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 מסמך א': הנחיות והצהרות כלליות

 
 כללי

"( הינה תאגיד מים וביוב הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב מזמין)להלן: "החברת הגיחון בע"מ  1.1
. בנוסף, , במבשרת ציון ובאבו גושאחראי על תשתיות המים והביוב בירושלים מזמין(. ה2001-)תשס"א

 אחראי, מטעם עיריית ירושלים, להיבטים מסוימים בהקמה ובתחזוקה של תשתיות הניקוז בעיר. מזמיןה
לבין חברת "מוריה", כללה מוריה פרקים לביצוע עבודות מים ו/או  מזמיןרת שיתוף הפעולה בין הבמסג 1.2

ביוב במכרז לעבודות תשתית אותו היא פרסמה. מטרת שיתוף הפעולה היא להבטיח כי כל עבודות 
יקט ידי קבלן אחד תחת ניהול פרו-התשתית בפרויקט של מוריה, לרבות עבודות המים והביוב, יבוצעו על

 משותף.
, וכל היבטי מזמיןעם זאת, לצורך ביצוע עבודות המים והביוב יידרש הקבלן לחתום על הסכם נפרד עם ה 1.3

ההתקשרות, לרבות התחשבנות כספית, ערבויות וכיו"ב, יהיו נפרדים לחלוטין מההתקשרות בין הקבלן 
הסטנדרטי של המזמין לביצוע  בהתקשרות בין הקבלן לבין המזמין יחולו כל תנאי ההסכם לבין מוריה.

 ובכלל זה, בין היתר, התנאים הנוגעים לערבויות ולביטוח. ,עבודות תשתית
א שומר את הזכות ו, וה"מוריה"מתחייב מראש לקבל את תוצאות מכרז  ואינ מזמיןה מובהר בזאת, כי 1.4

 מצעות קבלן אחר.להחליט לא לבצע את עבודות המים והביוב כלל, לבצען באופן חלקי, או לבצען בא
, מזמין, יידרש הקבלן לערוך התקשרות מלאה עם ה"מוריה"לאמץ את תוצאות מכרז  מזמיןהחליט ה 1.5

, כולל נספחים ומפרטים, והפקדת ערבות ביצוע מזמיןהכוללת חתימה על הסכם ביצוע בנוסח של ה
במסמכי המכרז של בהכרח . מסמכים אלה אינם נכללים מזמיןידי ה-וערבות בדק בנוסח שייקבע על

 בבקשה לעשות כן. "מוריהמטעם ", וקבלן המבקש לעיין בהם יפנה לאחראי על המכרז "מוריה"
, אינו מחזיק בסיווג המתאים לביצוע עבודות מים ו/או ביוב בהיקף "מוריה"היה והקבלן, שנבחר במכרז  1.6

משנה מטעמו, שזהותו -קבלןהכספי הנדרש לעבודה המסוימת, מתחייב הקבלן להתקשר לצורך זה עם 
 , אשר מחזיק בסיווג המתאים.מזמיןידי ה-תאושר מראש על

יצוין, כי מפרטים טכניים מסוימים לעבודות מים וביוב, להסדרת תנועה באתרי עבודה, לשיקום רחובות  1.7
נט האינטר ועוד, אינם נכללים תמיד במסמכי המכרז. מסמכים אלה נמצאים ועומדים לעיון הקבלן באתר

, תחת הקישור "מכרזים וספקים". מובהר, כי הקבלן יידרש www.hagihon.co.il, בכתובת המזמיןשל 
לעמוד בתנאים המופיעים במסמכים אלה, ובמקרים מסוימים גם לחתום עליהם כחלק מההסכם עם 

 , ולקבלן לא תהא כל טענה בעניין זה.המזמין
 בידי המזמיןרק לאחר שחתם על הסכם והפקיד ערבות ביצוע  מזמיןהקבלן יוכל להתחיל בעבודה עבור ה 1.9

 כנדרש.
 

 ביצוע ההתקשרות .2
היקפי העבודה והכמויות שנרשמו במסמכי המכרז מבוססים על תכנון ו/או הערכה ו/או אומדן של  2.1

בפועל יכול שיהיה גדול או קטן המזמין. אין המזמין ערב לדיוק ההיקפים והכמויות, והביצוע 
 מהם.

המזמין רשאי להוציא אל הפועל רק חלק מן העבודה, והמציע לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בשל  2.2
 כך.

המזמין רשאי להחליט על הפסקת העבודה או על ביטול ההתקשרות. במקרה כזה יגיש המציע  2.3
 פי דרישת המזמין.-חשבון ביניים או חשבון סופי, על

עם תחילת ההתקשרות ימציא הספק למזמין אישור מאת עורך דין או רואה חשבון בדבר חשבון  2.4
 הבנק אליו יועברו התשלומים המגיעים לו. כל שינוי בחשבון הבנק יחייב המצאת אישור כנ"ל.

 :הגשת חשבונות )בעבודות תשתית בלבד( 2.5 
בון הסופי ייכללו כל הבדיקות מערך העבודה. בחש 20%חשבון סופי יכלול לפחות  2.5.1

 במצטבר, כולל קטע העבודה האחרון.
( תוגש בחשבון של הקטע הראשון, החל תבדיקת הידוק מצעים ואטימות )אם נדרש 2.5.2

 .2מחשבון חלקי מס' 
מהחשבון עד קבלת כל  70%הוא גם חשבון סופי, יאושר תשלום  1אם חשבון חלקי מס'  2.5.3

  /ספק.המסמכים הנדרשים מהקבלן
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חשבון סופי ישולם, וערבות ביצוע תשוחרר, רק לאחר שהמזמין יקבל את כל המסמכים  2.5.4
 וצילומי הווידאו של הקווים, ויבוצעו כל התיקונים הנדרשים, אם יהיו כאלה.

 :שמירת זכויות עובדים 2.6 
על ספקים פי שיקול דעתו הבלעדי, לערוך ביקורת עצמאית -המזמין שומר את הזכות, על 2.6.1

המבצעים עבורה עבודות ושירותים, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדיהם וקיום כל חוקי 
 העבודה הנדרשים.

ביקש המזמין לערוך ביקורת כאמור, מחויב הספק לשתף עמו פעולה ולהמציא את כל  2.6.2
הנתונים, המסמכים והמידע הנדרשים לצורך קיום הביקורת. בנוסף, לא ימנע הספק 

 מין לבוא במגע עם עובדיו ולקבל מהם מידע לצורך קיום הביקורת.מהמז
האמור לעיל בא בנוסף ואינו סותר כל הוראה בהסכמים בין המזמין לספקיו, המתייחסת  2.6.3

 מעביד בין המזמין לספקיו ולעובדיהם.-קיום יחסי עובד-לאי
 :ביטוח עבודות קבלניות 2.7 

שתית והחזקה הנעשות מטעמו )להלן: "ביטוח עבודות המזמין עורך ביטוח לעבודות הת 2.7.1
 קבלניות"(.

ביטוח העבודות הקבלניות משמש רק בהתקשרויות הנערכות עם קבלני תשתיות, מים,  2.7.2
 ידי רשם הקבלנים.  -ביוב, בנייה ואחזקה, ומחזיקים ברישיון קבלן הניתן על

הדבר במפורש במסמכי המכרז  במכרזים בהם תקף ביטוח העבודות הקבלניות, ייכתב 2.7.3
)בדרך כלל בסעיף הביטוחים בהסכם(. כאשר ביטוח זה תקף, עלות ההשתתפות בפוליסה 

 ידי המזמין מהתשלומים המגיעים לקבלן.-מנוכה על
תנאי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות עומדים לעיון באתר האינטרנט של המזמין,  2.7.4

 , תחת הקישור "מכרזים וספקים/מפרטים טכניים".www.hagihon.co.ilבכתובת 
 

 הצהרת סודיות .3
על הקבלן את עובדיו חתים יידי המזמין, -מידה ויידרש לעשות כן עלבהערה: הצהרה זו היא לדוגמה בלבד. 

  .ההצהרה
 

 
__________________ , מצהיר ומתחייב אני, הח"מ _________________________, מס' ת"ז 

 בזאת כלפי חברת הגיחון בע"מ, או כל גוף אחר הפועל מטעמה:
 

לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, להעביר, לעשות שימוש כלשהו או למסור בכל דרך שהיא,  .א
 בין במישרין ובין בעקיפין, הן במשך זמן עבודתי עבור חברת הגיחון והן לאחר מכן, כל מידע,

ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות סיסמאות לשימוש במערכות הממוחשבות ומידע על 
 לקוחות.

עם סיום עבודתי עבור הגיחון, מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או חומר  .ב
שנמסרו לי או הגיעו לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מעבודתי עבור הגיחון, ולהשיב לידי הגיחון כל 

 מך או פריט מידע שקיבלתי מאת הגיחון.מס

כי מוסכם עלי, שכל תהליך, פיתוח עתידי, שיטה, שיפור, רעיון, מידע, אשר הגיע אלי ו/או ליישומי  .ג
ו/או לטיפולי ו/או לידיעתי, בין באופן עצמאי ובין בקשר ו/או בשיתוף עם אחרים, בין במישרין 

יכים לגיחון ויהיו בבעלותה המלאה והיחידה, ובין בעקיפין, במסגרת עבודתי עבור הגיחון, שי
 לרבות כל זכות, בהווה ובעתיד, הנובעת או קשורה או נגזרת מהם.

הנני מאשר בזאת כי תשומת לבי הופנתה לכך שעלי לבדוק את הוראות הדין המחייבות שמירת  .ד
י התקשרות שמירת סודיות מהווה עוולה בנזיקין, וכן הפרת תנא-סודיות. כמו כן, ידוע לי כי אי

פי -חוזית, ויכולה להוות עבירה פלילית אם נעשתה ביודעין, ובמקרה כזה רשאית חברת הגיחון, על
שיקול דעתה, להפסיק עמי כל קשר ולתבוע אותי בגין הפרת חוזה ו/או בגין עוולה בנזיקין, על כל 

אחרת הנתונה  נזק שנגרם או עלול להיגרם לה. אין בתביעת הנזק האמורה משום פגיעה בכל זכות
 פי דין, לרבות הגשת תלונה על חשד לעבירה פלילית.-לחברת הגיחון על
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 הנני חותם על הצהרה זו מתוך רצוני החופשי, ולאחר הבנת כל האמור בה.
 
 

 תאריך: ___________________ חתימה: ___________________
 

 

 אדם הדרוש לצורך ביצוע העבודות-הצהרה בדבר העסקת כוח .4
 מצהיר/ים בזאת ומתחייב/ים כדלהלן:אנו 

הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבות שנטלנו על עצמנו במסגרת תנאי המכרז  .א
 שבנדון.

אנו מצהירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי המכרז ובדקנו את פרטי העבודות  .ב
 נשואות המכרז, על כל המשתמע מכך.

דם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשואות המכרז, תוך עמידה בלוחות הזמנים, ברמה הא-ברשותנו כוח .ג
 פי מסמכי המכרז.-ובאיכות המקצועית להם אנו מחויבים על

התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור קיים ו/או עתידי בפועלי  .ד
חים, שביתה, מדיניות הקצאת רישיונות מטעם שטחים, עובדים זרים ו/או אחרים, סגר על השט

 הממשלה, וכיו"ב.

אדם מיומן, מכל סיבה שהיא, -אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בעובדים ו/או בכוח .ה
אדם לא יהווה צידוק, סיבה, טענת הגנה ו/או -לרבות הסיבות המנויות לעיל. ידוע לנו כי מחסור בכוח

 ז ו/או לעיכוב ו/או לאיחור ו/או להארכה בלוח הזמנים של העבודה.עילה להפרת תנאי מתנאי המכר

כתוצאה  ובגין כל נזק שייגרם ל המזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מתחייבים לשפות את  .ו
 מהפרת התחייבותנו זו. 

 

 הצהרה בדבר העסקת קצין בטיחות בתעבורה .5
פי החוק להעסיק קצין בטיחות -רק אם חלה עליו חובה על קבלןהערה: הצהרה זו מחייבת את ה]

 [בתעבורה.
 

אנו מצהירים בזאת ומתחייבים, כי אנו מעסיקים על חשבוננו ועל אחריותנו קצין בטיחות בתעבורה, 
הרכב בהם אנו עושים שימוש, לרבות -, ביחס לכל כלי1961-לתקנות התעבורה תשכ"א 580בהתאם לתקנה 

 ה שימוש בביצוע העבודה נשואת מכרז זה. הרכב שבהם ייעש-כלי
 

 הצהרה בדבר עמידה בתנאי "אמנת השירות" ו/או "סל השירותים" .6

 פי חוק תאגידי מים-תאגיד מים וביוב, הפועל על והינ המזמיןאנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו ש .א
הממשלתית ( וכפוף להוראות והנחיות המופצות מעת לעת מטעם הרשות 2001-וביוב )התשס"א

 למים וביוב.

מחויב לעמוד בכללים למתן שירות בתחומי הפעילות הנמצאים  המזמיןידוע לנו כי, בין היתר,  .ב
באחריותה, ובהם אחזקה, תיקון תקלות, מענה לפניות ועוד, וכן כי כללים אלה מפורסמים ו/או 

 ידי הרשויות המוסמכות.-יתפרסמו באמנת שירות שתאושר על

, יחולו עלינו המזמיןתוצאה ממכרז זה ניבחר לבצע עבודה או לספק שירות עבור ידוע לנו כי אם כ .ג
כל כללי אמנת השירות הרלוונטיים, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ואנו נהיה מחויבים לעמוד בהם 

 המזמיןכחלק מתנאי ההסכם בינינו לבין 
 

 הצהרה בנושא שפיכת פסולת בנייה .7
 אנו מצהירים בזאת:

(, המחזיקים 1969-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )התשכ"ט-עלאנו קבלן רשום  .א
 ברישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון.

 לא ביצענו עבירת שפיכת פסולת בנייה בניגוד לחוק. .ב



 

ידי גורמי האכיפה השונים )פיקוח עירוני, שיטור משולב, המשטרה הירוקה וכיו"ב( -לא נתפסנו על .ג
ה פיראטית של פסולת יבשה בשטחים אסורים, ולא קיבלנו קנסות ו/או ברירות קנס מבצעים שפיכ

 על עבירות כגון אלה.
 

 הצהרה כללית .8
 אנו מצהירים בזאת ומתחייבים כדלהלן:

 מוסף.-ערך-אנו מנהלים פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס .א

מוסף על עסקאות שמוטל עליהן -ערך-הכנסותינו ולמנהל מסאנו נוהגים לדווח לפקיד השומה על  .ב
 מוסף.-ערך-מס, לפי חוק מס

לפסול את  מזמיןאת האישורים המתאימים, רשאי ה מזמיןהובא לידיעתנו כי אם לא נגיש ל .ג
 הצעתנו.

 קראנו בעיון את מסמכי המכרז על כל חלקיהם ונספחיהם, ואנו מסכימים לכל הכתוב בהם.  .ד
 

 משפחתיתהצהרה על קרבה  .9
הערה: הסעיף המציין כי יש למציע קרוב/י משפחה יסומן במידה ולמציע, אם הוא עוסק מורשה, יש 
קרוב/י משפחה בין חברי מועצת המנהלים של חברת הגיחון או בין עובדיה. אם המציע הוא חברה או 

ון או עובדיה תאגיד, יסומן הסעיף אם יש קרבת משפחה בין מי מחברי מועצת המנהלים של חברת הגיח
 לבין מי מבעלי המציע, חברי מועצת המנהלים שלו או ממנהליו.

 
 _________, מס' ת"ז ________________, מצהיר בזאת כי: ____אני, הח"מ ______________

 
 אין לי קרוב/י משפחה בין חברי מועצת המנהלים של חברת הגיחון או בין עובדיה. ]   [ 

 
 חה בין חברי מועצת המנהלים של חברת הגיחון או בין עובדיה.יש לי קרוב/י משפ ]   [ 

 
 שם חבר מועצת המנהלים או העובד: ____________________________________

 
 יחס קרבה: ________________תפקיד: _____________________________________

 
 

 חתימת המצהיר: __________________
 

 קבלנים וספקים בשעת חרוםהצהרה בעניין ריתוק  .10

 אנו מצהירים בזאת ומתחייבים כדלהלן:

ידי רשויות המדינה כ"מפעל חיוני" -תאגיד מים וביוב, מוגדר על ו, בהיותהמזמיןידוע לנו כי  .א
 לשעת חרום.

, הרי המזמיןמוסכם עלינו, כי אם כתוצאה ממכרז זה ניבחר לבצע עבודה או לספק שירות עבור  .ב
מוכנים לרתק אותנו ו/או את עובדינו ו/או את הציוד המשמש אותנו לביצוע שבשעת חרום נהיה 

 העבודות.

 

 מירה על טוהר המידותשהצהרה בעניין מניעת ניגוד עניינים ו .11
 אנו מצהירים ומתחייבים בזאת:

במידה והמזמין יתקשר עמנו בהסכם לביצוע עבודות, מתן שירותים או הספקת טובין, אנו, עובדינו וכל  .א
מטעמנו נימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת התקשרות זו, וכי נודיע למזמין ללא דיחוי על כל  הפועל

עניין העלול להעמיד אותנו, את מורשי החתימה שלנו, את בעלי השליטה שלנו, שותפנו, או מי מעובדינו, 

 .כאמור לרבות עובד שלא מועסק באופן ישיר במסגרת ההתקשרות, במצב של חשש לניגוד עניינים



 

ידועה לנו אחריותנו לפעול בתום לב כלפי המזמין בכל פעולותינו בקשר עם ההתקשרות בינינו לבין  .ב
המזמין, ולרבות במתן עצות לשידרוג, שינויים, שיפורים ו/או פיתוח, אשר יהא עלינו להמליץ עליהם 

 בשל שיקולי טובת המזמין ולא מתוך שיקולי רווח.

סבור המזמין, כי אנו, עובדינו או כל הפועל מטעמנו, בכל שלב של ביצוע כי במקרה בו  מוסכם עלינו, .ג
ההתקשרות, מצויים במצב בו אנו עלולים להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים 
המוגדרים בהתקשרות לבין עניין אחר, יהיה המזמין רשאי להורות על הפסקת עבודתנו או מי 

  ד.מהעובדים מטעמנו, מטעם זה בלב

אנו מתחייבים לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטת  .ד
 המזמין.

פי -פי החוק, על-אנו מצהירים, כי אנו, עובדינו וכל הפועל מטעמנו במסגרת ביצוע ההתקשרות יפעלו על .ה
לה חשד כי אחד או יותר פי כל כללי טוהר המידות, וכן כי מוסכם עלינו, כי במקרה בו יע-כל דין ועל

מעובדינו או מאלה הפועלים מטעמנו פעלו תוך הפרה של חוק, דין או כללי טוהר מידות, יהא המזמין 
רשאי להשעות אדם זה מעבודה במסגרת ההתקשרות, להרחיקו מחצרי המזמין ולנקוט בכל אמצעי 

 ל המזמין.פי שיקול דעתו הבלעדי ש-חוקי שעומד לרשות המזמין כלפי אותו אדם, על

מוסכם עלינו שפעולה מצדנו, מצד עובדינו או מצד אלה הפועלים מטעמנו בניגוד לחוק, לדין או לכללי  .ו
טוהר המידות יכולה להוות עילה מצד המזמין לביטול ההתקשרות עמנו, וזאת בנוסף לכל סעד אחד 

 העומד לרשות המזמין בהתאם לכל דין.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הבהרות לסעיפי כתב הכמויות בפרקי המיםמסמך ב': 

 
  כללי .1

 מסמך זה מפרט את אופני המדידה והתשלום לפי סעיפי ההסכם.  1.1

מים, אלא הנחת קווי המפרט הטכני לעבודות  פי-עלמחירי היחידה כוללים את כל העבודות שצריך לבצע  1.2
לא יתקבלו טענות בקשר לחוסר בסעיף לתשלום או בחוסר התאמה בין הסעיפים בכתב  אם צוין אחרת.

 פי המפרט הטכני. -הכמויות לבין העבודות שצריכות להתבצע על

 מפרט הטכני, המפרט הטכני גובר.ב זה לאמור מסמךאמור בסתירה בין ה לבמקרה ש 1.3

ל הקשיים הכרוכים בביצוע העבודה, עבור כלקבלן התמורה  מחירי היחידות בכתב הכמויות כוללים את 1.4
כגון: עבודה מתוגברת לעמידה בלוח הזמנים, עבודות בסמטאות, עבודות במדרגות, מעבר מתחת 

ם אחרים וכל הקשיים וההתארגנויות הקשורים והדרושים לבצוע העבודות כולל ילשירותים תת קרקעי
 בעיות נגישות של כלי ציוד מכני לרצועת העבודה. 

קבלן כל תוספת בגין עבודות בתנאים מיוחדים כגון עבודה בסמטה קטנה, עבודה על לא תשולם ל .1.4.1
קו מים קיים, עבודה בכביש סואן, עיכובים, בטלות, דרישות מיוחדות של משטרת ישראל, רשות 

 פי חוק או כל זיקה לנושא העבודה. -העתיקות או כל גוף אחר שיש לו מעמד על

רה ו/או ההנחה בגין פינוי תוואי החפירה ו/או ההנחה מכל לא תשולם כל תוספת על סעיף החפי .1.4.2
 מכשול שהוא.

, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ומסירה של הציוד לפי המפרט הספקהמחירי היחידה השונים כוללים:  1.5
 הטכני והתוכניות, ויכללו את כל האביזרים והעבודות הנלוות, פרט אם צוין אחרת בכתב הכמויות.

לים את הסדרי התנועה הדרושים לביצוע אותה עבודה. כולל תכנון וביצוע של הסדרי מחירי היחידה כול 1.6
 ידי הרשות המקומית.-תנועה המאושרים על

 
 הערה: המספור דלהלן מתייחס למספור הסעיפים בכתב הכמויות

 

 הנחת קווי מים מפלדה - 01פרק 

 
 כללי לכל סעיפי הנחת צנרת:

 :המחיר כולל

 פי הפרט ועוד.-צנרת, כולל מילוי שומשום, מצעים עלכל העבודות להנחת  .1

לרבות קשיי ביצוע הנובעים משעות  כל הקשיים הכרוכים בביצוע עבודות להנחת צנרת בשטח עירוני. .2
 ב."עבודה מצומצמות, עבודות לילה, ריבוי תשתיות תת קרקעיות וכיו

ן, חשמל וכדומה )בין שמסומנים גז,טלפו,חציית שירותים תת קרקעיים כגון צנרת מים, ביוב, ניקוז .3
 בתוכנית ובין שלא(.

בביצוע עבודות  כל האמצעים שהקבלן יידרש להפעיל במטרה לנהוג במשנה זהירות .4
  .ליד שירות תת קרקעי כלשהו

ללא התחשבות  ,פרצים בקו מים קיים שבתוך התעלה, במשך זמן העבודהתיקון  .5
 בסיבה לגרימתם. 

 .וכן כל יתר החומרים לאתר העבודה)כולל(  3הובלת צינורות עד " .6

יהיו צינורות הפלדה עם קצה חלק או פעמון קצר לריתוך  ומעלה 4"-מבקטרים  .7
 .ונוועל חשב ידי המזמין-עלויובלו לאתר 

 ידי-עלכולל מעבר מכשולים  ,כל החיתוכים והריתוכים הדרושים כדי להניח את הקו .8
 . ב"וכיוריתוכים אלכסוניים, יצירת למדים 

 צינורות עיליים.קטעי  צביעת .9

 תיקוני ראש ואביזרים חרושתיים, כולל הספקת חומרים לתיקונים. .10

 ככלל לא ישולם עבור חפירה חוזרת, אלא במקרים מיוחדים בלבד. .חפירה חוזרת אם תידרש .11



 

 בעת הגשת החשבון, יש להגיש תעודות של פינוי פסולת לאתר שפיכה מורשה. .12

 ומעלה יש להגיש חתך לאורך. 16מקוטר "ידי מודד מוסמך, כאשר -מדידה על .13

 חפירת בורות: .14
 ובכל קוטר. חפירת בורות בתוואי הנחת הצנרתכל  14.1
ב, "לצורך ביצוע פעולות בקווי המים כגון: צילום וידאו, טסט שטיפה וחיטוי וכיוחפירת בורות כל  14.2

 ובכל קוטר.
 התחברות וחיבור לקווים קיימים.ולמטרות )כולל(: בורות לסגירת מים  16עד קוטר " 14.3
 : בורות לסגירת מים ישולמו בנפרד.16מעל קוטר " 14.4

 חישוב עליות על קרקעיות במחיר הנחת צינור: .15
 מטר של הנחת צינור. 1יחושב  - עלייה למד מים 15.1
 מטר הנחת צינור. 1.5יחושב  - ומעלה 4או לשסתום אוויר או ל"גמל" " ברז כיבוי אשעלייה ל 15.2
 במקרים שבהם החצייה התת קרקעית רדודה יקוזז מחיר הנחת הצינור בעלייה בהתאם. 15.3

 
 
 

 סכמה לחישוב לתשלום הנחת צנרת )דוגמא בלבד(:

 
 
 
 

 1הנחת צינור פלדה בהברגה " – 01.1.001
 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו.

 
 2הנחת צינור פלדה בהברגה " – 201.1.00

 אורך חפירה והנחת הקו. התשלום לפי מטר
 
 מ' 1.5בעומק עד  2" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 301.1.00

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3



 

 
 מ' 1.5בעומק עד  3" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 4.0001.1

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 
 מ' 1.5בעומק עד  4" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 501.1.00

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 
 מ' 1.5בעומק עד  6" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 601.1.00

 לום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו.התש .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 
 מ' 1.5בעומק עד  8" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 701.1.00

 הקו. התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 
 מ' 2.0בעומק עד  10" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 801.1.00

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, והתשלום עבור הנחת קו ע .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 
 מ' 2.0בעומק עד  12" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 901.1.00

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלוחוץ, והתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים  .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 

 מ' 2.0בעומק עד  14" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 1001.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3
 

 מ' 2.0עומק עד  16" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 1101.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' 2.5עומק עד  20" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 012.01.1

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלסוגי הציפויים, פנים וחוץ, והתשלום עבור הנחת קו עם כל  .2



 

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' 2.5עומק עד  24" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 1301.1.0

 רך חפירה והנחת הקו.התשלום לפי מטר או .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' 2.5עומק עד  28" ריתוךפלדה בהנחת צינור  – 1401.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' 3.0עומק עד  32" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 1501.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' 3.0עומק עד  36" ריתוךהנחת צינור פלדה ב – 1601.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה והנחת הקו. .1

 המפרט הטכני. פי-עלהתשלום עבור הנחת קו עם כל סוגי הציפויים, פנים וחוץ, ו .2

 מודד מוסמך. ידי-עלהנחת קו לא תאושר לתשלום ללא תכנית מדידה חתומה  .3

 )כולל גבהים אבסולוטיים מגובה פני הים(. לתכנית המדידה יש לצרף גם חתך לאורך .4
 

 מ' עומק חפירה נוסף 0.5כולל, עבור כל  8תוספת מחיר לקו מים עד " – 1701.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה עמוקה בפועל.  .1

מ' עומק חפירה נוסף מהחתך  0.5מטר יקבל הקבלן תוספת עבור כל  1.5במקרים בהם עומק החפירה מעל  .2
 התיאורטי.

בהסכמים מסוימים, שאינם הסכמי מסגרת, כאשר קיים בתכניות ההנדסיות חתך לאורך, התשלום יהיה  .3
 רק כאשר נחפר בפועל תעלה עמוקה יותר מהחתך לאורך, ובאישור המפקח בלבד.

 
 מ' עומק חפירה נוסף 0.5כולל, עבור כל  16עד " 10תוספת מחיר לקו מים " – 18.0.101

 התשלום לפי מטר אורך חפירה עמוקה בפועל.  .1

מ' עומק חפירה נוסף מהחתך  0.5מטר יקבל הקבלן תוספת עבור כל  2.0במקרים בהם עומק החפירה מעל  .2
 התיאורטי.

קיים בתכניות ההנדסיות חתך לאורך, התשלום יהיה בהסכמים מסוימים, שאינם הסכמי מסגרת, כאשר  .3
 רק כאשר נחפר בפועל תעלה עמוקה יותר מהחתך לאורך, ובאישור מפקח בלבד.

 
 מ' עומק חפירה נוסף 0.5, עבור כל  16תוספת מחיר לקו מים מעל " – 1901.1.0

 התשלום לפי מטר אורך חפירה עמוקה בפועל.  .1

 מ' עומק חפירה נוסף. 0.5התיאורטי יקבל הקבלן תוספת עבור כל במקרים בהם עומק החפירה מעל החתך  .2

בהסכמים מסוימים, שאינם הסכמי מסגרת, כאשר קיים בתכניות ההנדסיות חתך לאורך, התשלום יהיה  .3



 

 רק כאשר נחפר בפועל תעלה עמוקה יותר מהחתך לאורך, ובאישור מפקח בלבד.
 

 (צינור חדש לקיים )כולל ניקוזחיבור  - 20.0.101

 התשלום ביחידות של אינטש/קוטר לפי קוטר הצינור החדש. .1
ידי חיתוך צינור ישן -הקו החדש לקו קיים ישן בעזרת אביזר חרושתי או עלחיבור העבודה כוללת:  .2

 .Tלדוגמא, בעת חיבור קו חדש לקו קיים בעזרת אביזר  .במקרים בהם מאשר זאת מנהל הפרויקט/מפקח
 עלות ניקוז הקו כלולה במחיר היחידה.  .3

 

 התחברות צינור חדש לקיים )כולל ניקוז( -2101.1.0
 /קוטר לפי קוטר הצינור החדש.אינטשהתשלום ביחידות של  .1
העבודה כוללת: התחברות לקו כאשר קו מתחבר לקו בריתוך השקה ישר ו/או שימוש בזויות. לדוגמא,  .2

 בהתחברות ישרה או בזווית. בעת התחברות של קו חדש לסוף קו קיים
 עלות ניקוז הקו כלולה במחיר היחידה.  .3

 
)כולל ביצוע  PE-100מ"מ או  63קוטר חיצוני  10מצולב דרג פוליאתילן זמני/או קבוע מ הנחת קו - 22.0.101

 הארקה(

 התשלום לפי מטר אורך הנחת קו. .1

 לא ישולם באותו פרויקט סעיף של פירוק צינורות. , מכל סיבה שהיא,במקרה של הנחת קו זמני .2

 ב."המחיר כולל כל המחברים התחברויות, הסתעפויות וכיו .3

 הנחת קו זמני תבוצע באישור כתוב של מפקח בלבד. .4

 המחיר כולל הספקת צנרת והובלתה אל האתר. .5
 

 )כולל ביצוע הארקה( PE-100מ"מ או  25קוטר חיצוני  10מצולב דרג פוליאתילן זמני/קבוע מ הנחת קו - 23.0.101

 01.1.022ראה פירוט בסעיף  .1

 
 )הנחה עילית( 1"-2" /קבועהנחת קו זמני – 2401.1.0

 .התשלום לפי מטר אורך הנחת קו .1

)כולל(  2בקוטר עד " או בהברגה הנחת צינור פלדה עם כל סוגי הציפויים פנים וחוץ בריתוך התשלום כולל .2
 לפי מפרט טכני לביצוע קווי מים מפלדה בשטחים עירוניים ותנאים מיוחדים. 

 כולל פירוק הקו בסיום הפרויקט.  .3

ידי "שלות" בהתאם לצורך, וחיבורי קצה לצנרת קיימת או למד מים קיים -מדת הצינור עללל הצוהמחיר כ .4
 לפי הצורך.

 
 נחה עילית()ה 3"-4" /קבועהנחת קו זמני – 01.1.026-01.1.025

 .התשלום לפי מטר אורך הנחת קו .1

)כולל(  2בקוטר עד " או בהברגה הנחת צינור פלדה עם כל סוגי הציפויים פנים וחוץ בריתוך התשלום כולל .2
 לפי מפרט טכני לביצוע קווי מים מפלדה בשטחים עירוניים ותנאים מיוחדים. 

 כולל פירוק הקו בסיום הפרויקט.  .3

ידי "שלות" בהתאם לצורך, וחיבורי קצה לצנרת קיימת או למד מים קיים -הצינור עלמדת לל הצוהמחיר כ .4
 לפי הצורך.

 
 צביעת צנרת בצבעים מותאמים לבטון או לפלדה – 2701.1.0

 צביעה של צינור. טר רבועהתשלום לפי מ .1

וכן הלאה( ולא לפי הקוטר  6, "4, "3ידי היקף הצינור לפי הקוטר המוגדר שלו )"-מטר רבוע יחושב על .2
 כפול אורך הצינור הצבוע. –החיצוני בפועל שלו 

 התשלום יהיה עבור צביעת צנרת בכל סוגי הציפויים ועבור כל סוגי הצבעים. .3



 

או עבודות מיוחדות בלבד, ואינה כוללת את הצביעה בסעיף זה היא עבור צביעה של קטעי צנרת אורכיים  .4
  הצביעה הרשומה מעלה בהנחת צינור וצביעת עליות מהקרקע.

 
 פירוק צינורות בכל קוטר – 2801.1.0

 התשלום לפי מטר אורך פירוק צינורות בכל קוטר. .1

ע או בתוך העבודה כוללת פירוק צינורות פלדה מכל סוג שהוא, ובעלי ציפויים מכל סוג שהוא, על פני הקרק .2
 הקרקע. 

העבודה כוללת חיתוך ריתוכים, חיתוך כל ההסתעפויות עד קבלת קטעים ישרים והחזרת כל הצינורות  .3
 למחסן המזמין. 

 הכול נכלל במחירי היחידה )כולל הובלה(. .4

הסעיף יאושר במקרים מיוחדים בלבד, שהקבלן קיבל הוראה מפורשת מהמזמין לפרק קווים מפלדה  .5
המזמין. הסעיף לא יאושר במקרה של עבודה בה קו מים לא פעיל מפריע להנחת ולהחזירם למחסן 

 תשתיות אחרות, ושהמזמין לא ביקש להוציאם מהקרקע.
 

 עבודות עפר – 02פרק  

 
 מ' 0.00 – 1.50חפירת תעלה בעומק   - 02.1.001

 התשלום לפי מ"ק חפירה. .1

בתכנית החישוב יבוצע לפי חתך תיאורטי חישוב יבוצע לפי חתכים המופיעים בתכנית. אם אין חתכים  .2
 בלבד.

 לא תשולם תוספת חפירה בגין דיפונים מכל סוג שהוא. .3

 התשלום כולל כל עבודות החפירה והפינוי לפי המפרט הטכני. .4

כלולים במחיר הנחת צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר. סעיף זה נועד  והמילוי ככלל, סעיפי החפירה .5
 .מפקחהאישור מראש של למקרים מיוחדים בלבד, ב

 
 מ' )מילוי בחומר חפירה( 0.00 – 4.00חפירת בורות בעומק  - 02.1.002

 התשלום לפי מ"ק חפירת בור בפועל. .1

 חפירה תיחשב לבור כאשר שתי המידות האופקיות קטנות מחמישה  מטר. .2

בלבד. לא פי אישור מפורש של המפקח -חפירת בור תשולם בבורות שאינם ברצועת העבודה בלבד, ועל .3
 ישולם כלל על בורות בתוואי הנחת קווי המים.

 מילוי יבוצע בשכבות תוך הידוק מבוקר. .4

 ידי מנהל הפרויקט.-על לא ישולם ללא סקיצה וחישובים מאושריםהסעיף  .5
 

 מ' )מילוי במצע סוג א'( 0.00 – 4.00חפירת בורות בעומק  - 02.1.003

 התשלום לפי מ"ק חפירת בור בפועל. .1

 שב לבור כאשר שתי המידות האופקיות קטנות מחמישה  מטר.חפירה תיח .2

פי אישור מפורש של המפקח בלבד. לא -חפירת בור תשולם בבורות שאינם ברצועת העבודה בלבד, ועל .3
 ישולם כלל על בורות בתוואי הנחת קווי המים.

 מילוי יבוצע בשכבות תוך הידוק מבוקר. .4

 ידי מנהל הפרויקט.-על יםלא ישולם ללא סקיצה וחישובים מאושרהסעיף  .5
 

 במקום מצע סוג א' CLSM -תוספת למילוי חפירה ב – 02.1.004

 התשלום לפי מ"ק. .1

חישוב יבוצע לפי חתכים המופיעים בתכנית. אם אין חתכים בתכנית החישוב יבוצע  .2
 לפי חתך תיאורטי בלבד.



 

, CLSM. שכבת ה , אלא באישור מפורש של המפקחCLSMבכל מקרה אין למלא את כל חתך התעלה ב .3
  תחליף את שכבת המצע סוג א' בלבד ותיושם מעל שכבת השומשום שבחתך.

 תקני מהמפעל, וסקיצה. CLSMהסעיף לא ישולם ללא הגשת תעודות משלוח של  .4
 

 חפירה חוזרת – 02.1.005

 חתך תיאורטי. פי-עלהתשלום לפי מ"ק חפירה בפועל  .1

 מפקח מראש.הככלל לא ישולם סעיף זה בעבודות להנחת צנרת אלא במקרים מיוחדים בלבד, ובאישור  .2

 

 מילוי תעלות ובורות  - 02.1.006 -02.1.007

 התשלום לפי מ"ק מילוי. .1

חישוב יבוצע לפי חתכים המופיעים בתכנית. אם אין חתכים בתכנית החישוב יבוצע לפי חתך תיאורטי  .2
 בלבד.

כלולים במחיר הנחת צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר. סעיף זה  , המילוי והפינויהחפירהככלל, סעיפי  .3
 .נועד למקרים מיוחדים בלבד, באישור מראש של מפקח

 
 פינוי חומר למקום מאושר  - 02.1.008

      התשלום לפי מ"ק פינוי. .1

 הרשויות המוסמכות.ידי -תנאי לתשלום הצגת אישורים/תעודות קבלה מאתר שפיכה מאושר על .2

כלולים במחיר הנחת צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר. סעיף זה  , המילוי והפינויככלל, סעיפי החפירה .3
 .נועד למקרים מיוחדים בלבד, באישור מראש של מפקח

 

 הספקה ופיזור אדמת גן -09.0.102

   התשלום לפי מ"ק. .1

    רוש.יש לקבל אישור המפקח מראש לעומק ורוחב אדמת הגן הד .2

ככלל, סעיפי החפירה, המילוי והפינוי כלולים במחיר הנחת צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר. סעיף זה  .3
 .נועד למקרים מיוחדים בלבד, באישור מראש של מפקח

 ס"מ.  30הספקה ופיזור אדמת גן מסוג טרה רוזה בשכבות של עד  .4
         

 במקום מצע סוג א' בשומשוםתוספת למילוי חפירה  -10.0.102

 התשלום לפי מ"ק מילוי. .1

חישוב יבוצע לפי חתכים המופיעים בתכנית. אם אין חתכים בתכנית החישוב יבוצע לפי חתך תיאורטי  .2
 בלבד.

 הסעיף נועד למקרים בהם הקבלן יידרש להוסיף שומשום מעבר לחתך התיאורטי של הנחת צינורות. .3

לים במחיר הנחת צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר. סעיף זה כלו , המילוי והפינויככלל, סעיפי החפירה .4
 .נועד למקרים מיוחדים בלבד, באישור מראש של מפקח

 

 התקנה והרכבת אבזרים – 3רק פ

 

 /קוטרטשעבודות בכל קוטר במחיר יחידה אינ – 01.0.103 – 10.0.103

המפורטות בסעיפים פעולות  ביצוע/קוטר. התשלום יחושב עבור לאינטשבסעיפים אלה מחירי היחידה הם  .1
 .יומני עבודה ובדפי המדידההשונים ומופיעים ברישומי 

 שלושהוהקבלן ביצע הרכבת לאינטש/קוטר  ₪ 10א חידה עבור הרכבת אביזר הו: כאשר מחיר הידוגמא .2
  חישוב התשלום יהיה כדלקמן: 8זרים "יאב ארבעהו  6זרים "יאב

 . /קוטראינטש  50( =  6X3)(  + 8X4חישוב הכמות אינטש/קוטר )



 

 .₪  X 50  =  500 10 חישוב התשלום לסעיף:   
 

 הרכבת אביזר - 01.0.103

כגון: מגוף,  קרקעי,-בכל קוטר, מכל סוג שהוא על קרקעי או תת אביזר מאוגןכל  הרכבתהתשלום עבור  .1
 ב. "וכיו מקטין לחץ ,ש.א.ח, מסנן

חיתוך מוטות הברגה, השלמת ציפוי חיצוני לפי הנדרש וכל  התשלום כולל: ריתוך והרכבת אוגנים מכל סוג, .2
 העבודה הדרושה על מנת להרכיב את האביזר לרשת המים בצורה מלאה.

 ב."סעיף זה ישולם גם בהרכבת אביזרים בתוך מבנים, מקטיני לחץ וכיו .3

 רים.בהרכבת אביזרים גדולים, המחיר כולל את עבודות המנוף, ההנפה, וההורדה לאדמה של האביז .4
 

 פירוק אביזר - 03.1.002
 התשלום הוא עבור פירוק מלא של האביזר הנדרש לפירוק. .1

 התשלום כולל החזרת האביזר למחסן המזמין. .2

 לא ישולם פירוק על אביזר שלא הוחזר למחסן המזמין. .3

ככלל בעבודות רגילות לא נדרש פירוק אביזרים, והסעיף ישולם רק במקרים מיוחדים ובהנחיית המזמין  .4
 או מפקח מטעמו.

 
 ריתוך צינור פלדה  - 03.0.103

התשלום הוא עבור ביצוע ריתוכים בעבודות מיוחדות שאינם בהנחת צנרת סטנדרטית, כגון בעבודה בתוך  .1
 מבנים ומתקנים של המזמין.

 בהנחת קווי מים בשטח עירוני לא ישולם עבור ריתוך צינור פלדה. .2
 

 חיתוך צינור פלדה                                 - 04.0.103

התשלום הוא עבור ביצוע ריתוכים בעבודות מיוחדות שאינם בהנחת צנרת סטנדרטית, כגון בעבודה בתוך  .1
 מבנים ומתקנים של המזמין.

 בהנחת קווי מים בשטח עירוני או פתוח לא ישולם עבור ריתוך צינור פלדה. .2

 בוצע בדיסק. לא ישולם עבור חיתוך שלא .3
 

 משני פלחיםיצור קשת י - 06.0.103

 התשלום הוא לפי אינטש/קוטר. .1

 ככלל יש להעדיף שימוש בזווית חרושתית. לא ישולם עבור התאמת והתקנת זווית חרושתית ברשת המים. .2

העבודה בשטח עירוני וכוללת ביצוע זוויות בצנרת המים. לא ישולם עבור ביצוע זווית מפלח אחד, אלא אך  .3
 ורק בייצור זווית משני פלחים ומעלה.

 
 אטום קו בפלטה או כיפה  -08.0.103

 התשלום עבור איטום קו בריתוך מלא מכל סוג שהוא, פלטת פלדה או כיפה חרושתית. .1

 סעיף זה לא ישולם עבור: .2

 .סגירת קו בסוף יום עבודה 

 .איטום קו לצורך ביצוע טסט, שטיפה או חיטוי 

  במהלך העבודות.איטום עליות לצרכנים 

 האטימה במופה ופקק.  2בצינור בהברגה עד " .3
 

 הרכבת קלפטה לצינור ניקוז  –03.1.009



 

 פי הפרט ביחידות של אינטש/קוטר של הקלפטה.-התשלום עבור הרכבת קלפטה על .1
כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת הקלפטה לפי הפרט. וכולל גם: ייצור הקלפטה, התקנת הצינור בתוך  .2

 קוז עד למפל, קידוח חורים בתאים, איטום סביב נקודת החדירה ועוד.תא הני
 
 

 ושסתום אוויר ברז כיבוי אשהרכבת  - 10.0.103
 התשלום הוא ביחידות ועבור הרכבת ברז כיבוי אש או שסתום אוויר בכל קוטר. .1
 קוטר, כולל אטם.המחיר כולל ריתוך והרכבת אוגן ומעליו ברז כיבוי אש או שסתום אוויר על קרקעי בכל  .2
 התשלום עבור קו המים ישולם בסעיף הנחת קו מים לפי מטר אורך ועלייה לפי הרשום שם בסעיף.  .3
 תשלום עבור מגוף, אם נדרש, ישולם בסעיף הרכבת אביזר. .4

 
 חיבור מד מים ראשי/דירתי בכל קוטר –  01.02.03

 הפרט. פי-עלהתקנת והרכבת מד מים בכל קוטר  יחידה עבור התשלום הוא לפי .1

 במד מים מאוגן או מרותך התשלום יהיה לפי סעיף הרכבת אביזר. .2

התשלום כולל את כל האביזרים קומפלט של הרכבת מד מים כגון: שני ברזים, מעברים, ניפלים, הברגות,  .3

 ידי המזמין.-, מקטין לחץ ועוד כפי שיידרש עלUFRאום קובעת,  

 מטר סה"כ, לפני או אחרי המונה. 1ד התשלום כולל השלמות צנרת מכל סוג שהוא ע .4

 החישוב לא יכלול את אורך המונה והאביזרים שלו, אלא מהברזים החיצוניים והלאה. .5

 מטר, הן ישולמו בסעיף של הנחת קו עילי/תחתי. 1-במידה ויידרשו השלמות צנרת מעבר ל .6

 ף.האביזרים שלו, לא ישולם הסעי כלבמקרה של התחברות למד מים קיים ללא החלפת  .7

 המחיר כולל ניתוק וסילוק קטעי צנרת ואביזרים ישנים )והחזרתם למחסן המזמין(. .8

 

 

 תאים – 04פרק 

 
 טרומי בטוןמ עגולבניית תא  - 1.00.104 – 06.0.104

 התשלום הוא לפי יחידה של התקנת תא עגול מבטון טרומי. .1

 מטר. 1.5התשלום כולל התקנת תא לפי הקוטר עד עומק של  .2

פי הפרט בצורה מושלמת ומלאה, וכולל לדוגמא חיתוך -העבודות הדרושות לביצוע התא על המחיר כולל כל .3
 הצינור והתאמתו לגובה האספלט.

 מסביב לתא. CLSMהמחיר כולל מילוי  .4
 

 מטר 1.5מטר מעל  0.5תוספת התקנת תא עגול לכל  - 04.1.007

 מטר. 1.5מטר העמקה מעל  0.5התשלום הוא לפי יחידה עבור כל  .1

 המחיר כולל ייצור והתקנת מאריכים למוט הפעלת המגוף. .2

עקב  תהנדרש CLSMהמחיר כולל כל התוספות הדרושות לביצוע העמקה של התא, לדוגמא: תוספת  .3
 ההעמקה. 

 
 תאים מרובעים מחוליות טרומיותוהתקנת  הספקה - 04.1.008

 .יש תוספת העמקה( –מ'  2מ' )עבור גובה מעל  2בגובה  התשלום הוא לפי מ"ר מידות פנים התא

שלבי  ,ס"מ 60קוטר ב פתח אדם בתקרה לניקוז, שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות, עם תא שיקוע .1
 דריכה וכל האביזרים, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר.

, כולל: הספקה והובלה, עבודות חפירה להתקנת התא, פינוי החומר החפור לאתר שפיכה מורשה התשלום .2
תא שיקוע לניקוז התא, הכנת , )מפלב"מ( סביב התא, סולם לתא CLSM, מילוי החפירה ברצפה יציקת

 ב."פתחים לצינורות ולצינורות אוורור וכיו



 

 20מ"מ, כל  8רשתות פלדה מרותכות בקוטר  2עם  ס"מ 20בעובי  3, בדרגת חשיפה 30-יציקת רצפה מבטון ב
 ס"מ.

 
 ס"מ נוספים 25יות טרומיות על כל תוספת העמקה תא מרובע מחול - 04.1.009

 התשלום הוא לפי מ"ר מידות פנים התא. .1

מטר עומק. לדוגמא: תא מרובע  2ס"מ מעל  25צורת החישוב תהיה מ"ר של פנים התא על כל העמקה של  .2

והתקנת תאים מרובעים מבטון  הספקתישולם בסעיף  :מטר 3מ' ובעומק של  2X2טרומי במידות של 

 .2X2תשולם ארבע פעמים תוספת העמקה כפול טרומי, ובסעיף תוספת העמקה 

מחוץ לתא, התאמת  CLSMהמחיר כולל את כל הדרוש לביצוע תוספת ההעמקה, וכולל לדוגמא: תוספות  .3
 ב."החוליות לחוליה התחתית והתאמת הגובה לכביש וכיו

 

 400X130X60 למד מים אזורי/מקטין לחץ בגודל ןוהתקנת ארו הספקת - 04.1.010

 )מידות חוץ( 400x130x60התשלום כולל הכל עבור התקנת ארון במידות סטנדרטיות של  .1

 .בקירות בטון או פח הפרט פי-עלהתשלום הוא קומפלט עבור התקנת ארון למד מים אזורי או מקטין לחץ  .2

, וחציבה פינישים הדרושים וכולל לדוגמא: חפירהל העבודות הדרושות לביצוע הארון וההמחיר כולל כ .3
 .ב"וכיוארקת יסוד, גמר של הדלתות כולל צביעה  ,בנייה וחיפוי קירות, טיח, פתחים לניקוז

 .2שרוולים לחב' חשמל ישולמו בסעיף הנחת צינור " .4

 שרוולים ישולם לפי מ"א של שרוול אחד. 2בתעלה עם  .5

 השרוול. הספקתהמחיר כולל  .6

 מים וההידראוליקה בתוך הארון ישולמו בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.כל אביזרי ה .7

 :באופן יחסי באם יידרש התקנת ארון גדול יותר או קטן יותר יחושב ההפרש .8

 W, רוחב=L , אורך = =Hגובה                                        

 

                                           אז נוסחה הינה  :
𝑊∗𝐿∗𝐻

3.12
 

 

 :5.1x1.9x0.6לדוגמא: ארון מבטון במידות 

 

5.1 ∗ 1.9 ∗ 0.6

3.12
= 1.86 

 

17,000(מחיר לארון סטנדרט )  ₪ אז המחיר הוא: ∗ 1.86 = 31,620 
 

 והתקנת גומחה מבטון טרומי לחיבור חשמל הספקת - 04.1.011

 או  80x40x250 והתקנת גומחה לחיבור חשמל מבטון טרומי במידות הספקתהתשלום הוא לפי יחידה של  .1

80x40x210  .מתוצרת וולפמן או ש"ע 

העבודה כוללת חפירה, ביסוס גומחת הבטון, התאמה לגובה המבנה, ביצוע שרוולים לפי דרישת מפקח,  .2
 פינישים וכל פעולה אשר נדרשת להתקנת הגומחה. 

 

 110X80X40 קרה בגודלוהתקנת ארון לב הספקת - 04.1.012

 .110x80x40תוצרת אורלייט או ש"ע מידות ארון מוהרכבה של  הספקההתשלום הוא קומפלט עבור  .1

 
 והרכבת מסגרת ומכסה בכל קוטר . פירוק – 3104.1.0

 התשלום הוא לפי יחידה של פירוק והרכבת מכסה ומסגרת בכל קוטר. .1



 

המסגרת והמכסה הישן והחזרתם  פירוקהמחיר כולל:  הובלה ממחסן המזמין, חפירה ו/או חציבה,  .2

קיבוע המכסה לתקרה או  ,התאמת מכסה לרום פני השטח,  CLSM -למחסן. מילוי תא הבקרה הישן ב
טון, , תיקון אספלט, בי וקבוע ו/או ריצוף מסביב למכסהתיקון צווארון התא ותיקון אספלט זמנלאספלט, 

 .ב"ריצוף, וכיו

 עבודות בטון – 05פרק 

 
 סביב צינור מזוין עטיפת בטון  - 01.0.105

 .פי הפרט-ביצוע עטיפת בטון על התשלום הוא לפי מ"ק בטון מזוין .1

 התשלום כולל את הזיון לפי הפרט הסטנדרטי. .2

 , וכולל פלדת זיון לפי הפרט.30-התשלום הוא עבור בטון מסוג ב .3

 מחיש התקשות, להתקשות מהירה של הבטון.התשלום כולל תוסף  .4

 פי הפרט בהפחתה של נפח הצינור.-הנפח לתשלום הוא לפי הנפח התיאורטי על .5

 אם יבוצע פחות מהנפח התיאורטי התשלום יקוזז מחשבון הקבלן בהתאמה להקטנת הנפח הדרוש. .6
 

 באתר 30-יציקת בטון ב  - 02.0.105
 .30-התשלום הוא לפי מ"ק בטון ב .1

 .)כולל עבודה( והובלה ואשפרה וויברציות באתר הספקהכולל התשלום  .2

 התשלום כולל תוסף מחיש התקשות, להתקשות מהירה של הבטון. .3

 העבודה תבוצע באישור המפקח בלבד, ולפי תעודות משלוח לאתר. .4

 במקרים שנדרשת עבודה מיוחדת התשלום כפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם המזמין. .5
 

 פלדת זיוןוהתקנה של  הספקה - 03.0.105

 התשלום הוא לפי טון פלדה. .1

 מוטות פלדה עגולים ומצולעים/ רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון .2

 ב."התשלום כולל: טפסנות, ברזלנות, חיתוך וכיו .3

 העבודה תבוצע באישור מפקח בלבד, ולפי תעודות משלוח לאתר. .4

 התשלום כפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם המזמין.במקרים שנדרשת עבודה מיוחדת  .5
 

 לתמיכה מגבההספקת והרכבת  – 04.0.105
 ט.הפר פי-עלהמחיר הוא עבור יחידה בכל גודל  .1
 המחיר הוא קומפלט וכולל את כל העבודות הדרושות להכנת ולהתקנת המגבה וכולל צביעה. .2
 .והובלה לאתר ספקהההמחיר כולל  .3

 
 4" רמצינו מוד סימוןהרכבת ע - 05.0.105

 פי הפרט.-התשלום הוא לפי יחידה של הרכבת עמוד סימון על .1
פי הפרט, וכולל גם חפירה, בלוק בטון, -התשלום כולל כל העבודות הדרושות להרכבת עמוד הסימון על .2

 ב."מילוי העמוד בבטון צביעה וכיו

 

 וריצופים תאספלט גדרו – 06רק פ
 

 ריצופים שוניםתיקון : 06.1.008-01.0.106

 התשלום הוא לפי מטר רבוע של עבודות ריצוף. .1

ידי פירוק זהיר של הריצוף הקיים ולהחזיר את הריצוף הקיים -הקבלן נדרש לבצע את העבודות על .2
 לקדמותו. 

 באישור המפקח בלבד. -ביצוע עבודות ריצוף כולל הספקה  .3



 

מטר מכל צד )בתיקון לכל  0.1ית ועוד בתיקון ריצוף ע"ג תעלה חפורה בלבד יחושב רוחב תעלה תיאורט .4
 רוחב המדרכה יחושב לפי ביצוע בפועל(.

 מטר מכל צד. 0.5בעיר העתיקה בירושלים יחושב רוחב תיאורטי ועוד  .5

 המחיר כולל פינוי ריצוף ישן לאתר פסולת מאושר. .6

 המחיר כולל התאמת ויישור התאים הקיימים ברחוב לגובה המדרכה/כביש. .7

 
 החזרת אבני שפה למצב קודם  - 009.06.1 -10.0.106

 התשלום הוא לפי מטר אורך של עבודות אבני שפה. .1

 ידי פירוק זהיר של הקיים ולהחזירו לקדמותו. -ככלל נדרש לבצע את העבודות על .2

 באישור המפקח בלבד. -ביצוע אבני שפה כולל הספקה  .3

שפה לא כולל הספקה". בעבודה  מטר של סעיף "התקנת אבני 2בכל חצייה )שקיים בה אבני שפה( יחושב  .4
 מסוג אחר יחושב הכמות לפי הביצוע בפועל.

 פי הצבע המקורי במקום.-המחיר כולל צביעה מחדש של אבני השפה על .5

 המחיר כולל פינוי אבני שפה ישנות לאתר פינוי פסולת מאושר. .6

 
 ס"מ 40בקוטר עד  פתיחת חור בקיר -01.02.06 

 התשלום יחושב לפי יחידות. .1

 העבודה לפי פרט סטנדרטי של המזמין. .2

 העבודה תבוצע בעזרת מקדח כוס בלבד. .3

 
 ס"מ 5תיקון אספלט זמני )חם( בכביש עובי  – 0106.3.0

 התשלום יחושב לפי מטר רבוע של ביצוע אספלט זמני חם על חפירת התעלה. .1

 ב תיאורטי בלבד.הרוחב לתיקוני אספלט זמני יבוצע לפי רוחב התעלה בפועל, התשלום יהיה לפי רוח .2

 התשלום כולל כל פעולות שיש לבצע לצורך סגירה בטיחותית של החפירות בסוף יום עבודת חפירות. .3

 התשלום כולל צביעה זמנית של הכביש במקום שנדרש. .4

יקוזז האספלט הזמני מכל הפרויקט כולו )בנוסף  –במידה ולא יבוצע אספלט זמני בסוף יום העבודה  .5
 ין להטילם(.לקנסות אם החליט המזמ

יתומחר ההפרש  –במקרה שניתנה הוראה לבצע תיקון אספלט עמוק יותר מהמצוי בכתב הכמויות  .6
 פי סעיף זה.-ס"מ על 5ביחידות של 

 
 ס"מ 5עובי  תיקון אספלט קר בכביש -206.3.00

 התשלום יחושב לפי מטר רבוע של תיקוני תעלות חפירה בכביש. .1

 לפי רוחב התעלה בפועל. התשלום יהיה לפי רוחב תיאורטי בלבד.הרוחב לתיקוני אספלט זמני יבוצע  .2

ככלל תינתן העדפה לתיקוני אספלט חם. תיקוני אספלט קר יבוצעו בהנחיית המפקח בלבד, ותוך ציון  .3
 ביומני עבודה.

 לא ישולם עבור אספלט קר לא מהודק. .4

 ס"מ. 5-לא ישולם כלל בכל הפרויקט כולו עבור ביצוע בעובי קטן מ .5
 
 ס"מ 8תיקון אספלט בכביש על תעלה  – 306.3.00

 התשלום יחושב לפי מטר אורך של תיקוני תעלות חפירה בכביש. .1

 .06.3.001ראה סעיף  –לעבודות במדרכה  .2

)באם  המחיר כולל כל הנדרש על מנת לבצע תיקון סופי לחפירות בכביש, וכולל חפירה, הידוק, צביעה .3
 ביטומן., וגמר עבודות עם ריסוס צריך(

 
 ס"מ 12תיקון אספלט בכביש על תעלה  – 406.3.00



 

 התשלום יחושב לפי מטר אורך של תיקוני תעלות חפירה בכביש. .1

 .06.3.001ראה סעיף  –לעבודות במדרכה  .2

)באם  המחיר כולל כל הנדרש על מנת לבצע תיקון סופי לחפירות בכביש, וכולל חפירה, הידוק, צביעה .3
 יסוס ביטומן., וגמר עבודות עם רצריך(

 ס"מ. 6יש לבצע את התיקון בשתי שכבות של  .4
 
 אספלט בשטחים קטנים תיקון 06.3.007-606.3.00 

 .ס"מ 5של עובי פי מטר רבוע של תיקון אספלט לפי התשלום יחושב ל .1

 ס"מ. 5-לא ישולם כלל עבור ביצוע בעובי קטן מ .2

 מ"ר בפעם אחת. 100סעיף זה מתאים לתשלום עבור ביצוע אספלט בשטחים קטנים עד  .3

 ב."המחיר כולל כל הנדרש להשלים את תיקוני האספלט באופן סופי וכולל לדוגמא, הידוק, צביעה וכיו .4

 סעיפים אלו ישולמו גם במקרים בהם נדרש לשלם עבור אספלט במ"ר ולא במטר אורך. .5

בשני שכבות או שולם תוספת לפי סעיף זה תס"מ  5מנהל הפרויקט ידרוש לבצע אספלט מעל במקרים בהם  .6
 יותר לפי הצורך. 

 
 תשלום עבור אספקת אספלט – 06.3.008

 התשלום יחושב לפי טון אספלט. .1

 סעיף זה הוא מיוחד וישולם רק במקרים שאין סעיף אחר המתאים לחישוב ביצוע אספלט. .2

 המשקל יחושב לפי כמות האספלט שיש לבצע בשטח, ולא לפי כמות האספלט שהוזמן מהמפעל. .3

, פיזור, הידוק הספקההמחיר כולל כל הנדרש להשלים את תיקון האספלט הרלוונטי וכולל לדוגמא:  .4
 וצביעה.

 
 ס"מ 4תיקון אספלט במדרכה בעובי  – 0906.3.0

 ס"מ. 4התשלום יחושב לפי מטר רבוע של ציפוי אספלט במדרכה בעובי  .1

 במדרכה לא יבוצע תיקון אספלט על התעלה, אלא סעיף זה בלבד. .2

 במקרה של שימוש בסעיף זה לתיקון אספלט על תעלה בלבד, החישוב יבוצע לפי רוחב תעלה תיאורטי. .3

 ס"מ 5ציפוי אספלט בזלתי בכביש בעובי   - 6.3.0100

 התשלום יחושב לפי מטר רבוע של ציפוי אספלט בכביש. .1

 ס"מ. 5התשלום כולל קרצוף וריבוד מחדש של אספלט בעובי  .2

 ידי מודד מוסמך.-ללא מדידה של שטח הציפוי על לא ישולם עבור סעיף זה .3

המחיר כולל כל הדרוש לביצוע שכבת האספלט באופן סופי וכולל לדוגמא: התאמת מכסים, צביעה, ביצוע  .4
 ב"שיפועים בשכבה העליונה כלפי ניקוז עירוני, וכיו

 שעות ממועד הקרצוף. 72הריבוד יבוצע עד  .5
 
 ביצוע או תיקון פסי האטה – 106.3.1

 התשלום לפי מטר רבוע של תיקון פסי האטה. .1

עיני "התשלום כולל כל הדרוש להשלמת פס האטה בצורה תקנית ובטיחותית וכולל לדוגמא: צביעה,  .2
 .ב"וכיו, חריצה באספלט הקיים "חתול

 שטח ביצוע פס ההאטה יופחת מסעיף ציפוי אספלט עבור אותו מקום. .3
 
 
 
 
 



 

 עבודה לפי שעות – 07פרק 
 
 עבודה לפי שעות -   001.107. - 9.00.107

נחיית מנהל הפרויקט ורישום מפורט ביומני רק לפי הבמקרים מיוחדים הסעיפים בפרק זה יופעלו  .1
ללא רישום ביומני העבודה ואישור מנהל הפרויקט לא ישולם הסעיף. מחירי היחידה עבור  .העבודה

עבודות בכל שעות היממה, בכל ימי השבוע עבודות לפי פרק זה הינו מחיר קבוע, ללא תוספת מחיר עבור 
 כולל שבת וחג. 

על פי דרישת המזמין, יספק הקבלן ציוד מכני הנדסי. מחיר יחידה מתייחס לשעת עבודה כאשר החיוב יחל  .2
רק ברגע התחלת עבודת הציוד באתר העבודה. מחיר העבודה כולל קריאה להזמנת הציוד, זמן הנסיעה 

תו מהאתר, שמירה, עבודת מפעיל הכלי, הספקת דלק ושמנים, טיפולים וכל ו/או ההובלה אל האתר והחזר
 הכלול באחזקת הציוד כולל רשיון וביטוחים.

על פי דרישת המזמין, יספק הקבלן עובדים לא מקצועיים. מחיר היחידה מתייחס לשעת עבודה כאשר  .3
לל קריאה להזמנת החיוב יחל רק ברגע התחלת עבודת כח האדם באתר העבודה. מחיר העבודה כו

 העובדים או זמן הנסיעה אל האתר או כל תשלום אחר.
 
 שרברבותעבודת צוות ריתוך ו -   8.00.107

מנהל הפרויקט רשאי להנחות את הקבלן להפעיל שני צוותי ריתוך/שרברבות בעבודות סגירות מים ללא  .1
סעיף זה. ללא רישום ביומני פי -תוספת תשלום כלשהי. במקרים בהם יידרש צוות שלישי ומעלה ישולם על

 העבודה ואישור מנהל הפרויקט לא ישולם הסעיף.

: רתך, צנר, שני פועלים לפחות. רתכת, ציוד ריתוך וחיתוך, משאבה, חומרי עזר ורכב. עבודת המחיר כולל .2
 פועל, רכב וציוד נילווה. )צנר יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות שנהצוות שרברבות כולל שרברב, עוזר, 

 בעבודות התאמת צנרת במהלך התחברויות וחיבורים(.
 
 

 עבודה בתנאים מיוחדים – 08פרק 
 

 תוספת מחיר לחפירה "בידיים" – 08.1.001

 התוספת תשולם במ"ק חפירה בידיים. .1

ככלל, הסעיף ישולם במקרים מיוחדים בלבד, ולא ישולם עבור מעברים תת קרקעיים של תשתיות אחרות,  .2
 הנחת קווי במים בשטח עירוני מכל סיבה שהיא.או קושי לביצוע 

התוספת תשולם בעבודת הנחת קוים כאשר לא ניתן להכניס כלי חפירה מכני לביצוע עבודות  .3
החפירה/חציבה וחייבים לחפור/לחצוב בכלים ידניים. כלי חפירה מכני לצורך סעיף זה הוא כל כלי החפירה 

 הם כולל בובקט. ילמינ

ור עבודות אחרות הדורשות חפירה זהירה בידיים כמו לגילוי תשתיות תת תוספת זו לא תשולם עב .4
 . ב"וכיוקרקעיות 

 .פרויקטאישור מנהל התשלום כפוף ל .5
 

  תוספת מחיר לפרויקטים קטנים – 08.1.002

 75,000שלהם קטן מ שערך העבודהתוספת זו היא תוספת גלובלית שתשולם לקבלן עבור ביצוע פרויקטים  .1
₪. 

 
 תוספת מחיר לעבודה בעיר העתיקה – 308.1.00

התוספת תהיה לפי מ"א של הצנרת בפרויקט,  וישולם עבור תנאי העבודה בתחומי העיר העתיקה  .1
 .בלבד בירושלים

הכרוכים לעבודה בתחומי העיר העתיקה כגון: הובלת צנרת, חיתוכי  התוספת תכלול את כל הקשיים .2
 .ב"וכיוצנרת, שטח אגירה, חפירה בידיים 

 



 

 תוספת עבודה לתיאום תשתית – 408.1.00

ביצוע תיאום  תוספת זו תשולם לקבלן כאשר יידרש להוציא היתר חפירה משלב התכנון ועד הביצוע כולל .1
הכל קומפלט משלב  – ב"וכיותשתית, תיאומים דרושים מול גורמים שונים, קבלת היתרים מחח"י ובזק 

 התכנון ועד הביצוע.

נטים על גבי קווים קיימים או חציות, כאשר את קטנות כגון: התקנת הידרהסעיף מתאים בד"כ לעבודו .2
 הקבלן יקבל תכנית בסיסית לביצוע.

הסעיף לא מתאים שהתקבל פרויקט עם תיאום תשתיות לא מושלם. רק במצב של ביצוע תיאום תשתיות  .3
 קומפלט מההתחלה ועד הסוף.

 
 הקצב סעיפים חריגים - 08.1.005

פי שיקול דעת המזמין -סעיף זה הוא רזרבה עבור סעיפים חריגים שלא נכללו בכתב הכמויות, וזאת על .1
 בלבד. 

 תמחור סעיפים חריגים ייעשה בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם. .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מסמך ג': תנאים מיוחדים לביצוע עבודות ביוב
 
 כללי .1

כתב הכמויות, וללא תמורה נוספת מצד המזמין, הקבלן יעמיד לביצוע העבודה  במסגרת עלות העבודה של כל סעיפי 1.1
את כל הציוד, ויבצע את כל העבודות של אספקה, ההובלה, ההתקנה וההעברה של הסדרי תנוע, לרבות עגלת חץ, 

והזזת    רמזור נייד, מחסומי "מיניגארד", גדרות רשת, מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי תעלות ובורות, התקנת
שילוט, תמרורים, גשרונים למעבר הולכי רגל, סימוני דרך זמניים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות 

 והסדרי העבודה באתר העבודה.

 במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכים בסדר הבא: 1.2

 התכנית .1.2.1

 כתב הכמויות .1.2.2

 המפרט המיוחד .1.2.3

 להלן בנספח זה. הנחיות והבהרות לסעיפי כתב הכמויות, כמפורט .1.2.4

 המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז של חברת הגיחון. .1.2.5

 תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי. .1.2.6

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים מיוחדים)עבודה  1.3
 ם או צרים, עבודת לילה, עבודה תוך שמירת תנועת רכבים באזור, חפירה ליד קו חי וכד'(.בשטחים קטני

בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ביוב וניקוז, על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת הביוב, וזאת  1.4
 במהלך ביצוע העבודה.

 בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז: 1.5

 בצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להנחיות המחלקה.המחלקה ת .1.5.1

הקבלן יסייעה לביצוע צילום קווי ביוב חדשים בקלטת וידאו ולהפקת דו"ח מצב הקווים. הקלטת והדו"ח  .1.5.2
 המצורף יהיו על חשבון הגיחון. במידה ויתגלו תקלות, צילום החוזר יבוצע על חשבון הקבלן. 

יתן ליווי צמוד באמצעות מהנדס האתר למודד מטעם הגיחון לביצוע מדידה  להפקת תכניות לאחר הקבלן י .1.5.3
ביצוע על ידי הגיחון. הקבלן ימסור למודד סקיצה עם כל הפרטים הרלוונטיים , כולל תאים ממוספרים. 

 במידה ויוחסרו פרטים בסקיצה, הפעלת המודד לביצוע תיקונים יהיה על חשבון הקבלן. 
ך העבודה חב' הגיחון תבצע על חשבונה, באמצעות מעבדה מוסמכת, בדיקות איכות וצפיפות המצעים למילוי במהל 1.6

התעלה, בדיקת אספלט, וכו'. במידה ותוצאות הבדיקה יהיו שליליות על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו את כל 
 חשבון הקבלן.  הליקויים, כולל החלפת חומרים במידה ויידרש והגיחון יבצע בדיקה חוזרת על

 והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים 1.7

כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית. ההצעה תוגש בהתייחס לכל המטלות המפורטות במסמכי המפרט  1.8
חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות, גם האחרים. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או הספקת 

כמו כן מודגש כי לא תשולם שום תוספת למחירים הנקובים בהצעת הקבלן  אם לא נרשמה בסעיפי כתב הכמויות.
 ...במקרה של בצוע העבודה בתנאים מיוחדים כגון עבודות בשעות הלילה, עבודה בכביש סואן, וכו'

וי מים קיימים, כבלים, בזק, קווי ביוב וכו'.  מיקום הקווים הקיימים הוא ועבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לק 1.9
משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים ובכבלים הקיימים. על הקבלן לבצע חפירות 

בלים כאו  גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור הקווים הקיימים, ולהניח את הקו החדש בהתאם. במידה וקוים 
 יפגעו, הקבלן יתקן על חשבונו. 

חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח )במידה ויידרש( של גורמי  תשתיות שונים )בזק, חב' חשמל וכו'(,  1.10
 ולאחר קבלת התר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום התוואי המתוכנן.

 ביצוע.המח' הביוב והניקוז תבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי  1.11
 בע"מ הגיחוןחברת כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למחירון המפורט של עבודות ביוב וניקוז של  1.12

ט הטכני ירושלים, למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז של "הגיחון", ולמפרשל מים הביוב וה תאגיד
המפורט. המשתתף במכרז, במידה והמסמכים הנ"ל לא הגיעו לידיו, יכול לעיין בהם במשרדי מח' ביוב והניקוז של 
"הגיחון". בכל מקרה, יש לראות  את המציע כמי שחתם על המסמכים, בין אם המסמכים מוחזקים ברשותו, ובין 

 אם לאו.
 הנחיות והבהרות לסעיפים של כתב הכמויות .2
 

 חפירה/חציבה/פינוי /מילוי תעלות ומילוי חוזר(  לצינורות ביוב ) תעלות 2.1

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 3.18מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף  .2.1.1



 

מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים, יתכן  .2.1.1.1
ון של התעלות. במקרה זה, יבוצע הדיפון על חשבון הקבלן, בהתאם לתהליך והקבלן יידרש לבצע דיפ

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.  3.8ותנאים המתוארים בסעיף 
 הנחת צינורות והרכבתם 2.2

אופן הנחת  .או חול ים . העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשוםכמפורט בתכניתצינורות הביוב יהיו  .2.2.1
במהלך כיסוי התעלה , הקבלן יניח לאורך כל התעלה סרט סימון  הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן .

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים . 80 -בצבע כתום, בעומק של כ 

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 5.11מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתאם לסעיף  .2.2.2
 פקת צינורות ומכסים לתאי בקורתאס 2.3

הקבלן יספק את הצינורות בהתאם לקטרים ולחומר שהוגדרו בתכנית. כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים.  .2.3.1
התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול אספקת אביזרים מתאימים לחבור בין 

 של ספק הצנרת. הצינורות )בהתאם להוראות היצרן(, וכמו כן שירות שדה

 טון. 40ס"מ, ומתאימים לעומס  60המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון, קוטר  .2.3.2

 מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה. .2.3.3

חברת הגיחון שומרת לעצמה את הזכות לספק מכסים וצינורות לקבלן. במידה וכך יוחלט, סעיפי "אספקה"  .2.3.4
 את החומרים הנ"ל במחסן חב' הגיחון ויוביל אותם על חשבונו לאתר העבודה . לא יופעלו, והקבלן יקבל

 מפלים לתאי בקרה  2.4

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 7.6מפל חיצוני תהיה בהתאם לסעיף  תשלום לבניית .2.4.1
 עגולים בקרה תאי 2.5

ס"מ. במקרים  5 -רזה בעובי כ תחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית )עם תו תקן( ותורכב על שכבת בטון .2.5.1
ת כביש במילוי רב, תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט בתכניות )כנ"ל לגבי הצינורות(.  יבניבבהם מדובר 

על בסיס תחתית שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה. הרכבת  300Bהקבלן ייצוק מתעל מבטון 
תחתית וחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות היצרן, עם שימוש באטם מאושר ע"י היצרן בין 
התחתית לחוליה הראשונה, בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה. חיבור צינור לשוחה יהיה אך ורק עם 

 , ובהתאם להנחיות יצרן הצינורות.רטי הגיחוןמחבר שוחה לפי מפ

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 7.5מדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף  .2.5.2

 מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח. .2.5.3
 עבודות כלים ופועלים 2.6

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 10.7אם לסעיף אופן המדידה והתשלום יהיו בהת .2.6.1

תשלום פעולה מסוימת לפי אחד מסעיפי פרק זה הינו כרוך באשור מראש של המזמין, באמצעות המפקח,  .2.6.2
 ובהתאם לרישום ביומן העבודה.

 תיקון אבני שפה 2.7

הקיימות או להחליפן באבני  במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני שפה, יש לשמור את אבני השפה .2.7.1
 , ובמידות וחתך בהתאם לקיים.15יהיו בהתאם לת"י  השפה שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח. אבני

-ס"מ, הבטון יהיה ב 10X10 ס"מ, עם משענת של 10ס"מ ועובי  30אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב  .2.7.2
15. 

 עבודות אספלט 2.8

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז )כולל אופן  9.8לסעיף כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם  .2.8.1
 מדידה ותשלום(.

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון  2.9

מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים, למילוי בורות בכבישים או בכל מקום אחר בהם יורה  .2.9.1
ק, בהתאם לחתך התיאורטי של המפקח וישולם כתוספת ביחס למילוי הרגיל ממצעים )תשלום לפי מ"

 ס"מ בסומסום. 20התעלה(. בזמן יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה כיסוי של  


