזאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה  תי/נואם הצע .10

 כם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.דרישתכם הראשונה ולמסור בידי

 
באמצעותו ייבחרו מספר קבלנים אשר ייכללו במאגר אשר ינוהל על ידי החברה  משותףמכרז מסגרת כי מכרז זה הינו ידוע לי/נו  .11

 םאינו/או התאגיד הצעה זאת תתקבל, החברה  אני/ו מסכים/מים כי גם אםומשכך, עבור החברה ו/או העירייה ו/או התאגיד 
העבודות נשוא המכרז,  להקטין/לצמצם את היקףוהם יהיו רשאים להוציא אל הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות  יםיבמחו

ה יבעניין זה לרבות טענה בדבר ציפיו/או התאגיד הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה  םלשיקול דעת
 ו/או הסתמכות.

 
ל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר הנני/ו מצהיר/ים כי כ .12

 למציעי הצעה למכרז.
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  חתימת המציע: _____________ 

 
להגשת  האחרון יום מהמועד)תשעים(  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .13

 ך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש לשם בחירת הזוכה במכרז. ההצעות למכרז. לפי דרישת החברה אאריך/נארי
 

הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו,  .14
לקבלת  ,אחר, לפי בחירתהסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם ינ

 מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי החברה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם  .15

עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו,  סיון רעינהיה ו/או לתאגיד לעירייה ו/או לחברה 
י/נו, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותבלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, 

בהתחייבויות. כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם  תי/נובמיומנותי/נו, ובאופן עמיד
שרי בעלות בין המציעים, קשרים בין יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה ק

 חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק  .16
מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע 

גרם ית להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להות המצורפות הבנקאייואת הערבו
 לכם עקב כך. 

 
 מפורשות אחרת.ם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע הלמונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ל .17

 
אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב בזה לבצע  .18

כדלקמן:ושל התאגיד המלא של החברה  וא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונםאת העבודות נש
 

ורת סך הכל ____ אחוז )%( הנחה )במילים: הנני מציע לבצע את כל התחייבויות הזוכה על פי המכרז תמ
 .המצורף כמסמך ה'מחירון מ הואחיד ת_______________אחוז הנחה(, כולל

 
 ומעלה( עם ספרה עשרונית אחת מימין לנקודה. 0על המציע למלא הצעתו בערכים חיוביים בלבד )

בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש  ,מיםת בסכוות בנקאייולרבות ערבוהנדרשים בתנאי המכרז  האישוריםמצ"ב כל  .19
.הצעות ותנאי המכרז

 הוגשהאם  נוסח מחייב המסמך מס'
 

כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת  1
 .בשולי כל דף

 יש
 

 

מסמך/כי פרוטוקול סיור מציעים וכן כל  2
 ו/או תשובות לשאלות הבהרה. הבהרות

 ו/אם ישלח
 

 

 הצעת המציע.טופס  –מסמך ב'  3
 

  יש

 יש הגשה.ת יוערבו – 1.1-ו 1 יםנספח 4
 

 

 יש לעניין עמידה בתנאי סף.תצהיר  – 2נספח  5
 

 

שכר מינימום, העסקת תצהיר לעניין  – 3נספח  6
 .והעדר הרשעותעובדים זרים, 

 יש
 

 

 יש אישור רו"ח. – 4נספח  7
 

 

 .סיון המציעיתצהיר לעניין נ – 5נספח  8
 

  יש

 .אישור עו"ד בדבר פרטי המציע – 6נספח  9
 

  יש

 .אישור על ניהול פנקסים 10
 

  עפ"י דין

 .אישור על עוסק מורשה 11
 

  עפ"י דין

  עפ"י דין .אישור על ניכוי מס 12
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
שיון קבלן, מרשם יצילום מאושרר של ר 13

בהיקף ובסיווג כמתחייב  הקבלנים, בתוקף,
 .מתנאי הסף של המכרז

  עפ"י דין

נאמן למקור של תעודת התאגדות של עותק  14
ט את בעלי המניות המציע, אישור עו"ד המפר

תמצית מידע מעודכן מרשם ו והשליטה במציע
 .החברות

  עפ"י דין

 קבלה על רכישת מסמכי מכרז. 15
 

  יש

 .אישור בתוקף של ממונה הבטיחות 16
 

  עפ"י דין

המלצות מרשויות אחרות בהם בוצעו עבודות  17
 במהותן לעבודות מושא המכרזהדומות 

  יש

 איש הקשר למכרז 
____________________ 

 תפקיד 
____________________ 

 כתובת המציע 
____________________ 

 טלפון + נייד 
____________________ 

 כתובת דוא"ל 
____________________ 

 פקס' 
____________________ 

 ____________________ חתימה + חותמת 
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 הגשהנוסח כתב ערבות  - 1 נספח

 
 

 
          לכבוד

    בע"מ כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
      11התע"ש רח' 

       כפר סבא
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על
מס'  משותףמסגרת וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז  ,(שקלים חדשיםאלף שבעים וחמישה ) ₪ 75,000עד לסך של 

ומלא של  ( ולהבטחת מילוי שלםהמכרז – )להלןכפר סבא מים וביוב בעיר ניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות  01/2020
 .על ידי המציע כל תנאי המכרז

 
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם כום עד לסכום הקרן כל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 

 .וחובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים 
 למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן. 

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו על 

 
 ועד בכלל. 2020 לשנת מאילחודש  4ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 
 
 

 
     בכבוד רב,

                      ___________________ 
 

 
  



 

 538מתוך  21עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 הגשהנוסח כתב ערבות  - 1.1 נספח
 
 

 
          לכבוד

    תאגיד מים וביוב בע"מ –פלגי שרון 
   135ויצמן רח' 

       כפר סבא
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על
מס' מסגרת משותף וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז  ,(שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) ₪ 75,000עד לסך של 

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של המכרז – )להלןכפר סבא מים וביוב בעיר ניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות  01/2020
 .על ידי המציע כל תנאי המכרז

 
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם כום עד לסכום הקרן כל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 

 .וחובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים 
 דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן.  למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל. 2020לשנת  מאילחודש  4ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 
 
 

 
     בכבוד רב,

                      ___________________ 
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  חתימת המציע: _____________ 

 בתנאי הסף התצהיר בדבר עמיד – 2נספח 
 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 

 (.המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 
 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .1

 
)לא תתאפשר הגשת הצעות  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל .1.1

 .במשותף(
 

–התשכ"ט ,ההצעה בפנקס הקבלנים )עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהמציע רשום ביום הגשת  .1.2
 , לפחות.2-ג ג( בסיווכבישים, תשתית ופיתוח) 200 ראשי ףבענכדלקמן: והתקנות על פיו(  1969

 
מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות נובע ה, 2018 – 2016המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  .1.3

)לא כולל מע"מ(,  מיליון שקלים חדשים( חמישה עשר)₪ מיליון  15)לרבות תשתיות ניקוז, מים וביוב(, עומד על 
 . לפחות

 
למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות פיתוח הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה והכוללות עבודות מים וביוב, עבור  .1.4

מיליון שקלים חדשים(, לא  עשר שניים)₪ מיליון  12)שלושה( גופים ציבוריים, לפחות, בהיקף כספי מצטבר של  3
מיליון  3)אחד( מהפרויקטים הנ"ל הינו בהיקף של  1פחות וזאת כשל 2019עד  2016כולל מע"מ, לפחות, במהלך השנים 

 מיליון שקלים חדשים(.ה שלוש)₪ 
 

 :סעיף זהב
 למציע, כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות. –"ניסיון מוכח" 

תאגידים , רשויות מקומיות, 1992-)א( לחוק חובת המכרזים,תשנ"ב2הגופים המנויים בסעיף  –" גופים ציבוריים"
 .עירוניים )כמשמעם בפקודת העיריות( ותאגידי מים וביוב

 .2019עד  2016השנים במהלך  העבודות במסירה סופיתאת ומסר ובלבד שהשלים  –ע" ו"ביצ
 .במכרז נכון למועד הגשת ההצעות – "היקף כספי"

 
 .לתנאי המכרז 10.3המציע צרף להצעתו ערבויות הגשה כאמור בסעיף  .1.5

 
 המציע רכש את מסמכי המכרז. .1.6

 
 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .2

    _______________                                           
 חתימת המצהיר

 אישור
 

, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב י______________ הופיע בפניהנני מאשר בזה כי ביום 
_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  

חוק, אישר/ה את נכונות ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

         ___________________ 
 ,עו"ד____________                      
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  חתימת המציע: _____________ 

 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית – 3נספח 
 

 
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
מס' פומבי מכרז בהמציע  ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם 

 .כפר סבאמים וביוב בעיר ניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ________ 
 
שקדמה חודשים(  12)המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה  .1

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון ללמועד 
 
ה לא היתה בשלוש אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונ .2

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד ( 3)
 
 אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש .3

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3)
 
וכל תקנות  1953-התשי"ג ,להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוערהמציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם  .4

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה מכוחו. 
 
עבירה הנוגעת המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או ב .5

. ידוע למציע שבמקרה של למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ( השנים שקדמו7) בשבעוזאת  לתחום עיסוקו של המציע
 הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד  .6

. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע לעיל 5בס'  עבירה פלילית כאמור
 ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן:

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ . 

 
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט 

 ו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.לעיל ולא תהא ל
 

 *מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .7
 

                                __________________ 
 חתימת המצהיר               
      

 אישור
 

במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, 
עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
        ___________________ 

 "ד, עו_____________  
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  חתימת המציע: _____________ 

 רו"חאישור  – 4נספח 
 

 
 

  לכבוד      לכבוד
 תאגיד מים וביוב בע"מ –פלגי שרון   בע"מ  כפר סבאהחברה הכלכלית לפיתוח 

 135רח' ויצמן      11התע"ש רח' 
 כפר סבא     כפר סבא

 
 א.ג.נ.,      א.ג.נ., 

 
 

 כספיתאישור רו"ח בדבר היקף פעילות הנדון: 
 

חשבון של המציע, ביקרנו הוכרואה ( המציע –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 
ביחס לעמידתו  ופרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר

 מן:בחוברת המכרז(, כדלק 2)נספח בתנאי הסף 
 
 
 גיד רשום כדין בישראל.מציע הוא תאה .1

 
מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות )לרבות נובע ה, 8201 – 6201של המציע בשנים  המצטבר הכספיהמחזור  .2

שקלים חדשים()לא כולל ______________________ ₪ )מיליון _______  סך של , עומד עלמים וביוב(ניקוז, תשתיות 
 . לפחותמע"מ(, 

 
 . אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.והצהרתו של המציע הינו באחריות

 
 ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. 

 
לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, 

 הכלול בו.את המידע 
 
 
 
 
 

  ________                   ____________________________ 
  )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(             תאריך   
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  חתימת המציע: _____________ 

 ניסיון מקצועיפרוט וצהיר ת – 5נספח 
 
 

 
 הנחיות כלליות:

  מוכח במסגרת המכרזבדבר ניסיון מקצועי של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ניסיון פרוט  יכלולשלהלן התצהיר . 

  לתנאי  3.4פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף
 אלה )אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות(:המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת 

o ו אישורי המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים אמהפרויקטים של כל אחד  ההשלמה מועד
 . מזמין או תעודת השלמה

o אישורי או מאושרים סופיים חשבונות כגון, המציע ידי על המוצגיםמהפרויקטים  אחד כל של הכספי ההיקף 
 .בדבר היקף כספי בפועל מזמין

 לפיכך, יש לפרט בתצהיר את כל הנתונים ו הינן דרישות סף מינימליותהמכרז לתנאי  3.4ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי
 הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

  על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה.לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה מומלץ 
 

 
מקצועי של פרופיל כן ו)בנוסח המצ"ב להלן(  ותעבודההמלצות מזמיני על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן חובה 

 .המציע
 
2 
 
 

אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 .(המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ )להלן 

 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .1
 
 ותוכן תצהירי זה אמת. זה שמי, זו חתימתי  .2
 
 
 

                                       _________________ 
 חתימת המצהיר                     

 
 

 א י ש ו ר
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה 
ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה עצמו/ה על ידי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
 
         ___________________ 

  ,עו"ד                                     
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  חתימת המציע: _____________ 

 המשך – 5נספח 
 

 בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים 
 

 ומהות פירוט תיאור האתר וכתובתו שם המזמין מס'
העבודות 

 שבוצעו

מועד תחילת 
 וסיום העבודות 

היקף כספי )לא 
 *כולל מע"מ(

 שם איש קשר
+  במזמין

 ישיר טלפון

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
 
 
 
 

    

5   
 
 
 
 

    

 
 

ן סופי / דף אחרון של חשבון -לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח* על המציע 
 סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות.
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  חתימת המציע: _____________ 

 נוסח המלצה לשימוש המציע
 

 לכבוד       לכבוד
 תאגיד מים וביוב בע"מ –פלגי שרון    בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 

 באמצעות המציע     המציע באמצעות
 א.ג.נ.,       א.ג.נ.,

 
( בדבר וביוב עירוניים/תאגידי מיםגוף ציבורי )מדינת ישראל/ חברות ממשלתיות/רשויות מקומיות/תאגידים אישור הנדון: 

 ביצוע עבודות על ידי המציע
 

 ____________________   שם הגוף הציבורי:
 

 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

 _________________________________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים הננו מאשרים בזה כי המציע/ה .א
 :בלבד( 2019עד  2016)בשנים 

 
 פירוט העבודות שם הפרויקט

)סלילה, פיתוח, שצ"פים, 
ניקוז, תשתיות, תשתיות 
 מים וביוב(

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
 ן סופי מאושר(-)לפי ח

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

 לשביעות רצוננו המלאה
העבודות בוצעו  – 2

 לשביעות רצוננו
העבודות בוצעו  – 3

 לשביעות רצוננו החלקית
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 )מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג שהוא( תלויות ועומדות כלפינו. יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 
 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג

 
 :הערות נוספות .ד

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

.__________________________________________________  
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 
  צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד )חתימה + חותמת(.חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה 
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  חתימת המציע: _____________ 

 פרטי מציעעו"ד בדבר אישור  – 6נספח 
 
 
 

 
 לכבוד       לכבוד

 תאגיד מים וביוב בע"מ –פלגי שרון    בע"מ כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
 135רח' ויצמן       11התע"ש רח' 

 כפר סבא      כפר סבא
 

 א.ג.נ.,       א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע אישורהנדון:                          
 
 

 –להלן )__ ___ח.פ./ח.צ./ת.ז. ____________________, לבקשתו של ______________________ עורך דין אני הח"מ, 
 :כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .1
 

 ____________________גב' / מר  _________________ ת.ז. 
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה  .2
למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע  החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע הינהשבגדר מסמכי המכרז 

 למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 
 

 :להלן דוגמת החתימה .3
 
 

__________________________ 
 
 שלו.התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות  .4
 

 
  _________      __________________ 
 ר, חתימה וחותמת .שם, מ      תאריך        
 

, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע
  ן מרשם החברות.שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מידע מועדכ

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 538מתוך  29עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
 

 מסגרתהסכם 
 

 מים וביוב ניקוז, פיתוח תשתיות ותשתיות לביצוע עבודות 
 כפר סבאבעיר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2020ינואר 
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  חתימת המציע: _____________ 

 נוסח הסכם ההתקשרות –' גמסמך 
 

 ענייניםהמפתח 
 

 ;דף ריכוז נתוני החוזה
 

 ;חוזה
 

 ;תנאי החוזה
 

 כללי –פרק א'  
 

 הגדרות ושונות .1

 מפקח ויומן עבודההתפקידיו וסמכויותיו של  .2

 סתירות בין מסמכים והוראות מילויים .3

 אספקת תכניות .4

 עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה .5

 זכות החברה למסור עבודות .6

 תאום עם קבלנים אחרים .7

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח .8

 חוזהערבות לקיום  .9

 מסירת הודעות .10

 בוטל .11

 הסבת החוזה .12

 רשימת קבלני משנה .13

 אחריות .14

 חייבויותיותההקבלן והצהרות  .15
 

 הכנות לביצוע וביצוע –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16

 תקופת ביצוע ולוח זמנים .17

 מים, חשמל, סימון, שילוט ומבנים עבור מנהל הפרויקט .18
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 מטעם הקבלןהשגחה  .19

 העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן .20

 הרחקת עובדים .21

 שמירה ושאר אמצעי זהירות .22

 קיום דרישות הדין  .23

 פגיעה בציבור .24

 נזיקין למקום הפרויקט .25

 לגוף או לרכוש נזיקין .26

 שיפוי החברה על ידי הקבלן .27

 ביטוח .28

 פיקוח על ידי המפקח .29
 
 
 
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 רישיונות ותשלום אגרהמתן הודעות, קבלת  .30

 זכויות, פטנטים וכיו"ב .31

 עתיקות .32

 תיקון נזקים לדרך או מתקנים .33

 מניעת הפרעה לתנועה .34
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  חתימת המציע: _____________ 

 העברת משאות מיוחדים .35

 ניקוי מקום העבודה .36
 

 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן .37

 כח אדם ותנאי עבודה .38

 פנקסי כח אדם .39

 העדר יחסי עבודה .40
 

 ציוד, חומרים ומלאכה –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .41

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 חומרים וציוד במקום העבודה .43

 אישור מוקדם .44

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .45

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .46
 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן .47

 הקבלןהעמדת מקום העבודות לרשות  .48

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .49

 קצב ביצוע העבודות .50

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים .51

 הפסקת העבודה .52

 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53

 הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות .54

 זמני ביצוע העבודות .55
 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
 

 תעודת השלמה .56

 בדק, ערבות בדק ואחריות .57

 תעודת סיום .58

 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 59)ב( ו/או  57)ב( ו/או  52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .60
 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים .61

 הערכת שינויים .62

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( .63
 

 מדידות –פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64
 

 תשלומים –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 התייקרויות .66

 מחירי היחידות .67

 בוטל .68

 קיזוז .69

 חשבונות חלקיים .70

 סילוק התמורה .71
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 ם השיפוטמקו .72

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק יב' 
 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודות .74

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .75

 אי אפשרות המשך ביצוע העבודות .76

 מס ערך מוסף .77

 רישיונות .78
 

 ;נספחי החוזה
 

  ;(המכרז לחוברתמסמך א' תנאי המכרז )  נספח א'
 ;(המכרז לחוברתמסמך ב' )המציע הצעת   נספח ב'
במהדורתו המעודכנת, לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט הכללי,  המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית 'נספח ג

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה אינו מצורף אך –בין שהם מצורפים להם ובין שלא 
 (המכרז לחוברת 1-מסמך ד')לביצוע העבודות מיוחדים תנאים ומפרטים טכניים  נספח ד'
 ;בוטל נספח ה'

 ;(המכרזלחוברת מסמך ה' )מחירון  'נספח ו
 ;ובדק ביצוע נוסח ערבות נספח ז'

 ;הוראות בטיחות לעבודת קבלנים (1נספח ח' )
 הוראות בטיחות; –הצהרה והתחייבות קבלן  (2)נספח ח' 

 דף הסבר לעבודות חריגות; (3נספח ח' )
 עבודה;הזמנת דוגמת  (1נספח ט' )
 דוגמת צו התחלת עבודה; (2נספח ט' )

  ;תעודת השלמה  (1י' )נספח 
 הצהרה על העדר תביעות; (2)' ינספח 

 )טופס טיולים(; תעודת מסירת העבודות (3) נספח י'
 ;סיום )תום תקופת בדק(תעודת  (4י' )נספח 

 ;+ גבולות אחריות אישור עריכת ביטוחי קבלןנספח ביטוח +  נספח יא'
 ;שיון קבלן תקףיר  נספח יב'
 טבלת קנסות.  נספח יג'
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  חתימת המציע: _____________ 

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה –דף ריכוז נתוני החוזה 
 יימסרו לביצוע בזמן הכללת הקבלן במאגר()דף זה ימולא על ידי הצדדים ביחס לכל אחת מהעבודות אשר 

 
סעיף 
 בחוזה 

  

  
 בהתאם לצו / צווי התחלת עבודה

שם /מקום הפרויקט
 :המתחם

 2-גבסיווג  200ענף ראשי  
 

סיווג הקבלן בפנקס 
 הקבלנים:

 
65 
 

 
 בתוספת מע"מ₪,  ___________________

 
 התמורה או סכום החוזה:

42  %2 
 

 דמי בדיקות:

 התחלת עבודה / צווי בהתאם לצו 47
 

 מועד ההתחלה:

 כמפורט בצו / צווי התחלת עבודה 17
 

 משך הביצוע:

 התחלת עבודה / צווי צוב כמפורט 17
 

 מועד סיום:

. בתוקף מסך העבודות אשר יימסרו לביצוע 5% 9
)תשעים( יום לאחר מועד המסירה,  90עד 

 לפחות

 ערבות ביצוע:

 חודשים, לפחות 24למשך  2.5% 57
 

 ערבות בדק:

 ;יום 30בגין כל יום אחור עד  0.1% 51
  .מעבר כל יום נוסףבגין  0.2%

 פיצוי בגין איחורים

 יום;  70שוטף +  –ן חלקי -ח 70
 יום. 70שוטף +  –ן סופי -ח

 תנאי תשלום:

 ;נדרש –מנהל עבודה בכיר  20
 ;נדרש –מהנדס ביצוע 

 ;נדרש –מודד 
 נדרש; –ממונה בטיחות 

 לא נדרש;–בקרת איכות 
 לא נדרש.–אחראי לו"ז 

הצוות המקצועי מטעם 
 הקבלן:

 
 

_________________________ 
  חתימת הקבלן            
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  חתימת המציע: _____________ 

 מסגרת חוזה

 2020ביום ___ לחודש _____ שנת  בכפר סבאשנערך ונחתם 
 

 
 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח  בין

 , כפר סבא11התע"ש מרח' 
 :כדין באמצעות מורשי החתימה

 , מנכ"ל החברהאלעד קנדלמר 
 גב' _________/מר

 מצד אחד;       (המזמין אוהחברה  –)להלן 
 
 

 ח.פ/ח.צ_____________ _____________________ לבין
 מרח' ______________________ 
 טל': _____________; פקס': ______________ 
 באמצעות מורשי החתימה: 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 

 מצד שני;        (הקבלן – )להלן
 
 

עבור , כפר סבאעיר התחום מים וביוב בניקוז, פיתוח תשתיות צמודות ותשתיות עבודות בביצוע נת יוהחברה מעוני הואיל 
  (;עבודות הפיתוח או העבודות – )להלןהעירייה( –)להלן כפר סבא עיריית 

 
 (;המכרז – לביצוע העבודות )להלן 01/2020מס'  משותףמסגרת והחברה פרסמה מכרז   והואיל

 
 והקבלן הגיש הצעה למכרז; והואיל

 
 (; הצעת הקבלן – במכרז )להלןנמצאה על ידי ועדת המכרזים של החברה כהצעה הזוכה והצעתו של הקבלן  והואיל

 
  ;ובכפוף למסמכי המכרז ומצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעתוהקבלן  והואיל

 
כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הקבלן מצהיר ו והואיל

המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה,  בענף ובסיווג, והתקנות על פיו 1969-בנאיות תשכ"ט
וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים  ,כנספח יב'כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים 
 ; 1976 – כדין( תשל"ו

 
וכח האדם המיומן לביצוע  והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים והואיל        

  .העבודות
    

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
  

 כללי –פרק א' 
 
 הגדרות ושונות .1

 : בצדם עות הנקובהתהיה למונחים הבאים המשמזה  בחוזה (א)
 

וכל מי שמוסמך  ומורשיה המוסמכים,ע"מ לרבות נציגיה בכפר סבא ית לפיתוח החברה הכלכל   "החברה"
 .(המזמין –)להלן גם  לפעול מטעמה

 
 .כפר סבאעיריית   "העירייה"
 
מנהל הפרויקט מטעם החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום כמי שנקבע  "המנהל"

 המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. 
 
לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו,  " הקבלן"

 עמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.בשבילו או מט
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  חתימת המציע: _____________ 

  
 . מהןאו חלק העבודות ע"י המנהל או החברה לפקח על ביצוע  מי שנתמנה בכתב "המפקח"
 
 . העבודותהתכנון שמונו ע"י המנהל או החברה לצורך תכנון  י/האדם ו/או משרד  המתכנן""
 
ר שיועסק על ידי החברה בקשר עם וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אח כמאימהנדס, יועץ,  " היועץ"

 העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן.
 

על ידי החברה בעבורה ו/או בעבור עיריית כפר אשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועל כל העבודות  " "העבודות
בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל  ןשיש לבצעו, ו/או על ידי עיריית כפר סבא באופן ישיר סבא

, גידור והמלאה של עבודות הפיתוחהנדרשות להשלמה המוחלטת  ,מכל מין וסוג שהוא ,העבודות
, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים ביצוע העבודותהאתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת 

אלא אם נקבע מפורשות אחרת, וכן כל  הביצוע, לרבות תחילת ,הדרושים לביצוע העבודות
בצורה  ותיהיו תואמ ןלמצב בו ה הןעל כל פרטידות הפיתוח עבוהעבודות הנחוצות להבאת 

וכל רשות אחרת, כפי  העירייההחברה, הבניה, דרישות  ימוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתר
שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים 

סופי ומלא וכן  ,הסכם אחרת( באופן מושלםהנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות ב
ה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר יולעירי לחברה העבודותמסירת 

 בהסכם. 
 
 .הסופית ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן " ביצוע העבודות"
  
 .הימנועל כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד מסגרת חוזה  " החוזה"
 

 "העבודות"מקום 
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים   "האתר" או

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
 
ם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז הצעתו של הקבלן, אכל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב ב " סכומי הערבויות"

 ים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן. מסו
 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום   "התמורה"
הנקוב בהתאם להוראות  הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום

 החוזה.
  
לביצוע" ידי המנהל ומי מטעמו בחותמת "-התכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על " תכניותה"

אלה הנושאות  על פניעדיפות כניות הנושאות תאריך מאוחר יותר והנושאות חתימה ותאריך. ת
יהיו התוכניות  ,תכניות כאמוראם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תאריך מוקדם יותר. 

לרבות כל שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה  חד,אלה המפורטות במפרט הטכני המיוהמחייבות 
 מאותן תכניות.

 
   .מחירוןמחירי יחידה כפי שהם מפורטים ב "יחידההמחירי "
 
הביטחון אגף  משרדית בהשתתפות משרד-המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין " המפרט הכללי"

בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים 
וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. 

 המפרט הכללי אינו מצורף אך  מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה זה.
 
 המפרט הטכני "

, הדרישות נשוא החוזה לעבודות הפיתוחמכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  " המיוחד
הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד 

 על כל חלקיו.  (1-)מסמך ד' ממסמכי החוזה כמפורט בנספח ד'
 

 תנאים כלליים "
 . לאתרהוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד  "מיוחדים 

 
 . יחדיוהמפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד  " המפרט"

 
למטרת ביצוע העבודות ביצוע העבודות חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום  " חומרים"

וכן מתקנים העתידים להיות  ,מוגמריםוהשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא 
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 חלק מן העבודות. 
 
 תוך כדי ביצוע העבודות,אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום  ,"  קבלנים או ספקים כלשהםקבלנים אחרים"

 ע"י הקבלן, בין מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא. העבודות ובזמן ביצוע 
 
 . או על ידי המנהל די החברהמודד מוסמך שימונה על י " מודד"

 
 לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות. "המבנה"

 
 מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (ב)

 

במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם,  ,הןוכל הקשור והכרוך ב העבודותהוראות חוזה זה חלות על ביצוע  (ג)
 החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.  (ד)
כלל מסמכי מכרז המסגרת, לרבות תנאי המכרז, חוזה זה כולל כנספחים המצורפים לו את מובהר מפורשות, כי 

 המפרטים, המפרטים המיוחדים וכיו"ב, בין אם צורפו לו ובין אם לאו ויש לקרוא חוזה זה והנספחים כאמור כאחד.

 

 כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. (ה)

 

 לא יחול על היחסים בין החברה לבין הקבלן מכוח חוזה זה.מעת לעת, כפי שנוסחו  ,1974-תשל"דה ,חוק חוזה קבלנות (ו)
 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה .2
 

המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב  (א)
יצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הב

 כדלקמן:  ,הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא

 

 ואהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות  (1
ידי מפקח  תוך  התקופה שתקבע עלראות המפקח למפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הו

 תהיינה על חשבון הקבלן. בגין כך וכל ההוצאות 

 

 . לביצוע העבודותהמפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  (2

 

אם לפי דעתו  ,או עבודה במקצוע מסוים מהן,המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק  (3
 . המנהלאו הוראות  יםבהתאם לתכניות, המפרטהעבודות מבוצעות ן אי

 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן  (4
 ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן. 

 

לא יפטרו את הקבלן מאחריותו מעשה או מחדל מצד המפקח, ובכלל זאת האמור בסעיף זה, משום דבר  (5
 על המפקח או על החברה אחריות כלשהי צוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטילילמילוי תנאי חוזה זה ולב

 בקשר לכך.

 

בכדי  חלק מהעבודות אשר בוצעו על ידוהקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות  (6
, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה

על חשבון  ותעבודאו להרוס כל חלק מה ותהורות להסיר את הכיסוי מעל העבודרשאי המפקח ל –כאמור 
 הקבלן.

 

נו בא כוחה המקצועי של החברה. את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור התכניות יהמפקח ה (7
ן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות יקבל הקבל

 המפקח. 

 

אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי  (8
 .במלואן כל תנאי חוזה זה
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 שה עותקים והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר: ובשל(. היומן ינוהל היומן – הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן (ב)

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות.  (1

 .מקום הביצוע או המובאים ממנוכמויות החומרים למיניהם המובאים ל (2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.  (3

 והמוצא ממנו. העבודות ביצוע הציוד המכני המובא למקום  (4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. (5

 .ביצוע העבודותתנאי מזג האוויר השוררים במקום  (6

 ביצוע העבודות במשך היום. ההתקדמות  (7

כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (8
 העבודות.

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:  (ג)

 

 , הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.הוראותיו שלוהוראות המנהל או  (1

 כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. (2
 

 הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן, בתום הרישום בו, ע"י כל יוםבהיומן ייחתם 
 . ולחברה בכל יום

 
, אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה. למען הסר העבודותהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע  (ד)

 ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. 

 

ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר )חמישה(  5להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך הקבלן רשאי יהיה  (ה)
ימים מעת הרישום, )חמישה(  5תוך לעיל רשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור ייו של הקבלן הסתייגות

 רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן. 
 
, ישמשו כראיה בין הצדדים לעיל )ד( ם ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטןרישומי (ו)

על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש 
 ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית.

 
ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה לאתר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת הקבלן יאפשר  (ז)

 כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. 
 
צוע הפרויקט, כמפורט הקבלן יקים, על חשבונו, מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום בי (ח)

 . או בהתאם להנחיות המנהל אשר תינתנה לו בכתב במפרט
 
 היומן הינו רכוש החברה. (ט)

 
 יםיסתירה בין מסמכים והוראות מילו .3

 
הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל  (א)

 ו/או העדר נתונים בהם.   , השמטהסתירה, אי התאמה

 

מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק  ותגילה הקבלן סתירה בין הורא (ב)
יפנה הקבלן בכתב למפקח  -ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

 . החלטת המפקח תהיה סופיתי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפ
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה  (ג)
לעניין  –ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 יהא כדלהלן: – הביצוע
 
 ;לביצוע תכניות .1

 מפרט טכני מיוחד; .2
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 ;מחירון .3

 אופני מדידה מיוחדים; .4

 מפרט כללי; .5

 תנאי החוזה; .6

 תקנים ישראלים. .7
 

לגבי הוראות לא סותרות ייחשב כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. 
 הדבר כהשלמה ממסמך למסמך. 

 

רטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים של פ (ד)
התיאורים התמציתיים, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף 

כמתייחס  מחירוןה שבובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידמחירון ב
 ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.חירון מלעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין ב

 
 –בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 יהא כדלהלן: – לעניין התשלום
 

 ;מחירון .1

 מדידה מיוחדים;אופני  .2

 מפרט טכני מיוחד; .3

 תכניות; .4

 מפרט כללי; .5

 תנאי החוזה; .6

 תקנים ישראלים. .7
 

לרבות תכניות  ,, הוראות משלימותהעבודותתוך כדי ביצוע  מפעם לפעםהמפקח, להמציא לקבלן  ך גםרשאי המנהל וכ (ה)
 . לפי הצורך

 

הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה  מחייבות אתלעיל ( ההמפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) הוראות המנהל או (ו)
 . שלהלן בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'

חשב ימחירון בהמתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול במפרט ואו פריט כי כל סעיף מפורשות בזאת ומובהר מוסכם  (ז)
 . יחשב ככלול בתמורהכל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות  ,כמו כן .ככלול בתמורה

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים 
המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או 

הבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ה
 שא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.יכאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, י

 
 אספקת תכניות .4
  

העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל( 3)שלושה  (א)
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו  ביצוע העבודותיוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  –

 ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
 
, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם באתריוחזקו על ידי הקבלן  מהחוזה קהעתקים מכל מסמך המהווה חל (ב)

 תב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.בכ
 

 של החברה ו/או מי מטעמה  עבודות אחרות .5
 

יהוו את נשוא  ,והתכניות המצורפותמחירון לרבות המפרט,  ,מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה (א)
לקבלנים לזכיינים האחרים הנכללים במאגר, החוזה. ידוע לקבלן כי החברה מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור 

ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים. 
כל עבודה  ביצוע העבודותסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום החברה ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למ

בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות 
ולקיים את כל ההוראות ביצוע העבודות וברשתות החשמל והמים שבמקום  שבאתרשימוש לקבלנים כאמור במתקנים 

מפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. הקבלן שה
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בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים  בביצוע העבודות באתרמתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים 
 הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור. 

 
המבוצעות על ידי  ,ישות כלפי החברה בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות כנ"ללא תהינה לקבלן כל תביעות או דר (ב)

 החברה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה.
 
המועסק ו/או יועסק ל קבלן אחר לכ ,, לפי הוראות המפקחותהקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאות בין היתר, מתחייב (ג)

והן בסמוך ביצוע העבודות ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום -ידי החברה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על על
שר בשירותים ובמתקנים שהותקנו אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפ

לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת החברה כי הקבלן  ,ו. למען הסר ספק מודגשיד על
 ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי.

 
 זכות החברה למסור עבודות .6
  

סור לאחר או לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית החברה למ 5האמור בסעיף 
 . והכל בשים לב לעובדה כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת מעבודות הפיתוחלאחרים ביצוע כל חלק 

 
ם לביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, קבלנים נוספי

 . (עבודות ייעודיות-ו ייחודייםקבלנים  – )להלןבאתר ימות מלאכות ו/או מערכות מסו
 

החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני 
. ואולם, הקבלן מתחייב , אלא אם נקבע מפורשות אחרתו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים

לשם  ,, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י החברהלאתר ם של הקבלנים הייחודייםלאפשר בכל עת ומצב כניסת
 ביצוע עבודות ו/או אספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי.

 
 תאום עם קבלנים אחרים  .7
 

כולל שילובו  ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא
דרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות שיי

, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה תנועה
 להלן. 

 
 קח לשביעות רצון המפ העבודותביצוע  .8
 

דלעיל, לשביעות רצונו המוחלטת  2בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  העבודותהקבלן יבצע את 
 של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 
 )ערבות ביצוע( ערבות לקיום החוזה .9

 

, כולן או מקצתן, בכל הנוגע לביצוע העבודות אשר תימסרנה לקבלן לביצוע מילוי התחייבויותיו על פי החוזהלהבטחת  (א)
בהתאם ₪  75,000 -כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה ערבות מסגרת בסך השווה ל מתחייב הקבלן למסור לחברה

 לנוסח המפורט בנספח ז' למסמכי המכרז.

 

, כולן או מקצתן, בכל הנוגע לביצוע העבודות אשר תימסרנה לקבלן לביצוע על פי החוזהלהבטחת מילוי התחייבויותיו  (ב)
במעמד קבלת צו התחלת עבודה ו/או במעמד חתימת נספח התקשרות ספציפי לחוזה , מתחייב הקבלן למסור לחברה

משווי  5%-השווה לבסך כספי להלן,  ף( בנוסח המצורביצוע ערבות – )להלןוצמודה ערבות בנקאית אוטונומית זה, 
יהיה או חידושה. תוקפה של הערבות /כשיעורו בעת הוצאתה ו ובתוספת מע"מ, העבודות אשר נמסרות לקבלן לביצוע

 ימים לאחר מועד המסירה כהגדרתו להלן. )תשעים(  90תום עד ל

 

הקבלן. מבלי לפגוע לוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי ילקיום ולמ כבטוחהתשמש תוחזק בידי החברה והערבות  (ג)
 סוי של:יבכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכ

 

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו לחברה ו/או לעירייה כל נזק או הפסד העלול להיגרם  (1
 מתנאי חוזה זה. 

ייב בהם בקשר עם חוזה להוציא או לשלם או להתח יםעלולו/או העירייה כל ההוצאות והתשלומים שהחברה  (2
 .זה

 לעמוד בהן. יםעלול ו/או העירייהכל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה  (3
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אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כספים  – של כספים לחברה מאת הקבלן השבה (4
 ביתר. 

 פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה. (5

בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים,  (ד)
 ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

 

הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח כי  (ה)
)שלושים(  30הארכתה מעת לעת, עד  אילהלן, באופן ש (יא)תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק הערבות 

חשב להפרה יסודית של ההסכם והחברה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, תיום לפני מועד פקיעתה, 
 זה זה ו/או על פי כל דין. לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חו

 
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן. (ו)

 
 
תהיה החברה רשאית לממש את  –לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות  –הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו  (ז)

גבייתה של הערבות ו/או להעלות כל טענה בקשר עם הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד 
 כאמור.

 
ן זכות כלשהי על ידי החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבל – יגבהאם  –סכום הערבות שיגבה  (ח)

או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר /מנהליה ואו /ודירקטוריון החברה לבוא כלפי החברה ו/או 
 למימוש הערבות.

 
 לחברה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן. ליאמינימסכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם  –אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה  (ט)

 
אין באפשרות למימוש הערבות ע"י החברה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית  (י)

 לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.

 

ביחס לכל אחת ואחת מהעבודות השונות יום ממועד מסירת תעודת השלמה )תשעים(  90לקבלן תוך  הערבות תוחזר (יא)
 , כמשמעה להלן.ביחס לאותן עבודות ובלבד שהקבלן מסר לחברה את ערבות הבדקאשר תימסרנה לו לביצוע בפועל 

 
 מסירת הודעות  .10

 
כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך      

שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה  72
 השיגור בפקס. ין על גבי אישורתיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוששוגרה בפקס, 

 
 .בוטל .11

 
 הסבת החוזה .12

  
או , או כל זכות ו/ןאו מקצת ןכולהעבודות, של  ןלהסב או להעביר לאחר את ביצועאו  למסור רשאיאין הקבלן  (א)

, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש, אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה לרבות לקבלני משנההתחייבות מכוחו 
 לא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן .חוזה זההבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  ,. ואולםשלא בהתאם להוראות חוזה זה
 , לאחר.מהן, או של חלק העבודותשל  ןאין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועלפי שיעור העבודה, 

 
כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא זו כאמור, אין בהסכמה  החברה הסכמה נתנה (ב)

 העבודות, נציגיהם ועובדיהם. ימחדל של מבצע ו/או ישא באחריות מלאה לכל מעשהי
 
כמתחייב  1969-תשכ"ט ,הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ג)

 ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום, כאמור.מהוראות המכרז 

 

החברה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות  (ד)
  עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך.

 
 רשימת קבלני משנה מורשים  .13
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הקבלן מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום  (א)

וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה  באופן התואם היקף העבודות 1969-תשכ"ט ,קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
 החוזה בכלל.על פי הוראות סעיף זה והוראות 

 
רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע מלאכה מסוימת כקבלני מראש, הקבלן יעביר לאישורו של המפקח,  (ב)

 .בהתאמה ,שמות לגבי כל מלאכה 3משנה, הרשימה תכלול לא פחות מאשר 
 
לני משנה. המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע עבודות כקב (ג)

המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו 
 קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע. 

 

( לעיל, את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף קטן )א( לעיל, יעביר גפסל המפקח על פי סמכותו בסעיף קטן ) (ד)
ר המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רשימה חדשה כאמור או אם פסל המפקח את כל הקבלן לאישו

שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור  3הקבלנים הרשומים ברשימה החדשה, תכלול הרשימה 
 אחד מהם בלבד כרשאי לעסוק בביצוע העבודות כקבלן משנה. 

 
 אחריות  .14

 
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל,  13 -ו 12אמור בסעיפים כנתנה החברה הסכמתה 

, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, העבודותישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי ילפי החוזה, והקבלן 
 עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.

 
 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .15

 
 צהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי:הקבלן מ

 

והתקנות מכוחו באופן התואם היקף  1969-תשכ"טה ,הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (א)
העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור 

 ל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור.המאפשר לנכות מכ

 

לרבות מסמכים אשר  ות,י ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודעיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכ (ב)
לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות 

 או הערות לגביהם.
 
לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל בביצוע העבודות בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים הקשורים  (ג)

יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת  שביקש ולא קיבל, וכי
 וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין. היהחשמל, העירי

 
ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם  (ד)

שג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע והם נמצאים ברשותו או בהי
 לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

 
פרטי העבודות והיקפן, בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על יקהוא  (ה)

קים על מנת לתת לקבלן תמונה ם מפרטים מלאים, אולם הם היו מספבל אינם מהווייהביא בחשבון שההסברים שק
נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים 

 האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.

 

בקבלת כל ו/או בסמוך לקבלת כל צו התחלת עבודה ו/או הזמנת עבודה באחריותו לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה  (ו)
 מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.

 

אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות והנתונים הדרושים  הוא (ז)
 ע העבודות.לביצו

 
ידוע לו כי בין השלמת ביצוע עבודות נשוא הזמנת עבודה )או פקודת עבודה( אחת לבין קבלת הזמנת עבודה נוספת  (ח)

"(; הקבלן מצהיר ומסכים כי לא ישולמו תקורות כלשהן תקופת/ות המתנהת המתנה )להלן: "ועשויות להיות תקופ
עוד מודגש  .ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים
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  חתימת המציע: _____________ 

ך ששמאחר והחברה אינה מחוייבת בהעברת עבודדות כלל לא יהיו לקבלן כל טענות מקום בו תקופת ההמתנה תמ
  לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 
מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי בכל מקרה אחר בו יהא הזכאי לתשלום תקורות אתר, יחושב הסך האמור לו 

 .אתר כאמור בספר הכחוליהא זכאי הקבלן אך ורק בהתאם לנוסחאות חישוב תקורות 
 
דות גם לאחר בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( לעיל, רשאית החברה להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבו (ט)

והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה  ,תחילת ביצוען ובמהלכן
זמניות פסקות . לא ישולמו תקורות כלשהן בגין החודשים 6ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על  ,לחידושן מאת החברה

ו ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/אכאמור, 
 וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר. 

 
)ששה( חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות, רשאי הקבלן להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך  6עברו 

"(. לא ניתנה לחברה הודעת סירוב והחברה הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, "הודעת סירובולבצען )להלן: 
 חודשים ובכל מקרה לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין כך. 6, גם לאחר חלוף יהיה הקבלן חייב לבצען

 
בכדי להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה  (י)

כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה 
 ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין.

 
. לא כפר סבאהמאושרים לעיר העזר  מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקיהוא  (יא)

 תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין.
 

הקבלן יתאם פעולות הקבלנים  .קבלנים אחריםבאתר ישולבו העבודות ייתכן וידוע לו כי במהלך ביצוע הוא מצהיר כי  (יב)
האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך. ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל 
הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור 

 וותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מ
 
החברה תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם. במקרה כזה, לא יהיה  (יג)

 קבלן ראשי. תקורותהקבלן זכאי לקבל 
 
זכות עיכבון על העבודות והוא מוותר מראש ובמפורש על לו על אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין ולמען הסר ספק,  (יד)

 ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן החברה.
 
 הכנה לביצוע וביצוע –פרק ב' 

 
 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16

 
, את במסגרת הליך ההתמחרות הפנימית בין הזכיינים הנכללים במאגר הגשת הצעתול עוברמתחייב לבדוק, הקבלן  (א)

 הןאת כמויותי ,הטופוגרפיים, המבנים הקיימים עליהם )ככל שקיימים( וותנאי ווסביבותיו, טיב ביצוע העבודותמקום 
, וכן את סביבת ההתארגנות ביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ןשל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע ןוטיב

הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה. כן מצהיר הקבלן כי השיג את כל 
 העלולות להשפיע על הצעתו. כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור.

 
הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו,  (ב)

 ,ה לו, אם תגענה לו, בגין שינוייםפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענמהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו ל
 תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.

 
כאמור  שא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות התשתיתיהקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן י (ג)

לא תיקן הקבלן נזקים כאמור, תוך המועד שהוקצב לכך על ידי החברה, רשאית החברה  בקשר עם ביצוע העבודה.
הקבלן ישא בכל . תקורה 15%על חשבון הקבלן ובתוספת לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה 

לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,  והחברה תהא רשאית לגבותן או התיקוןההוצאות הכרוכות בביצוע 
 .וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

 
 ת ביצוע ולוח זמניםותקופ .17

 

ת עבודה. הקבלן ולהלן גם פקוד ו/התחלת עבודה שייקראצווי  /הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו  (א)
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  חתימת המציע: _____________ 

פרק בתוך ולעירייה  במלואן וימסור אותן במסירה סופית לחברהאשר תימסרנה לו לביצוע עבודות הביצוע יסיים את 
הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח  הביצועממועד תחילת הזמן אשר ייקבע במסגרת צו / צווי התחלת העבודה, 

תקופת הביצוע, לוח  – הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב )להלן
 מועד המסירה(. -זמנים לגמר ביצוע ו

 
 .במסירה סופית מסירתןוהשלמת כל העבודות  –יין סעיף זה סיום העבודות לענ

 
בפיצויים העירייה או /ויזכה את החברה  ,לרבות מועד המסירה ,אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים (ב)

מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק 
 המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה. 

 

עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים  )א( לעיל[17]סעיף ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע  (ג)
 .א אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זהלעבודה מכל הרשויות המוסמכות אל

 
ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור  (ד)

 החוזה ו/או על פי הדין. יתרופה אחרים הנתונים לחברה על פ אחריה פיצוי מוסכם, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או
 
קבלת כל צו התחלת עבודה ביחס לכל אחת ואחת ימים מיום )ארבעה עשר(  14אישור, תוך הקבלן ימציא למפקח ל (ה)

 .(תכנית עבודה – )להלןלביצוע העבודות חוזי לוח זמנים וכן תכנית מהעבודות אשר תימסרנה לו לביצוע 
 
והתוצר הסופי, הכפוף לאישור המנהל ובלוח הזמנים המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה  (ו)

(. מובהר מפורשות כי הקבלן חייב לוח הזמנים המאושר – והחברה, ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב )להלן
 לבי העבודה המפורטים בו.לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שהעבודות בביצוע 

 
ולוח עבודה יא המוטלת עליו. אי המצאת תכנית לחוזה, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהאשר יצורף לוח הזמנים  (ז)

 י המוטלת עליו.שהכנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלזמנים 
 
יעדכן הקבלן מפעם לפעם בודות, העביצוע קצב הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות  (ח)

ובהתאם להנחיות המפקח את לוח הזמנים בתיאום עם מנהל הפרויקט. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על 
וביעד הסופי לביצוע מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני הדרך 

 .מסירת העבודותשל 
 
לוח הזמנים המצורף לחוזה מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים קיימות אבני דרך  (ט)

הקבלן במידה על ס קנהשית . המזמין יהיה ראשי להעבודותחוזיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע 
 ות המפורטים בחוזה. בלוח הזמנים החוזי בהתאם לסכומי הקנסאו ולא יעמוד באבני הדרך 

 
על ידי גורמים שלישיים בגין  יהיהקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה ו/או נגד העיר (י)

שירותים שעל מהו/או נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות 
, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראות החברה אות חוזה זה ו/או על פיהורהקבלן/קבלני המשנה לספק, שלא על פי 

לם כדמי נזק כאמור התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהחברה תש
אם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר לכך במקום הקבלן, 

 וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד עבור המנהל ומבנה שירותים  .18
 
הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות  (א)

הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם, 
כד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל כגון: התחברות, הנחת צינורות, גופי תאורה, צינורות, מכלים רזרביים ו

ע לאספקת למען הסר הספק יובהר, כי בכל הנוגוכל זאת על חשבונו בלבד. ביצוע העבודות הנ"ל ויוציאם ממקום 
, מד מים ולמלא , על חשבונובמידת הצורך ובהתאם להנחיות המפקח המים לביצוע העבודות מתחייב הקבלן לרכוש

עוד מובהר כי במועד פרסום המכרז יידרש הקבלן להפקיד ערבות נוספת בסך  בעניין זה.המים תאגיד אחר הנחיות 
 בעבור מפעל המים כפר סבא לצורך קבלת שעון מים מהמפעל.₪  20,000של 

 

הקבלן יחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. היאת הצירים, נקודות הקבע ונקודות  קבלןמפקח ימסור לה (ב)
ימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית יהיה אחראי לס

 . העבודותמרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של באתר והכביש וכל אלמנט אחר 
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 הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המקומיות ו/או המפקח. 
 

 בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות וכנדרש על פי דין.
 

ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלנים וספקים אחרים  העבודותבתחילת ביצוע  לסימוןכל ההוצאות  (ג)
עבודתם. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה על  תמורה או תקורהשל החברה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל 

 שיועמדו גם לרשות המפקח.  ביצוע העבודותמעולים במקום 

 

. נהרסו או נמחקו או טושטשו האתרוהן בתוך לאתר הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ  (ד)
או  ובמידת הצורך מדי פעם בפעם ,על חשבונו ,ידי הקבלן-נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על

ימים לאחר שנדרש לעשות )שלושה(  3. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך לפי דרישת המפקח
 ידי המפקח, תחדש אותן החברה על חשבונו של הקבלן. -כן על

 
אשר נבנו מתוך  העבודותעל חשבונו את חלקי  הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן (ה)

הבלתי מדויק  העבודותאי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק 
 פי הנחיות והוראות המפקח. -מחדש, וכל זאת על ויבוצע

 
ובכל מקרה בגמר ביצוע  – פי דרישת המפקחעל  – דלהלן, בסיום כל שלב של העבודות 60מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  (ו)

נה על פי מפרט שכבות שיקבע על ידי ילאחר ביצוע. התכניות תהי (as made)העבודות, יגיש הקבלן תכניות עדות 
ב הקבלן בעלות העברת ילא על פי המפרט יחושינה יותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה תההחברה 

 לשעות עבודה משרד.  -התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה 
 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלום בגין המדידות לא ישולם בנפרד  (ז)

 .מחירוןוהן תחשבנה ככלולות בסעיפים ב
 
חשבונו,  על ,טולילהציב באתר שלהכין ו )חמישה עשר( ימים מיום חתימתו על ההסכם, 15, בתוך מתחייב בזאתן הקבל (ח)

 :וככל שיידרש כן לעשות על ידי המפקח כמפורט להלן
 

מ"מ,  2ם, לפחות )מובהר כי על הקבלן להציב שלט אחד, לפחות, בכל פאה חיצונית של מתחם העבודות(, בעובי שלטי 2
 כולל תמיכות נדרשות בהתאם להנחיות המפקח. 4לפחות, מוצבים על צינורות בקוטר "מ',  x 4.0 3.0בגודל לפחות, 

 
סמלים, ציורים ופרטים שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, , לרבות דוגמת השלט כפופה להוראות החברה

  .נוספים
 

 מיקום הצבתם יקבעו ע"י המפקח.הגודל הסופי של השלטים, כמותם, צורתם, הצבעים, הכיתוב ו
 

העתקת השלטים )במידה ותידרש על ידי החברה( תהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים 
 אותם ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה.

 
 משרד עבור המנהל ו/או המפקח (ט)

 
משרד למפקח / מנהל הפרויקט  –יספק הקבלן, על חשבונות ובאחריותו  –ככל ויידרש לעשות כן על ידי המפקח 

 בהתאם להוראות סעיף זה שלהלן.
 

כולל  ,חדר ישיבות ומשרד המפקח –חללים  2-( ויחולק למ' לפחות 3ברוחב של לפחות )מ"ר  40המשרד יהיה בשטח של 
א יפחת שלאלומיניום עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל חלונות  שלושהוכניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע דלת 

 כ"א.  מ"ר 2-מ
 

ושלא יפחת משטח  כלי רכב 5-אשר יוכשר ע"י הקבלן, לרבות חניה ל)לרבות הידוק( המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע 
  .מ"ר ובהתאם להנחיות המפקח 100-של כ

 
יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. המשרד 

 60ס"מ *  60ס"מ ותאורה פלורוסנטית חסכונית באנרגיה בגודל  60ס"מ *  60תקרת המשרד תהא תקרה אקוסטית 
 ס"מ.

 
 כל המבנים והציוד כאמור בסעיף זה יהיו חדשים.

 
  :משרדי הכוללריהוט יספק הקבלן 
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 ציוד מיחשוב ותקשורת

 
לפחות  4GBדור אחרון, לפחות, זיכרון פנימי  CORE I3או שווה ערך, מעבד  HP ,DELLשולחני תוצרת  PCמחשב 
DDR3 500, דיסק קשיחGB  ,כניסות  3לפחות, כונן/צורב תקליטוריםUSB  לפחות, יציאתHDMI כרטיס רשת ,

 , מקלדת ועכבר חוטיים.'' לפחות23, מסך רחב 10/100/1000
 

 AUTOCAD 2010, אנטי וירוס, MS PROJECTלפחות,  OFFICE 2010לפחות,  WINDOWS 8תוכנות למחשב: 
 לפחות ותכנת סופר מכרז, מכרזית וכו' בהתאם להנחיות המפקח.

 
 מובהר למען הסר ספק כי כל התוכנות חייבות להיות ברישיון.

 
 לפחות וכן רשת אלחוטית מוגנת סיסמא. 10MBבמהירות  ADSLחיבור אינטרנט 

 
)בעל קו נפרד  A4)לחילופין, מכונת צילום משולבת מדפסת לייזר וסורק מסמכים(, פקס לנייר  A3מכונת צילום כולל 

 קווי טלפון )קולי ופקס'(. USB ,2מקו הטלפון(, מדפסת לייזר משולבת סורק מסמכים עם פידר בעלת חיבור 
 

 משרד המפקח
 
מתלים  5מעמד מתכת עם , משרדיים מרופדים כסאות 6, ס"מ כ"א עם מגירות ננעלות 180/80 משרדייםת שולחנו 2

, ננעל על פי דרישות המפקח )לרבות מנעולי ס"מ 80/40/200 בגודלדלתות  2מתכת  ןארו 1, לתכניות ו/או מפות
רמקול, חייגן אוט' ודיבורית בקו טלפון נפרד זכרונות,  30מכשיר טלפון שולחני עם  1מידוף פנימי וכן עם  קומבינציה(

 .כ"ס לפחות 2.5 (קירור וחימום)מזגן מפוצל -ו, חשמליים לפחותשקעים  6, מקו הפקסימיליה
 

 חדר הישיבות
 
כסאות מרופדים, לוח  16ס"מ כ"א הניתנים לחיבור והצמדה ליצירת שולחן ישיבות,  120/75שולחנות משרדיים  6

 ליית מפות, תכניות וכו'.תלייה מגנטי ומחיק לת
 

 מטבחון
 

מ"א עם תאים ומגירות אחסון, משטח שיש מעל הארון, כיור מטבח  1.4המטבחון יכלול ארון תחתון + עליון במידות 
ס"מ מעל משטח  60ס"מ, ברז מים קרים/חמים, מתקן מגבות נייר וסבון נוזלי, ציפוי אריחי קרמיקה עד לגובה  50/40

 .מתקן מים מינרלים )חמים וקרים(, ל' 200השיש, מקרר 
 

יום מיום חתימתו על הסכם זה.  15הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך 
 לאתר.  םע"י המפקח בטרם הבאתמראש  וויאושר וייבדקכלל המבנים 

 
 וכיוצ"ב, או גנרטור(, הוצאות טלפון, מים ח"יל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חכ

 . ועל חשבונו יעשו ע"י הקבלןאספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב 
 

 מכל פסולת.האתר פרק את המשרד והמתקנים האחרים, וינקה את לנתק ומתחייב הקבלן להעבודות ביצוע עם גמר 
 
 

 מבנה שירותים (י)
 

הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו למשרד בסמוך שירותים  הקבלן ידאג להקמת מבנה
 הסדיר.

 
מ', מתקן לנייר טואלט,  1.20עד לגובה  PVCמבנה השירותים יכלול אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה/ציפוי 

 מתקן לתליית מגבות ומתן לסבון נוזלי.
 
 וכיוצ"ב, או גנרטור(, הוצאות טלפון, מים ח"יועלותו )ע"י חל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל כ

 . ועל חשבונו יעשו ע"י הקבלןאספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב 
 

  באישורו של המפקח. ן,עם השלמתהעבודות המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר 
 

ו/או העתקתם ככל ישהא בכך צורך, לתקופת החוזה המבנים הנ"ל הזמנית של  םטיפול והוצאות בגין רישוי העמדת
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  באחריות הקבלן. –וכיו"ב באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש תהיינה 
 

המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב המפורטים בסעיפים קטנים למען הסר הספק מובהר, כי כל  (יא)
והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם  ורכושעל חשבון הקבלן, ייראו כיהיו )י( לעיל -)ט( ו

  נקבע אחרת.
 

( הנזכרים בציוד HARD DISKמבלי למעט מהאמור לעיל מובהר מפורשות, כי הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים )
סיום ביצוע העבודות. הקבלן לא יהא רשאי המיחשוב בסעיף קטן )ט( לעיל יהיו בבעלות החברה ויישארו בידיה עם 

 לעשות כל שימוש במסמכים ו/או בחומרים אשר יישמרו על גבי הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים.

 

)י( לעיל )ככל ותידרש על ידי החברה( תעשה על ידי ועל -מודגש, העתקת המבנים המפורטים בסעיפים קטנים )ט( ו (יב)
 תשולם על תוספת תמורה. חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן  .19

 
וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל ביצוע העבודות הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום 

משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו 
נימוק לכך. אישר כל המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת 

לא יגרע הדבר מכל התחייבות שנטל עליו  –כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה  ל באהמפקח מינויו ש
הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור לחברה את זהותו 

(. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן נציג הקבלן – ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד )להלן
 תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

 
 וצוות מקצועי על ידי הקבלןמנהל עבודה  ,העסקת מהנדס .20

 
לצורך ביצוע העבודות ובכל ו במידה ויידרש לכך, בהתאם להנחיות המפקח בעניין הצוות המקצועי, יעסיק הקבלן (א)

 (:הצוות המקצועי – , את כל אחד מאלה )להלןלפחותמהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, 
 

 ,שנים)שבע(  7סיון מוכח של י, שהינו בעל נהכלכלה, מוסמך מטעם משרד אחד לפחות ה בכיר,מנהל עבוד (1
 .מים וביובניקוז, עבודות פיתוח תשתיות, לרבות תשתיות בניהול עבודה בשטח של  ,לפחות

 ,שנים( חמש) 5סיון מוכח של יבעל נאו הנדסאי מורשה כדין, מהנדס אזרחי מורשה כדין מהנדס ביצוע, שהינו  (2
 . עבודות פיתוח תשתיות, לרבות תשתיות מים וביובבניהול עבודה בשטח של  ,לפחות

ושאינו אחד  1996-הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"וממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון  (3
 ( לעיל.2-( ו1מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים 

)חמש( שנים, לפחות,  5בעל נסיון מוכח של , 1982-תשמ"במודד מוסמך על פי תקנות המודדים, ה שהינומודד,  (4
 תשתיות.בביצוע מדידות בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח 

 
 העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה.

 
בביצוע ובלבד שההעסקה תהיה במשרה מלאה  ובין אם כנותן שירותים עצמאיבין אם כעובד  – "יעסיק"בסעיף זה 

 העבודות נשוא חוזה זה.
 

הצוות המקצועי כאמור, לרבות חברת בקרת האיכות, לא למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת 
יהא הקבלן זכאי לתשלום כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהצעתו וכי החברה רואה את העסקת הצוות 

 המקצועי כאמור בסעיף זה ככלולה בהצעת הקבלן.
 
 ברציפות.  הןבודות וישגיחו עליבכל זמן ביצוע העהעבודות ימצאו במקום ביצוע מנהל העבודה וכן מהנדס הביצוע  (ב)

 

 אל מקום עבודה אחר של הקבלן.  העבודותו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע  מהנדס הביצועהקבלן לא יעביר את  (ג)
 
שורו או ימינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את א (ד)

כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור  ,חייב לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהרלבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו 
 את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה על פי חוזה זה.

 
-ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם מונה בא מהנדס הביצועלצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין  (ה)
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 קח. שאושר על ידי המפוכוח מוסמך אחר 
 
אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן כמהנדס  מהנדס הביצועהקבלן ימנה את  (ו)

 . לעבודותשל הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה מהנדס הביצוע יהיה 

 

, מתחייב הקבלן להעסיק רק על פי דין שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר ביצוע העבודות,לכל עבודה בגדר  (ז)
 שיון כאמור.ימי שרשום/בעל ר

 
 הרחקת עובדים .21

  
בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, כל דרישה מטעם המפקח, אחר הקבלן ימלא 

ו/או מנהל העבודה.  יצועמהנדס הבשל כל אדם המועסק על ידי הקבלן, לרבות ביצוע העבודות בדבר הרחקתו ממקום 
, בין במישרין ובין בעקיפין. אין ביצוע העבודותלא יחזור הקבלן להעסיקו במקום  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 להלן. 40באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 
 

 ושאר אמצעי זהירות , גידור שמירה .22
 

גידור,  – על חשבונו – ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען תחילתהקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני  (א)
תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות, באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה 

 ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקח.
 

צוע העבודות יר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך בהקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האת (ב)
 .החברהדרש ע"י המפקח ו/או יוכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שי

 
ולכן, על הקבלן להתקין על  יםם פתוחמימתחיהיו ביצוע העבודות ייתכן וחלק ממקומות מובהר בזאת במפורש כי  (ג)

אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות,  –בכל מקום שהדבר יידרש ו – חשבונו
 ה,או נציגיהחברה ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או  ,ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים

 מפעם לפעם.
 
ת, שריפות ותקלות באתר ובסביבה יוות, התפוצצוהקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת תאונות, מפול (ד)

 הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות ולגהות.
 
כיסויי  ,על חשבונו הואהקבלן מתחייב לספק,  ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין (ה)

הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות חוזה זה, הוראות 
 לרבות המפקח.  ,הדין והוראות כל רשות מוסמכת

 
 .במשך כל תקופת ביצוע העבודותעל ידו מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו  (ו)

 
מודגש כי העבודות מבוצעות בסביבה אורבנית רווית תושבים ועל כן הלל הוראות ההסכם בדבר בטיחות, גידור וזמינות  (ז)

ימים בשבוע בשל האמור לעיל ולא יהיו לו כל  7שעות ביממה  24הקבלן הינן הוראות מהותיות. הקבלן יהיה זמין 
 טענות בקשר לכך.

 
לנהוג בהתאם להנחיות אגרונום מלווה/הנחיות מח' על הקבלן ועובדיו עצים. סמוך לב גם עשויות להתבצעעבודות ה (ח)

שינתנו לכל עבודה. יש לנקוט בכלל האמצעים ע"מ לא לפגוע בעצים. חל איסור על פגיעה בעץ שלא  בעירייה הגינון
 .ל פגיעה בעץ עשויה לגרור חקירה פליליתכאושר ע"י היתרי כריתה. 

 
 והחברהרשות מוסמכת  ,קיום דרישות הדין .23

 

וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העירייה למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות ועובדיו על הקבלן  (א)
קוח על הבניה יהעבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפ

 .כפר סבאבעיריית  ומחלקת מהנדס העיר
 
-תש"לה ,הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( (ב)

( וכל תקנות התקנות –)להלן  1988-התשמ"ח ,( ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(הפקודה –)להלן  1970
דין בנוגע לנושא  כל הוראותצוע העבודות ולמלא אחר יהיו בתוקף בעת בימכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי ששהותקנו 

 הבטיחות. 
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דין הכוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח  יידוע לקבלן, כי החברה ו/או בא (ג)
חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של  ,. כמו כןוגהות בטיחותבנושא 

מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח 
 ,מובהר . למען הסר ספקזהנה עבירה ומהווה הפרה של חוזה יההדין . אי מילוי הוראות 1954-תשי"גהעל העובדים, 

האיכות, ללא כל התחייבות ביצוע ואיכות יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב  כוחה )כגון מפקחיה(, יכי החברה או בא
 . העבודותו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע 

 
 פגיעה בציבור  .24

 
המעבר של כל אדם בכביש, ו/או שימוש לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות ההעבודות הקבלן מתחייב כי ביצוע 

במידת הצורך,  – על חשבונו – . כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך זמניתוכיו"ב דרך, מדרכה
ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מעבודות ביצוע העבודות לניקיון שוטף במקום 

כי היא נושאת באחריות למטרדים קביעה רעש בשעות שיורה המפקח. הקבלן ישפה את החברה בכל סכום שתחוב בו עקב 
 . העבודות על ידי הקבלןכלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע 

 
  ביצוע העבודותנזיקין למקום  .25

  
שלב ו/או מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל  (א)

ביצוע העבודות , יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום ו/או הוראות המכרז נשוא חוזה זהבחוזה זה מתחם כאמור 
לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים יהא הקבלן האחראי  ,ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור

 על ידי החברה.העבודות לצורכי ביצוע  ואו שהועמדו לרשותהעבודות למקום ביצוע  וים אחרים שהובאו על ידודבר
על  ,רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזקעקב או אבדן שנגרם ו/בכל מקרה של נזק 

 הןבמצב תקין ומתאים בכל פרטיתהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע  ןרי ולכך שעם השלמתבהקדם האפש ,חשבונו
 . , על נספחיולהוראות החוזה

 

אף לאחר מתן ועבודות תיקון ובדק ביצוע הוראות סעיף קטן )א( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי  (ב)
 , בהתאם להוראות חוזה זה.מהתעודת השל

 
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק,  ,ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן )ד( להלן-על לעבודותנזק בו נגרם קרה בכל מ (ג)

 בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה.
 
 )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(. וכו' מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת  – "סיכון מוסכם" (ד)

 

או במישרין על ידי הוראות  ,זק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישובים סטטיסטיים, בתכניות או במפרטיםנ (ה)
או אך ורק כתוצאה משימוש של החברה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם  ,מוטעות של המנהל או המפקח

 .שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכםניתנה תעודת השלמה, דינו כדין נזק 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .26
 

, שייגרמו במישרין או (מית במקרה של הפעלת ביטוחצלרבות השתתפות ע) או אבדןו/קבלן יהיה אחראי לכל נזק ה (א)
עקב רשלנות  ,או על ידי אחר או בקשר לכךהעבודות ו/או עקב ביצוע ו/תוך כדי  ,מטעמומי על ידו ו/או על ידי  ,בעקיפין

, לרבות ומבלי לגרוע גוף משפטי כלשהואו הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם 
מי והעירייה  ו/או וכן החברה ועובדיהםמטעמו מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה 

. הקבלן מתחייב לפצות כל וכל צד ג' אחר הם, מורשיהם, שלוחיםהמנהל, עובדיהכולל ובין השאר המפקח ו ם,מטעמ
דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה קבלת מיד עם  -בגין כל נזק שייגרם למי מהם  ,וכן את החברה ,כאמור אדם
 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. םמי מטעמוהעירייה ו/או 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן )א(, ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי  (ב)

 סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן )א( לעיל. 
 

 ידי הקבלן -שיפוי החברה על .27

 

יב בזאת הקבלן לשפות את מתחי ,קפה של כל הוראה אחרת בחוזה זהותמלעיל או  26מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)
כולל  ,םו/או מי מטעמשהנ"ל בגין כל סכום  ,מנהלהכולל ובין השאר את המפקח ו ,םמי מטעמוהעירייה החברה ו/או 

 ,של כל צד ג' שהוא ,מכל סוג שהוא ,או דרישהו/בגין כל תביעה  ,לשלמו יחליטואו בו יחוי ,מנהלהובין השאר המפקח ו
 ם, שלוחיהאו העירייה עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי החברה ,לרבות הקבלן עצמו

שיפוי . 26הקבלן אחראי להם על פי סעיף ושעילתה בנזקים ש ,מנהלהובין השאר המפקח ו ם,ו/או מי מטע םומורשיה
 .לכךבקשר שהוצאו  (אחרותמשפטיות ו)כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות 
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 הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן. שחררת לאלהלן,  28סעיף טוח על ידי הקבלן כאמור בעריכת בי (ב)
 
בצרוף  ,יחשב תשלום כזה –כאמור בפסקה )א( דלעיל  –תשלום כשלהו  םמי מטעמוהעירייה שולם ע"י החברה ו/או  (ג)

כאמור מכל  חובכחוב המגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. החברה תהא רשאית לקזז כל  ,ההוצאות
 תשלום המגיע ממנה לקבלן.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל תשלום שיגיע לו מהחברה על פי  (ד)

על פי חוזה זה בשל אי  ,מנהלהכולל ובין השאר המפקח ו ם,י מטעממוו/או לעירייה החוזה כל תשלום שיגיע לחברה 
 .כאמורמילוי איזו מהתחייבויותיו 

 
על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או העירייה  הקבלן מתחייב בזאת לפצות את החברה (ה)

בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או לוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה משמוש יו/או רשלנות ו/או הזנחה במ
 ידו ו/או ע"י מי מטעמו.-קית שנגרמה עליכתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נז

 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה  ו/או על פי כל דין (ו)
 

 ביטוח   .28
 
  .זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה)יא( להלן ת נספח הביטוח שיחולו על הקבלן הינן בהתאם להוראו הוראות (א)

 

או /ו מנהליהםאו /ו העירייהאו /ו החברההסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  למען (ב)
זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה,  חוזהמעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא  בגין עובדיהם

בגין כל אובדן ו/או  עובדיהםאו /ו מנהליהםאו /ו העירייהוהוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או 

 .לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות באיזו כאמור מכוסהנזק 
 
בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים  מטעמה העבודות מפקחאו /ו מנהלאו /ו החברהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (ג)

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אשאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 
 
זה בדבר פטור מאחריות  חוזהזה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת ב חוזהב האמורבזה כי  מוסכם (ד)

האמור בסעיף זה מתייחס  כי מובהר ספק כל הסר למען. עובדיהםאו /ו מנהליהםאו /ו עירייהכלפי החברה ו/או ה
 זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו. חוזהלנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא 

 
 הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. (ה)

 
זה )ביטוח(, כולן או חלקן, מהווה הפרה  28מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (ו)

 זה. חוזהיסודית של 
 

 פיקוח על ידי המפקח .29
 

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל  העבודותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע  (א)
שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' 

 .1974-תשל"דהי חוק חוזה קבלנות, פ-קבלן על-כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה

 

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה.אין משמעה שחרור הפיקוח הנ"ל זכות  (ב)
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 שיונות ותשלום אגרות ימתן הודעות, קבלת ר .30

 
שיונות ותשלום מיסים יהוראות, קבלת רכל דין בדבר מתן , ימלא הקבלן אחרי הוראות העבודותכל הכרוך בביצוע ב

 . החברהיוחזרו לקבלן על ידי  – החברהואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם חל כדין על 
 

   ותשלום תמורת זכויות הנאהזכויות פטנטים  .31
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  חתימת המציע: _____________ 

כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו בגין אותה וישפה הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה 
בקבלת יהא צורך  ותצורך ביצוע העבודלאם כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות. 

יהא  -זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 
 בין הקבלןו הזכות שיסוכם בין בעלילבעלי הזכות כפי תמורה ההקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום 

 .ישירות
 

 עתיקות  .32
 
וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים  יןעל פי דעתיקות כמשמעותן  (א)

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם  –ביצוע העבודות אשר יתגלו במקום 
 ידי כל אדם שהוא. -או הזזתם שלא לצורך על

 

יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח.  ,מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו (ב)
כולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל  ,כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו

רים בלוח ולא תגרום לפיגוביצוע העבודות הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את 
 הזמנים. 

 

לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור מובהר, כי  (ג)
 בסעיף זה. 

 
 או למתקניםו/תיקון נזקים לדרך  .33

 

קרקעיות -עלקרקעיות ו-ו קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכות תתהקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק א (א)
על ידו, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק העבודות (, תוך כדי ביצוע המתקנים – )להלן

 כאמור.

 

, לרבות, אך לא כאמור הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים (ב)
ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או עירייה ידע אחר מן הרק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מ

המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק 
 כאמור בס"ק )א( לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלן. 

 
או קלקול שייגרם  לכביש, דרך, מדרכה, ו/נזק בשלד בניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק  כללאחראי  יהאקבלן ה (ג)

, בין שהנזק או וצינורות להעברת דלק וכיו"ב עול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניהישביל, רשת מים, ביוב, ת
באופן היעיל ביותר  ן הקבלןחשבויתוקן על נזק כאמור  .ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראשהקלקול נגרמו באקראי 

 . אחרתמנהל ושל כל רשות מוסמכת הולשביעות רצונו של המפקח ו
 

ת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל קבלהמתאימות ביצוע עבודותיו כולל והרשויות יתאם מראש עם הגופים  קבלןה (ד)
 .המוסמכתכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות  לעיל, בסעיף )ב(

 
 יעת הפרעות לתנועהמנ .34

  
העבודות. במקרה בו קיים הכרח לגרימת ביצוע תוך כדי ציבוריות הפרעות לתנועה בדרכים ככל שביכולתו על הקבלן למנוע 

שיון והוראות ישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרייקבל תחילה ר ,כאמורהפרעה 
 המפקח.

 
 העברת משאות מיוחדים .35

 
נזק לשההעברה עלולה לגרום תוך להעביר חפץ כלשהו בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן יהא צורך 

 ,לפני ההעברהבכתב והקבלן למפקח, על כך יודיע  –, כבל וכיו"ב מים כביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור ,למבנה
כל  באחריות הקבלן להשיג את להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.לן פתרונות הקבועל  והחפץ שיש להעבירויציין את פרטי 

 .אמורכהעברה ים הדרושים על פי כל דין לביצוע האישור
 

  ביצוע העבודותניקוי מקום  .36
 

. הקבלן ימקם בכל ביצוע העבודות וסביבותיוממקום והפסולת את עודפי החומרים  הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף
ביצוע מיד עם גמר  .פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתרמכלים ו/או פחים לאגירת ביצוע העבודות שטחי 

 ,ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעייםהאתר ינקה הקבלן את העבודות 
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  חתימת המציע: _____________ 

הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי לשביעות רצונו של המפקח. וכשהוא נקי אותו לידי החברה וימסור  ,מכל סוג שהוא
 והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

 
למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות  ,כולל הריסות ,הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת

בלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקההמוסמכות ויציג בפני 
למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות  מורשה לפינוי פסולת.

 אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב.
 
 עובדים -פרק ה' 

 
 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  .37

 
כל כן אמצעי התחבורה ו ,, את ההשגחה עליהםהעבודותהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע 

 . בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא מן הכללדבר אחר הכרוך 
 

 כח אדם ותנאי עבודה  .38

 

תוך המועד העבודות הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע  (א)
פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום על שיון או היתר יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר .הנקוב לכך בחוזה

ב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך מתחיי ,ין. כמו כןישיון או היתר כאמור, לפי העניאו בעל ר
 שעות העבודה. משך כל ב העבודותיהיה במקום ביצוע 

 

לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, אם לדעת המפקח אין הם  (ב)
 . םמתאימים לתפקיד

 
, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים העבודותהקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע  (ג)

, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם העבודותידו בביצוע -שיועסקו על
 לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך. 

 
מועסקים  ןאישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום ועוסקים בביצוע ביצוע העבודותהקבלן יחזיק במקום  (ד)

מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת  פלסטיניםעל ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או 
 מיד על פי דרישה.ועת  . אישורים כאמור יוצגו לחברה בכלאחרתישראל וכל רשות מוסמכת 

 
מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי  העבודותידו בביצוע -הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על (ה)

  אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל פי כל דין. 
 

והתקנות שהותקנו על פיו ועל  1968-תשכ"חה ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( (ו)
פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף 

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה קטן זה. 
 . על ידי הקבלןכלפי האנשים המועסקים 

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית,  (ז)

 . 1954-קוח על העבודה, תשי"דיידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפ-כפי שיידרש על

 

סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים העבודות בביצוע על ידו הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים  (ח)
 . על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף

 
 פנקסי כח אדם  .39

 
ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם, בהם יירשמו שמו, מקצועו,  העבודותבמהלך ביצוע כי הקבלן מתחייב  (א)

 סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו ושכרו.

 

היומית, אשר תכלול גם חלוקת העובדים /השבועית/את מצבת כוח האדם החודשית ,לפי דרישה ,הקבלן ימציא למפקח (ב)
 חומי העסקתם. על פי מקצועם סיווגם ות

 
 עבודה היעדר יחסי  .40
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  חתימת המציע: _____________ 

ישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של ילמניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו 
איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים( ולכל  ,טוח לאומי, תשלומים לקרנותיניכויי מס הכנסה וב ,)כגון ועובדי

החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן 
 צוע העבודות,יבבמטעמו בין החברה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף עבודה מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי 

. הקבלן ישפה את עבודהכלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי  יםחייב םאינוהחברה ו/או העירייה 
 על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור. מי מהם עה שתוגש כנגדבגין כל תבי ,ראשונה הלפי דריש ,ו/או העירייה החברה

 
 ציוד, חומרים ומלאכה –רק ו' פ
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .41

 

בקצב הדרוש העבודות היעיל של  ןהקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע (א)
לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או בו מקרה כל . בהחברהולשביעות רצון  בהתאם לחוזה ןלהשלמת ביצוע

של להנחת דעתו , על חשבונו ם,יהיה על הקבלן להחליפ, העבודותתאים לביצוע חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מ
 שהי.זאת ללא תמורה נוספת כלהמפקח, ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח, 

 

כך שלא יחול כל הנדרשים לשם ביצוע העבודות חומרי הבניין כלל הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של  (ב)
 הכל להנחת דעתו של המפקח. -לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה  ודותהעבעיכוב בביצוע 

 
 

ובשאר מסמכי מחירון הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, ב (ג)
. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע , בין אם צורפו לו ובין אם לאוהחוזה

, פרט אם נקבע בחוזה ביותריתאימו החומרים לסוג המובחר  –בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

 
 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

משובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין ה (א)
 העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.

 

 הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. (ב)

 

יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה  ,חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי (ג)
כל החומרים מובהר, כי אחר שיקבע על ידי המפקח. מקובל תקן כל חייבים להתאימם ל -שאין לגביהם תקן ישראלי 
התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, בו . במקום חייבים להיות עם תו תקןשישמשו לביצוע העבודות 
 רטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.ובהעדר הוראה אחרת במפ

 

הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם  (ד)
במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת  כאמור האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותוכל יתר 

 ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח.  מעבדה מוכרת
 
 
 
חייב תאשר  החברה,שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י אחר התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם  (ה)

דמי מכל תשלום שישולם לקבלן. גביית ( דמי הבדיקות –)להלן  2%בשיעור קבוע מראש של את הקבלן בהוצאות אלה 
 ,מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר ספק מובהרהסך האמור מהקבלן תעשה ע"י ניכוי הבדיקות 

שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם דמי הבדיקות הינם בשיעור כי 
וע את המעבדה שתבצע את הבדיקות העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקב

לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב חשבונו  תהיה רשאישהחברה תואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים 
בהתאם, הכל במסגרת השיעור האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב 

והוראות הדין התקפות הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים  לכלצוע ילבצען ללא הגבלה. הקבלן אחראי לב
 .והרלוונטיות

 
 סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 
 ביצוע העבודותחומרים וציוד במקום  .43
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  חתימת המציע: _____________ 

 העבודות יהיו על חשבונו.ביצוע כל חומרים שהקבלן יספק לצורך  (א)
 
הקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים כי להורות  המפקחלעיל כדי לגרוע מזכות בסעיף קטן )א( אין באמור  (ב)

 שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
 
 – הותנה במפורש שהחברה תספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך (ג)

 להלן:שיחולו ההוראות 
 

 ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות;הקבלן  (1

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם  –ביצוע העבודות עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום  (2
 או כל חלק מהם, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

רים, אלא אם קיבל רשות הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אח (3
 מוקדמת בכתב מאת המפקח;  

ה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות, יד הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על (4
 וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים;

 
שייקבע על ידי  לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם סכום (ד)

 המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

 
 אישור מוקדם  .44

 
הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב 

אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים בכל מקרה מוסכם בזה במפורש, כי  ,אותם חומרים. אולם
מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, 

. במקרים בהם דרוש חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקחמבחינת טיבם. 
 הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה. אישור מעבדה, 

 
 שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  .45

 

, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא מהעבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא  (א)
 הסכמתו בכתב של המפקח.

 
שהחלק האמור מוכן לבדיקה  ,בכתב ,יודיע הקבלן למפקחשנועד להיות מכוסה או מוסתר, מהעבודות הושלם חלק  (ב)

 והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. 
 
לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו העבודות הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של  (ג)

. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח ולהנחת דעתו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקחומדידתו ולאחר מכן יחזירו 
ולאחר מכן להחזירו  העבודותרשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של  ,לפי סעיף קטן זה

 . על חשבון הקבלן לתיקונו
 
ן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג( תחולנה על הקבלכל  (ד)

 )א( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 
 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית החברה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית  (ה)

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 לאכה פסולה סילוק חומרים פסולים ומ .46
 

 : ביצוע העבודותתוך כדי ו מעת לעת,המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן,  (א)

 

בכל מקרה שלדעת וזאת בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה ביצוע העבודות על סילוק חומרים ממקום  (1
 . או אם אין טיבם מספק המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם

 . לעיל 1לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה על הבאת חומרים כשרים ומתאימים  (2

שבוצע על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או מהעבודות על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק  (3
 במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.
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  חתימת המציע: _____________ 

ביניים שבוצע ועל אף כל תשלום  ויין על אף כל בדיקה שנערכה על ידכוחו של המפקח לפי ס"ק )א( יפה לכל דבר וענ (ב)
 בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

 
 ןתהא החברה רשאית לבצעלעיל, שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק )א( )ארבעים ושמונה(  48לא מילא הקבלן תוך  (ג)

ת ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראויתקורה. הקבלן )חמישה עשר אחוז(  15%על חשבון הקבלן ובתוספת 
והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן הנ"ל 

 בכל דרך אחרת.
 

 העבודותמהלך ביצוע  –פרק ז' 
 

 ןומועד השלמת העבודותהתחלת ביצוע  .47
 

התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב צווי  /בתאריך שיקבע על ידי החברה או המפקח בצו  העבודותהקבלן יתחיל בביצוע 
(, תקופת הביצוע – ובהתאם ללוח הזמנים המאושר )להלןעל ידי החברה תוך התקופה שנקבעה העבודות הדרוש להשלמת 

 להלן.  49ובכפוף לאמור בסעיף אחרת פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת 
 

הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת 
 זה.

 
 לרשות הקבלן  ביצוע העבודותהעמדת מקום  .48

 
ביצוע אתר , או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את העבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 

חלקים  , מעת לעת,עמיד המנהל לרשות הקבלןי . לאחר מכןןאו אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודות/המתחם
בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא העבודות , הכל כפי שיידרש לביצוע ביצוע העבודותמאתר נוספים 

 המפקח. 
 

 ביצועהתקופת ארכה או קיצור  .49
 
של  ןת או המחייבת ביטולונוספ ותשל עבוד ןהמחייבת ביצוע יםניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי (א)

לקבוע שינוי במועד  ,, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלןביצוען או הפסקתמהעבודות חלק 
 .להלן )ד(-, ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג( והעבודותהשלמת 

  

על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם העבודות נגרם עיכוב בביצוע  (ב)
לקבוע  ,לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן ,המנהל רשאי -ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

 )ה(.-וובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג(,)ד( העבודות שינוי במועד השלמת 
 

 למתן ארכה הינם אלה: המצטבריםהתנאים  (ג)

 

 םרוע שגריאהמיום  , לכל היותר,יום)שלושים(  30ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך בכתב,  ,קשיהקבלן ב (1
 . העבודות ונימק בקשתולעיכוב בביצוע 

, שהסיבות העבודותביצוע של המנהל, לרבות יומן להנחת דעתו , ואסמכתאות הקבלן יהא חייב להביא ראיות (2
 . העבודותהאמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע 

 
התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל  2מודגש, כי גם אם יתקיימו 

 טענות ו/או תביעות כלפי החברה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות.
 
 ביטחוני-בשטחים המוחזקים או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני עוצר, סגר וכו', מוסכם בזה כי שביתות (ד)

ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת 
 שיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. יר

 
מתחייב הקבלן, בלא העבודות ר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע במידה ויתבר (ה)

שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת 
 כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה. 

 
ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה העבודות, כולן או חלקן, את מועדי הביצוע של  ,לפי שיקול דעתו ,המנהל רשאי לדחות (ו)

יום, לא ( תשעים) 90על פי משך הזמן הנקוב בה. דחייה שאינה עולה על העבודות ארכה לביצוע מתן זו תהיה אישור ל
 ו תקורות. וסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/אנתזכה את הקבלן בכל תשלום 
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  חתימת המציע: _____________ 

 
רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן  ,חרג הקבלן מלוח הזמנים

 להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי המפקח. 
 

 קצב ביצוע העבודות .50

 

בזמן הקבוע, או תוך הארכה ן להבטיח את השלמתאיטי מדי בכדי העבודות שקצב ביצוע  , בכל זמן שהוא,המפקחסבר  (א)
באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את  ,על חשבונוומיד  ,לקבלן בכתב והקבלן ינקוטעל כך יודיע  - ןשניתנה להשלמת

 למפקח בכתב.  כך ה שנקבעה להשלמתו ויודיע עלתוך זמן או תוך הארכהעבודות השלמת 

 

בזמן העבודות אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת לעיל נקט הקבלן לפי ס"ק )א( בהם שהאמצעים המפקח סבר  (ב)
יד בכל האמצעים בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מ יתריע על כך – ן, או תוך הארכה שניתנה להשלמתלכךהקבוע 

)לרבות  משמרותלרבות העסקת עובדים בשעות נוספות וב ןבמועדהעבודות שיש לנקוט בהם, על מנת להבטיח השלמת 
ע"ח הקבלן. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישות  ,משמרת לילה(

משמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים העבודות בהרשויות המוסמכות לביצוע 
 לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות. 

 
, העבודותרשאית החברה לבצע את  -שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק )ב( )ארבעים ושמונה(  48לא הקבלן תוך לא מי (ג)

 .ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכךיוהקבלן  ,על חשבון הקבלן ,, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרתןאו מקצת ןכול
שייחשבו כהוצאות ( 15%בתוספת חמישה עשר אחוז ) ,בות או לנכות את ההוצאות האמורותהחברה תהיה רשאית לג

לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה החברה . כן תהיה רשאית ממנהמכל סכום שיגיע לקבלן תקורה, 
 .ביצוע העבודותתהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים במקום 

 
, יפנה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות העבודותחיש את קצב ביצוע להכי יש בכל זמן שהוא, סבר המפקח,  (ד)

כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח . כמבוקש על ידי המפקחהעבודות ביצוע קצב כמיטב יכולתו להחשת 
 . וכו' שיטות העבודה, בודהלצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי הע

 
 י ס"ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק )ג(. לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפ (ה)

 
רשאי הקבלן לתבוע הוצאות נוספות עקב מילוי  לא יהיה)ד(, -מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים )ב( ו (ו)

 התחייבותו זו. 
 
על פי חוזה זה  ןבשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע להשלמתהעבודות הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע  (ז)

 . העבודות)תקופת הביצוע( ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק )ג( את 
 

 תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. ןנית סעיף זה הוהורא
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .51
  

כל איחור בביצוע העבודות לעומת  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין (א)
, פיצויים קבועיםישלם הקבלן לחברה  פיגור(, – לוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של העבודות )להלן

של איחור,  בגין כל יום קלנדרי משווי העבודות אשר יימסרו לביצוע בפועל 0.1% בשיעור ומוערכים מראש מוסכמים
 בפועל.  ביצוע העבודות על ידי הקבלן השלמתמועד לעד כולו או חלקו, זאת 

 
משווי העבודות אשר יימסרו  0.2%ל שבשיעור בגין כל יום נוסף כאמור )שלושים( ימים, יהיה הפיצוי  30עלה הפיגור על 
 .לביצוע בפועל

 
ביצוע לסיום  ,להנחת שני הצדדים ,הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאותמוסכם על הצדדים כי 

והן לנזקים הצפויים בגין אי השלמתן  העבודותלערך וסבירה הן בפועל, והם משקפים הערכה מוסכמת העבודות 
 . במועד

 
החברה תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק )א( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן  (ב)

ם הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלו
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. העבודות ביצוע מהתחייבותו להשלים את 

 
נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק העבודות אם לפני השלמת  (ג)

יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים החלק ההאמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, 
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  .הנותרות, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות לעיל מראש האמורים בס"ק )א(
 
, גם אם איזה מחלקי ןבדבר השלמתהמוסמכות לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות  –" השלמת ביצוע" (ד)

 העבודות הושלם קודם לכן. 
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר.

 

של הפיצויים המוסכמים להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא  (ה)
 .הדיןעל פי החוזה ו/או  דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של החברה,

 
 פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמנים.יהא זכאי לקבלת למען הסר כל ספק, הקבלן לא 

 
 הפסקת עבודה  .52

 
בהתאם  ,לפי הוראה בכתב מאת המפקח ,לצמיתות, לזמן מסוים או ןאו מקצת ן, כולהעבודותהקבלן יפסיק את ביצוע  (א)

אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב  ןלתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדש
 ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.( ארבעה עשר) 14לפי דרישת החברה, והכל תוך העבודות לחדש את ביצוע 

 

ה ולהגנהעבודות שבוצעו , ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת לעיל , לפי ס"ק )א(ןאו מקצת ןכול, העבודות והופסק (ב)
 , כפי שיאושרו על ידי המפקח.עליהן

 
אשר הוצאה בגינן הזמנת  בכל מקרה של הפסקת עבודות בין עם בשל סיומן ובין בשל הוראת החברה להפסיק עבודות (ג)

  קבוע בהסכם זה לעיל.יחול ה ובין שלאו בביצוע עבודה בים שהן כבר
ביוזמת החברה, יהיה המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר העבודות מן  חלקהופסק באופן זמני ביצוע  (ד)

והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה העבודות של 
כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה  ,ק מודגשנוספת כפי שתידרש לשיקול דעתו. למען הסר ספ

זכאי במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך 
 ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה. 

 
 מודגש: (ה)

 

בשל מעשה ו/או מחדל  ,, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי החברהןאו חלק ןכולהעבודות, הופסק ביצוע  (1
תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  –של הקבלן 

 .שתעמוד במקרה כזה לחברה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה

 

, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתנה פקודת עבודה ןאו מקצת ן, כולהעבודותסק ביצוע הופ (2
 בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי. ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל

 

ן פקודת עבודה, והקבלן החל בביצוע , אחרי שניתנה על ידי החברהלצמיתות, ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  (ו)
על סמך  בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה

 . מדידות שתערכנה בהתאם להנחיות המפקח
 

 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53
 

מכלים רזרביים למים, עבור להציב , יהיה על הקבלן העבודותלצורך ביצוע סדירה במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים  (א)
המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים 

 לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן שיידרש. 

 

אשר יוכל לספק זרם מתאים  גנרטור ,, על חשבונולהציבבעזרת חשמל, יהיה על הקבלן  במידה וציוד הקבלן פועל (ב)
 להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. 

 
 טפונות יהגנה בפני גשמים, מי תהום וש .54

 
לצורך ביצוע , הציוד, הכלים והחומרים שהובאו ביצוע העבודותאתר הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת 

הקבלן ינקוט  .ושיטפונות מי תהום, בפני מי גשמים ביצוע העבודותאתר וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודות 
עבודות ניקוז זמניות, ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא. 
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 לתשלום.
 

  העבודותזמני ביצוע  .55
 

 שעות העבודה וימי העבודה יהיו על פי כל דין. (א)
 

או במשמרות רצופות, או  החלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסקלעיל אין הוראות ס"ק )א(  (ב)
ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד  -כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש 

 . ובכתב למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש
 
 שלמה, בדק ותיקוניםה –פרק ח' 

  
 תעודת השלמה .56

 
יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  –או חלק ממנה אשר נמסרה לו לביצוע הושלמה עבודת הקבלן  (א)

שיג הדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהקבלן יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הב)חמישה עשר(  15תוך  העבודות
)שלושים(  30. המפקח ישלים את הבדיקה תוך העבודות, ככל ונדרשאת כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת 

ייתן לקבלן תעודת השלמה  - ורצונ ותבתנאי החוזה ומשביע ותעומדהעבודות יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את 
"( עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת תעודת השלמה" לחוזה זה )להלן: (1) 'יכנספח בנוסח המצורף 

לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים  הקבענהתקופה ש והקבלן חייב לבצעם תוךלביצוע תיקונים דרושים 
ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה 

 קונים ברשימה האמורה. גם לפני ביצוע התי

 

או בכל  הלבצעם בעצמ תרשאיתהא החברה לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח,  (ב)
ורה מכל קכת)חמישה עשר אחוז(  15%ה תנכה הוצאות אלה בתוספת והחבר ,על חשבון הקבלן ,צא לנכוןתמדרך ש

 חילוט הערבויות. ע"י לרבות אחרת, קבלן בכל דרך או תגבה אותן מהממנה סכום שיגיע לקבלן בכל עת 
 

הינו מסירה של העבודות למתכננים  ,חלקית או מלאה ,תעודת השלמהקבלת תנאי הכרחי ל מובהר בזה מפורשות, כי
  , לרבות מילוי כל דרישותיהם.כפר סבאולגורמים המוסמכים בעיריית 

 
גם אם טרם בוצעו בעבודות להחזיק ו/או להשתמש ו/או העירייה החברה  מזכותלעיל כדי לגרוע אמור בס"ק )א( באין  (ג)

ב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יעבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חי
 ין. יתוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הענ

 

ואין בזכות  הקבלן להשלים תחילהיהא על  ןאותחלקי העבודות החברה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את  (ד)
 מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק. זו לגרוע 

 
כל חלק מהעבודות וזאת  – מוש החברה ו/או העיריהילש – תוך זמן מוגדר – החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור (ה)

 ן. יסיום העבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העני אף לפני מועד
 
 ,(AS MADEעותקים, תכניות עדות )( 3)לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה  (ו)

או כל מדיה מגנטית  ורעל גבי תקליטנוספים העתקים ( 2), ושני העבודות אשר נמסרו לו לביצועשל כל  ,ממוחשבות
מודגש כי כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה. במידה והקבלן יגיש את  אחרת כפי שיורה לו המפקח.

משהב"ש עבודה של מודד )על פי מחירון שעות פי הוא יחויב ל ,לא על פי מפרט השכבות של החברהשהשרטוטים 
 רה לפורמט השכבות של החברה. שעות משרד( שתידרשנה להעב –לעבודות מדידה 

 
(, לפני תעודת השלמה וכתנאי לקבלתה ימסור AS MADEמבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי נוסף על תכניות עדות )

צילומים תת קרקעיים של קווי מים ו/או ניקוז ו/או ביוב ו/או כל עבודה  –במידה ויידרש לעשות כן  –הקבלן למפקח 
 תת קרקעית אחרת.

 
 בדק, ערבות בדק ואחריות  .57

 
 ,מתאריך מתן תעודת ההשלמה חל. מניינה של תקופת הבדק יחודשים( עשרים וארבעה) 24תקופת הבדק פירושה:  (א)

חלקי מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי  –העבודות או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של 
 )שלוש( שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה. 3תקופת האחריות תהיה  ,. למען הסר ספקהעבודות האמורות
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  חתימת המציע: _____________ 

, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה מהן, או בכל חלק בעבודותנתהווה  (ב)
ו לבנות מחדש חייב הקבלן לתקן אמתאו שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, 

המועד שייקבע לכך על ידי המפקח, ובלבד כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך 
)שלושה( חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול  3-שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה  שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש,
 מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 
לפי  ,)ב( ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות כל דין 59אין בסעיף קטן )ב( דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק  (ג)

 הארוכה מביניהן.
 
יחולו על הקבלן. היה והקבלן לא לעיל )ג( -ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ב( וכלל  (ד)

יה באמצעות אחרים יה לעיריתיורשאית החברה לקיים את התחייבותהא  ,או תיקוניםו/יקיים את התחייבותו לבדק 
 על חשבון הקבלן.ו

 
"( המוסמךסקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח )להלן: " חייב הקבלן לבצעמת ,תקופת הבדק כאמור בתום (ה)

 לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן. 
 
להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן לחברה בסמוך לפני תום ביצוע  (ו)

של בנק אוטונומית ובלתי תלויה , ערבות בנקאית ולהשבת ערבות הביצועוכתנאי לתשלום החשבון הסופי העבודות 
 להלןלעיל ו) כולל מע"מ ,ר נמסרו לקבלן לביצועהעבודות אששווי סך כל מאחוז( שניים וחצי ) 2.5%בשיעור של ישראלי 

 (. ערבות הבדק –
 
כל , יםחודש( שנים עשר) 12תקפה למשך והיא תהא , לחוזה זה 'שבנספח זערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח  (ז)

 )ד( דלהלן.  71בכפוף לאמור בסעיף זאת 
 
 לפי סעיף זה. הבדק גם על ערבות  ,, בשינויים המחויביםלעיל יחולו)י(  –)ב(  9הוראות סעיף  (ח)

 
מהתחייבויותיו בתקופת  הקבלן ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר (ט)

 האחריות ו/או לגרוע מהן.
 

 תעודת סיום החוזה .58

    

י' כנספח , בנוסח המצ"ב (תעודת סיום החוזה – )להלןסיום חוזה לקבלן תעודה החברה מסור תבתום תקופת הבדק,  (א)
בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן  מווהושל ובוצע העבודותהמפרשת כי  – לחוזה זה (4)

 . החברההמלאה של  הבהתאם לחוזה ולשביעות רצונ
 

ים נמשכת מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדבר (ב)
 ה.סירתגם לאחר מועד מ

 
 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 
, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר ןבזמן ביצוע בעבודותנתגלה פגם  (א)

על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה; היה פגם 
קן על חשבונו הוא את יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לת –כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

 הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.

 

תקופת הבדק, הנובע מביצוע  גמר )שבע( שנים אחר 7תוך  בעבודותבנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם  (ב)
את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם  , יהיה הקבלן חייב לתקןזה שלא בהתאם לתנאי חוזה העבודות

 אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.
 

 59-)ב( ו57)ב(, 52 אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים .60
 

מוקדמת  וזאת לאחר שניתנה לו הודעה, 59)ב( ו/או 57)ב( ו/או 52סעיפים הלא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי איזה מ
בכל דרך אחרת, ובמידה או )ארבעה עשר( יום, רשאית החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר  14בכתב של 

)חמישה  15%, בתוספת של כאמורשההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא החברה רשאית לגבות או לנכות הוצאות 
בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן ממנה שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן עשר אחוז( 

 .חילוט ערבויותע"י לרבות  ,מהקבלן בכל דרך אחרת
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 שינויים .61

 

, ן, גודלן, סוגן, איכותןסגנונ ,ין, אופיןרבות צורתעל כל שינוי ל ,בכל עת ,להורות תרשאיהחברה, באמצעות המפקח,  (א)
והקבלן מתחייב למלא אחר  ,מצא לנכוןת, הכל כפי שהןוכל חלק מעבודות, של ה הןוממדי ן, מתארן, היקפןכמות

לא כולל מע"מ ולא על פי חוזה זה ) מן התמורה 25%–שערך כל השינויים לא יגדל בלמעלה מאלה ובתנאי  הוראות
על הקטנת היקף העבודות לא תחול . (ת כאמור נקבעו מפורשות בהוראות חוזה זהכולל התייקרויות, ככל שהתייקרויו

 מגבלה כאמור לעיל. 

 

 להלן: הדרכים המפורטות תבוצע באחד לעיל לפי סעיף קטן )א(  יםהוראות המפקח על שינוי (ב)
 

  ;נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן או תכניות יםשינוי כניתתע"י מסירת  (1

 ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".  (2
 

בהעדר פירוט כאמור לא , אם בכלל. יםלכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוי
 תשולם כל תוספת לתמורה.

 
 

 בסעיף כאמור שינויים פקודות או/ו יםשינוי תכנית או/ו אישורים של מראש קבלתם ללא שינויים וביצע הקבלן פעל (ג)
 בקשר העירייה או/ו החברה כלפי דרישות או/ו תביעות כל לו תהיינה ולא בגינם תשלום לכל זכאי יהיה לא, לעיל זה

 .בגינם תמורה או/ו כאמור לשינויים
 

 הערכת שינויים .62
 
 61את התמורה כאמור בסעיף  25%-ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל בלמעלה מ (א)

ערכו של  לקביעתמחירי היחידות הדרושים מחירון . לא נקבעו במחירוןלעיל, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים ב
אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של יודגש, ; להלן ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן )ב( - השינוי

לעיל, יחושב  61את התמורה כאמור בסעיף  25%-השינוי מפאת אי קביעת ערכו. ערכו של כל שינוי המגדיל בלמעלה מ
לנכון, לשיקול דעתו, לחשב את ערכו של השינוי האמור על המפקח , אלא אם מצא בסעיף זהאף הוא על בסיס האמור 

 .להלן פי הקבוע בס"ק )ב(

 

, יחידה דומה ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי לעיל לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )א( (ב)
במקרה שגם  ת שיעור הנחת הקבלן.בהפחתמשרד הבינוי והשיכון מחירון ביחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים 

ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי  תן להתבסס עליהםלא יהיו נקובים מחירים שנימשרד הבינוי והשיכון במחירון 
ובהפחתה נוספת של בשיעור  )חמישה עשר אחוז( 15%דקל בהפחתת  מחירוןביחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים 

, יגיש הקבלן הצעת מחיר . במקרה שגם במחירון דקל לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהםהנחת הקבלן
לכל היותר. ההכרעה הסופית )שמונה אחוזים(  8%כולל רווח קבלני של האסמכתאות וניתוח מחירים  מנומקת בליווי

 . המפקחשל  ,בכל מקרה ,תהיה

 

עבור אותו סעיף,  הרלוונטימובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון  (ג)
קף ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין הי

 מאוכלס וכיוצ"ב.  ההעבודה, תוספת בגין עבודה מבנ
 
למנהל יע יוד - קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת התמורה (ד)

 ,בהקדם האפשרי ,בכתב)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
ב מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכת )שלושים( יום 30על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור. עברו 

יהיה רשאי לדון בהעלאת  המפקחכאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. אולם 
תן טעם יהימים האמורים, בתנאי שהקבלן י)שלושים(  30התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 .סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו
 

 )רג'י( תשלומי עבודה יומית .63

 

ה נעשאשר לדעתו מן הראוי שת ותשל עבוד ןבפקודת שינויים את ביצוע המפקחלעיל, דרש  62על אף האמור בסעיף  (א)
לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך 

 העבודה. 
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  חתימת המציע: _____________ 

 

ו על ידי המפקח בעת ביצוע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושר ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע (ב)
  :העבודה

 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  (1

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר העבודה, כולל הטבות  (2
 סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. 

 הוצאות הובלה.  (3

 הוצאות ציוד מכני כבד.  (4
 

, ורשימות העובדים עבודה העתקים בסוף כל שבוע (שני) 2-תימסרנה למפקח ב לעיל אמור בס"ק )ב(כהרשימות  (ג)
אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר  .העתקים לאחר כל יום עבודה (שני) 2-ח בתימסרנה למפק 2האמורים בס"ק )ב(

 ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. 
 
 מדידות –פרק י' 

 
 מדידת כמויות  .64

 

אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה , במידה ונקובות, הכמויות הנקובות במפרט (א)
 במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

 

כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי התשלום התמורה, חישוב ולצורך  (ב)
ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי מחירון המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת ב

המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח 
 והקבלן. 

 
לעשות כן ועל  , ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתוןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  (ג)

לצורך זה בא כוחו המאושר המועד שבו בכוונתו לעשות כן והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב בעצמו או ע"י 
על  ,ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידה

 ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים.  ,חשבונו
 
 ואו בא כוחו לבצע את המדידות בעצמרשאי המפקח  -לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע לביצוע המדידות  (ד)

אם נבצר מן הקבלן  ,שאין לערער עליהן. אולם ותויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ו/או העבוד
המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד  להיות נוכח במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כפי שנקבע ע"י

 .לעיל כאמור בס"ק )ג(ושנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר 
 
ימים והמפקח )שבעה(  7תוך  ,בכתב עליהן, רשאי הוא לערער –נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  (ה)

ה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יהכמויות מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייקבע מועד לביצוע מדידת 
 והכרעתו תהיה סופית.מהנדס העירייה יכריע בעניין זה 

 
לא ידחה המפקח את  –למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם  נות, מוכןאו מקצת ן, כולהיו העבודות (ו)

 בדחייה.  הכרחעתו ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לד
 
 חישוב כמויות סופי.מדידה ו/או שהסתיימו ללא  מחירוןמודגש כי הפיקוח לא יאשר תשלום עבור סעיפים ב (ז)

 
ביצוע הפרויקט יהיה על בסיס מחיר כולל )פאושלי( הרי שאמור בסעיף  אופן כי והקבלן החברה ידי על שהוחלט ככל (ח)

זה לא יכול והקבלן יהיה זכאי למחיר הכולל, ללא מדידות ובמלי הלתחשב בכמויות בהם נעשה שימוש לצורך ביצוע 
בלן העבודות, עם השלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה. מודגש כי אין באמור בכדי להפחית מאחריות הק

לביצוע העבודות לשביעות רצון החברה ועל פי התכניות, ההוראות, ההנחיות וכתב הכמויות שימסרו בקשר עם ביצוע 
  העבודות. 

 
 תשלומים –פרק יא' 
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, במלואן ולשביעות רצונה של כל אחת מהעבודות נשוא חוזה זה ואשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועלתמורת ביצוע  (א)
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  חתימת המציע: _____________ 

מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה  ,ומילוי כל שאר התחייבויותיו לפי חוזה זה על צרופותיוהחברה, 
 על בסיס מדידת כמויות וזאת הוראות חוזה זה על צרופותיולבדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם 

 .בפועל

 

 להלן. 77כמפורט בסעיף התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על החברה, הכל  (ב)

 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל החזר הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע  (ג)
 חיוביו על פי החוזה.

 
 התייקרויות  .66

 
מחירון יעודכנו מעת לעת בהתאם לעדכון ופרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון ויתבססו על המחירים הנקובים ב (א)

וקביעת המחירים העדכניים יבחרו  לצורך העדכון כאמור .מפורסמים בעת ביצוע הזמנת עבודההמחירים המעודכנים ה
פריטים דומים לפריטים הכלולים בזמנת העבודה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יבחן אחוז השינוי בין 
המחיר הכלול במחירון משרד הבינוי ושיכון המפורסם במועד ההתקשרות לבין המחיר במחירון משרד הבינוי והשיכון 

ט ואחוז השינוי יוחל בעדכון המחיר לפריטים המוזמנים ביחס למחירים הכלולים החדש שפורסם ביחס לאותו פרי
למען הסר ספק מחירים אשר יספוקו ממחירוני משרד הבינוי והשיכון או דקל יהיו המחירים המעודכנים  במחירון.

 במחירונים האמורים.
 

 מחירי יחידות  .67

 

נם מחירים יהמחירון היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים במחירי כי כפוף לאמור בסעיף זה להלן, ב ,הקבלן מצהיר (א)
על צרופותיו, וכי  ,קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה

 וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם.  )למעט כקבוע לעיל( הם לא ישתנו

 

ייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם העבודות נעשו ברציפות ו/או יראו כמתמחירון מחירי היחידות ב (ב)
 בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

 
 
כל דרישה ו/או תביעה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של לא תאושר לקבלן, בכל מקרה,  (ג)

, ובכלל זה בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, העבודותאו ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע איזה חומר ו/
היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו )ובכלל זה עליה 

 אה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצ

 

 היה ולא נכללו פריטים ו/או מחירים במחירון יקבעו מחירי הפריטים והעבודות על פי המפורט להלן: (ד)
 

משרד הבינוי והשיכון בהפחתת אחוז ההנחה שהוצע על ידי הקבלן  הפריטים והמחירים ייקבעו על פי מחירון (1
 במכרז. 

יקבעו פריטי המבוקשים מחירים הפריטים ו/או הככל שגם במחירון משרד הבינוי והשיכון לא יהיו נקובים  (2
ובהפחתה נוספת של אחוז ההנחה המוצע  )חמישה עשר אחוז( 15%דקל בהפחתת הנקובים במחירון  המחירים

 . על ידי הקבלן במכרז

, יגיש הקבלן שניתן להתבסס עליהם או המחירים/הפריטים ובמחירון דקל לא יהיו נקובים ככל שגם במחירון  (3
לכל )שמונה אחוזים(  8%כולל רווח קבלני של ההצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים 

  .המפקחשל  ,בכל מקרה ,היותר. ההכרעה הסופית תהיה
 
 

    .בוטל .68

 
 קיזוז .69

 
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה זה או על 

 פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחברה. 
 

רת, לרבות באמצעות חילוט הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אח
 הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה. 

 
 הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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  חתימת המציע: _____________ 
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 מפקח חשבון שיפורט בו:אישור הימציא הקבלן ל ,לו בחודש עבור החודש הקלנדרי שקדם 5-ה ליוםעד  ,אחת לחודש (א)

 

 ,עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבוןהעבודות מיום התחלת ביצוע  ושבוצעהעבודות של חלק  ןערכ (1
 לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.

 של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי.  ןחישוב (2

  ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות כשהוא מאושר מראש. (3
 
 כמויות. י. לחשבון יצורפו דפי מדידות וכתבלחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב 5-כל חשבון שיוגש לאחר ה (ב)

. באופן כפי שיורה המפקחו בהתאם להנחיות המפקח אשר תינתנה לקבלן ה ממוחשבתהחשבון ייערך על גבי תוכנ
ית לדחות את תשלומו עד לחודש חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה החברה רשא

 .  כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות. הבא
 

, לרבות ביחס לכל הוראות המפקח באשר יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקחהקבלן 
לפיצול החשבונות כאמור לעבודות תשתיות צמודות ו/או לעבודות תשתיות ראש שטח )תשתיות על( ו/או לעבודות 

          .מים וביובניקוז, תשתית 
 

 הוגש.כאילו לא יל יוחזר לקבלן ויחשב ום לעחשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרש
 
מתייחס החשבון, לרבות עד היום אליו  העבודותהמפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע  (ג)

ממועד הגשת  ( ימיםעשרים ואחת) 21תוך הנקובים בו הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים 
. קביעתו של ומהנדס החברההמנהל  החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח, כאמור לעיל ויאושרו על ידי

 האחרון תהא סופית.
 
, דמי מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בסעיף )ג( לעיל, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו (ד)

בתנאי תשלום שוטף  וכן כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה עד היום האמור. היתרה תשולם לקבלן בדיקות
 . אישור החשבוןמיום  )שבעים( ימים 70+ 

 
, וכי הם ישמשו, יחד עם הערבות לקיום ו/או הצמדה בזה כי דמי העיכבון לא יישאו ריביתמוסכם למען הסר ספק,  (ה)

 ייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה. תנאי החוזה, להבטחת כל התח
 
או המפקח לטיב ו/ העירייהו/או אישור תשלומי הביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה  (ו)

העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים 
תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף 

 ועד לאישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה. 
 
, יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על זה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה במקרה (ז)

תהיה לתקופה החל מתום המועד  אמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמורהתשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור ה
הפרשי שלום ריבית פיגורים כאמור לא יישא הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. ת

 . הצמדה ו/או ריבית כלשהי
 
ימציא הקבלן לחברה ערבות נוספת,  –החוזה  מהיקף 25%לסכום העולה על  61גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף  (ח)

 כולל מע"מ.  ,מערך השינויים)חמישה אחוזים(  5%בשיעור 
 
מיום  חשכ"לראשונה, בתוספת ריבית מיד עם דרישה בל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה יק (ט)

 היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 

 מערך החוזה.)תשעים וחמישה אחוזים(  95%סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על  (י)
 
בכל מקרה לשלם לקבלן. הנ"ל יבוצע  לחברהעם דרישתו, הערכה כספית לסכומים שנותרו  מידהקבלן ימציא למפקח,  (יא)

 פריסה חודשית. –אחת לרבעון. הערכות אלו יהיו על ציר הזמן לא פחות מאשר 
 

 סילוק התמורה .71
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  חתימת המציע: _____________ 

בצירוף כל יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן קבלת תעודת ההשלמה  מיום)ארבעים וחמישה( יום  45-לא יאוחר מ (א)
 .המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט כפי שתידרש על ידי המפקח

 
"(, התמורה הסופית" ( יום מיום הגשת החשבון הסופי )להלן:שלושים) 30-התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ (ב)

תשלומי  יום, בהפחתת)שבעים(  70ום שוטף + בתנאי תשלתאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, 
 הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן. 

 
ספק, יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות  להסרת

 ום תשלום החשבון הסופי. וקבלת תעודת השלמה עד לי

 

תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש הקבלן חשבון  זהלא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה  (ג)
ן -עלות עריכת הח תערוך החברה חשבון סופי לפי מיטב הבנתה. ,קבלת ההתראהלאחר )שלושים( יום  30סופי לאחר 

בהוצאות תקורה ולקבלן לא תהא כל טענה  15%הסופי כאמור בהוראות סעיף זה תהא על חשבונו של הקבלן, בתוספת 
  ו/או תביעה בגין כך.

 
במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות 

 יחולו על הקבלן.  –. הוצאות הכנת החשבון הו/או לעיריי לחברה
 
יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו  (ד)

 .כאמור לעיל וכן ערבות בדק (2י' )בנספח בנוסח המצוי 

 

ששולמו בגין חשבונות הביניים, עד יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים  (ה)
 ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:-כמה שאושרה על

 
 לעירייה.או /מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה ו (1

 .החברהקבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס  (2

 בחוזה זה. הגדרתכהקבלת תעודת השלמה  (3

 ., במידה ונדרש"4קבלת "טופס  (4

 תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם החברה. (5

 מסירת ערבות הבדק לידי החברה. (6

 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה. (7

 "( כנדרש על פי הוראות חוזה זה.As Madeמסירת תכניות עדות )" (8
 
יחזיר הקבלן את העודף מיד  ,יה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לוה (ו)

לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע 
מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף  – שנהל 2%ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת 

 כאמור ועד להחזרתו בפועל. 
 

במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום,  (ז)
ורה ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמ

 בפועל. 
 

לרבות הקבלן מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי,  , מסכיםלמען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות
 , אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו. אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת

 
הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס החברה לסופיות החשבון הסופי 

 ולוודאות. 
 

 מקום השיפוט .72
 

 .בלבדבמחוז מרכז סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים 
 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות 
 .(, לא ישנו את התמורהביצוע העבודותהובלתם למקום 
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 סילוק יד הקבלן –פרק יב' 

 
  ביצוע העבודותסילוק יד הקבלן ממקום  .74

 

העבודות לתפוס את החזקה בו ולהשלים את ביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום  (א)
בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום 

, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה ביצוע העבודות
בכל אחד ואחד מהמקרים , ימים)עשרה(  10מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 

 המנויים להלן:
 

)עשרה( ימים להוראה בכתב מהמפקח  10, ולא ציית תוך ןאו שהפסיק ביצועהעבודות הקבלן לא החל בביצוע  (1
 בכל דרך אחרת. העבודותאו כשהסתלק מביצוע העבודות להתחיל או להמשיך בביצוע 

 

בחוזה או  ים/הקבוע ים/במועד ןאיטי מדי כדי להבטיח את השלמתהעבודות המפקח סבור שקצב ביצוע  (2
בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים )ארבעים ושמונה( שעות להוראה  48במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך 

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך,  העבודותשמטרתם להבטיח את השלמת כאמור הנזכרים בהוראה 
 לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק. 

 
יש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה  (3

 ת.תוצאות רצויו
 

, הפיתוחסבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות החברה או המפקח  (4
 באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא. 

 
הסכמת ללא קבלת  העבודותלאחר או העביר לקבלן משנה את ביצוע  ,הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו (5

 החברה בכתב ומראש. 
 

צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהציע לנושיו או  והקבלן פשט רגל או ניתן כנגד (6
כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או  ,עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד

ע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו )לרבות פירוקו מרצון( או אם הגי
או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך  ,בינו לבין נושיו

 ימים מהיום שהוטל. )שלושים(  30
 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו  ,להנחת דעתו ,יש בידי המפקח הוכחות (7
 ד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. שוח

 
 הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. (8

 
 או מנוגדים לכל תקן מחייב./בחומרים גרועים ו העבודותיצוע הקבלן השתמש לב (9

 
בעל  / לביצוען של העבודות או כשהמנכ"להקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש  (10

הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום , אם הוא אדם פרטי, השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן
 התחייבויותיו עפ"י החוזה. 

 
ישא, בנוסף להוצאות האמורות, ייהיו על חשבון הקבלן והוא לעיל כאמור ברישא לס"ק )א( העבודות הוצאות השלמת  (ב)

 משרדיות. תקורה ומהן כהוצאות )חמישה עשר אחוז(  15%בתוספת של 

 

ביטול  החוזה על ידי  אין בהם משוםלעיל, וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( ביצוע העבודות תפיסת מקום  (ג)
 החברה. 

 
 יחולו ההוראות הבאות:לעיל בהתאם לס"ק )א( ביצוע העבודות תפסה החברה את מקום  (ד)

 
מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק  לערוך יום( עשר)ארבעה  14תוך  ,את הקבלןהמפקח יזמין בכתב  (1

. לא עשה ביצוע העבודותידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום 
 , יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. בפרק הזמן האמורכן הקבלן 
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 ,לדרוש מהקבלן ,בכל עת שהיא ,, רשאי המפקחוכיו"ב חומרים, ציוד או מתקנים ביצוע העבודותהיו במקום  (2

על  ,ימים, רשאית החברה)עשרה(  10או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך ם, כולם לסלק ,בכתב
לא תהיה אחראית לכל החברה לכל מקום שייראה בעיניה וביצוע העבודות לסלקם ממקום  ,חשבון הקבלן

נזק או אובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים 
 .לעיל ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק )א(

 
ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו  לעיל 71ות סעיף הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הורא (3

 בהתאם להוראות סעיף זה.
 

 ( להלן.6)-(5החברה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק ) (4
 

משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי החברה, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא  (5
לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות בקשר 

בין על ידי החברה עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שהחברה תמצא  ,השלמת העבודה
ונזקים או הוצאות לנכון וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו לחברה עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה 

כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו לחברה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם 
 .(סכום ההשלמה -)להלן יקראו סכומים אלה 

 
לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר  (6

זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש החוזה שהקבלן היה 
שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן 
 זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים

 ( לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה.5שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן ) כפי
 

לגבותו מכל  תרשאיהחברה הא ת( דלעיל 6סכום הפרש כאמור בסעיף קטן ) לחברהאם ימצא שהקבלן חייב  (7
, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן ה, או באמצעותהסכום המגיע או שיגיע ממנ

 בכל דרך אחרת. 

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .75

 
הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  (א)

 שווה למקרה אחר.

 

לראות בכך ויתור על אותן  תנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים, איןיבזכויות הנלא השתמשו הצדדים או אחד מהם  (ב)
 זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות  .76

 
פאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין , מןאו מקצת ן, כולהעבודותשאין אפשרות להמשיך בביצוע  ,בכל עת ,אם יתגלה

יתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע תוהחברה לחברה לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן 
 . חוזה זהבכל הנוגע לאי המשכת המפקח , והקבלן ימלא אחר הוראות ןאו מקצת ןהעבודות, כול

 
 מס ערך מוסף .77

 
 בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.מחירון ההמחירים הנקובים בסעיפי  (א)

 
 שלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. החברה ת (ב)

 

 :לעיל על אף האמור בסעיף קטן )ב( (ג)
 

, ובפרק לעיל 71בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף  הקבלןאיחר  (1
תשלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  –הועלה שיעורו של מס הערך מוסף  נ"להזמן ה

 . לעיל 71שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 
 

הועלה שיעורו הנ"ל תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק הזמן העבודות לא השלים הקבלן את ביצוע  (2
שלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה ת –מוסף  של מס הערך



 

 538מתוך  66עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 
 

 בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר מתן הודעות   .78
 שיונות.יוקבלת  ר
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  חתימת המציע: _____________ 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על
 

_________________                                        ____________________ 
 הקבלן                          החברה  

 
 
 

 אישור
 

ומר/גב'  _______________ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' _____הנני מאשר בזה כי ביום _
____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן -_______________ נושאי ת.ז ____________ ו

 וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 
         ___________________ 
  , עו"ד                                    
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  חתימת המציע: _____________ 

 מחירון –נספח ו' 
 ראה מסמך ה' בהמשך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 538מתוך  69עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 נוסח ערבות ביצוע ובדק –ז' ספח נ
 

 לכבוד
 כפר סבא לפיתוח הכלכלית החברה

 11התע"ש ' רח
 כפר סבא

 
   .,נ.ג.א
 
 

 עד סכום כל לסילוק םכלפיכ בזאת ערבים אנו( הקבלן - להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./פ.ח_________________ בקשת פי-על
 למדד הצמדה הפרשי בתוספת( הקרן סכום – להלן( )חדשים שקלים______________ ____) ₪ _______________ של לסך

 הכלכלית החברה בין שנחתם הסכם עם בקשר וזאת(  הצמדה הפרשי – להלן) להלן כמפורט למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים
עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז,  לביצוע________ ' מסמסגרת פומבי  מכרז בעקבות הקבלן לבין סבא בע"מכפר  לפיתוח

 . ההסכם תנאי כל של הקבלן י"ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת( ההסכם – להלן)מים וביוב בעיר כפר סבא 
 

 הראשונה םדרישתכ של אלינו הגעתה עם מיד הקרן לסכום עד סכומים או סכום כל באופן מידי םלכ לשלם בזאת מתחייבים אנו
 איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך םדרישתכ את לנמק או לבסס םעליכ להטיל מבלי, בכתב
 למציע לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת םכלפיכ לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה, הקבלן מאת תחילה, מהם

 . םכלפיכ כלשהו לחיוב בקשר
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק  םתהיו רשאי םאת
 הכולל הנ"ל. ביחד או לחוד לא יעלה על הסך  םנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכמהסכום ה

 
 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זה כתב י"עפ התחייבותנו

 .להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו זה התחייבותנו כתב
 

 .בכלל ועד______   לשנת_____  לחודש____  ליום עד בתוקפה שארית זו ערבות
 
 
 
 

     בכבוד רב,        
                               ___________________ 

 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים – (1) 'חספח נ
  

 בע"מ כפר סבא נספח בטיחות לחוזה קבלן של החברה הכלכלית לפיתוח 

1. פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, -קבלן מתחייב לבצע את כל העבודה עלה 
בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל ובהנחיות הבטיחות של בפקודות, בתקנות, 

תטופל  -הזמין. כל הערת בטיחות  של ממונה הבטיחות של הקבלן או מטעם אחד מנציגי המזמין 
ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים 

 קרבתו.האחרים העוברים באתר שבאחריותו או ב

 
בסמכות מנהלת הפרויקט שמטעם המזמין לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משנה שאינם  .2

 עומדים בדרישות הבטיחות בהתאם לחוק, להנחיות או לחוזה.

 
הקבלן יכין באמצעות ממונה בטיחות המוסמך לבניה, "תכנית בטיחות וסקר סיכונים"  .3

כולל דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח המפרטים את אופן ההתארגנות באתר, 
הריכוז והמשרד הזמני, והוראות בטיחות כלליות. עם כניסתה לתוקף של התקנה לתכנית 

 בטיחות, יהיה חייב הקבלן לקיים את התקנה כלשונה.

  
סקר הסיכונים יפרט ויסקור את הסיכונים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו' ויבהיר 
מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד. סקר הסיכונים יפרט את רשימת בעלי 
תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי 

 . התכנית תועבר לאישור המזמין. טלפון בחירום
  

יום מהמועד בו הודיע המזמין  14על הקבלן להגיש את תוכנית הבטיחות וסקר הסיכונים תוך 
 על העברת העבודה לקבלן.

 
לשביעות רצונו, כולל  -למזמין הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות ובסקר הסיכונים  .4

לתכנית בנקודת זמן מסוימת אינו מונע מהמזמין לדרוש  תוך כדי העבודה. אישור המזמין
 שינויים או תוספות בהמשך.

 
לא תבוצע כל עבודה / פעולה / מבצע, מבלי שקיבלו התייחסות בתכנית הבטיחות / סקר  .5

 הסיכונים וקיבלו על כך את הסכמת המזמין.

 
אם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את  .6

הנ"ל, לאחר קבלת אישור המזמין לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין זה, כפרויקט 
נפרד. במקרה כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר 

על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שיועברו  –בעבודה  לשלב הביצוע הבא
 לאישור המזמין. אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה. 

 
רק לאחר קבלת אישור בכתב של סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י המזמין רשאי יהיה  .7

כנדרש בחוק. לא תתחיל  –הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן 
לפני קבלת אישור מהמזמין על התחלת עבודה   -כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח 

 לעיל יידרש אישור כאמור גם  למעבר לשלב הביצוע הבא. 6ובמקרים האמורים בסעיף 

 
שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת הפרויקט מהמזמין,  6-בכל עבודה הצפויה להימשך מעל ל .8

על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל עבודה הכלכלה הודעה למפקח העבודה של משרד 
 מוסמך.

 
הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה מתבצעת "תחת  .9

 כלשון החוק, התקנות וההנחיות השונות. –שירה והמתמדת" של מנהל העבודההשגחתו הי

 
 כנדרש בתקנות. –הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה  .10

 כנדרש בתקנות. –הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי  .11

 
הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל, יועצי קרקע,  .12

פיגומים, קונסטרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'(, צילומי רישיונות הנהיגה של כל 
מפעילי הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב 

 הפועלים באתר. האחרים 
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בתוקף  –כולל הביטוח  –לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו  .13
 ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי.

 
בוקר, עם תחילת הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות. הקבלן יערוך סיור  .14

כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה, כדי לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות עומדים 
 יטפל מיידית בתיקונם. –במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא 

 
15. הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו )שיטות  

ימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן  יחתים את העובדים על קבלת עבודה, שימוש בכלים, ש
 לפניההדרכות וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הבטיחות של האתר. לא יעבוד באתר עובד 

 שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך.

 
כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר, כולל לפי סוג העבודה,  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .16

עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן 
אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, קסדת מגן 

יוחלף במידת  –פגום או מרופט לפי הצורך. ציוד אישי  –ונעלי עבודה. כל יתר פריטי ציוד המגן 
 הצורך ע"י הקבלן.

 
הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה משתמשים בציוד המגן  .17

 האישי.

 
 2בלן רשאי להעסיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על הק .18

ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם תעודה בתוקף רק לאחר שקיבלו הדרכה  –מטרים( 
 –מטעם משרד התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר 

כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה. פרטי ההדרכה ושמות 
לאחר קבלת אישור מנהל  המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרויקט והעבודה בגובה תחל רק

 הפרויקט.

 
רק אחרי  –פי ההוראות שבתקנות הבטיחות בעבודה. השימוש בכל פיגום -פגומים יבנו על .19

כנדרש  –שאושר לשימוש ע"י מנהל העבודה אשר בדק את תקינותו וחתם בפנקס הכללי 
 בתקנות.

 
דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר  מ', אלא אם כן 1.20 -לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה יותר מ  .20

ומנהל העבודה חתם על  –שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה 
 כנדרש בתקנות. -תקינותה בפנקס הכללי 

 לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף. .21

 
יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי  –הנמצאים בשטח עובדים של קבלני המשנה  .22

של קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי 
 עוברת האחריות לנושא זה לקבלן הראשי. –לעובדיו, אך אם לא יעשה כן 

 
עם העתק לחכ"ל על כל בעיית הקבלן ידווח מיידית בכתב למנהל הפרויקט מטעם החכ"ל  .23

 בטיחות המתגלה בשטח.

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר, יועציו  24הקבלן יתייחס בכתב, תוך  .24
ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות של האתר, המפקח 

 מטעם חברת הניהול ואל החכ"ל.

 
ידי החכ"ל או מנהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית -הפסקת עבודה יזומה עלבמקרה של  .25

תיחשב ההפסקה  –בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי החכ"ל או מנהל הפרויקט שמטעמה 
לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה 

על כל  –לו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים ובתנאי החוזהזו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאי
 המשתמע מכך.
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לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט כאמור בנספח זה, כדי  .26
לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות וכל האמור בנספח 

נהל הפרויקט או על המזמין את האחריות בכל הקשור והכרוך זה ולא יהיה בו כדי להטיל על מ
 בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. 

פיקוח בטיחות: המזמין תקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף  .27
תן פעולה עם אנשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל הנחיית בטיחות שתינ

 לו.

 
אי שמירה על כללי הבטיחות או אי ציות להוראות הפיקוח מטעם המזמין עלולים לגרור קנסות  .28

 .יג' לחוזה זהבנספח  –שיוטלו על הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו. טבלת הקנסות 

 
מובהר כי אין באמור בנספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים  .29

ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות 
 ולקיימם, בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

 
  

   
  

 
 חתימת הקבלן                 תאריך   
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 הוראות בטיחות –הצהרה והתחייבות קבלן  – (2) 'חספח נ
 

 ____________ תאריך:
 הצהרה והתחייבות

 
 לכבוד

 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
 11התע"ש רח' 

 כפר סבא

       
 .נ.,א.ג

 
את משמעות האמור בהן; ואני מתחייב הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב  .1

 לפעול בהתאם להוראות אלה.

 
 .הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה .2

 
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות  והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה  .3

 נשוא ההסכם.
 

 את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.הנני מתחייב להעביר  .4
 

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים  .5
 צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל 

 
הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים להנחת דעתו של יועץ ביטוחים של  יבלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי .6

 .מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמילעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה  ברההחברה, שיכסה כל נזק שייגרם לח
 

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ ביטוחים של החברה עוד בטרם התחלת 
 ביצוע העבודות.

             
 _____________________ שם הקבלן:

 ________________________כתובת: 
 ____________________מספר טלפון: 

 _____________________מספר פקס: 
              

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 _____________________ כתובת:_______________  ת.ז._______________  שם:
 

 _____________________ כתובת:_______________  ת.ז._______________  שם:
 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:
 

 _____________________ כתובת:_______________  ת.ז._______________  שם:
 

 : _________________מס' פקס________________  מספר טלפון:
              

 חתימה וחותמת קבלן:__________________ ________________ חתימת מנהל עבודה:
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 דף הסבר לעבודות חריגות –( 3נספח ח' )
 

 דף הסבר לעבודות חריגות
                                                                                                                                                                                            

בהסכם ההתקשרות ובצירוף מסמך זה יחד  תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשיםהגשת סעיפים לעבודות חריגות 
 .עם טבלת ריכוז חריגים

 
 שם הפרויקט: ______________   שם הקבלן: ____________ מועד ביצוע: _________

 

  תיאור העבודה:

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

  סיבה לחריג:

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

    בקשת הקבלן:

 )חישוב כמויות יוגש בנפרד( מחיר / יח':________ יח' מידה:______

   אישור הפיקוח:

 )חישוב כמויות יוגש בנפרד( יח':________מחיר /  יח' מידה:______

    

    :רצ"ב ניתוח המבוסס על

ל בהנחה מחירון חכ"
% ___ 

מחירון דקל בהנחה 
%__ 

מחירון משהב"ש 
 אחר חשבונית מס בהנחה ___%

    

 _______________     :קבלןה שם   נציג
 

 ___________________     :חתימה
 
 

 _______________שם מנה"פ/מפקח:   
 

 ________________   : חתימה
 
 

 ________________   : חתימה _______________אישור המזמין :      
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  חתימת המציע: _____________ 

 עבודה הזמנתדוגמת  – (1ט' )ספח נ
 (.2ראה להלן סעיף ט)

 
 

 
 
 

 דוגמת צו התחלת עבודה –( 2ט' )ספח נ
 

 תאריך:        
 סימוכין:        

 
 :לכבוד
 ______________:באמצעות דוא"ל           הקבלן

 
 

 צו התחלת עבודה  הנדון:
 "העבודה"

 
 שבנדון, הרינו למסור לכם בזאת צו התחלת עבודה כמפורט להלן: _____בהמשך להודעתנו בדבר זכייתכם במכרז מסגרת משותף מספר 

 מועדים לביצוע: .1

 ._______תאריך תחילת ביצוע העבודות:  .1.1

 העבודות:___________.תאריך סיום  .1.2

 

העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות שנחתמו על ידכם וצורפו להצעתכם בהתמחרות וכן בהתאם להוראות החברה הכלכלית  .2
 לפיתוח כפר סבא ו/או מי מטעמה. 

חות בעבודה )עבודות בניה(, הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטי .3

 ו/או בהתאם להוראות כל דין.  1988-התשמ"ח

בתוספת מע"מ. התמורה כאמור  סכום העבודה לפי כ"כובהתאם להצעתכם תהיו זכאים לתמורה בסך של  "העבודה"תמורת ביצוע  .4
 מותנת ותותאם לביצוע בפועל.

בהתאם להנחיות מסמכי המכרז, כמפורט בהודעת הזכייה ביצוע  ערבותכתנאי לתחילת ביצוע העבודות עליכם להמציא לידי החברה  .5

 ובהתאם לנוסח שצורף לה.

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות  _______בהתאם לנוסח שצורף מכרז מסגרת משותף מס'  אישור על קיום ביטוחיםבנוסף, עליכם להמציא 
 ם ביטוחים ספציפי עבור העבודות.ותשתיות ניקוז, מים וביוב בעיר כפר סבא. מובהר כי נדרש אישור קיו

היה ולא יועברו במועד ערבות בנקאית ו/או כיסוי ביטוחי כנדרש, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתכם בהליך, על כל המשתמע מכך ובכל שלב 

 כל דין.שהוא, וכן תהא זכאית להיפרע בגין הנזקים, ככל אשר יגרמו בגין כך, בהתאם לכל האמצעים העומדים לרשותה וע"פ 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז,  ______כל הוראות הסכם המסגרת שנחתם מכוח זכייתכם במכרז מסגרת משותף מס'  .6

 מים וביוב בעיר כפר סבא.

 .09-3095773, רכז תכנון וביצוע בחברה טלפון: ________לנוחותכם איש הקשר מטעם החברה לעניין זה הינו מר  .7

 
  

      -בע"מ כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 

    
 חתימה  תאריך

       
      -מנהל הפרויקט 

    
 חתימה  תאריך

       

      -הקבלן  חותמת וחתימת

  
 חתימה  תאריך



 

 538מתוך  76עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 תעודת השלמה – (1י' )ספח נ
 

 

 תעודת השלמה
    תאריך:     

            

  
 הפרויקט:

   

  

 העבודה:
 

  
  

     המזמין:
  

  
     הקבלן:

  

  
          

  

  
   תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן:

  

              

  
   תאריך תחילת תקופת הבדק:

  

  
          

  

על פי ההסכם אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה, להוציא 
 העבודות המפורטות בנספחים לתעודה זאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק. את

  
          

  

         צוות בדיקת העבודה:

     חתימה:   המתכנן: .1

              

     חתימה:   המפקח: .2

              

     חתימה:   מהנדס העיר: .3

             

     חתימה:   המזמין:נציג  .4
              

 
 נספח י' )2( – הצהרה בדבר העדר תביעות

 

     
   תאריך:

      לכבוד

    בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
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  חתימת המציע: _____________ 

           , כפר סבא11התע"ש רח' 

  הצהרה על העדר תביעותהנדון: 
  

 
ש את החשבון הכולל בזה להגי ( מתכבדהקבלן – י /ו הח"מ _____________  )להלןאנ

( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם החשבון הסופי –ן והסופי )להל
 ._____________לחוזה בינינו מספר 

 
 הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן:

כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון  א.
 (.התמורה הסופית – )להלן₪ על הסך __________ עומד הסופי ו

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח, אין לנו ולא  ב.
תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית 

מכוחם או מטעמם, ו/או כלפי אלה הבאים כפר סבא בע"מ ו/או עיריית  כפר סבאתוח ילפ
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור.

כן הננו מתחייבים לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד החברה בכל  ג.
 הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו.

תרה היובקבלת ₪ כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________  ד.
 קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה.₪  ___המגיעה לנו בסך של _________

 אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו. ה.
 

  
 

            

 ולראיה באו על החתום:
       

 היום _________   לחודש____________   שנת_____________
       

      שם הקבלן:   
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  חתימת המציע: _____________ 

 תעודת מסירת העבודות – (3י' )ספח נ
 

 תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(

       שם האתר:

    שם הפרויקט:

    מס' הזמנת עבודה/חוזה:
  

     שם הקבלן המבצע:
  

  
          

  

 אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית

 תאריך חתימה + חותמת הערות מחלקות

 

_______________        

 

       מיםמפעל ה
 

     תאגיד הביוב

       תנועה מח' 
 

       חשמלמח' 
 

       מח' תברואה
 

       מח' גנים ונוף
 

       מח' תשתיות
 

       איכות הסביבהאגף 
 

     א. נגישות

              

             מאשר:

         מהנדס העיר:
              

  .___________________________________________________________________. 1 לוטה: 
2 .___________________________________________________________________. 
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  חתימת המציע: _____________ 

 תעודת סיום )תום תקופת בדק( –( 4י' )ספח נ
 

 

 הבדק( תקופתתעודת סיום )לסוף 
    תאריך:     

            

  
 הפרויקט:

   

  

 העבודה:
 

  
  

     המזמין:
  

  
     הקבלן:

  

  
          

  

  
   תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן:

  

              

  
   תאריך תחילת תקופת הבדק:

  

  
          

  

מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל על פי האמור בהסכם, אנו 
 מסמכי חוזה זה.

מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר 
 מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

              

         צוות בדיקת העבודה:

     חתימה:   המתכנן: .1

              

     חתימה:   המפקח: .2

              

     חתימה:   נציג המזמין: .3
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  חתימת המציע: _____________ 

 + טבלת גבולות אחריות א.ק.בנספח ביטוח +  – יא'ספח נ
 

 נספח ביטוח
"המזמין" לעניין נספח זה יהיה : החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ו/או פלגי שרון בע"מ ו/או עיריית כפר סבא ו/או 

 תאגידים עירוניים.  

מיום החל מורשית כדין, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1

כל תקופת ההתקשרות ועד ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ת לרשות הקבלן או מתן האישור להעמדת אתר העבודו

)ולעניין עבודות בגינן נדרש לערוך גם ביטוח אחריות  )לפי המאוחר( אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מה

ת ו, פוליסהעבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(למשך שנתיים נוספות לאחר סיום    -מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר

אישורי )"ומהווים חלק בלתי ניפרד הימנו  2יא' -ו 1נספחים יא'באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורפים כביטוח כמפורט 

 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף עריכת הביטוח

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.1

 :לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח(  בנוסף) את הכיסויים הבאיםכולל הביטוח 

 7.5%בסכום של מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק  ,תכנוןבגין הוצאות   1.1.1

 משווי העבודות )מעבר לסכומי הביטוח(.

 .200,000₪ הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד 1.1.2

 .עבודותשווי המ 10% , חומרים ועבודה לקויים בסכום שללקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  1.1.3

 )מעבר לסכומי הביטוח(₪ .  200,000הוצאות מיוחדות בסך   1.1.4

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה 

 בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. 

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק ב 1.2

ובסה"כ  לאירוע ₪  200,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך הרחבה לכיסוי  1.2.1

 . לתקופת הביטוח

קרקעיים  עד לסך -פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק הרחבה לכיסוי  1.2.2

 . לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח₪   1,000,000

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.3

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות כלליות 1.4

על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ובלבד הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור  1.4.1

 דם שגרם לנזק בזדון.שוויתור כאמור לא יחול כלפי א

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.4.2

יום לפחות  60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל מסרהפרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שני

 .מראש

ות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל ביטוח העבודות הקבלניהפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.4.3

  .למזמין עבודותחלקי ה
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  חתימת המציע: _____________ 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.4.4

הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת 

 תהיה.הפרמיה, באם 

תקופת הביטוח  תוארךהארכת משך העבודה, של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.4.5

 .בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט או נוסח מקביל, בכפוף לשינויים  1.5

 בוטל.יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, הנקובים לעיל. 

 או במלואם, לביטוח עבודות קבלניות ימוצו במסגרת הפוליסה הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.6

לשאת  הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב הקבלן כנגד שהוגשה תשלום תביעה עקב, בחלקם

 הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.על חשבונו בפרמיה 

, ובכל קבלת הזמנה לביצוע עבודות מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מו ,עם כל הזמנת עבודה להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .2

הקבלן  על לדרישת המזמין, .על ידי מבטחת הקבלןהביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר העבודה,  הקבלן מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה למסור העתק מן 

, אישור עריכת המזמיןהפקיד בידי הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )ימים( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
למשך תקופה )או  וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכםנוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםביטוח

 . ארוכה יותר כל עוד הוא נדרש לקיים ביטוחים כמפורט בנספח זה(

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

בגבול אחריות  ם בביטוח חובהו/או כלי צמ"ה החייבי עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.2

 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך ב

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות  מכוסה לפי 
בהם יחובו  ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק או הוצאה

 בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.3

העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול 

 להלן;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 13שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.האמור בסעיף 

 מזערית דרישה בבחינת הנה זה, לרבות אישור עריכת הביטוח בנספח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4

 דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת

 היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי

 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח הכיסוי

המזמין ו/או מי מטעם המזמין,  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5

 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ביטוחי הקבלן המפורטים שתתפות העצמית הנקובים בבסכומי ההודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .6

 . בנספח זה

וכן את תנאי  העבודותביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .7

מדי פעם בפעם לפי הצורך, שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, להאריך את פוליסות הביטוח , (המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה

עד למועד או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך כך שתהיינה תקפות 
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  חתימת המציע: _____________ 

)ולעניין עבודות  זההסכם תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהובמהלך כל תקופת  ,תשלום חשבון סופי

יטוח חבות מוצר ו/או ביטוח אחריות מקצועית למשך שנתיים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות , ב2,000שסכומן עולה על 

 .תקופת העבודות והבדק(

אין בהם כדי , בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8

במקרה של אי התאמה בין  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן יות צמצם את אחרהמזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהלה

ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על באישורי הביטוח או בהעתקי האמור 

 מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבלן או קף ביטוח העבודות הקבלניות קבלן קיים צורך להרחיב את היהככל שלדעת מבלי לגרוע מהאמור,  .9

בכל ביטוח רכוש  .ן הקבלןכאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספים

נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין לרבות המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10

קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם במידה ויועסקו על ידי הקבלן  .11

כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות 

 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

אבדן או נזק לגופו או פגיעה, הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  לנקוט בכל אמצעי ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

ק ביטוח בריאות ממלכתי וכל בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחו

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 

   .הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

וכן את כל ם הגופים הנזכרים לעיל, ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח מטע המזמין ואת כל הבאים הקבלן פוטר את .13

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות ,העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן(ביצוע בהקבלנים הקשורים 

כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר,  אועלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן 

פטור מאחריות לא יחול ה , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא , וללאתר העבודות

  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

את הקבלן מן האחריות המבטח לא ישחרר על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14

טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן המוטלת ע

לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםיהב

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןטעוהבאים מ המזמיןכלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור  .15

 מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

 יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .16

בביטוח )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ למזמין תהא הזכות בהתאם לשקול דעתה, .16.1

 , לפי חוזי הביטוח.או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה הקבלן, תחתעבודות קבלניות 

 יחולו על הקבלן. לעיל 16.1פסקה כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.2

 י להטיל על המזמין חבות כשלהי.זה, או כד בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.3
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כמו כן אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין להתקשר עם קבלן אחר הזוכה במכרז לצורך ביצוע העבודות ו/או  .16.4

 מכל סעד אחר הקיים למזמין על פי תנאי המכרז וההסכם, ובכפוף להם. 

סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום  היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל .17

 הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  להמציא אישור ממבטחת  .18

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו  1עבודות קבלניות כאמור בסעיף הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח 

 עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

, כל גורם או בעל 1לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .19

זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי 

 הביטוח.

  כם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.הינו מעיקרי ההסנספח הביטוח  .20

אין בהמצאת אישור ביטוח בנוסח אחיד בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות בנספח  .21

 .זה, ועל הקבלן לוודא כי הביטוחים הנערכים על ידו כוללים את מלוא הכיסויים וההרחבות הנדרשות
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 ביטוחי הקבלן אישור עריכת - 1ספח יא'נ
 
 

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 
 העבודות

 מעמד מבקש האישור

החברה הכלכלית לפיתוח כפר 
סבא בע"מ ו/או פלגי שרון 
בע"מ ו/או  עיריית כפר סבא 
 ו/או  תאגידים עירוניים 

 

 שם
או /ו הקבלן ___________

משנה ו/או  קבלניאו /ו קבלנים
)למעט  משכירי ציודו  המפקח

 לעניין אחריותו המקצועית(

  
 קבלן הביצוע☐
 קבלני משנה☐

 שוכר☐
  מזמין עבודות  אחר:☒

החברה הכלכלית  ח.פ. 
511638462 
 ח.פ

 ת.ז./ח.פ.

: אצל החברה הכלכלית מען
לפיתוח כפר סבא: רח'  

  כפר סבא  11התע"ש 
 

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 ומהדורת נוסח
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 ביטוח סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי /

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
 

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

      318, 
316 
309 
324 
331 
314 
328 

  כלול     ופריצה גניבה
משווי העבודות,  20%     עובדים עליו רכוש

 250,000מינימום 
₪ 

משווי העבודות,  20%     סמוך רכוש
 250,000מינימום 

₪ 

 ₪ מסכום הביטוח 10%     בהעברה רכוש
משווי העבודות ,  10%     הריסות פינוי

 200,000מינימום 
₪ 

 315, 329, 302, 318 ₪   4,000,000     צד ג'
 ,312 

 ,328307 

 318 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
328 

        אחר
 
 

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

 -069קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  
 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 –ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח יא'2 - אישור עריכת ביטוחי הקבע של הקבלן

 
 : _____האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור

 הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

החברה הכלכלית לפיתוח כפר שם: 
סבא בע"מ ו/או פלגי שרון בע"מ 

עיריית כפר סבא ו/או   ו/או 
 תאגידים עירוניים

 

 ן"נדל☐ : שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 : ______אחר☐

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 .פ.ח./ז.ת  511638462 :החברה הכלכלית .פ.ח

אצל החברה הכלכלית לפיתוח  :מען
 11כפר סבא: רח'  התע"ש 

  כפר סבא 

 :מען

 הביטוח סוג
 גבולות לפי חלוקה

 ביטוח סכומי או אחריות

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 /האחריות גבול
 ביטוח סכום

 בתוקף נוספים כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום

  רכוש
 

       

        'ג צד

        מעבידים אחריות

 חבות המוצר
 

     ₪  302 
321 
328 
332 

  301 ₪      מקצועית אחריות
 327 
 328 

321  
  

)יש להוסיף  332
 תאריכים(

 

  
        

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 צנרת והנחת קווי מים וביוב -068

 069 -קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  30מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור
 המבטח:
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  חתימת המציע: _____________ 

 טבלת גבולות אחריות לצורך השלמת הסכומים באישור קיום הביטוחים
 

עד ₪  1,000,001עבודות ששווין  ₪   1,000,000עבודות ששווין עד  סוג הפוליסה
5,000,000 ₪ 

עבודות ששווין 
ומעלה )עד  5,000,001₪
20,000,000 )₪ 

ביטוח אחריות 
 מקצועית

 גבול אחריות נדרש 

 לא נדרש
 

500,000  ₪ 2,000,000  ₪ 

ביטוח אחריות 
 מוצר

 גבול אחריות נדרש

 ₪  4,000,000 ₪  1,000,000 לא נדרש
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  חתימת המציע: _____________ 

 רישיון קבלן תקף – 'יבנספח 
 

 
 

 
 

 הקבלןיצורף על ידי 
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  חתימת המציע: _____________ 

 טבלת קנסות –' גנספח י

 תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר
גובה הקנס 

 בש"ח 

ציוד מגן אישי כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך: משקפי מגן, נשמית מגיני אוזניים, כפפות, מגיני 
 וכו' )לפריט(ברכיים 

500 

  500                 אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד.

  1,000              הסדר תנועה לא תקין/לא לפי תוכנית/ תמרור פגום.

  1,000              תקלה/ חוסר בפנס מהבהב צהוב "צ'קלקה" על כלי רכב עבודה מיכליות וצמ"ה.

  1,000              מאריך לא תיקני לחשמל.שימוש בכבל 

  1,000              שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום.

  1,500              נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי. )כולל מכונה ניידת(

  1,500              שימוש לקוי במעקה בטיחות זמני, כולל שימוש לקוי ביחידות קצה. )ליחידה(

  1,500              פגם/תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל. 

  1,500              תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור.

  1,500              יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. )רעש/ליכלוך/אבק וכדומה(

  2,500              אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות.

  2,500              עבודה בגובה בניגוד לתקנות/ ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך. )לכל עובד(

  2,500              רישום לקוי או חוסר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות.

  3,000              עבודה / משטחי מעבר. )ליחידה(ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי 

 בלי אישור בכתב מיועץ קרקע. )לעובד(-מ' ללא שיפוע טבעי או דיפון או תא הגנה 1.2עובד בחפירה שעומקה מעל 
             3,000  

  3,500              מ' שאינה מסומנת/מגודרת/משולטת בשילוט אזהרה מתאים. 0.5תעלה שעומקה מעל 

  4,000              ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך לפרויקט.

  4,000              ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה.

  4,000              עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה.

  1,000-4,000  הקנס נתון לשיקול דעת הפיקוח( עבודה בניגוד לתקנות מחייבות. )גובה

  5,000              השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. )גם באתר מגודר(

  5,000              אי קיום הוראת נציג המזמין.

הורדתי את האפוד הזוהר / בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים כגון: "המנורה נשרפה / רק ירדתי מהכלי / עכשיו 
 הספקנו לגדר /  הזמנתי את השלט" וכו'.

טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה. הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים  יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי.
 ביניהם.יופעלו בהתאם לצורך ובלי קשר 

 ינוכו מחשבון הקבלן.  –נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות 

 צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי. -תמרורים פגומים משמעותם 
 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.
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  חתימת המציע: _____________ 

 נוסח הסכם ההתקשרות – 1-'גמסמך 

 
 
 
 
 
 

תאגיד מים וביוב מיסודן של עיריית כפר סבא  –פלגי שרון 
 בע"מומועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל 

 
 הסכם מסגרת

 
 פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, מים וביוב לביצוע עבודות 

 בעיר כפר סבא
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  חתימת המציע: _____________ 

 מסגרת חוזה
 2020ביום ___ לחודש _____ שנת  בכפר סבאשנערך ונחתם 

 
 

 פלגי שרון מיסודן של  בין
 עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

 , כפר סבא22התע"ש מרח' 
 :כדין באמצעות מורשי החתימה

 מצד אחד;      ( המזמין אוהחברה  –)להלן  
 
 

 ח.פ/ח.צ_____________ _____________________ לבין
 מרח' ______________________ 
 _____________; פקס': ______________טל':  
 באמצעות מורשי החתימה: 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 

 מצד שני;        (הקבלן – )להלן
 
 

 או העבודות – )להלן, תחום רישיונה של החברהביוב במים ופיתוח תשתיות עבודות בביצוע נת יוהחברה מעוני הואיל 
  (;עבודות הפיתוח

 
 01/2020פומבי מס' מסגרת מכרז ו במשותף פרסמע"מ ית לפיתוח כפר סבא בהחברה הכלכלבשיתוף עם  והחברה  והואיל

 (;המכרז – לביצוע העבודות )להלן
 

 והקבלן הגיש הצעה למכרז; והואיל
 

 (; הצעת הקבלן – במכרז )להלןנמצאה על ידי ועדת המכרזים של החברה כהצעה הזוכה והצעתו של הקבלן  והואיל
 

  ;ובכפוף למסמכי המכרז ווהקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת והואיל
 

לעבודות הנדסה  כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלניםהקבלן מצהיר ו והואיל
המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה,  בענף ובסיווג, והתקנות על פיו 1969-בנאיות תשכ"ט

וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים  ,כנספח יב'כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה 
ת, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונו

 ; 1976 –כדין( תשל"ו 
 

וכח האדם המיומן לביצוע  והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים והואיל        
  העבודות.

    
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

 כללי –פרק א' 
 
 הגדרות ושונות .1
 

  : עות הנקובה בצדםתהיה למונחים הבאים המשמזה  בחוזה (א)
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  חתימת המציע: _____________ 

 –מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר  –תאגיד המים והביוב פלגי שרון    "החברה"
 –)להלן גם  וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה ומורשיה המוסמכים,ע"מ לרבות נציגיה צור יגאל ב

 .(המזמין
 
 .עיריית כפר סבא  "העירייה"
 

 .ע"מית לפיתוח כפר סבא בהחברה הכלכל  "החכ"ל"
 
לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום כ"ל מנהל הפרויקט מטעם החכמי שנקבע  "המנהל"

 מעת לעת.  חכ"ל המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי ה
 
ת נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, לרבו " הקבלן"

 בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.
  
 . מהןאו חלק העבודות ע"י החברה לפקח על ביצוע  מי שנתמנה בכתב "המפקח"
 
 . העבודותהתכנון שמונו ע"י החברה לצורך תכנון  י/האדם ו/או משרד  המתכנן""
 
וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי החברה בקשר עם  כמאימהנדס, יועץ,  " היועץ"

 העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן.
 

בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל  ןשיש לבצעאשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועל וכל העבודות  " "העבודות
והמלאה של עבודות המים וביוב. הנדרשות להשלמה המוחלטת  ,מכל מין וסוג שהוא ,העבודות

כל במקרים בהם תבצע החברה עבודות באופן עצמאי ללא החכ"ל יכללו העבודות גם את 
גידור  ח,והמלאה של עבודות הפיתוהנדרשות להשלמה המוחלטת  ,מכל מין וסוג שהוא ,העבודות

 ביצוע העבודות כאמור.האתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת 
השגת כל ההיתרים בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי העבודות על כל תצורתן יכללו 

אלא אם נקבע מפורשות  הביצוע, לרבות תחילת ,ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות
 ותיהיו תואמ ןלמצב בו ה הןעל כל פרטיעבודות הפיתוח להבאת אחרת, וכן כל העבודות הנחוצות 

וכל רשות  העירייההחברה, הבניה, דרישות  יבצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתר
אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת 

סופי  ,מפורשות בהסכם אחרת( באופן מושלםהאישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם 
ה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת ילעיריאו /ו לחברה העבודותומלא וכן מסירת 

 הבדק כמוגדר בהסכם. 
 
 .הסופית ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן " ביצוע העבודות"
  
 .הימנוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד על כל חלקיו ונספחיו, שהומסגרת חוזה  " החוזה"
 

 "העבודות"מקום 
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים   "האתר" או

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
 
ש ואם ע"י קביעת אחוז ם במפורכל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, א " סכומי הערבויות"

 ים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן. מסו
 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום   "התמורה"
הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 

 החוזה.
  

 
ומי מטעמו בחותמת  מהנדס החברהידי -התכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על " תכניותה"

אלה  על פניעדיפות כניות הנושאות תאריך מאוחר יותר לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. ת"
 ,כאמוראו מי מטעמו לא מסר לקבלן תכניות מהנדס החברה אם הנושאות תאריך מוקדם יותר. 

לרבות כל שינוי מאושר ע"י  חד,אלה המפורטות במפרט הטכני המיויהיו התוכניות המחייבות 
 לאיזה מאותן תכניות.מהנדס החברה 

 
   .המצורף כנספח למכרזמחירון מחירי יחידה כפי שהם מפורטים ב "יחידההמחירי "
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  חתימת המציע: _____________ 

משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף -הביןהמפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה  " המפרט הכללי"
בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים 
וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. 

 זה.המפרט הכללי אינו מצורף אך  מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה 
 
 המפרט הטכני "

, הדרישות הנוספות/השונות נשוא החוזה לעבודות הביובמכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  " המיוחד
או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה 

 על כל חלקיו.  (1-)מסמך ד' כמפורט בנספח ד'
 

 תנאים כלליים "
 . לאתרהוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד  "מיוחדים 

 
 . יחדיוהמפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד  " המפרט"

 
למטרת ביצוע העבודות ביצוע העבודות חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום  " חומרים"

וכן מתקנים העתידים להיות  ,מוגמריםוהשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא 
 חלק מן העבודות. 

 
 תוך כדי ביצוע העבודות,אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום  ,"  קבלנים או ספקים כלשהםקבלנים אחרים"

 ע"י הקבלן, בין מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא. העבודות ובזמן ביצוע 
 
 . או על ידי המנהל ידי החברהמודד מוסמך שימונה על  " מודד"

 
 לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות. "המבנה"

 
 מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (ב)

 

במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם,  הן,וכל הקשור והכרוך ב העבודותהוראות חוזה זה חלות על ביצוע  (ג)
 חומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.ה

 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.  (ד)
 

חוזה זה כולל כנספחים המצורפים לו את כלל מסמכי מכרז המסגרת, לרבות תנאי המכרז, מובהר מפורשות, כי 
 המפרטים, המפרטים המיוחדים וכיו"ב, בין אם צורפו לו ובין אם לאו ויש לקרוא חוזה זה והנספחים כאמור כאחד.

 

 כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. (ה)

 

 הקבלן מכוח חוזה זה. לא יחול על היחסים בין החברה לביןמעת לעת, כפי שנוסחו  ,1974-תשל"דה ,חוק חוזה קבלנות (ו)
 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה .2
 

המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב  (י)
המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם 

 כדלקמן:  ,הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא

 

 ואהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות  (1
ידי מפקח  ראות המפקח תוך  התקופה שתקבע עללמפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הו

 תהיינה על חשבון הקבלן. בגין כך  וכל ההוצאות

 

 . לביצוע העבודותהמפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  (2

 

אם לפי דעתו  ,או עבודה במקצוע מסוים מהן,המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק  (3
 . המנהלאו הוראות  יםבהתאם לתכניות, המפרטהעבודות מבוצעות אין 

 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן  (4
 ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן. 
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מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו ובכלל זאת האמור בסעיף זה, משום דבר  (5
 על המפקח או על החברה אחריות כלשהי צוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיליחוזה זה ולבלמילוי תנאי 

 בקשר לכך.

 

בכדי  חלק מהעבודות אשר בוצעו על ידוהקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות  (6
. במקרה שלא תתקבל הודעה לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה

על חשבון  ותעבודאו להרוס כל חלק מה ותהורות להסיר את הכיסוי מעל העבודרשאי המפקח ל –כאמור 
 הקבלן.

 

אך מאחר ניהול הפרויקטים יבוצע על ידי המנהל, סוכם בין נו בא כוחה המקצועי של החברה. יהמפקח ה (7
וראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור התכניות את כל הההחברה לבין החכ"ל כי בפרויקטים משותפים 

באמצעות המפקח והערות הקבלן המנהל ואילו בפרויקטים שאינם משותפים יקבל יקבל הקבלן אך ורק 
בפרויקטים אשר  המפקחהמנהל בפרויקטים משותפים ודרך בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות 

  החברה תבצע ללא החכ"ל.

 

משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי  ו/או המנהל  של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקחאין בקיומו  (8
 .במלואן החברה למילוי כל תנאי חוזה זה

 

 שה עותקים והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר: ו(. היומן ינוהל בשלהיומן – הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן (יא)

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות.  (1

 .מקום הביצוע או המובאים ממנוכמויות החומרים למיניהם המובאים ל (2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.  (3

 העבודות והמוצא ממנו. ביצוע הציוד המכני המובא למקום  (4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. (5

 .ביצוע העבודותמזג האוויר השוררים במקום  תנאי (6

 ביצוע העבודות במשך היום. ההתקדמות  (7

כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (8
 העבודות.

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:  (יב)

 

 , הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.ראותיו שלוהוהוראות המנהל או  (1

 כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. (2
 

 , בתום הרישום בו, ע"י הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלןכל יוםבהיומן ייחתם 
 . ולחברה בכל יום

 
, אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה. למען הסר העבודותהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע  (יג)

 ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. 

 

ומן. דבר ימים מיום ציון הפרט בי)חמישה(  5להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך הקבלן רשאי יהיה  (יד)
ימים מעת הרישום, )חמישה(  5תוך לעיל רשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור ייהסתייגותו של הקבלן 

 רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן. 
 
, ישמשו כראיה בין הצדדים לעיל )ד( רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (טו)

על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש 
 ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית.

 
ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה לאתר פשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת הקבלן יא (טז)

 כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. 
 
לשימושו של מבנה לכלול חדר במסגרת התחייבויתיו כלפי החכ"ל יהיה על ההקבלן יקים, על חשבונו, מבנה במידה ו  (יז)
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או בהתאם להנחיות המנהל אשר  המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום ביצוע הפרויקט, כמפורט במפרט
 . תינתנה לו בכתב

 
 היומן הינו רכוש החברה. (יח)

 
 יםיסתירה בין מסמכים והוראות מילו .3

 
לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם,  (ח)

 ו/או העדר נתונים בהם.   , השמטהסתירה, אי התאמה

 

מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק  ותגילה הקבלן סתירה בין הורא (ט)
הקבלן בכתב למפקח  יפנה -ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

 . החלטת המפקח תהיה סופיתוהמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה  (י)
לעניין  –ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 יהא כדלהלן: – הביצוע
 
 ;לביצוע תכניות .8

 מפרט טכני מיוחד; .9

 ;מחירון .10

 מדידה מיוחדים; אופני .11

 מפרט כללי; .12

 תנאי החוזה; .13

 תקנים ישראלים. .14
 

לגבי הוראות לא סותרות ייחשב כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. 
 הדבר כהשלמה ממסמך למסמך. 

 

שלימים את התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, מ (יא)
, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות מחירוןהתיאורים התמציתיים שב

מחירון ובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבמחירון בין סעיף ב
ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת מחירון מצוין בכמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי ש

 המחירים.
 

 –בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 יהא כדלהלן: – לעניין התשלום

 

 ;מחירון .1

 אופני מדידה מיוחדים; .2

 מפרט טכני מיוחד; .3

 תכניות; .4

 מפרט כללי; .5

 החוזה;תנאי  .6

 תקנים ישראלים. .7
 

לרבות  ,, הוראות משלימותהעבודותתוך כדי ביצוע  מפעם לפעם, להמציא לקבלן רשאי המנהלבפרויקטים משותפים  (יב)
 . ובלבד ויש אישור מהנדס החברה להן  תכניות לפי הצורך

 
 ,הוראות משלימות, העבודותתוך כדי ביצוע  מפעם לפעםלהמציא לקבלן בפרויקטים שאינם משותפים, רשאי המפקח 

 . ובלבד ויש אישור מהנדס החברה להן  לרבות תכניות לפי הצורך

מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה לעיל ( ההמפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) הוראות המנהל או (יג)
 . שלהלן בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'

 
חשב ימחירון בתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול במפרט והמאו פריט כי כל סעיף מפורשות בזאת ומובהר מוסכם  (יד)
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 . יחשב ככלול בתמורהכל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות  ,כמו כן .ככלול בתמורה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים 
המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה  המנהל / ולא פנה אלהמצורפים לחוזה, 

מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או מהמנהל ו/או סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות 
ור כל הנזקים שא הקבלן באחריות עביאם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, י

 שייגרמו עקב כך.
 

 אספקת תכניות .4
  

העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל( 3)שלושה  (א)
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו  ביצוע העבודותיוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  –

 ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
 
, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם באתריוחזקו על ידי הקבלן  מהחוזה קהעתקים מכל מסמך המהווה חל (ב)

 ל שעה מתקבלת על הדעת.בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכ
 

 עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה  .5
 

יהוו את נשוא  ,והתכניות המצורפותמחירון לרבות המפרט,  ,מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה (א)
רשאית למסור לביצוע עבודות שאינן משותפות עם החכ"ל, בהתאם לשיקול דעתה  החוזה. ידוע לקבלן כי החברה 

לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם, או עבור, עבודות ולספקים שונים . לביצוע של קבלנים 
בלני משנה ו/או ספקים, המבוצעות על ידי החברה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או ק ,אחרות כנ"ל

 עבורה ו/או עבור מי מטעמה.

  

ל קבלן אחר המועסק ו/או יועסק לכ ,, לפי הוראות המפקחותהקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאות בין היתר, מתחייב (ב)
והן בסמוך ביצוע העבודות ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום -ידי החברה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על על
שר בשירותים ובמתקנים שהותקנו יו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפאל
כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת החברה  ,ו. למען הסר ספק מודגשיד על

 רווח קבלן ראשי.ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי ל

  מבוטל   .6

 תאום עם קבלנים אחרים  .7

כולל שילובו  ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא
של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי 
תנועה, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה 

 להלן. 

 חלשביעות רצון המפק העבודותביצוע  .8

דלעיל, לשביעות רצונו המוחלטת  2בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  העבודותהקבלן יבצע את 
 של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה.

  )ערבות ביצוע( ערבות לקיום החוזה  .9

, כולן או מקצתן, בכל הנוגע לביצוע העבודות אשר תימסרנה לקבלן לביצוע חייבויותיו על פי החוזהלהבטחת מילוי הת (א)
בהתאם ₪  25,000 -כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה ערבות מסגרת בסך השווה ל מתחייב הקבלן למסור לחברה

 לנוסח המפורט בנספח ז' למסמכי המכרז בתיקונים הנדרשים לטובת התאגיד.

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור במעמד קבלת כל צו התחלת עבודה ו/או במעמד חתימת נספח התקשרות ספציפי לחוזה  (ב)
למסמכי המכרז, בתיקונים הנדרשים  ז'המפורט בנספח ( ביצוע ערבות – )להלןוצמודה ערבות בנקאית אוטונומית זה, 

כשיעורו בעת  ובתוספת מע"מ, סרות לקבלן לביצועמשווי העבודות אשר נמ %5-בסך כספי השווה ל לטובת התאגיד ,
 ימים לאחר מועד המסירה כהגדרתו להלן. )תשעים(  90תום יהיה עד להוצאתה ו/או חידושה. תוקפה של הערבות 

מובהר למען הסר כל ספק כי במקרים של פרויקטים משותפים עם החכ"ל תעמוד ערבות הביצוע לטובת החברה 
 הביוב.מהיקף עבודות  10%בסך 
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  חתימת המציע: _____________ 

לוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן. מבלי לפגוע ילקיום ולמ כבטוחהתשמש תוחזק בידי החברה והערבות  (ג)
 סוי של:יבכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכ

 

שהו עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כללחברה ו/או לעירייה כל נזק או הפסד העלול להיגרם  (1
 מתנאי חוזה זה. 

להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה  יםעלולו/או העירייה כל ההוצאות והתשלומים שהחברה  (2
 .זה

 לעמוד בהן. יםעלולו/או העירייה כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה  (3

אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כספים  – של כספים לחברה מאת הקבלן השבה (4
 ביתר. 

 פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה. (5
 
בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים,  (ד)

 ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

 

הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח כי  (ה)
)שלושים(  30הארכתה מעת לעת, עד  אילהלן, באופן ש )יא(תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק הערבות 

חשב להפרה יסודית של ההסכם והחברה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, תיום לפני מועד פקיעתה, 
 זה זה ו/או על פי כל דין. לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חו

 
 
 סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבסיס כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה. (ו)

 
תהיה החברה רשאית לממש את  –לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות  –הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו  (ז)

גבייתה של הערבות נה בקשר עם ו/או להעלות כל טעהערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד 
 כאמור.

 
ן זכות כלשהי על ידי החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבל – יגבהאם  –סכום הערבות שיגבה  (ח)

או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר /מנהליה ואו /ודירקטוריון החברה לבוא כלפי החברה ו/או 
 למימוש הערבות.

 
 לחברה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן. ליאמינימסכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם  –אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה  (ט)

 
המוקנית  אחרתאין באפשרות למימוש הערבות ע"י החברה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה  (י)

 לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.

 

ביחס לכל אחת ואחת מהעבודות השונות יום ממועד מסירת תעודת השלמה )תשעים(  90הערבות תוחזר לקבלן תוך  (יא)
 , כמשמעה להלן.ביחס לאותן עבודות ובלבד שהקבלן מסר לחברה את ערבות הבדקאשר תימסרנה לו לביצוע בפועל 

 
 מסירת הודעות  .10

הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך  כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל
שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה  72

 ששוגרה בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקס.

 .בוטל .11
 

 הסבת החוזה .12
  

או , או כל זכות ו/ןאו מקצת ןכולהעבודות, של  ןלהסב או להעביר לאחר את ביצועאו  למסור רשאיאין הקבלן  (א)
, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש, אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה לרבות לקבלני משנההתחייבות מכוחו 

 ה כאמור על ידי הקבלןלא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצע .הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  ,. ואולםשלא בהתאם להוראות חוזה זה

 , לאחר.מהן, או של חלק העבודותשל  ןאין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועלפי שיעור העבודה, 

 

לן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא כדי לפטור את הקבזו נתנה החברה הסכמה כאמור, אין בהסכמה  (ב)
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 העבודות, נציגיהם ועובדיהם. ימחדל של מבצע ו/או ישא באחריות מלאה לכל מעשהי
 
כמתחייב  1969-תשכ"ט ,הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ג)

 מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום, כאמור.ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מהוראות המכרז 

 

החברה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות  (ד)
 עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך. 

 
   רשימת קבלני משנה מורשים  .13

 
בלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום הקבלן מצהיר כי כל ק (א)

וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה  באופן התואם היקף העבודות 1969-תשכ"ט ,קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
 על פי הוראות סעיף זה והוראות החוזה בכלל.

 
רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע מלאכה מסוימת מראש, המפקח, המנהל והקבלן יעביר לאישורו של  (ב)

 .בהתאמה ,שמות לגבי כל מלאכה 3כקבלני משנה, הרשימה תכלול לא פחות מאשר 
 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע עבודות כקבלני משנה.  (ג)

להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו 
 קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע. 

 

( לעיל, את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף קטן )א( לעיל, יעביר גפסל המפקח על פי סמכותו בסעיף קטן ) (ד)
ימה חדשה כאמור או אם פסל המפקח את כל הקבלן לאישור המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רש

שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור  3הקבלנים הרשומים ברשימה החדשה, תכלול הרשימה 
 אחד מהם בלבד כרשאי לעסוק בביצוע העבודות כקבלן משנה. 

 
 אחריות  .14

 
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל,  13 -ו 12אמור בסעיפים כנתנה החברה הסכמתה 

, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, העבודותישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי ילפי החוזה, והקבלן 
 עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.

 
 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .15

 
 סודית כי:הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות י

 

והתקנות מכוחו באופן התואם היקף  1969-תשכ"טה ,הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (א)
העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור 

 מקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור.המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי ב

 

לרבות מסמכים אשר  ות,י ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודעיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכ (ב)
לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות 

 או הערות לגביהם.
 
לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל בביצוע העבודות בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים הקשורים  (ג)

יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת  שביקש ולא קיבל, וכי
 וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין. היהחשמל, העירי

 
ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם  (ד)

שג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע והם נמצאים ברשותו או בהי
 לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

 
פרטי העבודות והיקפן, בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על יקהוא  (ה)

קים על מנת לתת לקבלן תמונה ם מפרטים מלאים, אולם הם היו מספבל אינם מהווייהביא בחשבון שההסברים שק
נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים 

 האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.
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בקבלת כל ו/או בסמוך לקבלת כל צו התחלת עבודה ו/או הזמנת עבודה ו לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה באחריות (ו)
 מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.

 

אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות והנתונים הדרושים  הוא (ז)
 ות.לביצוע העבוד

 
ידוע לו כי בין השלמת ביצוע עבודות נשוא הזמנת עבודה )או פקודת עבודה( אחת לבין קבלת הזמנת עבודה נוספת  (ח)

"(; הקבלן מצהיר ומסכים כי לא ישולמו תקורות כלשהן תקופת/ות המתנהעשויות להיות תקופת המתנה )להלן: "
עוד מודגש  בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב.בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או 

ך ששמאחר והחברה אינה מחוייבת בהעברת עבודדות כלל לא יהיו לקבלן כל טענות מקום בו תקופת ההמתנה תמ
  לאורך כל תקופת ההתקשרות

 

ת גם לאחר בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( לעיל, רשאית החברה להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודו (ט)
תחילת ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה 

. לא ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות זמניות חודשים 6לחידושן מאת החברה, ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על 
ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או 

 וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.
 

)ששה( חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות, רשאי הקבלן להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך  6עברו 
"(. לא ניתנה לחברה הודעת סירוב והחברה הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, "הודעת סירובצען )להלן: ולב

  חודשים ובכל מקרה לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין כך. 6, גם לאחר חלוף יהיה הקבלן חייב לבצען
 
י להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכד (י)

כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה 
 ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין.

 

. לא המאושרים לעיר כפר סבאמתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר הוא  (יא)
 תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין.

ים הקבלן יתאם פעולות הקבלנ .קבלנים אחריםבאתר ישולבו העבודות ייתכן וידוע לו כי במהלך ביצוע הוא מצהיר כי  (יב)
האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך. ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל 
הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור 

 ו תביעה לעניין זה. בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/א

החברה תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם. במקרה כזה, לא יהיה  (יג)
 קבלן ראשי. תקורותהקבלן זכאי לקבל 

והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות עיכבון על העבודות לו על אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין ולמען הסר ספק,  (יד)
 החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן החברה.ו/או 
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 הכנה לביצוע וביצוע –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16
 

, את במסגרת הליך ההתמחרות הפנימית בין הזכיינים הנכללים במאגר הגשת הצעתול מתחייב לבדוק, עוברהקבלן  (א)
 הןאת כמויותי ,הטופוגרפיים, המבנים הקיימים עליהם )ככל שקיימים( וותנאי ווסביבותיו, טיב ביצוע העבודותמקום 

, וכן את סביבת ההתארגנות ביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ןשל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע ןוטיב
יות האחרות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה. כן מצהיר הקבלן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרו

 העלולות להשפיע על הצעתו. כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור.
 

הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו,  (ב)
 ,ה לו, אם תגענה לו, בגין שינוייםשתגענ מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה

 תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.
 
שא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות התשתית כאמור יהקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן י (ג)

לא תיקן הקבלן נזקים כאמור, תוך המועד שהוקצב לכך על ידי החברה, רשאית החברה  בקשר עם ביצוע העבודה.
הקבלן ישא בכל . תקורה 15%על חשבון הקבלן ובתוספת לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה 

בכל זמן שהוא, והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן  התיקוןההוצאות הכרוכות בביצוע 
 .וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

 
 ת ביצוע ולוח זמניםותקופ .17

 

ת עבודה. הקבלן ולהלן גם פקוד ו/התחלת עבודה שייקראצווי  /הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו  (א)
פרק בתוך ולעירייה  סופית לחברהבמלואן וימסור אותן במסירה אשר תימסרנה לו לביצוע עבודות הביצוע יסיים את 

הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח  הביצועממועד תחילת הזמן אשר ייקבע במסגרת צו / צווי התחלת העבודה, 
תקופת הביצוע, לוח  – הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב )להלן

 ירה(. מועד המס-זמנים לגמר ביצוע ו

 
 .במסירה סופית מסירתןוהשלמת כל העבודות  –יין סעיף זה סיום העבודות לענ

 
ו/או החכ"ל ו/או העירייה יזכה את החברה  ,לרבות מועד המסירה ,אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים (ב)

בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את 
 הנזק המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה. 

 

עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים  )א( לעיל[17]סעיף ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע  (ג)
 .א אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זהלעבודה מכל הרשויות המוסמכות אל

 
ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור  (ד)

 החוזה ו/או על פי הדין. אחרים הנתונים לחברה על פיאחריה פיצוי מוסכם, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 
 
 )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( למפקחלמנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( ו/או הקבלן ימציא  (ה)

קבלת כל צו התחלת עבודה ביחס לכל אחת ואחת מהעבודות אשר תימסרנה ימים מיום )ארבעה עשר(  14אישור, תוך ל
 .(תכנית עבודה – )להלןלביצוע העבודות חוזי לוח זמנים וכן נית תכלו לביצוע 

  
יהיה רשאי להכניס  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  ) (ו)

ח הזמנים , ייחשב ללומהנדס החברה והתוצר הסופי, הכפוף לאישור ובלוח הזמנים תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה 
לפי חוזה זה העבודות (. מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע לוח הזמנים המאושר – המאושר והמחייב )להלן

 כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה המפורטים בו.
 
ולוח עבודה יא המוטלת עליו. אי המצאת תכנית לחוזה, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהאשר יצורף לוח הזמנים  (ז)

 י המוטלת עליו.שהכנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלזמנים 
 
יעדכן הקבלן מפעם לפעם העבודות, ביצוע קצב הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות  (ח)

הקבלן ינקוט . מהנדס החברהאת לוח הזמנים בתיאום עם )תלוי בסוג הפרויקט (המפקח המנהל או ובהתאם להנחיות 
בכל האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני 

 .מסירת העבודותוביעד הסופי של לביצוע הדרך 
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לוח הזמנים המצורף לחוזה מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים קיימות אבני דרך  (ט)
הקבלן במידה על ס קנהשית . המזמין יהיה ראשי להעבודותיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע חוז

 בלוח הזמנים החוזי בהתאם לסכומי הקנסות המפורטים בחוזה. או ולא יעמוד באבני הדרך 
 
על ידי גורמים  יהיהעיר נגדהחכ"ל ו/או הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה ו/או  (י)

ו/או שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות 
, וזאת מבלי הוראות החברה אות חוזה זה ו/או על פישירותים שעל הקבלן/קבלני המשנה לספק, שלא על פי הורמה

לם כדמי נזק חוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהחברה תשלגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי 
אם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר כאמור במקום הקבלן, 

 לכך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד עבור המנהל ומבנה שירותים  .18
 
הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות  (א)

הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם, 
חברות, הנחת צינורות, גופי תאורה, צינורות, מכלים רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל כגון: הת

למען הסר הספק יובהר, כי בכל הנוגע לאספקת וכל זאת על חשבונו בלבד. ביצוע העבודות הנ"ל ויוציאם ממקום 
, מד מים ולמלא , על חשבונויות המפקחבמידת הצורך ובהתאם להנח המים לביצוע העבודות מתחייב הקבלן לרכוש

 בעניין זה.המים תאגיד אחר הנחיות 

 

את  קבלןימסור ל )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (ב)
הקבלן יהיה אחראי לסימון יחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. היהצירים, נקודות הקבע ונקודות 

הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט 
 . העבודותמרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של באתר אחר 

 
 ומיות ו/או המפקח. הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המק

 
 בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות וכנדרש על פי דין.

 
ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלנים וספקים אחרים  העבודותבתחילת ביצוע  לסימוןכל ההוצאות  (ג)

על עבודתם. על הקבלן לדאוג  תמורה או תקורה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל או החכ"ל של החברה
 שיועמדו גם לרשות המפקח.  ביצוע העבודותלמכשירי מדידה מעולים במקום 

 

. נהרסו או נמחקו או טושטשו האתרוהן בתוך לאתר הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ  (ד)
ובמידת הצורך או  מדי פעם בפעם ,על חשבונו ,ידי הקבלן-בע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה עלנקודות הק

. במידה )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח לפי דרישת המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
דרישת המנהל ידי -שנדרש לעשות כן על ימים לאחר)שלושה(  3והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך 

, תחדש אותן החברה על )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
 חשבונו של הקבלן. 

 
אשר נבנו מתוך  העבודותהקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי  (ה)

הבלתי מדויק  העבודותיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק אי הד
המפקח דרישת המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  פי הנחיות והוראות -מחדש, וכל זאת על ויבוצע

  .)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(
 
המנהל )במקרה של פרויקט  על פי דרישת – דלהלן, בסיום כל שלב של העבודות 60מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  (ו)

ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות, יגיש  –)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(  המפקח משותף עם החכ"ל ( או  
ותוגשנה החברה נה על פי מפרט שכבות שיקבע על ידי ילאחר ביצוע. התכניות תהי (as made)הקבלן תכניות עדות 

. )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח דרישת המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  לאישור 
ב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות ילא על פי המפרט יחושינה יבמידה והתוכניות שתוגשנה תה

 משרד. לשעות עבודה  -המתאים על פי תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה 
 
.  רשאי לדרוש )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (ז)

מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלום בגין המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות 
 .מחירוןבסעיפים ב

 
)חמישה עשר( ימים מיום חתימתו  15, בתוך הקבלן מתחייב בזאתבמידה והחברה תבצע פרויקט עצמאי ללא החכ"ל  (ח)



 

 538מתוך  101עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 :וככל שיידרש כן לעשות על ידי המפקחכמפורט להלן חשבונו,  על ,טולילהציב באתר שלהכין ו על ההסכם,
 

מ"מ,  2חיצונית של מתחם העבודות(, בעובי ם, לפחות )מובהר כי על הקבלן להציב שלט אחד, לפחות, בכל פאה שלטי 2
 כולל תמיכות נדרשות בהתאם להנחיות המפקח. 4לפחות, מוצבים על צינורות בקוטר "מ',  x 4.0 3.0לפחות, בגודל 

 
סמלים, ציורים ופרטים שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, , לרבות דוגמת השלט כפופה להוראות החברה

  .נוספים
 

 הסופי של השלטים, כמותם, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע"י המפקח.הגודל 
 

העתקת השלטים )במידה ותידרש על ידי החברה( תהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים 
 אותם ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה.

 
תבצע פרויקט משותף עם החכ"ל אזי האחריות להקמת השילוט תהא על החכ"ל מכוח ההתקשרות במידה והחברה 

 עמה.
 

 משרד עבור המפקח (ט)
 

משרד למפקח בהתאם להוראות  –יספק הקבלן, על חשבונות ובאחריותו  – נהל ככל ויידרש לעשות כן על ידי המ
 .המנהל המפורטים בהסכם החכ"ל מסמך ג' למסמכי המכרז

 
 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן  .19

 
וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל ביצוע העבודות הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום 

משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו 
המנהל , ו)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  המוקדם של 

יהא רשאי לסרב לתת את  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח משותף עם החכ"ל ( או   )במקרה של פרויקט
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  נימוק לכך. אישר כל אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת 

לא  –או ביטל את אישורו למינוי זה כח פלוני או סירב לאשרו  מינויו של בא )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם  יגרע הדבר מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מ

, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור לחברה )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח החכ"ל ( או  
(. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג נציג הקבלן – וחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד )להלןאת זהותו ופרטי בא כ

 הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

 
 וצוות מקצועי על ידי הקבלןמנהל עבודה  ,העסקת מהנדס .20

 
 ביצוע עצמאי של החברה()במקרה של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  בהתאם להנחיות  (א)

לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ו במידה ויידרש לכך, בעניין הצוות המקצועי, יעסיק הקבלן
 (:הצוות המקצועי – , את כל אחד מאלה )להלןלפחותברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, 

 

 ,שנים)שבע(  7סיון מוכח של ישהינו בעל נ, הכלכלה, מוסמך מטעם משרד אחד לפחות ה בכיר,מנהל עבוד (1
 .עבודות פיתוח תשתיות, לרבות תשתיות ניקוז, מים וביובבניהול עבודה בשטח של  ,לפחות

 ,שנים)חמש(  5סיון מוכח של יבעל נאו הנדסאי מורשה כדין, מהנדס אזרחי מורשה כדין מהנדס ביצוע, שהינו  (2
 . תשתיות, לרבות תשתיות מים וביוב עבודות פיתוחבניהול עבודה בשטח של  ,לפחות

ושאינו אחד  1996-ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו (3
 ( לעיל.2-( ו1מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים 

( שנים, לפחות, )חמש 5בעל נסיון מוכח של , 1982-תשמ"במודד מוסמך על פי תקנות המודדים, ה שהינומודד,  (4
 בביצוע מדידות בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות.

 
 העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה.

 
בביצוע ובלבד שההעסקה תהיה במשרה מלאה  ובין אם כנותן שירותים עצמאיבין אם כעובד  – "יעסיק"בסעיף זה 

 חוזה זה. העבודות נשוא
 

למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת הצוות המקצועי כאמור, לרבות חברת בקרת האיכות, לא 
יהא הקבלן זכאי לתשלום כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהצעתו וכי החברה רואה את העסקת הצוות 
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  חתימת המציע: _____________ 

 המקצועי כאמור בסעיף זה ככלולה בהצעת הקבלן.
 
 ברציפות.  הןבכל זמן ביצוע העבודות וישגיחו עליהעבודות ימצאו במקום ביצוע מנהל העבודה וכן מהנדס הביצוע  (ב)

 

 אל מקום עבודה אחר של הקבלן.  העבודותו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע  מהנדס הביצועהקבלן לא יעביר את  (ג)
 
שורו או יוהמפקח יהא רשאי לסרב לתת את א מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח (ד)

כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור  ,לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהר
 את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה על פי חוזה זה.

 
-ה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם מונה באו/או מנהל העבוד מהנדס הביצועלצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין  (ה)

 שאושר על ידי המפקח. וכוח מוסמך אחר 
 
אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן כמהנדס  מהנדס הביצועהקבלן ימנה את  (ו)

 . לעבודותשל הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה מהנדס הביצוע יהיה 

 

, מתחייב הקבלן להעסיק רק על פי דין שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר ביצוע העבודות,לכל עבודה בגדר  (ז)
 שיון כאמור.ימי שרשום/בעל ר

 
 הרחקת עובדים .21

  
)במקרה של ביצוע עצמאי המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  כל דרישה מטעם אחר הקבלן ימלא 

)במקרה של המפקח לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  , של החברה(
של כל אדם המועסק על ביצוע העבודות בין שהיא מנומקת ובין שלא, בדבר הרחקתו ממקום ביצוע עצמאי של החברה(, 

לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום  -י דרישה כאמור ו/או מנהל העבודה. אדם שהורחק לפ מהנדס הביצועידי הקבלן, לרבות 
 להלן. 40, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף ביצוע העבודות

 
 ושאר אמצעי זהירות , גידור שמירה .22

 

ביצוע  ילתתחהקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני במקרים בהם תבצע החברה פרויקטים באופן עצמאי,  (א)
גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות,  – על חשבונו – העבודות ובמהלך כל ביצוען

באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת ו/או דרישות 
 המפקח.

מסמך  –חכ"ל יפעל הקבלן בהתאם להוראות ההסכם עם החכ"ל במקרים בהם תבצע החברה פרויקטים בשיתוף עם ה
 ג' למסמכי המכרז.

 
צוע העבודות יהקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך ב (ב)

 .החברהדרש ע"י המפקח ו/או יוכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שי
 
ולכן, על הקבלן להתקין על  יםם פתוחמימתחייתכן וחלק ממקומות ביצוע העבודות יהיו מובהר בזאת במפורש כי  (ג)

אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות,  –בכל מקום שהדבר יידרש ו – חשבונו
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם לו ככל שיידרש וככל שיורה  ,ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים

 מפעם לפעם. )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( ,המפקח החכ"ל ( או  
 
ת, שריפות ותקלות באתר ובסביבה יוהקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת תאונות, מפולות, התפוצצו (ד)

 באשר לבטיחות ולגהות. הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין
 
כיסויי  ,על חשבונו הואהקבלן מתחייב לספק,  ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין (ה)

הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות חוזה זה, הוראות 
)במקרה של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  לרבות  ,הדין והוראות כל רשות מוסמכת

 . ביצוע עצמאי של החברה(
 
 במשך כל תקופת ביצוע העבודות.על ידו מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו  (ו)

 
כן הלל הוראות ההסכם בדבר בטיחות, גידור וזמינות מודגש כי העבודות מבוצעות בסביבה אורבנית רווית תושבים ועל  (ז)

ימים בשבוע בשל האמור לעיל ולא יהיו לו כל  7שעות ביממה  24הקבלן הינן הוראות מהותיות. הקבלן יהיה זמין 
 טענות בקשר לכך.
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 והחברהרשות מוסמכת  ,קיום דרישות הדין .23

 

וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העירייה למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות ועובדיו על הקבלן  (א)
קוח על הבניה יהעבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפ

 .בעיריית כפר סבא ומחלקת מהנדס העיר
 
-תש"לה ,חייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההת (ב)

( וכל תקנות התקנות –)להלן  1988-התשמ"ח ,( ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(הפקודה –)להלן  1970
דין בנוגע לנושא  כל הוראותצוע העבודות ולמלא אחר יהיו בתוקף בעת בימכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי ששהותקנו 

 הבטיחות. 

 

דין הכוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח  יידוע לקבלן, כי החברה ו/או בא (ג)
חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של  ,. כמו כןוגהות בטיחותבנושא 

ים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח מכונות או ציוד או חומרים המהוו
 ,מובהר . למען הסר ספקנה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זהיההדין . אי מילוי הוראות 1954-תשי"גהעל העובדים, 

יכות, ללא כל התחייבות האביצוע ואיכות יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב  כוחה )כגון מפקחיה(, יכי החברה או בא
 . העבודותו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע 

 
 פגיעה בציבור  .24

 
המעבר של כל אדם בכביש, ו/או לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש העבודות הקבלן מתחייב כי ביצוע 

במידת הצורך,  – על חשבונו – זמנית. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך וכיו"ב דרך, מדרכה
ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מעבודות ביצוע העבודות לניקיון שוטף במקום 

. )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  רעש בשעות שיורה 
כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי קביעה רה בכל סכום שתחוב בו עקב הקבלן ישפה את החב

 . העבודות על ידי הקבלןשל ביצוע 
 

  ביצוע העבודותנזיקין למקום  .25
  

שלב ו/או מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל  (א)
ביצוע העבודות , יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום ו/או הוראות המכרז נשוא חוזה זהבחוזה זה מתחם כאמור 

לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים יהא הקבלן האחראי  ,ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור
 על ידי החברה.העבודות לצורכי ביצוע  ואו שהועמדו לרשותהעבודות למקום ביצוע  וים אחרים שהובאו על ידודבר

על  ,רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזקעקב או אבדן שנגרם ו/בכל מקרה של נזק 
 הןבמצב תקין ומתאים בכל פרטיתהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע  ןבהקדם האפשרי ולכך שעם השלמת ,חשבונו

 . , על נספחיולהוראות החוזה

 

אף לאחר מתן ועבודות תיקון ובדק ביצוע סעיף קטן )א( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי  הוראות (ב)
 , בהתאם להוראות חוזה זה.מהתעודת השל

 
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק,  ,ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן )ד( להלן-על לעבודותנזק בו נגרם בכל מקרה  (ג)

)במקרה של ביצוע עצמאי המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מידה ובהקדם האפשרי, אם וב
 ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה. של החברה(

 
 )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(. וכו' מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת  – "סיכון מוסכם" (ד)

 

או במישרין על ידי הוראות  ,מטעות בחישובים סטטיסטיים, בתכניות או במפרטיםזק שנגרם לעבודות כתוצאה נ (ה)
או  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(,המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מוטעות של 

כדין נזק  אך ורק כתוצאה משימוש של החברה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה, דינו
 .שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם

 
 נזיקין לגוף או לרכוש .26

 
, שייגרמו במישרין או (מית במקרה של הפעלת ביטוחצלרבות השתתפות ע) או אבדןו/קבלן יהיה אחראי לכל נזק ה (א)

עקב רשלנות  ,או על ידי אחר או בקשר לכךהעבודות ו/או עקב ביצוע ו/תוך כדי  ,מטעמומי על ידו ו/או על ידי  ,בעקיפין
, לרבות ומבלי לגרוע גוף משפטי כלשהואו הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם 
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  חתימת המציע: _____________ 

מי העירייה ו ו/או וכן החברה ועובדיהםמטעמו מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה 
)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח קט משותף עם החכ"ל ( או  המנהל )במקרה של פרויכולל ובין השאר  ם,מטעמ

בגין  ,וכן את החברה ,כאמור . הקבלן מתחייב לפצות כל אדםוכל צד ג' אחר הם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהחברה(
מכל  םמי מטעמהעירייה ודרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או קבלת מיד עם  -כל נזק שייגרם למי מהם 

 אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור.
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן )א(, ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי  (ב)

 סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן )א( לעיל. 
 

 ידי הקבלן -שיפוי החברה על .27

 

מתחייב בזאת הקבלן לשפות את  ,קפה של כל הוראה אחרת בחוזה זהותמ לעיל או 26מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)
כולל  ם,ו/או מי מטעמשהנ"ל בגין כל סכום  ,מנהלהכולל ובין השאר את המפקח ו ם,מי מטעמהעירייה והחברה ו/או 

 ,של כל צד ג' שהוא ,מכל סוג שהוא ,או דרישהו/בגין כל תביעה  ,לשלמו יחליטואו יחויבו  ,מנהלהובין השאר המפקח ו
 ם, שלוחיהאו העירייה עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי החברה ,לרבות הקבלן עצמו

שיפוי . 26הקבלן אחראי להם על פי סעיף ושעילתה בנזקים ש ,מנהלהובין השאר המפקח ו ם,ו/או מי מטע םומורשיה
 .לכךבקשר שהוצאו  (אחרותת ומשפטיו)כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות 

 

 הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן. שחררת לאלהלן,  44סעיף עריכת ביטוח על ידי הקבלן כאמור ב (ב)
 
יחשב תשלום  –כאמור בפסקה )א( דלעיל  –תשלום כשלהו  םמי מטעמהחכ"ל ו/או העירייה ושולם ע"י החברה ו/או  (ג)

 חובכחוב המגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. החברה תהא רשאית לקזז כל  ,בצרוף ההוצאות ,כזה
 כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל תשלום שיגיע לו מהחברה על פי  (ד)

על פי חוזה  ,מנהלהכולל ובין השאר המפקח ו ם,מי מטעמולעירייה  ו/או לחכ"ל ו/אוהחוזה כל תשלום שיגיע לחברה 
 .כאמורזה בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו 

 
על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה ו/או חכ"ל ו/או העירייה  הקבלן מתחייב בזאת לפצות את החברה (ה)

ו/או כתוצאה משמוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים לוי חובתו המקצועית ימקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במ
 ידו ו/או ע"י מי מטעמו.-קית שנגרמה עליו/או כתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נז

 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה  ו/או על פי כל דין (ו)
 

 ביטוח   .28
 
  .זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה)יא( להלן הביטוח שיחולו על הקבלן הינן בהתאם להוראות נספח  הוראות (א)

 

או /ו מנהליהםאו /ו העירייהאו /ו החברההסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  למען (ב)
זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה,  חוזהמעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא  בגין עובדיהם

בגין כל אובדן ו/או  עובדיהםאו /ו מנהליהםאו /ו העירייהוהוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או 

 .לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות באיזו כאמור מכוסהנזק 
 
בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים  מטעמה העבודות מפקחהאו /ו מנהלהאו /ו החברהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (ג)

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אשאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 
 
זה בדבר פטור מאחריות  חוזהזה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת ב בחוזה האמורבזה כי  מוסכם (ד)

האמור בסעיף  כי מובהר ספק כל הסר למען. עובדיהםאו /ו מנהליהםאו /ו עירייהההחכ"ל ו/או  כלפי החברה ו/או
 מטעמו.זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא  חוזהזה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא 

 
 הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. (ה)

 
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה )ביטוח(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית  (ו)

 של חוזה זה.
 

 פיקוח על ידי המפקח .29
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  חתימת המציע: _____________ 

 

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל  העבודותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע  (א)
שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' 

 .1974-תשל"דהי חוק חוזה קבלנות, פ-קבלן על-כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה

 

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה.אין משמעה שחרור הפיקוח הנ"ל זכות  (ב)
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 שיונות ותשלום אגרות ימתן הודעות, קבלת ר .30

 
שיונות ותשלום מיסים יהוראות, קבלת רכל דין בדבר מתן , ימלא הקבלן אחרי הוראות העבודותכל הכרוך בביצוע ב

 . החברהיוחזרו לקבלן על ידי  – החברהואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם חל כדין על 
 

   ותשלום תמורת זכויות הנאהזכויות פטנטים  .31
 

כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו בגין אותה וישפה הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה 
בקבלת יהא צורך  ותצורך ביצוע העבודלאם כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות. 

יהא  -זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 
 בין הקבלןו הזכות שיסוכם בין בעלילבעלי הזכות כפי תמורה ההקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום 

 .ישירות
 

 עתיקות  .32
 
וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים  יןעל פי דעתיקות כמשמעותן  (א)

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם  –ביצוע העבודות אשר יתגלו במקום 
 ידי כל אדם שהוא. -או הזזתם שלא לצורך על

 

יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח.  ,מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו (ב)
כולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל  ,כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו

רים בלוח ולא תגרום לפיגוביצוע העבודות הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את 
 הזמנים. 

 

לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור מובהר, כי  (ג)
 בסעיף זה. 

 
 או למתקניםו/תיקון נזקים לדרך  .33

 

קרקעיות -עלקרקעיות ו-ו קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכות תתהקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק א (א)
על ידו, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק העבודות (, תוך כדי ביצוע המתקנים – )להלן

 כאמור.

 

, לרבות, אך לא כאמור הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים (ב)
ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או עירייה ידע אחר מן הרק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מ

המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק 
 כאמור בס"ק )א( לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלן. 

 
או קלקול שייגרם  לכביש, דרך, מדרכה, ו/נזק בשלד בניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק  כללאחראי  יהאקבלן ה (ג)

, בין שהנזק או וצינורות להעברת דלק וכיו"ב עול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניהישביל, רשת מים, ביוב, ת
באופן היעיל ביותר  ן הקבלןויתוקן על חשבנזק כאמור  .ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראשהקלקול נגרמו באקראי 

 . אחרתמנהל ושל כל רשות מוסמכת הולשביעות רצונו של המפקח ו
 

ת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל קבלהמתאימות ביצוע עבודותיו כולל והרשויות יתאם מראש עם הגופים  קבלןה (ד)
 .המוסמכתכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות  לעיל, בסעיף )ב(

 
 הפרעות לתנועה מניעת .34
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  חתימת המציע: _____________ 

  
העבודות. במקרה בו קיים הכרח לגרימת ביצוע תוך כדי ציבוריות הפרעות לתנועה בדרכים ככל שביכולתו על הקבלן למנוע 

שיון והוראות ישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרייקבל תחילה ר ,כאמורהפרעה 
 המפקח.

 
 העברת משאות מיוחדים .35

 
נזק לשההעברה עלולה לגרום תוך להעביר חפץ כלשהו בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן יהא צורך 

 ,לפני ההעברהבכתב והקבלן למפקח, על כך יודיע  –, כבל וכיו"ב מים כביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור ,למבנה
כל  באחריות הקבלן להשיג את להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.פתרונות הקבלן ועל  והחפץ שיש להעבירויציין את פרטי 

 .אמורכהעברה ים הדרושים על פי כל דין לביצוע האישור
 

  ביצוע העבודותניקוי מקום  .36
 

. הקבלן ימקם בכל ביצוע העבודות וסביבותיוממקום והפסולת את עודפי החומרים  הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף
ביצוע מיד עם גמר  .פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתרמכלים ו/או פחים לאגירת וע העבודות ביצשטחי 

 ,ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעייםהאתר ינקה הקבלן את העבודות 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל לשביעות רצונו של וכשהוא נקי אותו לידי החברה וימסור  ,מכל סוג שהוא

. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח ( או  
 לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

 
למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות  ,ותכולל הריס ,הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת

)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  המוסמכות ויציג בפני 
למען הסר ספק יובהר,  הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת.

 י בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב.כ
 
 עובדים -פרק ה' 

 
 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  .37

 
כל כן אמצעי התחבורה ו ,, את ההשגחה עליהםהעבודותהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע 

 . העבודות על ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא מן הכלל בביצועדבר אחר הכרוך 
 

 כח אדם ותנאי עבודה  .38

 

תוך המועד העבודות הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע  (א)
הקבלן להעסיק רק מי שרשום פי דין, חייב על שיון או היתר יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר .הנקוב לכך בחוזה

מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך  ,ין. כמו כןישיון או היתר כאמור, לפי העניאו בעל ר
 שעות העבודה. משך כל ב העבודותיהיה במקום ביצוע 

 

יצוע עצמאי של )במקרה של בהמפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  לפי דרישה בכתב מאת  (ב)
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, אם לדעת  החברה(

 . םאין הם מתאימים לתפקיד )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח החכ"ל ( או  
 
קבלן ישלם שכר עבודה לעובדים , וההעבודותהקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע  (ג)

, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם העבודותידו בביצוע -שיועסקו על
 לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך. 

 
מועסקים  ןם ועוסקים בביצועאישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקו ביצוע העבודותהקבלן יחזיק במקום  (ד)

מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת  פלסטיניםעל ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או 
 מיד על פי דרישה.ו. אישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת אחרתישראל וכל רשות מוסמכת 

 
מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי  העבודותידו בביצוע -הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על (ה)

  אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל פי כל דין. 
 

והתקנות שהותקנו על פיו ועל  1968-התשכ"ח ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( (ו)
נהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למ

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה קטן זה. 
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  חתימת המציע: _____________ 

 . כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן
 
ובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות הע (ז)

 . 1954-קוח על העבודה, תשי"דיידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפ-כפי שיידרש על

 

סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים העבודות בביצוע על ידו הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים  (ח)
 . על ידי הקבלן ועל חשבונו וחזקו באופן נאות ושוטףלשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו ית

 
 פנקסי כח אדם  .39

 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  ינוהלו, לשביעות רצון  העבודותבמהלך ביצוע כי הקבלן מתחייב  (א)

של כל  , פנקסי כח אדם, בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 
 עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו ושכרו.

 

היומית, אשר תכלול גם חלוקת העובדים /השבועית/את מצבת כוח האדם החודשית ,לפי דרישה ,הקבלן ימציא למפקח (ב)
 על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. 

 
 עבודה היעדר יחסי  .40

 
ישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של ילמניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו 

איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים( ולכל  ,טוח לאומי, תשלומים לקרנותיניכויי מס הכנסה וב ,)כגון ועובדי
נטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוו

צוע העבודות, יבבמטעמו בין החברה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף עבודה מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי 
ישפה את  . הקבלןעבודהכלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי  יםחייב םאינוהחברה ו/או העירייה 

על ידי כל פועל ו/או עובד  מי מהם עה שתוגש כנגדבגין כל תבי ,ראשונה הלפי דריש ו/או העירייה, לו/או החכ" החברה
 כאמור.

 
 ציוד, חומרים ומלאכה –רק ו' פ
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .41

 

בקצב הדרוש העבודות היעיל של  ןהקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע (א)
לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או בו מקרה כל . בהחברהולשביעות רצון  בהתאם לחוזה ןלהשלמת ביצוע

של להנחת דעתו , על חשבונו ם,יהיה על הקבלן להחליפ, העבודותחלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 
, ובתוך תקופת )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח עם החכ"ל ( או  המנהל )במקרה של פרויקט משותף 

)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  הזמן שנקבעה על ידי 
 שהי.זאת ללא תמורה נוספת כל, החברה(

כך שלא יחול כל הנדרשים לשם ביצוע העבודות חומרי הבניין כלל הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של  (ב)
המנהל )במקרה של הכל להנחת דעתו של  -לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה  העבודותעיכוב בביצוע 

 .)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
 

ובשאר מסמכי מחירון תאם לאמור במפרטים, בתכניות, בהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בה (ג)
. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע , בין אם צורפו לו ובין אם לאוהחוזה

, פרט אם נקבע בחוזה ביותריתאימו החומרים לסוג המובחר  –בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 תוך התקן המתאים. סוג אחר מ

 
 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע  (א)
 העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.

 

המנהל )במקרה קו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבד (ב)
 .)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 

יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה  ,חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי (ג)
המנהל )במקרה של פרויקט משותף אחר שיקבע על ידי מקובל  תקןכל חייבים להתאימם ל -שאין לגביהם תקן ישראלי 
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  חתימת המציע: _____________ 

שישמשו לביצוע העבודות כל החומרים מובהר, כי . )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח עם החכ"ל ( או  
התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים בו . במקום חייבים להיות עם תו תקן

 ת, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.ובתכניו

 

הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם  (ד)
במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת  כאמור האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותוכל יתר 

 ל כפי שיורה המפקח. מעבדה מוכרת ומאושרת, הכ
 
חייב תאשר  החברה,שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י אחר התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם  (ה)

דמי מכל תשלום שישולם לקבלן. גביית ( דמי הבדיקות –)להלן  2%בשיעור קבוע מראש של את הקבלן בהוצאות אלה 
 ,מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר ספק מובהרהסך האמור מהקבלן תעשה ע"י ניכוי הבדיקות 

שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם דמי הבדיקות הינם בשיעור כי 
הבדיקות העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את 

לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב חשבונו  תהיה רשאישהחברה תואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים 
בהתאם, הכל במסגרת השיעור האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב 

והוראות הדין התקפות "י התקנים, המפרטים הבדיקות הנדרשות עפ לצוע כלילבצען ללא הגבלה. הקבלן אחראי לב
 .והרלוונטיות

 
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודת הנחת הצנרת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  (ו)

על הקבלן לבצע בדיקה באמצעות  פעולות צילום לאורך הקווים לאחר , בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד
 העבודות.סיום 

 הצילום יתבצע ע"פ הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בגרסתן המעודכנת ביותר ע"י מעבדה מוסמכת בלבד.
 

 סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.
 

 ביצוע העבודותחומרים וציוד במקום  .43
 
 חשבונו.העבודות יהיו על ביצוע כל חומרים שהקבלן יספק לצורך  (א)

 
הקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים כי להורות  המפקחלעיל כדי לגרוע מזכות בסעיף קטן )א( אין באמור  (ב)

 שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
 
 – ךהותנה במפורש שהחברה תספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכ (ג)

 להלן:שיחולו ההוראות 
 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות; (1

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם  –ביצוע העבודות עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום  (2
 או כל חלק מהם, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות  (3
 מוקדמת בכתב מאת המפקח;  

ה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות, יד הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על (4
 וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים;

 
החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם סכום שייקבע על ידי לא החזיר הקבלן את  (ד)

 בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.המפקח 

 
 אישור מוקדם  .44

 
הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב 

אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים בכל מקרה מוסכם בזה במפורש, כי  ,אותם חומרים. אולם
מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, 

. במקרים בהם דרוש חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקחמבחינת טיבם. 
 אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה. 

 
 שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  .45

 

, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא מהעבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא  (א)
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)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח ף עם החכ"ל ( או  המנהל )במקרה של פרויקט משותהסכמתו בכתב של ה
 .החברה(

 
מנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למהעבודות הושלם חלק  (ב)

מנהל שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור ל ,בכתב )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(,המפקח ( או  
לבדוק, לבחון ולמדוד את  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. 
 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף לפי הוראות העבודות הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של  (ג)

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(ח המפקעם החכ"ל ( או  
)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  לתיקונו לשביעות רצונו של 

המפקח החכ"ל ( או   המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם. לא מילא הקבלן אחר הוראות החברה( ולהנחת דעתו
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  רשאי  ,לפי סעיף קטן זה)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( 

ולאחר  העבודותלחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 
 . על חשבון הקבלן מכן להחזירו לתיקונו

 
הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק הכל  (ד)

המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  )א( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של 
 . )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(

 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית החברה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית  (ה)

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  .46
 

אי להורות יהיה רש )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (א)
 : ביצוע העבודותתוך כדי ו מעת לעת,לקבלן, 

 

בכל מקרה שלדעת וזאת בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה ביצוע העבודות על סילוק חומרים ממקום  (1
אין  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 . אין טיבם מספקאו אם  החומרים מתאימים לתפקידם

 . לעיל 1על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה  (2

שבוצע על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או מהעבודות על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק  (3
 במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

 
לפי ס"ק  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  כוחו של  (ב)

ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה ועל אף כל תשלום  ויין על אף כל בדיקה שנערכה על יד)א( יפה לכל דבר וענ
 האמורים. 

 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  שעות אחר הוראות )ארבעים ושמונה(  48לא מילא הקבלן תוך  (ג)

על חשבון הקבלן  ןתהא החברה רשאית לבצעלעיל, לפי ס"ק )א(  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 
והחברה תהא הנ"ל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות יתקורה. הקבלן )חמישה עשר אחוז(  15%ובתוספת 

 לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.רשאית לגבותן או 
 

 העבודותמהלך ביצוע  –פרק ז' 
 

 ןומועד השלמת העבודותהתחלת ביצוע  .47
 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  בתאריך שיקבע על ידי החברה או  העבודותהקבלן יתחיל בביצוע 
העבודות התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת צווי  /בצו  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 

המנהל (, פרט אם קיבל מאת תקופת הביצוע – ובהתאם ללוח הזמנים המאושר )להלןעל ידי החברה תוך התקופה שנקבעה 
ובכפוף אחרת הוראה מפורשת  וע עצמאי של החברה()במקרה של ביצהמפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 להלן.  49לאמור בסעיף 
 

התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה 
 זה.
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 לרשות הקבלן  ביצוע העבודותהעמדת מקום  .48
 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם , או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד העבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 
או אותו חלק  ביצוע העבודות/המתחםאתר לרשות הקבלן את )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח החכ"ל ( או  

)במקרה של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  עמיד . לאחר מכן יןממנו הדרוש להתחלת ביצוע
, הכל כפי שיידרש לביצוע ביצוע העבודותמאתר חלקים נוספים  , מעת לעת,לרשות הקבלן ביצוע עצמאי של החברה(

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא העבודות 
 . )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 

 
 תקופת הביצועארכה או קיצור  .49

 
 )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברהניתנה על ידי  (א)

או מהעבודות של חלק  ןת או המחייבת ביטולונוספ ותשל עבוד ןהמחייבת ביצוע יםפקודת שינויים או תכנית שינוי
)במקרה של ביצוע עצמאי  )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברההמנהל , רשאי ביצוען הפסקת

, ובתנאי שמולאו על ידי העבודותלקבוע שינוי במועד השלמת  ,, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלןשל החברה(
 .להלן )ד(-הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג( ו

  

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם  עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעתעל ידי כוח העבודות נגרם עיכוב בביצוע  (ב)
לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(  החכ"ל ( או  מהנדס החברה
ל )במקרה ש המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברה רשאי -אפשרות למנוע את העיכוב 

העבודות לקבוע שינוי במועד השלמת  ,לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן ביצוע עצמאי של החברה(,
 )ה(.-ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג(,)ד( ו

 
 למתן ארכה הינם אלה: המצטבריםהתנאים  (ג)

 

 םרוע שגריאהמיום  , לכל היותר,יוםים( )שלוש 30ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך בכתב,  ,קשיהקבלן ב (1
 . העבודות ונימק בקשתולעיכוב בביצוע 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל של להנחת דעתו , ואסמכתאות הקבלן יהא חייב להביא ראיות (2
, שהסיבות האמורות ביצוע העבודות, לרבות יומן ( או  מהנדס החברה )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(

 . העבודותאירעו וגרמו לעיכוב בביצוע 
 

התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל  2מודגש, כי גם אם יתקיימו 
 טענות ו/או תביעות כלפי החברה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות.

 
 ביטחוני-בשטחים המוחזקים או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני גר וכו', עוצר, סמוסכם בזה כי שביתות (ד)

ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת 
 שיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. יר

 
מתחייב הקבלן, בלא העבודות יתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע במידה ויתברר כי שב (ה)

שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת 
 כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה. 

 
 ,רשאי לדחותהמנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברה)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(  (ו)

מתן ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור להעבודות, כולן או חלקן, את מועדי הביצוע של  ,לפי שיקול דעתו
יום, לא תזכה את הקבלן בכל )תשעים(  90על פי משך הזמן הנקוב בה. דחייה שאינה עולה על העבודות ארכה לביצוע 

 וסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות. נתשלום 

 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברה )במקרה של רשאי  ,חרג הקבלן מלוח הזמנים
, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע (ביצוע עצמאי של החברה

 המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  מהנדס החברה העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי
 . )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(

 
 קצב ביצוע העבודות .50

 

)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(, בכל זמן המפקח סבר המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (א)
 - ןבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתהעבודות שקצב ביצוע  שהוא,
תוך העבודות רושים בכדי להבטיח את השלמת באמצעים הד ,על חשבונוומיד  ,לקבלן בכתב והקבלן ינקוטעל כך יודיע 
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המפקח מנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  ל כך ה שנקבעה להשלמתו ויודיע עלזמן או תוך הארכ
 בכתב.  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(

 

שהאמצעים  רה()במקרה של ביצוע עצמאי של החבהמפקח סבר המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (ב)
, או תוך לכךבזמן הקבוע העבודות אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת לעיל נקט הקבלן לפי ס"ק )א( בהם 

יד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם, על בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מ יתריע על כך – ןהארכה שניתנה להשלמת
ע"ח  )לרבות משמרת לילה(, ם בשעות נוספות ובמשמרותלרבות העסקת עובדי ןבמועדהעבודות מנת להבטיח השלמת 

הקבלן. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישות הרשויות המוסמכות 
משמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה העבודות בלביצוע 

 י בטיחות. מתאימה ואמצע
 
, העבודותרשאית החברה לבצע את  -שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק )ב( )ארבעים ושמונה(  48לא מילא הקבלן תוך  (ג)

 .ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכךיוהקבלן  ,על חשבון הקבלן ,, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרתןאו מקצת ןכול
שייחשבו כהוצאות ( 15%בתוספת חמישה עשר אחוז ) ,האמורותבות או לנכות את ההוצאות החברה תהיה רשאית לג

לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה החברה . כן תהיה רשאית ממנהמכל סכום שיגיע לקבלן תקורה, 
 .ביצוע העבודותתהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים במקום 

 
בכל זמן )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(, המפקח קט משותף עם החכ"ל ( או  סבר המנהל )במקרה של פרוי (ד)

, יפנה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת העבודותלהחיש את קצב ביצוע כי יש שהוא, 
של פרויקט המנהל )במקרה כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות . כמבוקש על ידי המפקחהעבודות ביצוע קצב 

, בודהלצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי הע )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח משותף עם החכ"ל ( או  
 . וכו' שיטות העבודה

 
 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק )ג(.  (ה)

 
רשאי הקבלן לתבוע הוצאות נוספות עקב מילוי  לא יהיה)ד(, -מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים )ב( ו (ו)

 התחייבותו זו. 
 
על פי חוזה זה  ןבשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע להשלמתהעבודות הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע  (ז)

 . העבודות)תקופת הביצוע( ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק )ג( את 
 

 תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. ןנית סעיף זה הוהורא
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .51
  

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור בביצוע העבודות לעומת  (א)
, פיצויים קבועיםישלם הקבלן לחברה  פיגור(, – לוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של העבודות )להלן

של איחור,  בגין כל יום קלנדרי משווי העבודות אשר יימסרו לביצוע בפועל 0.1% בשיעור ומוערכים מראש מוסכמים
 בפועל.  ביצוע העבודות על ידי הקבלן מועד השלמתלעד כולו או חלקו, זאת 

 
משווי העבודות אשר יימסרו  0.2%ל שבשיעור בגין כל יום נוסף כאמור )שלושים( ימים, יהיה הפיצוי  30עלה הפיגור על 
 .לביצוע בפועל

 
ביצוע לסיום  ,להנחת שני הצדדים ,הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאותמוסכם על הצדדים כי 

והן לנזקים הצפויים בגין אי השלמתן  העבודותלערך וסבירה הן בפועל, והם משקפים הערכה מוסכמת העבודות 
 . במועד

 
מובהר למען הסר כל ספק כי הכוונה בסעיף זה לערך עבודות המים ו/או הביוב בלבד ולא יתר ערך כלל העבודות. 
ופיגור מבחינת החברה יתייחס ללוח הזמנים שנקבע לעבודות המים והביוב בגינם משלמת החברה במסגרת ביצוע 

 פרויקט משותף עם החכ"ל. 
 

 עצמאי יש לקרוא סעיף זה ככתבו ולשונו.במקרה בו החברה תבצע פרויקט באופן 
 
החברה תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק )א( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן  (ב)

בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן 
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. יצוע העבודות במהתחייבותו להשלים את 

 
נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק העבודות אם לפני השלמת  (ג)
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  חתימת המציע: _____________ 

יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים החלק ההאמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, 
 . הנותרות, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות לעיל )א(מראש האמורים בס"ק 

 
, גם אם איזה מחלקי ןבדבר השלמתהמוסמכות לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות  –" השלמת ביצוע" (ד)

 העבודות הושלם קודם לכן. 
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר.

 

מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של הפיצויים המוסכמים להסרת ספק  (ה)
 .הדיןעל פי החוזה ו/או  דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של החברה,

 
 פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמנים.יהא זכאי לקבלת למען הסר כל ספק, הקבלן לא 

 
  הפסקת עבודה .52

 
המנהל )במקרה לפי הוראה בכתב מאת  ,, לזמן מסוים או לצמיתותןאו מקצת ן, כולהעבודותהקבלן יפסיק את ביצוע  (א)

בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו  ,)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
)במקרה של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  אלא אם ניתנה לו ע"י  ןבהוראה ולא יחדש

לפי דרישת החברה, והכל העבודות הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע  ביצוע עצמאי של החברה(
 ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.)ארבעה עשר(  14תוך 

 

ה ולהגנהעבודות שבוצעו , ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת לעיל )א(, לפי ס"ק ןאו מקצת ן, כולהעבודות והופסק (ב)
)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  , כפי שיאושרו על ידי עליהן

 .החברה(
 
בגינן הזמנת בכל מקרה של הפסקת עבודות בין עם בשל סיומן ובין בשל הוראת החברה להפסיק עבודות אשר הוצאה  (ג)

  עבודה בים שהן כבר בביצוע ובין שלאו יחול הקבוע בהסכם זה לעיל.
 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  ביוזמת החברה, יהיה העבודות מן  חלקהופסק באופן זמני ביצוע  (ד)
והקבלן מתחייב ודות העברשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 

)במקרה של ביצוע עצמאי של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  לפעול בהתאם להוראות 
)במקרה של ביצוע עצמאי המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  . במקרה כזה יאריך החברה(

כי מעבר להארכת  ,ש לשיקול דעתו. למען הסר ספק מודגשאת לוח הזמנים בתקופה נוספת כפי שתידר של החברה(
לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת 
ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 ניין זה. לע
 
 מודגש: (ה)

 

בשל מעשה ו/או מחדל  ,, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי החברהןאו חלק ןכולהעבודות, הופסק ביצוע  (1
תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  –של הקבלן 

 .שתעמוד במקרה כזה לחברה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה

 

, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתנה פקודת עבודה ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  (2
 בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי. יתנה, אך הקבלן טרם החלראשונה או אחרי שנ

 

ן פקודת עבודה, והקבלן החל בביצוע , אחרי שניתנה על ידי החברהלצמיתות, ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  (ו)
על סמך  העבודה בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת

 . מדידות שתערכנה בהתאם להנחיות המפקח
 

 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53
 

מכלים רזרביים למים, עבור להציב , יהיה על הקבלן העבודותלצורך ביצוע סדירה במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים  (א)
המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים 

 לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן שיידרש. 
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  חתימת המציע: _____________ 

ים גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתא ,, על חשבונולהציבבעזרת חשמל, יהיה על הקבלן  במידה וציוד הקבלן פועל (ב)
 להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. 

 
 טפונות יהגנה בפני גשמים, מי תהום וש .54

 
לצורך ביצוע , הציוד, הכלים והחומרים שהובאו ביצוע העבודותאתר הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת 

הקבלן ינקוט  .ושיטפונות מי תהום, מי גשמיםבפני  ביצוע העבודותאתר וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודות 
עבודות ניקוז זמניות, ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא. 

 לתשלום.
 

  העבודותזמני ביצוע  .55
 

 שעות העבודה וימי העבודה יהיו על פי כל דין. (א)
 

או במשמרות רצופות, או  השצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסקחלות על עבודה לעיל אין הוראות ס"ק )א(  (ב)
ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד  -כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש 

 . ובכתב למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש
 

 
  



 

 538מתוך  114עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
  

 תעודת השלמה .56
 

מנהל )במקרה של פרויקט משותף עם יודיע על כך ל –או חלק ממנה אשר נמסרה לו לביצוע הושלמה עבודת הקבלן  (א)
)חמישה  15תוך  העבודותבכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח החכ"ל ( או  

שיג את כל אישורי הרשויות הוא שהקבלן יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה העשר( 
יום מיום שהחל בה. )שלושים(  30. המפקח ישלים את הבדיקה תוך העבודות, ככל ונדרשהמוסמכות בדבר השלמת 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ייתן  - ורצונ ותבתנאי החוזה ומשביע ותעומדהעבודות מצא המפקח את 
לחוזה זה  (1) 'יכנספח לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח ( או  

והקבלן חייב לביצוע "( עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת תיקונים דרושים תעודת השלמה" )להלן:
)במקרה של המפקח או  המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( לכך על ידי  הקבענלבצעם תוך התקופה ש

. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ואולם, המנהל ביצוע עצמאי של החברה(
 רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ברשימה האמורה. 

 

מנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  הלא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך  (ב)
על  ,צא לנכוןתמאו בכל דרך ש הלבצעם בעצמ תרשאיתהא החברה , )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח 

ורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל קכת)חמישה עשר אחוז(  15%והחברה תנכה הוצאות אלה בתוספת  ,חשבון הקבלן
 חילוט הערבויות. ע"י לרבות אחרת, או תגבה אותן מהקבלן בכל דרך ממנה עת 

 
הינו מסירה של העבודות למתכננים  ,חלקית או מלאה ,תעודת השלמהקבלת תנאי הכרחי ל מובהר בזה מפורשות, כי

  , לרבות מילוי כל דרישותיהם.חברהולגורמים המוסמכים ב
 
גם בעבודות להחזיק ו/או להשתמש ו/או החכ"ל ו/או העירייה החברה  מזכותלעיל כדי לגרוע אמור בס"ק )א( באין  (ג)

ב לבצע את התיקונים ו/או יאם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חי
המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי 

 ין. יובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הענ רה של ביצוע עצמאי של החברה()במק

 

ואין בזכות  הקבלן להשלים תחילהיהא על  ןאותחלקי העבודות החברה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את  (ד)
 מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק. זו לגרוע 

 
מוש כל חלק מהעבודות וזאת אף לפני מועד סיום ילש – וך זמן מוגדרת – החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור (ה)

 ן. יהעבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העני
 
 ,(AS MADEעותקים, תכניות עדות )( 3)לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה  (ו)

או כל מדיה מגנטית  על גבי תקליטורנוספים העתקים ( 2), ושני אשר נמסרו לו לביצועהעבודות של כל  ,ממוחשבות
מודגש כי כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה. במידה והקבלן יגיש את  אחרת כפי שיורה לו המפקח.

משהב"ש י מחירון עבודה של מודד )על פשעות פי הוא יחויב ל ,לא על פי מפרט השכבות של החברהשהשרטוטים 
 שעות משרד( שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של החברה.  –לעבודות מדידה 

 
(, לפני תעודת השלמה וכתנאי לקבלתה ימסור AS MADEמבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי נוסף על תכניות עדות )

או ניקוז ו/או ביוב ו/או כל עבודה צילומים תת קרקעיים של קווי מים ו/ –במידה ויידרש לעשות כן  –הקבלן למפקח 
 תת קרקעית אחרת.

 
 בדק, ערבות בדק ואחריות  .57

 
 ,מתאריך מתן תעודת ההשלמה חל. מניינה של תקופת הבדק יחודשים( עשרים וארבעה) 24תקופת הבדק פירושה:  (א)

חלקי מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי  –העבודות או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של 
 )שלוש( שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה. 3תקופת האחריות תהיה  ,. למען הסר ספקהעבודות האמורות

  
 
, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה מהן, או בכל חלק בעבודותנתהווה  (ב)

חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש מתאו שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, 
המפקח, ובלבד המועד שייקבע לכך על ידי כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך 

)שלושה( חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול  3-שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה 

 מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
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  חתימת המציע: _____________ 

 
לפי  ,)ב( ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות כל דין 59בסעיף קטן )ב( דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק אין  (ג)

 הארוכה מביניהן.
 
יחולו על הקבלן. היה והקבלן לא לעיל )ג( -ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ב( וכלל  (ד)

 על חשבון הקבלן.ובאמצעות אחרים  לתקן את הנדרשרשאית החברה תהא  ,או תיקוניםו/יקיים את התחייבותו לבדק 
 
"( המוסמךחייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח )להלן: "מת תקופת הבדק כאמור, בתום (ה)

 בלן. לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הק
 
להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן לחברה בסמוך לפני תום ביצוע  (ו)

של בנק אוטונומית ובלתי תלויה , ערבות בנקאית ולהשבת ערבות הביצועוכתנאי לתשלום החשבון הסופי העבודות 
 להלןלעיל ו) כולל מע"מ העבודות אשר נמסרו לקבלן לביצוע,שווי סך כל מאחוז( שניים וחצי ) 2.5%בשיעור של ישראלי 

 (. ערבות הבדק –
 
כל , יםחודש( שנים עשר) 12תקפה למשך והיא תהא , לחוזה זה 'שבנספח זערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח  (ז)

 )ד( דלהלן.  71בכפוף לאמור בסעיף זאת 

 

 לפי סעיף זה. הבדק גם על ערבות  ,המחויבים, בשינויים לעיל יחולו)י(  –)ב(  פיםהוראות סעי (ח)

 

מהתחייבויותיו בתקופת  הקבלן ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר (ט)
 האחריות ו/או לגרוע מהן.

 
 תעודת סיום החוזה .58

    

י' כנספח , בנוסח המצ"ב (החוזהתעודת סיום  – )להלןסיום חוזה לקבלן תעודה החברה מסור תבתום תקופת הבדק,  (א)
בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן  מווהושל ובוצע העבודותהמפרשת כי  – לחוזה זה (4)

 . החברההמלאה של  הבהתאם לחוזה ולשביעות רצונ

 

ע הדברים נמשכת מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטב (ב)
 ה.סירתגם לאחר מועד מ

 
 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 
)במקרה של המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  , רשאי ןבזמן ביצוע בעבודותנתגלה פגם  (א)

לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה  ביצוע עצמאי של החברה(
פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה; היה פגם כזה שהקבלן אחראי 

הוא את הפגם וכל הכרוך בו.  יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו –לו לפי החוזה 
 אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.

 

תקופת הבדק, הנובע מביצוע  גמר )שבע( שנים אחר 7תוך  בעבודותבנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם  (ב)
הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם  , יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכלזה שלא בהתאם לתנאי חוזה העבודות

 אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.
 

 59-)ב( ו57)ב(, 52 אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים .60
 

וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת , 59)ב( ו/או 57)ב( ו/או 52סעיפים הלא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי איזה מ
בכל דרך אחרת, ובמידה או )ארבעה עשר( יום, רשאית החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר  14בכתב של 

)חמישה  15%, בתוספת של כאמורשההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא החברה רשאית לגבות או לנכות הוצאות 
בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן ממנה ות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן שיחשבו כהוצאעשר אחוז( 

 .חילוט ערבויותע"י לרבות  ,מהקבלן בכל דרך אחרת
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  חתימת המציע: _____________ 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים .61

 

)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(, המפקח החברה, באמצעות המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (א)
 ן, מתארן, היקפן, כמותן, גודלן, סוגן, איכותן, סגנונין, אופיןרבות צורתעל כל שינוי ל ,בכל עת ,להורות תרשאי

שערך אלה ובתנאי  והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות ,מצא לנכוןת, הכל כפי שהןוכל חלק מעבודות, של ה הןוממדי
לא כולל מע"מ ולא כולל התייקרויות, ככל על פי חוזה זה ) מן התמורה 25%–בלמעלה מ כל השינויים לא יגדל

על הקטנת .  ומנכ"ל החברה אישר את השינוי מראש ובכתב( שהתייקרויות כאמור נקבעו מפורשות בהוראות חוזה זה
 היקף העבודות לא תחול מגבלה כאמור לעיל. 

 

 יםעל שינוי )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח החכ"ל ( או  המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם הוראות  (ב)
 להלן: הדרכים המפורטות תבוצע באחד לעיל לפי סעיף קטן )א( 

 
  ;נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן או תכניות יםשינוי כניתתע"י מסירת  (1

 ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".  (2
 

בהעדר פירוט כאמור לא , אם בכלל. יםהתמורה הנוספת שתשולם בגין השינוילכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט 
 תשולם כל תוספת לתמורה.

 
 

 בסעיף כאמור שינויים פקודות או/ו יםשינוי תכנית או/ו אישורים של מראש קבלתם ללא שינויים וביצע הקבלן פעל (ג)
 בקשר העירייה או/ו החברה כלפי דרישות או/ו תביעות כל לו תהיינה ולא בגינם תשלום לכל זכאי יהיה לא, לעיל זה

 .בגינם תמורה או/ו כאמור לשינויים
 

 הערכת שינויים .62
 
 61את התמורה כאמור בסעיף  25%-ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל בלמעלה מ (א)

ערכו של  לקביעתמחירי היחידות הדרושים מחירון . לא נקבעו במחירוןלעיל, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים ב
אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של יודגש, ; להלן ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן )ב( - השינוי

לעיל, יחושב  61את התמורה כאמור בסעיף  25%-השינוי מפאת אי קביעת ערכו. ערכו של כל שינוי המגדיל בלמעלה מ
לנכון, לשיקול דעתו, לחשב את ערכו של השינוי האמור על המפקח , אלא אם מצא בסעיף זההאמור אף הוא על בסיס 

 .להלן פי הקבוע בס"ק )ב(

 

, יחידה דומה ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי לעיל לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )א( (ב)
במקרה שגם  ת שיעור הנחת הקבלן.בהפחתשרד הבינוי והשיכון ממחירון ביחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים 

ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי  לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהםמשרד הבינוי והשיכון במחירון 
ובהפחתה נוספת של בשיעור  )חמישה עשר אחוז( 15%דקל בהפחתת  מחירוןביחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים 

, יגיש הקבלן הצעת מחיר . במקרה שגם במחירון דקל לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהםת הקבלןהנח
לכל היותר. ההכרעה הסופית )שמונה אחוזים(  8%כולל רווח קבלני של המנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים 

 . המפקחשל  ,בכל מקרה ,תהיה

 

עבור אותו סעיף,  הרלוונטימובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון  (ג)
קף ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין הי

 מאוכלס וכיוצ"ב.  ההעבודה, תוספת בגין עבודה מבנ
 
למנהל יודיע  - הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת התמורהקיבל  (ד)

 ,בהקדם האפשרי ,בכתב)במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  
ב ן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתמיום מת )שלושים( יום 30על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור. עברו 

יהיה רשאי לדון בהעלאת  המפקחכאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. אולם 
תן טעם יהימים האמורים, בתנאי שהקבלן י)שלושים(  30התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 .בהודעתוסביר וינמק את הסיבות לאיחור 

 
 

 )רג'י( תשלומי עבודה יומית .63

 

ה נעשאשר לדעתו מן הראוי שת ותשל עבוד ןבפקודת שינויים את ביצוע המפקחלעיל, דרש  62על אף האמור בסעיף  (א)
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  חתימת המציע: _____________ 

לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך 
 העבודה. 

 

ו על ידי המפקח בעת ביצוע החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרערך  (ב)
  :העבודה

 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  (1

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר העבודה, כולל הטבות  (2
 סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. 

 הוצאות הובלה.  (3

 הוצאות ציוד מכני כבד.  (4
 

, ורשימות העובדים עבודה כל שבוע העתקים בסוף (שני) 2-תימסרנה למפקח ב לעיל אמור בס"ק )ב(כהרשימות  (ג)
אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר  .העתקים לאחר כל יום עבודה (שני) 2-ח בתימסרנה למפק 2האמורים בס"ק )ב(

 ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. 
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  חתימת המציע: _____________ 

 מדידות –פרק י' 
 

 מדידת כמויות  .64

 

אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה , במידה ונקובות, הכמויות הנקובות במפרט (א)
 במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

 

המנהל כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי התשלום התמורה, חישוב ולצורך  (ב)
והקבלן בהתאם לשיטה  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל( או  

ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל מחירון המפורטת ב
 המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

, ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל ןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  (ג)
לצורך זה בא כוחו המאושר המועד שבו בכוונתו לעשות כן והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב בעצמו או ע"י 

על  ,לצורך ביצוע המדידהולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרוש 
 ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים.  ,חשבונו

 
 ואו בא כוחו לבצע את המדידות בעצמרשאי המפקח  -לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע לביצוע המדידות  (ד)

מן הקבלן  אם נבצר ,שאין לערער עליהן. אולם ותויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ו/או העבוד
להיות נוכח במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כפי שנקבע ע"י המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד 

 .לעיל כאמור בס"ק )ג(ושנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר 
 
ימים והמפקח )שבעה(  7תוך  ,בכתב עליהן, לערעררשאי הוא  –נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  (ה)

ה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות מחדש. אם גם אחרי המדידה השני
 והכרעתו תהיה סופית.מהנדס העירייה יכריע בעניין זה 

 
לא ידחה המפקח את  –צענה המדידות בהקדם למדידה והקבלן מבקש שתבו נות, מוכןאו מקצת ן, כולהיו העבודות (ו)

 בדחייה.  הכרחביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו 

 

 חישוב כמויות סופי.מדידה ו/או שהסתיימו ללא  מחירוןמודגש כי הפיקוח לא יאשר תשלום עבור סעיפים ב (ז)
 
ביצוע הפרויקט יהיה על בסיס מחיר כולל )פאושלי( הרי שאמור בסעיף  ככל שהוחלט על ידי החברה והקבלן כי אופן (ח)

זה לא יכול והקבלן יהיה זכאי למחיר הכולל, ללא מדידות ובמלי הלתחשב בכמויות בהם נעשה שימוש לצורך ביצוע 
בלן העבודות, עם השלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה. מודגש כי אין באמור בכדי להפחית מאחריות הק

לביצוע העבודות לשביעות רצון החברה ועל פי התכניות, ההוראות, ההנחיות וכתב הכמויות שימסרו בקשר עם ביצוע 
 העבודות.
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 תשלומים –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 

, במלואן ולשביעות רצונה של כל אחת מהעבודות נשוא חוזה זה ואשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועלתמורת ביצוע  (א)
מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה  ,ומילוי כל שאר התחייבויותיו לפי חוזה זה על צרופותיוהחברה, 

 על בסיס מדידת כמויות וזאת הוראות חוזה זה על צרופותיולבדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם 
 .בפועל

 
 להלן. 77כמפורט בסעיף התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על החברה, הכל  (ב)

 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל החזר הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע  (ג)
 חיוביו על פי החוזה.

 
 התייקרויות  .66

 
מחירון יעודכנו מעת לעת בהתאם לעדכון ופרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון ויתבססו על המחירים הנקובים ב (א)

וקביעת המחירים העדכניים יבחרו  לצורך העדכון כאמור .המחירים המעודכנים המפורסמים בעת ביצוע הזמנת עבודה
פריטים דומים לפריטים הכלולים בזמנת העבודה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יבחן אחוז השינוי בין 

רות לבין המחיר במחירון משרד הבינוי והשיכון המחיר הכלול במחירון משרד הבינוי ושיכון המפורסם במועד ההתקש
החדש שפורסם ביחס לאותו פריט ואחוז השינוי יוחל בעדכון המחיר לפריטים המוזמנים ביחס למחירים הכלולים 

למען הסר ספק מחירים אשר יספוקו ממחירוני משרד הבינוי והשיכון או דקל יהיו המחירים המעודכנים  במחירון.
  .במחירונים האמורים

 
 

 מחירי יחידות  .67

 

נם מחירים יהמחירון מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכי כפוף לאמור בסעיף זה להלן, ב ,הקבלן מצהיר (א)
על צרופותיו, וכי  ,קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה

 וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם.  )למעט כקבוע לעיל( הם לא ישתנו

 

יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם העבודות נעשו ברציפות ו/או מחירון מחירי היחידות ב (ב)
 בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

 
 
כל דרישה ו/או תביעה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של לא תאושר לקבלן, בכל מקרה,  (ג)

, ובכלל זה בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, העבודותאיזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע 
לגביו )ובכלל זה עליה היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או 

 בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.

 

 היה ולא נכללו פריטים ו/או מחירים במחירון יקבעו מחירי הפריטים והעבודות על פי המפורט להלן: (ד)
 

והשיכון בהפחתת אחוז ההנחה שהוצע על ידי הקבלן משרד הבינוי  הפריטים והמחירים ייקבעו על פי מחירון (1
 במכרז. 

ככל שגם במחירון משרד הבינוי והשיכון לא יהיו נקובים הפריטים ו/או המחירים המבוקשים יקבעו פריטי  (2
ובהפחתה נוספת של אחוז ההנחה המוצע  )חמישה עשר אחוז( 15%דקל בהפחתת המחירים הנקובים במחירון 

 . על ידי הקבלן במכרז

, יגיש הקבלן שניתן להתבסס עליהם הפריטים ו/או המחיריםבמחירון דקל לא יהיו נקובים ככל שגם במחירון  (3
לכל )שמונה אחוזים(  8%כולל רווח קבלני של ההצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים 

  .המפקחשל  ,בכל מקרה ,היותר. ההכרעה הסופית תהיה
 
 

    .בוטל .68

 
 קיזוז .69
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החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה זה או על 
 פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחברה. 

 
רת, לרבות באמצעות חילוט הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אח

 הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה. 
 

 הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 

 חשבונות חלקיים  .70

 

 מפקח חשבון שיפורט בו:אישור הימציא הקבלן ל ,לו בחודש עבור החודש הקלנדרי שקדם 5-ה ליוםעד  ,אחת לחודש (א)

 

 ,עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבוןהעבודות מיום התחלת ביצוע  ושבוצעהעבודות של חלק  ןערכ (4
 לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.

 . של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי ןחישוב (5

  ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות כשהוא מאושר מראש. (6
 
כמויות.  י. לחשבון יצורפו דפי מדידות וכתבלחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב 5-כל חשבון שיוגש לאחר ה (ב)

. חשבון באופן כפי שיורה המפקחו אשר תינתנה לקבלן המנהלבהתאם להנחיות  ה ממוחשבתהחשבון ייערך על גבי תוכנ
. ית לדחות את תשלומו עד לחודש הבאשיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה החברה רשא

 .  כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות
 

לרבות ביחס לכל הוראות המפקח באשר  ,הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקח
        דות תשתיות ראש שטח )תשתיות על(.לפיצול החשבונות כאמור לעבודות תשתיות צמודות ו/או לעבו

 
 הוגש.כאילו לא ום לעיל יוחזר לקבלן ויחשב חשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרש

 
מתייחס החשבון, לרבות עד היום אליו  העבודותהמפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע  (ג)

ממועד הגשת  ( ימיםעשרים ואחת) 21תוך הנקובים בו הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים 
. קביעתו של ומהנדס החברההמנהל  ויאושרו על ידי החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח, כאמור לעיל

 האחרון תהא סופית.
 
, דמי מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בסעיף )ג( לעיל, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו (ד)

שוטף  בתנאי תשלום וכן כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה עד היום האמור. היתרה תשולם לקבלן בדיקות
 . מיום אישור החשבון )שבעים( ימים 70+ 

 
, וכי הם ישמשו, יחד עם הערבות לקיום ו/או הצמדה בזה כי דמי העיכבון לא יישאו ריביתמוסכם למען הסר ספק,  (ה)

 תנאי החוזה, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה. 
 
או המפקח ו/ו/או החכ"ל העירייה אישור תשלומי הביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה  (ו)

לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם 
מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו 

 לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה. 
 
, יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על זה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה במקרה (ז)

התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור תהיה לתקופה החל מתום המועד 
שלום ריבית פיגורים כאמור לא יישא הפרשי הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. ת

 הצמדה ו/או ריבית כלשהי. 
 
ימציא הקבלן לחברה ערבות נוספת,  –החוזה  מהיקף 25%לסכום העולה על  61גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף  (ח)

 כולל מע"מ.  ,מערך השינויים)חמישה אחוזים(  5%בשיעור 
 
מיום  חשכ"לראשונה, בתוספת ריבית מיד עם דרישה בל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה יק (ט)

 היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 

 מערך החוזה.)תשעים וחמישה אחוזים(  95%סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על  (י)
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בכל מקרה לשלם לקבלן. הנ"ל יבוצע  לחברהפית לסכומים שנותרו עם דרישתו, הערכה כס מידהקבלן ימציא למפקח,  (יא)
 פריסה חודשית. –אחת לרבעון. הערכות אלו יהיו על ציר הזמן לא פחות מאשר 

 
 סילוק התמורה .71

    

יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל לעבודות כולן קבלת תעודת ההשלמה  מיום)ארבעים וחמישה( יום  45-לא יאוחר מ (א)
 .הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט כפי שתידרש על ידי המפקחהמסמכים 

 

"(, התמורה הסופית" ( יום מיום הגשת החשבון הסופי )להלן:שלושים) 30-התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ (ב)
תשלומי  יום, בהפחתת)שבעים(  70בתנאי תשלום שוטף + תאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, 

 הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן. 
 

ספק, יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות  להסרת
 למה עד ליום תשלום החשבון הסופי. וקבלת תעודת הש

 

תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש הקבלן חשבון  זהלא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה  (ג)
ן -עלות עריכת הח תערוך החברה חשבון סופי לפי מיטב הבנתה. ,קבלת ההתראהלאחר )שלושים( יום  30סופי לאחר 

בהוצאות תקורה ולקבלן לא תהא כל טענה  15%הסופי כאמור בהוראות סעיף זה תהא על חשבונו של הקבלן, בתוספת 
  ו/או תביעה בגין כך.

 
במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות 

 יחולו על הקבלן.  –. הוצאות הכנת החשבון הו/או לעיריי לחברה
 
יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו  (ד)

 .כאמור לעיל וכן ערבות בדק (2י' )בנספח בנוסח המצוי 

 

ששולמו בגין חשבונות הביניים, עד יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים  (ה)
 ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:-כמה שאושרה על

 
 מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה. (1

 .החברהקבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס  (2

 ה.בחוזה ז הכהגדרתקבלת תעודת השלמה  (3

 תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם החברה. (4

 מסירת ערבות הבדק לידי החברה. (5

 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה. (6

 "( כנדרש על פי הוראות חוזה זה.As Madeמסירת תכניות עדות )" (7
 
יחזיר הקבלן את העודף מיד  ,מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו יה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחרה (ו)

לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע 
מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף  – לשנה 2%ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת 

 אמור ועד להחזרתו בפועל. כ
 

במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום,  (ז)
ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה 

 בפועל. 
 

לרבות הקבלן מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי,  , מסכיםבמקרה של חילוקי דעותלמען הסר ספק מובהר בזה כי 
 , אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו. אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת

 
הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס החברה לסופיות החשבון הסופי 

 ולוודאות. 
 

 מקום השיפוט .72
 

 .בלבדבמחוז מרכז סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים 
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  חתימת המציע: _____________ 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות 
 .(, לא ישנו את התמורהוע העבודותביצהובלתם למקום 
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  חתימת המציע: _____________ 

 סילוק יד הקבלן –פרק יב' 
 

  ביצוע העבודותסילוק יד הקבלן ממקום  .74
 

העבודות לתפוס את החזקה בו ולהשלים את ביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום  (א)
בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום 

, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה ביצוע העבודות
בכל אחד ואחד מהמקרים , ימיםה( )עשר 10מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 

 המנויים להלן:
 

המנהל )עשרה( ימים להוראה בכתב מ 10, ולא ציית תוך ןאו שהפסיק ביצועהעבודות הקבלן לא החל בביצוע  (1
להתחיל או  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 בכל דרך אחרת. העבודותמביצוע  או כשהסתלקהעבודות להמשיך בביצוע 

 

סבור )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (2
בחוזה או במועד שהוארך  ים/הקבוע ים/במועד ןאיטי מדי כדי להבטיח את השלמתהעבודות שקצב ביצוע 

המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם בכתב  )ארבעים ושמונה( שעות להוראה 48והקבלן לא ציית תוך 
כאמור לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(המפקח החכ"ל ( או  

המנהל במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, לרבות הוראת  העבודותשמטרתם להבטיח את השלמת 
להמשיך בביצוע  ה של ביצוע עצמאי של החברה()במקרהמפקח )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  

 שהופסק. 
 

המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן המנהל או יש בידי  (3
 לא נתנה תוצאות רצויות.

 
, הפיתוחסבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות החברה או המפקח  (4

 באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא. 
 

הסכמת העבודות ללא קבלת לאחר או העביר לקבלן משנה את ביצוע  ,הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו (5
 החברה בכתב ומראש. 

 
ושיו או צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהציע לנ והקבלן פשט רגל או ניתן כנגד (6

כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או  ,עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד
מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו )לרבות פירוקו מרצון( או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר 

ל, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקו ,בינו לבין נושיו
 ימים מהיום שהוטל. )שלושים(  30

 
 עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלינפתחה כנגד הקבלן חקירה פלילית או הוגשה כנגד הקבלן כתב אישום  (7

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית  
לחוק העונשין )עבירות מרמה,  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393סעיפים 

סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 . 2001-, התשס"ביימתחוק מניעת הטרדה מאצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי נגד מנהל ממנהליו  ו/או

 
 הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. (8

 
 או מנוגדים לכל תקן מחייב./בחומרים גרועים ו העבודותיצוע הקבלן השתמש לב (9

 
בעל  / הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות או כשהמנכ"ל (10

 כדי לפגוע, או נפתחו כנגדו הליכים פלילים אשר יש בהם אם הוא אדם פרטי, הקבלןהשליטה בתאגיד שבגדר 
הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י ו/או  בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה

 החוזה. 
 

ישא, בנוסף להוצאות האמורות, ייהיו על חשבון הקבלן והוא לעיל כאמור ברישא לס"ק )א( העבודות הוצאות השלמת  (ב)
 משרדיות. תקורה ומהן כהוצאות )חמישה עשר אחוז(  15%בתוספת של 

 

ביטול  החוזה על ידי  אין בהם משוםלעיל, וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( ביצוע העבודות תפיסת מקום  (ג)
 החברה. 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA


 

 538מתוך  124עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 
 ו ההוראות הבאות:יחוללעיל בהתאם לס"ק )א( ביצוע העבודות תפסה החברה את מקום  (ד)

 
יזמין  )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה( המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או   (1

מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך  לערוך יום( עשר)ארבעה  14תוך  ,את הקבלןבכתב 
בפרק . לא עשה כן הקבלן ביצוע העבודותאת רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום 

)במקרה של ביצוע עצמאי המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  , יערוך הזמן האמור
 ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור.  רשימה של של החברה( 

 
המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם , רשאי וכיו"ב חומרים, ציוד או מתקנים ביצוע העבודותהיו במקום  (2

ם, לסלק ,בכתב ,לדרוש מהקבלן ,בכל עת שהיא )במקרה של ביצוע עצמאי של החברה(,המפקח החכ"ל ( או  
 ,על חשבון הקבלן ,ימים, רשאית החברה)עשרה(  10או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך כולם 

לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן החברה לכל מקום שייראה בעיניה וביצוע העבודות לסלקם ממקום 
ים או למכרם שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקנ

 .לעיל כאמור בס"ק )א(
 

ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו  לעיל 71הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  (3
 בהתאם להוראות סעיף זה.

 
 ( להלן.6)-(5החברה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק ) (4

 
העבודה כאמור על ידי החברה, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא משעת תפיסת שטח  (5

בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות 
בין על ידי החברה עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שהחברה תמצא  ,השלמת העבודה

כון וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו לחברה עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות לנ
כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו לחברה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם 

 .(סכום ההשלמה -)להלן יקראו סכומים אלה 
 

קח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפ (6
החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש 
שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן 

שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים זכאי ליתרה, ובלבד 
 ( לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה.5שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן ) כפי

 
לגבותו מכל  תרשאיהחברה הא ת( דלעיל 6סכום הפרש כאמור בסעיף קטן ) לחברהאם ימצא שהקבלן חייב  (7

, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן הבאמצעות , אוהסכום המגיע או שיגיע ממנ
 בכל דרך אחרת. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .75
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  (א)
 שווה למקרה אחר.

 

לראות בכך ויתור על אותן  תנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים, איןיאחד מהם בזכויות הנלא השתמשו הצדדים או  (ב)
 זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות  .76

 
, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין ןאו מקצת ן, כולהעבודותשאין אפשרות להמשיך בביצוע  ,בכל עת ,אם יתגלה

יתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע תוהחברה לחברה לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן 
)במקרה המפקח המנהל )במקרה של פרויקט משותף עם החכ"ל ( או  , והקבלן ימלא אחר הוראות ןאו מקצת ןהעבודות, כול

 . חוזה זהבכל הנוגע לאי המשכת צמאי של החברה(  של ביצוע ע
 

 מס ערך מוסף .77
 

 בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.מחירון ההמחירים הנקובים בסעיפי  (א)
 

 שלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. החברה ת (ב)
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 :לעיל על אף האמור בסעיף קטן )ב( (ג)
 

, ובפרק לעיל 71בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף  הקבלןאיחר  (1
תשלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  –הועלה שיעורו של מס הערך מוסף  נ"להזמן ה

 . לעיל 71שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 
 

הועלה שיעורו הנ"ל תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק הזמן העבודות בלן את ביצוע לא השלים הק (2
שלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה ת –של מס הערך מוסף 

 אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 
 

 בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר מתן הודעות   .78
 שיונות.יוקבלת  ר

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
_________________                                        ____________________ 

 הקבלן                          החברה  
 

 אישור
 

ומר/גב'  _______________ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' _____הנני מאשר בזה כי ביום _
____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן -_______________ נושאי ת.ז ____________ ו

 חייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מ
         ___________________ 
  , עו"ד                                    
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  חתימת המציע: _____________ 

 נוסח ערבות ביצוע ובדק –ז' ספח נ
 

 לכבוד
 צור יגאל בע"מ –ת כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר פלגי שרון, מיסודן של עיריי

 22התע"ש ' רח
 כפר סבא

 
   .,נ.ג.א
 
 

 עד סכום כל לסילוק םכלפיכ בזאת ערבים אנו( הקבלן - להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./פ.ח_________________ בקשת פי-על
 למדד הצמדה הפרשי בתוספת( הקרן סכום – להלן( )חדשים שקלים______________ ____) ₪ _______________ של לסך

פלגי שרון, מיסודן  בין שנחתם הסכם עם בקשר וזאת(  הצמדה הפרשי – להלן) להלן כמפורט למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים
________ ' מסמסגרת פומבי  מכרז בעקבות הקבלן לבין צור יגאל בע"מ  –של עיריירת כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר 

 . ההסכם תנאי כל של הקבלן י"ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת( ההסכם – להלן)עבודות פיתוח וביוב בעיר כפר סבא  לביצוע
 

 הראשונה םדרישתכ של אלינו הגעתה עם מיד הקרן לסכום עד סכומים או סכום כל באופן מידי םלכ לשלם בזאת מתחייבים אנו
 איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך םדרישתכ את לנמק או לבסס םעליכ להטיל מבלי, בכתב
 למציע לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת םכלפיכ לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה, הקבלן מאת תחילה, מהם

 . םכלפיכ כלשהו לחיוב בקשר
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק  םתהיו רשאי םאת
 הכולל הנ"ל. ביחד או לחוד לא יעלה על הסך  םדרישותיכ נ"ל בלבד, בתנאי שסך כלמהסכום ה

 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זה כתב י"עפ התחייבותנו

 .להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו זה התחייבותנו כתב
 

 .בכלל ועד______   לשנת_____  לחודש____  ליום עד בתוקפה שארית זו ערבות
 
 
 
 

                            בכבוד רב,        
___________________  
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  חתימת המציע: _____________ 

 נספח יא'
 + טבלת גבולות אחריות א.ק.בנספח ביטוח +  –יא' ספח נ

 
 נספח ביטוח

"המזמין" לעניין נספח זה יהיה : החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ו/או פלגי שרון בע"מ ו/או עיריית כפר סבא ו/או 
 תאגידים עירוניים.  

מיום החל מורשית כדין, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .22

כל תקופת ההתקשרות ועד ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור להעמדת אתר 

)ולעניין עבודות בגינן נדרש לערוך גם ביטוח אחריות  )לפי המאוחר( אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מה

ת ו, פוליססיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק( למשך שנתיים נוספות לאחר   -מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר

אישורי )"ומהווים חלק בלתי ניפרד הימנו  2יא' -ו 1נספחים יא'באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורפים כביטוח כמפורט 

 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף עריכת הביטוח

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.7

 :לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח(  בנוסף) את הכיסויים הבאיםכולל הביטוח 

 7.5%בסכום של מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק  ,תכנוןבגין הוצאות   1.7.1

 משווי העבודות )מעבר לסכומי הביטוח(.

 .200,000₪ הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד 1.7.2

 .העבודותשווי מ 10% , חומרים ועבודה לקויים בסכום שללקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  1.7.3

 )מעבר לסכומי הביטוח(₪ .  200,000הוצאות מיוחדות בסך   1.7.4

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה 

 בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. 

 ביטוח עבודות קבלניות  -ות פרק בהתנאות מיוחד 1.8

ובסה"כ  לאירוע ₪  200,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך הרחבה לכיסוי  1.8.1

 . לתקופת הביטוח

קרקעיים  עד לסך -פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק הרחבה לכיסוי  1.8.2

 . לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח₪   1,000,000

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.9

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות כלליות 1.10

ם מטעם המזמין ו/או המפקח ובלבד על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאיהפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור  1.10.1

 שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.10.2

ם לפחות יו 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל מסרהפרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שני

 .מראש

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל הפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.10.3

  .למזמין עבודותחלקי ה



 

 538מתוך  128עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.10.4

ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין 

 הפרמיה, באם תהיה.

תקופת הביטוח  תוארךהארכת משך העבודה, של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.10.5

 .בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

בכפוף לשינויים  נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט או נוסח מקביל, 1.11

 בוטל.יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, הנקובים לעיל. 

 או במלואם, לביטוח עבודות קבלניות ימוצו במסגרת הפוליסה הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.12

לשאת  הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב הקבלן כנגד שהוגשה תשלום תביעה עקב, בחלקם

 על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.

, ובכל קבלת הזמנה לביצוע עבודות מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מו ,עם כל הזמנת עבודה להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .23

על הקבלן  לדרישת המזמין, .מבטחת הקבלןעל ידי הביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר העבודה,  הקבלן מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה למסור העתק מן 

, אישור עריכת המזמיןהפקיד בידי הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )ימים( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
)או למשך תקופה  קופת ההתקשרות על פי ההסכםוכן למשך כל תנוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםביטוח

 . ארוכה יותר כל עוד הוא נדרש לקיים ביטוחים כמפורט בנספח זה(

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .24

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.4

בגבול אחריות  ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח חובה עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.5

 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך ב

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות  מכוסה לפי 
מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו  ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או

 בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.6

במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, 

 להלן;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 13מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! האמור בסעיף 

 מזערית דרישה בבחינת הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .25

 דרישה או/לא תהא כל טענה ולקבלן . זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת

 היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי

 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח הכיסוי

ו מי מטעם המזמין, המזמין ו/א כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .26

 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ביטוחי הקבלן המפורטים בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .27

 . בנספח זה

וכן את תנאי  העבודותוח ביטהמלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .28

מדי פעם בפעם לפי הצורך, שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, להאריך את פוליסות הביטוח , (המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה

עד למועד או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך כך שתהיינה תקפות 
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)ולעניין עבודות  זההסכם תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהובמהלך כל תקופת  ,תשלום חשבון סופי

, ביטוח חבות מוצר ו/או ביטוח אחריות מקצועית למשך שנתיים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות 2,000שסכומן עולה על 

 .תקופת העבודות והבדק(

אין בהם כדי , בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וחי הקבלןביטומוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .29

במקרה של אי התאמה בין  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהלה

ם לשינוי הביטוחים האמורים על ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרובאישורי הביטוח או בהעתקי האמור 

 מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבלן או קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת מבלי לגרוע מהאמור,  .30

בכל ביטוח רכוש  .בלןן הקכאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספים

נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין לרבות המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .31

הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם במידה ויועסקו על ידי  .32

כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות 

 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

אבדן או נזק לגופו או פגיעה, אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  לנקוט בכל ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .33

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

מי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאו

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 

   .הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

וכן את כל ם הגופים הנזכרים לעיל, ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח הבאים מטע המזמין ואת כל הקבלן פוטר את .34

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות ,העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן(ביצוע בהקבלנים הקשורים 

עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים(  מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני אועלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן 

פטור מאחריות לא יחול ה , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא , וללאתר העבודות

  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ישחרר את הקבלן מן האחריות המבטח לא על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .35

טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן המוטלת ע

לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםיהב

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןבאים מטעוה המזמיןכלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור  .36

 מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

 יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .37

בביטוח )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ למזמין תהא הזכות בהתאם לשקול דעתה, .16.5

 או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. הקבלן, תחתעבודות קבלניות 

 יחולו על הקבלן. לעיל 16.1פסקה כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.6

 זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי. בפרקזה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  אין בהוראות סעיף .16.7
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  חתימת המציע: _____________ 

כמו כן אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין להתקשר עם קבלן אחר הזוכה במכרז לצורך ביצוע העבודות ו/או  .16.8

 מכל סעד אחר הקיים למזמין על פי תנאי המכרז וההסכם, ובכפוף להם. 

לך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום היה ובמה .38

 הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

ציא אישור ממבטחת בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  להמ .39

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו  1הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 

 עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

, כל גורם או בעל 1לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .40

זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי 

 הביטוח.

  כם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.הינו מעיקרי ההסנספח הביטוח  .41

אין בהמצאת אישור ביטוח בנוסח אחיד בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות בנספח  .42

 .זה, ועל הקבלן לוודא כי הביטוחים הנערכים על ידו כוללים את מלוא הכיסויים וההרחבות הנדרשות
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  חתימת המציע: _____________ 

 ביטוחי הקבלן אישור עריכת - 1נספח יא'
 
 

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 
 העבודות

 מעמד מבקש האישור

החברה הכלכלית לפיתוח כפר 
סבא בע"מ ו/או פלגי שרון 
בע"מ ו/או  עיריית כפר סבא 
 ו/או  תאגידים עירוניים 

 

 שם
או /ו הקבלן ___________

משנה ו/או  קבלניאו /ו קבלנים
)למעט  משכירי ציודו  המפקח

 לעניין אחריותו המקצועית(

  
 קבלן הביצוע☐
 קבלני משנה☐

 שוכר☐
  מזמין עבודות  אחר:☒

 ח.פ. 
 ח.פ

 ת.ז./ח.פ.

: אצל החברה הכלכלית מען
לפיתוח כפר סבא: רח'  

  כפר סבא  11התע"ש 
 

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 ומהדורת נוסח
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 ביטוח סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי /

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
 

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

      318, 
316 
309 
324 
331 
314 
328 

  כלול     ופריצה גניבה
משווי העבודות,  20%     עובדים עליו רכוש

 250,000מינימום 
₪ 

משווי העבודות,  20%     סמוך רכוש
 250,000מינימום 

₪ 

 ₪ מסכום הביטוח 10%     בהעברה רכוש
משווי העבודות ,  10%     הריסות פינוי

 200,000מינימום 
₪ 

 315, 329, 302, 318 ₪   4,000,000     צד ג'
 ,312 

 ,328307 

 318 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
328 

        אחר
 
 

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

 -069אזרחיות )לרבות תשתיות(  קבלן עבודות 
 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 –ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  חתימת המציע: _____________ 

 נספח יא'2 - אישור עריכת ביטוחי הקבע של הקבלן
 

 : _____האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור

 הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

החברה הכלכלית לפיתוח כפר שם: 
סבא בע"מ ו/או פלגי שרון בע"מ 

ו/או  עיריית כפר סבא ו/או  
 תאגידים עירוניים

 

 ן"נדל☐ : שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 : ______אחר☐

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 .פ.ח./ז.ת  :.פ.ח

אצל החברה הכלכלית לפיתוח  :מען
 11כפר סבא: רח'  התע"ש 

  כפר סבא 

 :מען

 הביטוח סוג
 גבולות לפי חלוקה

 ביטוח סכומי או אחריות

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 /האחריות גבול
 ביטוח סכום

 בתוקף נוספים כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום

  רכוש
 

       

        'ג צד

        מעבידים אחריות

 חבות המוצר
 

     ₪  302 
321 
328 
332 

  301 ₪      מקצועית אחריות
 327 
 328 

321  
  

)יש להוסיף  332
 תאריכים(

 

  
        

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 וביובצנרת והנחת קווי מים  -068

 069 -קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור
 המבטח:
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  חתימת המציע: _____________ 

 לצורך השלמת הסכומים באישור קיום הביטוחים טבלת גבולות אחריות
 

עד ₪  1,000,001עבודות ששווין  ₪   1,000,000עבודות ששווין עד  סוג הפוליסה
5,000,000 ₪ 

עבודות ששווין 
ומעלה )עד  5,000,001₪
20,000,000 )₪ 

ביטוח אחריות 
 מקצועית

 גבול אחריות נדרש 

 לא נדרש
 

500,000  ₪ 2,000,000  ₪ 

אחריות ביטוח 
 מוצר

 גבול אחריות נדרש

 ₪  4,000,000 ₪  1,000,000 לא נדרש
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  חתימת המציע: _____________ 

 "טונספח "

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :          

 לכבוד
מיסודן של עיריית כפר סבא  –פלגי שרון 

צור יגאל  -והמועצה המקומית כוכב יאיר 
 בע"מ

 "(החברה" :להלן)

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

שיקום ופיתוח במערכות הביוב בעיר כפר סבא  )להלן : "העבודות" על פי חוזה מס'  _____ לביצוע עבודות 
 ו/או "החוזה"(, עבור החברה

ו/או באחריותנו חשמלי בבעלותנו חפירה הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או 
ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: 

 "הציוד"(.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .א

מטעמה מכל חבות בגין אובדן  העבודותהננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  .1
או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר 

 עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

אחריות לגבי  הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל .2
נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי החברה ו/או מנהליה 

 במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
 ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל חבות בגין נזק  נהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההננו פוטרים את החברה ו/או מ .3
לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר 

מי שגרם לנזק מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי 
 בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות  .4
צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 

 וצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום ו/או ה

ציוד חפירה ו/או חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה  נורכב המשמש אות
 .ום __________ לביצוע העבודות שבנדוןשנחתם בינינו בי

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת  .6
לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום   יא'נספח ביטוחי הקבלן )

 __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 " טז" נספח
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  חתימת המציע: _____________ 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 לכבוד

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה  –פלגי שרון 
 צור יגאל בע"מ -המקומית כוכב יאיר 

 "(החברה" :להלן)
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

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

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער )כגון  .1
 או להבות.ו/חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

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

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל ובטרם תחילת ביצ .3
, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה ממקום ביצוע העבודות בחוםלפחות מטר  10סוג, ברדיוס של 

 בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

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

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

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

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

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

 

 םולראיה באנו על החתו

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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  חתימת המציע: _____________ 

 מפרטים, תקנים וחוקים לעבודות פיתוח –ד' מסמך 
 
 

 
 לא מצורפים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 538מתוך  137עמוד 

 

  חתימת המציע: _____________ 

 
 חברה כלכלית – מיוחדים לביצוע העבודותומפרטים טכניים תנאים  – 1-ד'מסמך 

 
 

 
 

 
 
 

 לא מצורפים
מיוחדים יצורפו על ידי החברה לפני מסירת תנאים ומפרטים טכניים 

 כל עבודה לביצוע בפועל
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  חתימת המציע: _____________ 

 מסמך ד'-2 – תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות – פלגי שר
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 לא מצורפים
תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים יצורפו על ידי החברה לפני מסירת 

 בפועלכל עבודה לביצוע 
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  חתימת המציע: _____________ 

 רשימת התכניות ותיק התכניות –ו' מסמך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מצורפים
 יצורפו על ידי החברה לפני מסירת כל עבודה לביצוע בפועל
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  חתימת המציע: _____________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 
 
 

 פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, מים וביוב לביצוע עבודות 
 סבאבעיר כפר 

 
 מחירון 

  ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 2020תאריך עדכון: ינואר 
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  חתימת המציע: _____________ 

למכרז המסגרת המשותף של החברה הכלכלית כפר סבא ושל תאגיד פלגי שרון מספר מחירון  רצ"ב

ישמש כמסגרת תימחור לעבודות הפיתוח אשר יבוצעו על ידי הזכיינים  המחירון לעבודות פיתוח.. 01/2020

 של מכרז זה.

 :הנחיות כלליות
 

 תוספות והקצבים:  .1

 )לא תינתן תוספת לילה מעבר לקבוע בסעיף זה( תוספת עבודת לילה .1.1

בעבודות שבהם נידרש הקבלן )על פי יומן עבודה חתום(, לבצע עבודןות בשעות הלילה ו/או שבתות וחגים 

לפרויקטים שידוע היה מראש, שהעבודה תתבצע במלואה  סעיף זה אינו רלוונטיתשולמנה התוספות שלהן. 

או בחלקה, בשעות חריגות, או במקרים בהם היה כתוב בחוזה שהעבודה תתבצע גם בשעות הערב והלילה ככל 

 שיידרש. 

אלא וככל שנדרש מראש  תוספת עבודת לילה תינתן רק באישור המפקח ובהתנייה לכך כי בוצעה עבודה ביום

תוספת לעבודת כוח אדם בלבד  20%התוספת שתינתן הינה פקח לעבוד בלעדית בלילה. ובכתב על ידי המ

 לרבות מפעילי צמ"ה. 

 לא תינתן תוספת בגין חומרים וצמ"ה.

 תוספת בטלת ציוד .1.2

( ימי עבודה 7עד שבעה )ו מהמועד בו החליט המפקח כי חל בטלת ציוד תוספת זו הינה באישור המפקח בלבד. 

. מעבר לשבעה ימי בטלה יוגדר לקבלן כי העבודה לא שעות( 8) מעלות יום עבודה 40%לפי לקבלן ישולם 

ורשאי הוא להוציא את הציוד על חשבונו. לא "( פרק זמן בטלה)להלן: " מחודשת לפרק זמן שיוגדר מראש

 ישלם פרק זמן הבטלההבטלה. במידה וידרש הקבלן לשוב לעבודה לפני תום  פרק זמןתשולם לקבלן בטלה ב

בתום פרק זמן הבטלה יחזיר הקבלן על חשבונו את הציוד אלא ככל שיקבל הוראה  המזמין את החזרת הציוד.

 אחרת בכתב מהמפקח.

 מובהר כי סעיף זה יגבר על הקבוע בהסכם.

 תוספת קבלן ראשי לעבודות קבלניות .1.3

מכל סוג שהוא לרבות,  לעבודות קבלניותהמחירים בכתב הכמויות הינן עבור קבלן ראשי. לא תשולם תוספת 

עבודות סלילת כבישים ורחבות, עבודות ניפוץ ושירוול, שכירת ציוד כגון דיפונים, השכרת אך לא רק, בשל 

 ד"ג או כל ציוד אחר, ביוביות, בדיקות מעבדה וכיו"ב. 

 .לרבות הנחת הקבלן.נתונים לשינוי אינםסעיפי המחירון  .2

ישולמו .  ש51.008.019-51.008.026הסעיפים עלות חשבון הקבלן למעט כל הסדרי התנועה הינם על  –הסדרי תנועה  .3

. תנאי לתשלום כלשהו . בהתאם למחירון המצורף וללא כל רווח קבלני50-50על ידי המזמין והקבלן ביחס עלות של 

תכנון מובהר כי המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לבצע את  הינו רישום יומי ביומן ואישור המפקח.

הסדרי התנועה. במקרה כאמור יהיה הקבלן מחוייב בהסדרי התנועה שבוצעו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ולא 

 תהיה לו כל טענה בקשר לכך. 
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  חתימת המציע: _____________

 תוכן העניינים

 מספר הפרק נושא

 02פרק  עבודות בטון וקירות תומכים

 02.001תת פרק  כובד –קירות תומכים 

 02.002תת פרק  בטון מזויין -קירות תומכים וקירות גדר 

 02.003תת פרק  בטון שוניםרכיבי 

 02.004תת פרק  (קופינג)חיפויים ונדבכי ראש 

 02.005תת פרק  פלדת זיון לבטון

 02.006תת פרק  שונות

 08פרק  תאורה ותקשורת, תשתיות חשמל

 08.001תת פרק  הכנות לתאורת חוץ

 08.002תת פרק  עמודים וזרועות לתאורת חוץ

 08.003תת פרק  אביזרי תאורה

 08.007תת פרק  עבודות לחברת חשמל

 08.008תת פרק  עבודות לתקשורת לחברת בזק

 23פרק  כלונסאות

 23.001תת פרק  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר במכונה סיבובית

 23.002תת פרק  מיקרופייל –כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת ההקשה 

 23.003תת פרק  שונות

 26פרק  סלע ורשתות הגנה על מדרונותברגי , עוגני קרקע

 26.001תת פרק  ברגי סלע ועוגני קרקע
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  חתימת המציע: _____________

 26.002תת פרק  שונות

 26.003תת פרק  רשתות הגנה על מדרונות

 40פרק  פיתוח האתר

 40.001תת פרק  מדרכות, ריצוף שבילים

 40.002תת פרק  מסלעות

 40.003תת פרק  שילוט

 41פרק  עבודות גינון

 41.001תת פרק  וחיפוי קרקעאדמת גן 

 41.002תת פרק  עבודות השקיה

 41.003תת פרק  גינון ונטיעה

 42פרק ריהוט חוץ

 42.001תת פרק  שילוט גן

 42.002תת פרק  ספסלים ומערכות ישיבה

 42.003תת פרק  מחסומים לרכב

 42.004תת פרק  אשפתונים וברזיות

 42.005תת פרק  מתקני משחק

 42.006פרק  תת פרגולות

 43פרק  קירות קרקע משוריינת

 43.001תת פרק  קירות תומכים מקרקע משוריינת

 43.002תת פרק  תוספות לקירות קרקע משוריינת
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  חתימת המציע: _____________

 44פרק  גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 44.001תת פרק  גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 51פרק  כבישים ופיתוח

 51.001תת פרק  עבודות הכנה ופירוק

 51.002תת פרק  עבודות עפר

 51.003תת פרק  מצעים ומילוי מובא

 51.004תת פרק  יריעות שריון וכוורות

 51.006תת פרק  עבודות תיעול וניקוז

 51.008תת פרק  הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה

 51.009תת פרק  צביעה ואביזרי דרך, תמרורים

 52פרק  עבודות אספלט

 52.001תת פרק  שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

 52.002תת פרק  שונות

 57פרק  קווי מים וביוב

 57.001תת פרק  קווי מים ומתקני מים

 57.002תת פרק  צנרת ביוב ואביזרים

 57.009תת פרק  שונות

 57.010תת פרק  שיקום צנרת ללא חפירה

 60פרק  י'עבודות רג

 60.001תת פרק  כח אדם
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  חתימת המציע: _____________

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

  1 001 02 עבודות בטון וקירות תומכים 02:פרק   

  2 001 02 קירות תומכים  

  3 001 02 כובד –קירות תומכים   

מורכבים ,' מ 4.0בגובה עד  20,כובד מבטון  -קירות תומכים  ק"מ 614

, יסוד, חציבה/חפירה' עב: כולל. בנדבכים, מאבן בעיבוד טלטיש

מילוי , עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, תפרים, נקזים

קשירת האבנים , יריעת ניקוז/נקז מבניה יבשה, גרנולרי בגב הקיר

כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר , ורשת קשירה

 .רט בתכניות ובמפרטכמפו

02 001 4  

מורכבים ,' מ 4.01בגובה מעל  20,קירות תומכים כובד מבטון  ק"מ 552

, יסוד, חציבה/חפירה' עב: כולל. בנדבכים, מאבן בעיבוד טלטיש

מילוי , עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, תפרים, נקזים

האבנים קשירת , יריעת ניקוז/נקז מבניה יבשה, גרנולרי בגב הקיר

לצורך ביצוע הקיר  כיחול וכל יתר העבודות, ורשת קשירה

 .כמפורט בתכניות ובמפרט

02 001 5  

נמדד מתחתית יסוד ועד ' )מ 4.0בגובה עד , כובד -קירות תומכים  ק"מ 603

אבן לקט מקומית /מורכבים מאבן פראית, (פיתוח עליונים פני

 .מצד אחד וגב בטון

02 001 6  

נמדד מתחתית יסוד ' )מ 4.01בגובה מעל , כובד -תומכים קירות  ק"מ 540

אבן לקט מקומית /מורכבים מאבן פראית, (פיתוח עליונים ועד פני

 .מצד אחד וגב בטון

02 001 7  

נמדד מתחתית יסוד ועד ' )מ 4.0בגובה עד , כובד -קירות תומכים  ק"מ 624

אחד מצד ( מבוקעת" )חאמי"מורכבים מאבן ( פיתוח עליונים פני

 .וגב בטון

02 001 8  

' , מ 4.01בגובה מעל  -20,כובד מבטון ב -קירות תומכים  ק"מ 560

, חציבה/חפירה' עב: כולל.( מבוקעת" )חאמי"מורכבים מאבן 

, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, תפרים, נקזים, יסוד

קשירת , יריעת ניקוז/נקז מבניה יבשה, מילוי גרנולרי בגב הקיר

לצורך ביצוע  כיחול וכל יתר העבודות, ורשת קשירה האבנים

 .הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט

02 001 9  
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  חתימת המציע: _____________

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

נמדד מתחתית יסוד ועד ' )מ 4.0בגובה עד , כובד -ירות תומכים ק ק"מ 488

: כולל -20.סוג הבטון ב. עם חזית בטון גלוי,( פני פיתוח עליונים

עיבוד ראש קיר , תפרים, נקזים, יסוד, החפירה הדרושות' כל עב

נקז מבניה , מילוי גרנולרי בגב הקיר, מבטון עם פאזות וזיון

כמפורט , ביצוע הקיר יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך/יבשה

 .בתכניות

02 001 10  

נמדד מתחתית יסוד ' )מ 4.01בגובה מעל , כובד -קירות תומכים  ק"מ 438

 -20.סוג הבטון ב. עם חזית בטון גלוי,( ועד פני פיתוח עליונים

עיבוד ראש , תפרים, נקזים,יסוד, החפירה הדרושות' כל עב: כולל

נקז מבניה , מילוי גרנולרי בגב הקיר, קיר מבטון עם פאזות וזיון

כמפורט , ביצוע הקיר יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך/יבשה

 .בתכניות

02 001 11  

בחזית ויציקת גב ( סוג מכל)י בניית אבן "הגבהת קיר כובד קיים ע ק"מ 735

, ניקוי, וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות רבטון כולל ראש קי

 .הכל לפי הפרט, וזיוןבראש קיר, והכנסת קוצים קידוח, שטיפה

02 001 12  

כולל ראש קיר וכל ההכנות , הגבהת קיר קיים עם חזית בטון גלוי ק"מ 560

, והכנסת קוציםקידוח , שטיפה, ניקוי, הנדרשות לרבות סיתות

 .הפרט הכל לפי, זיון ראש קיר

02 001 13  

י בניית "ע, מ"ס 30עד גובה ( בקיר קיים)השלמת ראש קיר כובד  'מ 336

כולל כל , בטון עם פאזות/דו פנים וקופינג אבן, אבן מכל סוג

קידוח והכנסת , שטיפה, ניקוי, סיתות ההכנות הנדרשות לרבות

 .הכל לפי הפרט, קוצים וזיון

02 001 14  

י בניית "ע, מ"ס 50עד גובה ( בקיר קיים)השלמת ראש קיר כובד  'מ 451

כולל כל , בטון עם פאזות/דו פנים וקופינג אבן, אבן מכל סוג

קידוח והכנסת , שטיפה, ניקוי, סיתות ההכנות הנדרשות לרבות

 .הכל לפי הפרט, קוצים וזיון

02 001 15  

במקרה של  -20,ויציקת בטון בחציבה /י חפירה"העמקת יסוד ע ק"מ 412

סעיף זה יוכנס . צורך העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר כובד

חציבה בסלע /לאומדן המכרז רק במקרה של קירות בחפירה

. חציבה/מנפח הקירות המתוכננים בחפירה %10ובכמות של עד 

 .יועץ קרקע/של המתכנן הסעיף יופעל בביצוע רק לפי דרישה

02 001 16  

  1 002 02 בטון מזוין-תומכים וקירות גדרקירות   
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כולל עבודות . ללא חיפוי אבן -30,קירות תומכים מבטון מזויין ב ק"מ 1,455.00

מילוי גרנולרי בגב , זיון הקיר,תפרים , נקזים, יסוד, בטון רזה, עפר

החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר  הקיר וכל העבודות

 .בשלמות כמפורט בתכניות

02 002 2  

, כולל עבודות עפר. ללא חיפוי אבן -30,קירות גדר מבטון מזויין ב ק"מ 1,133.00

מילוי גרנולרי בגב , זיון הקיר,תפרים , נקזים, יסוד, בטון רזה

הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוהע קיר 

מ ממפלס "ס 120הקיר עד  גובה. בשלמות כמפורט בתכניות

 .מדרכה/הקרקע סופי

02 002 3  

האבן בעיבוד טלטיש . מ"ס 40בעובי כולל של " ניקיון"קיר גדר  'מ 556.00

המחיר כולל  -30.סוג הבטון ב. מסותתת בנדבכים כולל כיחול

ציפוי דו פנים , מילוי חוזר, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, זיון

, נקזים, תפרים, נדבך מבטון עם פאזות, מ בצד השני"ס 25עד 

הכל . מדרכה/סופי מ ויימדד ממפלס קרקע"ס 60גובה הקיר עד 

 .לפי פרט

02 002 4  

מאבן פראית או לקט . מ"ס 40בעובי כולל של " ניקיון"קיר גדר  'מ 535.00

חפירה , המחיר כולל זיון -30.סוג הבטון ב. מקומית כוללכיחול

מ "ס 25ציפוי דו פנים עד , מילוי חוזר ,ליסוד הקיר ויציקת היסוד

גובה הקיר עד , נקזים, תפרים ,נדבך מבטון עם פאזות, בצד השני

 .הכל לפי פרט מדרכה/מ ויימדד ממפלס קרקע סופי"ס 60

02 002 5  

" חאמי"מאבן . מ"ס 40בעובי כולל של " ניקיון"קיר גדר  'מ 546.00

חפירה , המחיר כולל זיון -30.סוג הבטון ב. כיחול כולל( מבוקעת)

מ "ס 25ציפוי דו פנים עד , מילוי חוזר ,ליסוד הקיר ויציקת היסוד

גובה הקיר עד , נקזים, תפרים ,נדבך מבטון עם פאזות, בצד השני

 .הכל לפי פרט .מדרכה/מ ויימדד ממפלס קרקע סופי"ס 60

02 002 6  

יצוק כנגד , מ לפחות"ס 20בעובי  -30קיר ציפוי מבטון ב ר"מ 299.00

כלונסאות הדיפון לפני ממישור ' העובי המינ)כלונסאות וביניהם 

לרבות ניקוי ( לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות, הקיר

, נקזים, לכלונסאות קוצים קדוחים ומעוגנים, וסיתות הכלונסאות

 .הכל לפי הפרט, יריעת ניקוז בין הכלונסאות

02 002 7  
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יצוק כנגד סלע , מ לפחות"ס 25בעובי  -30קיר ציפוי מבטון ב ר"מ 258.00

לא ישולם עבור פחת בגין , מפני הסלע לפני הקיר' המינהעובי )

לרבות ניקוי פני החפירה מאבנים ( חציבה/החפירה חללים בחזית

ברגי )הכל לפי הפרט , ניקוז בגב היציקה יריעת, נקזים, רופפות

 .(סלע ימדדו בנפרד

02 002 8  

קיים מ לפחות יצוק כנגד קיר "ס 20בעובי  -30קיר ציפוי מבטון ב ר"מ 227.00

 .קוצים קדוחים ומעוגנים לקירות הקיימים לרבות

02 002 9  

  1 003 02 רכיבי בטון שונים  

  2 003 02 .בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה ק"מ 500

מ מתחת ליסודות עוברים "ס 5בעובי  -20מצע בטון רזה ב ר"מ 25

 ומרצפים

02 003 3  

, בחתכים כלשהם -30מבטון ב, ראש ראשי כלונסאות או קורת ק"מ 1,000

סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה ומילוי , חציבה/לרבות חפירה

 .מקומית חוזר בקרקע

02 003 4  

במידות שונות ובעומק כלשהו  -30מובל מלבני לניקוז מבטון ב ק"מ 1,080

לפי )המחיר כולל זיון , קורות ותקרה, קירות, עיבויים ,כולל רצפה

 .הכל לפי הפרט ,(לפחותק "מ/ג"ק 120

02 003 5  

  1 004 02 (קופינג)חיפויים ונדבכי ראש   

סוג . בנדבכים, חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת ר"מ 270

כולל . מוטבה לפי דרישת האדריכל/טובזה/האבן טלטיש עיבוד

 .כיחול וכל הנדרש,קשירת אבנים, עיגון,רשת זיון מגולוונת

02 004 2  

  3 004 02 .חיפוי קירות תומכים מבטון באבן פראית כולל כיחול וכל הנדרש ר"מ 240

כולל רשת זיון ." חאמי"חיפוי קירות תומכים מבטון באבן  ר"מ 270

 .כיחול וכל הנדרש, קשירת אבנים ,עיגון, מגולוונת

02 004 4  

מנוסרת או מבוקעת " כורכרית"חיפוי באבן מתועשת כדוגמת  ר"מ 290

המחיר כולל את קשירת האבנים על פי . שונות לפי פרטבמידות 

הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות  כולל כל, התקן והפרט

 .רשת מגולוונת

02 004 5  
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תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ חדשות  ר"מ 32.00

 .פלדה לפי מפרט מיוחד או/ו

02 004 6  

פני בטון חשוף חזותי בטפסות גמישות תוספת מחיר עבור גמר  ר"מ 63.00

חאמי או צורה אחרת בגוונים טבעיים על פי דרישות  דמוי אבן

 .המתכנן

02 004 7  

  8 004 02 .חיפוי קירות בטיח כורכרי ר"מ 157.00

 40פראית ברוחב עד "/חאמי"/מאבן נסורה( קופינג)נדבכי ראש  'מ 119

בכל הפאות עיבוד האבן טלטיש , מ"ס 8" נראה"עובי  -מ "ס

 .הכל לפי פרט ודרישת האדריכל. האבן כולל כיחול בגוון, הנראות

02 004 9  

  10 004 02 .חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן נסורה בעיבוד טלטיש מסותתת ר"מ 141.00

  11 004 02 .עיבוד האבן טבעי" פראית"חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן  ר"מ 142.00

  12 004 02 ."חאמי"לקירות כובד באבן  חיפוי דו פנים ר"מ 143.00

  1 005 02 פלדת זיון לבטון  

  2 005 02 .בכל הקטרים והאורכים, מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון טון 3,880

בכל הקטרים , מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון טון 4000

 .והאורכים

02 005 3  

  4 005 02 .הקטרים והמידותבכל , רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון טון 4,150

  1 006 02 שונות  

  2 006 02 -20.במקום ב -30תוספת מחיר עבור בטון ב ק"מ 25.00

  3 006 02 -30.במקום ב -40תוספת מחיר עבור בטון ב ק"מ 33.00

פיזור הבטון באתר בסיוע /המחיר כולל שפיכת -20.בטון מובא ב ק"מ 338

כרוך באישור מהנדס אישור לשימוש בסעיף זה . פועל אם נדרש

 .מנהל חטיבהטכנית של המחוז/ביסוס

02 006 4  

פיזור הבטון באתר בסיוע /המחיר כולל שפיכת -30.בטון מובא ב ק"מ 364

אישור לשימוש בסעיף זה כרוך באישור מהנדס . פועל אם נדרש

 .טכנית של המחוז מנהל חטיבה/ביסוס

02 006 5  
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 ''סמ 10שונים או קרקע בעובי  על משטחים -20בטון מותז מסוג ב ר"מ 105

 .ובשיפועים שונים

02 006 6  

 ''סמ 10על משטחים שונים או קרקע בעובי  -30בטון מותז מסוג ב ר"מ 136

 .ובשיפועים שונים

02 006 7  

החיצוניים '' סמ -2תוספת מחיר לבטון מותז עבור גוון מיוחד ב ר"מ 3.00

 .לפחות

02 006 8  

לפי , עבור הוספת מוסף לשיפור איטום הבטוןתוספת מחיר לבטון  ק"מ 22.00

 .המיוחד המפרט

02 006 9  

  10 006 02 .'מ 170הזמנה של ' מינ.' מ 10לעומק עד ( דרילים)קידוחי גישוש  'מ 75.00

בצידי קורות יסוד , מ"ס 40מ ובגובה "מ 5לוח צמנט בורד בעובי  'מ 22.00

 .שונים ובשימושים

02 006 11  

  12 006 02 .מ באלמנטים שונים"ס 1בעובי  P-30פוליסטרן מוקצף לוחות  ר"מ 10.00

  13 006 02 .מ באלמנטים שונים"ס 2בעובי  P-30לוחות פוליסטרן מוקצף  ר"מ 15.50

  14 006 02 .מ באלמנטים שונים"ס 3בעובי  P-30לוחות פוליסטרן מוקצף  ר"מ 19.00

  15 006 02 .באלמנטים שוניםמ "ס 4בעובי  P-30לוחות פוליסטרן מוקצף  ר"מ 24.00

רצפות , מ מתחת לקורות"ס 25ארגזי פוליביד בחתך סכין בגובה  ר"מ 60.00

 .בטון ומשטחי

02 006 16  

  17 006 02 .מותקנת בגב קירות או על פני סלע, מ"מ 9יריעת ניקוז בעובי  ר"מ 24.00

  1 000 08 תאורה ותקשורת, תשתיות חשמל 08:פרק   

  2 001 08 הכנות לתאורת חוץ  

  3 001 08 .התקנה ואחריות, הובלה, כל המחירים כוללים אספקה הערה 

ואינו גורע מהמפרט , התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד הערה 

 .והמפרט המיוחד למכרז זה 08הטכני 

08 001 4  

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים  הערה 

 .הטכני הרלוונטי למכרז זהפירוט במפרט  ראה, יותר

08 001 5  
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  6 001 08 .הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר הערה 

  7 001 08 מובלים  

,( חבקים)השלות , התומכות, מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים הערה 

, חבל משיכה,' אטמים וכד, תיבות מעבר, תיבות חיבורים, קשתות

התקנה ואחריות וכל , הובלה, אספקה, הצינור סגירת קצוות

 .מסמכי החוזה העבודות הנדרשות על פי

08 001 8  

  9 001 08 .ולפי פרט 08.03.008סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

  10 001 08 "כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ הערה 

כולל מ "מ 20בקוטר " כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ מטר 6.00

 08.001.08מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "מ 4ן מניילו חוט משיכה

08 001 11  

מ כולל "מ 25בקוטר " כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ מטר 8.00

 08.001.08מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "מ 4ן מניילו חוט משיכה

08 001 12  

מ כולל "מ 32בקוטר " כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ מטר 10.00

 08.001.08מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "מ 4ן מניילו חוט משיכה

08 001 13  

מ כולל "מ 40בקוטר " כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ מטר 13.00

 08.001.08מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "מ 4ן מניילו חוט משיכה

08 001 14  

מ כולל "מ 50בקוטר " כבה מאליו"נ "צינורות פלסטים כפיפים פ מטר 18.00

 08.001.08מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "מ 4ן מניילו חוט משיכה

08 001 15  

  08 001 16 (H.D.P.E)צינורות פלסטיים מפוליאתילן  

התקנה , מ"מ 50בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 13.00

סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת עם פסי , תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 17  

התקנה , מ"מ 63בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 19.00

עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת , תת קרקעית

08 001 18  



 

 538מתוך  152עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8 משיכה כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08  סעיף

התקנה , מ"מ 75בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 25.00

עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת , תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 19  

, מ"מ 110בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 27.00

עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת , התקנה תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 20  

, מ"מ 160בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 30.00

עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת , התקנה תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 21  

, מ"מ 200בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 33.00

לפי סוג המערכת  עם פסי סימון בצבע כנדרש, התקנה תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 22  

, מ"מ 250בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן דרג  מטר 38.00

עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת , התקנה תת קרקעית

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8משיכה  כולל חוטי, שבתכנון

 .08.001.08סעיף 

08 001 23  

  08 001 24 (P.E.X)צינורות פלסטיים מפוליאתילן מוצלב   

, מ"מ 50בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 100.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 25  

, מ"מ 63בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 130.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 26  
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  חתימת המציע: _____________

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

, מ"מ 75בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 150.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , תת קרקעיתהתקנה 

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 27  

, מ"מ 110בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 190.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08  הנדרש לפי סעיף

08 001 28  

, מ"מ 160בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 300.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 29  

, מ"מ 200בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 400.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 30  

, מ"מ 250בקוטר  13.5,ע .ק.י 12.5צינור מפוליאתילן מוצלב דרג  מטר 530.00

מ מניילון כולל כל "מ 8כולל חוטי משיכה , התקנה תת קרקעית

 .08.001.08  הנדרש לפי סעיף

08 001 31  

  32 001 08 שכבתיצינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו   

מ כולל מופות יחודיות "מ 50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 8.00

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8חוטי משיכה  לצנרת זו כולל

 .08.001.08 סעיף 

08 001 33  

מ כולל מופות יחודיות "מ 63צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 10.00

מניילון כולל כל הנדרש לפי מ "מ 8חוטי משיכה  לצנרת זו כולל

 .08.001.08 סעיף

08 001 34  

מ כולל מופות יחודיות "מ 75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 12.00

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8חוטי משיכה  לצנרת זו כולל

 .08.001.08 סעיף

08 001 35  
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  חתימת המציע: _____________

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

יחודיות מ כולל מופות "מ 110צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 26.00

מניילון כולל כל הנדרש לפי  מ"מ 8לצנרת זוכולל חוטי משיכה 

 .08.001.08 סעיף

08 001 36  

מ כולל מופות יחודיות "מ 160צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 55.00

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8כולל חוטי משיכה  לצנרת זו

 .08.001.08 סעיף

08 001 37  

מ כולל מופות יחודיות "מ 200צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  מטר 90.00

מ מניילון כולל כל הנדרש לפי "מ 8לצנרת זוכולל חוטי משיכה 

 .08.001.08 סעיף 

08 001 38  

  39 001 08 שרוולים  

 8מ דרג "מ 110סי קשיח קוטר .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 36.00

קיימא על קרקעי של קצוות  מ כולל סימון בר"מ 3.2בעובי דופן 

 08.001.08 תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף  השרוול וסרט סימון

08 001 40  



 538מתוך  155עמוד 
  _____________חתימת המציע: 

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "מ 160קשיח קוטר סי .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 61.00

מ כולל סימון בר קיימא על "מ 4.7בעובי דופן  8דרג 

תקני כולל כל  קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון

 .08.001.08 הנדרש לפי סעיף

08 001 41  

מ "מ 200סי קשיח קוטר .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 90.00

 מ כולל סימון בר קיימא על"מ 6.9בעובי דופן  8דרג 

תקני כולל כל  קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון

 .08.001.08הנדרש לפי סעיף 

08 001 42  

מ "מ 110סי קשיח קוטר .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 41.00

מ כולל סימון בר קיימא על "מ 4.2בעובי דופן  10דרג 

סימון תקני כולל כל  קרקעי של קצוות השרוול וסרט

 08.1.021.הנדרש לפי סעיף 

08 001 43  

מ "מ 160סי קשיח קוטר .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 82.00

מ כולל סימון בר קיימא על "מ 6.2בעובי דופן  10דרג 

תקני כולל כל  קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון

 08.1.021.הנדרש לפי סעיף  

08 001 44  

מ "מ 200קשיח קוטר סי .וי.שרוול לחציית כביש מצינור פי מטר 110.00

מ כולל סימון בר קיימא על "מ 8.6בעובי דופן  10דרג 

תקני כולל כל  קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון

 08.1.021.הנדרש לפי סעיף 

08 001 45  

  46 001 08 תעלות פח מגולוון  

, הסתעפויות, זוויות, קשתות: מחיר תעלה כולל גם הערה 

, מהדקי הארקה, מחברים, חיזוקים, מתלים, תמיכות

אבזרי תעלה שונים וחיזוקים , מבודדים לאורך התעלה

 התקנה, הובלה, אספקה, מכסים לתעלות, פנימיים בתעלה

 .ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה

08 001 47  

  48 001 08 .ולפי פרט 08.03.08סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "מ 1.5עובי , מ"מ 100x100במידות תעלת פח מגולוון  מטר 75.00

, חיזוקי ברזל, צביעה, מבנה כולל מכסה/מותקנת על עמוד

ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש  מחברים, זויות, מתלים

 08.1.138.לפי סעיף 

08 001 49  

מ "מ 1.5עובי , מ"מ 200x100תעלת פח מגולוון במידות  מטר 115.00

, חיזוקי ברזל, צביעה, מבנה כולל מכסה/מותקנת על עמוד

ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש  מחברים, זויות, מתלים

 08.1.138.לפי סעיף סעיף 

08 001 50  

מ "מ 1.5עובי , מ"מ 300x100תעלת פח מגולוון במידות  מטר 135.00

, חיזוקי ברזל, צביעה, מבנה כולל מכסה/מותקנת על עמוד

הנדרש ומהדקי הארקה כולל כל  מחברים, זויות, מתלים

 08.1.138.לפי סעיף סעיף 

08 001 51  

מ "מ 1.5עובי , מ"מ 400x100תעלת פח מגולוון במידות  מטר 165.00

, חיזוקי ברזל, צביעה, מבנה כולל מכסה/מותקנת על עמוד

ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש  מחברים, זויות, מתלים

 08.1.138.לפי סעיף סעיף 

08 001 52  

מ "מ 100X50X2.5מגולוון במידות  מפח( פטה)מריש  'יח 157.00

כבל על עמוד כולל כל הנדרש לפי  להגנת' מ 2.5באורך 

 08.1.138.סעיף סעיף 

08 001 53  

  54 001 08 תאים יצוקים או בנויים או טרומיים  

חומרי , מילוי והידוק, חפירה, מחיר תא כולל עבודות העפר הערה 

, מבטון מכסה, תקרה, ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיון

, ניקוז, עוגנים, סמל הרשות טבוע ביציקה,שילוט המכסה

כניסות , הכנת פתחים עבור צינורות, שכבת חצץ, רפידות

08 001 55  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 התקנה, הובלה, אספקה, ויציאות לתא לרבות איטום

 .ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה

  56 001 08 .ולפי פרט 08.03.09.02סעיף  08ביצוע לפי מפרט   

צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי /תא בקרה לכבלים  'קומפ 1000.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 60בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

 

08 001 57  

צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי /תא בקרה לכבלים  'קומפ 1590.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 80בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

08 001 58  

צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי /תא בקרה לכבלים  'קומפ 2530.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 125בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

08 001 59  

טרומי כולל כל הנדרש לפי צינורות /תא בקרה לכבלים  'קומפ 1300.00

מ "ס 150מ ועומק "ס 60בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

08 001 60  

צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי /תא בקרה לכבלים  'קומפ 1800.00

מ "ס 150מ ועומק "ס 80בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

08 001 61  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי /תא בקרה לכבלים  'קומפ 2500.00

מ "ס 150מ ועומק "ס 125בקוטר פנימי  08.1.162סעיף 

 .489י "ת לפי B125מסגרת ומכסה מסוג 

08 001 62  

מ עבור תקרה "ס 60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 500.00

 .489י "ת לפי D400ומכסה 

08 001 63  

מ עבור תקרה "ס 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 550.00

 .489י "ת לפי D400ומכסה 

08 001 64  

מ עבור תקרה "ס 100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 670.00

 .489י "ת לפי D400ומכסה 

08 001 65  

מ עבור תקרה "ס 125תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 800.00

 .489י "ת לפי D400ומכסה 

08 001 66  

מ עבור מסגרת "ס 60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 450.00

 B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת   עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 67  

מ עבור מסגרת "ס 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 600.00

 B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 68  

מ עבור מסגרת "ס 100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 730.00

 B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 69  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עבור מסגרת "ס 125תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 900.00

 B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 70  

מ עבור מסגרת "ס 60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 650.00

 D400ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 71  

מ עבור מסגרת "ס 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 800.00

 D400ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 72  

מ עבור מסגרת "ס 100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 910.00

 D400ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 73  

מ עבור מסגרת "ס 125תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  'קומפ 1050.00

 D400עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת /מרובעת

 489.י "לפי ת

08 001 74  

תוספת למחיר תא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת  'קומפ 480.00

, או חציבה בידיים או בכלים לגילוי הצנרת/כולל חפירה ו

העבודות הנדרשות על פי  חיתוך פתחים בצנרת איטום וכל

 .מסמכי החוזה

08 001 75  

מרותכים ,' מ 7ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד  'קומפ 320.00

כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך , בכלובומגולוונים 

מפרט בין  כולל אומים ודסקיות כנדרש לפי, הארקה

 .להתקנה על קיר 08משרדי 

08 001 76  
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  77 001 08 י"גומחות בטון עבור חח  

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון  הערה 

תאום , וביסוס בהתאם לתוכניות הצבה, מתחת לגומחה

וכולל גם את , י"י לפי פרט מעודכן באתר חח"חחעם 

חומרי ועבודות העזר , מילוי והידוק, חפירה, עבודות העפר

התקנה ואחריות וכל העבודות , הובלה, אספקה, והלוואי

 .מסמכי החוזה הנדרשות על פי

08 001 78  

י במידות פנים "גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח 'קומפ 1350.00

80X40 מ כולל כל הנדרש לפי "ס 250חיצוני  וגובהמ "ס

 08.1.231סעיף 

08 001 79  

י במידות "גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח 'קומפ 2800.00

מ כולל כל הנדרש לפי "ס 250מ וגובה "ס 230X55פנים 

 08.1.231סעיף 

08 001 80  

במכסה מיצקת ברזל  P,החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס  'קומפ 1300.00

 .ללא מסגרת, לרבות סמל הרשות 489,י "ת לפי D400מין 

08 001 81  

במכסה מיצקת  1A,החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס  'קומפ 3000.00

לרבות סמל , חלקים 3 -מ  489,י "ת לפי D400ברזל מין 

 .ללא מסגרת, הרשות

08 001 82  

במכסה מיצקת  2A,החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס  'קומפ 3500.00

לרבות סמל , חלקים 3 -מ  489,י "ת לפי D400מין ברזל 

 .ללא מסגרת, הרשות

08 001 83  

  84 001 08 או חציבה ומילוי/עבודות חפירה ו  
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חול , או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות/מחיר חפירה ו הערה 

לרבות שכבות , הצינורות ולכיסויים לריפוד הכבלים או

, כיסוי התעלה, סרטי סימון, חול בין שכבות צינורות

החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה , הידוק

לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין  -מילוי , חציבה או/ו

 .ביצוע בדיקות

08 001 85  

  86 001 08 .ולפי פרט 08.02.03סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי /חפירה ו מטר 36.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 40ברוחב  08.1.252סעיף 

תעלות או -חופר באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות

 .בכל סוגי הקרקע, בעבודת ידיים

08 001 87  

או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי /חפירה ו מטר 43.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 60ברוחב  08.1.252סעיף 

תעלות או -חופר שיידרש לרבותבאמצעות כל כלי מכאני 

 .בכל סוגי הקרקע, בעבודת ידיים

08 001 88  

או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי /חפירה ו מטר 50.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 80ברוחב  08.1.252סעיף 

תעלות או -חופר באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות

 .בכל סוגי הקרקע, בעבודת ידיים

08 001 89  

או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי /חפירה ו מטר 56.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 100ברוחב  08.1.252סעיף 

תעלות או -באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבותחופר

 .בכל סוגי הקרקע, בעבודת ידיים

08 001 90  

או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי /חפירה ו מטר 63.00

מ "ס 100מ ועומק "ס 120ברוחב  08.1.252סעיף 

08 001 91  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תעלות או -חופר באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות

 .בכל סוגי הקרקע, בעבודת ידיים

מ של "ס 20עבור כל  08.1.258תוספת מחיר לסעיף  מטר 6.00

מ עבור "ס 100חציבה לעומק מעל  או/העמקת החפירה ו

 .מ"ס 40תעלות ברוחב 

08 001 92  

מ של "ס 20עבור כל  08.1.261תוספת מחיר לסעיף  מטר 8.00

מ עבור "ס 100חציבה לעומק מעל  או/העמקת החפירה ו

 .מ"ס 60תעלות ברוחב 

08 001 93  

מ של "ס 20עבור כל  08.1.264תוספת מחיר לסעיף  מטר 10.00

מ עבור "ס 100חציבה לעומק מעל  או/העמקת החפירה ו

 .מ"ס 80תעלות ברוחב 

08 001 94  

מ של "ס 20עבור כל  08.1.267תוספת מחיר לסעיף  מטר 11.00

מ עבור "ס 100חציבה לעומק מעל  או/העמקת החפירה ו

 .מ"ס 100תעלות ברוחב 

08 001 95  

מ של "ס 20עבור כל  08.1.270תוספת מחיר לסעיף  מטר 12.00

מ עבור "ס 100חציבה לעומק מעל  או/העמקת החפירה ו

 .מ"ס 120תעלות ברוחב 

08 001 96  

מ של "ס 20עבור כל  08.1.270תוספת מחיר לסעיף  מטר 14.00

 .מ"ס 120חציבה לרוחב מעל  או/הרחבת החפירה ו

08 001 97  

או בידיים לרבות חשיפת צנרת /חפירת גישוש בכלים ו ק"מ 110.00

י מודד מוסמך ורישום "מדידה ע, סימונם, וכבלים קיימים

 .לקדמותומצב  כיסוי בחול נקי והחזרת, במפה

08 001 98  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מעל או מתחת , חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע מטר 80.00

 40ברוחב ,(' צנרת מים וכו, קו בזק, מעביר מים)מכשול 

כולל , שרשורית לרוחבו של המכשול להנחת צנרת'' סמ

 .להגנת הצנרת 20 -יציקת בטון ב

08 001 99  

או לכל מקום /מכשול ולהגנת צנרת מעל  -20יציקת בטון ב ק"מ 760.00

 .(דרישת המפקח לפי, )שיידרש

08 001 100  

  101 001 08 קידוח אופקי  

קידוח אופקי עד הצלחתו מתחת לכביש קיים או בשטח  הערה 

עם חבל משיכה , כולל החדרת צינורות, אחר ובכל שיטה

מילוי הבורות במצע , בורות חפירת, כולל צנרת, בכל צינור

כולל כל הציוד , וסילוק עודפיםבשכבות מהודקות ' סוג א

הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות 

ומבוקרות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי  מהודקות

 .החוזה

08 001 102  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 160.00

ע מאושר כולל כל "כדוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 50

 08.1.303.לפי סעיף הנדרש 

08 001 103  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 176.00

ע מאושר כולל כל "כדוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 63

 08.1.303.הנדרש לפי סעיף 

08 001 104  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 206.00

ע מאושר כולל כל "מריפלקס או שכדוגמת  10מ דרג "מ 75

 08.1.303.הנדרש לפי סעיף 

08 001 105  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 240.00

ע מאושר כולל "דוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 110

 08.1.303.כל הנדרש לפי סעיף 

08 001 106  

פוליאתילן בקוטר צינורות  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 300.00

ע מאושר כולל "כדוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 160

 08.1.303.כל הנדרש לפי סעיף 

08 001 107  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 350.00

ע מאושר כולל "כדוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 200

 08.1.303.כל הנדרש לפי סעיף 

08 001 108  

צינורות פוליאתילן בקוטר  2קידוח אופקי כולל החדרת  מטר 390.00

ע מאושר כולל "כדוגמת מריפלקס או ש 10מ דרג "מ 250

 08.1.303.כל הנדרש לפי סעיף 

08 001 109  

עבור  08.1.306תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 25.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 50 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 110  

עבור  08.1.309תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 38.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 63 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 111  

עבור  08.1.312תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 58.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 75 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 112  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עבור  08.1.315תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 80.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 110 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 113  

עבור  08.1.318תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 110.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 160 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 114  

עבור  08.1.321תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 140.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 200 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 115  

עבור  08.1.324תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  מטר 170.00

כדוגמת מריפלקס או  10מ דרג "מ 250 צינור נוסף בקוטר

 .ע מאושר"ש

08 001 116  

, שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור/פתיחת מדרכה מטר 100.00

בטון בעומק השכבות הקיימות /שבירת אספלט,חיתוך 

חפירה וחציבה , שביל/המדרכה או פירוק ריצוף בשטח/ו

 60מ ורוחב עד "ס 150לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

, מילוי החפירה בשכבות מצע, ריפוד וכיסוי חול, מ"ס

שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר /מדרכה תיקון

 .קיימא של קצות הצנרת

08 001 117  

חיתוך , פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור מטר 110.00

או /בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/ושבירת אספלט

חפירה וחציבה לרבות , פירוק ריצוף בשטח כבישים

, מ"ס 60עד נב וברוחמ "ס 150בעבודת ידיים לעומק עד 

תיקון , מילוי החפירה בשכבות המצע, ריפוד וכיסוי חול

08 001 118  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של  ,הכביש

 .קצות הצנרת

כולל , חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון 'קומפ 300.00

איטום , ביטון, החדרת הצנרת, חציבת פתח בדופן התא

 .החוזה הנדרשות על פי מסמכיוכל העבודות 

08 001 119  

  120 001 08 יסודות לעמודי תאורה  

חפירה , סימון, מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה הערה 

לרבות פסי )מערכת בורגי עיגון , זיון, בטון,וחציבת בור

, מילוי מרווחים, שרוולי מעבר,( פלדה אומים ודסקיות

ח "תכנון ביצוע ע ,החזרת מצב לקדמותו, סילוק עודפי עפר

הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור 

 .הנדרשים על פי מסמכי החוזה וכל עבודות וחומרי העזר

08 001 121  

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו  הערה 

, על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו

 .ומשקל הפועל על העמוד,מיקום, בהתאם לסוג האדמה

08 001 122  

  123 001 08 .ולפי פרט 08.06.02סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 640.00

 60/60/80במידות  30 -יצוק מבטון ב  'מ 5בגובה עד 

 .מ"ס

08 001 124  

 08.1.360הנדרש לפי סעיף יסוד לעמוד תאורה כולל כל  'קומפ 730.00

 .מ"ס 70/70/80במידות   30 -מבטון ב יצוק 'מ 6-7בגובה 

08 001 125  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 910.00

 .מ"ס 80/80/100במידות   30 -מבטון ב יצוק' מ 8בגובה 

08 001 126  

 08.1.360סעיף יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי  'קומפ 1100.00

 80/80/160במידות  30 -יצוק מבטון ב 'מ 9-10בגובה 

 .מ"ס

08 001 127  

 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 1300.00

 90/90/170במידות  30 -יצוק מבטון ב 'מ 11-12בגובה 

 .מ"ס

08 001 128  

 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 2300.00

 150/150/200במידות  30 -מבטון ב יצוק' מ 15בגובה 

 .מ"ס

08 001 129  

תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים  'יח 40.00

הסינור וצביעת היסוד , או בגינון עבור קיטום שפות היסוד

העמוד או בגוון אחר לפי  והסינור לעמודים צבועים בגוון

 .דרישת המזמין

08 001 130  

  131 001 08 תאורה זמנית  

הפעלה ,( לרבות למקור הזנה)חיבור , התקנה, אספקה 'יח 13.00

תשלום השימוש עבור , זמנית על עמודי עץ ואחזקת תאורה

, עמוד תמך, עוגנים ,עמוד, יסוד בטון)שדה קומפלט 

כבל , כבלי הזנה, קופסאות אבטחה, פנסים,כבלים , זרועות

ללילה ,( מפלדה עד העמוד הבאהזנה עילי עם תיל נושא 

הציוד בבעלות )לילה /מדידה לפי שדה, הפעלה אחד של

 .(הקבלן

08 001 132  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תחזוקת התאורה הזמנית במשך כל תקופת פעילותה עד  'יח 9.00

, הפנסים, תחזוקת לוח החשמל הזמני: חודש כולל 24

כבלי ההזנה וכל הציוד  הדרוש  , הזרועות, הנורות

והמושלמת של התאורה הזמנית להפעלתה התקינה 

 .לפי יום הפעלה המדידה לפי שדה המחיר

08 001 133  

בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס  'קומפ 1570.00

כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו , חשמל בודק מוסמך

עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי 

המתקן  ובדיקה שלמסירת תעודת רישום , חוק החשמל

 .עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח

08 001 134  

המדידה , פירוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר 'יח 164.00

 .לפי שדה

08 001 135  

למחסני , פירוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה 'יח 235.00

 .המדידהלפי שדה. הקבלן

08 001 136  

' מ 1X1X1בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות קוביית  'יח 580.00

אוזניות , כולל צינור פלדה לעמוד, עם פינות קטומות

לרבות פירוק לאחר , בהתאם למפרטולתוכניות, הרמה

 .סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

08 001 137  

, להתקנה בקרקע או בקוביית בטון,' מ 10עמוד עץ בגובה  'יח 580.00

סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן  לאחר לרבות פירוק

. 

08 001 138  

כולל תיל שזור מפלדה בחתך ' מ 10עוגן לעמוד עץ בגובה  'קומפ 370.00

כיסוי , מהדקי שק טבעות, מבדד ביצה התקן, ר"ממ 70

 2חציבה של בור בעומק /חפירה, אדן בטון, פלסטי צהוב

כל ,הברגים כיסוי הבור והידוק, הצבת אדן בבור,' מ

08 001 139  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 ,אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ

 .לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

, מוט, כולל אדנים,' מ 10עמוד משען לעמוד עץ בגובה  'קומפ 380.00

וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה , בורג

העבודה והובלה למחסני  לרבות פירוק לאחר סיום, תקינה

 .הקבלן

08 001 140  

א "מ 5ובאורך עד " 2זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר  'יח 190.00

לרבות פירוק לאחר סיום , עמוד עץ לפנס מותקנת על

 .העבודה והובלה למחסני הקבלן

08 001 141  

אספקה הובלה והתקנה לשימוש זמני של גוף תאורת כביש  'יח 750.00

250W ש מכוון לעקומה "י משהב"מאושר ע ג מדגם"נל

ג טובולרית "פוטומטרית בהתאם לתוכניות כולל נורת נל

,250W  כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרולדגם

ת לאחר סיום העבודה  והובלה "לרבות פירוק גו, ל"הנ

 .למחסני הקבלן

08 001 142  

 מידות IP65, ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ 'יח 170.00

 CI,עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת , מ"ס 16*22*30

כולל כל , כניסות ויציאות יהיו כלפי מטה ואטומים

ז "הארגז כולל מא, אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה

מהדקי , פס הארקה, כיסוי 10A-C 10KA,דו קוטבי 

פרוק לאחר סיום העבודה והובלה  לרבות, הסתעפות

 .למחסני הקבלן

08 001 143  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, ר ברשת עילית"ממ 4X25מ מאלומיניום בחתך "כבל תא מטר 35.00

כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי 

לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות , מ מאלומיניום"תא

האביזרים  חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל

לרבות , מ קשירתה וחיבורה"הדרושים לחיזוק רשת התא

 .לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן פירוק

08 001 144  

, ר ברשת עילית"ממ 4X50מ מאלומיניום בחתך "כבל תא מטר 50.00

כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי 

לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות , מ מאלומיניום"תא

האביזרים  חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל

לרבות , מ קשירתה וחיבורה"הדרושים לחיזוק רשת התא

 .לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן פירוק

08 001 145  

, אמפר 3X80Aחיבור עד , מרכזיית הדלקה ולוח מונים 'קומפ 29000.00

הציוד מותקן בקופסאות , כולל תאי פוליאסטר משוריין

CI  להפעלה עם קלפות וכל האביזרים והחומרים הדרושים

המרכזיה  לרבות פירוק, מרכזיית התאורה לתאורה זמנית

 .לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

08 001 146  

מושחל בזרוע מהפנס , ר"ממ N2XY 3X2.5כבל מסוג  'יח 7.00

, לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד

 .לרבות פירוק לאחר סיום העבודהוהובלה למחסני הקבלן 

08 001 147  

  148 001 08 עבודות פירוק וחיבורים  

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל  הערה 

הפירוק , הנדרשים כולל ניתוק מהמתח כללי הבטיחות

וכל ציוד המותקן על  ,הזרועות, הפנסים, יכלול את העמוד

 .הציוד שפורק יובל למקום שיורה המפקח, העמוד

08 001 149  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

הוצאתו מהקרקע , פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא 'קומפ 400.00

 .חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח או/י חפירה ו"ע

08 001 150  

פירוק והחלפת תקרת בטון לתא מעבר קיים בקוטר עד  'קומפ 1800.00

טון כולל  40לעומס  D400לתקרה כבדה , מ"ס 150

אספקה הובלה והתקנת התקרה החדשה לרבות התאמת 

 איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי התקרה, הגובה

 .המפורקת מהאתר למקום שיורה המפקח

08 001 151  

למכסה , פירוק והחלפת מכסה ומסגרת לתא מעבר קיים 'קומפ 1400.00

עם  489י "טון מיציקת פלדה לפי ת 40לעומס  D400כבד 

סמל הרשות המקומית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד 

כולל אספקה והתקנת , מ"ס 60בקוטר המכסה , המערכת

המכסה ומסגרת תואמת לתקרה חדשה או קיימת לרבות 

איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי המכסה המפורק 

 .המפקח מהאתר למקום שיורה

08 001 152  

הוצאתו והעברתו , פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים 'קומפ 260.00

, הרשויות המוסמכותי ''לאתר איסוף פסולת המאושר ע

כולל החזרת פני השטח לקדמותם , לפי הנחיית המפקח

מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ' במילוי מצע סוג א

 .או ריצוף/ו

08 001 153  

, גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט 'קומפ 880.00

לרבות התאמת גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני 

לפי  -לתא  לקדמותו  מצב השטח מסביבשטח והחזרת 

 .אישור המפקח

08 001 154  

כולל ,' מ 4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה  'קומפ 500.00

כולל פירוק חיבורי חשמל , פנסים וכל מרכיביו, זרועות

 .שיורה המפקח והעברתו  למקום, וכבל ההזנה ובידודם

08 001 155  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל ,' מ 9-12קיים מפלדה בגובה פירוק עמוד תאורה  'קומפ 800.00

כולל פירוק חיבורי חשמל , פנסים וכל מרכיביו, זרועות

 .שיורה המפקח והעברתו  למקום, וכבל ההזנה ובידודם

08 001 156  

כולל ,' מ 13-15פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה  'קומפ 900.00

כולל פירוק חיבורי חשמל , פנסים וכל מרכיביו, זרועות

 .שיורה המפקח והעברתו למקום, ההזנה ובידודםוכבל 

08 001 157  

 4-8פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה  'קומפ 550.00

כבל ההזנה , חיבורי חשמל, פנסים, לרבות זרועות' מ

ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר 

חיבורו , העמוד לרבות פילוס( עבור הבסיס ישולם בנפרד)

 .והפעלתו קומפלט

08 001 158  

 9-12פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה  'קומפ 790.00

כבל ההזנה , חיבורי חשמל, פנסים, לרבות זרועות' מ

ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר 

חיבורו , העמוד לרבות פילוס( עבור הבסיס ישולם בנפרד)

 והפעלתו קומפלט

08 001 159  

-13פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה  'קומפ 1000.00

כבל ההזנה , חיבורי חשמל, פנסים, לרבות זרועות' מ 15

ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר 

חיבורו , העמוד לרבות פילוס( עבור הבסיס ישולם בנפרד)

 והפעלתו קומפלט

08 001 160  

או חציבה סביב יסוד /קיים כולל חפירה ו פירוק עמוד עץ 'קומפ 180.00

העמוד ושליפתו מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או 

חיבורי החשמל על  לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק

האביזרים וכל ציוד , הפנס, פרוק הזרוע, העמוד

 .הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח,העזר

08 001 161  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  173עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קיים כולל פירוק מגש פירוק פנס מעמוד תאורה  'קומפ 100.00

וכבל הזנה מהמגש לפנס  חיבורי החשמל, האביזרים

 .והעברתם למקום שיורה המפקח

08 001 162  

פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי  'קומפ 4.00

כולל פירוק , ללא פגיעה בצנרת הקיימת, תאורה קיימים

והובלת הכבל למחסני הרשות , חיבורי החשמל ובידודם

הנחיית  לפי,מ "ק 100המקומית או לכל מקום אחר עד 

 .המפקח

08 001 163  

פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן  'קומפ 1332.00

הרשות המקומית כולל תאום ותשלום לחברת החשמל 

פרוק היסוד והעברתו לאתר , פירוק הכבלים, עבור הניתוק

ומילוי י הרשויות המוסמכות "איסוף פסולת מוכר ע

כולל החזרת פני , מהודק' בשכבות מצע סוג א החפירה

 .השטח לקדמותם

08 001 164  

, כולל החדרת צנרת, התחברות למרכזיית תאורה קיימת 'קומפ 514.00

המעגלים המתחברים דרך ' כבלים ומוליכי הארקה לפי מס

או /תוספת ו, כל החיבורים והתיאומים הנדרשים, היסוד

חשמל  במרכזיה בהתאם להזנותעידכון שילוט למעגלים 

איטום הצנרת והחזרת המצב , חיווט, והתוכניות

 .לקדמותו

08 001 165  

התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך  'קומפ 440.00

או חציבה /היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו

 80הכנסת שרוול שרשורי , חדירה ליסוד, מסביב ליסוד

פאזי  ת תלת"תוספת מאמ, החלפת מגש, מ קוטר ביסוד"מ

, חיווט, במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר

תיקוני בטון והחזרת , חיבור מוליך הארקה,סופיות, מופות

 .המצב לקדמותו

08 001 166  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  174עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

או לארון /התחברות לארון מנגנון רמזורים קיים ו 'קומפ 690.00

, הארקה,כבילה, קיים כולל צנרת -7חיבורים תמרור ג

העבודות וחומרי  חדירה דרך יסודות הארונות וכל, חיווט

העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם 

 .הרשות נציגי

08 001 167  

או מתוכננים כולל /התחברות לעמודי רמזור קיימים ו 'קומפ 350.00

חדירה דרך יסודות , חיווט, הארקה,כבילה, כולל צנרת

הנלווים לרבות  העזר הארונות וכל העבודות וחומרי

 .אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות

08 001 168  

או /חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו 'קומפ 760.00

או /חדשים ו -7,(לרבות ג)תמרורים מאירים מכל סוג ל

 ,חפירה, חדירה דרך היסוד, או מועתקים כולל/קיימים ו

והחזרת , תיקון הציפויים,כיסוי והידוק , או חציבה/ו

קומפלט וכל העבודות וחומרי העזר , המצב לקדמותו

והתקנתם ובתאום עם נציגי  הנלווים לרבות אספקתם

 .הרשות

08 001 169  

התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר  'קומפ 620.00

האביזרים לרבות כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא 

, חדירה ליסוד/חציבה, או חציבה מסביב ליסוד/חפירה ו

החלפת , מ קוטר ביסוד קיים"מ 80הכנסת שרוול שרשורי 

תיקוני בטון והחזרת , חיבור מוליך הארקה, חיווט, מגש

 .לקדמותו המצב

08 001 170  

או החלפת גוף תאורה בעל בידוד כפול על עמוד /התקנת ו 'קומפ 400.00

י ורשות מקומית לפי "י כולל תאום עם חח"חח חשמל של

ביצוע תאום ותשלום לחברת  לרבות) 0803,פרק  08מפרט 

 .(החשמל

08 001 171  
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החלפת גוף תאורה על עמוד קיים כולל פרוק הגוף הישן  'קומפ 260.00

והובלתו למקום שיורה הפיקוח והתקנת גוף תאורה חדש 

והחומרים הנדרשים לפעולה  במקומו כולל כל העבודות

 (.לא כולל עלות הגוף החדש)מושלמת 

08 001 172  

החלפת זרוע על עמוד קיים בזרוע חדשה והובלת הזרוע  'קומפ 220.00

המפורקת למקום שיורה הפקוח והתקנת זרוע חדשה 

הנדרשים לפעולה  במקומה כולל כל העבודות והחומרים

 .(לא כולל עלות הזרוע)מושלמת 

08 001 173  

העתקת תשתית חיבור חשמל להזנת שלט מואר מסוג כל  'קומפ 26.00

מועתק במסגרת הפרויקט לרבות איתור קו  שהוא אשר

 .הזנה ומקור הזנה

08 001 174  

ניתוק ופירוק כל מוליכי חשמל ממרכזיה שפורקה  'קומפ 2250.00

וחיבורם אל מרכזיה במיקומה החדש לרבות שליפת 

הארכת /ביצוע מופותכולל , מוליכים שאינם בשימוש

י "הארכת מוליכי הארקה ע, מוליכים במידה ונדרש

חיבורים לכל ) 2מהדקים קנדיים או שרוול לחיצה 

יבוצעו בתוך תא מעבר  כל החיבורים והארכות( הארכה

 .שיבוצע ליד מרכזיה שפורקה

08 001 175  

ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל והעברתו  'קומפ 230.00

 .המפקח למקום שיורה

08 001 176  

כולל פתיחת , ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר 'קומפ 630.00

, מ מניילון שזור"מ 8השחלת חוט משיכה בקוטר , סתימות

ומילוי , של פסולת ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג

 .מ"ס 5חצץ בעובי 

08 001 177  

  178 001 08 תאורת ביטחון  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

העמוד יהיה מחוסן , נגד מזיקים וטפילים עמוד עץ יטופל הערה 

עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות של מפרט 

 0373ומפרט חברת ״בזק״ מס׳  2545חברת חשמל מס׳ 

העמודים יהיו מעץ  0262,וכן לפי התקן הישראלי מס׳ 

 ללא סדקים או פגמים אחרים וישרים לכל, חזק, יבש

 .אורכם

08 001 179  

מותקן בקרקע בעומק ,' מ 8.5עץ אורן אדום בגובה עמוד  'קומפ 1120.00

, ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט' מ 1.5של 

לעמוד לרבות כל  י ספרות ממתכת מוצמדות"מיספור ע

 .חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס

08 001 180  

מותקן בקרקע בעומק ,' מ 10עמוד עץ אורן אדום בגובה  'קומפ 1500.00

, ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט' מ 1.5של 

לעמוד לרבות כל  י ספרות ממתכת מוצמדות"מיספור ע

 .חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס

08 001 181  

מותקן בקרקע בעומק ,' מ 12עמוד עץ אורן אדום בגובה  'קומפ 1800.00

, ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט' מ 1.5של 

לעמוד לרבות כל  י ספרות ממתכת מוצמדות"מיספור ע

 .חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס

08 001 182  

כולל תיל שזור מפלדה בחתך ' מ 8.5עוגן לעמוד עץ בגובה  'קומפ 475.00

כיסוי , מהדקי שק טבעות, מבדד ביצה התקן, ר"ממ 50

 2חציבה של בור בעומק /חפירה, אדן בטון, פלסטי צהוב

כל אביזרי ,כיסוי הבור והידוקהברגים, הצבת אדן בבור,' מ

לרבות ,וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ

 .פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

08 001 183  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל תיל שזור מפלדה בחתך ' מ 10עוגן לעמוד עץ בגובה  'קומפ 480.00

כיסוי , טבעותמהדקי שק , מבדד ביצה התקן, ר"ממ 50

 2חציבה של בור בעומק /חפירה, אדן בטון, פלסטי צהוב

כל ,הברגים כיסוי הבור והידוק, הצבת אדן בבור,' מ

אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד 

לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני ,עץ

 .הקבלן

08 001 184  

כולל תיל שזור מפלדה בחתך ' מ 12עוגן לעמוד עץ בגובה  'קומפ 500.00

כיסוי , מהדקי שק טבעות, מבדד ביצה התקן, ר"ממ 50

 2חציבה של בור בעומק /חפירה, אדן בטון, פלסטי צהוב

כל ,הברגים כיסוי הבור והידוק, הצבת אדן בבור,' מ

אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד 

ה למחסני לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובל,עץ

 .הקבלן

08 001 185  

עם מבדד מתאים כולל ' מ 8.5עוגן כפול לעמוד עץ בגובה  'קומפ 690.00

, התקן מבדד ביצה, ר"ממ 2X50תיל שזור מפלדה בחתך 

, אדן בטון, כיסוי פלסטי צהוב, מהדקי שק טבעות

הצבה של אדן בתוך ,' מ 2חציבה של בור בעומק /חפירה

אביזרי עזר וחומרי עזר , הברגיםהבור כיסוי הבור והידוק 

התקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן  הדרושים

 .לעמוד

08 001 186  

עם מבדד מתאים כולל ' מ 10עוגן כפול לעמוד עץ בגובה  'קומפ 720.00

, התקן מבדד ביצה, ר"ממ 2X50תיל שזור מפלדה בחתך 

, אדן בטון, כיסוי פלסטי צהוב, מהדקי שק טבעות

הצבה של אדן בתוך ,' מ 2חציבה של בור בעומק /חפירה

אביזרי עזר וחומרי עזר , הבור כיסוי הבור והידוק הברגים

08 001 187  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן  הדרושים

 .לעמוד

עם מבדד מתאים כולל ' מ 12עוגן כפול לעמוד עץ בגובה  'קומפ 750.00

, התקן מבדד ביצה, ר"ממ 2X50תיל שזור מפלדה בחתך 

, אדן בטון, כיסוי פלסטי צהוב, מהדקי שק טבעות

הצבה של אדן בתוך ,' מ 2חציבה של בור בעומק /חפירה

אביזרי עזר וחומרי עזר , הבור כיסוי הבור והידוק הברגים

להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן  הדרושים

 .לעמוד

08 001 188  

, מוט, כולל אדנים,' מ 8.5לעמוד עץ בגובה עמוד משען  'קומפ 900.00

האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה  וו לעיגון וכל, בורג

 .תקינה

08 001 189  

, מוט, כולל אדנים,' מ 10עמוד משען לעמוד עץ בגובה  'קומפ 1200.00

האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה  וו לעיגון וכל, בורג

 .תקינה

08 001 190  

, מוט, כולל אדנים,' מ 12עמוד משען לעמוד עץ בגובה  'קומפ 1400.00

האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה  וו לעיגון וכל, בורג

 .תקינה

08 001 191  

מידות  IP65, ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ 'קומפ 160.00

 CI,עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת , מ"ס 16*22*30

כולל כל , מטה ואטומיםכניסות ויציאות יהיו כלפי 

ז "הארגז כולל מא, אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה

מהדקי , פס הארקה, כיסוי 10A-C 10KA,דו קוטבי 

08 001 192  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  179עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

פרוק לאחר סיום העבודה והובלה  לרבות, הסתעפות

 .למחסני הקבלן

ר ברשת עילית "ממ 4X25מ מאלומיניום בחתך "כבל תא 'קומפ 30.00

כל האביזרים והמחברים , מהדקים כולל, על עמודי עץ

לרבות כל , מאלומיניום מ"התיקניים לחיבור כבלי תא

הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים בראש עמוד 

עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הנלווים וכל 

מ קשירתה "הדרושים לחיזוק רשת התא האביזרים

 .וחיבורה

08 001 193  

ר ברשת "ממ) 4X50+2X25(מאלומיניום בחתך מ "כבל תא 'קומפ 80.00

כל האביזרים , כולל מהדקים, עילית על עמודי עץ

, מ מאלומיניום"והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא

לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים 

בראש עמוד עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים 

מ "וק רשת התאהדרושים לחיז הנלווים וכל האביזרים

 .קשירתה וחיבורה

08 001 194  

גוף תאורה לד מאלומיניום ללא חלקים נעים בהספק  'יח 1879.00

,110W  עם מחבר אטום ' מ 0.5כולל כבל הזנה,IP68  בעל

כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע״ר במהדורה 

עין אלתם  כדוגמת, עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט

 URBINO LEDתוצרת  LUG Light Factoryשיווק 

CLASS II ע מאושר לשימוש "מ או ש"ח בע"השופט אגש

 .ר"בפרויקטים של פקע

08 001 195  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

גוף תאורה לד מאלומיניום ללא חלקים נעים בהספק  'יח 1400.00

,90W  עם מחבר אטום ' מ 0.5כולל כבל הזנה,IP68  בעל

כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע״ר במהדורה 

 IIכדוגמת , עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט

CLASS LED MINI FUTURE  תוצרתIntec  שיווק

ע מאושר "מ או ש"הנדסת תאורה בע שטייניץ לירד

 .ר"לשימוש בפרוייקטים של פקע

08 001 196  

גוף תאורה לד מאלומיניום ללא חלקים נעים בהספק  'יח 1900.00

,113W  אטום עם מחבר ' מ 0.5כולל כבל הזנה,IP68  בעל

כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע״ר במהדורה 

 IIכדוגמת , עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט

CLASS LED NAVION  תוצרתCooper EATON 

ע מאושר לשימוש "מ או ש"מהנדסים בע שיווק אורעד

 .ר"בפרוייקטים של פקע

08 001 197  

חלקים נעים בהספק גוף תאורה לד מאלומיניום ללא  'יח 1350.00

,76W  עם מחבר אטום ' מ 0.5כולל כבל הזנה,IP68  בעל

כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע״ר במהדורה 

 IIכדוגמת , עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט

CLASS LED MARTIN MINI  תוצרתVizulo SIA 

ע מאושר לשימוש "מ או ש"חכמים בע י פתרונות.שיווק ח

 .ר"ל פקעבפרוייקטים ש

08 001 198  

, י כבל פלדה"ע' מ 12עוגן אווירי בין שני עמודים בגובה עד  'יח 600.00

 ר"ממ 70חתך התיל 

08 001 199  

י "ע' מ 12.0מעמוד בגובה עד ' מ 10עוגן למבנה במרחק עד  'יח 700.00

 ר"ממ 70חתך התיל  ,כבל פלדה

08 001 200  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3X80בגודל חיבור של עד מרכזיית תאורת גדר ביטחון   'קומפ 20413.00

בטון ומשטח בטון לפני המרכזיה  אמפר כולל גומחת

 .לרבות יסוד למרכזיה לפי תוכנית קומפלט

08 001 201  

כולל , התחברות למרכזיית תאורה קיימת לתאורת ביטחון 'קומפ 621.00

המעגלים ' כבלים ומוליכי הארקה לפי מס, החדרת צנרת

והתיאומים  כל החיבורים, המתחברים דרך היסוד

או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה /תוספת ו, הנדרשים

איטום הצנרת , חיווט, בהתאם להזנות חשמל והתוכניות

 .המצב לקדמותו והחזרת

08 001 202  

מ להגנת עמודי "ס 100מ וגובה "ס 80חולית בטון קוטר  'יח 335.00

המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת , תאורה

 .לשמירת שלמותם שכבות של ניילוןהעמודים במספר 

08 001 203  

מ להגנת עמודי "ס 100מ וגובה "ס 100חולית בטון קוטר  'יח 516.00

המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת , תאורה

 .לשמירת שלמותם העמודים במספר שכבות של ניילון

08 001 204  

דרייבר תוספת מחיר למגש אביזרים עבור מיקום להתקנת  'קומפ 179.00

 .כולל את מחיר הדרייבר ת לד לא"לג

08 001 205  

ת נוסף במגש "תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ 'יח 73.00

 .אביזרים

08 001 206  

  1 002 08 עמודים וזרועות לתאורת חוץ  

  2 002 08 .התקנה ואחריות, הובלה, כל המחירים כוללים אספקה הערה 

ואינו גורע , בלבדהתאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  הערה 

 .והמפרט המיוחד למכרז זה 08מהמפרט הטכני 

08 002 3  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים  הערה 

במפרט הטכני הרלוונטי  ראה פירוט, מפורטים יותר

 .למכרז זה

08 002 4  

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא  הערה 

 .ציוד אחר

08 002 5  

מטעם היצרן  C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת  הערה 

על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט  ,וחתומה על ידו

 .הטכני

08 002 6  

  7 002 08 כולל הטבעת מספר של מכון התקנים הערה 

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס  הערה 

, צביעה, התאורהוחיזוקים לזרוע ולגוף  הכנות, לפני היסוד

 .פילוס, הצבת העמוד ,פיזור העמודים בשטח, שילוט

08 002 8  

  9 002 08 .ולפי פרט 08.06.02.01סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

 60קוטר עליון , בחתך קוני עגול 812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם  מ עשוי מפלדה"מ

מגש אבזרים ,פתח לדלת , העמוד חיזוקים בין הפלטה לגוף

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , בתוך העמוד

 עמוד התאורה צבוע בשיטה, ולחיבור הזרוע בראשו

 .אלקטרוסטטית קלוי בתנור

08 002 10  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 1250.00

 לפי סעיף

 08.2.027באורך  2' מ.

08 002 11  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2100.00

 לפי סעיף

08 002 12  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 08.2.027באורך  3' מ.

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2350.00

 לפי סעיף

 08.2.027באורך  4' מ.

08 002 13  

מפלדה כולל כל הנדרש עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי  'קומפ 2550.00

 לפי סעיף

 08.2.027באורך  4.8או  5' מ.

08 002 14  

 76קוטר עליון , בחתך קוני עגול 812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

מ עשוי מפלדהטבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם "מ

מגש אבזרים ,פתח לדלת , חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד

להצבת העמוד  דלת וכל האביזרים הדרושים, בתוך העמוד

 עמוד התאורה צבוע בשיטה, ולחיבור הזרוע בראשו

 .אלקטרוסטטית קלוי בתנור

08 002 15  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 1750.00

 08.2.042באורך  4.8או  4' מ. לפי סעיף

08 002 16  

כל הנדרש  עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל 'קומפ 2000.00

 08.2.042באורך  5' מ. לפי סעיף

08 002 17  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2350.00

 08.2.042באורך  6' מ.לפי סעיף

08 002 18  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3000.00

 08.2.042באורך  7' מ.לפי סעיף

08 002 19  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3350.00

 08.2.042באורך  8' מ.לפי סעיף

08 002 20  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3700.00

 08.2.042באורך  8.8או  9' מ.לפי סעיף

08 002 21  

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש עמוד תאורה בחתך קוני עגול  'קומפ 4100.00

 08.2.042באורך  10' מ.לפי סעיף

08 002 22  

 90בחתך קוני עגול קוטר עליון  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם  מ עשוי מפלדה"מ

מגש אבזרים ,פתח לדלת , חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד

להצבת העמוד דלת וכל האביזרים הדרושים , בתוך העמוד

 עמוד התאורה צבוע בשיטה, ולחיבור הזרוע בראשו

 .אלקטרוסטטית קלוי בתנור

08 002 23  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2230.00

 08.2.066באורך  3.8או  4' מ.לפי סעיף

08 002 24  

כל הנדרש עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל  'קומפ 2500.00

 08.2.066באורך  4.8או  5' מ. לפי סעיף

08 002 25  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2600.00

 08.2.066באורך  5' מ.לפי סעיף

08 002 26  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 2650.00

 08.2.066באורך  5.8או  6' מ.לפי סעיף

08 002 27  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3100.00

 08.2.066באורך  6.8או  7' מ.לפי סעיף

08 002 28  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3340.00

 08.2.066באורך  7.8או  8' מ.לפי סעיף

08 002 29  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  עמוד 'קומפ 3630.00

 08.2.066באורך  8.8או  9' מ.לפי סעיף

08 002 30  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 3960.00

 08.2.066באורך  9.8או  10' מ. לפי סעיף

08 002 31  

כולל כל הנדרש עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה  'קומפ 4300.00

 08.2.066באורך  10.8' מ. לפי סעיף

08 002 32  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 5200.00

 08.2.066באורך  12' מ.לפי סעיף

08 002 33  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 6050.00

 08.2.066באורך  13או  13.5' מ. לפי סעיף

08 002 34  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 6900.00

 08.2.066באורך  14' מ. לפי סעיף

08 002 35  

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש  'קומפ 7760.00

 08.2.066באורך  15' מ. לפי סעיף

08 002 36  

( דירוגים) 2בחתך עגול מדורג  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם 

מגש אבזרים ,פתח לדלת , חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , בתוך העמוד

עמוד התאורה צבוע בשיטה , ולחיבור הזרוע בראשו

 .קלוי בתנור אלקטרוסטטית

08 002 37  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 840.00

 2וגובה " 4"/2בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 2.5או 

08 002 38  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 950.00

 3וגובה " 4"/2בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 3.5או 

08 002 39  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1050.00

 4וגובה " 4"/2בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 4.5או 

08 002 40  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1250.00

 5וגובה " 4"/2בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר

08 002 41  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1300.00

 4וגובה " 6"/3בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 5או 

08 002 42  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1700.00

 6וגובה " 6"/3בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 7או 

08 002 43  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 2300.00

 8וגובה " 6"/4בקוטר  08.2.108לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 9או 

08 002 44  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 3200.00

וגובה " 6"/4בקוטר  08.2.108סעיף לפי  כולל כל הנדרש

 .מטר 11או  10

08 002 45  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

( דירוגים) 3בחתך עגול מדורג  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם 

מגש אבזרים ,פתח לדלת , חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , בתוך העמוד

עמוד התאורה צבוע בשיטה , ולחיבור הזרוע בראשו

 .קלוי בתנור אלקטרוסטטית

08 002 46  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1700.00

" 6"/4"/2בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 6או  5וגובה 

08 002 47  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 1900.00

" 6"/4"/3בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 6וגובה 

08 002 48  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 2800.00

" 8"/6"/4בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 6וגובה 

08 002 49  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עגול מדורג עמוד תאורה בחתך  'קומפ 2900.00

" 8"/6"/4בקוטר  08.2.135לפי סעיף   כולל כל הנדרש

 .מטר 8וגובה 

08 002 50  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 3500.00

" 8"/6"/4בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 10וגובה 

08 002 51  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3תאורה בחתך עגול מדורג  עמוד 'קומפ 4200.00

" 8"/6"/4בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 12וגובה 

08 002 52  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 5000.00

" 8"/6"/4בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 15או  14וגובה 

08 002 53  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 4650.00

" 10"/8"/6בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 10וגובה 

08 002 54  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 5650.00

" 10"/8"/6בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 12וגובה 

08 002 55  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 6900.00

" 10"/8"/6בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 15וגובה 

08 002 56  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 8350.00

" 12"/10"/8בקוטר  08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 12וגובה 

08 002 57  

עשוי מפלדה ( דירוגים) 3עמוד תאורה בחתך עגול מדורג  'קומפ 9900.00

" 12"/10"/8בקוטר   08.2.135לפי סעיף  כולל כל הנדרש

 .מטר 15וגובה 

08 002 58  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

חיזוקים בין טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם 

מגש אבזרים בתוך ,פתח לדלת , הפלטה לגוף העמוד

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , העמוד

 ולחיבור

עמוד התאורה צבוע בשיטה , הזרוע בראשו

 .אלקטרוסטטית קלוי בתנור

08 002 59  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 800.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 2.5או  2וגובה " 4בקוטר  08.2.174

08 002 60  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 900.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 3.5או  3וגובה " 4בקוטר  08.2.174

08 002 61  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 1200.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 5או  4וגובה " 4בקוטר  08.2.174

08 002 62  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 1500.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 6וגובה " 4בקוטר  08.2.174

08 002 63  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 1200.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 3או  2וגובה " 5בקוטר  08.2.174

08 002 64  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 1700.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 5או  4וגובה " 5בקוטר  08.2.174

08 002 65  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 1900.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 6וגובה " 5בקוטר  08.2.174

08 002 66  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 2000.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 3או  2וגובה " 6בקוטר  08.2.174

08 002 67  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 2500.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 5או  4וגובה " 6בקוטר  08.2.174

08 002 68  

עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל עמוד תאורה בחתך  'קומפ 2800.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 6וגובה " 6בקוטר  08.2.174

08 002 69  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 3200.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 9או  8וגובה " 6בקוטר  08.2.174

08 002 70  

כולל כל עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה  'קומפ 3900.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 10וגובה " 6בקוטר  08.2.174

08 002 71  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 5433.00

 הנדרש לפי סעיף

 .מטר  12וגובה " 8בקוטר  08.2.174

08 002 72  

בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

פלטת בסיס עם חיזוקים בין טבול באבץ חם לרבות 

מגש אבזרים בתוך ,פתח לדלת , הפלטה לגוף העמוד

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , העמוד

עמוד התאורה צבוע בשיטה , הזרוע בראשו ולחיבור

 .אלקטרוסטטית קלוי בתנור

08 002 73  

עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 2300.00

מ וגובה "מ 150X150במידות  08.2.216 לפי סעיף הנדרש

 .מטר 4.5או  4

08 002 74  

עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 2850.00

מ וגובה "מ 150X150במידות  08.2.216 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 7או  6

08 002 75  

כל עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל  'קומפ 3850.00

מ וגובה "מ 150X150במידות  08.2.216 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 9או  8

08 002 76  

עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 4700.00

מ וגובה "מ 150X150במידות  08.2.216 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 10

08 002 77  

כולל כל עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה  'קומפ 7500.00

מ וגובה "מ 150X150במידות  08.2.216 הנדרש לפי סעיף

 .מטר 12

08 002 78  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל  'קומפ 8100.00

מ וגובה "מ 200X200במידות  08.2.216  הנדרש לפי סעיף

 .מטר 12

08 002 79  

עשוי (" בננה")בחתך קוני מכופף  812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים 

מגש אבזרים בתוך ,פתח לדלת , בין הפלטה לגוף העמוד

דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד , העמוד

עמוד התאורה צבוע בשיטה , ולחיבור הזרוע בראשו

 .קלוי בתנור אלקטרוסטטית

08 002 80  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")קשתי עמוד תאורה בחתך קוני  'קומפ 2546.00

 .מטר 4בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 81  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 4132.00

 .מטר 4בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 82  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 5737.50

 4בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 83  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 2845.00

 .מטר 5בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 84  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 4665.00

 .מטר 5בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 85  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 6602.00

 5בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 86  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 3118.00

 .מטר 6בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 87  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 5172.00

 .מטר 6בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 88  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 7421.00

 6בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 89  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 3482.00

 .מטר 7בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 90  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 5848.00

 .מטר 7בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 91  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 8344.00

 7בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 92  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 3846.00

 .מטר 8בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 93  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 6524.00

 .מטר 8בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 94  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 9332.00

 8בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 95  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 4275.00

 .מטר 9בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 96  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 7317.00

 .מטר 9בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

08 002 97  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 10489.00

 9בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר

08 002 98  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 4730.00

 10בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 99  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 8155.50

 10בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 100  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 11711.00

בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר 10

08 002 101  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 5276.00

 11בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 102  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 9176.00

 11בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 103  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 13284.00

בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר 11

08 002 104  

עשוי , זרוע בודדת(" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 6160.00

 12בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 105  

זרוע כפולה עשוי (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 10801.00

 12בגובה  08.2.237הנדרש לפי סעיף  מפלדה כולל כל

 .מטר

08 002 106  

זרוע משולשת (" בננה")עמוד תאורה בחתך קוני קשתי  'קומפ 15975.00

בגובה  08.2.237כל הנדרש לפי סעיף  עשוי מפלדה כולל

 .מטר 12

08 002 107  

או דקורטיבי בעל חתך /מסוגנן ו 812(י "ת)עמוד תאורה  הערה 

עשוי מפלדה טבול , או מפרט/כלשהוא כנדרש בתכנית ו

חיזוקים בין הפלטה לגוף  באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם

דלת וכל , מגש אבזרים בתוך העמוד,פתח לדלת , העמוד

האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע 

התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי  עמוד, בראשו

 .בתנור

08 002 108  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 1000.00

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש , או מפרט/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 3או  2בגובה  08.2.321 לפי סעיף

08 002 109  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 1800.00

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש , או מפרט/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 5או  4בגובה  08.2.321לפי סעיף 

08 002 110  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 2400.00

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש , או מפרט/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 7או  6בגובה  08.2.321לפי סעיף 

08 002 111  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 3450.00

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש , או מפרט/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 9או  8בגובה  08.2.321לפי סעיף 

08 002 112  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 4100.00

עשוי מפלדה כולל כל הנדרש , או מפרט/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 11או  10בגובה  08.2.321לפי סעיף 

08 002 113  

או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא /עמוד תאורה מסוגנן ו 'קומפ 5100.00

הנדרש עשוי מפלדה כולל כל , מפרט או/כנדרש בתכנית ו

 .מטר 12בגובה  08.2.321לפי סעיף 

08 002 114  

תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל  'קומפ 643.00

 3מחיצה פנימית בעובי , דלת, פתח אביזרים נוסף ונפרד

להזנה לרבות כל  מ להפרדה בין מערכת המצלמות"מ

העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת לפי 

 .פרט

08 002 115  

  116 002 08 זרועות פלדה לעמודי תאורה   

קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון  812(י "ת)זרוע  הערה 

בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת 

מגולוונים  חיזוקים, לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה

 .בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד, לעמוד

08 002 117  

  118 002 08 .ולפי פרט 08.06.05.01סעיף  08לפי מפרט ביצוע  הערה 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 100זרוע יחידה באורך  'קומפ 350.00

 08.2.348 הנדרש לפי סעיף

08 002 119  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 150זרוע יחידה באורך  'קומפ 400.00

 08.2.348 הנדרש לפי סעיף

08 002 120  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 200באורך זרוע יחידה  'קומפ 460.00

 08.2.348 הנדרש לפי סעיף

08 002 121  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 100זרוע כפולה באורך  'קומפ 510.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 122  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 150זרוע כפולה באורך  'קומפ 570.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 123  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 200זרוע כפולה באורך  'קומפ 670.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 124  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 100זרוע משולשת באורך  'קומפ 650.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 125  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 150זרוע משולשת באורך  'קומפ 750.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 126  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 200זרוע משולשת באורך  'קומפ 830.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 127  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 100זרוע מרובעת באורך  'קומפ 860.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 128  

כולל כל מ עשויה מפלדה "ס 150זרוע מרובעת באורך  'קומפ 970.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 129  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 200זרוע מרובעת באורך  'קומפ 1030.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.348 

08 002 130  

" 2עשויה מצינור ברזל מגולוון בקוטר  812(י "ת)זרוע  הערה 

 ת.מותאמת לג

חיזוקים , ת כולל צביעה.י ולג"הנבחר ומחוברת לעמוד חח

חיזוק של , ארגז, ת.מעבר לצורך חיזוק ג, מגולוונים לעמוד

, אבטחות, כבל לחיבור הארגז לרשת, הארגז לעמוד

 כבל, מ או לכבל"מהדקים לכניסה ולחיבור לרשת או לתא

 .י"ת והתיאום עם חח.חיבור בין הארגז לג

08 002 131  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 100זרוע יחידה באורך  'קומפ 380.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.390 

08 002 132  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 150זרוע יחידה באורך  'קומפ 430.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.390 

08 002 133  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 200זרוע יחידה באורך  'קומפ 490.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.390 

08 002 134  

עשויה מפלדה כולל כל מ "ס 300זרוע יחידה באורך  'קומפ 610.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.390 

08 002 135  

מ עשויה מפלדה כולל כל "ס 400זרוע יחידה באורך  'קומפ 730.00

 הנדרש לפי סעיף

08.2.390 

08 002 136  

או דקורטיבית עשויה מצינור /מסוגננת ו 812(י "ת)זרוע  הערה 

ברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה 

, ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעההנבחר 

בורגי אלן שקועים ומגולוונים , חיזוקים מגולוונים לעמוד

 בהיקף

 .או דגם ודרישת המזמין/העמוד לפי פרט ו

08 002 137  

  138 002 08 08.2.408זרוע יחידה כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 781.00

  139 002 08 08.2.408 זרוע כפולה כולל כל הנדרש לפי סעיף 'קומפ 940.00

  140 002 08 08.2.408זרוע משולשת כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 1286.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  141 002 08 צביעה   

זרועות מפלדה מגולוונת /צביעה בתנור של עמודי תאורה הערה 

הצביעה לאווירה לא )לפי הנחיית המזמין  RALבגוון 

כדוגמת מפרט אפוקל של  צביעת פוליאסטר טהור ( ימית

שבהוצאת הוועדה הבין  11ולפי מפרט , פלדה מגולוונת על

שנים  5לרבות קבלת אחריות ל , י.משרדית ובהתאם לת

 .על הצביעה מהמפעל בכתב

08 002 142  

כולל כל הנדרש לפי סעיף ' מ 5צביעה של עמוד בגובה עד  'קומפ 293.00

08.2.423 

08 002 143  

כל הנדרש לפי סעיף  כולל' מ 10צביעה של עמוד בגובה עד  'קומפ 515.00

08.2.423 

08 002 144  

כולל כל הנדרש לפי סעיף ' מ 12צביעה של עמוד בגובה עד  'קומפ 578.00

08.2.423 

08 002 145  

כולל כל הנדרש לפי סעיף ' מ 15צביעה של עמוד בגובה עד  'קומפ 600.00

08.2.423 

08 002 146  

, יחידות,' מ 2.5ועד ' מ 1  -צביעה  של זרועות באורך  מ  'קומפ 200.00

או מרובעות כולל כל הנדרש לפי סעיף  משולשות, כפולות

08.2.423 

08 002 147  

, יחידות,' מ 4ועד ' מ 2.5  -צביעה  של זרועות באורך  מ  'קומפ 250.00

או מרובעות כולל כל הנדרש לפי סעיף  משולשות, כפולות

08.2.423 

08 002 148  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מגולוונת בתנור לאוירה ימית תוספת עבור צביעה על פלדה  מטר 155.00

 מ"ק 2עד )

הצביעה )א של צביעה בתנור "מ 1המחיר ל ,( משפת הים

כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר ( לאווירה ימית

שבהוצאת הוועדה  11ולפי מפרט , טהור על פלדה מגולוונת

 -5אחריות ל לרבות קבלת, י.הבין משרדית ובהתאם לת

 .פעלשנים בכתב על הצביעה מהמ

08 002 149  

זרועות מפלדה /צביעה לא בתנור של עמודי תאורה מטר 190.00

לפי  RALבגוון ( פיסטול)י אקדח התזה "מגולוונת ע

שבהוצאת הוועדה הבין  11ולפי מפרט , הנחיית המזמין

שנים  -5לרבות קבלת אחריות ל, י.משרדית ובהתאם לת

 .על הצביעה מהמפעל בכתב

08 002 150  

  151 002 08 גומחות בטון שימוש כללי   

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון  הערה 

תאום , הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, מתחת לגומחה

אחרת לפי  הוט או, בזק, י"חח)עם הרשות הרלוונטית 

, מילוי והידוק, חפירה, וכולל גם את עבודות העפר( הנדרש

התקנה , הובלה, אספקה, והלוואיחומרי ועבודות העזר 

 .העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה ואחריות וכל

08 002 152  

לרבות , מ"ס 60/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 1200.00

 ,מעברים, גג

 חפירה וביסוס

08 002 153  

לרבות , מ"ס 80/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 1350.00

 ,מעברים, גג

08 002 154  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 חפירה וביסוס

, מ"ס 100/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 1500.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 155  

, מ"ס 140/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 1800.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 156  

, מ"ס 170/40/210מזויין במידות פנים גומחת בטון  'קומפ 2000.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 157  

, מ"ס 220/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 2400.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 158  

, מ"ס 255/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 2700.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 159  

, מ"ס 270/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 2900.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 160  

, מ"ס 330/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 3300.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 161  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"ס 100/50/250במידות פנים גומחת בטון מזויין  'קומפ 1800.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 162  

, מ"ס 200/65/250גומחת בטון מזויין במידות פנים  'קומפ 3500.00

 ,מעברים, לרבות גג

 חפירה וביסוס

08 002 163  

במידות פנים , מחולקת לשניים, גומחת בטון מזויין 'קומפ 1900.00

חפירה , מעברים, גג לרבות, מ"ס 40/210)/60+10+60(

 וביסוס

08 002 164  

במידות פנים , מחולקת לשניים, גומחת בטון מזויין 'קומפ 2100.00

חפירה , מעברים, לרבות גג, מ"ס 40/210)/80+10+60(

 וביסוס

08 002 165  

במידות פנים , מחולקת לשניים, גומחת בטון מזויין 'קומפ 2200.00

חפירה , מעברים, לרבות גג, מ"ס 40/210)/80+10+80(

 וביסוס

08 002 166  

במידות פנים , מחולקת לשניים, גומחת בטון מזויין 'קומפ 2360.00

חפירה , מעברים, לרבות גג, מ"ס 40/210 )/170+10+80(

 וביסוס

08 002 167  

במידות פנים , מחולקת לשלושה, גומחת בטון מזויין 'קומפ 4400.00

, מעברים, לרבות גג, מ"ס 40/210)/60+10+80+10+60(

 חפירה וביסוס

08 002 168  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

במידות פנים , מחולקת לשלושה, גומחת בטון מזויין 'קומפ 1900.00

, מעברים, לרבות גג, מ"ס 40/210)/80+10+80+10+80(

 חפירה וביסוס

08 002 169  

במידות , גב אל גב -מחולקת לשניים , גומחת בטון מזויין 'קומפ 1900.00

, מעברים, לרבות גג, מ"ס 210)/40+10+40(/80 פנים

 חפירה וביסוס

08 002 170  

  1 003 08 אביזרי תאורה   

  2 003 08 התקנה ואחריות, הובלה, כל המחירים כוללים אספקה הערה 

ואינו גורע , התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד הערה 

מפרט  20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 

ובשטחים ציבוריים  טכני ליישום תאורת לד בכבישים

 ש והמפרט המיוחד למכרז זה"פתוחים בהוצאת משהב

08 003 3  

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים  הערה 

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי  ראה, מפורטים יותר

 .למכרז זה

08 003 4  

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא  הערה 

 .ציוד אחר

08 003 5  

יבואן /חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן הערה 

גופי התאורה המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים 

בדיקה של מכון התקנים  כנדרש במכרז זה כולל תעודת

 C.O.T. -ו  C.O.Cלגופים המסופקים ותעודת 

08 003 6  

  7 003 08 גופי תאורה לתאורת חוץ   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת גופי התאורה  הערה 

 .במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד הסמכה הרשומים

08 003 8  

 DALIעבור דרייבר מסוג  LEDתוספת מחיר לגוף תאורת  'יח 327.00

המאפשר שליטה על עמעום הנורות וקריאת נתונים כגון 

 .'מצב נורות וכו, עבודה שעות, כופל הספק, מתח זרם

08 003 9  

תוספת מחיר לגוף תאורה מכל סוג עבור רשת הגנה  'יח 150.00

 .לרבות כל חומרי עזר, מגולוונת אורגינלית מפלדה

08 003 10  

שדרוג גוף תאורה קיים מכל סוג הכולל אספקה והתקנה  'קומפ 847.00

או אחרת , PLC DALIבפנס של בקר תאורה בשיטה 

הנדרש כולל כל ציוד , לשליטה ובקרה על הפנס מרחוק

לרבות  ,לרבות  ניתוקים וחיבורים, מותקן בגוף התאורה

 .כל ציוד העזר הנדרש

08 003 11  

בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל  3Wת לד .תוספת ג 'יח 450.00

כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר , התקנה ,ת"תוספת מאמ

 .הנדרש

08 003 12  

מנולינקס מכלול יחידות תקשורת אלחוטית מתוצרת  'יח 4357.00

לתקשורת , ע להתקנה במרכזיית התאורה"ישראל או שו

 .הקצה בין מרכזיית התאורה לבין יחידות

08 003 13  

מכלול יחידות תקשורת אלחוטית מתוצרת מנולינקס  'יח 538.00

 .להתקנה בעמוד התאורה ע"ישראל או שו

08 003 14  

  15 003 08 גופי תאורת חוץ הערה 

אחריות וכולל , התקנה, אספקהמחיר גוף תאורה כולל  הערה 

ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים "ממ X2.53כבל 

 .הדרושים להפעלה תקינה מותקניםבגוף הפנס

08 003 16  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מתוצרת  TECE01דוגמת  W107גוף תאורת רחובות לד  'יח 1850.00

SCHREDER ע מאושר "י סיטילייט או ש"המשווק ע

 08.03.045.וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 17  

 L 01Luxtellaדוגמת  40Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1750.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 18  

 L 01Luxtellaדוגמת  76Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1900.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 19  

 L 01Luxtellaדוגמת  113Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2100.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE Tehnika-מתוצרת 

 מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

.08.03.045 

08 003 20  

 L 02Luxtellaדוגמת  40Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1850.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 21  

 L 02Luxtellaדוגמת  76Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2000.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 22  

 L 02Luxtellaדוגמת  113Wתאורת רחובות לד  גוף 'יח 2200.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE Tehnika-מתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 23  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 LP1 Luxtellaדוגמת  42Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1950.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק עLE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.סעיף מאושר וכולל כל הנדרש לפי 

08 003 24  

 LP1 Luxtellaדוגמת  42Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2100.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק עLE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 25  

 LP1 Luxtellaדוגמת  115Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2300.00

ע "או ש, י אנלטק"עהמשווק  LE Tehnika-מתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 26  

 LP2 Luxtellaדוגמת   42Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2150.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק עLE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 27  

 LP2 Luxtella דוגמת 78Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2200.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק עLE-Tehnikaמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 28  

 LP2 Luxtellaדוגמת  115Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2400.00

ע "או ש, י אנלטק"המשווק ע LE Tehnika-מתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 29  

-NXTLדוגמת  58-39Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1937.00

016S  מתוצרתLRL ע מאושר "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045. וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 30  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  208עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דוגמת  22-50Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1312.00

NXT12C  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045.כל הנדרש לפי סעיף מאושר וכולל 

08 003 31  

דוגמת  14-27Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1937.00

NXT12S  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 32  

דוגמת  28-54Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1937.00

NXT24S  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 33  

דוגמת  42-80Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1937.00

NXT36S  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

08 003 34  

דוגמת  53-108Wלד גוף תאורת כבישים ורחובות  'יח 2751.00

NXT48M  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 35  

דוגמת  65-133Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2751.00

NXT60M  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045. מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 36  

דוגמת  78-158Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2751.00

NXT72M  מתוצרתLRL ע "או ש, י ארכה"המשווק ע

 08.03.045. מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 37  

 MARTINדוגמת  78Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 'יח 1350.00

MINI  מתוצרתVIZULO פתרונות . י.י ח"המשווק ע

08 003 38  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש ,מ"חכמים בע

.08.03.045 

 LITTLEדוגמת  137Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 'יח 1700.00

STORK BROTHER   מתוצרתVIZULO י "המשווק ע

ע מאושר   וכולל כל "או ש ,מ"פתרונות חכמים בע. י.ח

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 39  

 M/D-150דוגמת  130Wתאורת כבישים ורחובות לד גוף  'יח 1350.00

ECONO  מתוצרתKING-BRIDGE (KLED)NINGBO 

ע מאושר וכולל כל "או ש, מהנדסים י אור עד"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 40  

 M/D-150דוגמת  100Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1300.00

ECONO  מתוצרתKING-BRIDGE (KLED)NINGBO  

ע מאושר וכולל כל "או ש, מהנדסים י אור עד"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 41  

 M/D-150דוגמת  80Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1150.00

ECONO  מתוצרתKING-BRIDGE (KLED)NINGBO 

ע מאושר וכולל כל "ש או, י אור עד מהנדסים"המשווק ע

 08.03.045.סעיף הנדרש לפי 

08 003 42  

 S/D-150דוגמת  60Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1100.00

ECONO  מתוצרתKING-BRIDGE (KLED)NINGBO 

ע מאושר וכולל כל "ש או, י אור עד מהנדסים"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 43  

 S/D-150דוגמת  40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 950.00

ECONO  מתוצרתKING-BRIDGE (KLED)NINGBO 

08 003 44  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ע מאושר וכולל כל "ש או, י אור עד מהנדסים"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

 M LEDדוגמת  108Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 3900.00

GALERIA 

י "המשווק ע LIGHTING EATON-COOPERמתוצרת 

ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי "שאו  ,אור עד מהנדסים

 08.03.045.סעיף 

08 003 45  

 S LEDדוגמת  75Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2800.00

GALERIA  מתוצרתLIGHTING EATON-COOPER 

מאושר וכולל כל  ע"או ש, י אור עד מהנדסים"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 46  

 S LEDדוגמת  54Wכבישים ורחובות לד גוף תאורת  'יח 2300.00

GALERIA  מתוצרתLIGHTING EATON-COOPER 

מאושר וכולל כל  ע"או ש, י אור עד מהנדסים"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 47  

 NAVIONדוגמת  213Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2900.00

י "המשווק ע LIGHTING EATON-COOPERמתוצרת 

מאושר וכולל כל הנדרש לפי  ע"או ש, עד מהנדסים אור

 08.03.045.סעיף 

08 003 48  

 NAVIONדוגמת  166Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2100.00

י "המשווק ע LIGHTING EATON-COOPERמתוצרת 

מאושר וכולל כל הנדרש לפי  ע"או ש, אור עד מהנדסים

 08.03.045.סעיף 

08 003 49  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 NAVIONדוגמת  113Wתאורת כבישים ורחובות לד  גוף 'יח 1900.00

י "המשווק ע LIGHTING EATON-COOPERמתוצרת 

עמאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, אור עד מהנדסים

 08.03.045.סעיף 

08 003 50  

 NAVIONדוגמת  59Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1600.00

י "המשווק ע EATON LIGHTING COOPER-מתוצרת 

ע מאושרוכולל כל הנדרש לפי "או ש, עד מהנדסים אור

 08.03.045.סעיף 

08 003 51  

 M KAIדוגמת  148Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2900.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 52  

 M KAIדוגמת  127Wכבישים ורחובות לד גוף תאורת  'יח 2480.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 53  

 M KAIדוגמת  112Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2250.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  מאושר וכולל כלע "או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 54  

 M KAIדוגמת  91Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2100.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 55  
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 KAI Sדוגמת  65Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1700.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 56  

 KAI Sדוגמת  45Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1650.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

לפי סעיף הנדרש  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 57  

 KAI Sדוגמת  34Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1600.00

י אור עד "המשווק ע FIVEP CARIBONI-מתוצרת 

הנדרש לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל"או ש, מהנדסים

.08.03.045 

08 003 58  

 2M 1דוגמת  39Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1460.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045. מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 59  

 3M 1דוגמת  57-76Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1600.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 60  

 4M 1דוגמת  76-102Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1700.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045. מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 61  
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 5M 2דוגמת  95-127Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2100.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 62  

 6M 2דוגמת  150Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2200.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045. מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 63  

 7M 2דוגמת  147Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2400.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 64  

 8M 2דוגמת  169Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2500.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 65  

 9M 3דוגמת  228Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 3350.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 66  

 10M 3דוגמת  253Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 3450.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "שאו , יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 67  

 11M 3דוגמת  278Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 3550.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 68  
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 12M 3דוגמת  304Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 3650.00

ITALO  מתוצרתAEC ע "או ש, יוניברס.מ.י ש"המשווק ע

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 69  

יוניברס .מ.י ש"המשווק ע   ITALOתוספת לגוף תאורה  'יח 120.00

 "גרפיט"מצבע  עבור צבע שונה

08 003 70  

 16-55Wגוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד  'יח 1900.00

המשווק  INTECמתוצרת  GL-1 UNIVERSALדוגמת 

עמאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, לירד-י שטייניץ"ע

 08.03.045.סעיף 

08 003 71  

 65-90Wגוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד  'יח 2100.00

המשווק  INTECמתוצרת  GL-1 UNIVERSALדוגמת 

כל הנדרש לפי  מאושר וכולל ע"או ש, לירד-י שטייניץ"ע

 08.03.045סעיף 

08 003 72  

 100-150Wגוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד  'יח 2400.00

המשווק  INTECמתוצרת  GL-1 UNIVERSALדוגמת 

מאושר וכולל כל הנדרש לפי  ע"או ש, לירד-י שטייניץ"ע

 08.03.045סעיף 

08 003 73  

 16-55Wאופקית לד גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע  'יח 1900.00

המשווק  INTECמתוצרת   SL-1 UNIVERSALדוגמת 

מאושר וכולל כל הנדרש לפי  ע"או ש, לירד-י שטייניץ"ע

 08.03.045.סעיף

08 003 74  

 65-90Wגוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד  'יח 2100.00

המשווק  INTECמתוצרת   SL-1 UNIVERSALדוגמת 

08 003 75  
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מאושר וכולל כל הנדרש לפי  ע"שאו , לירד-י שטייניץ"ע

 08.03.045סעיף 

-100גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד  'יח 2400.00

150W  דוגמתSL-1 UNIVERSAL  מתוצרתINTEC 

עמאושר וכולל כל "או ש, לירד-י שטייניץ"המשווק ע

 08.03.045.הנדרש לפי סעיף 

08 003 76  

 MINIדוגמת  20-50Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1200.00

FUTURE  מתוצרתINTEC לירד-י שטייניץ"המשווק ע ,

  08.03.045.ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף"או ש

08 003 77  

 60-90Wגוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד  'יח 1400.00

י "המשווק ע INTECמתוצרת  FUTURE MINIדוגמת 

ע מאושר וכולל כלהנדרש לפי סעיף "או ש, לירד-שטייניץ

.08.03.045 

08 003 78  

 FUTUREדוגמת  110Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1500.00

ע "או ש, לירד-י שטייניץ"המשווק ע  INTECמתוצרת 

  08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 79  

דוגמת  135-150Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1600.00

FUTURE  מתוצרתINTEC לירד-י שטייניץ"המשווק ע ,

  08.03.045.ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף"או ש

08 003 80  

  VENUS 8000דוגמת   56Wגוף תאורת רחובות  לד  'יח 1500.00

 ,י געש"המשווק ע

 08.03.045.ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף "או ש

08 003 81  
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המשווק  8000דוגמת אפולו  71Wגוף תאורת רחובות  לד  'יח 1600.00

 או, י געש"ע

 08.03.045.ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף "ש

08 003 82  

דוגמת  40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 985.00

AOK40WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

 וכולל כל הנדרש לפי סעיף ע מאושר"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 83  

דוגמת  60Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1180.00

AOK60WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

 ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 84  

דוגמת  80Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1480.00

AOK80WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

 ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 85  

דוגמת  120Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1480.00

AOK120WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל הנדרש"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 86  

דוגמת  150Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1780.00

AOK150WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל הנדרש"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 87  
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דוגמת  160Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1780.00

AOK160WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

לפי סעיף  ע מאושר וכולל כל הנדרש"או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 88  

דוגמת  200Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2080.00

AOK200WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

ע מאושר וכולל כל הנדרשלפי סעיף "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 89  

 DALIדוגמת  40Wורחובות לד גוף תאורת כבישים  'יח 1135.00

AOK40WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

ע מאושר וכולל כל הנדרשלפי סעיף "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 90  

 DALIדוגמת  80Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1330.00

AOK80WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

הנדרשלפי סעיף ע מאושר וכולל כל "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 91  

 DALIדוגמת  120Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 1630.00

AOK120WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

ע מאושר וכולל כלהנדרש לפי סעיף "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 92  

 DALIדוגמת  160Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2030.00

AOK160WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

ע מאושר וכולל כלהנדרש לפי סעיף "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 93  
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 DALIדוגמת  200Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  'יח 2330.00

AOK200WIL  מתוצרתAOK י דרך חדשה "המשווק ע

ע מאושר וכולל כלהנדרש לפי סעיף "או ש, בתנועה

.08.03.045 

08 003 94  

 BN67 WOWדוגמת  70Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1990.00

ע "או ש, י רשתות תאורה"המשווק ע IGUZZINIמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 95  

 BN67 WOWדוגמת  85Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 2350.00

ע "או ש, י רשתות תאורה"המשווק ע IGUZZINIמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 96  

 BN67 WOWדוגמת  102Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 3210.00

ע "או ש, י רשתות תאורה"המשווק ע IGUZZINIמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 97  

 BN67 WOWדוגמת  168Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 3710.00

ע "או ש, י רשתות תאורה"המשווק ע IGUZZINIמתוצרת 

 08.03.045.מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08 003 98  

 II CLASSדוגמת  31Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1476.00

URBINO  מתוצרתLUG ין "י אלתם ע"המשווק ע

ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, השופט

 08.03.045.סעיף

08 003 99  

 II CLASSדוגמת  39Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1552.00

URBINO  מתוצרתLUG ין "י אלתם ע"המשווק ע

08 003 100  
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ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, השופט

 08.03.045.סעיף

 II CLASSדוגמת  57Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1596.00

URBINO  מתוצרתLUG ין "י אלתם ע"המשווק ע

 כל הנדרש לפי סעיף ע מאושר וכולל"או ש, השופט

.08.03.045 

08 003 101  

 II CLASSדוגמת  84Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1791.00

URBINO  מתוצרתLUG ין "י אלתם ע"המשווק ע

ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, השופט

 08.03.045.סעיף

08 003 102  

 II CLASSדוגמת  110Wגוף תאורת רחובות לד  'יח 1879.00

URBINO  מתוצרתLUG ין "י אלתם ע"המשווק ע

ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי "או ש, השופט

 08.03.045.סעיף

08 003 103  

  104 003 08 התקנת גוף תאורה   

ש על "התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב 'יח 160.00

כולל ' מ 5עמוד חברת החשמל בגובה עד  עמוד עירוני או על

 .י"תאום מול חח

08 003 105  

ש על "התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב 'יח 230.00

'  מ 5.1-12עמוד חברת החשמל בגובה  עמוד עירוני או על

 .י"כולל תאום מול חח

08 003 106  

ש על "התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב 'יח 370.00

' מ 12.1-15עמוד חברת החשמל בגובה  עמוד עירוני או על

 .י"מול חחכולל תאום 

08 003 107  
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  108 003 08 מגשים   

 BC2כולל מהדקים דגם , מגש מחומר פלסטי כבה מאליו הערה 

לכבלים , ע מאושר"או ש SOGEXIתוצרת דו  BC3 -ו

כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט , ר"ממ 35בחתך עד 

קוטבי  כולל מבטח חצי אוטומטי, ולחיבורי הארקה

,2X10AC ,10KA  וכולל ( ת.עבור כל גמבטח נפרד )כיסוי

בורג הארקה וחיבורי , ת ולבית התקע.המגש לג כבלים בין

 .הארקות

08 003 109  

  110 003 08 .ולפי פרט 08.09.02.07סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  'קומפ 250.00

08.3.324 

08 003 111  

לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף מגש אביזרים  'קומפ 320.00

08.3.324 

08 003 112  

מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי  'קומפ 420.00

 08.3.324סעיף 

08 003 113  

מגש אביזרים לארבעה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי  'קומפ 530.00

 08.3.324סעיף 

08 003 114  

  115 003 08 כבלים נחושת   

כולל השחלה בצינור או הנחה  N2XYכבל מטיפוס  הערה 

, בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה התחברות, בתעלה

חיבורים בשני , חיזוקים, נעלי כבל, מהדקים למיניהם

 .הכבל סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי, הקצוות

08 003 116  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  117 003 08 .ולפי פרט 08.04.06.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

ר כולל כל הנדרש "ממ 3X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 7.00

 לפי סעיף

08.3.345 

08 003 118  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 8.00

 לפי סעיף

08.3.345 

08 003 119  

ר כולל כל הנדרש "ממ 5X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 9.00

 לפי סעיף

08.3.345 

08 003 120  

הגידים , ר"ממ 7X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 13.00

 ממוספרים כולל כל

 08.3.345הנדרש לפי סעיף 

08 003 121  

הגידים , ר"ממ 10X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 17.00

 ממוספרים כולל כל

 08.3.345הנדרש לפי סעיף 

08 003 122  

הגידים , ר"ממ 12X1.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 20.00

 ממוספרים כולל כל

 08.3.345הנדרש לפי סעיף 

08 003 123  

ר כולל כל הנדרש "ממ 3X2.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 9.00

 לפי סעיף

08 003 124  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

08.3.345 

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X2.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 11.00

 לפי סעיף

08.3.345 

08 003 125  

כולל כל הנדרש  ר"ממ 5X2.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 12.00

 לפי סעיף

08.3.345 

08 003 126  

הגידים , ר"ממ 7X2.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 14.00

 ממוספרים כולל כל

 08.3.345הנדרש לפי סעיף 

08 003 127  

הגידים , ר"ממ 12X2.5בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 18.00

 ממוספרים כולל כל

 08.3.345הנדרש לפי סעיף 

08 003 128  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 3X4בחתך  N2XYמטיפוס  כבל מטר 12.00

 08.3.345סעיף 

08 003 129  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 4X4בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 14.00

 08.3.345סעיף 

08 003 130  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 5X4בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 18.00

 08.3.345סעיף 

08 003 131  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 3X6בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 17.00

 08.3.345סעיף 

08 003 132  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 4X6בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 19.00

 08.3.345סעיף 

08 003 133  

ר כולל כל הנדרש לפי "ממ 5X6בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 24.00

 08.3.345סעיף 

08 003 134  

ר כולל כל הנדרש "ממ 3X10בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 22.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 135  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X10בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 28.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 136  

הנדרש ר כולל כל "ממ 5X10בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 33.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 137  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X16בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 41.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 138  

ר כולל כל הנדרש "ממ 5X16בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 47.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 139  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X25בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 66.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 140  

ר כולל כל הנדרש "ממ 5X25בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 75.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")סופיות מפצלות מתכווצות  כולל 08.3.345

08 003 141  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X35בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 77.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 142  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X50בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 108.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")מפצלות מתכווצות כולל סופיות  08.3.345

08 003 143  

ר כולל כל "ממ 3X70+35בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 130.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 144  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X70בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 145.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")מתכווצות כולל סופיות מפצלות  08.3.345

08 003 145  

ר כולל כל "ממ 3X95+50בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 155.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 146  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X95בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 165.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 147  

ר כולל כל "ממ 3X120+70בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 205.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 148  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X120בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 220.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 149  

ר כולל כל "ממ 3X150+70בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 250.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 150  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X150בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 295.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 151  

ר כולל כל "ממ 3X185+95בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 310.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 152  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X185בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 359.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 153  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר כולל כל "ממ 3X240+120בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 378.00

כולל סופיות מפצלות  08.3.345הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")מתכווצות 

08 003 154  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X240בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מטר 480.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.345

08 003 155  

  156 003 08 כבלים אלומיניום   

כולל השחלה בצינור או הנחה  NA2XYכבל מטיפוס  הערה 

, בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה התחברות, בתעלה

כולל ביצוע מעבר , חיזוקים, נעלי כבל, מהדקים למיניהם

, נחושת שמונע קורוזיה במגע של שתי מתכות-אלומיניום

סימון לזיהוי הכבל והסימונים על , בשני הקצוותחיבורים 

 .הכבל מוליכי

08 003 157  

  158 003 08 .ולפי פרט 08.04.06.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X25בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 28.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 159  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X35בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 35.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 160  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X50בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 42.00

 לפי סעיף

08 003 161  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X70בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 45.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 162  

ר כולל כל הנדרש "ממ 4X95בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 55.00

 לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 163  

ר כולל כל "ממ 4X120בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 75.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 164  

ר כולל כל "ממ 4X150בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 87.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 165  

כולל כל  ר"ממ 4X185בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 91.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 166  

ר כולל כל "ממ 4X240בחתך  NA2XYכבל מטיפוס  מטר 116.00

 הנדרש לפי סעיף

 .("כפפות")כולל סופיות מפצלות מתכווצות  08.3.468

08 003 167  

  168 003 08 כבלי פיקוד   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל השחלה בצינור או הנחה  XLPEכבל פיקוד מסוג  הערה 

, התחברותבתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, בתעלה

חיבורים בשני , חיזוקים, נעלי כבל, מהדקים למיניהם

 .הכבל סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי, הקצוות

08 003 169  

  170 003 08 .ולפי פרט 08.04.06.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 7X1.5פיקוד בחתך  כבל מטר 15.00

08.3.504 

08 003 171  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 7X2.5כבל פיקוד בחתך  מטר 18.00

08.3.504 

08 003 172  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 10X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 17.00

08.3.504 

08 003 173  

כולל כל הנדרש לפי סעיף ר "ממ 10X2.5כבל פיקוד בחתך  מטר 24.00

08.3.504 

08 003 174  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 12X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 22.00

08.3.504 

08 003 175  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 12X2.5כבל פיקוד בחתך  מטר 32.00

08.3.504 

08 003 176  

 ר כולל כל הנדרש לפי סעיף"ממ 16X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 25.00

08.3.504 

08 003 177  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 19X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 31.00

08.3.504 

08 003 178  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 24X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 40.00

08.3.504 

08 003 179  

ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 30X1.5כבל פיקוד בחתך  מטר 47.00

08.3.504 

08 003 180  

  181 003 08 מופות   

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 140.00

 .ר"ממ 5X2.5בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 182  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 180.00

 .ר"ממ 5X4בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 183  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 200.00

 .ר"ממ 5X6בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 184  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 230.00

 .ר"ממ 5X16בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 185  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 380.00

 .ר"ממ 4X50בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 186  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 500.00

 .ר"ממ 4X120בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 187  

ע "או ש Raychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  'יח 650.00

 .ר"ממ 4X240בחתך עד  לכבל מתח נמוך

08 003 188  

  189 003 08 מרכזיות מאור   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל תא  UVמשוריין מוגן מרכזיית מאור מפוליאסטר  הערה 

, מהדקים, מבדדים,נפרד לחברת החשמל פסי צבירה

סידורי כניסה , מסגרת מסד, חיזוקים, שילוט, חיווט

צביעה וכל שאר , תריסי אוורור במידת הצורך, לכבלים

חיבורו , והחומרים הדרושים להשלמת הלוח העבודות

 .והתקנה ,הצבה, והפעלתו וכולל הובלה

08 003 190  

  191 003 08 .ולפי פרט 08.07.06.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף  3X40מרכזיה  'קומפ 19000.00

 .ולפי פרט 08.3.567

08 003 192  

אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף  3X63מרכזיה  'קומפ 24000.00

 .ולפי פרט 08.3.567

08 003 193  

אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף  3X80מרכזיה  'קומפ 30000.00

 .ולפי פרט 08.3.567

08 003 194  

אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף  3X100מרכזיה  'קומפ 32500.00

 ולפי 08.3.567

 .פרט

08 003 195  

שדרוג מרכזיית תאורה קיימת מכל סוג עבור מערכת  'קומפ 7750.00

מותקן כולל כל ציוד הנדרש ,גנרטור  -ח ''החלפה ח

ציוד העזר  לרבות כל, לרבות  ניתוקים וחיבורים, במרכזיה

 .הנדרש

08 003 196  

שדרוג מרכזיית תאורה קיימת מכל סוג כולל אספקה  'קומפ 6625.00

כולל כל ציוד הנדרש מותקן  DALI והתקנה של בקר

08 003 197  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות כל ציוד העזר  ,לרבות  ניתוקים וחיבורים, במרכזיה

 .ואחזקה שנתיתתמיכה , הנדרש וכולל רישוי

 pro 752 talentoדגם  Grässlinשעון אסטרונומי כדוגמת  'קומפ 1600.00

לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה , ע מאושר"או ש

והחשמליים הנדרשים   כולל כל שינויים המכאניים, קיימת

 .להתקנה והפעלה מושלמת

08 003 198  

בטון עבור פיקוד מ כולל בסיס "ס 100תא ברוחב  'קומפ 600.00

 .ציוד חוטי ללא -אלקטרוני אל 

08 003 199  

אמפר למגרשי ספורט כולל כל הנדרש  X803לוח הפעלה  'קומפ 15000.00

 .ולפי פרט  08.3.567 לפי סעיף

08 003 200  

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס  'קומפ 267.00

היסוד מ המרותך לברזל "מ 40X4פלדה מגולוון בחתך 

ולפס פלדה  ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה

 .מגלוון במרכזייה

08 003 201  

  202 003 08 הארקה   

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה  הערה 

כולל , או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד/בקרקע ו

וכל העבודות  כולל חדירה לעמודים וכל החומרים, חיבורו

 .לפי סוגו, חיבור הארקה מושלם הדרושות לביצוע

08 003 203  

  204 003 08 ולפי פרט 08.05.02.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

ר כולל כל "ממ 25מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה  מטר 17.00

 08.3.606 הנדרש לפי סעיף

08 003 205  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר "ממ 35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  מטר 26.00

 סעיף 08.3.606 לפיכולל כל הנדרש 

08 003 206  

ר "ממ 50מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  מטר 31.00

 סעיף 08.3.606 כולל כל הנדרש לפי

08 003 207  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  הערה 

או מושחל בצינורות שפורטו /מונח בחפירה בקרקע ו

החומרים וכל  כולל חיווט וכל, כולל חיבורו, בנפרד

לפי , העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם

 .סוגו

08 003 208  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 6.00

 08.3.621כל הנדרש לפי סעיף  ר כולל"ממ 6בחתך 

08 003 209  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 9.00

 08.3.621הנדרש לפי סעיף  כולל כל ר"ממ 10בחתך 

08 003 210  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 13.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 16בחתך 

08 003 211  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 18.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 25בחתך 

08 003 212  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 27.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 35בחתך 

08 003 213  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 33.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 50בחתך 

08 003 214  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מנחושת שזורה , צהוב ירוק PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 48.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 70בחתך 

08 003 215  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 60.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 95בחתך 

08 003 216  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 79.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 120בחתך 

08 003 217  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 95.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 150בחתך 

08 003 218  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 112.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 185בחתך 

08 003 219  

מנחושת שזורה , ירוק צהוב PVCמוליך הארקה מבודד  מטר 132.00

 08.3.621כולל כל הנדרש לפי סעיף  ר"ממ 240בחתך 

08 003 220  

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה  הערה 

מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון 

מוליך הארקה  489,י .לפי ת B125טרומית עם מכסה בטון 

ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל "ממ 50מנחושת 

חצץ , הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית

 .שילוט וצביעה בתחתית הבריכה

08 003 221  

  222 003 08 ולפי פרט 08.05.01.סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה 

' מ 3מ ובאורך של "מ 19אלקטרודת הארקה בקוטר  'קומפ 799.00

תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

 מ כולל כל הנדרש"ס 60מ ובעומק "ס 40

08 003 223  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 08.3.660לפי סעיף 

' מ 6מ ובאורך של "מ 19אלקטרודת הארקה בקוטר  'קומפ 949.00

תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

 מ כולל כל הנדרש"ס 60מ ובעומק "ס 40

 08.3.660לפי סעיף 

08 003 224  

, או חציבה/הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו 'קומפ 577.00

מ עם "ס 60מ ובעומק "ס 40שוחת בטון טרומית בקוטר 

י .לפי ת B125מכסה בטון , חור ניקוז מים, קרקעית מבטון

 שילוט וצביעה כולל כל האביזרים והחיבורים 489,

 .דרושים

08 003 225  

או חציבה כולל /לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו הארקה 'קומפ 221.00

 .והחיבורים הדרושים כל האביזרים

08 003 226  

'' ממ 40X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות  'קומפ 335.00

, המותקן בקופסה כולל חורים, לפחות ''סמ 50באורך 

 .ברגים ואומים לחיבורי הארקה

08 003 227  

 12מפס פלדה מגולוון בחתך מינימלי של גישור גמיש  'קומפ 100.00

 לטבעת הארקת יסוד כולל חיבור, ר''ממ

08 003 228  

 50X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך  'קומפ 330.00

המותקן בקופסה כולל , לפחות'' סמ 30באורך '', ממ

 .ברגים ואומים לחיבורי הארקה  , חורים

08 003 229  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 40X4פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך פס השוואת  'קומפ 310.00

המותקן בקופסה כולל , לפחות'' סמ 30באורך '', ממ

 .ברגים ואומים לחיבורי הארקה, חורים

08 003 230  

ברגי  7מ עם "מ 40X4פס הארקות עשוי נחושת במידות  'קומפ 280.00

מתאימה עם  CIכולל קופסת , חיבור לפחות ואומי פרפר

 .מושלמת והתקנהיציאות אנטיגרונים 

08 003 231  

תוספת עבור חיבור תקני של מוליכי הארקה חשופים  'קומפ 160.00

בכל חתך גיד כנדרש ובכל כמות של  CADWELD,בשיטת 

 .המוליכים בחיבור

08 003 232  

כולל יצירת רציפות חשמלית ,מתקן הארקת יסוד לקיר מטר 16.00

לפחות מ "מ 12באמצעות ריתוכים  של ברזלי זיון בקוטר 

, ר טמונים ביציקה"ממ 50X4ובעזרת פס פלדה במידות 

פ "ליציאת פלח אל פה, ביצוע ריתוכים לאלקטרודת היסוד

כולל יציאות בכל צד בפינות , ת.ת ולבורגי יסוד של ע.בע

 .מ"ס 10מ ובעומק "ס 15X15משוריינת במידות  בקופסה

08 003 233  

גילוי ברזל זיון קיים חציבה ביסוד בטון קיים לצורך  'קומפ 797.00

ר או פס פלדה "ממ 50וחיבור אליו של מוליך נחושת 

והחזרת המצב  ביצוע תיקוני בניה וטיח, י ריתוך"מגולוון ע

 .לקדמותו

08 003 234  

  235 003 08 גנרטורים   

ותחזוקה מלאה של דיזל , הפעלה, התקנה, הובלה, אספקה הערה 

 7 למרחק 65DBAגנרטור עם חופה מושתקת לרמה של 

כולל לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד , מטר

מערכת הארקה וכל הנדרש , חיבור למתקן הצריכה, כנדרש

סדירה  אספקת דלק, בדיקת בודק מוסמך, לפעולה תקינה

08 003 236  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

שעות  24מחיר לחודש עבודה באתר לפעולה של  -ואיתורן 

 .ביממה

ותחזוקה מלאה של דיזל , הפעלה, התקנה, הובלה, אספקה קומפ 10000.00

כולל כל הנדרש לפי סעיף  50KVAעד  גנרטור בהספק

08.3.705 

08 003 237  

ותחזוקה מלאה של דיזל , הפעלה, התקנה, הובלה, אספקה קומפ 13000.00

כולל כל הנדרש לפי סעיף  75KVAעד  גנרטור בהספק

08.3.705 

08 003 238  

  239 003 08 שונות   

סעיף  08לפי מפרט  1,לעמוד תאורה לדגל מחזיק דגלים  'קומפ 92.00

בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה  08.06.05.05

 .נצבע העמוד לפי פרט מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

08 003 240  

 08לפי מפרט , דגלים -2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל 'קומפ 115.00

בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד  08.06.05.05סעיף 

נצבע העמוד  התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

 .לפי פרט

08 003 241  

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  'קומפ 213.00

מ "ס 15אי תנועה ואשר בסיסם בולט , בערוגות שצפים

הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי . מעל פני האדמה הגננית 

חייב  בצבע העמוד הכסויהנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור 

 .ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס 4לכסות את כל 

08 003 242  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין  'קומפ 133.00

 10אמפר  16תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 

א בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור "ק

N2XY 3X2.5 איטום  ועד לבית תקע לרבותר מהמגש "ממ

 .י סיליקון למניעת חדירת מי גשם"אזור  החיבור ע

08 003 243  

צבוע , מגולוון" 2מעקה הגנה יחיד לעמוד תאורה מצינור  מטר 370.00

 .ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון בתנור מוצב

08 003 244  

צבוע , מגולוון" 2מעקה הגנה כפול לעמוד תאורה מצינור  מטר 530.00

 .ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון בתנור מוצב

08 003 245  

עשויה , מ"ס 16*22*30במידות חוץ  IP-65קופסה  'קומפ 200.00

כניסות ויציאות , להתקנת חוץ CIמפוליאסטר משוריין או 

כולל כל , ואטומים של כבלים בארגז יהיו כלפי מטה

ז "הארגז כולל מא, אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה

פס הארקה ומהדקי , כיסוי פלסטי 10AC ,10KA,קוטבי  דו

ז "מהמא 3X4 N2XYלפזות ולאפס לרבות כבל  הסתעפות

 .לגוף התאורה

08 003 246  

י "י בודק המאושר ע"בדיקה פוטומטרית של התאורה ע 'קומפ 2663.00

י .ח על עמידת מתקן התאורה בת"דו ש והנפקת"משהב

 .למאור

08 003 247  

י לביצוע חיבור חדש או הגדלת "טיפול של הקבלן מול חח 'קומפ 20000.00

כולל כל התאומים , חשמל לתאורה חיבור למתקן

הזמנת ביקורת ולווי , והאישורים הדרושים הגשת תכניות

 כולל קבלת, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור לחיבור

מתקן חשמלי מועדת תכנון /לוח/היתר למיקום מרכזיה

ות החתמת הרשות על חוזה לרב ,רשות מקומית/ובניה

 .י"אספקת חשמל של חח

08 003 248  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק  'קומפ 1000.00

כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת , מוסמך

אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל 

 לרבות מסירת תעודת רישום, ובהתאם לנדרש במפרט

של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור ובדיקה 

 .המתקן למתח

08 003 249  

חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשנאי אחד במידות  'קומפ 137340.00

3.9X4.1 כולל קבלת היתר וכולל , הובלה והצבה כולל' מ

 .י "מסירה לחח

08 003 250  

במידות חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשני שנאים אחד  'קומפ 215130.00

3.9X6.3 כולל קבלת היתר וכולל , הובלה והצבה כולל' מ

 .י "מסירה לחח

08 003 251  

חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשלושה שנאים במידות  'קומפ 292830.00

3.9X10.55 כולל קבלת היתר , כולל הובלה והצבה 'מ

 .י "וכולל מסירה לחח

08 003 252  

י לביצוע "י חח"מאושרת ע טיפול של הקבלן מול חברה 'קומפ 10000.00

, כולל תאומים וכל האישורים הדרושים, חדר שנאים

י בזמן הביקורת וכל עבודות "הזמנת ביקורת ולווי חח

 עד לקבלת החיבור הנדרש, י"העזר והכנות לפי דרישת חח

כולל תשלום עבור , י לחיבור המתקן"ואישור חח

 .הבדיקות

08 003 253  

סל +אורך להובלת עמודים' מ 12משטח , גורר עם מנוף ע"י 3500.00

 .טון 0.9כושר הרמה , עובדים 2תקני מבודדלהרמת 

08 003 254  

לטובת איסוף ועירום פסולת בנייה  JCBעבודת מחפרון  ע"ש 200.00

 .למיקום לפי הנחיית המפקח או עודפי עפר/ו

08 003 255  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 -עשוייה פוליקרבונט משוריין  IP-65,קופסה בדרגת הגנה  'יח 370.00

,CI  כולל אנטיגרונים וקלפה , מ"מ 130*250*360במידות

 .האביזרים והחיזוקים הנדרשים קפיצית מותקנת עם כל

08 003 256  

מותקן ,או שווה איכות מאושר" ענבר"של  C-64ארון דגם  'יח 1748.00

על גבי קיר או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה 

 .והחיזוקים הנדרשיםהאביזרים  קפיצית מותקנת עם כל

08 003 257  

או שווה איכות " ענבר"של  VI" 0"ארון דגם  'קומפ 1961.00

מותקן על יסוד בטון או בתוך גומחת בטון כולל ,מאושר

האביזרים  אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל

 .והחיזוקים הנדרשים

08 003 258  

כולל בסיס מ למרכזית מאור "ס 100תוספת תא ברוחב  'קומפ 20000.00

כולל בקר , בטון עבור תקשורת עירונית ובקרת תאורה

,DALI  תוכנת שליטה ובקרה וכל ציוד העזר הדרוש

דגם ציוד . בקרת התאורה' לפעולתה התקינה של מע

הבקרה על פי דרישות וסטנדרטים של הרשות המקומית 

המותקנת למערכת ' לתאימות מלאה בין המע יש לדאוג)

 .(שבשימוש באם ישנה

08 003 259  

באתר העבודה ( מודד ועוזר אחד או שניים)צוות מדידה  ע"י 2400.00

 .(ע"ש) 9ע "י

08 003 260  

חישובי מדידות , הכנה)שירותי משרד למדידות  ע"ש 225.00

בכל הפורמטים למזמין  והעברת קבצים( ושרטוטים

 .העבודה

08 003 261  

הנחיית מנהל י לפי 'שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג ע"ש 60.80

 .בלבד הפרוייקט בכתב

08 003 262  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

י לפי הנחיית מנהל 'שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג ע"ש 52.80

 .בלבד הפרוייקט בכתב

08 003 263  

  1 007 08 עבודות לחברת חשמל   

על הקבלן , י"העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח הערה 

 ב והרשת של"החל' בנתונים הנדרשים עם מח להתעדכן

 .י"חח

08 007 2  

  3 007 08 .ב והרשת"מידות הגומחות לפילרי חל הערה 

  4 007 08 .י הינם כלולים במחירי יחידה"כל התאומים עם חח הערה 

  5 007 08 י"עבודות חח הערה 

קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים . סי.וי.שרוול מצינור פי מטר 36.00

דרישות אינץ ועובי דופן לפי  4י הצינור בקוטר "של חח

מ "מ 8מ כולל חוט משיכה מנילון "מ 5.3חברת החשמל 

 י לא"סעיף זה יופעל במידה וחח)וסרט סימון תקני 

 .(מספקת צנרת

08 007 6  

קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים . סי.וי.שרוול מצינור פי מטר 62.00

אינץ ועובי דופן לפי דרישות  6י הצינור בקוטר "של חח

מ "מ 8כולל חוט משיכה מנילון מ "מ 7.7חברת החשמל 

 י לא"סעיף זה יופעל במידה וחח)וסרט סימון תקני 

 .(מספקת צנרת

08 007 7  

קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים . סי.וי.שרוול מצינור פי מטר 126.00

אינץ ועובי דופן לפי דרישות  8י הצינור בקוטר "של חח

 מ"מ 8מ כולל חוט משיכה מנילון "מ 10.8חברת החשמל 

08 007 8  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 י לא"סעיף זה יופעל במידה וחח)וסרט סימון תקני 

 .(מספקת צנרת

בחפירה מוכנה " 4י "צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח מטר 26.00

י כולל חוט משיכה "לפי דרישות חח, י"חח עבור כבלים של

 .מניילון וסרט סימון תיקני

08 007 9  

בחפירה מוכנה " 6י "חחצינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט  מטר 55.00

י כולל חוט משיכה "לפי דרישות חח, י"חח עבור כבלים של

 .מניילון וסרט סימון תיקני

08 007 10  

בחפירה מוכנה " 8י "צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח מטר 90.00

י כולל חוט משיכה "לפי דרישות חח, י"חח עבור כבלים של

 .מניילון וסרט סימון תיקני

08 007 11  

או /או לצינורות בידיים ו/חפירה של תעלות לכבלים ו מטר 36.00

החזרת , מילוי התעלה, כולל ריפוד וכיסוי חול, בכלים

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

אופקית  מונחים בשכבה" 6צינורות  -3מ ורוחב ל"ס 100

 .אחת המחיר ללא צינור

08 007 12  

או לצינורות בידיים /של תעלות לכבלים וחפירה וחציבה  מטר 38.00

החזרת , מילוי התעלה, כולל ריפוד וכיסוי חול, או בכלים/ו

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

בשכבה אחת  מונחים" 6צינורות של  -3מ ורוחב ל"ס 100

 .המחיר ללא צינור

08 007 13  

או /לצינורות בידיים ואו /חציבה של תעלות לכבלים ו מטר 46.00

החזרת , מילוי התעלה, כולל ריפוד וכיסוי חול, בכלים

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

08 007 14  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 מונחים בשכבה" 6צינורות של  -3מ ורוחב ל"ס 100

 .אופקית אחת המחיר ללא צינור

 או/או לצינורות בידיים ו/חפירה של תעלות לכבלים ו מטר 50.00

החזרת , מילוי התעלה, בכלים כולל ריפוד וכסוי חול

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק של 

מונחים בשכבה " 6צינורות בקוטר  -5מ ורוחב ל"ס 140עד 

 .המחיר ללא צינור אחת

08 007 15  

או לצינורות בידיים /חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו מטר 58.00

החזרת , מילוי התעלה, ריפוד וכסוי חולאו בכלים כולל /ו

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

 מונחים בשכבה" 6צינורות בקוטר  -5מ ורוחב ל"ס 140

 .אחת המחיר ללא צינור

08 007 16  

או /או לצינורות בידיים ו/חציבה של תעלות לכבלים ו מטר 66.00

החזרת , התעלהמילוי , בכלים כולל ריפוד וכסוי חול

השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

 מונחים בשכבה" 6צינורות בקוטר  -5מ ורוחב ל"ס 140

 .אחת המחיר ללא צינור

08 007 17  

י בנויה מבטון יצוק או "תא בקרה לכבלים של חח 'קומפ 3344.00

מ כולל "ס 100מ בעומק "ס 120X120 מבלוקים במידות

קומפלט כולל ( טון)25-ומכסה מסוג כבד חציבה /חפירה

 .י טבוע ביציקה"סמל חח

08 007 18  

י בנויה מבטון יצוק או "תא בקרה לכבלים של חח 'קומפ 5600.00

מ כולל "ס 100מ בעומק "ס  220X220מבלוקים במידות 

טון קומפלט כולל  25חציבה ומכסה מסוג כבד /חפירה

 .י טבוע ביציקה"חח

08 007 19  
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( פילר מונים כפול)גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל  'קומפ 1350.00

מעל ומתחת )גובה כולל , מ"ס 80רוחב פנים : במידות

, חציבה/כולל חפירה מ"ס  40עומק , מ"ס  225( לקרקע

 .ביסוס ופילוס , זיון

08 007 20  

גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות  'קומפ 2540.00

( מעל ומתחת לקרקע)מ גובה כולל "ס 160רוחב פנים : 

חציבה זיון ביסוס /חפירה כולל, מ"ס 50מ עומק "ס 225

 .ופילוס

08 007 21  

רוחב : גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות  'קומפ 1330.00

מ "ס 225( מעל ומתחת לקרקע)מ גובה כולל "ס 80פנים 

 .ופילוסזיון ביסוס  חציבה/כולל חפירה, מ"ס 40עומק 

08 007 22  

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת  'קומפ 2218.00

 225גובה כולל , מ"ס 220פנים  ברוחב" להבים"

, פילוס, ביסוס, חציבה/מ כולל חפירה"ס 40עומק ,מ"ס

לפי פרט ולפי , הכנת שרוולים מארונות אל המגרשים

 20 תא התקשורת יכלול גב עץ. י"וסטנדרט חח 08 מפרט

ידית uv,דלת פוליאסטר מוגנת  ,מהדקים, טבעות, מ"מ

 .הוט/ומנעול סטנדרט בזק

08 007 23  

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת  'קומפ 3728.00

מ לפי פרט ולפי "ס 40מ עומק "ס 225גובה כולל ," עומר"

חציבה ביסוס /חפירה י כולל"וסטנדרט חח 08מפרט 

תא , שרוולים מארונות אל המגרשיםופילוס לרבות הכנת 

דלת , מהדקים, טבעות, מ"מ 20תקשורת יכלול גב עץ 

 .הוט/ידית ומנעול סטנדרט בזקuv, פוליאסטר מוגנת

08 007 24  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת לשני  'קומפ 3550.00

מ "ס 225גובה כולל , מגרשים סטנדרט המגזר הבדואי

י "וסטנדרט חח 08ולפי מפרט מ לפי פרט "ס 40עומק 

 חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרוולים/כולל חפירה

, מ"מ 20תא תקשורת יכלול גב עץ , מארונות אל המגרשים

ידית ומנעול uv,דלת פוליאסטר מוגנת , מהדקים ,טבעות

 .הוט/סטנדרט בזק

08 007 25  

 גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת למגרש 'קומפ 2218.00

מ עומק "ס 225גובה כולל , אחד סטנדרט המגזר הבדואי

י כולל "וסטנדרט חח 08מ לפי פרט ולפי מפרט "ס 40

 חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרוולים/חפירה

, מ"מ 20תא תקשורת יכלול גב עץ , מארונות אל המגרשים

ידית ומנעול uv,דלת פוליאסטר מוגנת , מהדקים ,טבעות

 .הוט/סטנדרט בזק

08 007 26  

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת  'קומפ 3106.00

מ לפי "ס 40מ עומק "ס 225גובה כולל  H,מפלסים בצורת 

חציבה /י כולל חפירה"וסטנדרט חח 08פרט ולפי מפרט 

 ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרוולים מארונות אל

, טבעות, מ"מ 20תא תקשורת יכלול גב עץ , המגרשים

ידית ומנעול סטנדרט uv,פוליאסטר מוגנת  דלת, מהדקים

 .הוט/בזק

08 007 27  

י עבור חיבור "סטנדרט חח Hגומחת בטון מקורה בצורת  'קומפ 2663.00

 60מ בעומק "ס 100הגומחה ברוחב , אמפר 440Aשל עד 

בעומק מתחת לפני ' מ 225מ בגובה מעל פני הקרקע "ס

י הדלתות מפח "חחמ כולל דלתות בצד לוח "ס 75הקרקע 

08 007 28  
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מגולוון צבוע כולל מנעולי תליה על פין משותף  לרבות 

 .חציבה וביסוס חפירה

' כולל הובלה ממחסני חב, חשמל' הרכבת בסיס לפילר חב 'קומפ 195.00

החשמל לפי ' ציוד עזר הכל לפי דרישות חב, בטון, החשמל

 .ולפי פרט ביצוע י"וסטנדרטים של חח 08מפרט 

08 007 29  

קשיח בחפירה . סי.וי.הנחה בלבד של שרוול מצינור פי מטר 8.00

 4הצינור בקוטר של . מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל

חוט משיכה מניילון , חשמל' כולל הובלה ממחסני חב, אינץ

פרט לפי . סעיף 08לפי מפרט , מ וסרט סימון תקני"מ 8

08.03.07 

08 007 30  

קשיח בחפירה . סי.וי.מצינור פי הנחה בלבד של שרוול מטר 12.00

 6הצינור בקוטר של . מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל

חוט משיכה מניילון , חשמל' כולל הובלה ממחסני חב, אינץ

פרט לפי . סעיף  08לפי מפרט , מ וסרט סימון תקני"מ 8

08.03.07 

08 007 31  

 קשיח בחפירה. סי.וי.הנחה בלבד של שרוול מצינור פי מטר 14.00

 8הצינור בקוטר של . מוכנה עבור כבלים של חברת החשמל

חוט  משיכה , חשמל' כולל הובלה ממחסני חב, אינץ

פרט . סעיף 08לפי מפרט , מ וסרט סימון תקני"מ 8מניילון 

 08.03.07לפי 

08 007 32  

בצוע סימון בר קיימא על קרקעי של סיום קצוות  'קומפ 311.00

י "שהוכנו עבור חח( השרוולים)המעברים התת קרקעיים 

 סעיף 08ק לפי מפרט "או כבל תת

08 007 33  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות   08.03.09.03

 של קצוות סיום

 .י מודד מוסמך בתוכנית עדות"הצנרת ע

או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי 'תוספת לחפירה ו מטר 18.00

י מעבדה מאושרת "עלכל רוחב תעלה עם הידוק מבוקר 

בהרטבה רוויה לפי הנחיות המפקח באזור חציית כבישים 

הפיקוח  מותנה באישור% 98עד לצפיפות של , ומדרכות

 .בכתב

08 007 34  

בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח  'קומפ 355.00

, בטון, י כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים"נמוך של חח

בצוע ' מ 2באורך עד ' מ 2לעומק עד  חפירת גישוש ידנית

 .הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט

08 007 35  

בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח  'קומפ 532.00

, בטון, י כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים"גבוה של חח

כולל ' מ 2באורך עד ' מ2חפירת גישוש ידנית לעומק עד 

 .ותרמיות הכל לפי פרטבצוע הגנות מכניות 

08 007 36  

  1 008 08 עבודות לתקשורת לחברת בזק   

צירים ראשיים ומשניים כולל  -עבודות תקשורת לבזק הערה 

תצפית לפי סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק 

וכן מפרט  1081עד 1070לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים 

 .של הועדה הבין משרדית 08

08 008 2  

הפעלה , התקנה, הובלה, הסעיפים כוללים אספקהכל  הערה 

 .ואחריות

08 008 3  

  4 008 08 .העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק הערה 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

התאום באחריות , פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי הערה 

תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול  הקבלן לרבות

 .במחירי יחידה

08 008 5  

בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין התאור  הערה 

 .בזק במפרט הטכני של

08 008 6  

או /בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה הערה 

בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין  חציבה בכלים או

 .חציבה או חפירת ידיים

08 008 7  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  2חפירת תעלה להנחת  מטר 28.00

P.V.C  90קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול ,( ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

מ מעל לצנרת וסרט סימון תקניהכל לפי המפרט "ס 30של 

-סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

08 008 8  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  2תעלה להנחת חפירת  מטר 36.00

P.V.C  קשיח סימון לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד

ריפוד חול ,( ספייסרים) 08מ לרבות התמוכות "ס 120

מ מעל לצנרת וסרט תקני הכל לפי "ס 30ומילוי חול של 

סעיפים  ומפרט 1070,המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .בצוע ולפי פרט 08.02.03-04 -

08 008 9  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  3חפירת תעלה להנחת עד  מטר 37.00

P.V.C  90קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול ,( ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט "ס 30של 

08 008 10  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 -סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  3חפירת תעלה להנחת עד  מטר 45.00

P.V.C  120קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול ,( ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

המפרט מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי "ס 30של 

 -סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

08 008 11  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  4חפירת תעלה להנחת עד  מטר 46.00

P.V.C  90קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול ,( ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט מ "ס 30של 

 -סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

08 008 12  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  4חפירת תעלה להנחת עד  מטר 54.00

P.V.C  120קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול ,( ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט "ס 30של 

 -סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

08 008 13  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  5חפירת תעלה להנחת עד  מטר 66.00

P.V.C  משיכה כנדרש בעומק עד קשיח סימון לרבות חוט

ריפוד חול ,( ספייסרים) 08מ לרבות התמוכות "ס 100

מ מעל לצנרת וסרט תקני הכל לפי "ס 30ומילוי חול של 

סעיפים  ומפרט 1070,המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04 -

08 008 14  

 -מ ") 4(מ "מ 110קנים בקוטר  5חפירת תעלה להנחת עד  מטר 75.00

P.V.C  120קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

ריפוד חול ומילוי חול  ,(ספייסרים) מ לרבות התמוכות"ס

מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט "ס 30של 

 -סעיפים  08ומפרט  1070,הטכני המיוחד של בזק פרק 

 .ולפי פרט בצוע 08.02.03-04

08 008 15  

 63,75תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים חפירת  מטר 35.00

או שילוב , כולל חוט משיכה 13.5. ע.ק.מ מסוג י"מ 40,50

 4הצנרת תונח עד , של צנרת פולאתילן וכבילים טמונים

השכבות  בעומק  ס"קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מ

מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט  "ס 70עד 

 .תיקני סימון

08 008 16  

 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים  מטר 39.00

או שילוב , כולל חוט משיכה 13.5. ע.ק.מ מסוג י"מ 40,50

 4הצנרת תונח עד , של צנרת פולאתילן וכבלים טמונים

השכבות בעומק עד ' קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס

 .סימון מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט"ס 100

08 008 17  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים  מטר 40.00

או שילוב , כולל חוט משיכה 13.5. ע.ק.מ מסוג י"מ 40,50

 4הצנרת תונח עד , של צנרת פולאתילן וכבלים טמונים

השכבות בעומק עד ' קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס

 .סימון סרטמ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  "ס 120

08 008 18  

 2עם )מ "ס 100החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 15.00

באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים  PVC" (4קנים 

מ עד לקבלת צפיפות "ס 20תוך הידוק מבוקר בשכבות של 

לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה % 98,של 

הבזק ומנהלת הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח , הפקוח

 .באתר ומפרט בזק הפרויקט

08 008 19  

 2עם )מ "ס 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 26.00

עד תחתית המצעים תוך  444כ "בחול מפמ" 4(קנים 

מ עד לקבלת צפיפות של "ס 20הידוק מבוקר בשכבות של 

, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח% 98,

ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט הכל לפי פרט 

 .ומפרט בזק באתר

08 008 20  

 3עם )מ "ס 100החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 18.00

באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים  PVC" (4קנים 

מ עד לקבלת צפיפות "ס 20תוך הידוק מבוקר בשכבות של 

שיורה לרבות פינוי החומר החפור למקום % 98,של 

הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת , הפקוח

 .באתר ומפרט בזק הפרויקט

08 008 21  
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 3עם )מ "ס 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 26.00

עד תחתית המצעים  444כ "בחול מפמ PVC" ( 4קנים 

מ עד לקבלת צפיפות "ס 20תוך הידוק מבוקר בשכבות של 

פינוי החומר החפור למקום שיורה לרבות % 98,של 

הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת , הפקוח

 .באתר ומפרט בזק הפרוייקט

08 008 22  

 4עם )מ "ס 100החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 18.00

באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך " 4(קנים 

צפיפות של מ עד לקבלת "ס 20הידוק מבוקר בשכבות של 

, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח% 98,

הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט 

 .באתר ומפרט בזק

08 008 23  

קנים  4עם ) 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 26.00

עד תחתית המצעים תוך הידוק  444כ "בחול מפמ" 4(

% 98,מ עד לקבלת צפיפות של "ס 20מבוקר בשכבות של 

הכל לפי , לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח

 פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר

 .ומפרט בזק

08 008 24  

 5עם )מ "ס 100החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 31.00

באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך " 4(קנים 

מ עד לקבלת צפיפות של "ס 20מבוקר בשכבות של הידוק 

, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח% 98,

 הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט

 .באתר ומפרט בזק

08 008 25  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 5עם )מ "ס 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  מטר 44.00

המצעים תוך עד תחתית  444כ "בחול מפמ" 4(קנים 

מ עד לקבלת צפיפות של "ס 20הידוק מבוקר בשכבות של 

, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח% 98,

הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט 

 .ומפרט בזק באתר

08 008 26  

החלפת החומר החפור בתעלה לצנרת פוליאתילן בעומק עד  מטר 13.00

עד תחתית המצעים תיק  444כ "מפממ בחול "ס 120

מ עד לקבלת צפיפות של "ס 20הידוק מבוקר בשכבות של 

לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח % 98,

הכל לפי פרט והנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט 

 7.ומפרט בזק פרק  באתר

08 008 27  

בצנרת מ מושחל "מ 8חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר  מטר 3.00

החוטים יהיו מחתיכה רצופה , קיימת כולל נקיון הצנרת

אחת ללא קשרים ובקצה השרוול תיישמר רזרבה באורך 

 1072. בכל קצה קשור למכסה לפי מפרט בזק' מ 1של 

08 008 28  

מ כולל "ס 20ועובי שכבה של ' מ 2ייצוב שוליים ברוחב עד  מטר 33.00

לפי % 98מ עד לצפיפות "מבוקר באגו הרטבה והידוק

 1070.מפרט בזק 

08 008 29  

 61386י "לפי ת P.V.Cמ "מ 110" 4צינור קשיח בקוטר  מטר 22.00

סטנדרט חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור האטמים 

לרבות חוט משיכה פוליפרופילן ( ספייסרים)התמוכות 

מיוחד  מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט"מ 8בקוטר 

 .ביצועופרט  1072של בזק פרק 

08 008 30  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עם חוט "מ 40בקוטר  13.5. ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י מטר 10.00

מ הצינור בעל פסים "מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק 

ומפרט טכני  מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע

 .האיטום כולל כל חומרי 1070מיוחד של בזק פרק 

08 008 31  

מ עם חוט "מ 50בקוטר  13.5. ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י מטר 13.00

מ הצינור בעל פסים "מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזק 

מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני 

 חומרי האיטוםכולל כל  1072מיוחד של בזק פרק 

08 008 32  

מ עם חוט "מ 40בקוטר  13.5. ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י מטר 10.00

מ הצינור בעל פסים "מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק 

ומפרט טכני  מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע

 .מיוחד של הוט כל חומרי האיטום

08 008 33  

מ עם חוט "מ 50בקוטר  13.5. ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י מטר 13.00

מ הצינור בעל פסים "מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק 

מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני 

 מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום

08 008 34  

לחיבור  13.5. ע.ק.או י 11. ע.ק.מופות אורגינליות לצנרת י 'קומפ 44.00

  40קוטר  צנרת

08 008 35  

לחיבור  13.5. ע.ק.או י 11. ע.ק.מופות אורגינליות לצנרת י 'קומפ 48.00

 50.צנרת בקוטר 

08 008 36  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קשיח . סי.וי.עליה על עמוד בזק או על קיר של צנרת פי מטר 133.00

, לפחות לרבות קשתות' מ 2עד לגובה של  ")4(מ "מ 110

י בנדים מתכתיים בלתי "קשירת הצנרת לעמוד או לקיר ע

חוט , איטום, מחליפים או שלות אומגה כולל שילוט

 0049הכל לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט , משיכה

 08.בזק הכללי ומפרט  ולפי פרט ומפרט

08 008 37  

 40של צנרת פוליאתילן בקוטר עליה על עמוד או על קיר  מטר 54.00

לרבות חוטי  13.5. ע.ק.או י 11. ע.ק.מסוג י' מ 75מ עד "מ

י בנדים מתכתיים "לקיר ע חיזוק הצנרת לעמוד או, משיכה

שילוט הכל , בלתי מחלידים או שלות אומגה כולל איטום

ולפי פרט  0049לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט 

 08.בזק הכללי ומפרט  ומפרט

08 008 38  

מעלות באורך  90") 4(מ "מ 110קשיח . סי.וי.קשתות פי 'קומפ 71.00

 .אספקה והתקנה כולל' מ 1של עד 

08 008 39  

כולל " 4,סי .וי.קשיח לצנרת פי. סי.וי.פי -אוטמים מ  'קומפ 3.00

 .אספקה והתקנה

08 008 40  

הריסת תאי כבלים מכל סוג מבטון בלוקים או לבנים  'קומפ 400.00

לרבות פינוי פסולת ההריסה למקום  או בידיים/ובכלים 

 .שיורה המפקח ולפי מפרט בזק הכללי

08 008 41  

הריסה ותיקון מחדש של גדרות מכל סוג שהוא למעט  מטר 111.00

 .הנחיות הפקוח ולפי מפרט בזק כללי גדרות הרשת לפי

08 008 42  

 מעבר לרוחב, פרוק והנחת מרצפות מכל הסוגים והצבעים ר"מ 44.00

 1070הכל לפי מפרט הכלל של בזק פרק , שבוצעה החפירה

 .והנחיות הפקוח

08 008 43  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

אבני תעלה כולל אספקת אבנים , אבני גן, הנחת אבני שפה מטר 40.00

סוג לרבות הצבתם פילוסם וביטונם הכל לפי  חדשות מכל

 1070.מפרט בזק הכללי פרק  

08 008 44  

שנחפרו או נפגעו בתוואי החפירה תיקון מדרגות מכל סוג  ר"מ 133.00

לרבות אספקת מדרגות חדשות מכל סוג שהוא הכל לפי 

 1070מפרט בזק הכללי פרק 

08 008 45  

תיקון אספלט במדרכה מכל הסוגים בהתאם לדרישת  ר"מ 40.00

הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי 

 .לשביעות רצון המפקח 1070מפרט כללי של בזק פרק 

08 008 46  

תיקון אספלט בכבישים מכל הסוגים בהתאם לדרישת  ר"מ 58.00

שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי  הרשויות המקומיות

 1070.מפרט כללי של בזק פרק 

08 008 47  

תיקון משטח בטון מכל סוג או גרנוליט הכל בהתאם  ר"מ 89.00

לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן בוצעה העבודה 

והנחיות המפקח  1070 מפרט בזק הכללי פרק כמו כן לפי

 .במקום לשביעות רצון המפקח

08 008 48  

או כביש בבטון אספלט דק מכל /קירצוף וציפוי מדרכה ו ר"מ 40.00

הסוגים הכל לפי דרישת הרשויות המקומיות שבתחומן 

 1070הכללי  פרק   מבוצעת העבודה ולפי מפרט בזק

 .והנחיות המפקח במקום

08 008 49  

קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה  מטר 355.00

וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק 

הקידוח עבור , המפקח  באתר והנחיות 1080הכללי פרק 

 "4.צינור בקוטר 

08 008 50  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה  מטר 413.00

הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק וכל העבודות 

הקידוח עבור , המפקח  באתר והנחיות 1080הכללי פרק 

 "6.צינור בקוטר 

08 008 51  

קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה  מטר 577.00

וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק 

הקידוח עבור , באתרהמפקח   והנחיות 1080הכללי פרק 

 "12.צינור בקוטר 

08 008 52  

או ארון , חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים 'קומפ 515.00

והנחיות  1072,1071,1070בזק פרק  סעף קיים לפי מפרט

 .המפקח באתר

08 008 53  

חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל  'קומפ 2200.00

הגובים ירכשו ממפעל העומד , לבור ניקוזסרג ודלי , עוגנים

, 1070בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים 

במידות  Pוהנחיות המפקח באתר התא מסוג  1072

 .מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק"ס 85/85/105

08 008 54  

 3חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  'קומפ 4800.00

ודלי לבור ניקוז , סרג, מ"ס 120מתלה פסי  2עוגנים 

הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי 

והנחיות המפקח  1072, 1070מפרט בזק הכללי פרקים 

מ כולל "ס 151/81/197במידות  1Aבאתר התא מסוג 

 .בזק מכסה מדרכתי סטנדרט

08 008 55  

 3מאובזר כולל חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי  'קומפ 6400.00

ודלי לבור ניקוז , סרג, מ"ס 120פסי מתלה  2עוגנים 

08 008 56  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי 

והנחיות המפקח  1072, 1070מפרט בזק הכללי פרקים 

מ כולל "ס 115/167/213במידות  2Aבאתר התא מסוג 

 .בזק מכסה מדרכתי סטנדרט

 5ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל חפירה  'קומפ 11700.00

ודלי לבור ניקוז , סרג, מ"ס 120פסי מתלה  6עוגנים 

הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי 

והנחיות המפקח  1072, 1070מפרט בזק הכללי פרקים 

מ כולל "ס 324/184/353במידות  3Aבאתר התא מסוג 

 .בזק מכסה מדרכתי סטנדרט

08 008 57  

 5חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  'קומפ 9150.00

ודלי לבור ניקוז , סרג, מ"ס 120פסי מתלה  4עוגנים 

הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי 

והנחיות המפקח  1072, 1070מפרט בזק הכללי פרקים 

מ כולל "ס 224/144/253במידות  25Aבאתר התא מסוג  

 .בזק מכסה  מדרכתי סטנדרט

08 008 58  

בנית יסוד בטון לארון סעף מכל הסוגים לפי מפרט כללי  'קומפ 2130.00

י אלקטרודות לפי "של בזק לרבות הארקת יסוד ותגבורה ע

 5עד רדיוס של  1077,1076,1070, הנחיות בודק פרקים

כולל כל העבודות  ,מהארון והנחיות הפקוח באתר' מ

 /הנלוות

08 008 59  

התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג  'קומפ 488.00

י בטון מזויין "ע' מ 0.7כולל הגבהות במידת הצורך עד 

, כולל חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו -30ב

במידת  כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב

08 008 60  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר ' הצורך

 .העבודה

לפי תוכנית היסוד  480ר מאגד .מ.בניית בסיס למתקן ת 'קומפ 3417.00

 .הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל כולל -30מבטון ב

08 008 61  

לפי תוכנית היסוד  BA40ר מאגד .מ.בניית בסיס למתקן י 'קומפ 4438.00

 .הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל כולל -30מבטון  ב

08 008 62  

כולל  BA40. ר.מ.או י. ר.מ.הריסת יסוד בטון למתקן ת 'קומפ 488.00

 .והחזרת השטח לקדמותו פרוק הארונות

08 008 63  

כולל  1079ניקוי צנרת לפי מפרט כללי של בזק פרק  מטר 3.00

 753.י "לפי ת"  8משיכה  אספקה והשחלת חוטי

08 008 64  

הכללי פרק ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק  מטר 239.00

 .המפקח באתר והנחיות 1079

08 008 65  

גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה  'קומפ 346.00

הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי  חציבה הכל לפי

 1070.פרק 

08 008 66  

עשויה משני ' מ 3אלקטרודת הארקה אנכית בעומק  'קומפ 532.00

מ "מ 19אחד ממוט פלדה כל ' מ 1.5חלקים באורך של 

ראש , ראש דפיקה, קוטר מצופה נחושת כולל מחבר

מ "מ 35החדרה כולל מהדק טבעת וגיד נחושת חשוף 

מגשר בין האלקטרודה  למתקן הנדרש להארקה לרבות 

 ס"מ. 40תא בטון טרומי בקוטר 

08 008 67  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  259עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בדיקת ערך התנגדות ההארקה כלפי מסת האדמה סביב  'קומפ 745.00

כולל הארקת היסוד ואלקטרודות ההארקה הכל , המתקן

י "הבדיקה תבוצע ע, לפי הצורך ולפי דרישת חוק החשמל

מהנדס בעל רישוי חשמלאי מהנדס בודק מוסמך והוצאת 

 למזמין ולמתכנן לגבי ערך, למפקח בזק, ח לקבלן"דו

 .התנגדות ההארקה

08 008 68  

חציות , תעלותעבור  -30יציקת בטון בלתי מזויין מסוג ב ק"מ 400.00

הכל לפי  -ת .יסודות ע, תעלות ניקוז, משטחי גישה, כביש

 .פרט הנחיות מפקח הבזק באתר ולפי

08 008 69  

הנחת מרצפות מכל הסוגים לרבות בהתאם לדרישה של  ר"מ 40.00

הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל 

מפרט הטכני של בזק פרק  לשביעות רצון המפקח ולפי

1070 

08 008 70  

 25תקרה , מ"ס 100מ ובגובה "ס 100תא בקרה בקוטר  'קומפ 2500.00

' אורנג/הוט/מכסה יצקת דגם סלקום, טון כולל מדרגות

 .וברגים מ לרבות זוג שלטים"ס 60בקוטר 

08 008 71  

 3חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  'קומפ 3017.00

ודלי לבור ניקוז  ,סרג, מ"ס 120פסי מתלה  2עוגנים 

העבודה לפי  HOTהגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח 

 H3והנחיות המפקח באתר התא מסוג  HOTמפרט 

 מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרטי"ס 151/81/197 במידות

08 008 72  

 3חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  'קומפ 5263.00

ודלי לבור ניקוז , סרג, מ"ס 120פסי מתלה  2עוגנים 

הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי 

והנחיות המפקח  1072, 1070מפרט בזק הכללי פרקים 

08 008 73  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ כולל "ס 115/167/213במידות  H6התא מסוג   באתר

 .מכסה מדרכתי סטנדרטי

, מ"ס 280מבנה טרומי עבור חדר חשמל במידות רוחב  'קומפ 22188.00

כולל , כולל ריצפת בטון, מ"ס 280גובה , מ"ס 50עומק 

כולל , תעלות כבלים מבטון ומכסי מתכת לתעלות הכבלים

כולל עבודות ,הארקות יסוד כמפורט בתקנות

כולל , חלונות דלתות ועבודות גמר,' קורות וכו,יסודות,עפר

 .י האדריכל קומפלט"בנייה ואישור המבנה ע הסדרת היתר

08 008 74  

גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי  'קומפ 2130.00

מטר כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני  2ברוחב עד , רגל

הכל בהתאם , פיברגלס\עשוי מפלדה מגלוונת, הבטיחות

עתקתו במהלך העבודה הכולל , לאישור יועץ הבטיחות

 קומפלט, בהתאם לדרישות הפיקוח

08 008 75  

, עמודי תאורה כולל 10תאורה זמנית מושלם עבור מתקן  'קומפ 13313.00

יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות  10

כבל חשמל , מטר 8.5/10עמודי עץ בגובה , 10' מ 1*1*1

זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע , לחיבור העמודים

וכולל את המשך  52210701,מקט " געש אורות"תוצרת 

 אהב 08.8.77 התכולה בסעיף

08 008 76  

אורן "ת כדוגמת "ג 10- 08.8.76המשך תכולת סעיף קודם  'קומפ 

ג עד "ע עם נורת נל"או ש" שרדר" mc3\"10מרס 25"\"און 

, חיבור המתקן למקור זרם, תיל פלדה נושא, ואט 250

ניתוק עם גמר , י בודק מוסמך לפני הפעלתו"אישורו ע

בתחילה  פירוק ופינוי כל האמור, הרכבה, הובלה, השימוש

08 008 77  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, נדריכל זה לתקופה של חודש קל, ובסוף השימוש

 .קומפלט

, עמודי תאורה כולל 15מתקן תאורה זמנית מושלם עבור  'קומפ 17750.00

יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות  15

כבל חשמל , מטר 8.5/10עמודי עץ בגובה , 10' מ 1*1*1

זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע , לחיבור העמודים

וכולל את המשך  52210701,מקט " געש אורות"תוצרת 

 הבא 08.8.79 התכולה בסעיף

08 008 78  

אורן "ת כדוגמת "ג 15- 08.8.78המשך תכולת סעיף קודם  'קומפ 

ג עד "ע עם נורת נל"או ש" שרדר" mc3\"10מרס 25"\"און 

, חיבור המתקן למקור זרם, תיל פלדה נושא, ואט 250

ניתוק עם גמר , י בודק מוסמך לפני הפעלתו"אישורו ע

בתחילה  פירוק ופינוי כל האמור, הרכבה, הובלה, השימוש

, נדריכל זה לתקופה של חודש קל, ובסוף השימוש

 .קומפלט

08 008 79  

 15פירוק והעתקה של מתקן תאורה זמני מעץ המכיל עד  'קומפ 3905.00

עמודים על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון כולל העתקה 

ניתוק המתקן ממקור החשמל וחיבורו , של קוביות בטון

מחדש כולל אישור של בודק חשמל מוסמך לפני הפעלתו 

והצבה במקום חדש הכל של מתקן התאורה הזמני 

 .להנחיית מפקח באתר העבודה בהתאם

08 008 80  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 23 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר במכונה סיבובית   

מחירי הכלונסאות כוללים קידוח ביבש במכונה סיבובית  הערה 

, בעלת כח וכל סוגי המקדחים הנדרשים לביצוע העבודה

שומרי ,( הזיון עצמו נמדד בנפרד)הכנסת כלוב הזיון 

פינוי החומר , צינור מגן עליון, ניקוי תחתית הקדח,מרחק

ביציקה עם צינור טרמי למלוא עומק  -30בטון ב, הקדוח

 .השטח ודרכי גישה הקידוח הכשרת

23 001 2  

 -300לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ הערה 

 .א כלונסאות"מ

23 001 3  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 95.00

 'מ 12בעומק עד  מ"ס 40בקוטר 

23 001 4  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 128.00

 'מ 12בעומק עד  מ"ס 50בקוטר 

23 001 5  

 -30ב כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון 'מ 184.00

 'מ 20ועד  12בעומק מעל  מ"ס 50בקוטר 

23 001 6  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 164.00

 'מ 12בעומק עד  מ"ס 60בקוטר 

23 001 7  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 231.00

 'מ 20ועד ' מ 12בעומק מעל  מ"ס 60בקוטר 

23 001 8  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 243.00

 'מ 15בעומק עד  מ"ס 70בקוטר 

23 001 9  
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 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 282.00

 'מ 30ועד  15בעומק מעל  מ"ס 70בקוטר 

23 001 10  

 -30ב כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון 'מ 292.00

 'מ 15בעומק עד  מ"ס 80בקוטר 

23 001 11  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 337.00

 'מ 30ועד  15בעומק מעל  מ"ס 80בקוטר 

23 001 12  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 395.00

 'מ 15לעומק עד  מ"ס 90בקוטר 

23 001 13  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 445.00

 'מ 30ועד  15בעומק מעל  מ"ס 90בקוטר 

23 001 14  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 512.00

 'מ 30ועד  20בעומק מעל  מ"ס 100בקוטר 

23 001 15  

 -30במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון בכלונס קדוח  'מ 521.00

 'מ 20בעומק עד  מ"ס 110בקוטר 

23 001 16  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 582.00

 'מ 30ועד  20בעומק מעל  מ"ס 110בקוטר 

23 001 17  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 589.00

 'מ 20בעומק עד  מ"ס 120בקוטר 

23 001 18  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 657.00

 'מ 30ועד  20בעומק מעל  מ"ס 120בקוטר 

23 001 19  
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 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 661.00

 'מ 20לעומק עד  מ"ס 130בקוטר 

23 001 20  

 -30סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב כלונס קדוח במכונת 'מ 734.00

 'מ 30ועד  20בעומק מעל  מ"ס 130בקוטר 

23 001 21  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 737.00

 'מ 20בעומק עד  מ"ס 140בקוטר 

23 001 22  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 815.00

 'מ 30ועד  20מעל  בעומק מ"ס 140בקוטר 

23 001 23  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 816.00

 'מ 20בעומק עד  מ"ס 150בקוטר 

23 001 24  

 -30כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 900.00

 'מ 30ועד  20בעומק מעל  מ"ס 150בקוטר 

23 001 25  

מ "ובית ויצוק באתר עם בחנבמכונת סיבכלונס קדוח  'מ 86.00

(CLSM ) ללא הכנסת ,' מ 20מ לעומק עד "ס 40בקוטר

 .כלוב זיון

23 001 26  

מ "ובית ויצוק באתר עם בחנכלונס קדוח במכונת סיב 'מ 117.00

(CLSM ) ללא הכנסת ,' מ 20מ לעומק עד "ס 50בקוטר

 .כלוב זיון

23 001 27  

מ "נת סיבובית ויצוק באתר עם בחנכלונס קדוח במכו 'מ 148.00

(CLSM )  ללא הכנסת ,' מ 20מ לעומק עד "ס 60בקוטר

 .כלוב זיון

23 001 28  
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מ "כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ 'מ 182.00

(CLSM ) ללא הכנסת ,' מ 20מ לעומק עד "ס 70בקוטר

 .כלוב זיון

23 001 29  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח  קומפ 6,000.00

 .א כלונסאות"מ -300בהזמנת פחות מ

23 001 30  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 80.00

 80עד  50בקוטר 

 מ"ס

23 001 31  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 90.00

 מ"ס 90בקוטר 

23 001 32  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 100.00

 מ"ס 100בקוטר 

23 001 33  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 110.00

 מ"ס 110בקוטר 

23 001 34  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 120.00

 מ"ס 120בקוטר 

23 001 35  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 130.00

 מ"ס 130בקוטר 

23 001 36  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 140.00

 מ"ס 140בקוטר 

23 001 37  

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס  'מ 150.00

 מ"ס 150בקוטר 

23 001 38  
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פעמית להתארגנות עבור מערך שימוש תוספת חד  קומפ 30,000.00

 .א כלונסאות"מ -300פחות מ בבנטונייט בהזמנת

23 001 39  

-כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת ההקשה  

 מיקרופייל 

23 002 1  

מחירי הכלונסאות כוללים קידוח במכונה בעלת כח וראש  הערה 

הזיון )הכנסת כלוב הזיון , קידוח הנדרשים לביצוע העבודה

ניקוי תחתית , מרחק שומרי,( עצמו נמדד בנפרד

 -30בטון ב, פינוי החומר הקדוח, צינור מגן עליון,הקדח

קשיח למלוא עומק הקידוח /ביציקה עם צינור טרמי

 .גישה והכשרת השטח ודרכי

23 002 2  

 הערה 
 -200לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ

 .א כלונסאות"מ
23 002 3  

בקוטר  -30כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 130

 10' מ מ לעומק עד"ס 35

23 002 4  

בקוטר  -30כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 150

 20' מ מ לעומק עד"ס 35

23 002 5  

בקוטר  -30כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 170

 10' מ מ לעומק עד"ס 45

23 002 6  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בקוטר  -30כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב 'מ 465

 20' מ מ לעומק עד"ס 60

23 002 7  

תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח  קומפ 10,000.00

 .א כלונסאות"מ -200בהזמנת פחות מ

23 002 8  
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  1 003 23 שונות   

, צינור פלדה לבדיקות אולטרסוניות מרותך לכלוב הזיון 'מ 32.00

 .הכל לפי פרט, וסגור עם פקק עליון אטום בתחתית

23 003 2  

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 26 ברגי סלע ועוגני קרקע   

מחיר ברגי הסלע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם  הערה 

אום , דסקית/פלטה)כל רכיבי הבורג  של הבורג לרבות

דיוס ונעילת , קידוח, שימוש בציוד מיוחד, התארגנות,(' וכו

המפרט  טיב הבורג כמפורט במפרט המיוחד או לפי. הבורג

 .הכללי

26 001 2  

מחיר עוגני קרקע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם  הערה 

, קידוח, שימוש בציוד מיוחד, של העוגן לרבות התארגנות

טיב העוגן כמפורט במפרט המיוחד או . ונעילת העוגןדיוס 

כולל גם הגנה  בעוגנים קבועים המחיר. לפי המפרט הכללי

 .(דיוס מוקדם במפעל)כפולה 

26 001 3  

ברגי ניסיון או עבור כמות /רק במקרה של ביצוע עוגני הערה 

ישולם לפי סעיף התארגנות , ברגים/עוגנים-10קטנה מ

עוגן ישאר לפי /ומחיר הבורג 26.002מתאים בתת פרק 

 .המחירון

26 001 4  

וכולל כמות דייס עד פי ,' הדייס והדיוס כלול במחיר היח הערה 

מעל .( ללא הפחתת קוטר העוגן)שלושה מהנפח התיאורטי 

הכמות הזו תשולם תוספת דייס באישור יועץ 

התוספת , הביסוס בתאום עם תחילת העבודה'יח/הביסוס

 26.02פרק סעיף מתאים בתת  לפי

26 001 5  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 25בקוטר , ברגי סלע קדוחים ומדוייסים מפלדה מצולעת 'מ 232.00

כולל ' מ 10באורך עד  5"בקוטר קידוח  מ מגלוון בחום"מ

 .אום הברגה ופלטת עיגון 

26 001 6  

 25בקוטר , ברגי סלע קדוחים ומדוייסים מפלדה מצולעת 'מ 262.00

 20עד  -10.01באורך מ 5"בקוטר קידוח  מ מגלוון בחום"מ

 .כולל אום הברגה ופלטת עיגון ' מ

26 001 7  

 32בקוטר , ברגי סלע קדוחים ומדוייסים מפלדה מצולעת 'מ 252.00

כולל ' מ 10באורך עד  5"מ מגלוון בחוםבקוטר קידוח "מ

 .אום הברגה ופלטת עיגון 

26 001 8  

 32בקוטר , ברגי סלע קדוחים ומדוייסים מפלדה מצולעת 'מ 282.00

עד ' מ -10.01באורך מ 5"מ מגלוון בחום בקוטר קידוח "מ

 .עיגון  כולל אום הברגה ופלטת' מ 20

26 001 9  

בקוטר  550/500רגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה ב  'מ 282.00

או  DYWIDAGמטר תוצרת  10מ באורך עד "מ 26.5

 ע מאושר קדוחים ומדוייסים"ש

26 001 10  

 32בקוטר  550/500ממוטות מגלוונים מפלדה  רגי סלעב 'מ 303.00

ע "או ש DYWIDAGמטר תוצרת  10מ באורך עד "מ

 מאושר קדוחים ומדוייסים

26 001 11  

 32בקוטר 550/500ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  'מ 353.00

 DYWIDAGמטר תוצרת  20עד ' מ 10.01 -מ באורך מ"מ

 ומדוייסים ע מאושר קדוחים"או ש

26 001 12  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 36בקוטר  550/500ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  'מ 333.00

ע "או ש DYWIDAGמטר תוצרת  10מ באורך עד "מ

 וחים ומדוייסיםקדמאושר 

26 001 13  

 36בקוטר  550/500ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  'מ 383.00

 DYWIDAGמטר תוצרת  20עד ' מ 10.01 -מ באורך מ"מ

 ומדוייסים ע מאושר קדוחים"או ש

26 001 14  

אורך , טון 30עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 5,800.00

 5.01עד   10מטר  -קטע חופשי מ

26 001 15  

אורך , טון 40עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 6,000.00

 מטר 8קטע חופשי עד 

26 001 16  

אורך , טון 40מקסימלי עד עוגן קרקע קבוע לעומס שירות  'יח 6,300.00

 .מטר 15עד  -8קטע חופשי מ

26 001 17  

אורך , טון 55עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 6,700.00

 .מטר 8קטע חופשי עד 

26 001 18  

אורך , טון 55עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי  עד  'יח 7,000.00

 8.01עד  15מטר  -קטע חופשי מ

26 001 19  

אורך , טון 30עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 3,429.00

 .מטר 5קטע חופשי עד 

26 001 20  

אורך , טון 30עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 3,631.00

 5.01עד   10מטר . -קטע חופשי מ

26 001 21  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

אורך , טון 40עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 3,833.00

 .מטר 8קטע חופשי עד 

26 001 22  

אורך , טון 40עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 4,034.00

 8.01עד  15מטר . -קטע חופשי מ

26 001 23  

אורך , טון 55עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  'יח 4,337.00

 .מטר 8קטע חופשי עד 

26 001 24  

אורך , טון 55לעומס שירות מקסימלי עד  עוגן קרקע זמני 'יח 4,539.00

 8.01עד  15מטר . -קטע חופשי מ

26 001 25  

  1 002 26 שונות   

שרוול עבור ביצוע תחת /תוספת עבור קידוח עם צינור מגן 'מ 120.00

 .סלע בלוי/בקרקע מי תהום או

26 002 2  

 -10תוספת להתארגנות לביצוע עוגנים עבור ביצוע פחות מ קומפ 20,171.00

 .במקרה של דרישה לביצוע עוגני ניסיון עוגנים או

26 002 3  

תוספת לדייס במקרה של שימוש מעל פי שלוש מהנפח  ק"מ 1,715.00

 .התאורטי

26 002 4  

לקרקעות  CEM III ,Bתוספת לדייס מצמנט סיגים  'יח 303.00

 למחיר העוגן התוספת, קורוזיביות

26 002 5  

  6 002 26 -20.בחוזק בדייס למילוי חללים  ק"מ 807.00

  7 002 26 .קידוח חוזר לאחר דיוס הקדח ומילוי החללים 'מ 81.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 003 26 רשתות הגנה על מדרונות  

של חברת מקפרי או ) R.F.N(רשת למניעת דירדור אבנים  ר"מ 160.00

 8X10גודל העין , מ"מ 2.7ע מברזל מגולוון בקוטר "שוו

י "וחיבור הרשת ע לרבות כבלים אפקיים ואלכסונים,מ "ס

למעט  טבעות חיבור וכל הנדרש לקבלת מוצר מושלם

הברגים יתומחרו בנפרד לפי הסעיפים . הברגים

 .המתאימים

26 003 2  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 40 מדרכות , ריצוף שבילים  

. מ"ס 5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  הערה 

 מחיר ריצוף באבן

 .משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן

40 001 2  

עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון  הערה 

 52.בפרק 

40 001 3  

מדרכות ומתחת למתקני , לשבילים -30משטח בטון ב ר"מ 132.90

כולל רשת  ברזל , מ"ס10יצוק באתר בעובי , משחק

הבטון סרוק מ והחלקתפני "ס 20/20כל  8מרותכת קוטר 

 .לרבות מישקים

40 001 4  

בעובי  -30בטון ב, יצוק באתר( עם שיפועים)משטח גרנוליט  ר"מ 198.00

מ עם רשת ברזל "ס 8לרבות שכבה תחתונה בעובי , מ"ס 10

40 001 5  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 2מ  וציפוי גרנוליט בעובי "ס  20/20כל  8מרותכת קוטר 

 .אלומיניום מ בגוון צבעוני לרבות תפרים וסרגלי"ס

ט "מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק 'מ 266.60

 4017ט "תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק 1552515

ע בגוון "וולפמן או ש תוצרת MA 8תוצרת אקרשטיין או 

 .כלשהו

40 001 6  

  7 001 40 .כורכרית בעיבוד כלשהו\ל בגימור אקרסטון"כנ 'מ 266.60

על משטח ( בטון גלוי ומוחלק סרוק) -30מדרגות מבטון ב 'מ 255.20

ומשולשים בחתך (  כלול במחיר)מ "ס 15 בטון משופע בעובי

מ "ס 25מצע מהודק בעובי ,הידוק השתית, מ"ס 40/16עד 

 .וזיון הבטון כנדרש 

40 001 8  

מ מחורץ "ס 35/17בחתך  -30מדרגות טרומיות מבטון ב 'מ 264.00

בטון עם משולשים כולל משטח , נגד החלקה בגוון עם צבע

מ וזיון הבטון "ס 25 מצע מהודק בעובי, הידוק השתית

 .כנדרש

40 001 9  

, מ"ס 35/90מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות  'מ 884.40

קיטום פינות , עליון מוחלק כולל תפרים גמר -30,בטון ב

 .וזיון

40 001 10  

  40/40/50אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרום במידות  'מ 884.40

 .ע בצבע אפור"או ש כדוגמת אקרשטיין

40 001 11  

  40/40/50אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרום במידות  'מ 1,032.20

 .ע בצבע כלשהו"או ש כדוגמת אקרשטיין

40 001 12  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

על משטח בטון  -30,בטון ב, מדרגות גרנוליט יצוקות באתר 'מ 266.60

ומשולשים בחתך ( כלול במחיר)מ "ס 15משופע בעובי 

, המדרגות מצופות גרנוליט עם חלוקי נחל. מ"ס 30/15

מ וזיון "ס 25מצע מהודק בעובי , הידוק השתית, רוםושלח

 .הבטון כנדרש

40 001 13  

כלול )מ "ס 15מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי  'מ 262.20

עיבוד האבן , מ"ס 40/17ומשולשים בחתך עד ( במחיר

מ "ס 25מצע מהודק בעובי , השתית הידוק, מלבני מסותת

 .וזיוןהבטון כנדרש

40 001 14  

מ בעיבוד כל שהוא "ס 5ריצוף  באבן טבעית מנוסרת בעובי  ר"מ 262.20

 .כולל טיט(' מסמסם וכו ,טלטיש)

40 001 15  

מ בדוגמא "ס 10-5ריצוף באבן טבעית פראית בעובי  ר"מ 221.80

 .כולל טיט.ציקלופית 

40 001 16  

בגמר מחוספס , מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 75.70

 .ע לפי תכנית"או שו 20/20 10/20 ,מסוג מלבנית, אפור

40 001 17  

בגמר מחוספס צבע , מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 81.00

 .ע לפי תכנית "או שו 20/20 10/20, ,מסוג מלבנית

40 001 18  

בגמר מחוספס אפור , מ"ס 8בעובי ריצוף באבנים משתלבות  ר"מ 84.50

 .ע  לפי תכנית"או שו 20/20 10/20, ,מסוג מלבנית

40 001 19  

בגמר מחוספס צבע , מ"ס 8ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 88.90

 .לפי תכנית, ע "או שו 20/20,  10/20 ,מסוג מלבנית

40 001 20  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  21 001 40 .תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן ר"מ 11.40

בגוונים לרבות לבן , מ"ס 7ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 141.70

 .לפי תכנית, ע"או ש" מסותתת טרנטו"מסוג 

40 001 22  

בגוונים מסוג , מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 134.60

OLD" "CITY ע"מסותתאו ש. 

40 001 23  

מסוג , בגוונים, מ"ס 7ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 141.70

OLD" "CITY 

 .ע"מסותת או ש

40 001 24  

מ גמר אפור מסוג "ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 97.70

 .ע"או ש" יפו"

40 001 25  

גמר צבעוני מסוג ,מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 102.10

 .ע"או ש" יפו"

40 001 26  

גמר אפור מסוג מ "ס 8ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 105.60

 .ע"או ש" יפו"

40 001 27  

גמר צבעוני מסוג ,מ"ס 8ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 110.90

 .ע"או ש" יפו"

40 001 28  

בגוונים מסוג , מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 132.90

 10/20, 20/20, 15/30, 30/30ס "מ.  או" אקרסטון סיטי"

 ש"במידות ע: 10/10, 15/15,

40 001 29  

וכחול , כחול, עבור ריצוף בגוונים ירוק" אקרסטון"תוספת ל ר"מ 28.20

 .משובץ

40 001 30  
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כורכרית "מ מסוג "ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 125.80

 30/30,  20/20מ במידות "ס 6בעובי  ע"או שו" מטולטשת

 .מ"ס

40 001 31  

שנהב "מסוג מ "ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 121.40

 30/30,  20/20מ במידות "ס 6בעובי  ע"או שו" מלוטשת

 .מ"ס

40 001 32  

מ עבור כלי רכב "ס 10ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 128.50

 .כבדים

40 001 33  

מ "ס 4.5בעובי " טרקוטה"ריצוף באבנים משתלבות מסוג  ר"מ 218.20

 ,מ"ס 10X 20ע במידות "או ש" אופקים  טרקוטה"תוצרת 

, צהוב, בגוונים חרס (לא כולל מצע)מ "ס 5לרבות חול 

 .חום או קוקטל, אדום

40 001 34  

מ "ס 4.5בעובי " טרקוטה"ריצוף באבנים משתלבות מסוג  ר"מ 228.80

, מ"ס 10X 20ע במידות "או ש" טרקוטהאופקים"תוצרת 

-בגוונים אפור ואפור (לא כולל מצע)מ "ס 5לרבות חול 

 .כחול

40 001 35  

מ "ס 5.2בעובי " טרקוטה"ריצוף באבנים משתלבות מסוג  ר"מ 238.50

מ או "ס 10X20ע במידות "או ש" טרקוטה אופקים"תוצרת 

24X11.8 בגוונים ( לא כולל מצע) מ"ס 5לרבות חול , מ"ס

 .ליחום וקוקט, אדום, צהוב, חרס

40 001 36  

מ "ס 5.2בעובי " טרקוטה"ריצוף באבנים משתלבות מסוג  ר"מ 248.20

מ או "ס 10X20ע במידות "או ש" טרקוטה אופקים"תוצרת 

40 001 37  
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24X11.8 בגוונים ( לא כולל מצע)מ"ס 5לרבות חול , מ"ס

 .כחול-חאפור ואפור

מ מחורץ בגוון אפור כדוגמת "ס 10/20/50אבני דשא  'מ 48.40

 .ע"אקרשטיין או ש

40 001 38  

כדוגמת אקרשטיין (' יח 4) מ "ס 80/80/8אבן חנייה לנכים  קומפ 372.20

 .ע"או ש

40 001 39  

 1) ע "מ כדוגמת איטונג או ש"ס 40/40אבן חנייה לנכים  'יח 115.30

 .('יח

40 001 40  

מ מסוג אבן סימון "ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 140.80

בהנמכת ריצוף ( עם בליטות)בגוון עם צבע , לעיוורים

מ לרבות "ס 20/20/6מ במידות"ס 60ברוחב , במעברי חציה

 .יסוד

40 001 41  

מ "ס 20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים  ר"מ 271.00

 .ע"לרבות גוון לבן  כדוגמתאקרשטיין או ש

40 001 42  

מ מטיפוס "ס 6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  ר"מ 110.90

ע "סטון לריצוף מנקז תוצרת אקרשטיין או ש-אבן אקו

ר "מ\גרם 300גיאוטכנית במשקל מינימלי של לרבות יריעה 

מ "ס 20שכבה נושאת מנקזת בעובי , ג השתית"מונחת ע

מ "ס 5מ ושכבה מיישרת בעובי "מ 4-25מחצץ גס בדרוג 

 .מ מתחת לרצוף"מ 2-6חצץ דקבדרוג 

40 001 43  

תוספת למחיר הריצוף המנקז מטיפוס אקו סטון עבור  ר"מ 5.30

מ נוספים "ס 5המחיר לכל החצץ הגס  הגדלת עובי שכבת

 .בעובי השכבה

40 001 44  
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  45 001 40 .תוספת עבור אבנים משתלבות צבעוניות ר"מ 3.50

לתיחום ריצוף מאבנים  20/20תוספת עבור חגורה סמויה  'מ 26.40

 משתלבות

40 001 46  

  47 001 40  גן ותיחום, אבני שפה  

חגורה )סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון  הערה 

 .לאבנים קשתיות תקף גם,( סמויה

40 001 48  

מ מעל "ס 15או  10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  הערה 

 ."הנחיות לתכנון רחובות בערים"המסעה על פי ה

40 001 49  

מ עם "ס 20/25במידות ' מ 1אבן שפה טרומה באורך  'מ 75.00

ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של 

 ע"אקרשטיין או ש

40 001 50  

מ עם "ס 20/25במידות ' מ 0.5אבן שפה טרומה באורך 'מ 85.00

ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של 

 ע"אקרשטיין או ש

40 001 51  

מ עם "ס 20/25במידות ' מ 0.25אבן שפה טרומה באורך 'מ 105.00

ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של 

 ע"אקרשטיין או ש

40 001 52  

מעלות  135אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת  'יח 130.00

מ עם ספייסרים וקיטום קטן "ס 20/25במידות חתך 

 ע"בפאות  דגם חריש של אקרשטיין אוש

40 001 53  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מעלות  135אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת  'יח 130.00

ספייסרים וקיטום קטן מ  עם "ס 20/25במידות חתך 

 ע"בפאות דגם חריש של אקרשטיין אוש

40 001 54  

מעלות  90אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת  'יח 125.00

מ עם ספייסרים וקיטום קטן "ס 20/25במידות חתך 

 ע"בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש

40 001 55  

מעלות במידות  90אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת  'יח 125.00

מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם "ס 20/25חתך 

 ע"חריש של אקרשטיין או ש

40 001 56  

 25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות  'מ 125.00

מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של "ס

 ע"אקרשטיין או ש

40 001 57  

במעבר חציה ללא פזה  אבן שפה טרומה מונמכת לנכים 'מ 90.00

מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות "ס 20/25/50במידות 

 ע"דגם חריש של אקרשטיין או ש

40 001 58  

 20/25/50מ במידות "ס 1.0אבן שפה תיחום עם פזה של  'מ 90.00

מ  עםספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש "ס

 .ע"של אקרשטיין או ש

40 001 59  

 20/25/100מ במידות "ס 1.0שפה תיחום עם פזה של אבן  'מ 75.00

ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש  מ  עם"ס

 .ע"של אקרשטיין או ש

40 001 60  

עם ספייסרים  50/40/18אבן עליה לרכב במידות  במידות  'מ 125.00

 ע"בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש וקיטום קטן

40 001 61  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל אספקה וסידור  -30אי תנועה מבטון ב  ראש קצה 'יח 373.10

רדיוס . והחלקת פני הבטון, פוליאתילן מתחת הזיון יריעות

 .'מ 1.5אי מקסימלי 

40 001 62  

,  25/25/17במידות ' מ 1/4אבן שפה טרומה באורך  'מ 102.00

ההפרש בין מישור המדרכה למישור , )מ"ס 30/25/15

 .ומשענת בטון המחיר כולל יסוד.( מ"ס 15הכביש 

40 001 63  

,  25/50/17במידות ' מ 1/2אבן שפה טרומה באורך  'מ 83.00

 .המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.( ל"כנ) ,מ"ס 30/50/15

40 001 64  

אבן שפה טרומה קשתית פנימית או חיצונית מעוגל במידות  'יח 108.00

25 . *17 

40 001 65  

,  25/100/17 במידות' מ 1אבן שפה טרומה באורך  'מ 75.00

 .(המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.( )ל"כנ) ,מ"ס 30/100/15

40 001 66  

.    ) מ "ס 23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות  'מ 59.00

 .(ומשענת בטון  המחיר כולל יסוד

40 001 67  

לאי תנועה במידות ' מ 1/4אבן שפה טרומה באורך  'מ 96.80

 .(ומשענת בטון המחיר כולל יסוד.)מ"ס 23/25/23

40 001 68  

לאי תנועה במידות ' מ 1/2אבן שפה טרומה באורך  'מ 69.50

 (.המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.)מ"ס 23/50/23

40 001 69  

אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות  'מ 66.90

המחיר כולל יסוד ומשענת .   )אפור מ בגוון"ס 23/50/15

 .(בטון

40 001 70  
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.  מ בגוון אפור"ס 10/100/20אבן גן טרומה במידות  'מ 48.40

 (המחיר כולל יסודמשענת בטון)

40 001 71  

מ  בגוון "ס 10/100/20אבן גן מעוגלת טרומה במידות  'מ 53.70

 (המחיר כולליסוד ומשענת בטון. )אפור

40 001 72  

המחיר כולל יסוד . )מ מעוגלת"ס 30/30/30אבן גן שיפועית  'מ 25.90

 .(ומשענת בטון

40 001 73  

  74 001 40 .תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע 'מ 5.30

' אבן גן שיפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכדו 'מ 110.90

, מעלות 90זוית ,(מעגל) 1/8לרבות יחידות פינה מעוגלת 

המחירכולל ).ע"או ש" אקרשטיין"מעלות תוצרת 135זוית 

 (יסוד ומשענת בטון

40 001 75  

  76 001 40 .כורכרית/תוספת לאבן גן עבור גימור אקרסטון  'מ 29.00

מ "ס 30/50/10דו שיפועית טרומה במידות /אבן תעלה  חד 'מ 64.20

 .(כולל יסוד ומשענת בטון .)בגוון אפור

40 001 77  

מ מהמסעה "ס 18אבן שפה לתחנת אוטובוס במידות בגובה  'מ 577.30

כדוגמת אקרשטיין או , ב"מצבמידות לפי פרט מתכנן ,

 (המחיר כולל יסוד ומשענתבטון).ע"ש

40 001 78  

מ באורך "ס 10גובה : אלמנט שוקת לניקוז מי גשם במידות  'יח 88.90

 .מ בגוון אפור"ס  30 מ וברוחב"ס 45

40 001 79  

בגוון צבע עשוי  100/100,תיחום גומה לעץ מרובע במידות  קומפ 558.80

 .מ"ס 80קוטר פנימי  אבניםטרומיות  4 -מ

40 001 80  
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בגוון צבע עשוי  120/120,תיחום גומה לעץ מרובע במידות  קומפ 532.40

 .מ"ס 100טרומיות קוטר פנימי   אבנים 4 -מ

40 001 81  

בגוון צבע , חוץ-מ "ס 122תיחום גומה לעץ עגול בקוטר  קומפ 586.10

 .מ"ס 100טרומיות קוטר פנימי   אבנים 5 -עשוי מ

40 001 82  

מ בקוטר פנימי "ס 100X100סריג אופקי לעצים במידות  קומפ 1,331.40

 .ברזל צבועה משתנה מיציקת

40 001 83  

 60מ קוטר בסיס "ס 170מגן לעץ במדרכות ממתכת בגובה  'יח 198.00

 .וצבוע בתנור לפי פרט מגולוון,  מ"ס

40 001 84  

  85 001 40 .בלבדמ עבור תיאום גומה "ס 20/10חגורת בטון במידות  'מ 58.10

  1 002 40 מסלעות   

המחיר כולל . לפי הפרט והמיפרט, מסלעה מאבנים ארגזיות ר"מ 303.00

כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות 

ימדד . וכיסי אדמה לשתילה בטון רזה יריעות גיאוטכניות

בלבד לגובה ' מ 2.5יבוצע לגובה של עד . לפי המפרט הכללי

 לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעהרב מכך יש 

 .קונסטרוקטיבית

40 002 2  

לפי הפרט , מסלעה קונסטרוקטיבית מאבנים ארגזיות ק"מ 252.00

כולל כל החומרים והעבודה כנדרש  המחיר. והמיפרט

, מילוי בגב המסלעה, בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה

באישור  סעיף זה. יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה

 .מנהל תחום גאוטכניקה וביסוס

40 002 3  

מ כולל כל "ס 40שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה  'מ 151.00

 .י התוכנית"כנדרש עפ החומרים והעבודה

40 002 4  
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  1 003 40 שילוט   

אספקה והתקנה של שלט משרד הבינוי והשיכון בגודל  'יח 3,549.90

. ג קיר לפי פרט"מותקן ע, מאבן חברונית לבנה, מ"ס 65/90

 .וצביעת אותיות לרבות סיתות, מיקום לפי תכנית

40 003 2  

אספקה והתקנה של שלט משרד הבינוי והשיכון בגודל  'יח 3,994.30

ג קיר לפי "מותקן ע, מאבן חברונית לבנה, מ"ס 85/117

 .וצביעת אותיות לרבות סיתות, מיקום לפי תכנית.פרט 

40 003 3  

אספקה והתקנה של שלט משרד הבינוי והשיכון בגודל  'יח 4,437.80

, מיקום לפי תוכנית. גושנית לפי פרט מאבן, מ"ס 70/50

 .לרבות סיתות וצביעת אותיות

40 003 4  

אספקה והתקנה של שלט משרד הבינוי והשיכון בגודל   'יח 4,881.40

, מיקום לפי תכנית.גושנית לפי פרט  מאבן, מ"ס  65/90

 .וצביעת אותיותלרבות סיתות 

40 003 5  

אספקה והתקנה של שלט משרד הבינוי והשיכון בגודל  'יח 5,547.50

, מיקום לפי תכנית. גושנית לפי פרט מ מאבן"ס 85/117

 .לרבות סיתות וצביעת אותיות

40 003 6  

עמוד שילוט דוגמת דגל עשוי אלומיניום אנודייז צבעוני  'יח 18,860.20

כולל לוח זכוכית צבעוני ותאורה באלומיניום  כולל חיתוך

 .פנימית

40 003 7  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 41 אדמת גן וחיפוי קרקע   

 -20ר בכמות של כ"מ 250קומפוסט לשטחים שגודלם עד  ק"מ 200.00

 ק לדונם"מ
41 001 2  

ק "מ -20ר בכמות של כ"מ 250קומפוסט לשטחים מעל  ק"מ 150.00

 לדונם
41 001 3  

אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע  ק"מ 60.00

 (ק"מ 15עבור כמות עד )בשטח  לרבות פיזור
41 001 4  

, אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע ק"מ 53.00

 (ק"מ 15עבור כמות מעל )בשטח  לרבות פיזור
41 001 5  

  6 001 41 .בעומק משתנה 20/50חיפוי אדמה בטוף גודל  טון 248.00

ק לרבות אריזה רכה "מ 1.5בשקי ענק  4-20טוף שחור  'יח 599.00

 .ויישור הובלה כולל פיזור
41 001 7  

ק לרבות אריזה רכה "מ 1.5בשקי ענק  4-20טוף אדום  'יח 508.50

 .ויישור הובלה כולל פיזור
41 001 8  

ק "מ 1.5ענק בשקי  0-8אדמת טוף גוון מעורב או אדום  'יח 461.00

 .הובלה כולל פיזור ויישור לרבות אריזה רכה
41 001 9  

מ "מ 10-20שחור לחיפוי קוטר /צהוב/טוף גס צבעוני חום ק"מ 290.00

 .כולל פיזור ויישור
41 001 10  

תערובת שתילה מצע לגן לערוגות פרחים חד שנתיים מסוג  ק"מ 480.00

 .כולל  פיזור ויישור ע"או ש 30גרין 
41 001 11  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 0-8תערובת טוף מצע לגן לערוגות פרחים חד שנתיים סוג   ק"מ 280.40

 .פיזור ויישור מ כולל"מ
41 001 12  

 0-4/  0-8שחור לחיפוי קוטר \צהוב\טוף גס צבעוני חום ק"מ 231.00

 .ויישור מ כולל  פיזור"מ
41 001 13  

  14 001 41 .מ"ס 10שבבי עצים כולל פיזור ויישור בשכבה של  ר"מ 25.00

ל או מקור אחר כולל פיזור ויישור "רסק גזם של קק ר"מ 14.00

 מ"ס 10בשכבה של 
41 001 15  

  1 002 41 עבודות השקיה   

  2 002 41 צנרת השקייה   

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי  הערה 

מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים 

כל ,' וכו Tמחברי  ,מחברים, הנדרשים לביצוע העבודה

חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא 

 .שן באביזרי

41 002 3  

  4 002 41 . 4מ דרג "מ 16צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 9.00

  5 002 41 . 4מ דרג "מ 20צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 11.00

  6 002 41 . 4מ דרג "מ 25צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 12.00

  7 002 41 . 4מ דרג "מ 32צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 14.00

  8 002 41 . 4מ דרג "מ 40צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 19.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  9 002 41 . 4מ דרג "מ 50צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 22.00

  10 002 41 . 4מ דרג "מ 63צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 26.00

  11 002 41 . 4מ דרג "מ 75צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 30.00

  12 002 41 . 6מ דרג "מ 16צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 10.00

  13 002 41 . 6מ דרג "מ 20צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 12.00

  14 002 41 . 6מ דרג "מ 25צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 13.00

  15 002 41 . 6מ דרג "מ 32צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 14.00

  16 002 41 . 6מ דרג "מ 40פוליאתילן בקוטר צינור  'מ 20.00

  17 002 41 . 6מ דרג "מ 50צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 25.00

  18 002 41 . 6מ דרג "מ 63צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 28.00

  19 002 41 . 6מ דרג "מ 75צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 34.00

  20 002 41 . 10מ דרג "מ 16צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 10.00

  21 002 41 . 10מ דרג "מ 20צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 12.00

  22 002 41 . 10מ דרג "מ 25צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 14.00

  23 002 41 . 10מ דרג "מ 32צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 16.00

  24 002 41 . 10מ דרג "מ 40צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 27.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  25 002 41 . 10מ דרג "מ 50בקוטר צינור פוליאתילן  'מ 29.00

  26 002 41 . 10מ דרג "מ 63צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 34.00

  27 002 41 . 10מ דרג "מ 75צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 39.00

  28 002 41 . 10מ דרג "מ 90צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 60.00

  29 002 41 . 16מ דרג "מ 16צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 12.00

  30 002 41 . 16מ דרג "מ 25צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 17.00

  31 002 41 . 16מ דרג "מ 32צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 20.00

  32 002 41 . 16מ דרג "מ 40צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 30.00

  33 002 41 . 16מ דרג "מ 50צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 35.00

  34 002 41 . 16מ דרג "מ 63צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 40.00

  35 002 41 . 16מ דרג "מ 75צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 50.00

  36 002 41 . 16מ דרג "מ 90צינור פוליאתילן בקוטר  'מ 72.00

, ע"מ נטפים או נען דן או ש"מ מווסת רע"מ 16טפטוף חום  'מ 6.00

' מ 2כולל מייצבים כל ' , מ -0.3 0.5 ש כל"ל 1.6-2.3

 .לקרקע

41 002 37  

, ע"מ נטפים או נען דן או ש"מ מווסת רע"מ 16טפטוף חום  'מ 6.00

' מ 2כולל מייצבים כל ' , מ 0.6- 0.8 ש כל"ל 1.6-2.3

 .לקרקע

41 002 38  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, ע"מ נטפים או נען דן או ש"מ מווסת רע"מ 16טפטוף חום  'מ 5.00

' מ 2כולל מייצבים כל ' , מ -1.0 2.0 ש כל"ל. 6-2.3

 .לקרקע

41 002 39  

מ "ס 10תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד  'מ 3.00

 בצורה ידנית
41 002 40  

מ "ס 15תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד  'מ 2.50

 בעזרת מכונה
41 002 41  

  42 002 41 .טפטפות 10מ עם "מ 16טבעת מצינור  'יח 40.00

  43 002 41 .טפטפות 20מ עם "מ 16טבעת מצינור  'יח 55.00

  44 002 41 .טפטפות 30מ עם "מ 16טבעת מצינור  'יח 70.00

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 1.00

 מ לרבות צנרת טפטוף"מ 16בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 45  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 1.20

 מ"מ 20בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 46  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 1.70

 מ"מ 25בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 47  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 2.00

 מ"מ 32בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 48  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 2.50

 מ"מ 40בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 49  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 3.00

 מ"מ 50בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 50  

תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים  'מ 3.80

 מ"מ 63בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 51  

לשימוש במים תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול  'מ 4.50

 מ"מ 75בקוטר  קולחין/מושבים
41 002 52  

  53 002 41 שרוולים   

כיסוי , הטמנת השרוול, מחירי השרוולים כוללים חפירה הערה 

 .בחול וסגירה
41 002 54  

  55 002 41 6.מ בדרג "מ 50שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 26.00

  56 002 41 10.מ בדרג "מ 50שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 30.00

  57 002 41 6.מ בדרג "מ 63שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 35.00

  58 002 41 10.מ בדרג "מ 63שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 38.00

  59 002 41 6.מ בדרג "מ 75שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 40.00

  60 002 41 10.מ בדרג "מ 75שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 45.00

  61 002 41 6.מ בדרג "מ 90שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 70.00

  62 002 41 10.מ בדרג "מ 90שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 75.00

  63 002 41 6.מ בדרג "מ 110שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 90.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  64 002 41 10.מ בדרג "מ 110שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 95.00

  65 002 41 10.מ בדרג "מ 160שרוול פוליאתילן בקוטר  'מ 135.00

  66 002 41 12.5.מ בדרג "מ 50או " 2בקוטר  P.V.C.שרוול  'מ 30.00

  67 002 41 12.5.מ בדרג "מ 110או " 4בקוטר  P.V.C.שרוול  'מ 45.00

  68 002 41 12.5.מ בדרג "מ 160או " 6בקוטר  P.V.C.שרוול  'מ 70.00

  69 002 41 12.5.מ בדרג "מ 20או " 8בקוטר  P.V.C.שרוול  'מ 100.00

  70 002 41 12.5.מ בדרג "מ 250או " 10בקוטר  P.V.C.שרוול  'מ 121.00

תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של  'מ 130.00

 .המצב לקדמותו ריצוף כולל החזרת/אספלט
41 002 71  

ע כולל "של ריין ליין או ש SUPER PROממטיר גיחה דגם  'יח 110.00

 .לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו פיה תואמת
41 002 72  

ע כולל פיה תואמת "של הנטר או ש  I-20ממטיר גיחה דגם  'יח 110.00

 .ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו לתוכנית
41 002 73  

ע כולל פיה "או ש RNאו  PRO-40ממטיר רוטרי דגם  'יח 90.00

לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר  רוטורית תואמת

 .למקומו

41 002 74  

ע "מיניסטאר של נען דן תוצרת ישראל או שמתז גיחה דגם  'יח 50.00

תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר  כולל פיה

 .למקומו

41 002 75  

  76 002 41 "3/4-"1/2.מתז בקוטר /אל נגר ממטיר 'יח 40.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  77 002 41 ראשי מערכת   

המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את  הערה 

 .הקוטר בתוכנית ההפעולות לפי
41 002 78  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 2ראש מערכת בקוטר  קומפ 4,639.00

מגוף ,כולל מד לחץ,י בקר השקייה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

 משחרר אויר משולב כדוגמת,מקטין לחץ,מסנן,הידרומטר

יציאה למי " 3/4ברז גן ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.א

ואביזרי חיבור מודולרים מסוג   ,ברזייה" 3/4ברז,פיקוד

 ע"פלסאון או שו

41 002 79  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות  1" 1/2ראש מערכת בקוטר  קומפ 4,034.00

מגוף ,כולל מד לחץ,י בקר השקייה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

משחרר אויר משולב כדוגמת ,לחץמקטין ,מסנן,הידרומטר

יציאה למי " 3/4ברז גן ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.א

ואביזרי חיבור מודולרים מסוג ,ברזייה "3/4ברז,פיקוד

 ע"פלסאון או שו

41 002 80  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 1ראש מערכת בקוטר  קומפ 2,824.00

כולל מד לחץ מגוף ,י בקר השקייה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

 משחרר אויר משולב כדוגמת,מקטין לחץ,מסנן,הידרומטר

, יציאה למי פיקוד" 3/4ברז גן ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.א

ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון  ,ברזייה" 3/4ברז

 ע"או שו

41 002 81  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  291עמוד 
  חתימת המציע: _____________
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והמטרה ללא הפעלות לטפטוף " 2ראש מערכת קוטר  קומפ 5,648.00

מגוף ,כולל מד לחץ,י בקר השקיה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

משחרר אויר ,וסת לחץ,מקטין לחץ,שני מסננים,הידרומטר

" 3/4ברז גן ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.אוטומטי כדוגמת א

מסוג  וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים יציאה למי פיקוד

 ע"שו/פלאסון

41 002 82  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות  1" 1/2ראש מערכת קוטר  קומפ 4,539.00

מגוף ,כולל מד לחץ,י בקר השקיה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

משחרר אויר ,וסת לחץ,מקטין לחץ,שני מסננים,הידרומטר

" 3/4ברז גן ,אלכסון מגוף,ע"שו/י.ר.משולב כדוגמת א

ואביזרי חיבור מודולרים מסוג , וברזייה יציאה למי פיקוד

 ע"שו/פלסאון

41 002 83  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 1ראש מערכת בקוטר  קומפ 3,026.00

מגוף ,כולל מד לחץ,י בקר השקיה לפי כמות"מופעל ע

מד מים עם פלט חשמלי או ,הידראולי ראשי מברונזה

משחרר אויר ,וסת לחץ,מקטין לחץ,שנימסננים,הידרומטר

" 3/4ברז גן ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.משולב כדוגמת א

ואבזרי חיבור מודולרים מסוג ,וברזייה יציאה למי פיקוד

 ע"שו/פלסאון

41 002 84  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 2ראש מערכת בקוטר  קומפ 3,833.00

לרבות מד , י זמן"עפי בקר השקייה הפועל "מופעל ע

, מסנן מקטין לחץ,מפלסטיק מגוף הידראולי ראשי,לחץ

, מגוף אלכסון,ע "י או שו.ר.משחרר אוירמשולב כדוגמת א

ואביזרי , ברזייה" 3/4ברז, יציאה למי פיקוד"3/4ברז גן 

 .ע"חיבורמודולרים מסוג פלאסון או שו

41 002 85  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

והמטרה ללא הפעלות לטפטוף 1" 1/2ראש מערכת בקוטר  קומפ 3,127.00

לרבות מד , י זמן"י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע

, מסנן מקטין לחץ,מפלסטיק מגוף הידראולי ראשי,לחץ

, מגוף אלכסון,ע "י או שו.ר.משחרר אויר משולב כדוגמת א

, ברזייה" 3/4ברז, יציאה למי פיקוד" 3/4ברז גן 

 .ע"ואביזריחיבור מודולרים מסוג פלאסון או שו

41 002 86  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 1ראש מערכת בקוטר  קומפ 2,421.00

לרבות מד , י זמן"י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע

, מסנן מקטין לחץ,מפלסטיק מגוף הידראולי ראשי,לחץ

, מגוף אלכסון,ע "י או שו.ר.משחרר אוירמשולב כדוגמת א

, ברזייה" 3/4ברז, יציאה למי פיקוד" 3/4ברז גן 

 .ע"ואביזריחיבור מודולרים מסוג פלאסון או שו

41 002 87  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 2ראש מערכת בקוטר  קומפ 4,337.00

לרבות מד , י זמן"י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע

מקטין ,שני מסננים,מגוף הידראולי ראשימפלסטיק,לחץ

מגוף ,ע "י אושו.ר.ממשחרר אויר משולב כדוגמת א, לחץ

" 3/4ברז, י יציאה למי פיקוד"3/4ברז גן , אלכסון

 .ע"ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו,ברזייה

41 002 88  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות  1" 1/2ראש מערכת בקוטר  קומפ 3,732.00

, לרבות מד לחץ, י זמן"י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע

מקטין ,מסנניםשני ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק

מגוף ,ע "י או שו.ר.משחרר אויר משולב כדוגמת א,לחץ

, ברזייה" 3/4ברז, יציאה למי פיקוד" 3/4ברז גן , אלכסון

 .ע"ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו

41 002 89  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות " 1ראש מערכת בקוטר  קומפ 2,824.00

, לרבות מד לחץ, זמן י"י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע

, מקטין לחץ, שני מסננים,מפלסטיק מגוף הידראולי ראשי

, מגוף אלכסון,ע "י או שו.ר.משחרר אויר משולב כדוגמת א

ואביזרי , ברזייה" 3/4ברז, יציאה למי פיקוד" 3/4ברז גן 

 .ע"חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו

41 002 90  

" 2מסנן אוטומטי בקוטר תוספת לראש מערכת עבור  קומפ 5,345.00

 .פילטומט לרבות בקר הידראולי כדוגמת טף או
41 002 91  

הכוללת מגוף " 2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר  קומפ 756.00

התפצלות , ברזון תלת דרכי,מברונזה עם רקורד הידראולי

 .ממניפול ואביזרי חיבור

41 002 92  

הכוללת  11" /2בקוטר תוספת לראש מערכת עבור הפעלה  קומפ 686.00

, ברזון תלת דרכי,מברונזה עם רקורד מגוף הידראולי

 .התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור

41 002 93  

הכוללת מגוף " 1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר  קומפ 524.00

התפצלות , ברזון תלת דרכי,מברונזה עם רקורד הידראולי

 .ממניפול ואביזרי חיבור

41 002 94  

הכוללת מגוף " 2וספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר ת קומפ 555.00

התפצלות , מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד הידראולי

 .ממניפול ואביזרי חיבור

41 002 95  

הכוללת 11" /2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר  קומפ 454.00

, מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד מגוף הידראולי

 .ממניפול ואביזרי חיבורהתפצלות 

41 002 96  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

הכוללת מגוף " 1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר  קומפ 313.00

התפצלות , מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד הידראולי

 .ממניפול ואביזרי חיבור

41 002 97  

מותקן על הפעלה " 1/2תוספת עבור שסתום ואקום מפליז  קומפ 140.00

 .בראש מערכת
41 002 98  

וע מותקן על "ואו ש" 3/4תוספת עבור שסתום ואקום עמק  קומפ 81.00

 .מערכת הפעלה בראש
41 002 99  

בלום " אורלייט" 2/840ארון לראש מערכת  קומפ 1,950.00

מידות לפי גודל ראש , ע מאושר"או ש," פלסגן"/גארד

כולל סוקל , מ בכל צד רווח לתחזוקה"ס 15+ המערכת 

יציקת בטון לסוקל וכל העבודות  ,תואם עליו יותקן הארון

 .ומנעול מסטר, להתקנה הדרושות

41 002 100  

בלום " אורלייט" 2/1100ארון לראש מערכת  קומפ 3,500.00

מידות לפי גודל ראש , מאושר ע"או ש," פלסגן"/גארד

כולל סוקל , מ בכל צד רווח לתחזוקה"ס 15+ המערכת 

 וכל העבודותיציקת בטון לסוקל , תואם עליו יותקן הארון

 .ומנעול מסטר, הדרושות להתקנה

41 002 101  

בלום " אורלייט" 2/1250ארון לראש מערכת  קומפ 4,000.00

מידות לפי גודל ראש , מאושר ע"או ש," פלסגן"/גארד

כולל סוקל , מ בכל צד רווח לתחזוקה"ס 15+ המערכת 

 יציקת בטון לסוקל וכל העבודות, תואם עליו יותקן הארון

 .ומנעול מסטר, להתקנההדרושות 

41 002 102  

בלום " אורלייט" 2/1640ארון לראש מערכת  קומפ 5,000.00

מידות לפי גודל ראש , מאושר ע"או ש," פלסגן"/גארד
41 002 103  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל סוקל , מ בכל צד רווח לתחזוקה"ס 15+ המערכת 

יציקת בטון לסוקל וכל העבודות , תואם עליו יותקן הארון

 .ומנעול מסטר, הדרושות להתקנה

מצינור מים " 1חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  קומפ 4,000.00

, תיאומים, גילוי הצנרת, חפירה, מים -כולל מד, קיים

 .המים לפי פרט הכל לפי דרישות ספק, מגופים, אישורים

41 002 104  

מצינור  1" 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  קומפ 6,000.00

, תיאומים, גילוי הצנרת, חפירה, מים -מדכולל , מים קיים

 .ספק המים לפי פרט הכל לפי דרישות, מגופים, אישורים

41 002 105  

מצינור מים " 2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  קומפ 7,500.00

, תיאומים, גילוי הצנרת, חפירה, מים -כולל מד, קיים

 .המים לפי פרט הכל לפי דרישות ספק, מגופים, אישורים

41 002 106  

  107 002 41 מערכת מיחשוב   

תוצרת מוטורולה  DC-1 XRמחשב השקייה דגם סקורפיו  קומפ 4,500.00

בעל  C - 54בארון הגנה מסוג , ע"או איריסל אגם שו,

כולל , ארון ההשקייה  נעילה כפולה על יציקת בטון או על

 .סוללה לחמש שנים

41 002 108  

תוצרת מוטורולה  DC-4 XRסקורפיו מחשב השקייה דגם  קומפ 7,500.00

חיבור לחשמל , מצבר , כולל מטען , ע"או איריסל אגם שו,

פוטואלקטרי לטעינה סולארית  עמודים או לחילופין תא

בעל נעילה כפולה על יציקת בטון  C - 54בארון הגנה מסוג ,

כולל אישור חשמלאי מוסמך , או על ארון ההשקייה 

 .לחיבוריהחשמל

41 002 109  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תוצרת מוטורולה או  DC-8דגם Mל אך מחשב אירינט "כנ קומפ 10,000.00

חיבור לחשמל עמודים , מצבר, כולל מטען." איריסל אגם"

בארון , או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית

בטון או על  בעל נעילה כפולה על משטח,  -C 54הגנהמסוג 

ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי 

 .חשמלה

41 002 110  

תוצרת מוטורולה  DC-16דגם Mל אך מחשב אירינט "כנ קומפ 12,000.00

חיבור לחשמל , מצבר, כולל מטען." איריסל אגם"או 

, עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית

בטון  בעל נעילה כפולה על משטח,  -C 54בארון הגנה מסוג 

חשמלאי מוסמך לחיבורי או על ארון השקיה כולל אישור 

 .החשמל

41 002 111  

יחידת קצה אלחוטית מסוג אירינט תוצרת מוטורולה או  קומפ 45,000.00

 VI-0ארון מיגון , אנטנות, כולל תקשורת כפולה, שווה ערך

כולל אישורחשמלאי מוסמך לחיבורי , על יציקת בטון

 .החשמל

41 002 112  

הפעלות תוצרת  4עד  -1מ GSI DCמחשב השקייה מסוג  קומפ 4,000.00

גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סלולארית ' חב

עמודים אול לחלופין תא  חיבור לחשמל, מצבר, כולל מטען

,  C 54-בארון הגנה מסוג , פוטואלקטרי לטעינה סולארי

, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה

 .כולל אישורחשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל

41 002 113  

הפעלות תוצרת  8עד  -5מ GSI DCמחשב השקייה מסוג  קומפ 6,000.00

גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סלולארית ' חב

עמודים אול לחלופין תא  חיבור לחשמל, מצבר, כולל מטען

,  C 54-בארון הגנה מסוג , פוטואלקטרי לטעינה סולארי

41 002 114  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, ארון ההשקיהבעל נעילה כפולה על משטח בטון או על 

 .כולל אישורחשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל

הפעלות תוצרת  16עד  -9מ GSI DCמחשב השקייה מסוג  קומפ 8,000.00

גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סלולארית ' חב

עמודים אול לחלופין תא  חיבור לחשמל, מצבר, כולל מטען

,  C 54-הגנה מסוג בארון , פוטואלקטרי לטעינה סולארי

, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה

 .כולל אישורחשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל

41 002 115  

סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס  'יח 350.00

 .סולונואידים מחוזקלארון
41 002 116  

  117 002 41 .מקומי הפועל לפי זמן DC-1מחשב  'יח 300.00

  118 002 41 .מקומי הפועל לפי זמן bluetooth DC-1מחשב  'יח 600.00

  119 002 41 .מקומי הפועל לפי זמן DC-4מחשב  'יח 700.00

  120 002 41 .מקומי הפועל לפי זמן DC-6מחשב  'יח 950.00

  121 002 41 .מקומי הפועל לפי זמן DC-9מחשב  'יח 1,450.00

  122 002 41 אביזרי השקייה שונים   

  123 002 41 .בכפוף לאישור מפקח בלבד הערה 

  124 002 41 .ע"שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש קומפ 330.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז  /שסתום ואקום מחלק קומפ 350.00

 .ע"ריין ליין או ש
41 002 125  

לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין " 1נקודת ויסות בקוטר  קומפ 400.00

 .ע"ליין או ש
41 002 126  

לפי פרט כולל הגנה בארגז  1" 1/2נקודת ויסות בקוטר  קומפ 600.00

 .ע"ריין ליין או ש
41 002 127  

לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין " 2נקודת ויסות בקוטר  קומפ 900.00

 .ע"ליין או ש
41 002 128  

הגנה כולל , לפי פרט'' 2מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר  קומפ 650.00

 .ע"או ש בארגז ריין לייו
41 002 129  

כולל , לפי פרט 1" 1/2מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר  קומפ 500.00

 .ע"לייו או ש הגנה בארגז ריין
41 002 130  

כולל הגנה , לפי פרט'' 1מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר  קומפ 350.00

 .ע"או שו בארגז ריין ליי
41 002 131  

מ כולל מכסה עם "ס 60אביזרים מבטון בקוטר שוחת  קומפ 1,250.00

 .כיתוב השקייה
41 002 132  

מ כולל מכסה עם "ס 80שוחת אביזרים מבטון בקוטר  קומפ 1,650.00

 .כיתוב השקייה
41 002 133  

  1 003 41 גינון ונטיעה   

הגדרת סטנדרטים "הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת  הערה 

עציון בהוצאת משרד של יעקב " לשתילי גננות ונוי 41 003 2  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

המחלקה ( מ"שה) שרות ההדרכה והמקצוע, החקלאות

 .להנדסת הצומחגגנות ונוף

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד  הערה 

 .לבלוב
41 003 3  

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם  הערה 

 .שנה -1אחריות ל קומפוסט כולל
41 003 4  

 25כולל חריש לעומק , הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ר"מ 4.50

המחיר כולל כל הנדרש לביצוע  ,תיחוח ויישור, מ"ס

 .'שימוש בכלים מכניים וכו: העבודה כגון

41 003 5  

זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג , דשן אורגני ר"מ 3.00

ב "קו 20קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 

יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט  .לדונם

 המחיר. ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר

כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים 

 .וחומרי דישון

41 003 6  

 100גרם סופר פוספט לדונם ו  80דישון יסוד בכמות של  ר"מ 3.00

כל הנדרש לביצוע  המחיר כולל. ג אשלגן כלורי לדונם"ק

 .והצנעה  העבודה כגון שימוש בכלים מכניים

41 003 7  

ידוע  N P:K:תוספת דשן כימי איטי תמס בעל הרכב  ר"מ 2.00

" מולטיגרין"ומאושר מראש לסוג הצמחייה הנדרש מסוג 

ג "ק 50 /ר "למ גרם 50ע בכמות של "של הגרעין או ש

 .לדונם

41 003 8  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 /י המתכנן "מרבדי דשא מזן הנדרש עאספקה והנחה של  ר"מ 20.00

. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המפקח

 -המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה 

 דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים, הדברת מזיקי קרקע

ריסוסים , הידוק במעגילה -הנדרשים לאחר שתילה 

 .ודישוני המרצה

41 003 9  

והנחה של מרבדי דשא מזן אלטורו או דרבן או אספקה  ר"מ 22.00

יש לקבל אישור . המפקח /י המתכנן "פספלום הנדרש ע

המחיר כולל את כל הטיפולים . מהמפקח על מקור הדשא

דשני , הדברת מזיקי קרקע -הנדרשים טרום שתילה 

 -ראשלקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה 

 .המרצהריסוסים ודישוני  ,הידוק במעגילה

41 003 10  

י "אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן קיקויו הנדרש ע ר"מ 19.00

יש לקבל אישור מהמפקח על מקור . המפקח /המתכנן 

המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים טרום . הדשא

דשני ראש לקומפוסט וכל , הדברתמזיקי קרקע -שתילה 

, הידוק במעגילה -הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה 

 .ריסוסים ודישוניהמרצה

41 003 11  

אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן יבלית קרוס וואן  ר"מ 21.00

יש לקבל אישור מהמפקח . המפקח /י המתכנן "הנדרש ע

המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים . על מקור הדשא

דשני ראשלקומפוסט , הדברת מזיקי קרקע -טרום שתילה

הידוק  -שתילה וכל הטיפולים הנדרשים לאחר 

 .ריסוסים ודישוני המרצה,במעגילה

41 003 12  

  13 003 41 אספקה ונטיעה של פלגים ושתילונים מתבנית 'יח 2.50

  14 003 41 אספקה ונטיעה של גיאופיטים צמחי פקעת 'יח 4.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 125מיכל בנפח ,  1אספקה ונטיעה של עונתיים גודל  'יח 2.50

 .כוסיות, ק"סמ
41 003 15  

, ק"סמ 125מיכל בנפח  1,אספקה ונטיעה של צמחים גודל  'יח 3.50

 .כוסיות
41 003 16  

, ק"סמ 250מיכל בנפח  2,אספקה ונטיעה של צמחים גודל  'יח 5.00

 .שקיות גידול
41 003 17  

, ליטר 1מיכל בנפח ,  3גודל , אספקה ונטיעה של צמחים 'יח 8.00

 .שקיות גידול
41 003 18  

, ליטר 1מיכל בנפח ,  3גודל , ערעריםאספקה ונטיעה של  'יח 10.00

 .שקיות גידול
41 003 19  

או , ליטר 3מיכל בנפח ,  4גודל , אספקה ונטיעה של צמחים 'יח 16.00

 .שקית
41 003 20  

, ליטר 3מיכל בנפח ,  4גודל , אספקה ונטיעה של ערערים 'יח 20.00

 .שקיות גידול
41 003 21  

  22 003 41 .ליטר נפח מיכל 6 - 5אספקה ונטיעה של צמחים גודל  'יח 33.00

  23 003 41 .ליטר נפח מיכל 10 - 6אספקה ונטיעה של צמחים גודל  'יח 48.00

  24 003 41 .ליטר נפח מיכל 25 - 7אספקה ונטיעה של צמחים גודל  'יח 120.00

הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים "על פי  -נטיעת עצים  הערה 

 2016, "הכפרהחקלאות ופיתוח  משרד, לגננות ולנוי
41 003 25  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 20מדוד : מ"מ 25קוטר גזע  - 7אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 200.00

מפותח ,' מ 2.3גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס

או מהקרקע באותו , לפחות ליטר 25ממיכל בנפח . ויפה 

 .מחיר

41 003 26  

מדוד : מ "מ 35קוטר גזע  - 7.5אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 250.00

,' מ 2.5גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20

או מהקרקע , לפחות ליטר 25ממיכל בנפח . מפותח ויפה 

 .באותו מחיר

41 003 27  

 25קוטר גזע  - 7אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 280.00

גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס20מדוד : מ"מ

או , ליטר לפחות 25 בנפחממיכל . מפותח ויפה ,' מ 2.3

 .מהקרקע באותו מחיר

41 003 28  

 35קוטר גזע  - 7.5אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 300.00

גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20מדוד : מ "מ

או , ליטר לפחות 25ממיכלבנפח . מפותח ויפה ,' מ 2.5

 .מהקרקע באותו מחיר

41 003 29  

אשר  7-7.5עצים כולל אחריות לקליטה גודל נטיעת  'יח 70.00

 .י המזמין"יסופקו ע
41 003 30  

 20מ מדוד "מ 40קוטר גזע  - 8אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 300.00

מפותח ,' מ 3גובה מינימלי , הגזע מהקרקע מ במעלה"ס

, ליטר לפחות 50ממיכל בנפח  .ענפי שלד 2מינימום , ויפה

 .או מהקרקע באותו מחיר

41 003 31  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מדוד :  מ"מ 50קוטר גזע  - 8.5אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 370.00

,' מ 3.3גובה מינימלי , הגזע מהקרקע מ במעלה"ס 20

ליטר  50ממיכל בנפח  .ענפי שלד 2מינימום , מפותח ויפה

 .או מהקרקע באותו מחיר, לפחות

41 003 32  

'' 2-2.5גזע קוטר  - 8אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 380.00

,' מ 2גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20מדוד 

ליטר  50ממיכל בנפח . שלד ענפי 2מינימום , מפותח ויפה

 .או מהקרקעבאותו מחיר, לפחות

41 003 33  

 50קוטר גזע  - 8.5אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 420.00

מינימלי גובה , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20מדוד :  מ"מ

 50ממיכל בנפח . ענפי שלד 2מינימום , מפותח ויפה,' מ 3.3

 .או מהקרקע באותו מחיר, ליטר לפחות

41 003 34  

  35 003 41 .י המזמין"אשר יסופקו ע 8-8.5נטיעת עצים גודל  'יח 90.00

 20מדוד : מ"מ 63קוטר גזע  - 9אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 480.00

מפותח ,' מ 3.5גובה מינימלי , הגזע מהקרקע מ במעלה"ס

או , ליטר לפחות 72ממיכל בנפח  .ענפים 3מינימום , ויפה

 .מהקרקע באותו מחיר

41 003 36  

מדוד : מ"מ 75קוטר גזע  - 9.5אספקה ונטיעת עצים גודל  'יח 580.00

,' מ 3.8גובה מינימלי , הגזע מהקרקע מ במעלה"ס 20

ליטר  72ממיכל בנפח  .ענפים 3מינימום , מפותח ויפה

 .או מהקרקע באותו מחיר, לפחות

41 003 37  

 63קוטר גזע  - 9אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 620.00

גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20מדוד : מ"מ
41 003 38  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 72ממיכל בנפח . ענפים 3מינימום , מפותח ויפה,' מ 3.5

 .או מהקרקעבאותו מחיר, ליטר לפחות

 75קוטר גזע  - 9.5אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  'יח 680.00

גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע"ס 20מדוד : מ"מ

 72ממיכל בנפח . ענפים 3מינימום , מפותח ויפה,' מ 3.8

 .או מהקרקע באותו מחיר, ליטר לפחות

41 003 39  

אשר  9-9.5נטיעת עצים כולל אחריות לקליטה גודל  'יח 120.00

 .י המזמין"עיסופקו 
41 003 40  

כליל ואדר , אלון) 7תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 50.00

 .(סורי
41 003 41  

כליל ואדר , אלון) 7.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 90.00

 .(סורי
41 003 42  

כליל ואדר , אלון) 8תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 100.00

 .(סורי
41 003 43  

כליל ואדר , אלון) 8.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 160.00

 .(סורי
41 003 44  

כליל ואדר , אלון) 9תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 160.00

 .(סורי
41 003 45  

כליל ואדר , אלון) 9.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  'יח 240.00

 .(סורי
41 003 46  

  47 003 41 נטיעת דקלים וזיתים   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע הערה 

לפחות ' מ 2.5כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה 

לפני הגעתם לאתר ולא , ואחראיות לקליטת עצים אלו

המחיר כולל אחריות לקליטת . יתקבלו עציםבדיעבד

 .עציםאלו למשך שנה אחת

41 003 48  

תמר מצוי זן חיאני מעמק  אספקה ונטיעת עץ דקל מסוג 'יח 2,700.00

מדוד מפני קרקע ועד ' מ 2.0גובה גזע , מפרט בית שאן לפי

 .להסתעפות הכפות

41 003 49  

אספקה ונטיעת עץ דקל מסוג תמר מצוי זן חיאני מעמק  'יח 4,800.00

מדוד מפני קרקע ועד ' מ 4.0גובה גזע , מפרט בית שאן לפי

 .להסתעפות הכפות

41 003 50  

' מ 0.3מ מדוד "ס 30זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע  'יח 2,400.00

 ליטר קומפוסט לעץ 100עד  60לרבות   ,מפני הקרקע
41 003 51  

מפני ' מ 0.3מ מדוד "ס 60מזן סורי קוטר גזע " עתיק"זית  'יח 6,720.00

 ליטר קומפוסט 100עד  60 לרבות, הקרקע
41 003 52  

, גזע שחור . עתיקים " אקזמפלר "אספקה ונטיעת עצי זית  'יח 5,500.00

 .צול 20קוטר מעל 
41 003 53  

דונם גינון אינטנסיבי בהתאם להנחיות  1חודש אחזקה של  קומפ 800.00

 .כולל תשלום עבור מים, הכללי המזמין והמפרט
41 003 54  

דונם גינון אקסטנסיבי בהתאם  1חודש אחזקה של  קומפ 250.00

 .כולל תשלום עבור מים, והמפרט הכללי להנחיות המזמין
41 003 55  

ע "ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש ר"מ 2.00

 .לקטילת עשביית בר
41 003 56  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עשוי "ס 100מ קוטר "ס 100מגביל שורשים גובה  'יח 220.00

עטיפת חצץ לכל האביזרים הנדרשים  מפוליפרופילן כולל

 .להתקנה ולפי פרט

41 003 57  

מ "ס 20העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד  'יח 450.00

י המפרט "כולל כל ההכנות הנדרשות  עפ בתחום הרשות,

 .המצורף

41 003 58  

-20העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע  'יח 800.00

בתחום הרשות כולל כל ההכנות ' מ 3מעל  מ ובגובה"ס 40

 .י  המפרט המצורף"הנדרשות עפ

41 003 59  

העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל  'יח 1,400.00

בתחום הרשות כולל כל ההכנות ' מ 3מעל  מ ובגובה"ס 40

 .י המפרט המצורף"הנדרשות עפ

41 003 60  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 42 שילוט גן   

בפרק פרגולות וכל המפורטים , מתקנים, מחירי ריהוט חוץ הערה 

( אימפגרנציה)העץ מטופל , זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע

 .מגולוונת וצבועה בתנור המתכת, ומטופל גם נגד טרמיטים

42 001 2  

אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי  ר"מ 1,064.00

 .ולוח מתכת מפרופילי מתכת

42 001 3  

שטח ציבורי עשוי  אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או ר"מ 975.00

 .ולוח עץ מפרופילי מתכת

42 001 4  

  1 002 42 ספסלים ומערכות ישיבה   

 45מ וגובה "ס 45/150ספסל מלבני מבטון טרום במידות  'יח 843.00

 .גמר אפור, מ"ס

42 002 2  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  45מ וגובה "ס 45/150ספסל מלבני מבטון טרום במידות  'יח 931.00

 .או דמוי אבן או גרנוליט רחוץ גמר צבע,  מ"ס

42 002 3  

מ "ס 67/205במידות , עץ או מתכת+ספסל מבטון טרום 'יח 1,224.00

משטח הישיבה והמשענת מלוחות עץ בעובי  .מ"ס 79וגובה 

 .הבטון בגמר גרנוליט. מ"ס 5.5

42 002 4  

מ עם בסיס יצקת ברזל ושלבי "ס 76/195ספסל גן במידות  'יח 1,100.00

 .עץ מעוצב וצבוע

42 002 5  

מגולוון וצבוע ,' מ 1.4ספסל ממתכת מנוקבת באורך  'יח 1,846.00

 .בתנור

42 002 6  

  7 002 42 .מגולוון וצבוע בתנור,' מ 2ספסל ממתכת מנוקבת באורך  'יח 1,943.00

  8 002 42 מערכות ישיבה   

שולחן ( אימפרגנציה)מערכת ישיבה מלוחות עץ מטופל  קומפ 1,509.00

 .ושני ספסלי צדמ "ס 75X190במידות 

42 002 9  

אנשים עם לוח משחק  4מערכת ישיבה מרובעת ל  קומפ 3,549.00

לרבות מושבי בטון   85/85/10 ממוזאייקה מלוטשת

 .מ "ס 35/35

42 002 10  

מערכת ישיבה מלבנית עם לוח משחק ממוזאייקה  קומפ 5,547.00

לרבות שני ספסלי צד מלוחות עץ  80/160/10מלוטשת 

 160/30ס "מ. וצבוע במידות( אימפרגנציה)מטופל 

42 002 11  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 160/80מערכת ישיבה מלבנית ממוזאייקה מלוטשת  קומפ 5,502.00

מבטון מורכבים על שלד צינור  לרבות שני ספסלי צד

 .מ"ס 160/30מגולוון במידות 

42 002 12  

  1 003 42 מחסומים לרכב   

בגוון גרנוליט או  30/30/80לרכב , מחסום אופקי מבטון 'יח 425.00

 .מעוגן לקרקע, צבע

42 003 2  

מחסום קובייה מבטון בגימורים שונים או דמוי אבן או  'יח 425.00

מ "ס 65בגובה ברוטו  40/40/65  גרנוליט במידות

 .המחסום מעוגן ומבוטן בקרקע

42 003 3  

מ מעוגן ומבוטן "ס 85עמוד מחסום מיצקת ברזל בגובה  'יח 531.00

 .בקרקע

42 003 4  

  1 004 42 אשפתונים וברזיות   

מ בגימורים "ס 40/40/80אשפתון מרובע מבטון טרום  'יח 640.00

 .'כורכרי וכו ,גרנוליט: שונים כגון

42 004 2  

 40אשפתון סורג ממתכת מידות מיכל ללא בסיס בקוטר  'חי 876.00

 .מ "ס 60מ גובה "ס

42 004 3  

, צבוע בתנור ללא מכסהאשפתון מפח מגולוון ומנוקב  'יח 754.00

 .מ  "ס 60מ גובה "ס 40בקוטר  מידות מיכל ללא בסיס

42 004 4  

מ או "ס 65מ בגובה "ס 45אשפתון עשוי עץ ובטון קוטר  'יח 1,144.00

מיכל מפח מגולוון  ומכסה , מעץ מטופל מעטפת, מרובע

 .ניירוסטה

42 004 5  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  6 004 42 ברזיות   

הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים מחירי ברזיות כוללים  הערה 

 .'הדרושים וכו והחיבורים

42 004 7  

ברזיה בצורת גליל מבטון טרום בגימורים שונים כגון  קומפ 2,915.00

 100מ בגובה "ס 35שוקת בקוטר  'כורכרי וכו, גרנוליט

 .(אנטי ונדאלי)מ כולל ברז לחצן מוגן "ס

42 004 8  

מבטון טרום בציפוי גרנוליט שוקת ברזיה בצורת תיבה  קומפ 2,915.00

מ כולל ברז לחצן מוגן "ס 100בגובה  מ"ס 35/35במידות 

 ( .אנטי ונדאלי)

42 004 9  

 70ו  85" נטו"מ וגובה "ס 40ברזיה בשני גבהים רוחב  קומפ 3,718.00

 .(אנטי ואנדלי)ברזי לחצן מוגנים  2כולל  מ מבטון טרום"ס

42 004 10  

מ ובעומק "ס 30/40שוקת לכלבים במידות  /בריכת ניקוז , 'יח 476.00

לצינור .לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה  "2מ "ס 35

 פלסטי

42 004 11  

  1 005 42 מתקני משחק   

המידות המצוינות להלן הינן מידות השטח הנדרש עבור  הערה 

 .המתקן המתקן ולא מידות

42 005 2  

 מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל הערה 

או /מגלוונת וצבועה בתנור ו או מתכת/ו( אימפרגנציה)

 .פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות 

42 005 3  

  4 005 42 . 40.1.050משטח בטון כבסיס למשטח גומי ראה סעיף  הערה 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

י פיזור והידוק מצעים ראה פרק "הכנת משטח ליציקה ע הערה 

.51 

42 005 5  

מ של כפר גלעדי או "מ 1-2"  גרעינית"מצע לגן ילדים מסוג  ק"מ 351.00

 .כלשהו שווה ערך בעובי

42 005 6  

צבעוני בעובי של , יציקת משטח גומי למתקני משחקים ר"מ 301.00

מרצף ).בהתאם להוראות יצרן המתקנים . מ"מ 25לפחות 

 .(משולמת בניפרד בטון כתשתית  למשטח הגומי

42 005 7  

צבעוני בעובי של , משחקים ריצוף באריחי גומי למתקן ר"מ 297.00

מרצף ).בהתאם להוראות יצרן המתקנים . מ"מ 25לפחות 

 .(משולמת בניפרד בטון כתשתית  למשטח הגומי

42 005 8  

( לא מלוח)אספקה ופיזור חול ים נקי מפסולת וגופים זרים  ק"מ 106.00

 40לפינות משחקים בגובה מינימלי של  ,כדרישת התקן

 .מ"ס

42 005 9  

" גראס-פולי"דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם  ר"מ 239.00

. המורכב משתי שכבות, ע"או ש" פוליטן ספורט"תוצרת 

ללא פסולת )מ "ס 1-4בגודל  SBRשכבה תחתונה פתיתי 

דשא סינטטי עם מילוי חול  -שכבה עליונה,( צמיגים

משתנה בהתאם להוראות  -SBRעובי שכבת ה, סיליקט

י מכון "גובה נפילה מאושרת ע וטבלת יצרן המתקנים

 .התקנים

42 005 10  

 -3ב" ספורט קוט"ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג  ר"מ 24.00

 .האמולסיה שכבות לרבות שכבת

42 005 11  

 300שכבות בעובי  2צביעת משטח בטון בצבע פוליאוריטני  ר"מ 44.00

. ע מאושר"גרמניה או ש" רינול"כדוגמת , מיקרון כל אחת

42 005 12  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בשחיקה ומתאים לשמוש  בעל עמידות מעולההצבע 

 .'עבורגלגיליות וכו

המתכנן יגדיר את , המחיר לצרכי אומדן ראשוני בלבד הערה 

 .בהתאם המיתקן ויתמחר

42 005 13  

ר לרבות "מ 10X10מתקן משולב לילדים בדרישת שטח של  קומפ 20,413.00

מדרגות ולוח , מתקן הליכת ידיים, מגלשה ,משטחים

 .משחק 

42 005 14  

 15X15משולב לילדים בדרישת שטח של ( בינוני)מתקן  קומפ 58,222.00

, מגלשת צינור, מגלשת גלילים, ר לרבות משטחים"מ

, צינור טיפוס ספיראלי, עלייה מדרגות, מגלשה ספיראלית

 .רשת טיפוס מכבלים וגגונים, גשר קשתי

42 005 15  

  16 005 42 מתקני משחק בודדים  הערה 

  17 005 42 .'מ 5.5קרוסלה עגולה לילדים בדרישת שטח של קוטר  קומפ 6,374.00

  18 005 42 .'מ 3/4.5מתקני קפיץ לילדים בדרישת שטח של  קומפ 1,420.00

  19 005 42 .'מ 3פטרייה קפיצית לילדים בדרישת שטח של קוטר  קומפ 1,331.00

  20 005 42 .'מ 6/6.5מתקן נדנדות דו מושבי בדרישת שטח של  קומפ 2,130.00

, מתח, סולם כבלים, מתקן כושר משושה הכולל סולם אנכי קומפ 18,638.00

גלישה ועליות ידיים בדרישת שטח של  צינור, כבל טיפוס

 .'מ 6/6

42 005 21  

  1 006 42 פרגולות   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות מתכת וקירוי עץ מאלמנטים ,פרגולה מפרופילים  ר"מ 1,242.00

 .לפי פרט' מ 2.5בגובה ,רשת עץ או  'מ 1.5/2.5בגודל 

42 006 2  

  3 006 42 .פרגולה מפרופילי פלדה עם קירוי מפח מחורר לפי פרט ר"מ 1,366.00

פרגולה עשויה מפרופילי פלדה והצללה מקורות ורשת עץ  ר"מ 1,242.00

 .לפי פרט

42 006 4  

קירוי אופקי בסרגלים , פרגולה מעמודי עץ וקורות עץ  ר"מ 931.00

 .בכל צפיפות שהיא  אופקיים או משופעים

42 006 5  

כולל ספסלי ישיבה ' מ 5משושה מעץ בקוטר " גזיבו"ביתן  פקומ 28,401.00

 ."משרביה" עמודים ורשת עץ

42 006 6  

הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה  ר"מ 195

. הצללה% 90-95, מ"מ 1.5עובי מינימלי  U.V,והגנת 

" 6-"8באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר מותקן 

ביסוס . מגולוונים וצבועים בתנור' מ 8בגבהים עד 

העבודה הינה תכנון . העמודים בהתאם לתנאי הקרקע

חישוב קונסטרוקציה וביסוס  לפני ביצוע יש להציג, ביצוע

 .לרבות עומסי רוח

42 006 7  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  8 001 43 קירות תומכים מקרקע משוריינת   

קירות תומכים מקרקע משוריינת עם אלמנטי חזית  הערה 

מילוי מהודק בין , פולימרי/מבטון מתועש ושריון פלדה

מעבר לתחום שריון אחורי ועד ' מ 0.5רצועות השריון ועד 

התכנון . מפלס המילוי הגרנולרי מעל רצועות השריון

43 001 9  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 43י רלוונטי ופרק "ת, תכניות, מיוחדוהביצוע לפי מפרט 

 .הבין משרדי במפרט הכללי

קורת פילוס , או חציבה\המחיר כולל עבודות חפירה ו הערה 

י "לפחות ובכפוף לת' המילוי מצע סוג ב, מבטון מזויין

מזויין /חלקו העליון של הקיר יסתיים כקיר כובד 1630,

העליונים וכן  או ביצוע רצועות שריון עד פני הפיתוח

מ מעל פני פיתוח עליונים "ס 30הקיר עד  הגבהת

 .באמצעות קיר בטון מזויין

43 001 10  

ר חזית ואחיד עבור כל גובה הקיר כפי "המחיר הינו למ הערה 

פ מדידת פני מפתן פילוס מאושר בשטח לאחר "שימדד ע

המחיר כולל תכנון מפורט . ביצוע ועד לפני פיתוח עליונים

מפתח השיטה ופיקוח צמוד מטעמו /י היצרן"עשל הקיר 

בגמר העבודה ימסור מפתח , על שלבי בניית הקיר והשריון

 .כי הקיר בוצע בהתאם להנחיותיו השיטה אישור

43 001 11  

כאשר רוחב הדירוג , במקרה של מספר קירות בדירוג הערה 

מגובה הקיר  -%70האפקי בין שני קירות צמודים קטן מ

של הקיר התחתון יהיה לפי ' מחיר היח, שמתחת הדירוג

מחירו של קיר בגובה כולל של שני הקירות המדורגים 

הקיר שמעליו יתומחר באופן זהה במידה ויש מעליו , יחד

יתומחר באופן רגיל כקיר בודד ולא  אחרת, קיר נוסף

 .מדורג

43 001 12  

  13 001 43 .מטר 6.0קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה עד  ר"מ 797.00

 9.0עד  -6.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ ר"מ 965.00

 .מטר

43 001 14  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 12.0עד  -9.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ ר"מ 1,178.00

 .מטר

43 001 15  

עד  -12.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ ר"מ 1,354.00

 .מטר 15.0

43 001 16  

עד  -15.01תומכים מקרקע משוריינת בגובה מקירות  ר"מ 1,577.00

 .מטר 18.0

43 001 17  

 21.0עד  -18.1קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ ר"מ 1,800.00

 .מטר

43 001 18  

עד  -21.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ ר"מ 2,023.00

 .מטר 24.0

43 001 19  

  1 002 43 תוספות לקירות קרקע משוריינת   

תוספת עבור גמר בטון מעוצב ושימוש בתבניות מיוחדות  ר"מ 76.00

 .בחזית הקיר לפי מפרט אדריכלי(' וכו קורדרוי: כדוגמת)

43 002 2  

בחזית , תוספת עבור בטון מעוצב דמוי אבן חאמי צבוע ר"מ 126.00

 .(אדריכלי לפי מפרט)הקיר 

43 002 3  

באבן טבעית תוספת עבור חיפוי לאלמנטים טרומיים  ר"מ 182.00

 .(חיפוי מתועש)י התכניות "עפ (פראית/חאמי/גזית)

43 002 4  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור  'מ 345.00

כולל עיגון וביטון לקרקע או , מ"ס 120 מ עד"ס 110גובה 

 .לקירות 

44 001 2  

מגולוונת וצבועה ' מ 1.20גדר סבכה  מעוצבת בגובה  'מ 395.10

 /מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה  בתנור לפי פרט

 .רצפת בטון 

44 001 3  

מגולוונת וצבועה בתנור ' מ 2גדר סבכה  מעוצבת בגובה  'מ 506.00

רצפת  /על ראש קיר או יסודות באדמה  לפי פרט מעוגנת

 .בטון 

44 001 4  

מגולוון ' מ 1.15גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה  'מ 266.60

 /מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה  וצבוע בתנור

 .ברצפת בטון לפי פרט 

44 001 5  

מגולוון ' מ 2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה  'מ 354.60

 /לראש קיר או עם יסודות באדמה  וצבוע בתנור מעוגן

 .ברצפת בטון לפי פרט 

44 001 6  

מגולוון וצבוע ' מ 2מטר ובגובה  3שער דו כנפי ברוחב  'יח 7,099.80

מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל , בתנור

מעוגן .תלייה צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול

 .ומבוטן בקרקע

44 001 7  

מגולוון וצבוע ' מ 2ובגובה ' מ 1.10שער פישפש ברוחב  'יח 2,662.90

מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל , בתנור

מעוגן .ומנעול תלייה צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון

 .ומבוטן בקרקע

44 001 8  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  316עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מגולוון וצבוע , מ"מ 40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר  'מ 177.80

עיגון , לכל היותר' מ 1.5כולל עמודים אנכיים כל ,בתנור 

 .בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט וביטון

44 001 9  

מ  ובאורך שדות של "ס 50מעקה הגנה לצמחייה בגובה  'מ 177.80

מגולוון  1.5"מצינורות פלדה בקוטר  ,לכל היותר' מ 1.5

 .מעוגן ומבוטן בקרקע. וצבוע בתנור

44 001 10  

עמודים : מעל פני קרקע כולל' מ 1.2גדר רשת בגובה  'מ 160.20

רשת מגולוונת  ,' מ 2כל " 2מגולוונים בקוטר  מצינורות

 .לרבות יסדות  וכל החיזוקים הנדרשים, מ "מ 50/50

44 001 11  

כולל עמודים מצינורות מגולוונים ' מ 2גדר רשת בגובה  'מ 191.00

מ כולל "ס 5/5רשת מגולוונת  ,'מ 2כל " 2בקוטר 

 .חיזוקים

44 001 12  

דגם , מ מגולוון וצבוע"מ 0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי  'מ 99.4

בגובה עד , מ"מ 38בעלי גובה גל של , ע"או ש" איסכורית"

לרבות , לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר,' מ 2.0

 3.0כל "  3 עמודים מגולוונים מצינור קוטר, אביזרי חיבור

 .ויסודות בטון' מ

44 001 13  

 2.65דופן '' 2 בניית מערכת עירוב שבת מצינורות בעובי 'מ 15.80

' של מ 5בגובה , מ לפחות מגולוונים כולל יסוד וחומרים"מ

וחוט פלדה מגולוון בעובי ' מ 30מעל פני השטח בקצב של 

 .מ הכל כנדרש בתכניות"מ 3

44 001 14  

  15 001 44 .'מ 20והמרחק בין העמודים " 3אך קוטר הצינורות , ל"כנ 'מ 22.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 4.0ע בגובה "או ש" מגרש משולב"דר למגרש ספורט דגם ג 'מ 656.50

עם כיפה ' מ 3.0כל  70/70/2.6עמודים מפרופיל .' מ

מ מפלדה בקוטר "מ 200/50 רשת מרותכת, דקורטיבית

חוטי פלדה  -4קורת הקשחה בחתך טרפזי מ,מ"מ 4.5

קורות רוחב בין העמודים  -3מ ו"מ 4.5קשה בקוטר 

ץ חם הגדר מגולוונת באב. מ"מ 60/40/2.2מפרופילמלבני 

 .וצבועה בתנור

44 001 16  

לרכב חירום , שער דו כנפי מגדר רשת מרותכת מפלדה 'יח 8,059.00

 ס"מ. 470X400במידות 

44 001 17  

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

  1 001 51 עבודות הכנה ופירוק שונות   

כוללים הובלה ( לרבות חישוף ופירוקים)ע "מחירי ע הערה 

או לאתר שפיכה מאושר בכל /ווהעברה לשטחי מילוי 

ופיזור  מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט

 .בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

51 001 2  

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים  הערה 

שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו  ומילוי מובא מסוגים

 .שיידרש

51 001 3  

כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו  מחירי הערה 

 .שיידרש

51 001 4  

תוספת עבור הובלת , במידת הצורך למקרים חריגים בלבד הערה 

מ למרחקי הובלה הגבוהים "ק 1פסולת לכל /חומר

שימוש בסעיף הינו . מ"ק/ק"למ₪  1.20, מהנדרש בחוזה

 .באישור מטה המשרד בלבד

51 001 5  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות איתור אתרי  הערה 

או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך  לרבות סגירת, הקבלן

 .העבודות

51 001 6  

תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה  הערה 

ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי "מ/ח"ש 50-90

לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו . פסולת מתאימים

 .המקומית י המשרד להגנת הסביבה והרשות"מאושר ע

51 001 7  

ניפוי והפרדת הפסולת , פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון הערה 

לרבות עבודת ידיים אם , מעודפי עפר בולדרים ואבנים

י מודד האתר "עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע, נדרש

והתשלום  המדידה. וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי

 .ק"במ

51 001 8  

ר או שרוחב השטח "מ 200שטח עד : הגדרה -שטח מוגבל הערה 

 .י דרישה מיוחדת "או אופן הידוק עפ/ו מטר 4קטן מ 

51 001 9  

הספר הכחול הכוונה -בכל מקום שמצויין המפרט הכללי הערה 

 .ליום פרסום המכרז למהדורה העדכנית

51 001 10  

פינוי , כולל ניקוי פסולת, מ"ס 20חישוף לעומק של עד  ר"מ 3.7

 .צמחיה לרבות פינוי וסילוק בולדרים והורדת

51 001 11  

לרבות שורשים כולל פינוי , או עקירה של עצים/כריתה ו 'יח 216.00

 .וסילוק

51 001 12  

לרבות שורשים כולל , או עקירה של גדמי עצים/כריתה ו 'יח 141.00

 .פינוי וסילוק

51 001 13  

  14 001 51 41.3.ראה פרק  -עצים קיימיםהעתקה ושתילת  הערה 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

פירוק מסלעות קיימות וסילוקם מהשטח למקום לפי  ר"מ 39.60

 .הוראות המפקח

51 001 15  

פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ואחסנתם למקום  ר"מ 58.10

 .שיורה המפקח

51 001 16  

פירוק תחנת  אוטובוס קיימת  כולל העתקה והקמתה   קומפ 2,662.90

בטון כדוגמת הקיים למקום לפי הוראות  כולל רצפתמחדש 

 .המפקח

51 001 17  

פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק  ר"מ 124.10

 .הפסולת מהשטח

51 001 18  

הדברה תיעשה לפי , ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ר"מ 1.80

עד  41.02.04.00ספר כחול סעיפים -הנדרש במפרט הכללי

-וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי 41.02.04.04,

 41.02.05ספר כחולסעיף 

51 001 19  

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות  ר"מ 7.00

 .וסילוק  ניסור פינוי

51 001 20  

בעובי ( תשתית ומילוי, מצע)פירוק מבנה כבישים ומדרכות  ר"מ 15.00

ק "עבור חפירה למדידה במ. בחפירה זהירה מ"ס 80עד 

 2.ראה תת פרק 

51 001 21  

  22 001 51 .פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק  'מ 12.00

  23 001 51 .פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש 'מ 40.00

  24 001 51 .פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק ר"מ 14.10

  25 001 51 .משתלבת והרכבתו מחדשפירוק ריצוף מסוג אבן  ר"מ 46.60
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד  'יח 54.60

 .פינוי וסילוק לרבות, והיסוד

51 001 26  

פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק  'יח 110.90

 .לרבות פינוי וסילוק ,העמוד והיסוד

51 001 27  

, מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהואהתאמת גובה של  'יח 461.10

 .כולל פירוק תקרה

51 001 28  

קיימים ( טבעת)החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת  'יח 975.90

 .מ"ס 60טון בקוטר  40כביש  למכסה ותושבת

51 001 29  

קיימים ( טבעת)החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת  'יח 887.90

 .מ"ס 50טון בקוטר  40כביש  למכסה ותושבת

51 001 30  

של מכסה תא ( הנמכה/הגבהה)מ "ס 30התאמת גובה עד  'יח 399.50

 .קוטר שהוא ביקורת בכל

51 001 31  

  32 001 51 8.תת פרק  8התאמת תאי בזק ראה פרק  הערה 

, מאספלטים עבור בורות לעצים/פתיחת מדרכות מרוצפות 'יח 341.00

גננית מילוי אדמה ,' מ 1.00/1.5/1.5חציבת בור בגודל 

כל התיקונים  לרבות, והחזרת המדרכה לקדמותה

 .הנדרשים

51 001 33  

בכל , מ לצורך התחברות"ס 50ניסור אספלט ברוחב עד  א"מ 15.00

 .עובי שיידרש

51 001 34  

  35 001 51 .טיאטוא אספלט ר"מ 2.00

או פירוק /י ניסור"ע, משתלבות/פתיחת מדרכת אספלט 'מ 106.00

, מ"ס 120לעומק של עד  לצורך הנחת תשתיות קוויות

51 001 36  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ריצוף /שכבת האספלט כולל, והחזרת המצב לקדמותו

 .מ"ס 80רוחב הפתיחה עד . משתלב

או פירוק /י ניסור"ע, משתלבות /פתיחת כביש אספלט 'מ 146.00

, מ"ס 120לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של עד 

ריצוף /האספלט כולל שכבת, והחזרת המצב לקדמותו

 .מ"ס 120רוחב הפתיחה עד . משתלב

51 001 37  

או פירוק /י ניסור"ע, משתלבות/פתיחת כביש אספלט 'מ 171.00

מ ועד "ס -120לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של מ

שכבת  כולל, והחזרת המצב לקדמותו, מ"ס 300

 .רוחב הפתיחה כנדרש. ריצוף משתלב/האספלט

51 001 38  

י ניסור לצורך הנחת תשתיות שטח "אספלט עפתיחת כביש  ר"מ 108.00

והחזרת המצב לקדמותו כולל שכבת  כגון תאי בקורת

 .האספלט

51 001 39  

בהיקף ( מ בעל חוזק גבוה"בחנ) CLSMמילוי מבטון מסוג  ק"מ 313.00

 100סעיף זה מוגבל עד כמות של . תאים בגודל כלשהו

 בסעיף 51.1.405. מעבר לכך יש להשתמש, ק"מ

51 001 40  

( מ בעל חוזק גבוה"בחנ) CLSMמילוי כלשהו מבטון  ק"מ 292.00

 100סעיף זה מוגבל עד כמות של . ב"בחללים וכיו, בתעלות

 בסעיף 51.1.405. מעבר לכך יש להשתמש, ק"מ

51 001 41  

( מ בעל חוזק גבוה"בחנ) CLSMמילוי כלשהו  מבטון  ק"מ 267.00

 .ק"מ 100ב עבור כמות מעל "וכיו בחללים, בתעלות

51 001 42  

כולל סילוק או ( פלדה/בטון)פירוק מעקה מכל חומר שהוא  'מ 50.00

 .שיורה המפקח ערימה למקום

51 001 43  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות פינוי ( כולל אבן קולטת)פירוק תא קליטה בודד  'יח 302.00

ומילוי הבור הנוצר בתערובת  איטום הצינור, וסילוק

CLSM (מ בעל חוזק גבוה"בחנ. ) 

51 001 44  

כולל איטום הצינור ,פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק 'יח 588.00

מ בעל חוזק "בחנ) CLSMבתערובת  ומילוי הבור הנוצר

 ( .גבוה

51 001 45  

  46 001 51 .פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק 'מ 23.80

' מ 2.0פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד  'מ 79.20

השלמת , לרבות כל הרכיבים והעמודים ךשימוש חוזר

בתוואי החדש  חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת הגדר

 .ואחסונה הזמני במידת הצורך

51 001 47  

עד קוטר ) הריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים  קומפ 711.90

ריפרפ וכל הדרוש , כנפיים, כולל רצפה (מ"ס 150צינור 

 .לרבות פינוי וסילוק

51 001 48  

פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פינוי  ק"מ 128.50

 .וסילוק

51 001 49  

פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין לרבות פינוי  ק"מ 64.20

 .וסילוק

51 001 50  

מ בעומק עד "ס 100בקוטר עד ( מבטון)פירוק צינור ניקוז  'מ 242.00

לרבות פינוי  וכל העבודות הדרושות כולל חפירה' מ 4

 .וסילוק

51 001 51  

פירוק צינור מפלסטיק בקוטר כלשהו בעומק כלשהו כולל  'מ 62.00

 .העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק חפירה וכל

51 001 52  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כולל פינוי . מ"ס 15פירוק משטחי אספלט בעובי עד  ר"מ 10.00

 .וסילוק

51 001 53  

מ לרבות "ס 1בעובי עד קרצוף עדין של  אספלט /חיספוס ר"מ 5.00

 .ר"מ 1,000המחיר הינו לשטח עד . וסילוק פינוי, טאטוא

51 001 54  

מ לרבות "ס 1קרצוף עדין של  אספלט בעובי עד /חיספוס ר"מ 4.00

 .ר"מ 1,000המחיר הינו לשטח מעל . וסילוק פינוי, טאטוא

51 001 55  

מ לרבות "ס 1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי  ר"מ 7.50

 .ר"מ 1,000המחיר הינו לשטח עד  .פינוי וסילוק, טאטוא

51 001 56  

מ לרבות "ס 1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי  ר"מ 6.00

 .ר"מ 1,000המחיר הינו לשטח מעל  .פינוי וסילוק, טאטוא

51 001 57  

מ "ס 10ועד  5.01קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל  ר"מ 10.00

 1,000המחיר הינו לשטח עד . וסילוקפינוי  ,לרבות טאטוא

 .ר"מ

51 001 58  

מ "ס 10ועד  5.01קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל  ר"מ 8.00

המחיר הינו לשטח מעל . פינוי וסילוק ,לרבות טאטוא

 .ר"מ 1,000

51 001 59  

  1 002 51 עבודות עפר   

חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה  ק"מ 15

 .מאושר

51 002 2  

, מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים ק"מ 25.00

עירום הפסולת בנפרד , ידיים אם נדרש לרבות עבודת

תשלום יאושר רק . העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר

51 002 3  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 י מודד האתר וקבלת אישור"לאחר מדידת המערום ע

 .המחוז לפני הפינוי

  4 002 51 .ק"מ 2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד  ק"מ 23.00

  5 002 51 .ק"מ 10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד  ק"מ 20.00

  6 002 51 .ק"מ 10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל  ק"מ 18.50

  7 002 51 .ק "מ 2,000או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד /חפירה ו ק"מ 27.50

  8 002 51 .ק "מ 10,000סוגי סלע וקרקע עד או חציבה בכל /חפירה ו ק"מ 25.50

ק "מ 10,000או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע מעל /חפירה ו ק"מ 23.00

. 

51 002 9  

  10 002 51 .ק"מ 2,000חציבה בסלע עד  ק"מ 36.00

  11 002 51 .ק"מ 10,000חציבה בסלע עד  ק"מ 29.00

  12 002 51 .ק "מ 10,000חציבה בסלע מעל  ק"מ 27.50

 200שטח עד )חפירה בכל סוגי קרקע בשטחים מוגבלים  ק"מ 21.00

ללא שימוש בחומרי ( מטר 4 -ר או שרוחב השטח קטן מ "מ

 .ק ברצוף במקום אחד"מ 1,000 הכמויות מוגבלות עד. נפץ

51 002 13  

או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע בשטחים /חפירה ו ק"מ 24.00

 4 -מ  ר או שרוחב השטח קטן"מ 200שטח עד . )מוגבלים

מוגבלות עד  הכמויות. ללא שימוש בחומרי נפץ( מטר

 .ק ברצף במקום אחד"מ 1,000

51 002 14  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ר או שרוחב "מ 200שטח עד )חציבה בשטחים מוגבלים  ק"מ 39.00

הכמויות . ללא שימוש בחומרי נפץ( מטר 4השטח קטן מ 

 .ק ברצףבמקום אחד"מ 1000מוגבלות עד 

51 002 15  

  16 002 51 .חציבה לתעלות מכל סוג או/חפירה ו ק"מ 27.00

ר "למדידה במ. חפירה זהירה של מצע ותשתית קיימים ק"מ 24.00

 1.ראה תת פרק 

51 002 17  

ק בכל סוגי "חפירת גישוש זהירה לאיתור תשתיות תת 'מ 90.00

, עבודת ידיים במידת הצורך, ה"הכוללת כלי צמ, קרקע

 'מ 1.5לעומק עד 

51 002 18  

ק בכל סוגי "גישוש זהירה לאיתור תשתיות תתחפירת  'מ 200.00

, עבודת ידיים במידת הצורך, ה"קרקע הכוללת כלי צמ

( רום ומיקום)הקויות  מדידת התשתיות' מ 1.5לעומק עד 

 .וסימון בשטח, י מודד מוסמך"ע

51 002 19  

ק הכוללת ניטור באמצעים מיוחדים "איתור תשתיות תת 'מ 20.00

רום )מדידת התשתיות הקויות  GPR,( -רדאר חודר קרקע )

של ' הזמנת מינ. מוסמך י מודד"וסימון בשטח ע,( ומיקום

 .א"מ 600

51 002 20  

  21 002 51 .חישוף/בבקרה מלאה לאחר חפירה( שתית)הידוק שטחים  ר"מ 2.70

הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי  ר"מ 2.70

 .במפרט הכללי 51.04.14.00בסעיף  כבש כמפרט

51 002 22  

מ "ס 40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד  ר"מ 7.00

חומר המילוי כלול במחיר )בשכבות  או מילוי/בחפירה ו

 .('היח

51 002 23  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "ס10חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד  ר"מ 6.20

המחיר כולל פינוי עודפי . מבוקר יישור פילוס והידוק

 .במילויחפירה ושימוש חוזר 

51 002 24  

הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי  ק"מ 4.50

 .לאחר הידוק מ"ס 20עד 

51 002 25  

 200שטח עד )הידוק מבוקר של מילוי בשטחים מוגבלים  ק"מ 5.30

י "או אופן הידוק עפ/מטר ו 4ר או שרוחב השטח קטן מ "מ

לאחר )מ "ס 20בעובי עד  בשכבות,( דרישה מיוחדת 

 .(הידוק

51 002 26  

בשכבות בעובי . הידוק רגיל של מילוי בשטחים ובכבישים ק"מ 2.70

 .(לאחר הידוק) מ"ס 20עד 

51 002 27  

ר "מ 200שטח עד )הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים  ק"מ 3.80

י "או אופן הידוק עפ/מטר ו 4או שרוחב השטח קטן מ 

לאחר )מ "ס 20עד  בשכבות בעובי,( דרישה מיוחדת

 .(הידוק

51 002 28  

 20חפירה לעומק  -'' סמ 40עיבוד שתית חרסיתית לעומק  ר"מ 6.70

 20חרישת תחתית החפירה לעומק , מ אחסון החומר"ס

ומילוי חוזר של השכבה , מ הידוקה במכבש רגלי כבש"ס

כמפורט . כבש והידוקה במכבש רגלי,( מ"ס) 20שהוסרה 

 .במפרט המיוחד 

51 002 29  

 40חפירה לעומק  -'' סמ 60עיבוד שתית חרסיתית לעומק  ר"מ 10.00

 20חרישת תחתית החפירה לעומק , מ אחסון החומר"ס

ומילוי חוזר של השכבות , כבש מ הידוקה במכבש רגלי"ס

51 002 30  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

והידוקן במכבש  ,א"מ כ"ס 20שהוסרו בשתי שכבות של 

 .כמפורט במפרט המיוחד . רגלי כבש

י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט "שתית עייצוב  ר"מ 25.00

 20גודל אבן מקסימלית ,( מאבנים זויתיות" בקאלש")

לפי הנדרש , שכבה אחת בפיזור, א וללא דקים"מ כ"ס

 51.04.12.במפרט הכללי ספר כחול סעיף 

51 002 31  

, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, טיפול בחומר חפור ק"מ 11.50

והתאמתו , הפרדת הפסולת אם ישנה, וניפויכולל מיון 

לרבות . להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט המיוחד

העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזורו , אחסונו

וישולם  51מ והידוקו לפי מפרט "ס 20בשכבות בעובי עד 

 .מהודק בשטח ק מילוי"לפי מ

51 002 32  

שימוש חוזר כמילוי לצורך , חצוב/טיפול בחומר חפור ק"מ 21.00

הפרדת הפסולת אם ישנה , גריסה, כולל מיון וניפוי, באתר

או לדרישת המפרט , והתאמת החומר לחומר נברר

 הובלתו משטחי, העמסתו, לרבות  איחסונו, המיוחד

פיזור והידוק מבוקר , גריסה לאזורי המילוי/החפירה

ק "ישולם לפי מ 51.מ לפי מפרט "ס 20בשכבות בעובי עד 

 .מילוי מהודק בשטח

51 002 33  

  1 003 51 מצעים ומילוי מובא   

לאחר , מ"ס 20מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד ' מצע סוג א ק"מ 115.00

 .לפי מודיפייד אאשטו %100מבוקר של  ההידוק בהידוק

51 003 2  

ר או "מ 200שטח עד )בשטחים מוגבלים ' מצע סוג א ק"מ 125.00

י דרישה "או אופן הידוק עפ/ומטר  4שרוחב השטח קטן מ 

51 003 3  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לאחר ההידוק ' מ מקס"ס 15בעובי שכבה עד ,( מיוחדת 

 בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד

 .אאשטו

לאחר , מ"ס 15במדרכות בעובי שכבה עד '  מצע סוג א ק"מ 122.00

 .לפי מודיפייד אאשטו %100 ההידוק מבוקר של

51 003 4  

מ לאחר "ס 20מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד ' מצע סוג ב ק"מ 76.00

 .לפי מודיפייד אאשטו %100מבוקר של  ההידוק בהידוק

51 003 5  

ר או "מ 200שטח עד )בשטחים מוגבלים ' מצע סוג ב ק"מ 84.00

י דרישה "או אופן הידוק עפ/מטר ו 4שרוחב השטח קטן מ 

ההידוק לאחר ' מ מקס"ס 15בעובי שכבה עד ,( מיוחדת

 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד

 .אאשטו

51 003 6  

י המשרד "מחומר ממוחזר ממפעל מאושר ע' מצע סוג ב ק"מ 69.00

מ לאחר ההידוק "ס 20בעובי שכבה עד , להגנת הסביבה

 .מודיפייד אאשטו לפי %100בהידוק מבוקר של 

51 003 7  

 12מפוזר בשכבות בעובי שכבה של  ' ם סוג א"תשתית אגו ק"מ 116.00

 %100לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  מ"ס 20מ עד "ס

 .לפי מודיפייד אאשטו

51 003 8  

 200שטח עד )בשטחים מוגבלים ' ם סוג א"תשתית אגו ק"מ 125.00

י "או אופן הידוק עפ/מטר ו 4ר או שרוחב השטח קטן מ "מ

לאחר  'מ מקס"ס 15בעובי שכבה עד ,( דרישה מיוחדת 

 .אאשטו לפי מודיפייד %100ההידוק בהידוק מבוקר של 

51 003 9  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מפוזר בשכבות ,(' מצע סוג ג)מילוי מובא מחומר נברר  ק"מ 71.00

, מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר"ס 20של ' בעובי מקס

( המחיר כולל ההידוק) 51פרק -לפי הנדרש במפרט הכללי 

 .ק"מ 1,000עד 

51 003 10  

מפוזר בשכבות ,(' מצע סוג ג)מילוי מובא מחומר נברר  ק"מ 66.00

, מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר"ס 20של ' בעובי מקס

( המחיר כולל ההידוק) 51לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

 .ק"מ 10,000עד 

51 003 11  

מפוזר בשכבות ,(' מצע סוג ג)מילוי מובא מחומר נברר  ק"מ 60.00

, ההידוק בהידוק מבוקרמ לאחר "ס 20של ' בעובי מקס

( המחיר כולל ההידוק) 51לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

 .ק"מ 10,000מעל 

51 003 12  

ממפעל המאושר , מחומר ממוחזר(' מצע סוג ג)מילוי נברר  ק"מ 50.00

' מפוזר בשכבות בעובי מקס, י המשרד להגנת הסביבה"ע

לפי הנדרש , מ לאחר ההידוקבהידוק מבוקר"ס 20של 

 .(המחיר כולל ההידוק) 51הכללי פרק במפרט 

51 003 13  

לפי . מילוי מובא מחומרי בנייה ממוחזרים ממפעל מאושר ק"מ 40.00

 51.04.09.04' ספר הכחול סע -הנדרש במפרט הכללי

המחיר כולל . לפחות A2-4והעונה לדרישות ' פיסקה ד

 .מ"ס 20פיזור והידוק מבוקר בשכבות של עד 

51 003 14  

מ "ק 15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד  ק"מ 16.00

מפוזר בשכבות בעובי , שנחפר במסגרת חוזה אחר, ממנו

מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת "ס 20של ' מקס

51 003 15  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

המחיר כולל ) 51צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 

 ( .פיזור והידוק, הובלה לאזורי המילוי, העמסה

  16 003 51 .אספקה ופיזור חול מחצבה נקי מפסולת וגופים זרים ק"מ 77.00

 %7אספקה ופיזור חול כמילוי לצנרת כלשהיא עם תוספת  ק"מ 98.00

 .מפסולת וגופים זרים צמנט יבש נקי

51 003 17  

  1 004 51 יריעות שריון וכוורות   

 55/30-20מסוג ( גיאוגריד)יריעת שריון קרקע  ר"מ 17.00

FORTRAC  ע"שוואו 

51 004 2  

 80/30-20מסוג ( גיאוגריד)יריעת שריון קרקע  ר"מ 19.00

FORTRAC ע"או שוו 

51 004 3  

 110/30-20מסוג ( גיאוגריד)יריעת שריון קרקע  ר"מ 22.00

FORTRAC ע"או שוו 

51 004 4  

 200/30-20מסוג ( גיאוגריד)יריעת שריון קרקע  ר"מ 27.00

FORTRAC ע"או שוו 

51 004 5  

  6 004 51 ר"למ/גרם 200בד גאוטכני לא ארוג במשקל  ר"מ 9.00

  7 004 51 -20מ במילוי בטון ב"ס10גאוווב בגובה /כוורת גאותא ר"מ 66.00

' מ במילוי מצע סוג א"ס10גאוווב בגובה /כוורת גאותא ר"מ 45.00

 מהודק

51 004 8  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ במילוי מחומר מקומי "ס10גאוווב בגובה /כוורת גאותא ר"מ 40.00

 המפרט מהודק על פי

51 004 9  

מ במילוי אדמת גן "ס10גאוווב בגובה /כוורת גאותא ר"מ 43.00

 וקומפוסט

51 004 10  

  1 006 51 עבודות תיעול וניקוז   

ג "שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע/מחירי כל תאי הבקרה הערה 

 /הרשות /העירייה /פובתיאום עם המועצה"מכסים ע

 .תאגיד ושם המערכת/הרשות שם, תאגיד שיכלול סמל

51 006 2  

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את  הערה 

, או החציבה/ההטמנה כולל עבודות החפירה ו כל מלאכת

 .'מילוי חוזר סימון וכו

51 006 3  

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא תינתן  הערה 

של צינורות  למחיר היחידה הבסיסי 15%תוספת בגובה 

 .ותאי בקרה

51 006 4  

  5 006 51 .עבור כל מטר עומק נוסף% 20תוספת  הערה 

, עם אטם גומי מיוחד על הזכר 1-5צינור בטון מזויין בדרג  הערה 

 .כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש ,אטום לתיעול

51 006 6  

 1מ דרג "ס 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 332.60

 .'מ 2.0עד  בעומק

51 006 7  

 2מ דרג "ס 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 338.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 8  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 346.70

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 9  

 4מ דרג "ס 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 359.90

 .'מ 2.0עד בעומק 

51 006 10  

 5מ דרג "ס 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 403.90

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 11  

 1מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 447.90

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 12  

 2מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 499.00

 .'מ 2.0עד בעומק 

51 006 13  

 3מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 510.40

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 14  

 4מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 531.50

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 15  

 5מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 557.00

 .'מ 2.0עד בעומק 

51 006 16  

 1מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 547.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 17  

 2מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 557.90

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 18  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 569.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 19  

 4מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 591.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 20  

 5מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 616.90

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 21  

 1מ דרג "ס 50מזויין אטום לניקוז בקוטר צינור בטון  'מ 607.20

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 22  

 2מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 617.80

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 23  

  3מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 629.20

 4.0' מ.עד ' מ-3.0בעומק  מ

51 006 24  

 4מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 650.30

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 25  

 5מ דרג "ס 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 676.70

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 26  

 1מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 625.70

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 27  

 2מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 638.00

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 28  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 653.00

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 29  

 4מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 693.40

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 30  

 5מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 732.20

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 31  

  1מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 697.80

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 32  

 2מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 710.20

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 33  

  3מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 725.10

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 34  

 4מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 764.70

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 35  

  5מ דרג "ס 60מזויין אטום לניקוז בקוטר צינור בטון  'מ 804.30

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 36  

 1מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 769.10

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 37  

 2מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 782.30

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 38  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 797.30

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 39  

 4מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 836.90

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 40  

 5מ דרג "ס 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 875.60

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 41  

 1מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 907.30

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 42  

 2מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 926.60

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 43  

 3מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 944.20

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 44  

 4מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 990.90

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 45  

 5מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,130.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 46  

  1מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 992.60

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 47  

 2מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,012.00

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 48  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,029.60

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 49  

 4מ דרג "ס 80בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  צינור 'מ 1,075.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 50  

  5מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,216.20

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 51  

 1מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,077.10

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 52  

 2מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,097.40

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 53  

 3מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,115.00

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 54  

 4מ דרג "ס 80 צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 'מ 1,160.70

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 55  

 5מ דרג "ס 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,301.50

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 56  

 1מ דרג "ס100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,145.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 57  

 2מ דרג "ס 100מזויין אטום לניקוז בקוטר צינור בטון  'מ 1,173.00

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 58  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,193.30

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 59  

 4מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,271.60

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 60  

 5מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,541.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 61  

 1מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,244.30

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 62  

 2מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,271.60

 3.0 'מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 63  

  3מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,291.00

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 64  

 4מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,370.20

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 65  

 5מ דרג "ס 100 צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 'מ 1,640.30

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 66  

  1מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,342.90

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 67  

 2מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,370.20

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 68  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,389.50

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 69  

  4מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,468.70

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 70  

 5מ דרג "ס 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,738.90

 עד 4.0' מ. 'מ-3.0מ  ל בעומק"כנ

51 006 71  

 1מ דרג "ס125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,547.90

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 72  

 2מ דרג "ס125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,592.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 73  

 3מ דרג "ס125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,639.40

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 74  

 4מ דרג "ס125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,735.40

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 75  

 5מ דרג "ס125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,981.80

 .'מ 2.0בעומק עד 

51 006 76  

 1מ דרג "ס 125בקוטר צינור בטון מזויין אטום לניקוז  'מ 1,660.60

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 77  

 2מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,705.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 78  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  3מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,752.10

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 79  

 4מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,848.00

 עד 3.0' מ. 'מ-2.0ל בעומק  מ"כנ

51 006 80  

 5מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,094.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 81  

 1דרג מ "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,773.20

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 82  

  2מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,819.00

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 83  

 3מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,864.70

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 84  

 4מ דרג "ס 125בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר צינור  'מ 1,960.60

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 85  

 5מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,207.00

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 86  

 1מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,885.80

 עד 5.0' מ. 'מ-4.0מל בעומק  "כנ

51 006 87  

  2מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,931.60

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 88  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  3מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,977.40

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 89  

  4מ דרג "ס 125אטום לניקוז בקוטר צינור בטון מזויין  'מ 2,073.30

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 90  

 5מ דרג "ס 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,319.70

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 91  

 1מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 1,877.00

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 92  

 2מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,010.80

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 93  

 3מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,039.00

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 94  

 4דרג מ "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,200.00

 3.0' מ עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 95  

 5מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,483.40

 3.0' מ. עד' מ-2.0בעומק  מ

51 006 96  

  1מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,005.50

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 97  

  2מ דרג "ס 150בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר צינור  'מ 2,140.20

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 98  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 3מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,167.40

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 99  

  4מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,328.50

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 100  

  5מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,611.80

 4.0' מ. עד' מ-3.0בעומק  מ

51 006 101  

 1מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,134.90

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 102  

  2מ דרג "ס 150בקוטר  צינור בטון מזויין אטום לניקוז 'מ 2,268.60

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 103  

 3מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,295.90

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 104  

 4מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,457.80

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 105  

 5מ דרג "ס 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 2,740.30

 5.0' מ. עד' מ-4.0בעומק  מ

51 006 106  

תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של  'מ 35.20

 .מ"ס 60עד  40עבור צנורות בקטרים  ע"אקרשטיין או ש

51 006 107  

הייצור של תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך  'מ 88.90

 .מ"ס  80עבור צנורות בקוטר  ע"אקרשטיין או ש

51 006 108  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של  'מ 124.10

 .מ"ס 100עבור צנורות בקוטר  ע"אקרשטיין או ש

51 006 109  

תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של  'מ 160.20

 .מ"ס 125בקוטר עבור צנורות  ע"אקרשטיין או ש

51 006 110  

תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של  'מ 221.80

 .מ"ס 150עבור צנורות בקוטר  ע"אקרשטיין או ש

51 006 111  

 120מ דרג "ס 180צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 5,010

 3.0' מ.בעומק  עד

51 006 112  

 120מ דרג "ס180צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 5,005

 5' מ.בעומק  עד

51 006 113  

 120מ דרג "ס180צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 6,000

 7' מ.בעומק  עד

51 006 114  

 120מ דרג "ס200צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 6,000

 3' מ.בעומק  עד

51 006 115  

 120מ דרג "ס200צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 6,300

 5' מ.בעומק  עד

51 006 116  

 120מ דרג "ס200צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  'מ 7,000

 7' מ.בעומק  עד

51 006 117  

  118 006 51 ע"צינורת דגם פלדקס או שוו 57ראה פרק  -צינורות גלית  

  119 006 51 ( ניקוז)חיבור צינורות לתא קיים   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "ס 80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד  קומפ 754.20

 .לתא קיים

51 006 120  

התא ישולם )תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים  קומפ 665.30

 .(בנפרד

51 006 121  

  122 006 51 ( ניקוז)שוחות בקרה לתיעול   

  123 006 51 שוחות בקרה מרובעות או מלבניות   

עם תא שיקוע , מ"ס 100/100שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 3,647.60

בעומק עד  D400,טון ממין  40, מ"ס 50קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.25

51 006 124  

עם תא שיקוע , מ"ס 100/100שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 4,638.50

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 'מ 1.75ועד ' מ 1.25מעל 

51 006 125  

עם תא שיקוע , מ"ס 100/100שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 5,242.20

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.25ועד ' מ 1.75מעל  

51 006 126  

עם תא שיקוע , מ"ס 120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 4,038.30

בעומק עד  D400, טון ממין 40, מ"ס 50קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.25

51 006 127  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 5,100.50

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.75ועד ' מ 1.25מעל 

51 006 128  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 5,845.80

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.25ועד ' מ 1.75מעל  

51 006 129  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 6,343.00

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.75ועד ' מ 2.25מעל 

51 006 130  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 6,275.30

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.25ועד ' מ 2.75מעל 

51 006 131  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 6,984.60

בעומק מעל  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.75ועד ' מ 3.25

51 006 132  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/100שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 8,404.90

בעומק מעל  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר .ב.ומכסה ב

 .'מ 4.25ועד ' מ 3.75

51 006 133  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 4,429.00

בעומק עד  D400,טון ממין  40, מ "ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.25

51 006 134  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 5,103.10

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.75ועד ' מ 1.25מעל 

51 006 135  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 5,671.60

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.25עד ' מ 1.75מעל  

51 006 136  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 6,132.70

בעומק מעל   D400טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.75ועד ' מ 2.25מעל 

51 006 137  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 6,682.70

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.25ועד ' מ 2.75מעל  מעל 

51 006 138  

עם תא שיקוע , מ"ס  120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 7,588.20

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.75ועד ' מ 3.25מעל  מעל  

51 006 139  

עם תא שיקוע , מ"ס 120/140שוחה מלבנית במידות פנים  קומפ 8,511.40

בעומק  D400,טון ממין  40, מ "ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 4.25ועד ' מ 3.75מעל 

51 006 140  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 6,381.80

בעומק עד  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.25

51 006 141  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 7,020.60

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 1.75ועד ' מ 1.25מעל 

51 006 142  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 7,410.50

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60 קוטר .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.25ועד ' מ 1.75מעל 

51 006 143  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 8,191.90

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 2.75ועד ' מ 2.25מעל 

51 006 144  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 9,008.60

בעומק  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר  .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.25ועד ' מ 2.75מעל 

51 006 145  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 10,392.80

בעומק מעל  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר .ב.ומכסה ב

 .'מ 3.75ועד ' מ 3.25

51 006 146  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 11,954.80

בעומק מעל  D400,טון ממין  40, מ"ס 60קוטר .ב.ומכסה ב

 .'מ 4.25ועד ' מ 3.75

51 006 147  

עם תא , מ "ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 13,757.00

 D 400טון ממין  40, מ "ס 60קוטר . ב.שיקוע ומכסה ב

 4.75ועד  4.25בעומק ,

51 006 148  

עם תא , מ "ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 15,842.60

 D 400טון ממין  40, מ "ס 60קוטר . ב.שיקוע ומכסה ב

 5.25ועד  4.75בעומק ,

51 006 149  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 18,238.90

בעומק ,'  D400טון ממין  40 ,מ "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 5.75עד  5.25

51 006 150  

עם תא שיקוע , מ"ס 150/150שוחה מרובעת במידות פנים  קומפ 20,989.80

בעומק ,'  D400טון ממין  40, מ "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 6.25עד  5.75

51 006 151  

ב או .תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב 'יח 52.80

' מ כדוגמת אקרשטיין מס"ס 50בקוטר  D-400ברזל ממין 

 .ע"או ש 7915253קטלוגי 

51 006 152  

מברזל או חומרים  D-400תוספת מחיר למכסה ממין  'יח 354.60

 60בקוטר  489י "בכפוף לדרישות ת מרוכבים כולל מסגרת

 .מ"ס

51 006 153  

ב או .תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב 'יח 61.60

' מ כדוגמת אקרשטיין מס"ס 60בקוטר  D-400ברזל ממין 

 .ע"או ש 7915263קטלוגי 

51 006 154  

-Dמ ממין "ס 60ב בקוטר .תוספת לשוחה בגין מכסה ב 'יח 354.60

 50ס "ממין מ D-400 במקום קוטר 400

51 006 155  

  156 006 51 שוחות בקרה עגולות   

תא  מ עם"ס 80בקוטר  -20שוחה עגולה יצוקה מבטון ב קומפ 1761.80

טון ממין  40, מ"ס 50ב בקוטר .כביש  ב שיקוע ומכסה

D400   מ 1.25בעומק עד'. 

51 006 157  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ עם תא "ס 100בקוטר  -20שוחה עגולה יצוקה מבטון ב קומפ 2459.60

טון ממין  40, מ"ס 60ב בקוטר .שיקוע ומכסה כביש  ב

D400  1.75' מ. ועד' מ 1.25בעומק מעל 

51 006 158  

מ עם תא "ס 100בקוטר  -20עגולה יצוקה מבטון ב שוחה קומפ 2743.80

טון ממין  40, מ"ס 60ב בקוטר .שיקוע ומכסה כביש  ב

D400  2.25' מ. ועד' מ 1.75בעומק מעל 

51 006 159  

מ עם תא "ס 100בקוטר  -20שוחה עגולה יצוקה מבטון ב קומפ 3102.00

טון ממין  40, מ"ס 60ב בקוטר .שיקוע ומכסה כביש  ב

D400 2.75' מ. ועד' מ 2.25מעל  בעומק 

51 006 160  

מ עם תא "ס 125בקוטר  -20שוחה עגולה יצוקה מבטון ב קומפ 3986.40

טון ממין  40, מ"ס 60ב בקוטר .שיקוע ומכסה כביש  ב

D400  3.25' מ. ועד' מ 2.75בעומק מעל 

51 006 161  

-Dמ ממין "ס 60ב בקוטר .תוספת לשוחה בגין מכסה ב 'יח 354.60

 50ס "ממין מ D-400 קוטרבמקום  400

51 006 162  

  163 006 51 ( קולטנים)שוחות תפיסה   

 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,952.70

מבטון כדוגמת  40מ עם חור לצינור "ס 140מ בגובה "ס

MD-1 ע כולל מסגרת ורשת תיקנית "של וולפמן או ש

 489.לדרישותמברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף 

 ת"י

51 006 164  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בגובה  48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,686.10

ע כולל מסגרת "של וולפמן או ש MD-2מ כדוגמת "ס 65

מברזל  כבדהאו חומרים מרוכבים  C250ורשת תיקנית 

 489.י "בכפוף לדרישות ת

51 006 165  

 48/78במידות פנים קולטן ראשי רדוד צמוד לאבן שפה  'יח 1,686.10

ע עם חור "של וולפמן או ש MD-4מ כדוגמת "ס 65בגובה 

מ כולל מסגרת ורשת תיקנית "ס 35לצינור פלדה עד קוטר 

C250  מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות

 489.י "ת

51 006 166  

 48/78קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,819.80

 MD-6מבטון כדוגמת  40מ עם חור לצינור "ס 110בגובה 

 C250ע כולל מסגרת ורשת תיקנית  "של וולפמן או ש

מברזלכבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות 

 489.י"ת

51 006 167  

קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,775.00

מבטון דוגמת  40מ עם חור לצינור "ס 110בגובה  37/76

MD-21 ע כולל מסגרת ורשת תיקנית  "של וולפמן או ש

C250 לדרישות  מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף

 489.י "ת

51 006 168  

 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,597.20

ע  כולל "של וולפמן או ש MD-22מ כדוגמת "ס 65בגובה 

חומרים מברזל כבדה או C250מסגרת ורשת תיקנית

 489.י "מרוכבים בכפוף לדרישות ת

51 006 169  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 1,597.20

ע עם חור "של וולפמן או ש MD-24מ כדוגמת "ס 65בגובה 

מ כולל מסגרת ורשת "ס 35לצינור פלדה עד קוטר 

מברזל כבדה או חומרים מרוכבים  C250תיקנית

 489.י "ת בכפוףלדרישות

51 006 170  

מברזל כבדה או מחומרים  C250מסגרת ורשת תקנית  'יח 577.30

 489י "לדרישות ת מרוכבים בכפוף

51 006 171  

מברזל כבדה או מחומרים  -D 400מסגרת ורשת תקנית  'יח 1,050.00

 489.י "לדרישות ת מורכבים בכפוף

51 006 172  

מחומרים מרוכבים מברזל כבדה או  C250רשת תיקנית  'יח 443.50

 ת"י 489 בכפוף לדרישות

51 006 173  

תוספת עבור אפשרות נעילה עם צירים למסגרת עם רשת  קומפ 354.60

 .כדוגמאת אקרשטיין או שווה ערך ,בקולטן,מלבנית

51 006 174  

מ "ס 60תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר  קומפ 221.80

 .שווה ערךלוק של וולפמן או  -קליק  כדוגמאת מכסה

51 006 175  

תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה  קומפ 266.60

 .ע"של וולפמן או ש MZ-TL-90מהמיסעה דגם  מ"ס 15

51 006 176  

תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה  קומפ 450.00

 .ע"של וולפמן או ש MZ-TL-90מהמיסעה דגם  מ"ס 10

51 006 177  

תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה  לאי תנועה מיצקת  קומפ 354.60

של וולפמן  MZ-E-90מ מהמיסעה דגם "ס 15ברזל בגובה 

 .ע"או ש

51 006 178  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם , מברזל יציקה( עגולה)מכסה סבכת רשת סטנדרט  קומפ 748.00

 (.טון 40)ס "מ 50בקוטר , פתח

51 006 179  

מ "ס 40X90ני מלב" אביב-תל"דגם , מכסה סבכת רשת קומפ 683.80

 .(טון)25מברזל יציקה 

51 006 180  

  181 006 51 ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז ותאי בקרה   

במידות פנים ( ניקוז)ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול  'יח 266.60

 .'מ 1.75ובעומק עד ' מ 1.00X1.00של 

51 006 182  

פנים  במידות( ניקוז)ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול  'יח 310.60

 .'מ 2.75עד ' מ 1.75ובעומק ' מ 1.00X1.20של 

51 006 183  

במידות פנים ( ניקוז)ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול  'יח 488.40

 .'מ 5.75עד ' מ 2.75ובעומק ' מ 1.00X1.60של 

51 006 184  

עד שתי רשתות ( קולטנים)ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה  'יח 310.60

 'מ 1.25ובעומק עד 

51 006 185  

 100מ עד "ס 40ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של  ע"י 1,775.00

אורך ניקוי צינור ליום ' מ 600התשלום הוא עד  .מ כולל"ס

 .עבודה

51 006 186  

 150מ עד "ס 100ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של  ע"י 4,437.80

 אורך ניקוי צינור ליום' מ 600התשלום הוא עד  .מ כולל"ס

 .עבודה

51 006 187  

  188 006 51 צינורות ניקוז שרשוריים   
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עטוף בבד גיאוטכני '' 3צינור ניקוז שרשורי מחורר בקוטר  'מ 57.2

 .מ לפחות"ס 20סביב הצינור בעובי של  עם מעטפת חצץ

51 006 189  

עטוף בבד גיאוטכני ''  4צינור ניקוז שרשורי מחורר בקוטר  'מ 66.00

 .מ לפחות"ס 20הצינור בעובי של סביב  עם מעטפת חצץ

51 006 190  

עטוף בבד גיאוטכני ''  6צינור ניקוז שרשורי מחורר בקוטר  'מ 74.80

 .מ לפחות"ס 20סביב הצינור בעובי של  עם מעטפת חצץ

51 006 191  

  192 006 51 תאי בקרה   

  193 006 51 עטיפת בטון לצינורות   

  194 006 51 .מ"ס 40 50-בקוטר מ לצינורות "ס 15עטיפת בטון בעובי  'מ 132.90

  195 006 51 .מ"ס 80-60מ לצינורות בקוטר "ס 15עטיפת בטון בעובי  'מ 286.90

בחתך ריבועי " , 4עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 62.50

 .כולל הזיון , סביב לצינור מ"ס 10בעובי  של 

51 006 196  

בחתך ריבועי " 6,עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 72.20

 .כולל הזיון , סביב לצינור מ"ס 10בעובי של 

51 006 197  

בחתך ריבועי " 8,עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 94.20

 .כולל הזיון , סביב לצינור מ"ס 10בעובי של 

51 006 198  

בחתך ריבועי " 10,עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 104.70

 .כולל הזיון , לצינורסביב  מ"ס 10בעובי של 

51 006 199  
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בחתך ריבועי " 12,עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 125.80

 .כולל הזיון , סביב לצינור מ"ס 10בעובי של 

51 006 200  

בחתך ריבועי " 16,עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר  'מ 143.40

 .כולל הזיון , סביב לצינור מ"ס 10בעובי של 

51 006 201  

  202 006 51 .בקשתות ובזויות P.V.C,לצינורות  -20,גוש עיגון מבטון ב ק"מ 614.20

  203 006 51 .(ראפ -ריפ )ריצוף אבן לניקוז  ר"מ 184.80

מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם  ק"מ 1,382.50

 .כולל פלדת זיון.בתכניות למפורט

51 006 204  

בכל מידה לפי , מ"ס 100בגובה עד ארגזי גביונים  ק"מ 265.00

 .מפרט/תכנית

51 006 205  

בכל מידה לפי , מ"ס 30מזרוני גביונים בגובה  ר"מ 150.00

 .מפרט/תכנית

51 006 206  

  1 008 51 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה   

הסעיפים מיועדים לעבודות הסדרי תנועה זמניים ואושרו  הערה 

 .הטכנית של המחוז מנהל החטיבה מראש על ידי

51 008 2  

י הפיקוח "רכיבי העבודה והאביזרים יתועדו מידי יום ע הערה 

פקח תנועה /לרבות שעות עבודת שוטר .ביומן העבודה

 .במידה וישנם

51 008 3  

  4 008 51 .אחד( ע"י)הינם לשכירות ליום עבודה ' מחירי היח הערה 



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  354עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

שנערכה על פי שלבי ביצוע על תוכנית הסדרי תנועה זמניים  'קומפ 30,000.00

כולל ( ש"מתוך מאגר המתכננים של משהב)ידי יועץ תנועה 

סעיף זה מתייחס . קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות

המדריך  למקרים שאינם מופיעים בתרשימים בחוברת

להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין 

 .עירוניות/עירוניות

51 008 5  

  6 008 51 תמרורים   

  7 008 51 תמרורים מכל סוג שהוא 'יח 1.30

  8 008 51 (931) חרוטים 'יח 1.20

  9 008 51 (ע"ר שלט לי"המחיר הינו מ)תמרורי שילוט  ר"מ 2.60

  10 008 51 תושבת גומי 'יח 1.40

  11 008 51 (932)פנסים מהבהבים 'יח 2.00

  12 008 51 מעקות בטיחות ניידים   

עם רוחב פעיל  T3מדרגת בטיחות מעקות בטיחות ניידים  'מ 1.10

W6 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים  ,ומעלה

 .לרבות אלמנטי קצה

51 008 13  

עם רוחב פעיל  T3מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  'מ 1.10

W5 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 14  

עם רוחב פעיל  T3ניידים מדרגת בטיחות מעקות בטיחות  'מ 1.60

W3 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 15  
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עם רוחב פעיל  T3מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  'מ 1.70

W2 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 16  

עם רוחב פעיל  H1בטיחות ניידים מדרגת בטיחות מעקות  'מ 2.00

W5 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 17  

עם רוחב פעיל  H2מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  'מ 2.20

W5 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 18  

עם רוחב פעיל  H2מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  'מ 2.20

W6 המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים , ומעלה

 לרבות אלמנטי קצה

51 008 19  

  20 008 51 שוטרי תנועה וציוד /פקחי  

צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי  ע"י 1,400.00

התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי 

שעות  8של עד  ע"י -עירוניות /עבודות בדרכים בין עירוניות

 .במשמרת יום

51 008 21  

צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי  ע"י 1,500.00

התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי 

שעות  7של עד  ע"י -עירוניות /עבודות בדרכים בין עירוניות

 .במשמרת  לילה

51 008 22  

תוספת לצוות אבטחה ועגלת חץ עבור כל שעה עבודה  ע"ש 210.00

 .יום או לילה, נוספת

51 008 23  

  24 008 51 מגדל תאורה לילה ע"י 740.00
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  25 008 51 עגלת שילוט אלקטרונית ניידת ע"י 1,640.00

פקח תנועה  להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות /שוטר ע"ש 100.00

 18:00.(ועד שעה  07:00משעה )היום  פיתוח בשעות

51 008 26  

פקח תנועה להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות /שוטר ע"ש 130.00

 07:00.(ועד שעה  18:00משעה )הלילה  פיתוח בשעות

51 008 27  

  1 009 51 צביעה ואביזרי דרך , תמרורים  

על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים  הערה 

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני  י"ובתוקף כנדרש ע

 .תנועה ובטיחות 

51 009 2  

אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג  'יח 174.20

 .עירוני

51 009 3  

  4 009 51 .אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד 'יח 135.50

 בצבע, מ"ס 15עד  10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  'מ 2.60

 .(מדידה לפי צביעה נטו. )כתום/צהוב/לבן

51 009 5  

, מ"ס 25מ עד "ס -20קווים ברוחב מ, צביעת איי תנועה ר"מ 19.40

 .(מדידה לפי צביעה נטו)מלא  כתום/צהוב/לבן

51 009 6  

מ "ס 30ברוחב , קו עצירה או אחרים, צביעת מעברי חציה ר"מ 22.00

 .(צביעה נטומדידה לפי )כתום מלא /צהוב/לבן ומעלה בצבע

51 009 7  

  8 009 51 .צביעת חץ בודד 'יח 29.00

  9 009 51 .צביעת חץ כפול 'יח 36.10
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  10 009 51 .צביעת אבני שפה 'מ 4.40

?   38 -ל?  27מחיר יחידה ינוע בין )עיני חתול מסוג כלשהו  'יח 31.70

 .(במחירון ננקב מחיר ממוצע, המחוז לשיקול דעת

51 009 11  

קווי צבע קיימים וצביעתם בשחור ברוחב של עד מחיקת  'מ 6.20

 .מ"ס 50

51 009 12  

  13 009 51 .(מ"מ) 3מחיקת קווי צבע קיימים באמצעות קרצוף  ר"מ 20.00

צביעת משטח ) 437סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל  'יח 46.00

 437.(וסימון 

51 009 14  

  15 009 51 .(אופנייםסימון חץ וסמל ) 804סימון שביל אופניים בסמל  'יח 46.00

פ בחירת "ע ע"מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו 'מ 225.00

 .הרשות המקומית

51 009 16  

  17 009 51 .קיים  Wהשלמה וחיזוק ברגים במעקה  'מ 4.40

  18 009 51 .'מ 2.5טרומי באורך " רסי'ניו ג"מעקה בטיחות מבטון  'מ 240.20

 N-2חד צדדי לרמת בלימה מעקה בטיחות קבוע מפלדה  'מ 177.80

 ESP.  2.0מטיפוס 

51 009 19  

  20 009 51 .'מ 4באורך  ESPפרט קצה למעקה  'חי 1,242.60

' מ4עם יחידת קצה באורך  EDSPפרט קצה למעקה  'יח 1,286.60

 .(גלישה)

51 009 21  

  22 009 51 .'מ 4באורך  EASY RAIL 2.0פרט גלישה למעקה  'יח 2,130.50
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 001 52 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות   

  2 001 52 פיזור והידוק, מחירי האספלטים כוללים הובלה הערה 

ר יש לתת תוספת "מ -3,000עבור כמויות הקטנות מ הערה 

תוספת . למחיר הנקוב במחירון זה %18מחיר של 

 .המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפיטון

52 001 3  

ר יש לתת תוספת "מ 3,000-9,000עבור כמויות של  הערה 

תוספת המחיר . למחיר הנקוב במחירון זה %8מחיר של 

 .טון אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

52 001 4  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 7בעובי  37.5צ "תא ר"מ 35.00

 PG68.10-וביטומן ' ב

  52 001 5  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 8בעובי  37.5צ "תא ר"מ 40.00

 PG68.10-וביטומן ' ב

52 001 6  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 9בעובי  37.5צ "תא ר"מ 44.00

 PG68.10-וביטומן ' ב

52 001 7  

דולמיטי /מ עם אגרגט גס גירי"ס 10בעובי  37.5צ "תא ר"מ 48.00

 PG68-10. וביטומן' סוג ב

52 001 8  

דולמיטי /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי 37.5צ "תא טון 210.00

 PG68-10. וביטומן' סוג ב

52 001 9  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 5בעובי  25צ "תא ר"מ 29.00

 PG68 .10-וביטומן ' א

52 001 10  
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דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 5בעובי  25צ "תא ר"מ 29.00

 PG70 .10-וביטומן ' א

52 001 11  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 6בעובי  25צ "תא ר"מ 34.00

 PG68 .10-וביטומן ' א

52 001 12  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 6בעובי  25צ "תא ר"מ 34.00

 PG70 .10-וביטומן ' א

52 001 13  

דולמיטי סוג /גירימ עם אגרגט גס "ס 7בעובי  25צ "תא ר"מ 39.00

 PG68 .10-וביטומן ' א

52 001 14  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 7בעובי  25צ "תא ר"מ 39.00

 PG70 .10-וביטומן ' א

52 001 15  

דולמיטי סוג /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי 25צ "תא טון 242.00

 PG68.10-וביטומן ' א

52 001 16  

דולמיטי סוג /שונים עם אגרגט גס גיריבעוביים  25צ "תא טון 244.00

 PG70.10-וביטומן ' א

52 001 17  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 4בעובי  19צ "תא ר"מ 27.00

 PG68 .10-וביטומן ' א

52 001 18  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 4בעובי  19צ "תא ר"מ 27.00

 PG70 .10-וביטומן ' א

52 001 19  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 5בעובי  19 צ"תא ר"מ 33.00

 PG68 .10-וביטומן ' א

52 001 20  
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דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 5בעובי  19צ "תא ר"מ 33.00

 PG70 .10-וביטומן ' א

52 001 21  

דולמיטי סוג /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי19צ "תא טון 282.00

 PG68.10-וביטומן ' א

52 001 22  

דולמיטי סוג /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי 19צ "תא טון 284.00

 PG70.10-וביטומן ' א

52 001 23  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 3בעובי 12.5צ "תא ר"מ 22.00

 PG68.10-וביטומן ' א

52 001 24  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 3בעובי 12.5צ "תא ר"מ 22.00

 PG70.10-וביטומן ' א

52 001 25  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 4בעובי  12.5צ "תא ר"מ 28.00

 PG68.10-וביטומן ' א

52 001 26  

דולמיטי סוג /מ עם אגרגט גס גירי"ס 4בעובי  12.5צ "תא ר"מ 28.00

 PG70.10-וביטומן ' א

52 001 27  

 דולמיטי/בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי12.5צ "תא טון 300.00

 PG68-10. וביטומן' סוג א

52 001 28  

דולמיטי /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי12.5צ "תא טון 302.00

 PG70-10. וביטומן' סוג א

52 001 29  

דולמיטי /מ עם אגרגט גס גירי"ס 4בעובי (S( 19מ  "תא ר"מ 28.00

 PG70-10. וביטומן' סוג א

52 001 30  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דולמיטי /אגרגט גס גירימ עם "ס 5בעובי (S( 19מ  "תא ר"מ 33.00

 PG70-10. וביטומן' סוג א

52 001 31  

דולמיטי /בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי(S( 19מ  "תא טון 290.00

 PG70-10. וביטומן' סוג א

52 001 32  

 12.5צ "שבילים ואיים מוגבהים מאספלט תא, מדרכות ר"מ 25.00

וביטומן ' דולומטי סוג א/אגרגט גס גירי מ עם"ס 3בעובי 

.PG68-10 

52 001 33  

שבילים ואיי תנועה , מ למדרכות"ס 4בעובי  12.5צ "תא טון 330.00

וביטומן '  דולומטי סוג א/מוגבהים עם אגרגטגס גירי

.PG68-10 

52 001 34  

  1 002 52 שונות   

 0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  ר"מ 1.6

 ר''מ/ליטר

52 002 2  

 0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של  ר"מ 1.3

 ר''מ/ליטר

52 002 3  

 0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של  ר"מ 1.5

 ר''מ/ליטר

52 002 4  

  5 002 52 .ניסור אספלט ליצירת תפר דמה ומילויו מסטיק ביטומני 'מ 21.00

  6 002 52 .ניסורמישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל  'מ 22.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל  'מ 22.00

 0.5עד רוחב . מצע וריסוס ביטומן השלמת, ניקוי, ניסור

 .מטר 

52 002 7  

  8 002 52 .יריעה או משחה לאיטום והדבקה בחיבורים 'מ 34.00

  9 002 52 1/2."צ "פסי האטה מאספלט תא ר"מ 151.00

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים  הערה 

או /את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו

לרבות '.. וכו חיטוי ושטיפה, מילוי חוזר סימון, החציבה

תוספת צמנט לכיסוי עטיפת החול של הצנרת לפי דרישת 

 .  המתכנן

57 001 1  

או \מכל סוג כולליםחפירה ואספקה והנחת קווי מים  הערה 

או חציבה ידנית זהירה לרבות \חציבה בכלים מכניים ו

עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת 

חצית תשתיות , עבודה בסמיכות לתשתיות, קרקעיים

תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של , מעל ומתחת

 .אותם גופים או רשויות

57 001 2  

או ביוב /לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו CLSMשימוש ב  הערה 

 .יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד

57 001 3  

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל  הערה 

עודפי עפר וכל , מרחק ומקום מאושר כחוק של פסולת

למען הסר ספק מודגש שלא יהיה . מה שדורש סילוק

בכל "יחידה בכל סעיף שצויין בו תוספת או שינוי במחיר 

שינוי , מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים" עומק

 .יש לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.' בתוואי וכו

57 001 4  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  363עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

או \אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כולליםחפירה ו הערה 

או חציבה ידנית זהירה לרבות \חציבה בכלים מכניים ו

מכשולים על ותת עבודה בשטחים מוגבלים עם 

חצית תשתיות , עבודה בסמיכות לתשתיות, קרקעיים

תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של , מעל ומתחת

 .אותם גופים או רשויות

57 001 5  

כל הבדיקות והכנות , שרותי שדה: המשך לסעיף הקודם הערה 

והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה 

, סרט סימון עם כיתוב מים ,ריפוד ועטיפת חול, לבדיקות

כל , הידוק שכבות, פ הפרט הסטנדרטי"מילוי חוזר ע

וכל ' מעבירים וכו,הסתעפויות, הספחים כגון קשתות

 .במפרט הכללי 57מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 

57 001 6  

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל  הערה 

התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים 

הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם לרבות תכנון 

פ צורך "וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע

מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים "ע

או כל תשתית אחרת תוך שמירה /או מבנים קיימים ו/ו

 .על כללי בטיחות ויציבותם

57 001 7  

יהיו חרושתיים עם ציפוי כל הספחים לצינורות הפלדה  הערה 

 .פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית

57 001 8  

, חוזה מחיר צינורות פלדה\בנוסף לנאמר במסמכי מכרז הערה 

פוליאתילן ופוליאתילן מצולב כוללים אחריות על כל 

 10למשך ( צינורות וספחים)המערכת עם כל מרכיביה 

, תאגיד\המקומיתייצרן הצנרת לטובת רשות "שנים ע

או /חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו

57 001 9  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  364עמוד 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת , ן בלבד'אלקטרופיוז

 .הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה

או \אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כולליםחפירה ו הערה 

או חציבה ידנית זהירה לרבות \חציבה בכלים מכניים ו

מוגבלים עם מכשולים על ותת עבודה בשטחים 

חצית תשתיות , עבודה בסמיכות לתשתיות, קרקעיים

תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של , מעל ומתחת

 .אותם גופים או רשויות

57 001 10  

סרט סימון עם חוט : המשך לסעיף קודם הערה 

עליה של הסרט בתוך תא , נירוסטה וכיתוב מים\מתכתי

בדיקת רציפות באמצעות , סגורהקופסת חשמל , מגוף

 .מכשיר לאיתור

57 001 11  

על הקבלן לקבל אישור מראש על : המשך לסעיף קודם הערה 

הן לגבי מתן , יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת

שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת 

 .זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם

57 001 12  

שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור על הקבלן לדאוג  הערה 

הפיקוח תוך רישום ביומן לפני הביצוע יהיה רישום 

ביומן העבודה תשלום בגין עבודות האלה מותנה 

ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין 

 .רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

57 001 13  

מודגש שמחיר . הפרט הסטנדרטיתאי אביזרים יהיו לפי  הערה 

או חציבה בכלים מכניים או \תא אביזרים כולל חפירה ו

פתיחת כביש אספלט בניסור או מדרכה , בידיים

במקומות שיש מילוי חוזר מהודק בשכבות עד למבנה 

מדרכה \מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש \הכביש

 .במקרה של פתיחת כביש

57 001 14  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים מחירי  הערה 

 .'...אבטחה מוגברת וכו, קיצור שעות העבודה ביום

57 001 15  

  16 001 57 . בלבד ניקוי וחיטוי קווים מים קיימים  

המחירים שלהלן אינם כוללים תשלום עבור אספקת  הערה 

 .מים

57 001 17  

מינימום ) "2מים קיימים עד קוטר  ניקוי וחיטוי של קווי 'מ 6.8

 '(.מ 300

57 001 18  

" 6ועד " 2ניקוי וחיטוי של קווימים קיימים מעל קוטר  'מ 7.7

 '(.מ 300מינימום )

57 001 19  

" 12ועד " 6ניקוי וחיטוי של קווימים קיימים מעל קוטר  'מ 9.4

 '(.מ 300מינימום )

57 001 20  

ועד " 12ניקוי וחיטוי של קווימים קיימים מעל קוטר  'מ 10.2

 '(.מ 300מינימום ) "16

57 001 21  

  22 001 57 .ע"ש 8תשלום ליום עבודה -חיטוי וניקוי קו מים ע"י 2000

  23 001 57 (.ע"ש 3מינימום )ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים  ע"ש 314.5

  24 001 57 צינורות פלדה   

  25 001 57 צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן   

תוצרת צינורות  530י "למי שתיה לפי תצינורות פלדה  הערה 

עם פאזה חדה , ע באישור מתכנן"או פלסי או שוו

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

57 001 26  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונח בקרקע לכל עומק עם , וציפוי פנים מלט צמנט

ובעובי דופן שונה לרבות כל , בקטרים שונים, עטפת חול

 .הספחים

עם פאזה חדה  530י "פלדה למי שתיה לפי תצינורות  'מ 128.50

עם עטיפה חיצונית "  5/32עובי דופן " 2,לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 27  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 166.30

עטיפה חיצונית עם " 5/32עובי דופן " 3לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 28  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 196.20

עם עטיפה חיצונית " 5/32עובי דופן " 4לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .עומקמונח בקרקע לכל 

57 001 29  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 256.10

עם עטיפה חיצונית " 5/32עובי דופן " 6לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 30  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 286.90

עם עטיפה חיצונית " 5/32עובי דופן " 8לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 31  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 374.00

עם עטיפה חיצונית " 5/32עובי דופן " 10לריתוך בקוטר 

וציפוי פנים מלט צמנט פוליאתילן שחול תלת שכבתי 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 32  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 441.80

עם עטיפה חיצונית " 3/16עובי דופן " 12לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 33  

עם פאזה חדה  530י "שתיה לפי ת צינורות פלדה למי 'מ 540

עם עטיפה חיצונית " 3/16עובי דופן " 14לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 34  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 587

חיצונית עם עטיפה " 3/16עובי דופן " 16לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 35  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 680

עם עטיפה חיצונית " 3/16עובי דופן " 18לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 36  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 960

עם עטיפה חיצונית " 1/4עובי דופן " 20לריתוך בקוטר 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט 

 .מונח בקרקע לכל עומק

57 001 37  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן ובטון   

 דחוס 

57 001 38  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת הערה 

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

וציפוי , מ"מ 19ועטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 

 ,מונח בקרקע לכל עומק עם עטפת חול, פנים מלט צמנט

 .ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחים, בקטרים שונים

57 001 39  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 143.40

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 2ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 40  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 182.20

תלת שכבתי עם עטיפה חיצונית פוליאתילן , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 3ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 41  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 233.20

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 4ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 42  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 279.00

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 6ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 43  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 353.80

חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי עם עטיפה , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 8.ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 44  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 440.90

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 3/16עובי דופן " 10ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 45  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 513.00

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 3/16עובי דופן " 12ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 46  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 532.40

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 3/16עובי דופן " 14ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 47  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 612.50

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 3/16עובי דופן " 16ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 48  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 683.80

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 3/16עובי דופן " 18ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 49  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 781.40

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי , לריתוך

" 1/4עובי דופן " 20ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 

 .מונח בכל עומק

57 001 50  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת הערה 

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

, וציפוי פנים מלט צמנט (מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

בקטרים , מונח בקרקע לכל עומק עם ריפוד ועטיפת חול

 .ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחים, שונים

57 001 51  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 168

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 3בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק

57 001 52  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 208

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 4בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק

57 001 53  

פאזה חדה עם  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 257

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 6בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק

57 001 54  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 343.20

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

" 5/32עובי דופן " 8בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק

57 001 55  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 431.20

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

עובי דופן " 10בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק" 5/32

57 001 56  

עם פאזה חדה  530י "לפי ת צינורות פלדה למי שתיה 'מ 484.00

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

עובי דופן " 12בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק" 3/16

57 001 57  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 528.00

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

עובי דופן " 14בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק" 3/16

57 001 58  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 624.80

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

עובי דופן " 16בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק" 3/16

57 001 59  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 695.20

עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת , לריתוך

עובי דופן " 18בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק" 3/16

57 001 60  

עם פאזה חדה  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת 'מ 792.00

שחול תלת  עם עטיפה חיצונית פוליאתילן, לריתוך

57 001 61  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  372עמוד 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

" 1/4עובי דופן " 20בקוטר ( מ"מ 4עובי ) 4שכבתי טריו 

 .מונח בכל עומק

  62 001 57 צינורות פלדה מותקנים גלויים עם צביעה חיצונית   

עם ציפוי פנימי  530י "צינורות פלדה למי שתיה לפי ת הערה 

 של מלט וצביעה

בטון או מותקנים גלוים על קירות או על אדני , חיצונית

בקטרים שונים ובעובי דופן שונה , אלמנטים אחרים

חבקים , קונזולות, כולל ספחים מכל הסוגים כנדרש)

 '..(וכו

57 001 63  

עם ציפוי "  5/32ועובי דופן " 2צינורות פלדה בקוטר  'מ 110.00

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 64  

עם ציפוי " 5/32ועובי דופן  "3צינורות פלדה בקוטר  'מ 171.60

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 65  

עם ציפוי " 5/32ועובי דופן " 4צינורות פלדה בקוטר  'מ 191.80

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 66  

עם ציפוי " 5/32ועובי דופן " 6צינורות פלדה בקוטר  'מ 250.80

 .מותקן גלוי, וצביעה חיצוניתפנימי של מלט 

57 001 67  

עם ציפוי " 5/32ועובי דופן " 8צינורות פלדה בקוטר  'מ 291.30

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 68  

עם ציפוי " 3/16ועובי דופן " 10צינורות פלדה בקוטר  'מ 343.20

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 69  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עם ציפוי " 3/16ועובי דופן" 12צינורות פלדה בקוטר  'מ 391.60

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 70  

עם ציפוי " 3/16ועובי דופן " 14צינורות פלדה בקוטר  'מ 426.80

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 71  

עם ציפוי " 3/16דופן ועובי " 16צינורות פלדה בקוטר  'מ 465.50

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 72  

עם ציפוי " 3/16ועובי דופן " 18צינורות פלדה בקוטר  'מ 519.20

 .מותקן גלוי, פנימי של מלט וצביעה חיצונית

57 001 73  

עם ציפוי " 3/16ועובי דופן " 20צינורות פלדה בקוטר  'מ 541.20

 .מותקן גלוי, וצביעה חיצוניתפנימי של מלט 

57 001 74  

  75 001 57 צינורות פלסטיים   

  76 001 57 צינורות פוליאתילן מצולב   

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת הערה 

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים, חוזר

57 001 77  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 57.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 32מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 78  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 70.40

חול ומילוי  עטיפת, כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 40מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 79  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 83.60

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 50מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 80  

לרבות  10,דרג  1519י "לפי תצינורות פוליאתילן מצולב  'מ 93.30

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 63מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 81  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 102.1

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 75עומק בקוטר  מונחים בקרקע בכל, חוזר

57 001 82  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 124.10

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 90מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 83  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 141.70

עטיפת חול ומילוי , עבודות וספחים לריתוך חשמליכל 

 .מ"מ 110מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 84  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 204.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 160מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 85  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 284.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 200מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 86  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 354.60

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 225מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 87  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 377.50

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 250מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 88  

לרבות  10,דרג  1519י "פוליאתילן מצולב לפי תצינורות  'מ 425.90

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 280מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 89  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 523.60

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 315מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 90  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 594.90

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 355מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 91  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 824

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 400מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 92  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 808

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 450מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 93  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,112

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 500מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 94  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,400

עטיפת חול ומילוי , לריתוך חשמליכל עבודות וספחים 

 .מ"מ 560מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 95  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,740

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 630מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 96  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 2,170

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 710מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 97  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 2,970

ומילוי עטיפת חול , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 800מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 98  

לרבות  10,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 3,130

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 900מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 99  

לרבות  12,דרג  1519 י"צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת הערה 

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים, חוזר

57 001 100  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 88.00

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .32מ "בקוטר ממונחים בקרקע בכל עומק , חוזר

57 001 101  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 101.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .40מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 102  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 114.40

עטיפת חול ומילוי , וספחים לריתוך חשמליכל עבודות 

 .50מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 103  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 124.10

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .63מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 104  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 135.50

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .75מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 105  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 165.40

ומילוי עטיפת חול , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .90מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 106  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 189.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .110מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 107  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  12,דרג  1519י "ת צינורות פוליאתילן מצולב לפי 'מ 232.30

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .140מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 108  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 277.20

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .160מ "עומק בקוטר ממונחים בקרקע בכל , חוזר

57 001 109  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 367.00

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .200מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 110  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 443.50

עטיפת חול ומילוי , עבודות וספחים לריתוך חשמליכל 

 .225מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 111  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 499.80

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .250מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 112  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 523.60

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .280מ "מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר מ, חוזר

57 001 113  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 640

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 315מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 114  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 784

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 355מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 115  

לרבות  12,דרג  1519י "מצולב לפי תצינורות פוליאתילן  'מ 960

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 400מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 116  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,150

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 450בקרקע בכל עומק בקוטר מונחים , חוזר

57 001 117  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,380

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 500מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 118  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 1,640

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 560מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 119  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 2,080

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 630מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 120  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 2,550

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 710מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 121  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 3,500

עטיפת חול ומילוי , חשמליכל עבודות וספחים לריתוך 

 .מ"מ 800מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 122  

לרבות  12,דרג  1519י "צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת 'מ 4,100

עטיפת חול ומילוי , כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי

 .מ"מ 900מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר , חוזר

57 001 123  

-H.D.P.E  PEפוליאתילן צינורות פוליאתילן  צינורות  הערה 

100  SDR-17 ( 10דרג ) לרבות כל עבודות וספחי

מונחים בקרקע בכל , עטיפת חול ומילוי חוזר, הריתוך

 .בקטרים שונים , עומק

57 001 124  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 213.00

 .מ"מ 200בקוטר (.  10

57 001 125  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 279.80

  225בקוטר (. 10

57 001 126  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 337.00

 .מ"מ 250בקוטר (. 10

57 001 127  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 417.10

 .מ"מ 315בקוטר (.  10

57 001 128  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 528.00

 .מ"מ 355בקוטר (.  10

57 001 129  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 660.90

 .מ"מ 400בקוטר (. 10

57 001 130  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 823.70

 .מ"מ 450בקוטר (.  10

57 001 131  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,041.00

 .מ"מ 500בקוטר (. 10

57 001 132  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,260

 .מ"מ 560בקוטר (.  10

57 001 133  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,392

 .מ"מ 630בקוטר (.  10

57 001 134  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,736

 .מ"מ 710בקוטר (. 10

57 001 135  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,376

 .מ"מ 800בקוטר (.  10

57 001 136  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,504

 .מ"מ 900בקוטר (. 10

57 001 137  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 39.60

 .מ"מ 32בקוטר (. 12.5

57 001 138  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 48.40

 .מ"מ 40בקוטר (.  12.5

57 001 139  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 62.50

 .מ"מ 50בקוטר (. 12.5

57 001 140  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 80.10

 .מ"מ 63בקוטר (. 12.5

57 001 141  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 101.20

 .מ"מ 75בקוטר (. 12.5

57 001 142  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 128.50

 .מ"מ 90בקוטר (. 12.5

57 001 143  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 146.10

 .מ"מ 110בקוטר (. 12.5

57 001 144  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 221.80

 .מ"מ 160בקוטר (. 12.5

57 001 145  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 290.40

 .מ"מ 225בקוטר (. 12.5

57 001 146  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 399.50

 .מ"מ 250בקוטר (.  12.5

57 001 147  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 470.80

 .מ"מ 315בקוטר (. 12.5

57 001 148  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 618.60

 .מ"מ 355בקוטר (. 12.5

57 001 149  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 840.40

 .מ"מ 400בקוטר (. 12.5

57 001 150  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 950.40

 .מ"מ 450בקוטר (. 12.5

57 001 151  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,191.50

 .מ"מ 500בקוטר (. 12.5

57 001 152  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,312

 .מ"מ 560בקוטר (. 12.5

57 001 153  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,664

 .מ"מ 630בקוטר (. 12.5

57 001 154  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,040

 .מ"מ 710בקוטר (. 12.5

57 001 155  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,800

 .מ"מ 800בקוטר (. 12.5

57 001 156  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 3,280

 .מ"מ 900בקוטר (. 12.5

57 001 157  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 56.30

 .מ"מ 32בקוטר (. 16

57 001 158  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 65.10

 .מ"מ 40בקוטר (. 16

57 001 159  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 78.30

 .מ"מ 50בקוטר (. 16

57 001 160  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 95.90

 .מ"מ 63בקוטר (. 16

57 001 161  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 121.40

 .מ"מ 75בקוטר (. 16

57 001 162  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 154.00

 .מ"מ 90בקוטר (. 16

57 001 163  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 195.40

 .מ"מ 110בקוטר (. 16

57 001 164  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 266.60

 .מ"מ 160בקוטר (. 16

57 001 165  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 347.60

 .מ"מ 200בקוטר (. 16

57 001 166  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 337.00

 .מ"מ 225בקוטר (. 16

57 001 167  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 488.40

 .מ"מ 250בקוטר (. 16

57 001 168  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 577.30

 .מ"מ 315בקוטר (. 16

57 001 169  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 710.20

 .מ"מ 355בקוטר (. 16

57 001 170  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 892.30

 .מ"מ 400בקוטר (. 16

57 001 171  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,078.00

 .מ"מ 450בקוטר (. 16

57 001 172  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,331.40

 .מ"מ 500בקוטר (. 16

57 001 173  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 1,640

 .מ"מ 560בקוטר (. 16

57 001 174  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,024

 .מ"מ 630בקוטר (. 16

57 001 175  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 2,750

 .מ"מ 710בקוטר (. 16

57 001 176  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 3,150

 .מ"מ 800בקוטר (. 16

57 001 177  

דרג ) H.D.P.E PE-100  SDR-17צינורות פוליאתילן  'מ 3,400

 .מ"מ 900בקוטר (. 16

57 001 178  

או פתיכת מדרכה \י ניסור אספלט ו"פתיחת כביש ע א"מ 120

לצורך הנחת צנרת מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה 

מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת 

למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק 

 .השכבות השונות

57 001 179  

או פתיכת מדרכה \י ניסור אספלט ו"פתיחת כביש ע 'מ 239.40

מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת 

57 001 180  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ותיקונם לאחר הנחת הצנרת מים בכל קוטר ובכל עומק 

 -למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזרב

CLSM או מדרכה\עד למבנה הכביש ו. 

  181 001 57 אביזרים למים   

  182 001 57 מגופים   

עם ציפוי פנים וציפוי , 'אטמ 16מגוף ללחץ עבודה של  הערה 

אספקה כולל . חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים

 .והתקנה של המגוף בין אוגנים

57 001 183  

  184 001 57 ".2צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 866.80

  185 001 57 ".3צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 1,863.80

  186 001 57 ".4צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 2,174.50

  187 001 57 ".6צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 2,751.80

  188 001 57 ".8צר קוטר /טריז רחבמגוף  קומפ 4,792.50

  189 001 57 ".10צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 7,544.20

  190 001 57 ".12צר קוטר /מגוף טריז רחב קומפ 9,585.00

  191 001 57 ".14צר בקוטר /מגוף טריז רחב קומפ 11,982.10

  192 001 57 ".16צר בקוטר /מגוף טריז רחב קומפ 15,088.50

  193 001 57 ".18צר בקוטר /טריז רחבמגוף  קומפ 17,307.00
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  194 001 57 ".20צר בקוטר /מגוף טריז רחב קומפ 19,348.60

  195 001 57 ".3מגוף פרפר קוטר  קומפ 1,380.70

  196 001 57 ".4מגוף פרפר קוטר  קומפ 1,952.70

  197 001 57 ".6מגוף פרפר קוטר  קומפ 2,485.10

  198 001 57 ".8מגוף פרפר קוטר  קומפ 3,195.30

  199 001 57 ".10מגוף פרפר קוטר  קומפ 5,148.00

  200 001 57 ".12מגוף פרפר קוטר  קומפ 6,035.00

  201 001 57 ".14מגוף פרפר קוטר  קומפ 7,099.80

  202 001 57 ".16מגוף פרפר קוטר  קומפ 9,052.60

  203 001 57 ".18מגוף פרפר קוטר  קומפ 11,094.20

  204 001 57 ".20מגוף פרפר קוטר  קומפ 14,467.20

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 31

 ".1/2בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 205  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 47

 ".3/4בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 206  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 62

 ".1בקוטר , להשלמת עבודה זוהנדרש 

57 001 207  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 137

 ".1 1/4בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 208  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 169

 ".1 1/2בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 209  

מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  ברז כדורי בורנזה 'יח 236

 ".2בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 210  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 1,156

 ".3בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 211  

ברז כדורי בורנזה מצופה כרום מעבר מלא ואת כל  'יח 251

 ".4בקוטר , הנדרש להשלמת עבודה זו

57 001 212  

ברז גן כדורי מצופה כרום ואת כל הנדרש להשלמת  'יח 46

 ".1/2בקוטר , עבודה זו

57 001 213  

ברז גן כדורי מצופה כרום ואת כל הנדרש להשלמת  'יח 56

 ".3/4בקוטר , עבודה זו

57 001 214  

  215 001 57 שסתומים ומשקולות   

-NR"י דגם .ר.התקנת שסתום אל חוזר למים תוצרת א הערה 

040D" ע עשוי ברזל יציקה עם פתח עליון וציר "או שוו

ללחץ עבודה של , זרוע למשקולת ומשקולת, בולט/מאורך

 .אטמים וברגי עיגון, לרבות אוגנים נגדיים,' אטמ 16

57 001 216  

  217 001 57 ".3שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 2,680

  218 001 57 ".4שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 3,690
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  219 001 57 ".6חוזר קוטר שסתום אל  קומפ 5,520

  220 001 57 ".8שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 8,800

  221 001 57 ."10שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 11,350

  222 001 57 ".12שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 15,400

  223 001 57 ".14שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 20,890

  224 001 57 ".16שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 23,200

  225 001 57 ".18שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 37,300

  226 001 57 ".20שסתום אל חוזר קוטר  קומפ 44,100

 16התקנת שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של  הערה 

המחיר  "NR-040D"דגם , ע"י או שוו.ר.תוצרת א' אטמ

 .אינו כולל מגוף בכניסה

57 001 227  

  228 001 57 ".2שסתום אוויר משולב למים קוטר  קומפ 2,130.50

  229 001 57 ".3שסתום אוויר משולב למים קוטר  קומפ 3,106.40

  230 001 57 ".4שסתום אוויר משולב למים קוטר  קומפ 3,727.70

  231 001 57 ".6שסתום אוויר משולב למים קוטר  קומפ 8,697.90

אספקה והתקנה של ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון   

 מטר 3מזין באורך   וצנור

57 001 232  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

חיצוני , ע"או שוו  ZETתוצרת( הידרנט)ברז כיבוי אש  קומפ 2,574.00

מאוגן ללא מתקן " 4זקף חרושתי קוטר " , 3קוטר 

 .שבירה

57 001 233  

חיצוני , ע"או שוו  ZETתוצרת( הידרנט)ברז כיבוי אש  קומפ 3,243.70

מאוגן ללא מתקן " , 6זקף חרושתי קוטר " ,3*2קוטר 

 .שבירה

57 001 234  

בודד עם זקיף " 3להידרנט כיבוי אש בקוטר ' שלב א קומפ 975.90

לרבות סיום עם אוגן עיוור לפני " 4חרושתי בקוטר 

 .מתקן השבירה בהתאם לפרט

57 001 235  

בודד עם זקיף " 3להידרנט כיבוי אש בקוטר ' שלב ב קומפ 2,130.50

התאמת גובה , לרבות מתקן השבירה" 4חרושתי בקוטר 

 .וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרטפ הצורך "ע

57 001 236  

עם זקיף חרושתי  2" *3להידרנט כיבוי אש כפול ' שלב א קומפ 1,242.60

לרבות סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן " 6בקוטר 

 .השבירה בהתאם לפרט

57 001 237  

עם זקיף  2" *3להידרנט כיבוי אש כפול עם ראש ' שלב ב קומפ 2,574.00

התאמת גובה , לרבות מתקן שבירה" 6חרושתי בקוטר 

 .פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט"ע

57 001 238  

בקוטר , ע"או שוו  ZETתוצרת( הידרנט)ברז כיבוי אש  קומפ 2,928.60

לרבות מתקן שבירה " 4על זקיף חרושתי בקוטר " 3

 .בהתאם לפרט

57 001 239  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

בקוטר , ע"או שוו  ZETתוצרת( הידרנט)ברז כיבוי אש  קומפ 3,638.80

לרבות מתקן שבירה " 6על זקיף חרושתי בקוטר " 3*2

 .בהתאם לפרט

57 001 240  

מותקנת על ברז כיבוי אש  3מארז כיפה אדומה דור  'יח 600

 .עם מכסה הגנה כולל מפתח(הידרנט)

57 001 241  

איטום , לרבות חדירה לתא ניקוז" 3נקודת ניקוז בקוטר  קומפ 390.70

 .ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרטלאחר החדירה 

57 001 242  

איטום , לרבות חדירה לתא ניקוז" 4נקודת ניקוז בקוטר  קומפ 443.50

 .לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט

57 001 243  

איטום , לרבות חדירה לתא ניקוז" 6נקודת ניקוז בקוטר  קומפ 532.40

 .פרטלאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי 

57 001 244  

  245 001 57 אוגנים  

לרבות , הברגה/בריתוך", 2אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 110

 .ברגים ואטמים

57 001 246  

לרבות ברגים , בריתוך" 3אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 230

 .ואטמים

57 001 247  

לרבות ברגים , בריתוך" 4אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 270

 .ואטמים

57 001 248  

לרבות ברגים , בריתוך" 6אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 350

 .ואטמים

57 001 249  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות ברגים , בריתוך" 8אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 460

 .ואטמים

57 001 250  

לרבות ברגים , בריתוך" 10אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 590

 .ואטמים

57 001 251  

לרבות ברגים , בריתוך" 12אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 770

 .ואטמים

57 001 252  

לרבות ברגים , בריתוך" 14אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 900

 .ואטמים

57 001 253  

לרבות ברגים , בריתוך" 16אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 1,100

 .ואטמים

57 001 254  

לרבות ברגים , בריתוך" 18אוגן על צינור פלדה קוטר  'יח 1,500

 .ואטמים

57 001 255  

לרבות ברגים , הברגה/בריתוך" 2אוגן עיוור קוטר  'יח 120

 .ואטמים

57 001 256  

  257 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 3אוגן עיוור קוטר  'יח 230

  258 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 4אוגן עיוור קוטר  'יח 280

  259 001 57 .ואטמיםלרבות ברגים , בריתוך" 6אוגן עיוור קוטר  'יח 370

  260 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 8אוגן עיוור קוטר  'יח 480

  261 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 10אוגן עיוור קוטר  'יח 620
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  262 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 12אוגן עיוור קוטר  'יח 760

  263 001 57 .ברגים ואטמיםלרבות , בריתוך" 14אוגן עיוור קוטר  'יח 1,000

  264 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 16אוגן עיוור קוטר  'יח 1,150

  265 001 57 .לרבות ברגים ואטמים, בריתוך" 18אוגן עיוור קוטר  'יח 1,650

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , אוגן קו קיים מפלדה 'יח 280

 ".3קוטר , לאוגן

57 001 266  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , קיים מפלדהאוגן קו  'יח 400

 ".4קוטר , לאוגן

57 001 267  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , אוגן קו קיים מפלדה 'יח 440

 ".6קוטר , לאוגן

57 001 268  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , אוגן קו קיים מפלדה 'יח 740

 ".8קוטר , לאוגן

57 001 269  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , מפלדהאוגן קו קיים  'יח 1,070

 ".10קוטר , לאוגן

57 001 270  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , אוגן קו קיים מפלדה 'יח 1,700

 ".12קוטר , לאוגן

57 001 271  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , אוגן קו קיים מפלדה 'יח 2,200

 ".14קוטר , לאוגן

57 001 272  

לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים , מפלדהאוגן קו קיים  'יח 2,800

 ".16קוטר , לאוגן

57 001 273  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "מ 110קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 410

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 274  

מ "מ 125קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 480

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 275  

מ "מ 160קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 610

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 276  

מ "מ 180קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEאוגןמתאם  'יח 870

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 277  

מ "מ 200קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 1,050

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 278  

מ "מ 225קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 1,200

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 279  

מ "מ 250קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 1,640

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 280  

מ "מ 280קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 1,970

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 281  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "מ 315קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 2,290

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 282  

מ "מ 355קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 3,480

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 283  

מ "מ 400קוטר , SDR-11 16דרג , ארוך  PEמתאם אוגן 'יח 4,990

לרבות , בריתוך  PEי מצמד "מחובר לצינור פוליאתילן ע

 . DIN 2501מסוג   PEאוגן 

57 001 284  

קוטר   BSTDעבור אוגן מתכת  PEתוספת למתאם אוגן  'יח 120

 .לרבות ברגים ואטמים', אטמ 16לחץ עבודה של ", 4

57 001 285  

קוטר   BSTDעבור אוגן מתכת  PEתוספת למתאם אוגן  'יח 150

 .לרבות ברגים ואטמים', אטמ 16לחץ עבודה של ", 6

57 001 286  

קוטר   BSTDעבור אוגן מתכת  PEתוספת למתאם אוגן  'יח 230

 .לרבות ברגים ואטמים', אטמ 16לחץ עבודה של ", 8

57 001 287  

קוטר   BSTDעבור אוגן מתכת  PEתוספת למתאם אוגן  'יח 440

 .לרבות ברגים ואטמים', אטמ 16לחץ עבודה של ", 10

57 001 288  

קוטר   BSTDעבור אוגן מתכת  PEתוספת למתאם אוגן  'יח 520

 .לרבות ברגים ואטמים', אטמ 16לחץ עבודה של ", 12

57 001 289  

  290 001 57 דרסרים  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 2מצמד קוטר  'יח 410

, לרבות אוזניות, ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוניעם ' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 291  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 3מצמד קוטר  'יח 550

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 292  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 4מצמד קוטר  'יח 620

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 293  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 6מצמד קוטר  'יח 900

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 294  

 16ללחץ עבודה של לצינורות פלדה " 8מצמד קוטר  'יח 1,190

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 295  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 10מצמד קוטר  'יח 1,680

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 296  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 12מצמד קוטר  'יח 2,300

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 297  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 14מצמד קוטר  'יח 3,250

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 298  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 16מצמד קוטר  'יח 3,880

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 299  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 18מצמד קוטר  'יח 4,500

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .ואטמיםאומים , ברגים

57 001 300  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 20מצמד קוטר  'יח 5,120

, לרבות אוזניות, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 301  

 16לצינורות פלדה ללחץ עבודה של " 24מצמד קוטר  'יח 7,260

, אוזניותלרבות , עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים, ברגים

57 001 302  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 2מחבר מאוגן קוטר  'יח 440

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 303  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 3מחבר מאוגן קוטר  'יח 560

, לרבות ברגים, וחיצוניעם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 304  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 4מחבר מאוגן קוטר  'יח 640

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 305  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 6מחבר מאוגן קוטר  'יח 940

, לרבות ברגים, וחיצוניעם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 306  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 8מחבר מאוגן קוטר  'יח 1,280

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 307  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 10מחבר מאוגן קוטר  'יח 1,800

, לרבות ברגים, פנימי וחיצוניעם ציפוי אפוקסי ' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 308  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 12מחבר מאוגן קוטר  'יח 2,250

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 309  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 14מחבר מאוגן קוטר  'יח 3,430

, לרבות ברגים, אפוקסי פנימי וחיצוניעם ציפוי ' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 310  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 16מחבר מאוגן קוטר  'יח 4,880

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 311  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 18מחבר מאוגן קוטר  'יח 5,800

, לרבות ברגים, ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוניעם ' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 312  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 20מחבר מאוגן קוטר  'יח 7,230

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 313  

 16ללחץ עבודה , לצינורות פלדה" 24מחבר מאוגן קוטר  'יח 10,100

, לרבות ברגים, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ

 .אומים ואטמים

57 001 314  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 50קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 560

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 315  

ללחץ , לחיבור צנרתמ "מ 80קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 740

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 316  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 100קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 890

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 317  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 150קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 1,260

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 318  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 200קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 1,710

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 319  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 250קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 2,020

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 320  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 300קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 2,500

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16 עבודה של

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 321  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 350קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 5,110

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 322  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 400קוטר  ,מחבר רב קוטר 'יח 5,870

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות

57 001 323  

ללחץ , מ לחיבור צנרת"מ 450קוטר , מחבר רב קוטר 'יח 7,500

, עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני' אטמ 16עבודה של 

 .ואטמיםאומים , ברגים, לרבות אוזניות

57 001 324  

, מ לחיבור צנרת"מ 50קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 700

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 325  

, מ לחיבור צרנת"מ 80קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 900

אפוקסי פנימי עם ציפוי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 326  

, מ לחיבור צרנת"מ 100קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 1,030

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 327  

, מ לחיבור צרנת"מ 150קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 1,560

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 328  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ לחיבור צרנת"מ 200קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 2,090

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .ואטמיםאומים , ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 329  

, מ לחיבור צרנת"מ 250קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 2,590

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 330  

, מ לחיבור צרנת"מ 300קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 2,890

ציפוי אפוקסי פנימי עם ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 331  

, מ לחיבור צרנת"מ 350קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 7,880

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 332  

, מ לחיבור צרנת"מ 400קוטר  ,מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 9,060

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים, ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 333  

, מ לחיבור צרנת"מ 450קוטר , מחבר רב קוטר מאוגן 'יח 11,600

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .אומים ואטמים ,ברגים, לרבות אוזניות, וחיצוני

57 001 334  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 840

", 3קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 335  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 1,050

", 4קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 336  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 1,860

", 6קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 12ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 337  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 2,400

", 8קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 338  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 3,500

", 10קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 339  

  BSTDע עם אוגנים "או ש" 2001טלסקופי "מחבר  'יח 4,500

", 12קוטר האביזר , לחיבור צנרת עם אביזרים מאוגנים

עם ציפוי אפוקסי פנימי ' אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ברגים אומים ואטמים, לרבות אוגנים נגדיים, וחיצוני

57 001 340  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 170

 ".4-"3קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 341  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 330

 ".6-"4קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 342  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 520

 ".8-"6קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 343  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 820

 ".10-"8קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 344  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 1,140

 ".12-"10קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 345  

לקווי , מעבר פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט 'יח 2,000

 ".14-"12קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 346  

לקווי , פלדה אקצנטרי עם ציפוי פנים מלט צמנט מעבר 'יח 3,300

 ".16-"14קוטר , חיבורים בריתוך, מים

57 001 347  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 3-"2מעבר קוטר  'יח 97

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 348  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 4-"3מעבר קוטר  'יח 110

 .בריתוךחיבורים , לקווי מים

57 001 349  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 4-"2מעבר קוטר  'יח 160

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 350  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 6-"4מעבר קוטר  'יח 230

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 351  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 6-"3מעבר קוטר  'יח 210

 .חיבורים בריתוך, מים לקווי

57 001 352  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 8-"6מעבר קוטר  'יח 340

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 353  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 8-"4מעבר קוטר  'יח 330

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 354  

, מלט צמנטמפלדה עם ציפוי פנים " 10-"6מעבר קוטר  'יח 410

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 355  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 10-"8מעבר קוטר  'יח 500

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 356  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 12-"10מעבר קוטר  'יח 610

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 357  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 12-"8מעבר קוטר  'יח 580

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 358  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 14-"12מעבר קוטר  'יח 1,120

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 359  

, מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט" 16-"14מעבר קוטר  'יח 1,470

 .חיבורים בריתוך, לקווי מים

57 001 360  

  361 001 57 תאים לאביזרים   

מ בכל "ס 30תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  'יח 960

טון עם סגר יציקת  12.5עומק לרבות מכסה לעומס 

57 001 362  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "ברזל עם כיתוב ע

' שם המערכת וכו, תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .ורצפת חצץ

מ בכל "ס 60מחולית בטון טרומית בקוטר תא אביזרים  'יח 1,885.00

טון ומכסה  12.5עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 

עם פתח " B125- 33כרמל"טון דוגמת דגם  12.5לעומס 

ע וסגר יציקת "או ש" ולפמן"מ תוצרת "ס 50בקוטר 

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "ברזל עם כיתוב ע

ת שם המערכת ורצפ,תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .חצץ

57 001 363  

מ בכל "ס 80תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  'יח 2,418

טון ומכסה  12.5עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 

עם פתח " B125- 33כרמל"טון דוגמת דגם  12.5לעומס 

ע וסגר יציקת "או ש" ולפמן"מ תוצרת "ס 60בקוטר 

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "ברזל עם כיתוב ע

שם המערכת ורצפת , תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .חצץ

57 001 364  

מ "ס 100תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  'יח 2,983

טון ומכסה  12.5בכל עומק לרבות קרה טרומית לעומס 

עם פתח  B125 33" -כרמל"טון דוגמת דגם  12.5לעומס 

ע וסגר יציקת "או ש" ולפמן"מ תוצרת "ס 60בקוטר 

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "עם כיתוב ע ברזל

שם המערכת ורצפת ,תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .חצץ

57 001 365  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ "ס 125תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  'יח 3,568.20

טון  12.5בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 

 B125 33" -כרמל"טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

ע וסגר "או ש" ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר 

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "יציקת ברזל עם כיתוב ע

שם המערכת ורצפת ,תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .חצץ

57 001 366  

מ "ס 150תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  'יח 5,005.50

טון  12.5בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 

 B125 33" -כרמל"טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

ע וסגר "או ש" ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר 

תאגיד  \פ ובתיאום עם הרשות "יציקת ברזל עם כיתוב ע

שם המערכת ורצפת ,תאגיד\שם הרשות, שיכלול סמל

 .חצץ

57 001 367  

מ בכל עומק "ס 60תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  'יח 1,405.6

טון ופתח בקוטר  12.5משולבים לעומס לרבות מכסים 

תוצרת וולפן תעשיות או  33" כרמל"דוגמת , מ "ס 50

 16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר . ב.ע עם סגר ב"ש

שם המערכת , תאגיד \שם הרשות, מ בה מוטבע סמל "ס

 .פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ"ע'.. וכו

57 001 368  

מ בכל עומק "ס 80מבטון בקוטר תא אביזרים טרומי  'יח 2,077.2

טון ופתח בקוטר  12.5לרבות מכסים משולבים לעומס 

תוצרת וולפן תעשיות או  33" כרמל"דוגמת , מ "ס 50

 16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר . ב.ע עם סגר ב"ש

57 001 369  
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שם המערכת , תאגיד \שם הרשות, מ בה מוטבע סמל "ס

 .פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ"ע'.. וכו

מ בכל עומק "ס 100תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  'יח 2,450

טון ופתח בקוטר  12.5לרבות מכסים משולבים לעומס 

תוצרת וולפן תעשיות או  33" כרמל"דוגמת , מ "ס 50

 16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר . ב.ע עם סגרב"ש

שם המערכת , תאגיד \שם הרשות, מ בה מוטבע סמל "ס

 .פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ"ע'.. וכו

57 001 370  

מ בכל עומק "ס 125תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  'יח 3,407.8

טון ופתח בקוטר  12.5לרבות מכסים משולבים לעומס 

תוצרת וולפן תעשיות או  33" כרמל"דוגמת , מ "ס 50

 16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר . ב.ע עם סגרב"ש

שם המערכת , תאגיד \שם הרשות, מ בה מוטבע סמל "ס

 .פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ"ע'... וכו

57 001 371  

מ בכל עומק "ס 150תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  'יח 3,941.1

טון ופתח בקוטר  12.5לרבות מכסים משולבים לעומס 

תוצרת וולפן תעשיות או  33" כרמל"דוגמת , מ "ס 50

 16פלטת פליז בקוטר  ובתוספת טבעת. ב.ע עם סגרב"ש

שם המערכת , תאגיד \שם הרשות, מ בה מוטבע סמל "ס

 .פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ"ע'.. וכו

57 001 372  

מ עבור תקרות "ס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 500.4

הביצוע והתשלום מותנה )טון   40ומכסים לעומס 

 (.בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה

57 001 373  
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מ עבור תקרות "ס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 521.7

הביצוע והתשלום מותנה )טון  40ומכסים לעומס 

 (.בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה

57 001 374  

מ עבור תקרות "ס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 665.3

הביצוע והתשלום מותנה )טון  40ומכסים לעומס 

 (.בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה

57 001 375  

מ עבור תקרות "ס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 724.5

הביצוע והתשלום מותנה )טון  40ומכסים לעומס 

 (.בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה

57 001 376  

עבור תוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק  'יח 295.7

או מדרכה במטר \עד למבנה הכביש ו CLSMמילוי ב 

 .אחד העליון לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה

57 001 377  

  378 001 57 התחברות קו חדש לקו קיים  

חיבור לקו הקיים , חיבור קו מים חדש לקו מים קיים הערה 

באמצעות אביזרים חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות 

, הנדרשים לביצוע החיבוראביזרים , עבודות, חפירה)

 (.ניקוז והשבת מצב לקדמותו

57 001 379  

לקו קיים " 3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 1,390

 ".3 - 6"מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 380  

לקו קיים " 3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 1,500

 ".10-" 8מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 381  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לקו קיים " 4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 1,630

 ".4 -"6מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 382  

לקו קיים " 4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,230

 ".10-" 8מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 383  

לקו קיים " 4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,170

 ".16-" 12מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 384  

לקו קיים " 6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,116

 ".6 -"8מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 385  

לקו קיים " 6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,000

 ".12-" 10מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 386  

לקו קיים " 6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,100

 ".18-" 14כלשהו בקוטר מסוג 

57 001 387  

לקו קיים " 8חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,520

 ".12-" 8מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 388  

לקו קיים " 8חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,500

 ".18-" 14מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 389  

לקו קיים " 10כלשהו בקוטר חיבור קו מים חדש מסוג  קומפ 2,940.00

 ".12-" 10מסוג כלשהו בקוטר 

57 001 390  

לקו קיים " 12חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 2,500

 .מסוג כלשהו בקוטר כלשהו

57 001 391  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לקו קיים " 14חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 3,500

 .מסוג כלשהו בקוטר כלשהו

57 001 392  

לקו קיים " 16חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 5,580

 .מסוג כלשהו בקוטר כלשהו

57 001 393  

לקו קיים " 18חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 6,460

 .מסוג כלשהו בקוטר כלשהו

57 001 394  

לקו קיים " 20חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר  קומפ 7,987.80

 .מסוג כלשהו בקוטר כלשהו

57 001 395  

  396 001 57 הכנות לחיבור מים למגרש   

לחיבור ביתי בודד '( מ 5הכוללת חיבור צנרת עד )הכנה  'יח 621.30

לפי פרט " 3(זקיף"   )2או חיבור להשקייה בקוטר 

או גדר \או קיר בטון ו\הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו

מ במקום "מ 200קיים עם שרוול פי וי סי בקוטר 

 .הנדרש

57 001 397  

תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה  'יח 310.60

 .מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון" 2בקוטר 

57 001 398  

" 3הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר  'יח 1,300

לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת " 4(זקיף" )4או 

וי סיט בקוטר  או גדר קיים עם שרוול פי\או קיר בטון ו\ו

 .מ במקום הנדרש"מ 250

57 001 399  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה  'יח 443.50

מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם " 4או "  3בקוטר 

 .בטון

57 001 400  

הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר  'יח 799.00

מעבר מתחת לפי פרט הסטנדרטי לרבות " 3(זקיף" )2*2

או גדר קיים עם שרוול פי וי סיט \או קיר בטון ו\ו

 .מ במקום הנדרש"מ 200בקוטר

57 001 401  

תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה  'יח 399.50

 .מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון"  2*2בקוטר 

57 001 402  

בקוטר הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה  'יח 1,500

לפי פרט הסטנדרטי לרבות " 4( זקיף" )4*2או " 3*2

או גדר קיים עם שרוול פי \או קיר בטון ו\מעבר מתחת ו

 .מ במקום הנדרש"מ 250וי סיט בקוטר 

57 001 403  

תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה  'יח 532.40

מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם " 4*2או " 3*2בקוטר 

 .בטון

57 001 404  

" 5/32עובי דופן " 3כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 173.40

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

57 001 405  

" 5/32עובי דופן " 4כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 204.20

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

57 001 406  

" 5/32דופן עובי " 6כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 337.00

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

57 001 407  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

" 5/32עובי דופן " 8כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 381.90

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

57 001 408  

עובי דופן " 10כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 550.00

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית" 3/16

57 001 409  

עובי דופן " 12כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 799.00

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית" 3/16

57 001 410  

עובי דופן " 14כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 1,029.60

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית"  3/16

57 001 411  

עובי דופן " 16כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 1,429.10

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית"  3/16

57 001 412  

עובי דופן " 18כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 1,615.70

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית"  3/16

57 001 413  

"  1/4עובי דופן " 20כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר  'יח 1,863.80

 .לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

57 001 414  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "צינור בסוף קו עסגירת  'יח 172

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 90

57 001 415  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 194

 או(, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

57 001 416  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 100

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 268

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 125

57 001 417  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "צינור בסוף קו עסגירת  'יח 330

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 140

57 001 418  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 345

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 160

57 001 419  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 462

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב רבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 180

57 001 420  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "צינור בסוף קו עסגירת  'יח 574

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 200

57 001 421  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 682

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

57 001 422  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 225

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 743

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 250

57 001 423  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "צינור בסוף קו ע סגירת 'יח 1,030

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 280

57 001 424  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 1,362

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 315

57 001 425  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 1,710

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 355

57 001 426  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 3,426

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 450

57 001 427  

( ספיגוט)י פקק קצה ארוך "סגירת צינור בסוף קו ע 'יח 3,925

או (, SDR-11) 16דרג  PE-100 H.D.P.Eלצינורות לחץ 

57 001 428  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

קוטר , לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך

 .מ"מ 500

עובי דופן " 8קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר  'מ 239.40

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 429  

עובי דופן " 10בקוטר  קטעי שרוול מצינור פלדה שחור 'מ 293.00

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 430  

עובי דופן " 12קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר  'מ 337.00

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 431  

עובי דופן " 14פלדה שחור בקוטר קטעי שרוול מצינור  'מ 381.90

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 432  

עובי דופן " 16קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר  'מ 443.50

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 433  

עובי דופן " 18מצינור פלדה שחור בקוטר  קטעי שרוול 'מ 514.80

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 434  

עובי דופן " 20קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר  'מ 550.00

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 435  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עובי דופן " 24קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר  'מ 621.30

סנדלי סמך וסגירת , לרבות השחלת הצינור" 5/32

 .הקצוות עם אטם חרושתי

57 001 436  

  1 002 57 צנרת ביוב ואביזרים   

או /אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו הערה 

או חציבה ידנית זהירה לרבות /חציבה בכלים מכניים ו

עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת 

חציית תשתיות , עבודהבסמיכות לתשתיות, קרקעיים

תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של , מעל ומתחת

 .אותם גופים או רשויות

57 002 2  

כל הבדיקות והכנות , שרותי שדה: המשך לסעיף הקודם הערה 

והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה 

, סרט סימון עם כיתוב ביוב, ריפוד ועטיפת חול, לבדיקות

כל , הידוק שכבות, פ הפרט הסטנדרטי"מילוי חוזר ע

 57הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 

במפרט הכללי כולל צילומי צנרת על ידי מעבדה 

 .מאושרת וכן תוכניות עדות

57 002 3  

מודגש שמחיר . תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי הערה 

וא /או חציבה בכלים מכניים ו/תאי בקרה כולל חפירה ו

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור , בידיים 

שלבי , מדרכה/מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש

או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי /ירידה ו

 .מנוחה לרבות מחברי שוחה

57 002 4  

במקרה של הנחת קו ( אופני המדידה) בתוספת לסעיף  הערה 

היא מפני " מפני הקרקע"ביוב בכביש קיים ההגדרה 

 .האספלט

57 002 5  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע  הערה 

, להתחבריות או ביטול חיבורי ביויב בתא בקרה קיים

התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא קשר למספר 

שמתווספות או מתבטלות לכן הכניסות או יציאות 

במקרה של הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא 

 .פ הקוטר הגדול ביותר"ישולם התחברות אחד בלבד ע

57 002 6  

במקרה של " -כפל בתשלומים"בהמשך לסעיף הקודם  הערה 

תא בקרה על קו ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו 

 .ביוב לא ישולם שום התחברות לתא

57 002 7  

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק  הערה 

עודפי עפר וכל מה , ולמקום מאושר כחוק של פסולת

 .שדורש סילוק

57 002 8  

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל  הערה 

התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים 

לרבות תכנון הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם 

פ צורך "וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע

מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים "ע

או כל תשתית אחרת תוך שמירה /או מבנים קיימים ו/ו

 .על כללי בטיחות ויציבותם

57 002 9  

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור  הערה 

לפני הביצוע יהיה רישום ,רישום ביומןהפיקוח תוך 

תשלום בגין עבודות האלה מותנה ,ביומן העבודה

ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין 

 .רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

57 002 10  

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים  הערה 

תכנון , אבטחה מוגברת, ביוםקיצור שעות העבודה 

הסדרי תנועה ויישומם לרבות תימרור והוצאות היתר 

57 002 11  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 '..להסדרי תנועה וכו

 .שוטרים ימומן בחציו על ידי היזם/פקחים

  P.V.C 57 002 12צינורות   

, מ"מ  110בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 133.2

 '.מ 1.25 מונחים בקרקע בעומק עד 884,י "לפי ת

57 002 13  

, מ"מ  110בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 144.2

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 14  

, מ"מ  110בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 160.7

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 15  

, מ"מ  110בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 171.7

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ, 884י "לפי ת

 '.מ

57 002 16  

, מ"מ  110בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 188.2

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ,  884י "לפי ת

 '.מ

57 002 17  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 150.75

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 18  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 160.7

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 19  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 169.2

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 20  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 188.2

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 21  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 212.3

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 22  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 234.3

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 23  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 266.3

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 24  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 291.25

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 25  

, מ"מ  160בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 339.9

 5.25ועד  -4.76בעומק ממונחים בקרקע  884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 26  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 174.9

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 27  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 188.2

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 28  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 199.2

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 29  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 222.3

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 30  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 242

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 31  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 262.9

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 32  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 301.4

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 33  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  200בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 332.3

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 34  

, מ"מ  200בקוטר  "SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 360.8

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 35  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 218.9

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 36  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 227.8

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 37  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 242

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 38  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 272.75

 2.75ועד  -2.26בעומק ממונחים בקרקע  884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 39  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 289.3

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 40  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 311.3

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 41  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 350.9

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 42  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 386.2

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 43  

, מ"מ  250בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 450

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 44  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 350

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 45  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 358.7

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 46  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 372.9

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 47  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 404.8

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 48  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 419.2

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 49  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 443.3

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 50  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 477.4

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 51  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 509.3

 4.75ועד  -4.26בעומק ממונחים בקרקע  884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 52  

, מ"מ  315בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 542.3

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 53  

336 

  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 54  
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 538מתוך  424עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 344

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 55  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 356

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 56  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 372

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 57  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 388

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 58  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 412

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 59  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 440

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 60  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 472

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 61  
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 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  425עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  355בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 512

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 62  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 424

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 63  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 440

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 64  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 456

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 65  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 472

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 66  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 496

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 67  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 520

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 68  
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 538מתוך  426עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 548

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 69  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 580

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 70  

, מ"מ  400בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 620

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 71  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 560

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 72  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 576

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 73  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 592

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 74  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 608

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 75  
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 538מתוך  427עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 632

 3.25ועד  -2.76ממונחים בקרקע בעומק  884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 76  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 664

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 77  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 704

 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 78  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 744

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 79  

, מ"מ  450בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 784

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 80  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 664

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 81  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 680

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 82  
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 538מתוך  428עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  500 בקוטר" SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 696

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 83  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 712

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 84  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 736

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 85  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 768

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 86  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 808

 4.25ועד  -3.76בעומק ממונחים בקרקע  884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 87  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 848

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 88  

, מ"מ  500בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 896

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 89  
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 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  429עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 960

 '.מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "לפי ת

57 002 90  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 976

 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 91  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 992

 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 92  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,008

 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 93  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,032

 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 94  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,064

 3.75ועד  -3.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 95  

, מ"מ 630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,104

 884,י "לפי ת

 '.מ 4.25ועד  -3.76מונחים בקרקע בעומק מ

57 002 96  
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 538מתוך  430עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,144

 4.75ועד  -4.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 97  

, מ"מ  630בקוטר " SN-8"מסוג , לביוב P.V.Cצינורות  'מ 1,192

 5.25ועד  -4.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "לפי ת

 '.מ

57 002 98  

  99 002 57 צינורות פוליאתילן  

  PE 100כדוגמת  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  הערה 

ע לרבות כל העבודות וספחי "או ש SDR-17 (10דרג )

 .מונחים בקרקע, ריפוד ועטיפת חול ומילוי חוזר, הריתוך

57 002 100  

מונחים , מ"מ  110בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 169.4

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 101  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 110בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 182.7

 '.מ 1.75ועד '  מ -1.26בעומק מ

57 002 102  

מונחים , מ"מ  110בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 193.7

 '.מ 2.25ועד '  מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 103  

מונחים בקרקע ,מ"מ 110בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 222.3

 '. מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 104  

מונחים , מ"מ  110בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 247.5

 '.מ 3.25ועד ' מ 2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 105  
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 538מתוך  431עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 191.4

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 106  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 205.8

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 107  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 216.8

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 108  

מונחים בקרקע ,מ"מ 160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 239.8

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 109  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 269.5

 '.מ 3.25ועד ' מ 2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 110  

מונחים בקרקע , מ"מ 160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 297

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 111  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 338.8

 '.מ 4.25ועד ' מ -3.76בקרקע בעומק מ

57 002 112  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 374

 '.מ 4.75ועד  -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 113  

מונחים , מ"מ  160בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 431.25

 '.מ 5.25ועד ' מ 4.76מ בקרקע  בעומק

57 002 114  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 223.3

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 115  
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 538מתוך  432עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 239.8

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 116  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 253

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 117  

מונחים בקרקע ,מ"מ 200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 281.7

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 118  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 306.9

 '.מ 3.25ועד ' מ 2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 119  

מונחים בקרקע , מ"מ 200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 334.4

 '.מ 3.75ועד ' מ 3.25בעומק מ

57 002 120  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 383.9

 .4.25ועד  -3.76בקרקע בעומק מ

57 002 121  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 421.3

 '.מ 4.75 ועד' מ 4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 122  

מונחים , מ"מ  200בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 458.8

 '.מ 5.25ועד ' מ 4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 123  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 250.8

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 124  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 264

 '.מ  1.75 ועד ' מ 1.26-בעומק מ

57 002 125  
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 538מתוך  433עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 280.5

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 126  

מונחים בקרקע ,מ"מ 225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 314.7

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 127  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 339.9

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 128  

מונחים בקרקע , מ"מ 225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 365.3

 '.מ 3.75ועד ' מ 3.26בעומק מ

57 002 129  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 412.5

 '.מ 4.25ועד ' מ 3.76בקרקע בעומק מ

57 002 130  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 456.5

 '.מ 4.75ועד ' מ 4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 131  

מונחים , מ"מ  225בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 513.75

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 132  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 278.3

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 133  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 289.3

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 134  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 306.9

 '.מ 2.25ועד  'מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 135  
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 538מתוך  434עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים בקרקע ,מ"מ 250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 347.7

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 136  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 368.5

 '.מ 3.25ועד  -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 137  

מונחים בקרקע , מ"מ 250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 396

 '.מ 3.75ועד  -3.26בעומק מ

57 002 138  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 445.5

 '.מ 4.25ועד  -3.76בקרקע בעומק מ

57 002 139  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 490.7

 '.מ 4.75ועד  -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 140  

מונחים , מ"מ  250בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 572

 '.מ 5.25ועד  -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 141  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 443.3

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 142  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 455.4

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 143  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 474.2

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 144  

מונחים בקרקע ,מ"מ 315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 514.8

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 145  
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 538מתוך  435עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 532.4

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בעומק מ  בקרקע

57 002 146  

מונחים בקרקע , מ"מ 315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 563.3

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 147  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 606.2

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 148  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 647.8

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 149  

מונחים , מ"מ  315בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 688.7

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 150  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 544

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 151  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 556

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 152  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 572

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 153  

מונחים בקרקע ,מ"מ 355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 588

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26מבעומק 

57 002 154  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 612

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 155  
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 538מתוך  436עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים בקרקע , מ"מ 355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 640

 '.מ 3.75ועד ' מ-3.26בעומק מ

57 002 156  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 672

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 157  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 708

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 158  

מונחים , מ"מ  355בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 748

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 159  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 664

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 160  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 676

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 161  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 692

 ועד 2.25' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 162  

מונחים בקרקע ,מ"מ 400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 708

 ועד 2.75' מ -2.26בעומק מ

57 002 163  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 732

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 164  

מונחים בקרקע , מ"מ 400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 760

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26מבעומק 

57 002 165  
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 538מתוך  437עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 792

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 166  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 828

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 167  

מונחים , מ"מ  400בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 868

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 168  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 808

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 169  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 824

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 170  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 840

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 171  

מונחים בקרקע ,מ"מ 450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 856

 'מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 172  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 880

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 173  

מונחים בקרקע , מ"מ 450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 908

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 174  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 940

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 175  
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 538מתוך  438עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 976

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 176  

מונחים , מ"מ  450בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,016

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 177  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 960

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 178  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 976

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 179  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 992

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 180  

מונחים בקרקע ,מ"מ 500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,016

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 181  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,040

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 182  

מונחים בקרקע , מ"מ 500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,068

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 183  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,100

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בעומק מבקרקע 

57 002 184  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,136

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 185  
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 538מתוך  439עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  500בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,176

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 186  

מונחים , מ"מ  560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,152

 '.מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 187  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,168

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 188  

מונחים , מ"מ  560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,184

 '.מ  2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 189  

מונחים בקרקע ,מ"מ 560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,208

 '.מ 2.75ועד ' מ  -2.26בעומק מ

57 002 190  

מונחים , מ"מ  560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,232

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 191  

מונחים בקרקע , מ"מ 560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,256

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 192  

מונחים , מ"מ  560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,328

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 193  

מונחים , מ"מ  560בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,372

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 194  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,408

 '. מ 1.25בקרקע בעומק עד 

57 002 195  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  440עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,424

 '.מ 1.75ועד ' מ -1.26בעומק מ

57 002 196  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,440

 '.מ 2.25ועד ' מ  -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 197  

מונחים בקרקע ,מ"מ 630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,456

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 198  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,480

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 199  

מונחים בקרקע , מ"מ 630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,512

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 200  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,552

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 201  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,600

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 202  

מונחים , מ"מ  630בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,656

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 203  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,752

 '.מ 1.75בעומק עד 

57 002 204  

מונחים , מ"מ  710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,768

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 205  
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 538מתוך  441עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים בקרקע ,מ"מ 710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,792

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 206  

מונחים , מ"מ  710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,824

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 207  

מונחים בקרקע , מ"מ 710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,864

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 208  

מונחים , מ"מ  710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,912

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 209  

מונחים , מ"מ  710בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 1,968

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 210  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,320

 '.מ 1.75בעומק עד 

57 002 211  

מונחים , מ"מ  800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,336

 '.מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 212  

מונחים בקרקע ,מ"מ 800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,360

 '.מ 2.75ועד ' מ -2.26בעומק מ

57 002 213  

מונחים , מ"מ  800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,392

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 214  

מונחים בקרקע , מ"מ 800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,432

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 215  
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 538מתוך  442עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,480

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 216  

מונחים , מ"מ  800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,536

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 217  

מונחים , מ"מ  800בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,600

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 218  

מונחים בקרקע  ,מ"מ 900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,488

 '.מ 1.75בעומק עד 

57 002 219  

מונחים , מ"מ  900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,504

 '. מ 2.25ועד ' מ -1.76בקרקע בעומק מ

57 002 220  

מונחים בקרקע ,מ"מ 900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,528

 '.מ 2.75ועד ' מ  -2.26בעומק מ

57 002 221  

מונחים , מ"מ  900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,560

 '.מ 3.25ועד ' מ -2.76בקרקע  בעומק מ

57 002 222  

מונחים בקרקע , מ"מ 900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,600

 '.מ 3.75ועד ' מ -3.26בעומק מ

57 002 223  

מונחים , מ"מ  900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,648

 '.מ 4.25ועד ' מ-3.76בקרקע בעומק מ

57 002 224  

מונחים , מ"מ  900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,704

 '.מ 4.75ועד ' מ -4.26בקרקע  בעומק מ

57 002 225  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מונחים , מ"מ  900בקוטר , לביוב PE100צינורות  'מ 2,768

 '.מ 5.25ועד ' מ -4.76בקרקע  בעומק מ

57 002 226  

  GRP 57 002 227( פיברגלס)מפוליאסטר משוריין צנורות   

בדרגת קשיחות ( פיברגלס)צנורות מפוליאסטר משוריין  הערה 

לרבות , ולחץ בהתאם להגדרות המתכנן במפרט המיוחד

 .מטר 14מחבר אחד מחובר חרושתי לכל צנור באורך 

57 002 228  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 523.3

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 300בקוטר  'אטמ

57 002 229  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 536

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 230  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 553.2

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 231  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 576.2

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 232  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 614.1

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 233  

 16דרג , פסקל 5000משוריין קשיחות  צנור מפוליאסטר 'מ 640.6

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 234  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 680.8

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 235  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 728

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ

57 002 236  

דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 779.7

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 237  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 532.5

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 238  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 545.1

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 239  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 562.4

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 240  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 585.4

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 241  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 614.1

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 242  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 649.8

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 243  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 690

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 244  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 737.2

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16

57 002 245  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 788.9

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 300בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 246  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 583.1

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 247  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 594.6

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 248  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 611.8

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 249  

 16דרג , פסקל 5000משוריין קשיחות צנור מפוליאסטר  'מ 636

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 250  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 664.7

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 251  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 699.2

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 252  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 740.6

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 253  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  446עמוד 
  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 786.6

 '.מ 4.75ועד  -4.26ממ ובעומק "מ 400בקוטר ' אטמ

57 002 254  

דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 839.5

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 255  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 616.4

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 256  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 627.9

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 257  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 646.3

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 258  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 669.3

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 259  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 698.1

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 260  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 733.7

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 261  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 774

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 262  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 820

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16

57 002 263  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 872.9

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 400בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 264  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 715.3

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 265  

 16דרג , פסקל 5000משוריין קשיחות צנור מפוליאסטר  'מ 728

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 266  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 745.2

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 267  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 768.2

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 268  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 797

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 269  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 832.6

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 270  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 872.9

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 271  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 918.9

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ

57 002 272  

דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 971.8

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 273  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 794.7

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 274  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 806.2

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 275  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 823.4

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 276  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 847.6

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 277  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 876.3

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 278  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 910.8

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 279  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 952.2

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 280  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 998.2

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16

57 002 281  

דרג , פסקל 10000מפוליאסטר משוריין קשיחות צנור  'מ 1,051.1

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 500בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 282  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 856.8

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 283  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 868.3

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 284  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 885.5

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 285  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 908.5

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ מ ובעומק"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 286  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 938.4

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 287  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 973

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 288  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,013.2

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 289  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 16דרג , פסקל 5000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,060.3

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ

57 002 290  

דרג , פסקל 5000משוריין קשיחות צנור מפוליאסטר  'מ 1,112.1

 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16ג

 '.מ

57 002 291  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 969.5

 '.מ 1.25מ ובעומק עד "מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 292  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 981

 '.מ 1.75ועד  -1.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 293  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 998.2

 '.מ 2.25ועד  -1.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 294  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,021.2

 '.מ 2.75ועד  -2.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 295  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,051.1

 '.מ 3.25ועד  -2.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 296  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,085.6

 '.מ 3.75ועד  -3.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 297  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,127

 '.מ 4.25ועד  -3.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 298  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דרג , פסקל 10000צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,173

 '.מ 4.75ועד  -4.26מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 299  

דרג , פסקל 10000משוריין קשיחות צנור מפוליאסטר  'מ 1,226

 '.מ 5.25ועד  -4.76מ ובעומק מ"מ 600בקוטר ' אטמ 16

57 002 300  

, פסקל 10000צינורות מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,350

-3.25)מ ובעומק ממוצע "מ 700בקוטר ' אטמ 16דרג 

 '(.מ 3.75

57 002 301  

, פסקל 10000צינורות מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,420

-3.25)מ ובעומק ממוצע "מ 750בקוטר ' אטמ 16דרג 

 '(.מ 3.75

57 002 302  

, פסקל 10000צינורות מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,550

-3.25)מ ובעומק ממוצע "מ 800בקוטר ' אטמ 16דרג 

 '(.מ 3.75

57 002 303  

, פסקל 10000צינורות מפוליאסטר משוריין קשיחות  'מ 1,800

-3.25)מ ובעומק ממוצע "מ 900בקוטר ' אטמ 16דרג 

 '(.מ 3.75

57 002 304  

תוספת למחיר הנחת צנרת ביוב מכל סוג שהו עבור כל  'מ 92.2

 .מטר 5.25מטר נוספים מעל עומק  1.00

57 002 305  

או פתיחת מדרכה \י ניסור אספלט ו"פתיחת כביש ע 'מ 120

מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחנת צנרת 

בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת ביוב 

 .למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה

57 002 306  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

או פתיחת מדרכה \י ניסור אספלט ו"פתיחת כביש ע 'מ 300

מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחנת צנרת 

ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת 

ומילוי חוזר ב . שחזור המבנה למצב לפני הפתיחה לרבות

CLSM ממטר העליון. 

57 002 307  

  308 002 57 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה  

בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה  הערה 

, או החציבה בכל סוגי הקרקע/הכוונה עבודות החפירה ו

מחירי הצינורות המונחים . פרט לסלע מוצק רצוף

 .ל"או החציבה הנ/בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו

57 002 309  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 322.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 300פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 310  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 330

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 300פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 1.75ועד 

 .חוזר

57 002 311  

מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב  'מ 345

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 300פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 312  
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צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 360

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"ש או" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 300פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 313  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 382.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 300פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 314  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 412.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 400פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  עבודות חפירה לרבות

57 002 315  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 420

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 400פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 1.75ועד 

 .חוזר

57 002 316  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 435

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 400פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 317  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב  'מ 450

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 400פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 318  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 472.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 400פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 319  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 540

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 500פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 320  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 555

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 500פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  עבודות חפירהלרבות ', מ 1.75ועד 

 .חוזר

57 002 321  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 570

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 500פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 322  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 585

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 500פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 323  

מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב  'מ 615

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 500פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 324  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 652.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 500פנימי 

עטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 325  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 667.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 600פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 326  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 682.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 1.75ועד 

 .חוזר

57 002 327  
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צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 697.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 328  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 712.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 329  

ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול  'מ 735

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 330  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 765

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 331  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 802.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 332  
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צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 862.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.75מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 700פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 333  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 877.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 700פנימי 

 עטיפת חול ומילוי, לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 334  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 900

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 700פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 335  

ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול  'מ 930

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 700פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 336  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 960

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 700פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 337  
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צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 997.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 700פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 338  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,057.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.75מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 800פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 339  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,076.3

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 800פנימי 

ומילוי עטיפת חול , לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 340  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,098.8

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 800פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 341  

לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות  'מ 1,125

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 800פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 342  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני 'מ 1,155

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 800פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 343  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,192.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 800פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 344  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,230

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.75עומק מ מונחים בקרקע עד "מ 900פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 345  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,248.8

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 346  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,271.3

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 347  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,297.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 348  

בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן  'מ 1,327.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 349  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,365

קוטר , 3חלק  21138 י"ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 350  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,402.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25בקרקע  בעומק מעל  מ מונחים"מ 900פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 351  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,432.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 1.75מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 1000פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  חפירהלרבות עבודות 

57 002 352  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,451.3

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 1.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.25ועד 

 .חוזר

57 002 353  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,473.8

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 354  

מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב  'מ 1,500

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 355  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,545

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 356  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,597.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000 פנימי

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 357  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,650

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1000פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 358  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,920

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 2.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 1200פנימי 

 .חוזרעטיפת חול ומילוי ,  לרבות עבודות חפירה

57 002 359  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 1,957.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1200פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 360  

לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות  'מ 2002.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1200פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 361  

מבני צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן  'מ 2,047.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1200פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 362  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2107.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1200פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 363  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,160

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25בעומק מעל  מ מונחים בקרקע "מ 1200פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 364  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2017.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 2.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 1250פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 365  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,055

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1250פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 366  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,100

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1250פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 367  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

דופן מבני  צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי 'מ 2,145

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1250פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 368  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,197.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1250פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 369  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,257.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25מונחים בקרקע  בעומק מעל מ "מ 1250פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 370  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,490

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 2.25מ מונחים בקרקע עד עומק "מ 1500פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  עבודות חפירהלרבות 

57 002 371  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,512.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 372  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,542.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 373  

ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול  'מ 2,572.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 374  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,610

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 375  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,647.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 376  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 2,985

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 2.25 מ מונחים בקרקע עד עומק"מ 1600פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 377  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 3,015

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1600פנימי 

ומילוי  עטיפת חול, לרבות עבודות חפירה', מ 2.75ועד 

 .חוזר

57 002 378  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 3,045

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 379  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 3,082.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 380  

דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי  'מ 3,120

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 381  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 3,157.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1600פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 382  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 4,170

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

', מ 2.75בקרקע עד עומק מ מונחים "מ 1800פנימי 

 .עטיפת חול ומילוי חוזר,  לרבות עבודות חפירה

57 002 383  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 4,207.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 2.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , חפירהלרבות עבודות ', מ 3.25ועד 

 .חוזר

57 002 384  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 4,245

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 3.75ועד 

 .חוזר

57 002 385  

צינורות לתיעול ולביוב מפוליפרופילן בעלי דופן מבני  'מ 4,282.5

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 3.75מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.25ועד 

 .חוזר

57 002 386  

מפוליפרופילן בעלי דופן מבני צינורות לתיעול ולביוב  'מ 4,312

קוטר , 3חלק  21138י "ע לפי ת"או ש" פלדקס"דגם 

' מ 4.25מ מונחים בקרקע  בעומק מעל "מ 1500פנימי 

עטיפת חול ומילוי , לרבות עבודות חפירה', מ 4.75ועד 

 .חוזר

57 002 387  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת  הערה 

 .ביציקה מונוליטית

57 002 388  

או חציבה בכלים מכנים /מחירי השוחות כוללים חפירה ו הערה 

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט , או בידיים/ו

מדרכה /ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש

לרבות שלביירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים 

 .או משטחי מנוחה ומחבר שוחה/ו

57 002 389  

השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק מחירי  הערה 

 .של הפיתוח

57 002 390  

מ ובעומק עד "ס 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 3,042.1

טון  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.25

או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

מ תוצרת "ס 50עםפתח בקוטר  B125 55"כרמל "

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"שאו " ולפמן"

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם הרשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 391  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 3,531.9

טון  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.25עד 

או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר B125 55"כרמל "

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 392  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 3,980.2

לעומס מטר לרבות תקרה טרומית  1.75ועד  -1.26מ

57 002 393  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

מ ובעומק "ס 100בקוטר תא בקרה מחוליות טרומיות  'יח 4,491.3

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.25ועד  -1.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"או כרמל  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'ערכת וכושם המ, תאגיד/הרשות

57 002 394  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 4,848.6

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.75ועד  -2.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל"או  33"

פ "עע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב "או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 395  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 5,009.4

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.75ועד  -2.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60בקוטר עם פתח  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 396  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 5,307.3

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.25ועד  -2.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5לעומס טון ומכסה  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 397  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 5,818

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.75ועד  -3.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל/ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד/הרשות

57 002 398  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 6,324

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.25ועד  3.75 -מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל\רשותובתיאום עם 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 399  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 6,830

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.75ועד  -4.25מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

57 002 400  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן" תוצרת

שם ,תאגיד שיכלול סמל\ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 7,969.5

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.75ועד  -3.25מ

כרמל "דגם  טון דוגמת 12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל\ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 401  

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 8,930.9

לרבות תקרה טרומית לעומס מטר  4.25ועד  -3.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל\ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 402  

מ ובעומק "ס 150מחוליות טרומיות בקוטר  תא בקרה 'יח 9,900.4

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.75ועד  -4.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל\ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 403  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 11,329.4

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  5.25ועד  -4.75מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

פ "יציקת ברזל עם כיתוב עע וסגר "או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,תאגיד שיכלול סמל\ובתיאום עם רשות

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 404  

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.406המשך בסעיף , כל האביזריםסולם ו/דריכה

57 002 405  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.405המשך מסעיף  'יח 18,055

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 3.75ועד ' מ 3.25בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

57 002 406  

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.408המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 407  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.407המשך מסעיף  'יח 19,551.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

 ע כולל"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

57 002 408  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות עבודות ' מ 4.25ועד ' מ 3.75בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.410המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 409  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.409המשך מסעיף  'יח 21,161.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 4.75ועד ' מ 4.25בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

57 002 410  

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.412המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 411  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.411המשך מסעיף  'יח 23,001.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 5.25ועד ' מ 4.75בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

57 002 412  

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

57 002 413  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.414המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.413המשך מסעיף  'יח 24,726.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 5.75ועד ' מ 5.25בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

57 002 414  

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.416המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 415  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.415המשך מסעיף  'יח 27,026.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 6.25ועד ' מ 5.75בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

57 002 416  

בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 180בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.418המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 417  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.417המשך מסעיף  'יח 28,981.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

57 002 418  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

ע כולל "או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות ' מ 6.75ועד ' מ 6.25בעומק מעל , סמל

 .חפירה ומילוי חוזר

תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר  'יח 3,036

משטחי מנוחה /מ עבור משטחי ביניים"ס 180פנימי 

 .מ תמדד בנפרד"מעקה מפלב(, פודסטים)

57 002 419  

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40ממין מ "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.421המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 420  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.420המשך מסעיף  'יח 22,771.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 4.25ועד ' מ 3.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 421  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.423המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 422  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.422המשך מסעיף  'יח 24,496.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

57 002 423  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות עבודות חפירה ' מ 4.75ועד ' מ 4.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.425המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 424  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.00.424המשך מסעיף  'יח 26,911.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 5.25ועד ' מ 4.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 425  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.427המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 426  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.426המשך מסעיף  'יח 29,096.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 5.75ועד ' מ 5.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 427  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

57 002 428  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.429המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.428המשך מסעיף  'יח 31,396.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 6.25ועד ' מ 5.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 429  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 200בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.431המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 430  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.430המשך מסעיף  'יח 34,041.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 6.75ועד ' מ 6.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 431  

בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר  תוספת לשוחות 'יח 3,680

משטחי מנוחה /מ עבור משטחי ביניים"ס 200פנימי 

 .מ תמדד בנפרד"מעקה מפלב(, פודסטים)

57 002 432  

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

57 002 433  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 המשך בסעיף, סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.434  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.433המשך מסעיף  'יח 34,156.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 4.25ועד ' מ 3.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 434  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

 המשך בסעיף, סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.436. 

57 002 435  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.435המשך מסעיף  'יח 37,721.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 4.75ועד ' מ 4.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 436  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

 המשך בסעיף, סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.438 

57 002 437  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.437המשך מסעיף  'יח 41,401.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 5.25ועד ' מ 4.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 438  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.440 

57 002 439  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.439המשך מסעיף  'יח 48,301.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 5.75ועד ' מ 5.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 440  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.442 

57 002 441  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.441המשך מסעיף  'יח 51,521.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

57 002 442  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 6.25ועד ' מ 5.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה "ס 240-250בקוטר פנימי  658י "לפי ת

(, טון 400D)40מ ממין "ס 60קוטר . ב.כבדה ומכסה ב

המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/שלבי דריכה

57.002.444 

57 002 443  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.443המשך מסעיף  'יח 54,741.2

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ' מ 6.75ועד ' מ 6.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 444  

בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר  תוספת לשוחות 'יח 4,830

משטחי /מ עבור משטחי ביניים"ס 240-250פנימי 

 .מ תמדד בנפרד"מעקה מפלב,( פודסטים)מנוחה 

57 002 445  

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 350בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון) 400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.447המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 446  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.446המשך מסעיף  'יח 56,005

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

57 002 447  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות עבודות חפירה ,' מ 4.75ועד ' מ 4.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 350בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57.002.0449 

57 002 448  

לרבות שני קידוחי פתחים  -57.002.448המשך מסעיף  'יח 61,870

כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם  לחיבור צינורות

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ,' מ 5.25ועד ' מ 4.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 449  

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 350בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

המשך בסעיף , האביזרים סולם וכל/דריכה

57.002.0451 

57 002 450  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.450המשך מסעיף  'יח 65,320

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ,' מ 5.75ועד ' מ 5.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 451  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 350בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.453המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 452  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.452המשך מסעיף  'יח 71,185

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ,' מ 6.25ועד ' מ 5.75בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 453  

עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון שוחות בקרה  הערה 

מ עם תקרה כבדה "ס 350בקוטר פנימי  658י "לפי ת

שלבי (, טון)400D 40מ ממין "ס 60קוטר . ב.ומכסה ב

 57.002.455המשך בסעיף , סולם וכל האביזרים/דריכה

57 002 454  

לרבות שני קידוחי פתחים  - 57.002.454המשך מסעיף  'יח 76,360

לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם 

ואטימה בין חוליות " 910CS"או " 910F-"חדירה מסוג 

, ע"או ש" סטיק-פרו" F200או " איטופלסט"מסוג 

לרבות עבודות חפירה ,' מ 6.75ועד ' מ 6.25בעומק מעל 

 .ומילוי חוזר

57 002 455  

לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר תוספת  'יח 6,325

משטחי מנוחה /מ עבור משטחי ביניים"ס 350פנימי 

 .מ תמדד בנפרד"מעקה מפלב,( פודסטים)

57 002 456  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

 1.1בגובה  316מ "תוספת לתא בקרה עבור מעקה מפלב 'קומפ 2,001

 '.מ

57 002 457  

מ ובעומק עד "ס 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 2,603

טון  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.25

או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

מ תוצרת "ס 50עם פתח בקוטר B125 55"כרמל "

ב תוספת טבעת פלטת פליז .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"

שם , תאגיד\שם הרשות,מ בה מוטבע סמל "ס 16בקוטר 

 ..'המערכת וכו

57 002 458  

מ ובעומק "ס 100בקרה מחוליות טרומיות בקוטר תא  'יח 2,908.5

טון  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.25עד 

או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס 

מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר B125 55"כרמל "

ב תוספת טבעת פלטת פליז .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"

שם , דתאגי\שם הרשות,מ בה מוטבע סמל "ס 16בקוטר 

 ..'המערכת וכו

57 002 459  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 3,265.8

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.75עד  -1.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

טבעת פלטת ב תוספת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 460  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 3,776.9

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.25עד  -1.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60פתח בקוטר עם  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 461  

מ ובעומק "ס 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 4,184.7

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.75עד  -2.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5לעומס טון ומכסה  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 462  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 4,260.6

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.75עד  -2.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 463  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 4,684.6

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.25עד  -2.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

57 002 464  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 5,154.1

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.75עד  -3.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ב ע וסגר"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 465  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 5,609.5

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.25עד  -3.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 466  

מ ובעומק "ס 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 6,064.9

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.75עד  -4.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 467  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ובעומק מ "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 7,314.7

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  3.75עד  -3.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 468  

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 8,073.7

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.25עד  -3.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מוטבע סמל  מ בה"ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 469  

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 8,838.8

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  4.75עד  -4.26מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

57 002 470  

מ ובעומק "ס 150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  'יח 9,645.4

מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  5.25עד  -4.76מ

כרמל "טון דוגמת דגם  12.5טון ומכסה לעומס  12.5

מ "ס 60עם פתח בקוטר  B125 55"כרמל "או  33"

57 002 471  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ב תוספת טבעת פלטת .ע וסגר ב"או ש" ולפמן"תוצרת 

שם ,מ בה מוטבע סמל "ס 16פליז בקוטר 

 ..'שם המערכת וכו, תאגיד\הרשות

  472 002 57 תקרות ומכסים לשוחות בטון   

מ עבור תקרות "ס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 727.80

או כרמל  33טון דוגמת דגם כרמל  40לעומס  ומכסים

 .י עם סגר יציקת ברזל"תוצרת ולפמן או ש 55

57 002 473  

מ עבור תקרות "ס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 727.80

או כרמל   33טון דוגמת דגם כרמל  40ומכסים לעומס 

 .י עם סגר יציקת ברזל"תוצרת ולפמן או ש 55

57 002 474  

מ עבור תקרות "ס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 727.80

או כרמל  33טון דוגמת דגם כרמל  40ומכסים לעומס 

 .י עם סגר יציקת ברזל"תוצרת ולפמן או ש 55

57 002 475  

מ עבור תקרות "ס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  'יח 1,499.50

או כרמל  33טון דוגמת דגם כרמל  40ומכסים לעומס 

 .י עם סגר יציקת ברזל"ולפמן או שתוצרת  55

57 002 476  

תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור  'יח 528.00

לפי  CLSMכביש ב \מילוי מטר עליון אחרון עד למדרכה

 .הפרט הסטנדרטי

57 002 477  

י ניסור "מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע, תוספת 'יח 106.50

משתלבות לרבות או פתיחת מדרכה מאבנים \אספלט ו

מ ובכל "ס 100אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 

57 002 478  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה 

 .או מדרכה/כביש ו

י ניסור "תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע 'יח 160.20

או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות \אספלט ו

מ ובכל "ס 125בקרה בקוטר אבני שפה לצורך הנחת תא 

עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה 

 .או מדרכה/כביש ו

57 002 479  

י ניסור "תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע 'יח 30.60

או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות \אספלט ו

מ ובכל "ס 150אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 

לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה עומק ותיקונם 

 .או מדרכה/כביש ו

57 002 480  

  481 002 57 מפלים לשוחות   

ספחים וכל , או חציבה/ביצוע מפל כולל חפירה ו הערה 

לרבות עיגון המפל , העבודות הדרושות לביצוע מושלם

 .החיצוני וכן ביקורת פנימית

57 002 482  

מפל חיצוני לביוב תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור  'יח 926.2

 .מ ובכל עומק בהתאם לפרט"מ 160בקוטר 

57 002 483  

תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב  'יח 1,065.5

 .מ ובכל עומק בהתאם לפרט"מ 200בקוטר 

57 002 484  

תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב  'יח 1,198.6

 .לפרט מ ובכל עומק בהתאם"מ 250בקוטר 

57 002 485  

תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב  'יח 1,331.7

 .מ ובכל עומק בהתאם לפרט"מ 315בקוטר 

57 002 486  



 

  

 
 01/2020מס'  מסגרת משותףמכרז 

 מים וביוב בעיר כפר סבאניקוז, לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות 
 

 

 538מתוך  489עמוד 
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ 160מפל פנימי קוטר  'יח 510

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

השוחה וזווית לדופן ( נירוסטה)מ "מחובר בחבקי פלב

 '.מ 1.5גובה המפל עד , מעלות 90תחתונה 

57 002 487  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ 200מפל פנימי קוטר  'יח 710

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

לדופן השוחה וזווית ( נירוסטה)מ "מחובר בחבקי פלב

 '.מ 1.5גובה המפל עד , מעלות 90תחתונה 

57 002 488  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ 250מפל פנימי קוטר  'יח 1,100

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

לדופן השוחה וזווית ( נירוסטה)מ "מחובר בחבקי פלב

 '.מ 1.5גובה המפל עד , מעלות 90תחתונה 

57 002 489  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ 160מפל פנימי קוטר  'יח 700

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

לדופן השוחה וזווית ( נירוסטה)מ "מחובר בחבקי פלב

 '.מ 3ועד ' מ 1.5גובה המפל מעל , מעלות 90תחתונה 

57 002 490  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ 200מפל פנימי קוטר  'יח 1,000

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

לדופן השוחה וזווית ( נירוסטה)מ "פלבמחובר בחבקי 

 '.מ 3ועד ' מ 1.5גובה המפל מעל , מעלות 90תחתונה 

57 002 491  

לרבות זווית   PVCמ מסוג "מ  250מפל פנימי קוטר  'יח 1,390

קטע צינור אנכי , מעלות עם עין ביקורת 90עליונה 

57 002 492  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לדופן השוחה וזווית ( נירוסטה)מ "מחובר בחבקי פלב

 '.מ 3ועד ' מ 1.5גובה המפל מעל , מעלות 90תחתונה 

  493 002 57 חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות   

מ לתא בקרה קיים "מ 110חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 771.8

בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, שגרתיותעבודה בשעות לא 

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע "או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 494  

מ לתא בקרה קיים "מ 160חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 816.6

בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע "או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 495  

מ לתא בקרה קיים "מ 200חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 887.9

בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם 

, הזרמת ביוב כל הדרוש להפסקה זמנית של, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע "או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 496  

מ לתא בקרה קיים "מ 225חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 905.5

בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם 

, להפסקה זמנית של הזרמת ביובכל הדרוש , ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

57 002 497  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים ,ע"או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

מ לתא בקרה קיים "מ 250חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 923.1

בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע"או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 498  

מ לתא בקרה קיים "מ 315חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 940.7

התא הקיים אם בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע"או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 499  

מ לתא בקרה קיים "מ 355חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 1,056

לרבות גילוי התא הקיים אם בכל קוטר ובכל עומק 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע"או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 500  

מ לתא בקרה קיים "מ 400חיבור קו ביוב חדש בקוטר  'יח 1,171.3

קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם בכל 

, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, ידרש

מחבר איטביב , בצוע קדח, עבודה בשעות לא שגרתיות

ומילוי חוזר לפי פרט ( עיבוד) סידור המתעלים , ע"או ש

 .הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 501  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

חוזר ב  תוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי 'יח 237.60

CLSM  של מטר העליון עד למבנה הכביש ואו המדרכה

 .בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא בקרה

57 002 502  

תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל  'יח 1,092.10

עומק על קו ביוב קיים  ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל 

כל , הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות ויציאות

עבודה בשעות לא , להפסקה זמנית זרימת הביובהנדררש 

הכל בהתאם לפרט ( עיבוד)סידור המתעלים , שגרתיות

 .סטנדרטי לתא בקרה

57 002 503  

  504 002 57 ( כולל עמוד סימון)הכנות לחיבור קווי ביוב   

י "לפי ת SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי  'מ 163

לרבות סגירת קצה מ ובכל עומק "מ 110בקוטר  884

מעבר דרך או מתחת לקיר , הצינור בפקק פי וי סי

 .גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו\בטון

57 002 505  

י "לפי ת SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי  'מ 192.3

מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה "מ 160בקוטר  884

לקיר מעבר דרך או מתחת , הצינור בפקק פי וי סי

 .גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו\בטון

57 002 506  

י "לפי ת SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי  'מ 218.7

מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה "מ 200בקוטר  884

מעבר דרך או מתחת לקיר , הצינור בפקק פי וי סי

 .גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו\בטון

57 002 507  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

  1 009 57 שונות   

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור  הערה 

לפני הביצוע יהיה רישום , הפיקוח תוך רישום ביומן

תשלום בגין עבודות האלה מותנה , ביומן העבודה

ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין 

 .ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעהרישום 

57 009 2  

מחירי  יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק  הערה 

עודפי עפר וכל מה , ולמקום מאושר כחוק של פסולת

 .שדורש סילוק

57 009 3  

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים  הערה 

והיתרים הנחוצים הדרושים לקבלת כל האישורים 

לצורך ביצוע העבודות בשלמותם לרבות ביצוע בפועל של 

כל הסדרי התנועה הדרושים בזמן הביצוע עם כל הכרוך 

 .ומשתמע מכך

57 009 4  

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים כל מרכיבי  הערה 

אבטחה , הביטחון ומחייבים קיצור שעות עבודה ביום

 ..'מוגברת וכו

57 009 5  

 CLSMמילוי ב , ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק  'מ 2עד  843.00

תחתית אספלט /מתחתית התא ועד למבנה הכביש

תקרה והמכסה או כל חלק , פירוק חוליות, ובהיקף התא

. אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק

הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות , במידה ויידרש)

 (.חלל וסילוק כפי שצויין לעילהתחתית מילוי ה

57 009 6  

' כל מ 350

תוספת 

 2מעל )

 '(מ

פירוק תא אביזרים למים בכל קוטר ובכל עומק על כל  'יח 763.00

העברת , או אביזר אחר\חלקיו לרבות פירוק המגוף ו

57 009 7  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

תאגיד לכל מקום ולכל \י הרשות"חלקים שיידרשו ע

מ "ס 20 מילוי מהודק בשכבות של, מרחק מאושר כחוק

בהתאםלפרט סטנדרטי למילוי תעלות עד למטר לפני 

עד למבנה  CLSMמילוי ב , או מדרכה\מבנה הכביש ו

 .הכביש או המדרכה

פירוק הכנה לחיבורי מים בכל קוטר בודד או כפול או  'יח 630.10

, הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות צינורות

 .סילוק לכל מרחק, סגירת קצוות, ניתוקים

57 009 8  

בודד או כפול או , העתקת הכנה לחיבור מים בכל קוטר 'יח 905.50

הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות קטעי 

ניתוקים והתחבריות וכל הנדרש , מטר 5צינור עד 

הביצוע והתשלום מותנה )לביצוע מושלםשל העתקה 

 (.העבודהבדרישה באישור המפקח תוך רישום ביומן 

57 009 9  

עם " 4תיקון והבאת ברז כבוי אש בודד עם זקיף בקוטר  'יח 1,331.40

פ פרט הסטנדרטי "למצב תקין ע" 3שטוצר בקוטר 

או קטי צנרת \או מתקן השבירה ו\לרבות החלפה זקיף ו

לרבות כל הניתוקים והתחבריות הדרושות והשלמת כל 

בדרישה הביצוע והתשלום מותנה . )חלר חסר בהידרנט 

 (.ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה

57 009 10  

עם " 6תיקון והבאת ברז כבוי אש כפול עם זקיף בקוטר  'יח 1,570.80

פ פרט הסטנדרטי "למצב תקין ע" 3*2שטוצר בקוטר 

או קטי צנרת \או מתקן השבירה ו\לרבות החלפה זקיף ו

לרבות כלהניתוקים והתחבריות הדרושות והשלמת כל 

הביצוע והתשלום מותנה בדרישה .  )חסר בהידרנט  חלר

 (.ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה

57 009 11  

בודד , תיקון והבאת ברז לחיבור מים קיים בכל קוטר 'יח 577.30

או כפול למצב תקין בהתאם לפרט הסטנדרטי לרבות \ו

57 009 12  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

החלפת צנרת לרבות כל הניתוקים והתחבריות הדרושות 

הביצוע והתשלום . )חסר בהכנה לחיבורוהשלמת כלחלק 

מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן 

 (.עבודה

לרבות גילוי ,ניתוק קו מים קיים בקוטר כלשהו  'יח 572.90

סגירת הקצה באמצאות ,ריקון הקו,חיתוך הקו,הקו

פ הוראות היצרן וכל "כיפה לריתוך ותקוני עטיפה ע

מודגש שהכיפה . )מושלםשל הניתוקהנדרש לביצוע 

 (.כלולה במחיר היחידה של הסעיף

57 009 13  

שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר  'יח 1,064.80

השלמת כל , ועומק לרבות החלפת כל חלק שבור לחדש

חלק חסר וכל הנדרש לקבלת תא בהתאם לפרט 

גובה המתאים לרבות מילויחוזר מסביב לתא והתאמת 

לפי צורך התשלום מותנה באישור המפקח תוך רישום 

ביומן העבודה התשלום יהיה לאחר מסירת התא 

 .תאגיד תוך תיעוד מיקום התא\לרשות

57 009 14  

ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל  'יח 577.30

או היציאות \קוטר ובכל עומק לרבות סגירת הכניסות ו

, להפסקה זמנית של זרימת ביובכל הנדרש , בפקק בטון

( עיבוד)סידור המתעלים , עבודה בשעות לא שגרתיות

 .ומילוי חוזר לפי הפרט

57 009 15  

בכל קוטר ובכל עומק , פירוק בקטעים של צינור מכל סוג 'מ 62.50

לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק 

הביצוע )תאגיד \או לפי הוראה אחרת של רשות \ו

והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום 

 (.ביומן עבודה

57 009 16  

חיטוי ושטיפה של קטעי קוי מים קיימים , בדיקת לחץ 'מ 12

בכל קוטר על כל מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות 

57 009 17  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

סגירת מים וניתוק זמני של צרכנים מקומיים , הדרושים

הבדיקה כל הדרוש לביצוע , תאגיד\בתאום עםהרשות

 .וחיטוי באופן מושלם

  18 009 57 אביזרים לביוב  

  19 009 57 שסתומים  

  20 009 57 חוזר לביוב-שסתום אל  

עשוי מברזל יציקה דגם " 3חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 3,832

040FS- NR  זרוע למשקולת , לרבות ציר בולט, ע"או ש

אוגנים לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , ומשקולת

 .נגדיים

57 009 21  

עשוי מברזל יציקה דגם " 4חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 4,840

040FS- NR  זרוע למשקולת , לרבות ציר בולט, ע"או ש

לרבות אוגנים ', אטמ 16ללחץ עבודה של , ומשקולת

 .נגדיים

57 009 22  

עשוי מברזל יציקה דגם " 6חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 7,520

040FS- NR  זרוע למשקולת , לרבות ציר בולט, ע"או ש

לרבות אוגנים ', אטמ 16ללחץ עבודה של , ומשקולת

 .נגדיים

57 009 23  

עשוי מברזל יציקה דגם " 8חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 10,400

040FS- NR  זרוע למשקולת , לרבות ציר בולט, ע"או ש

אוגנים לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , ומשקולת

 .נגדיים

57 009 24  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי מברזל יציקה " 10חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 14,432

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 25  

עשוי מברזל יציקה " 12חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 18,176

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 26  

עשוי מברזל יציקה " 14חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 25,272

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

 לרבות', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 27  

עשוי מברזל יציקה " 16חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 29,600

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 28  

עשוי מברזל יציקה " 18חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 44,944

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NR דגם

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 29  

עשוי מברזל יציקה " 20חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 53,600

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

57 009 30  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

עשוי מברזל יציקה " 24חוזר לביוב קוטר -שסתום אל 'יח 73,520

זרוע , לרבות ציר בולט, ע"או ש  040FS- NRדגם 

לרבות ', אטמ 16ללחץ עבודה של , למשקולת ומשקולת

 .אוגנים נגדיים

57 009 31  

" 16-"2חוזר קוטר -תוספת מפסק גבול לשסתום אל 'יח 1,296

 .מותקן על הציר הבולט

57 009 32  

" 32-" 18חוזר קוטר -תוספת מפסק גבול לשסתום אל 'יח 1,992

 .מותקן על הציר הבולט

57 009 33  

  34 009 57 שסתום אוויר משולב לביוב  

עשוי ברזל יציקה ", 2שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 4,096

, עם פתח מאוגן, ע"או ש D-020דגם " סער"דוגמה 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 16ללחץ עבודה של 

57 009 35  

עשוי ברזל יציקה ", 3שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 4,360

, עם פתח מאוגן, ע"או ש D-020דגם " סער"דוגמה 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 16ללחץ עבודה של 

57 009 36  

יציקה עשוי ברזל ", 4שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 4,520

, עם פתח מאוגן, ע"או ש D-020דגם " סער"דוגמה 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 16ללחץ עבודה של 

57 009 37  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

עשוי מניילון ", 2שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 2,216

עם , ע"או ש  D-025דגם " סער מקוצר"משוריין דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , פתח מאוגן

57 009 38  

עשוי מניילון ", 3שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 2,496

עם , ע"או ש  D-025דגם " סער מקוצר"משוריין דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , פתח מאוגן

57 009 39  

עשוי מניילון ", 4שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 2,600

עם , ע"או ש  D-025 דגם" סער מקוצר"משוריין דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , פתח מאוגן

57 009 40  

, 316מ "עשוי פלב", 2שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 4,624

עם פתח , ע"או ש  ST025-Dדגם " יסעור מקוצר"דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , מאוגן

57 009 41  

, 316מ "עשוי פלב", 3שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 5,400

עם פתח , ע"או ש  ST025-Dדגם " יסעור מקוצר"דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , מאוגן

57 009 42  

, 316מ "עשוי פלב", 4שסתום אוויר משולב לביוב קוטר  'יח 5,776

פתח עם , ע"או ש  ST025-Dדגם " יסעור מקוצר"דוגמת 

 .לרבות אוגן נגדי', אטמ 10ללחץ עבודה של , מאוגן

57 009 43  

-3דגם  ABS-עשוי מ" 4שסתום אל חוזר לביוב קוטר  'יח 1,040

661067 E   תוצרת"DALLMER "לרבות כנף , ע"או ש

ברגים , חיתוכים וחיבורים, מ"של שסתום מפלב

 .ואטמים

57 009 44  
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  חתימת המציע: _____________

 

 

 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

-3דגם  ABS-עשוי מ" 6שסתום אל חוזר לביוב קוטר  'יח 1,496

661067 E   תוצרת"DALLMER "לרבות כנף , ע"או ש

ברגים , חיתוכים וחיבורים, מ"של שסתום מפלב

 .ואטמים

57 009 45  

-3דגם   ABS-עשוי מ" 8שסתום אל חוזר לביוב קוטר  'יח 2,160

661067E   תוצרת"DALLMER "לרבות כנף , ע"או ש

ברגים , חיתוכים וחיבורים, מ"של שסתום מפלב

 .ואטמים

57 009 46  

עשוי " 4שסתום אל חוזר לביוב ותיעול נגד הצפות קוטר  'יח 1,320

 דגם  ABS-מ

 3-661166 H  תוצרת"DALLMER "לרבות , ע"או ש

חיתוכים , מ"ידית לנעילת חרום דו כוונית של כנף מפלב

 . ברגים ואטמים, וחיבורים

57 009 47  

עשוי " 6שסתום אל חוזר לביוב ותיעול נגד הצפות קוטר  'יח 1,768

או " DALLMER"תוצרת  H 3-661166דגם   ABS-מ

לרבות ידית לנעילת חרום דו כוונית של כנף , ע"ש

 . ברגים ואטמים, חיתוכים וחיבורים, מ"מפלב

57 009 48  

עשוי " 8שסתום אל חוזר לביוב ותיעול נגד הצפות קוטר  'יח 2,560

או " DALLMER"תוצרת  H 3-661166דגם   ABS-מ

לרבות ידית לנעילת חרום דו כוונית של כנף , ע"ש

 . ברגים ואטמים, חיתוכים וחיבורים, מ"מפלב

57 009 49  

  50 009 57 מגופים לביוב  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ללחץ , ברזל יציקהעשוי " 2מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 1,200

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 51  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 3מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 1,440

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 52  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 4פי טריז רחב לביוב קוטר ומג 'יח 1,840

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 53  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 6מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 2,704

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 54  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 8מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 3,704

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 55  

, עשוי ברזל יציקה" 10מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 6,240

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 56  

, עשוי ברזל יציקה" 12מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 7,920

וחוץ עם ציפוי פנים אמאייל ', אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 57  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, עשוי ברזל יציקה" 14מגופי טריז רחב לביוב קוטר  'יח 9,760

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 58  

, עשוי ברזל יציקה" 16קוטר מגופי טריז רחב לביוב  'יח 12,720

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16ללחץ עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 59  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 2מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 1,152

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "מפלבלרבות ציר , אפוקסי

57 009 60  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 3מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 1,408

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 61  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 4מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 1,760

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 62  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 6מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 2,608

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 63  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 8מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 3,616

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 64  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 10מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 5,944

אמאייל וחוץ עם ציפוי פנים ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 65  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 12מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 7,680

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 66  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 14קוטר  מגופי טריז צר לביוב 'יח 8,920

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "לרבות ציר מפלב, אפוקסי

57 009 67  

ללחץ , עשוי ברזל יציקה" 16מגופי טריז צר לביוב קוטר  'יח 13,200

עם ציפוי פנים אמאייל וחוץ ', אטמ 16עבודה של 

 .ואוגנים נגדיים 316מ  "מפלבלרבות ציר , אפוקסי

57 009 68  

אטמים מחברים גמישים וקידוחים נוספים לשוחות   

 בקרה

57 009 69  

מ עבור אטם ביטומני "ס 80תוספת לשוחה בקוטר  'יח 115

או   3CSD PLUSמיוחד לאטימה בין חוליות מסוג 

 .במקום אטם רגיל, ע"ש

57 009 70  

עבור אטם ביטומני מ "ס 100תוספת לשוחה בקוטר  'יח 142

או   3CSD PLUSמיוחד לאטימה בין חוליות מסוג 

 .במקום אטם רגיל, ע"ש

57 009 71  
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מ עבור אטם ביטומני "ס 125תוספת לשוחה בקוטר  'יח 170

או   3CSD PLUSמיוחד לאטימה בין חוליות מסוג 

 .במקום אטם רגיל, ע"ש

57 009 72  

ביטומני  מ עבור אטם"ס 150תוספת לשוחה בקוטר  'יח 187

או   3CSD PLUSמיוחד לאטימה בין חוליות מסוג 

 .במקום אטם רגיל, ע"ש

57 009 73  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 250

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 110לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 74  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 305

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 160לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 75  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 310

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

פלסטיק או , מ מפלדה"מ 200-225לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל, פיברגלס

57 009 76  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 500

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

פלסטיק או , מ מפלדה"מ 250-280לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל, פיברגלס

57 009 77  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 530

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

57 009 78  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 315לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 720

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 355לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 79  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 760

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 400לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 80  

לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה תוספת  'יח 1,030

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 450לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 81  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 1,140

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 500לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 82  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 1,370

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 630לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

57 009 83  

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה  'יח 1,590

ע "או ש" 905F"או " איטוביב"מסוג  EPDMמגומי 

57 009 84  
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, פלסטיק או פיברגלס, מ מפלדה"מ 710לצינורות קוטר 

 .במקום אטם רגיל

, תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה 'יח 220

הכלולים הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי  2-מעבר ל

פתחי המשנה יבוצעו בתחתית /פתח. במחיר השוחה

קוטר הפתח (, עגולות או מלבניות)השוחה או בחוליות 

לרבות מחבר צינור לשוחה , מ"מ 250מ ועד "מ 160-מ

 .והתחברות

57 009 85  

, תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה 'יח 300

הכלולים  הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי 2-מעבר ל

פתחי המשנה יבוצעו בתחתית /פתח. במחיר השוחה

קוטר הפתח (, עגולות או מלבניות)השוחה או בחוליות 

לרבות מחבר צינור לשוחה , מ"מ 500מ ועד "מ 250-מ

 .והתחברות

57 009 86  

  87 009 57 קיים בתוספת לשוחת בקרה עבור בנייתה על קו ביו  

או יצוק קוטר פנימי  תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום קומפ 900

 1.25מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד "ס 80

 '.מ

57 009 88  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 1,000

 1.25מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד "ס 100

 '.מ

57 009 89  

פנימי תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר  קומפ 1,200

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 100

 '.מ 1.75ועד ' מ 1.25

57 009 90  
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תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 1,400

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 100

 '.מ 2.25ועד ' מ 1.75

57 009 91  

או יצוק קוטר פנימי תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום  קומפ 1,550

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 100

 '.מ 2.75ועד ' מ 2.25

57 009 92  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 1,650

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 100

 '.מ 3.25ועד ' מ 2.75

57 009 93  

מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  תוספת לשוחת בקרה קומפ 1,600

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 2.25ועד ' מ 1.75

57 009 94  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 1,750

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 2.75ועד ' מ 2.25

57 009 95  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 1,900

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 3.25ועד ' מ 2.75

57 009 96  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,080

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 3.75ועד ' מ 3.25

57 009 97  
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תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,400

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 4.25ועד ' מ 3.75

57 009 98  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,750

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 4.75ועד ' מ 4.25

57 009 99  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 3,300

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 125

 '.מ 5.25ועד ' מ 4.75

57 009 100  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,000

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 150

 '.מ 2.75ועד ' מ 2.25

57 009 101  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,200

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 150

 '.מ 3.75ועד ' מ 2.75

57 009 102  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,500

בעומק מעל מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים "ס 150

 '.מ 4.25ועד ' מ 3.75

57 009 103  

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 2,840

מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל "ס 150

 '.מ 4.75ועד ' מ 4.25

57 009 104  
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תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי  קומפ 3,400

קו ביוב קיים בעומק מעל מ עבור בנייתה על "ס 150

 '.מ 5.25ועד ' מ 4.75

57 009 105  

  106 009 57 קידוחים   

י מכונת "קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן ע  

HDD 

57 009 107  

  108 009 57 קידוח בקרקע  

  HDDבורות לקידוח אופקי עם מכונת  2חפירת  קומפ 12,000

 'מ1.0'/מ1.0והתארגנות בשני צידי המעבר במידות 

( פרט לסלע מוצק)לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע 

. מילוי מובא ידד בנפרד. ומילוי חוזר בחומר מקומי

 '.מ 2עומק הבור עד 

57 009 109  

  HDDבורות לקידוח אופקי עם מכונת  2חפירת  קומפ 15,000

' מ 2.5'/מ2.5והתארגנות בשני צידי המעבר במידות 

( לסלע מוצקפרט )לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע 

. מילוי מובא ידד בנפרד. ומילוי חוזר בחומר מקומי

 '.מ 3ועד ' מ 1עומק הבור מעל 

57 009 110  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 220

בעומק (, מ"מ 50-110" )4-"2קוטר הצינור ( לסלע מוצק

לביצוע מושלם ', לרבות פינוי עודפי קידוח וכד, כלשהו

חפירת בורות ואספקת '. מ 120באורך עד , הקידוחשל 

 .צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 111  
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פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 300

לרבות , בעומק כלשהו", 6קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 112  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 350

לרבות , בעומק כלשהו", 8קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

ואספקת צינורות  חפירת בורות'. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 113  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 390

לרבות , בעומק כלשהו", 10קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 114  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 570

לרבות , בעומק כלשהו", 12קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .ימדדו בנפרד הפוליאתילן וריתוכים

57 009 115  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 600

לרבות , בעומק כלשהו", 14קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 116  
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פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 640

לרבות , בעומק כלשהו", 16קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 117  

פרט )בקרקע , אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן קידוח 'מ 700

לרבות , בעומק כלשהו", 18קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 118  

פרט )בקרקע , צינורות פוליאתילןקידוח אופקי גמיש עם  'מ 900

לרבות , בעומק כלשהו", 20קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 119  

פרט )בקרקע  ,קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 950

לרבות , בעומק כלשהו", 22קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 120  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,100

לרבות , בעומק כלשהו", 24קוטר הצינור ( מוצק לסלע

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 121  
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פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,200

לרבות , בעומק כלשהו", 26הצינור קוטר ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 122  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,500

לרבות , בעומק כלשהו", 28קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 123  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 2,000

לרבות , בעומק כלשהו", 30קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', פינוי עודפי קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 124  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 2,500

לרבות , בעומק כלשהו", 32קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', עודפי קידוח וכדפינוי 

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 125  

פרט )בקרקע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 3,500

לרבות , בעומק כלשהו", 36קוטר הצינור ( לסלע מוצק

, לביצוע מושלם של הקידוח', וכדפינוי עודפי קידוח 

חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ 120באורך עד 

 .הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 126  
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  127 009 57 קידוח בסלע  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,620

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 8קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח ',קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 128  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,710

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 10קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 129  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,800

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 12קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן חפירת '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 130  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 1,890

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 14קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

הפוליאתילן חפירת בורות ואספקת צינורות '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 131  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 2,070

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 16קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

57 009 132  
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חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .בנפרדוריתוכים ימדדו 

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 2,800

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 18קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 133  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 3,300

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 20קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 134  

בסלע גיר רך , צינורות פוליאתילןקידוח אופקי גמיש עם  'מ 3,800

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 22קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 135  

גיר רך בסלע , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 4,200

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 24קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 136  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 4,700

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 26קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

57 009 137  
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חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 5,100

עודפי לרבות פינוי , בעומק כלשהו", 28קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 138  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 5,500

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 30קוטר הצינור 

 120באורך עד , מושלם של הקידוחלביצוע ', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 139  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 6,100

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 32קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן '. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 140  

בסלע גיר רך , קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן 'מ 7,800

לרבות פינוי עודפי , בעומק כלשהו", 36קוטר הצינור 

 120באורך עד , לביצוע מושלם של הקידוח', קידוח וכד

צינורות הפוליאתילן  חפירת בורות ואספקת'. מ

 .וריתוכים ימדדו בנפרד

57 009 141  

עבור ביצוע , תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן קומפ 0.40

התוספת . אורך' מ 220אורך ועד ' מ 120קידוח מעל 

57 009 142  
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למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות % 40הינה 

 (.לפי סוג הקרקע ולפי קטרים' )מ 120 –שמעל 

עבור ביצוע , תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן קומפ 0.80

התוספת . אורך' מ 320אורך ועד ' מ 220קידוח מעל 

למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות % 80הינה 

 (.לפי סוג הקרקע ולפי קטרים' )מ 220 –שמעל 

57 009 143  

עם  HDDי מכונת "תוספת לקידוח אינטגרלי גמיש ע קומפ 0.50

עבור ביצ , צינורות פוליאתילן בקרקע או בסלע גירי רך

% 0.4וע קידוח לקו ביוב בגרביטציה בשיפוע מתון של 

 .למחיר קידוח אופקי% 50התוספת הינה %. 1עד 

57 009 144  

תוספת לקידוחים אופקיים גמישים עם צינורות  קומפ 0.50

, פוליאתילן בקרקע עבור ביצוע קידוח במי תהום

למחיר קידוח אופקי וכוללת את כל % 50התוספת הינה 

לרבות שימוש בבנטונייט ושאיבת , העבודות הנדרשות

 .מים

57 009 145  

תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן עבור ביצוע  קומפ 0.50

. קידוח בסלע גירי קשה במקום ביצוע בסלע גירי רך

 (.לפי קטרים)קידוח אופקי גמיש %   50התוספת הינה 

57 009 146  

תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן עבור ביצוע  קומפ 0.80

במקום ביצוע קידוח ( גרניט,דולמיט)קידוח בסלע קשה 

למחיר קידוח אופקי % 80התוספת הינה . בסלע גירי רך

 (.לפי קטרים)גמיש 

57 009 147  

תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן עבור ביצוע  קומפ 1.00

. בזלת במקום ביצוע קידוח בסלע גירי רךקידוח בסלע 

57 009 148  
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לפי )למחיר קידוח אופקי גמיש % 100התוספת הינה 

 (.קטרים

  149 009 57 ריתוך צנרת פוליאתילן בקידוחים אופקיים  

מ לרבות "מ 160ריתוך צנרת פוליאתילן עד קוטר   5,200

 (.ריתוכים 9-הספק יומי כ)מחפרון 

57 009 150  

 315מ ועד "מ 160פוליאתילן מעל קוטר  ריתוך צנרת  5,200

 (.ריתוכים 5-הספק יומי כ)מ לרבות מחפרון "מ

57 009 151  

 630מ ועד "מ 315ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר   6,800

 (.ריתוכים 3-הספק יומי כ)מ לרבות מחפרון "מ

57 009 152  

מ לרבות "מ 630ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר   6,800

 (.ריתוכים 2-יומי כהספק )מחפרון 

57 009 153  

  154 009 57 אספקה של צינורות פוליאתילן  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 18

100-PE   מ"מ 63לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 155  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 50

100-PE   מ"מ 110לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 156  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 105

100-PE   מ"מ 160לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 157  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 160

100-PE   מ"מ 200לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 158  
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כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 250

100-PE   מ"מ 250לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 159  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 320

100-PE   מ"מ 280לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 160  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 400

100-PE   מ"מ 315לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 161  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 520

100-PE   מ"מ 355לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 162  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 650

100-PE   מ"מ 400לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 163  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 820

100-PE   מ"מ 450לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 164  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 1,020

100-PE   מ"מ 500לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 165  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 1,270

100-PE   מ"מ 560לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 166  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 1,560

100-PE   מ"מ 630לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 167  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 2,050

100-PE   מ"מ 710לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 168  
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 כדוגמת HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 2,930

100-PE   מ"מ 800לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 169  

כדוגמת  HDPEאספקה של צינורות פוליאתילן מסוג  'מ 3,600

100-PE   מ"מ 900לביצוע קידוח גמיש קוטר. 

57 009 170  

לרבות " 8 -" 12ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר  'מ 1,171.30

שרוול פלדה בקוטר כל כנדרש ועם עובי דופן מתאים 

פ תנאי הקרקע לרבות "לביצוע הקידוח ע

עבודה וחומרים ,כל הציוד,חפירת בור,התארגנות

הנחת צינור בתוך השרוול , גורם תיאום עם, הדרושים

בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש 

 .לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו

57 009 171  

לרבות " 14 -" 16ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר  'מ 1,429.10

שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע 

חפירת , פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות"הקידוח ע

תיאום עם כל , עבודה וחומרים הדרושים, כל הציוד, בור

הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת , גורם

השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח 

 .והנחת הקו

57 009 172  

לרבות " 18 -" 20ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר  'מ 1,875.30

שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע 

, חפירת בור, פ תנאי הקרקע לרבותהתארגנות"הקידוח ע

תיאום עם כל , עבודה וחומרים הדרושים, כל הציוד

 הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת, גורם

השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח 

 .והנחת הקו

57 009 173  
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לרבות " 28-"24ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר  'מ 2,396.20

שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע 

חפירת , פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות"הקידוח ע

תיאום עם כל , עבודה וחומרים הדרושים, כל הציוד, בור

הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת , גורם

השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח 

 .והנחת הקו

57 009 174  

) שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה , ניקוי  

 (במערכות קיימות

57 009 175  

שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים  'מ 20.20

פ הוראת המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר "ע

ביצוע שטיפה   התשלום לאחר אישור בכתב על) ועומק 

 .תאגיד\וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה

57 009 176  

  177 009 57 ".6 -" 8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  'מ 11

  178 009 57 ".12-"10ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  'מ 17

  179 009 57 ".12ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים גדולים מ  'מ 35

מ ובעומק "ס 80ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  'יח 221.80

 .כלשהו

57 009 180  

מ ובעומק "ס 100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  'יח 239.40

 .כלשהו

57 009 181  

מ ובעומק "ס 125ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  'יח 310.60

 .כלשהו

57 009 182  
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מ ומעל "ס 150ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  'יח 387.20

 .ובעומק כלשהו

57 009 183  

  184 009 57 .או מים בכל קוטר שהוא/צילום קווי ביוב ו 'מ 10

כולל שני מגופי טריז " 4ח בקוטר "מפרט עילי עם מז קומפ 20,413.40

קטע , קטעי צנרת ,ספחים" 4,ח "מז" 4,מסנן " 4,בקוטר 

כמפורט בתכנית  הכל,' עיוור להתקנת מד מים וכו

 .מצורפת

57 009 185  

" 4,כולל שני מגופי טריז בקוטר " 4מפרט עילי בקוטר  קומפ 7,600

קטעי , ספחים" 2ברז " 2,שסתום אויר משולב " 4,מסנן 

הכל כמפורט ,' וכו קטע עיוור להתקנת מד מים, צנרת

 .בתכנית מצורפת

57 009 186  

" 6,כולל שני מגופי טריז בקוטר " 6מפרט עילי בקוטר  קומפ 10,800

קטעי , ספחים" 2ברז " 2,שסתום אויר משולב " 6,מסנן 

הכל כמפורט ,' וכו קטע עיוור להתקנת מד מים, צנרת

 .בתכנית מצורפת

57 009 187  

ר "מ 16מ בשטח של עד "ס 20משטח בטון מזוין בעובי  קומפ 12,425.60

 20שכבת מצע מהודק בעובי , והידוק שתיתכולל חפירה 

הכל קומפלט כמפורט ' פשפש וכו, גדר, בטון רזה, מ"ס

 .בפרט

57 009 188  

תא עשוי בטון מזוין תת קרקעי כמפורט בפרט להתקנת  קומפ 26,626.20

לפי הוראה בכתב מאת המפקח במקום )ח "מפרט המז

שכבת מצע , או חציבה/כולל חפירה ו( מפרט עילי מגודר

תא , סולם, מכסים, יציקת התא, בטון רזה, מהודק

, איטום חוץ, צנורות אוורור, חלחול בתחתית התא/ניקוז

57 009 189  
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הכל קומפלט ' למערכת הניקוז וכו חיבור תא החלחול

 .כמפורט הפרט

  190 009 57 תקרות ומכסים   

ביטון מכסה של תא קיים בו המסגרת התפרקה  קומפ 177.80

שאריות הבטון שעיגנו את את מהתקרה כולל פירוק 

התקנת המסגרת , ניקוי המגרעות התקרה, המסגרת

הכל , יבונד'וביטונה באמצעות תערובת מלט עם ביג

 .לקבלת פקק מקובע באופן מושלם בתקרה קומפלט

57 009 191  

החלפת תקרה בתא בקורת קיים לרבות פירוק תקרה  הערה 

אספקה , קיימת ופינויה או העברתה למחסני המזמין

עם דיסקית פליז עם פרטי . ב.והתקנת תקרה עם פקק ב

סרטי איטום בין החוליה , רשות מקומית/התאגיד

התאמת גובה המסגרת והמכסה לפני השטח , והתקרה

החזרת השטח לקדמותו ולרבות מילוי סביב , הסופיים

 .הכל קומפלט, התא והשלמת אספלט

57 009 192  

קוטר , מ"ס 100בתא בקוטר  החלפת תקרה כולל הכל קומפ 1,331.40

 .D– 400מתאימה לעומס כבד דגם , מ"ס 60הפקק 

57 009 193  

קוטר , מ"ס 125החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר  קומפ 1,686.10

 .D- 400מתאימה לעומס כבד דגם , מ"ס 60הפקק 

57 009 194  

קוטר , מ"ס 150החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר  קומפ 2,214.10

 .D- 400מתאימה לעומס כבד דגם , מ"ס 60הפקק 

57 009 195  

בתקרת תא בקורת ללא ( מסגרת ופקק)החלפת מכסה  הערה 

ניקוי , כולל פירוק המסגרת קיימת, החלפת התקרה

חציבת , המגרעת לצורך התקנת המסגרת החדשה

אספקת , המגרעת להתאמת המסגרת במידת הצורך

57 009 196  
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עם עם דיסקית פליז או יצקת . ב.מסגרת ופקק חדשים ב

ראה  ,"ביוב"רשות מקומית וכיתוב  /סמל התאגיד

 .57.9.201המשך הערה בסעיף הבא 

, ביטון המסגרת 57.9.200המשך הערה מסעיף קודם  הערה 

צווארון מזויין במידת הצורך להתאמת המכסה לפני 

תיקונים סביב התא והמכסה כולל , השטח הסופיים

לקדמותו הכל תיקוני אספלט והחזרת מצב השטח 

 .קומפלט לקבלת מכסה חדש מותקן בתא קיים

57 009 197  

לעומס . ב.מ ב"ס 60החלפת מכסה כולל הכל בקוטר  קומפ 887.90

 .D-400דגם , כבד

57 009 198  

  199 009 57 שיקום וטיפול בקוים קיימים , תיקונים  

  200 009 57 .יום עבודה ביובית ע"י 2,000

  201 009 57 .חצי יום עבודה ע"י 1,200

  202 009 57 .ביובית קומבי קומפ 10,000

  203 009 57 .חצי יום עבודה קומבי קומפ 6,500

,' מ 200ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד  קומפ 4,615.60

צילום , כולל שטיפת המערכת והתאים ופינוי פסולת

תפרים , חוליות, מדרגות, בדיקת מצב העיבודים, הקו

מידע רלוונטי לצורך ביצוע מכסים וכל , בין חוליות

ח מפורט "לרבות הגשת דו. שיקום מלא של התאים

אשר יחליט אילו עבודות , למפקח עבור כל תא וקטע קו

 .לבצע בכל תא ובכל קטע

57 009 204  
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  205 009 57 .'מ 200מעל ' מ 100עבור כל  57.9.208תוספת לסעיף  קומפ 1,100.00

קיים בכל קוטר בעומק עד שיקום מלא של תא בקורת  קומפ 1,153.70

חצץ או כל , חול, פינוי פסולת, כולל ניקוי התא' מ 2.0

שאיבת השפכים במעלה , שטיפת התא, חומר אחר בתא

שימוש , הקו על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש

נקיטת אמצעי בטיחות , באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא

ראה המשך פירוט , תיקון עיבודים, כמפורט במפרטים

 (.57.9.211)עיף הבא בס

57 009 206  

חומר אטימה בין ( 57.9.210)המשך תאור לסעיף קודם  הערה 

טיוח אזרי סגרגציה , תיקון סדקים בחוליות, החוליות

טיח מלא בחומר עמיד , בקירות בחומר עמיד בביוב

לקבלת תא נקי ' סולפטים עלכל דפנות התא והתקרה וכו

 .ומתפקד

57 009 207  

 2.01שיקום מלא של תא בקורת בכל קוטר בעומק מעל  קומפ 1,420.30

, פינוי הפסולת ומשקעים, כולל ניקוי ושטיפת התא' מ

שאיבת השפכים במעלה הקו על מנת לאפשר ביצוע 

שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא , העבודה ביבש

ראה , תיקון עיבודים, ונקיטת אמצעי בטיחות כנדרש

 .הבא (57.9.213)המשך פירוט בסעיף 

57 009 208  

חומר אטימה  -( 57.9.212)המשך תאור לסעיף קודם  הערה 

טיוח אזרי , תיקון סדקים בחוליות, בין החוליות

טיח מלא בחומר , סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב

עמיד סולפטים על דפנות התא והתקרה לקבלת תא נקי 

 .ומתפקד

57 009 209  

כולל הכנסת קפיץ לבדיקת בדיקת הכנה קיימת למגרש  קומפ 621.30

, בדיקת העומק, חישוף קצה ההכנה, אורך ההכנה

57 009 210  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

מילוי אדמה מעל קצה ההכנה , חסימת ההכנה בפקק

 .וסימון בעמוד סימון משולט

תוספת לשיקום התא עבור ביצוע עבודות איטום כולל  ר"מ 310.60

תחתית התא והתקרה והכנת השטח , ניקוי דפנות התא

, צביעת דפנות התא, מגן/האיטום להסמת חומרי

עיבודים ותיקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי 

 .מיקרון 500שכבות בעובי כולל 

57 009 211  

שיקום עיבוד בתא קיים בכל עומק ובכל קוטר שהוא  קומפ 887.90

, פעיל כולל טיפול בזרימת הביוב לאפשר עבודה ביבש

שבירת ,' וכושאיבת הביוב במעלה הקו , שימוש בפקקים

ביצוע עיבוד חדש תוך כדי , סילוק הפסולת, עיבוד קיים

שימוש בבטון מהיר התקשות הכל קומפלט לקבלת 

 .עיבוד מושלם

57 009 212  

ביצוע עבודות איטום בתא קיים שדפנופיו במצב  ר"מ 310.60

על כל דפנות ( אינו מצריך תיקוני בטון יסודיים)סביר

והתקרה בסילון מים תחתית התא , התא כולל ניקיונן

תיקוני טיח ומילוי , להסרת בטון רופף'אטמ 200בלחץ 

, צביעת התא PRO, 3-חריצים בחומר אוטם סיקה 

עיבודים ותקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי 

 .מיקרון 500שכבות בעובי כולל 

57 009 213  

איטום מרווח בין החוליות או בין חוליה עליונה ותקרה  קומפ 177.80

תא קיים בכל קוטר ובכל עומק שהוא כולל ניקוי  בתוך

מילוי המרווח , שאריות בטון במרווח בין החוליות

החלקת המילוי הכל קומפלט לקבלת ,  PRO 3-בסיקה 

מחיר היחידה מתייחס למרווח אחד )מרווח חלק ואטום 

 (.בתא בכל קוטר שהוא

57 009 214  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

( מ"ס 30 רוחב)החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה  'יח 97.70

 .בתא קיים

57 009 215  

מ "ס 100החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר  קומפ 1,952.70

, כולל חיתוך האספלט סביב התא' מ 0.5בגובה עד 

החלפת , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה, חפירה

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה , החוליה הפגומה

מילוי , בין החוליותאיטום המרווחים , העליונה והתקרה

תיקון אספלט סביב התא  -CLSM,חוזר סביב התא ב

 .וכל הדרוש לקבלת תא מושלם

57 009 216  

מ "ס 100החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר  קומפ 2,218.50

, חפירה, כולל חיתוך האספלט סביב התא' מ 1.0בגובה 

החלפת החוליה , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה  ,הפגומה

מילוי חוזר , איטום המרווחים בין החוליות, והתקרה

תיקון אספלט סביב התא וכל  -CLSM,סביב התא ב

 .הדרוש לקבלת תא מושלם

57 009 217  

מ "ס 125החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר  קומפ 2,574.00

, התאכולל חיתוך האספלט סביב ' מ 0.5בגובה עד 

החלפת , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה, חפירה

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה , החוליה הפגומה

מילוי , איטום המרווחים בין החוליות, העליונה והתקרה

תיקון אספלט סביב התא  -CLSM,חוזר סביב התא ב

 .וכל הדרוש לקבלת תא מושלם

57 009 218  

מ "ס 125סדוקה בתא קיים בקוטר החלפת חוליה  קומפ 2,839.80

, חפירה, כולל חיתוך האספלט סביב התא' מ 1.0בגובה 

החלפת החוליה , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה

57 009 219  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר  

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה , הפגומה

מילוי חוזר , איטום המרווחים בין החוליות, והתקרה

תא וכל תיקון אספלט סביב ה -CLSM,סביב התא ב

 .הדרוש לקבלת תא מושלם

מ "ס 150החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר  קומפ 3,278.00

, כולל חיתוך האספלט סביב התא' מ 0.5בגובה עד 

החלפת , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה, חפירה

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה , החוליה הפגומה

מילוי , המרווחים בין החוליותאיטום , העליונה והתקרה

תיקון אספלט סביב התא  -CLSM,חוזר סביב התא ב

 .וכל הדרוש לקבלת תא מושלם

57 009 220  

מ "ס 150החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר  קומפ 3,543.80

, חפירה, כולל חיתוך האספלט סביב התא' מ 1.0בגובה 

החוליה החלפת , פירוק חוליות לפי הצורך, פירוק תקרה

התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה , הפגומה

מילוי חוזר , איטום המרווחים בין החוליות, והתקרה

תיקון אספלט סביב התא וכל  -CLSM,סביב התא ב

 .הדרוש לקבלת תא מושלם

57 009 221  

שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים  ע"י 1,509.20
 200לשפכים לספיקה של באמצעות משאבה טבולה 

-110ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור פוליאתילן "מק
בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא 225

חיבור ,מונח על פני הקרקע' מ 70ל באורך "וצנור כנ
אחזקת המערכת וכל ,אספקת חשמל, מהיר למשאבה

 .הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו

57 009 222  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

שרוול וחידוש קווי ביוב -שיקום צנרת ללא חפירה 57תת פרק    

 PIPE  חידוש קווי ביוב בשיטת ניפוץ והשחלה,  CIPPבשיטת 

BURSTING ,שיקום תאי ביוב. 

57 010 1  

שרוול וחידוש קווי ביוב -שיקום צנרת ללא חפירה 57.10תת פרק    

 CIPPבשיטת 

57 010 2  

י שרוול פנימי גמיש מתהפך "עCIPPשרוול וחידוש קווי ביוב בשיטת  הערה 

העבודה כוללת חפירה לצורך ביצוע העבודות וגילוי , ללא חפירה

חתוך , היתרי חפירה, הכוונת תנועה, הטיית זרימות, צדדים 2, הצנרת

הידוק בשכבות , סגירת החפירה, הצינור ותיקונו לאחר ביצוע השרוול

, בכל חומר צינור ובכל עומק צינור, לקדמותו והחזרת המצב בשטח

עובי הציפוי UV -ב  כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול 

לחץ , קוטר)פ נתוני הצינור "יתבצע בתאום עם החברה המבצעת ע

 '(מצב הצינור וכו, חומר, עבודה

57 010 3  

באורך מ "מ 160השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 595

 .מטר 100מעל 

57 010 4  

  5 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 85

  6 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 170

מ באורך "מ 200השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 723

 .מטר 100מעל 

57 010 7  

  8 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 85

  9 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 170
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

מ באורך "מ 250השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 850

 .מטר 100מעל 

57 010 10  

  11 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 128

  12 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

מ באורך "מ 300השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 1020

 .מטר 100מעל 

57 010 13  

  14 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 128

  15 010 57 .מטר 50באורך עד תוספת עבור ביצוע קטע , ל"כנ א"מ 255

מ באורך "מ 350השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 1190

 .מטר 100מעל 

57 010 16  

  17 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 170

  18 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

מ באורך "מ 400שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד השחלת  א"מ 1445

 .מטר 100מעל 

57 010 19  

  20 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

  21 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 255

מ באורך "מ 450השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 1700

 .מטר 100מעל 

57 010 22  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

  23 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 255

  24 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 340

מ באורך "מ 500השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בקוטר עד  א"מ 1870

 .מטר 100מעל 

57 010 25  

  26 010 57 .מטר 100תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 298

  27 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 425

חידוש קווי ביוב בשיטת -שיקום צנרת ללא חפירה 57.02תת פרק   

 .PIPE BURSTING  ניפוץ והשחלה

57 010 28  

והשחלת   PIPE BURSTING  חידוש קווי ביוב בשיטת ניפוץ והשחלה הערה 

העבודה . HDPE +PE100-RC SDR17צינור פוליאתילן לא ממוחזר

פיר כניסה )כוללת חפירה לצורך ביצוע העבודות וגילוי הצנרת 

, היתרי חפירה, הכוונת תנועה, הטיית זרימות, צדדים 2(, ויציאה

הידוק בשכבות והחזרת , סגירת החפירה, עיבוד המתעלים החדשים

דרג הצינור . בכל חומר צינור ובכל עומק צינור, לקדמותו המצב בשטח

'(. מצב הצינור וכו, חומר, לחץ עבודה, קוטר)פ נתוני הצינור "יבחר ע

עבור , המחירים הינם עבור הגדלת קוטר הצינור בהתאם לכתוב

. מהמחיר המצוין בסעיף% 10החלפת צינור באותו קוטר יופחת 

המחירים כוללים חפירה , האפשר מידות הפירים יהיו מינימליות ככל

מילוי חוזר של הפיר והחזרת המצב , ודיפון הפיר במידת הצורך

 .לקדמותו

57 010 29  

מ בשיטת ניפוץ והשחלת צינור "מ 160חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 935

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 200פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 30  
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 סעיף תת פרק תיאור יחידה מחיר

  31 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 128

  32 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

מ בשיטת ניפוץ והשחלת צינור "מ 160חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1105

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 250פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 33  

  34 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 128

  35 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

מ בשיטת ניפוץ והשחלת צינור "מ 200חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1275

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 250פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 36  

  37 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 128

  38 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 213

צינור   מ בשיטת ניפוץ והשחלת"מ 200חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1445

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 300פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 39  

  40 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 170

  41 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 255

צינור   מ בשיטת ניפוץ והשחלת"מ 250חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1573

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 300פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 42  

  43 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 170
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  44 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 255

מ בשיטת ניפוץ והשחלת צינור "מ 250חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1700

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 350פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 45  

  46 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 213

  47 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 298

והשחלת  צינור   מ בשיטת ניפוץ"מ 300חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1785

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 350פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 48  

  49 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 255

  50 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 340

והשחלת  צינור   מ בשיטת ניפוץ"מ 300חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 1870

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 400פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 51  

  52 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 255

  53 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 340

צינור   מ בשיטת ניפוץ והשחלת"מ 350חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 2040

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 400פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 54  

  55 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 340

  56 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 425
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צינור   מ בשיטת ניפוץ והשחלת"מ 350חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 2210

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 450פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 57  

  58 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 340

  59 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 425

צינור   מ בשיטת ניפוץ והשחלת"מ 450חידוש קו ביוב בקוטר עד  א"מ 2295

 מטר ומעלה 100מ ובאורך של "מ 500פוליאתילן חדש בקוטר עד 

57 010 60  

  61 010 57 .מטר 100ביצוע קטע באורך עד תוספת עבור , ל"כנ א"מ 425

  62 010 57 .מטר 50תוספת עבור ביצוע קטע באורך עד , ל"כנ א"מ 510

  63 010 57 מ"מ 160ניפוץ בסגמנטים משוחה לשוחה ללא חפירה והחדרת צינור  א"מ 1785

  64 010 57 מ"מ 200ניפוץ בסגמנטים משוחה לשוחה ללא חפירה והחדרת צינור  א"מ 1870

  65 010 57 י שרוול"תיקון נקודתי ע 57.03פרק תת   

  66 010 57 .י שרוול קו הביוב ללא תלות בסוג הצינור או עומקו"תיקון נקודתי ע הערה 

המחיר כולל . מ"מ 150-250בקוטר , תיקון מקומי בצינורות קיימים 'קומפ 1700

החדרת שרוול לבד , צילום טלוויזיוני מוקדם, איתור מקום התקלה

אורך הצינור . י המזמין"בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר עמוספג 

 (.כולל)מטר  1לתשלום עד 

57 010 67  

. מ"מ 150-250בקוטר , תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים 'קומפ 425

החדרת , צילום טלוויזיוני מוקדם, המחיר כולל איתור מקום התקלה

57 010 68  
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. י המזמין"מאושר עשרוול לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר 

 .מטר 10-מטר נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ 1עבור תיקון לכל 

המחיר כולל . מ"מ 250-500בקוטר , תיקון מקומי בצינורות קיימים 'קומפ 2550

החדרת שרוול לבד , צילום טלוויזיוני מוקדם, איתור מקום התקלה

אורך הצינור . המזמיןי "מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע

 (.כולל)מטר  1לתשלום עד 

57 010 69  

. מ"מ 250-500בקוטר , תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים 'קומפ 425

החדרת , צילום טלוויזיוני מוקדם, המחיר כולל איתור מקום התקלה

. י המזמין"שרוול לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע

 .מטר 10-נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ מטר 1עבור תיקון לכל 

57 010 70  

  71 010 57 עבודת רובוט 57.05תת פרק   

  72 010 57 (.שעות כולל צוות מפעילים 8)יום עבודה לעבודת רובוט  ע"י 1700

במקרים שאין ) בעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים T פתיחת חיבורי 'קומפ 3825

עבור חיבור ראשון (. אחרותאפשרות להתקין שוחה בגלל תשתיות 

 .באותה עבודה

57 010 73  

במקרים שאין ) בעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים Tפתיחת חיבורי  'קומפ 3230

עבור חיבור שני (. אפשרות להתקין שוחה בגלל תשתיות אחרות

 .באותה עבודה

57 010 74  

במקרים שאין ) בעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים Tפתיחת חיבורי  'קומפ 2763

עבור חיבור שלישי (. אפשרות להתקין שוחה בגלל תשתיות אחרות

 .והלאה באותה עבודה

57 010 75  

  76 010 57 (כולל שטיפה וניקוי)צילום צנרת ותאי ביוב  57.06פרק   
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כל העבודות לצילום תאי בקרה וקווי ביוב מאספים קיימים ופעילים  הערה 

שטיפה וניקוי , איתור הקו והתאים: ושיקום צנרת ללא חפירה כוללות

הסדרת דרכי גישה , הקו בין שוחה לשוחה לרבות ניקוי השוחות

(, במידה ונדרש)תאום וביצוע הסדרי תנועה ,תכנון (, במידה ונדרש)

כל הציוד , ציוד בטיחות מלא, מים, ומיומןצוות עובדים מקצועי 

עבודה בשעות בלתי שגרתיות , הטיית הזרימות, המתאים הנדרש

צילום בקטעים , תיקון נזקים והחזרת המצב לקדמותו(, לילה)

המכיל את הצילום וכן דוח ניתוח  CDאספקת , במצלמה ייעודית

או לא הכל כמפורט במפרט וכל הנדרש בשלמות בין אם פורט , נילווה

ללא תלות , פ הסטנדרט הקיים בעבודות מסוג זה"פורט במפרט ע

העבודות לצילום קווי . סוג הצינור או קשיי הביצוע, העומק הצינור

(. לא בשעות השיא)ביוב ציבוריים יבוצעו בשעות היום או הלילה 

העבודה תתבצע בקווי הביוב המונחים בכל רחבי העיר לרבות 

פ "העבודה תבוצע ע. בסעיפים הבאיםהאתרים וקווים המצוינים 

 .הוראה בכתב מהמזמין

שטיפת הקו , מ חובה לבצע הטיית זרימה"מ 700צנרת מעל קוטר 

 .פינוי פסולת לאתר מאושר, לרבות אספקת המים

מ בנוסף לאמור לעיל יספק הקבלן גלשן "מ 700צנרת מעל קוטר 

 .ייעודי לצילום הדרוש

 .לא תאושר הזרמת שפכים לשטח

57 010 77  

יום עבודה שטיפה וצילום במעגל סגור של קווי ביוב בכל עומק ובכל  ע"י 2125

 .ומעלה 100למרחק של , קוטר ללא תלות בקושי הביצוע

57 010 78  

יום עבודה בדיקת עשן של קווי ביוב בכל עומק ובכל קוטר ללא תלות  ע"י 2168

 .ומעלה 100למרחק של , בקושי הביצוע

57 010 79  
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לחיוב רק לגבי עבודות שאינן כלולות  –י'עבודות רג:  60פרק 

 בכתב הכמויות

  1  

  2   כח אדם הערה 

  3 001 60 פועל בנין מקצועי ע"ש 85

  4 001 60 פועל בנין פשוט ע"ש 65

  5 001 60 רצף מקצועי ע"ש 82

  6 001 60 טייח מקצועי ע"ש 82

  7 001 60 כולל רתכת ואלקטרודותרתך מקצועי  ע"ש 180

  8 001 60 רתך עוזר ע"ש 78

 ע"י 2,500
פועלים לרבות ציוד ורכב טנדר לאחר יום  2 -צוות מסגרים

  שעות 8יום עבודה של . עבודה

60 001 9  

  10 001 60 מנהל עבודה ע"י 500

  11 001 60 אנשים 2עבודת צוות לפחות  ע"ש 170

  12 001 60 עבודת צוות מדידה ע"י 1,800

  1 001 60 ק"מ 15משאית רכינה  ע"ש 130

  2 001 60 או משהו דומה J.C.Bמחפרון  ע"ש 150

  3 001 60 מיני מחפרון אופני מסוג בובקט או משהו דומה ע"ש 130
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  4 001 60 שופל אופני מסוג קטרפילר או משהו דומה ע "ש 165

  5 001 60 מחפר הידראולי זחלי עם כף ופטיש ע"ש 250

  6 001 60 טון 15-20מחפר הידראולי אופני  ע"ש 225

  7 001 60 מכבש ידני קטן כגון בומאג או משהו דומה ע"ש 85

  8 001 60 כולל מפעילים וציוד( קומפרסור)עבודת מדחס  ע"ש 130

ש כולל צנרת קומפלט עד "מק 200משאבה נגררת לספיקה של  ע"י 1,800

 'מ 100

60 001 9  

  10 001 60 גנראטור נייד נגרר ע"י 1,800

 

 

 


