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  רשימת מסמכים

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך
  )1'ג( הכללי המפרט  'ב נספח

  )2'ג( המיוחד והמפרט

  

) הכחול הספר( ט"משהב בהוצאת בנין לעבודות הכללי המפרט    'ג נספח
   אחרים כללים ומפרטים המעודכנת המהדורה פ"ע

    שם  'מס  

    מוקדמות  00

    וביסוס עפר עבודות  01  

    בטון עבודות  02  

    תברואה מתקני  07   

    חשמל מתקני  08  

    צביעה עבודות  11  

     מסגרות  19  

, סלארי ואלמנטי כלונסאות  23  
  ולדיפון מבנים לביסוס

  

    קרקע עוגני  26  

    פיתוח עבודות  40  

    קרקעית תת כריה עבודות  54  

    ותיעול ביוב מים קוי  57  

 '       ד נספח
    

   – ההנדסיים המסמכים

  וכתבי כמויות תכניות מערכת

      

  .ל"וצה והשיכון הבינוי משרד, הביטחון משרד בהשתתפות מיוחדת משרדית בין ועדה בהוצאת הם הכלליים המפרטים כל

 הפצה בבית לרכישה ניתנים, הקבלן ברשות ואינם הצעה להזמנת לבקשה צורפו שלא לעיל המצוינים הכלליים המפרטים
  .אביב תל 42 לבנון חיים' רח הישראלי התקנים מכון וכן אביב תל הקרייה 24 הארבעה' רח, ממשלה לפרסומי במרכז

  הקבלן הצהרת

 אשר ההסברים כל את קיבל. תוכנם והבין קרא, זה במסמך הנזכרים המפרטים נמצאים ברשותו כי בזה מצהיר הקבלן
  .בהם המוגדרות לדרישות בכפיפות עבודתו את לבצע ומתחייב לדעת ביקש

  .ממנו נפרד בלתי חלק והנה זה חוזה/למכרז נספח מהווה זו הצהרה

  : הערה

 אתר, באינטרנט לאיתור ניתנים, הקבלן של ברשותו ואינם זה חוזה/למכרז צורפו שלא, לעיל המצוינים הכלליים המפרטים
   בינוי מפרט – בינוי -  לספק מידע http://www/online.mod.gov.il הביטחון משרד
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  הקבלן וחתימת חותמת               



  
  
  'ב נספח

  
  

 הכללי מפרטה 1- ג מסמך .1
  הכללי מפרטה 2-ג מסמך .2

   



  הכללי המפרט 1- ג מסמך  

  עניינים תוכן

  מוקדמות - 00פרק 

  הגדרות 00.01

 העבודה תכולת 00.02

 אופי העבודה 00.03

 מפרטים כלליים ומיוחדים 00.04

 יהיאתר הבנ 00.05

 בדיקות מוקדמות 00.06

 גורמי תכנון ורישוי 00.07

 המפקחתפקידיו וסמכויותיו של  00.08

 ניסיון הצוות מטעם הקבלן 00.09

 צוות תכנון והניהול של הקבלן 00.10

 תפקידי צוות הניהול של הקבלן 00.11

 תכנון 00.12

 כניות ומסמכים ע"י המזמיןואישור ת 00.13

 כניות בבעלות המזמיןותה 00.14

 פיגור באספקת תכניות 00.15

 הקשר בין הקבלן למתכננים 00.16

 מוקדם תכנון 00.17

 מסמכי ביצוע 00.18

 ביצוע 00.19

 ותחזוקה ביצוע שלבי ,זמנים לוח 00.20

 קבלני משנהוקבלן ראשי  00.21

 מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה 00.22

 בקר איכות 00.23

 מפקחמשרד ל 00.24

 מדידות וסימון 00.25

 שלטים 00.26

 התארגנות בשטח 00.27



 העסקת עובדים 00.28

 כניסה רישיונות 00.29

 תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.30

 והסדרי תנועהמניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.31

 מסוף טאבהמניעת הפרעות לפעילות  00.32

 הגנה על שטחי סלילה קיימים 00.33

 אמצעי זהירות 00.34

 מבנים ומתקנים קיימים 00.35

 דרכי גישה 00.36

 מים וחשמל 00.37

 ערעור על גבהים קיימים 00.38

 מניעת הצטברות מי גשמים 00.39

 ראות בטיחותהו 00.40

 חומרים ומלאכות 00.41

 ציוד 00.42

 הגנה על המבוצע 00.43

 הגדרניקוי מקום  00.44

 סילוק פסולת עודפי עפר 00.45

 אישורי כרייה 00.46

 ותיק מתקן )As Made( תכניות עדות 00.47

 שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל 00.48

  אומדני ביצוע של הקבלן 00.49

 הכמויות  כתב בסעיפי מופיעות ןשאינ עבודות מחירי 00.50

 ביצועם עבור ותשלום שבוצעו עבודות חלקי של מחיר קביעת 00.51

 בדיקות קבלה 00.52

 לאחר השלמותו הגדרפגמים בתכנון ו/או בביצוע  00.53

 כותרות 00.54

  חובת הקבלן טרם מסירת הפרויקט 00.55

  מוקדמות - 00 פרק

  הגדרות           00.01

  .עניין של מגופו משתמעת אחרת כוונה ,לידו המצוינת המשמעות להלן המפורטות להגדרות תהיינה זה בנספח



 כוחה בא להיות ידה על בכתב שיוסמך גוף או/ו אדם כל לרבות בישראל התעופה שדות רשות - "רשות"ה או/ו" מזמין"ה

  .ממנו והנובע חלקו או כולו זה נספח ביצוע לצורך שליחה או/ו

  .טאבה המסוף באזור הגדר של והפעלה ניהול ,להקמה הקבלן ובין הרשות בין חוזה -  "החוזה"

 או החוזה לצורך ידו על בכתב המורשה גוף או/ו אדם כל לרבות התעופה שדות ברשות והנדסה לתכנון ל"סמנכ -  " מנהל"

  .ממנו חלק

 י"ע שנתמנה 1969 - ט"תשכ בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי הרשום קבלן -  "המבצע קבלן" או/ו" הקבלן"

  .הגדר את לבצע הקבלן

  .מבנים במדור אזרחית הנדסה בענף תקף רשיון ובעל והאדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום מהנדס - "רשוי מתכנן"

  .איכות והבטחת איכות בקר הפעלת לרבות, הגדר ביצוע תכנון את לנהל הקבלן י"ע שנתמנה מי - "קטהפרוי מנהל"

 מקום בכל .המתכננים של העליון והפיקוח התכנון עבודות כל את ולבקר לתאם הקבלן י"ע שנתמנה מי - "איכות בקר"

  .האיכות לבקר הכוונה" מפקח" להלן שכתוב

 להוראות בהתאם, מהם חלק כל על או העבודות ביצוע על לפקח המנהל ידי על לפעם מפעם שהתמנה מי – "מפקח"

  ..החוזה

 או ארעי מבנה כל לרבות, לבצע שיש העבודה או/ו התכנון לרבות אנרגיה סופגת גדר –"אנרגיה סופגת גדר" או "גדר"

  .ארעית עבודה

 הבינוי משרד, בינוי אגף/הביטחון משרד בהשתתפות משרדית-הבין הועדה בהוצאות בנייה לעבודות -" הכללי המפרט"

  . האחרונה במהדורתם כולם, ל"וצה בינוי אגף בהוצאות או צ"מע/התחבורה ומשרד והנדסה תכנון מנהל והשיכון

 המנוגדות או השונות הנוספות הדרישות, הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול - "המיוחד המפרט"

  .ונוספים מיוחדים תנאים לרבות ,הכללי במפרט לכתוב

  .כאחד המיוחד והמפרט הכללי המפרט התכנון הנחיות -  "המפרט"

  .בכתב אחרת צורה בכל או מפרטה ,בתוכניות המבוטאות המזמין דרישות -  "תכנון הנחיות"

  .ארעית עבודה או ארעי מבנה כל של ל"כנ תכנון לרבות גדרה של ומפורט סופי, מוקדם תכנון -  "גדרה תכנון"

 או/ו תכנון לצורכי הדרושות אומדן או כמויות כתב או מפרט או חישוב - "מפורט תכנון," "סופי תכנון" "מוקדם תכנון"

 ונהלים תעריפים" בינוי אגף/הביטחון משרד בפרסום הנדסי תכנון מקצוע כל לגבי המופיעות להגדרות בהתאם, הגדר ביצוע

  .)96 יולי(" הבטחון במערכת תכנון לעבודות

 בהתאם ארעית עבודה או ארעי מבנה כל של ביצועו או/ו גדרה ביצוע גמר שלאחר והבדק השלמתו לרבות - "גדרה ביצוע"

  .החוזה להוראות

  .גדרה של לביצועו בקשר או לביצועו ארעי באורח שידרשו עבודה או מבנה כל -  "ארעי מבנה"

 להבטיח כדי הנדרשים התיקונים כל את היתר בין הכוללת, תקופה במשך בגדר שותף לטיפול הנדרשות עבודות" תחזוקה"

 חלקים החלפת, אבנים של ניקיון, אבנים של פגיעה, אוויר מזג פגיעת, תאונות של במקרה גם הגדר של הנכון תפקוד את

  .וכדומה

 להסמכת הלאומית הרשות ידי על מוסמכת מבדקה או – 1953 ג"התשנ התקנים חוק פי על מאושרת מעבדה –" מעבדה"

  .ישראל מדינת של מעבדות

 שיעמדו אחרים מקרקעין כל לרבות ,גדרה בוצעת מעליהם או מתחתם, דרכם, בהם אשר המקרקעין - "גדרה מקום"

  .החוזה לצורך המבצע של לרשותו

 אלו בתוכניות שינוי כל לרבות, החוזה הוראות י"עפ שהוכנו אלו או/ו לנספח או/ו לחוזה המצורפות התוכניות -  "תוכניות"

  .המפקח י"ע פעם מדי בכתב יאושרו או שאושרו

  העבודה תכולת  0200.



. טאבה מסוף באזור הממוקמים 20-40 חתכים בין 90 כביש אל אבנים דרדרת מפני להגנה עבודות לביצוע מתייחס זה מכרז

 וכן, 90 כבישל הצמוד קייםה מדרוןב או כבישה במפלס בתכניות כמסומן אנרגיה סופגת גדר ביצועו תכנון כוללת העבודה

 למשך תחזוקה עבודות כוללת העבודה כן כמו .לכביש הגדר שבין המדרון שטח בכל אבנים נפילת מפני להגנה רשתות ביצוע

 ודרישות המגבלות ולפי השונות הרשויות הנחיות לפי תתבצע העבודה .פעיל לכביש בצמוד מתבצעת העבודה כי יודגש .שנה

   .תעופה שדות רשות של הבטיחות

  העבודה אופי  00.03

 המפרטים ,בניה לעבודות הכללי המפרט דרישות, התכנון להנחיות מההמתאי גדר ולבצע לתכנן קבלןה על  .א

 בצווים, בחוקים הכלולות להוראות ובכפיפות נכון מקצועי באורח, דין כל ולדרישות החוזה מסמכי ,תקניםה, המיוחדים

 מבחינה מושלם שהוא לפני הגדר לביצוע בתפעול יתחיל לא הקבלןש מוצהר. מוסמכת רשות כל מטעם תוקף בני ובתקנות

 לא אלו חלקים אם גם ייעודו את ממלא בו חלק כל כאשר, לשימוש או/ו לתפעול ומוכן פונקציונלית, קונסטרוקטיבית

  .החוזה במסמכי במפורש הוזכרו או/ו נדרשו

 כוללות המזמין של התכנון וצוות ורישוי בתכנון העוסקים הגורמים כל עם תאום תוך שתבוצענה קבלןה עבודות  .ב

  :באים לנושאים מוגבלות לא אך היתר בין

 הכל -  הביסוס ,ייצור ,אספקה ,מערכותיו על גדרה של וביצוע קמהלה עבודות ,פונקציונלי תכנון תכנון ,הגדר ,התכנון תאום

 המצורפים המסמכים ויתר, המיוחדים המפרטים, מנחותה התכניות ,התכנון הנחיות פי על וביצוע תכנון בשיטת

 המפורט התכנון לצורך שיידרשו וספותנ מפורטות והנחיות התכנון במהלך שיימסרו והסברים הבהרות וכן, זה חוזה/למכרז

  .והביצוע

  :-ל מוגבלת לא אך כוללת גדרה הקמת  .ג

  .וכדומה תחזוקה, שילוט, הגדר הקמת ,גדרה, יסודות, חפירה, הכנה עבודות  )1

  .וכדומה לתחזוקה גישה דרכי, לקדמותו השטח החזרת, ביצוע דרכי, הגדר להקמת השטח הכנת  )2

  .הגדר של וביצוע תכנון  )3

  ומיוחדים כלליים מפרטים  00.04

    כללי

 משרדית הבין הוועדה שבהוצאת בנייה לעבודות הכלליים למפרטים בהתאם ויבוצעו יתוכננו העבודות כל  . א

 הבטחון למשרד משותפות ועדות או צ"מע/  התחבורה משרד, והשיכון הבינוי משרד, הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת

  .זה שבנספח המיוחדים והמפרטים, ל"ולצה

 מקום בכל. הכלליים במפרטים האמור על עדיף החוזה מסמכי וביתרת זה נספח של המתאימים בפרקים האמור  .ב

  .הבנייה לעבודות הכללי מפרטה לפי לנהוג יש אחרת נאמר שלא

 סמך על בניה עבודות ביצוע לגבי מינימום דרישות כוללים הבינוי הנחיות בנספח הכלולים המיוחדים המפרטים  .ג

   .הקבלן תכניות

 במפרטים מפורטים שאינם ומלאכות חומרים באמצעות ידו על המתוכננות העבודות את לבצע מתכון קבלןוה במידה

  .עבודתו לביצוע המפקח אישור שיקבל מיוחד מפרט לצרף עליו יהיה, המיוחדים ובמפרטים הכלליים

   הבנייה אתר  00.05

 בזמן כי, בחשבון לקחת קבלןה על. טאבה מסוףל סמוך אילת בעיר העבודה למיקום מופנית קבלןה לב תשומת  .א 

 שיטת את היטב ללמוד קבלןה על .ומהדרכות הכביש לרבות אתר שטח בכל השוטפת והעבודה עילותהפ נמשכת עבודתו

 עבודת את להפסיק יידרש בהן שעות שייתכנו לכך מודע הוא כי בזאת מצהיר קבלןה. בהתאם עבודתו את ולתכנן הפעילות

  .מסוימים באזורים הבניה

 השימוש בזכות הפרעה כל תהיה לאו ,הציבור בנוחיות פגיעה תהיה לא גדרה ביצוע כדי שתוך, מתחייב קבלןה  .ב

, הפרדה, גידור חשבונו על קבלןה יבצע כך לצורך. כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה השימוש בזכות או ,אדם כל של והמעבר

 מנת-על הדרושים האמצעים בכל וינקוט), ובאנגלית בעברית( והכוונה אזהרה שלטי, המתבצעת הפעילות על הסבר שלטי

  .הציבור בנוחיות לפגוע שלא



  .בשכר שוטרים חשבונו על קבלןה יעסיק, קבלןה עבודות בעקבות תנועה בהכוונת צורך ויהיה במידה  .ג

  .ומאבק מפסולת העבודה אזורי של יומי לניקיון מתחייב קבלןה  .ד

   מוקדמות בדיקות  00.06

  :-ש כמי קבלןה את רואים  .א

  .'וכו באתר עבודה תנאי, המתקנים של מיקומם, הגישה דרכי, העבודה תבוצע בו האזור את היטב מכיר    )1

  .הפרעה ללא פעילותו את הממשיך פעיל טאבה מסוף באזור מתבצעת העבודה כי לכך מודע  )2

  .נוספים קבלנים עבודת ומתוכננת עובדים באזור כי לכך מודע   ׂ ׂ ׂ)3

 וכי, לו המצורף כל על, החוזה את וכן המנחות התכניות, המפרטים את, הצעתו הגשת לפני, היטב והבין הכיר, למד   ׂ)4

 של הבנה-באי או/ו הכרה-באי תנומקנה אשר תביעות כל תוכרנה לא. ופרטיה העבודה תנאי כל את בחשבון הביא בהצעתו

  .כלשהם אחרים פרטים או/ו וסביבותיו גדרה במקום התנאים, המסמכים

 מקבלות והתחזוקה התראה מערכות לרבות והקמתו גדרה לעלות התחשיב כי המוקדמות בדיקותיו יסוד על שוכנע  5(

  .החוזה פי על נדרשה בגין התחייבויותיו לכל הוגנת תמורה ומהווה דעתו את מניח, שלו המחיר בהצעת ביטוי

 פי- על התחייבויותיו לביצוע הקשורים התנאים כל את היטב לבדוק קבלןה על, לעיל האמור מכלליות לפגוע מבלי  .ב

 החוזה פי על התחייבויותיו לביצוע דרושים יהיו אשר הנתונים ויתר העבודה כוח, הציוד, החומרים לאספקת בנוגע זה חוזה

  .אלה כל חוסר בדבר טענה כל החוזה ביצוע במהלך תישמע לא, כן על אשר. במועדו

 הגדר של ביצועו בהשלמת כלשהו לאיחור צידוק יהוו אדם בכוח או בציוד, בחומרים חוסר כי טענה כל תישמע לא במיוחד 

 הכרת מאי הנוסעת שהיא כל כספית תביעה או/ו בחוזה הקבוע במועד כולו הגדר להשלמת או בחוזה הקבוע ושלב שלב כל

  .קבלןה י"ע התנאים

  ורישוי תכנון גורמי  00.07

  :להלן המפורטים הגורמים את היתר בין כוללים ברישוי בתכנון העוסקים הגורמים

  בישראל התעופה שדות רשות  .א 

  .מטעמו מי או הרשות מטעם החוזה מנהל

  סטטוריים גורמים  .ב

  : היתר ובין דין כל י"עפ הנדרשים הגורמים כל

  אילת עירית  

  .הניקוז רשות   

    והגנים הטבע שמורת

  ישראל משטרת

 יצטרך הפרויקט ביצוע לצורך הזוכה שהקבלן אילת עירית עם עקרוני סיכום שקיים המכרז משתתפי לידיעת מובא.      ג

, יותטורסטטו דרישות, לתכניות בהתאם הגדר את ויבצע יתכנן שהקבלן ובתנאי, חפירה לעבודות העיריה אישור בללק

  .המכרז בתנאי כמפורט הכלל, הגאולוג ח"דו, כמויות כתבי, הטכני המפרט

  המפקח של וסמכויותו תפקידיו  80.00

 את לבדוק רשאי המפקח יהיה מנספחיו באחד או זה בחוזה אחר מקום בכל באמור לפגוע ומבלי, האמור על נוסף  .א 

 י"ע שנעשית המלאכה וטיב בהם שמשתמשים החומרים טיב את לבדוק וכן והביצוע התכנון על ולהשגיח ותכנונו הגדר

  .הוא הוראותיו ,החוזה את כהלכה מבצע קבלןה אם לבדוק הוא רשאי כן .הגדר בביצוע קבלןה

 שבו אחר מקום ולכל הגדר למקום עת בכל להיכנס ידו על מורשה כוח בא לכל או מפקח ויעזור יאפשר קבלןה  .ב

 אחר דבר וכל מוצרים ,מכונות ,חפצים, חומרים מובאים שממנו מקום לכל וכן החוזה וביצוע לתכנון כלשהי עבודה נעשית

  .החוזה לביצוע הדרוש



 שלביו בכל החוזה את יקיים קבלןה כי או/ו התכנון ביצוע על למפקח שניתנה ההשגחה בזכות לראות אין) 1(  .ג 

 כל לגבי רשות באחריותה הוא שהמדובר במידה סחורות של ומוכר קונה בין יחס מאשר אחר יחס יוצרת היא ואין במלואו

  .אחר שלישי צד

   .זה חוזה תנאי למילוי הרשות כלפי מהתחייבויותיו קבלןה את תשחרר לא ל"הנ ההשגחה) 2(

  קבלןניסיון הצוות מטעם ה  00.09

 יהא הקבלן, האמור בגדר. זה מסוג בעבודות ניסיון בעל צוות יהיה הגדר הקמת עבודות את שיבצע הקבלן מטעם הצוות

 כל פי-על כך לצורך מוסמכים ואשר מנוסים, מיומנים מקצוע ובעלי פועלים באמצעות ורק אך העבודות את לבצע אחראי

  .דין

  הקבלן של והניהול התכנון צוות  000.1

 המהנדסים בפנקס הרשומים רשויים ואדריכלים מהנדסים יהיו מטעמו המתכננים כי, בזה ומתחייב מצהיר הקבלן  .א 

  .בתחום מוכחים וידע מקצועי ניסיון בעלי, והאדריכלים

 או/ו מתכנן צירוף לדרוש רשאי יהיה המפקח. המפקח של אישורו טעונים הקבלן של והתכנון הניהול צוות  .ב 

 אלה מתכננים בחירת. הקבלן ידי- על המוצעת ברשימה נכללו לא אשר בתחומים, בתחומם מומחים, נוספים מתכננים

  .המפקח באישור הקבלן ידי- על תיעשה

  .האחראי המהנדס פרטי גם המתכנן לפרטי יצורפו, שותפויות או מהנדסים חברות יהיו והמתכננים במידה  . ג

  .ומראש בכתב המפקח אישור טעונה, הקבלן של התכנון או/ו הניהול צוות אנשי מבין אדריכל או מהנדס החלפת  .ד

  .איכות ובקר תכנון מנהל, פרויקט מנהל יכלול אשר מטעמו הפרויקט לניהול צוות ימנה הקבלן  .ה

 הפרויקט מנהל י"ע תקבע הצוות אנשי בין הפעילויות חלוקת. להלן המפורטות הפעילויות את יבצע הניהול צוות  .ו

  .המפקח לידיעת ותובא

 ברשיון המחזיק, בארץ דומה מורכבות ברמת פרויקטים בניהול שנה 10 לפחות של ניסיון בעל יהיה הפרויקט מנהל  .ז

  .אזרחי מהנדס של תקף

 מערכות עתירי מבנים על ובפיקוח תכנון בניהול שנים 10 לפחות של ניסיון בעלי יהיו האיכות ובקר התכנון מנהל  .ח

  .מבנים במדור אזרחי מהנדס של תקף ברשיון המחזיק בארץ דומה בהיקף

  .לכך הנדרשים ישוריםכה את לו שיש יאובתנ איכות רכבק גם הפרויקט מנהל את למנות רשאי הקבלן  .ט

 על אחראי יהיה מכן ולאחר האתר לבטיחות פרוגרמה יגיש הפרויקט שבתחילת, בטיחות קצין להעסיק הקבלן על  .י

  .הפרוגרמה וביצוע באתר הבטיחות ועל

  קבלןה של הניהול צוות תפקידי  11.00

  : הבאים בנושאים היתר בין יעסוק קבלןה של הניהול צוות

  תכנון ותאום ניהול  .א

  .לתכנון המפקח אישור קבלתו קבלןה מתכנני שבאחריות התכנון ותאום ניהול

  הביצוע אחר ומעקב תיאום  .ב

 מלוח סטיות על למפקחו קבלןל מידי ודווח הבנייה לחוזי בהתאם ההנדסית העבודה של הביצוע התקדמות אחר מעקב 

  .בהם לנקוט שיש הצעדים לגבי והמלצה הסטיות סיבות הסברת כולל, הבניה חוזי של הזמנים

  באתר פיקוח  .ג

  .העבודות ביצוע על צמוד פיקוח  )1

  .עליון לפיקוח הזכיין ושל הרשות של המתכננים הפעלת  )2

  .עדות ותכניות מתקן תיקי הכנת ניהול  )3

  .מקבלנים עבודות קבלת  )4



  :נוספים שירותים  .ד

  .ב"וכיו צנרת כיסוי, יציקות לגבי המתכננים אישור קבלת  )1

  .זה נספח הוראות לפי המתחייבות הבדיקות כל ביצוע  )2

 התחברות, כבישים סגירת, וחשמל מים הפסקות: לרבות ההקמה עבודות בתיאום הרשות גורמי מול טיפול  )3

  .ומים חשמל למקורות

  .ויידרשו במידה, קבלןה לעובדי כניסה רשיונות השגת  )4

  .גדרב קבלןה ידי- על שיותקנו חומרים וטיב למקורות מוקדם אישור  )5

  .במבנה המותקנים חומרים של פסילה או/ו אישור, ביקורת  )6

  .ודגימות לחומרים המפקח אישור קבלת  )7

  .זה נספח בהמשך כמפורט הפרוייקט מנהל אישור נדרש לגביהן הפעולות כל  )8

 האחריות וחלוקת הפעילות לאופי בהתאם במשולב וא, והמפקח התכנון מנהל ,הפרויקט מנהל י"ע יתבצעו אלו פעולות 

  .הקבלן של הניהול צוות בתוך

  תכנון  21.00

 על קבלןה ידי על יבוצע'), וכו ניקוז, חשמל( לתשתיות התחברות לרבות, החלקי כל על, גדרה של האמור התכנון  .א

  הפרוגרמה יסוד

 על וכן, קבלןה ידי- על הוכנו שאלה ובין המזמין ידי על שהוכנו ותוכניות פרוגרמה שאלה בין ,לחוזה שיצורפו והתוכניות 

 מסמך בכל או/ו המפקח ידי-על שתינתנה נוספות ובהנחיות זה בנספח המובאות המפורטות או/ו הכלליות ההנחיות סמך

  .החוזה ביצוע עם בקשר קבלןל יימסר או שיצורף אחר

  .האחרונה התסבגיר" אוטוקד" מסוג, לתכנון מחשב תוכנת באמצעות יוכנו התכניות כל  .ב

  .קבלןל בכתב הודעה מסירת ידי-על עת בכל, ממנה קחל כל או כולה, התכנון עבודת את להפסיק רשאי יהא המנהל  .ג

 בהוצאתו תקן כל, התכנון ביצוע בעת הקיימים הישראליים לתקנים בהתאם תיעשינה התכנון עבודות כל  .ד

 על אחרת נקבע כן אם אלא, )EUROCODE( האירופאים מהתקנים אחד לפי התכנון ייעשה, ישראלי תקן בהעדר. האחרונה

  .'וכדו בניה חומרי, אקלים: כגון, המקומיים התנאים את בחשבון לקחת חייב זר בתקן השימוש. הנדסי המנהל ידי

  :שלבים בשלשה יבוצע התכנון  .ה

 ואומדן כמויות כתב לרבות מקדמיות תכניות הכנת– מוקדם תכנון - ' א שלב.  

 כל על, המוסמכים מהמוסדות בנייה להיתר הבקשה להגשת עד, סופיות תכניות הכנת - סופי תכנון –' ב שלב 

 הכנת ולרבות, דין פי-על כנדרש הכל" ורוד תיק" להכנת לרבות, בניה היתרי קבלת לצורך המתחייבים הנספחים

  ואומדן כמויות כתב

 כתבי ,עבודה וכניותת, טכניים מפרטים, מפורטות תוכניות הכנת, התכנון תהליך סיום - ביצוע מסמכי –' ג שלב 

  .הבניה היתר במסגרת השונים התכנון גורמי ידי על הנדרשים התיקונים כל השלמת וכן ואומדן כמויות

 המפקח ידי על התכנון אישור. הגדר ותפקוד ליציבות זה ובכלל ,התכנון לטיב ובלעדית מלאה באחריות ישא קבלןה  .ו

 להתגלות העלולים, תכנון לליקויי או/ו דיוקים לאי, התכנון לטיב והמלאה הבלעדית מאחריותו קבלןה את פטורי לא

  .חשבונו ועל קבלןה ידי-על יתוקן, מהם הנובע או/ו תכנון בליקויי הכרוך נזק כל. הזמנים מן זמן ובכל יותר מאוחר במועד

 ומתאם המתאים במקצוע התכנון משרד בעל לחתימת בנוסף קבלןה ידי על חתומות תהיינה התכנון של שלב בכל התוכניות

  .התכנון

 מעבדה ידי על יבוצעו תקניות בדיקות. המזמין להתייחסות אותה ויגיש איכות לבקרת פרוגרמה יכין המתכנן  . ז

  :תכלול הפרוגרמה. מוסמכת

 איכות בקרת לצורך הנדרשות הבדיקות סוג. 

 וכדומה אנרגיה סופגת לגדר, ליסודות היתר ובין הפרויקט מרכיבי לכל התייחסו הבדיקות. 



 שוטפות לבדיקות היא הדרישה אם יצוין .הבדיקות לביצוע הנדרשות התדירות או/ו הכמות את במפורש יצוין ,

 .כדומה או מיוחדות, מוקמות

  ובאירופה בארץ דומות בעבודות למקובל או במפרטים למצוין, התקנים לדרישות יתאימו הבדיקות כמות. 

 למלא נדרש האיכות שבקר לדוגמה טפסים. 

 הבדיקות ישראל מסמך שאין ובמידה, הרולוונטים הישראלים המפרטים או לתקנים בהתאם יבוצע הבדיקות כל 

 .אירופאי לתקן בהתאם יבוצעו

 שהעבודה יציין האיכות בקר. האיכות בקר ידי על חתומות למזמין האיכות בקרת מסמכי כל את יגיש הקבלן העבודה בגמר

  .הגדר ייצרן ולהנחיות לתכנון בהתאם בוצע

 הסעיפים במסגרת אלה הוצאות לכלול הקבלן על. הקבלן ידי על במלואן ישולמו האיכות ובקרת הבדיקות עבור הוצאות כל

  .כנדרש האיכות ובקרת הבדיקות עבור אחרת תמורה כל לקבלן ישולם לא. הכמויות שבכת האחרים

  המזמין י"ע ומסמכים ותיתוכנ אישור  31.00

  .הביצוע ולקראת תכנון שלב בכל המזמין לאישור יוגשו ומסמכים תכניות  .   א

  .התכנון והנחיות לפרוגרמה התכנון התאמת לגבי הוא המזמין של אישורו      ב

  .בלבד הקבלן על היא דין כל י"עפ לתכנון האחריות

 עומדים ואינם במידה ותוכניות מסמכים לאשר לא הזכות את לעצמו שומר המזמין כי, קבלןה לב לתשומת מובא   . ג 

 ולהגישם ,המזמין לדרישות בהתאם והשינויים התיקונים כל את לבצע קבלןה על, זה במקרה. זה נספח של הדרישות בכל

  .לאישורו

 C.D או דיסקטים של אחת מערכת תימסר,לכך ובנוסף העתקים 3– ב תכנון שלב בכל יוגשו והמסמכים התכניות  .ד

  .התוכניות כל את הכוללת

 את הכוללות C.D או דיסקטים של המערכות בשלוש מלווים עותקים 5 -  ב המפקח לאישור יוגשו הביצוע מסמכי  .ה 

  .התכניות כל

 מערכת הגשת מיום חודש תוך תימסר הביצוע ולמסמכי, תכנון שלב בכל ,ומסמכים לתכניות הרשות התייחסות  .ו

  .הרשות סופי לאישור ויחזירן נוספים שבועיים תוך הנדרש את יתקן קבלןה .קבלןה ידי- על תוכניות של מלאה

 נפרד בלתי חלק ותהווינה החוזה מסמכיל המאושרות הביצוע תוכניות תצורפנה, הרשות ידי-על התוכניות אושרו  .ז

 משך. המפקח לאישור מחדש התיקון לאחר ותימסרנה תיקונן לשם קבלןל אלו תוחזרנה, התוכניות אושרו לא. ממנו

  .ימים בועש על יעלה לא זה בשלב התיקון

  

  המזמין בבעלות התוכניות  41.00

 קבלןה. בלבד קבלןל מושאלים והם המזמין רכוש הינם ,הצעתו והגשת הכנת לצורך קבלןל הנמסרים המסמכים כל  .א 

 שימוש בגין למפקח או/ו למזמין שייגרם נזק בכל וישא הצעתו הגשת לשם שלא במסמכים שימוש כל לעשות שלא מתחייב

 אם ובין יגיש אם בין, ההצעות להגשת הנדרש התאריך עד למזמין ל"הנ המסמכים כל את להחזיר קבלןה על. מהאמור חורג

  .שהיא כל הצעה יגיש לא

 שיהא המזמין של הבלעדית בבעלות תישארנה קבלןה ידי על שתסופקנה התוכניות שכל ,הצדדים בין בזה מוסכם  .ב

 שלישי לצד להראותן או התוכניות את למסור רשאי יהא לא קבלןה. שהיא מטרה לכל, מקצתן או כולן בהן להשתמש רשאי

  .המפקח ידי-על לכך הוסמך לא אשר

  .למפקח האורגינליים והדיסקטים השרטוט גיליונות כל את קבלןה ימסור עבודתו סיום לאחר  .ג

  תוכניות באספקת פיגור  51.00

 ידי- על אישורן-אי עקב או התוכניות התוצאות לכל ובלעדית מלאה באחריות קבלןה ישא – הביצוע לצרכי מתאימות

 באספקת פיגור עקב שנקבע הזמנים בלוח שיבוש או/ו העבודה בביצוע עיכוב נגרם בלתי או לקויות היותן בגלל, המפקח

  .שיבוש או עיכוב מאותו הנובעות



  למתכננים קבלןה בין הקשר  61.00

 ומתכננים, בתחום שנים חמש לפחות של נשיון בעל, מבנים במדור, בישראל רשום מתכנן עם חוזית להתקשר הקבלן על

  .והיסודות הגדר של העליון והפקוח התכנון להכנת, שיידרש ככל נוספים

 כל לאורך, הגדר בצוע על המתכננים של העליון הפיקוח לרבות, והתכנון הניהול צוות שירותי קבלת את יבטיח קבלןה

   .כולה העבודה לביצוע הזמנים בלוח שייקבעו למועדים בהתאם יהיה לתכנון הזמנים לוח. הגדר ביצוע תקופת

 במועדים המתכננים ידי-על הביצוע ומסמכי, המפורט התכנון לרבות, התכנון ומסירת לגמר הבלעדי אחראי יהיה קבלןה

 המפקח כלפי הן, המתכנן מצד ברורה התחייבות, היתר בין, יכיל המתכננים עם קבלןה הסכם. הזמנים בלוח שייקבעו כפי

 להנחיות בהתאם, המקצוע כללי כל לפי נאותה בינלאומית מקצועית ברמה התכנון עבודות את לבצע, קבלןה כלפי והן

  .זה חוזה/במכרז הכלולים הזמנים ולוחות

   .פלדה קונסטרוקציות כגון פריטים מיוצרים בהם במפעלים המתכננים ביקורי ל"הנ ההסכם יכלול כן כמו

 העתקי. מהביקור הערותיו את הפרויקט למנהל בכתב ימסור המתכנן .הפרויקט מנהל עם יתואמו עליון פיקוח ביקורי

  .המפקח לביקורת, באתר יישמרו תקופתיים עליון פיקוח חות"דו

  .הפרויקט מנהל ידי-על ייעשה המתכננים חות"ודו הערות ריכוז

  מוקדם תכנון   71.00

  :התכנון של' א בשלב הבאים המסמכים את למזמין להגיש קבלןה על  .א 

  .הנדרשת לגדר ETAG של אישור המעידים המסמכים כל) 1

  ).ופריסות, חתכים, תנוחה תכנון תוכנית( מפלסיו כל על מיקום של 1:200 מ"בקנ כלליות תכניות).2

  .החלקים כל על הגדר של תכניות). 3

  .להשתמש קבלןה מתכוון בהם החומרים כל של פירוט). 4

  .שלה והמשניים העיקריים והאלמנטים גדרה של תיאור). 5

  .החלקים כל על גדרה של תכניות). 6

  .הגדר של הביסוס ושיטת חישוב). 7

  .משלימות קונסטרוקציה תכניות). 8

  .בטיחות תוכנית). 9

  .גדרה של הביצוע ודרכי הביצוע שלבי פירוט). 10

 מדויקים גבולות גם, היתר בין, קבלןל תחזיק,' א בשלב ידו על שהוגשו כפי, קבלןה לתכניות בהתייחסותה, הרשות  .ב

  .המוקצה המגרש גבולות לפי יהיה קבלןה של התכנון המשך. המוקדם התכנון בסיס על עבורו המוקצה המגרש של

  ביצוע מסמכי   81.00

 את הכוללים ביצוע מסמכי למפקח קבלןה יגיש לעיל 00.13 בסעיף כמפורט התכנון תהליך שהסתיים מיום יום 30 תוך

  : הבאים המסמכים

  .1:100 מ"בקנ לרוחב ותחכים פריסותו, תנוחה כולל, המגדר של כלליות תוכניות  .א

 תכנת באמצעות כנדרש המדרדרות האבנים את לעצור מסוגלת שהגדר המוכיחים מפורטים יםחישוב  .ב

ROCKFALL  ערך שווה או. 

 מידותיהם, והמשניים העיקריים האלמנטים כל של פירוט לרבות הגדר לביצוע מפורטות עבודה תוכנות  .ג

 .והביסוס ביניהם החיבור ופרטי גדרה בתוך מיקומם

 .הביסוס לביצוע מפורטות עבודה תוכניות  .ד

 ומבדקי, שיסופקו החומרים של ואיכות טיב מבחני של תיעוד לרבות העבודה לביצוע מיוחדים מפרטים  .ה

 .המפקח ידי-על לכך שאושר גוף ידי- על הביצוע על איכות

  .ופיתוח עפר עבודות של ותכנית ביצוע מפרטי מפורטות עבודה תוכניות  .ו



 במסמכי הנדרשת או/ו המפקח על תידרש או/ו קבלנים י"ע ביצוע לצורך שתידרש נוספת תכנית כל  .ז

  .זה חוזה/מכרז

 .ל"הנ החומרים יעמדו שבהם תקנים נתוני כולל, הקבלן ידי-על שיסופקו החומרים כל של מלא פירוט  .ח

 שם יצויין פריט לכל'). וכו, תקשורת, חשמל( הגדר במערכות הקבלן ישתמש בהם הציוד פרטי כל רשימת  .ט

  .לציוד שירות ולתת לספק ישראל במדינת המורשה הספק וכתובת שם, קטלוגי מספר, היצרן

 לצורך המפורט התכנון את ולהשלים להבהיר מנת-על המפקח ידי-על שיידרש טכני מידע, פירוט, מסמך כל  .י

  .הביצוע לפני המפקח של אישור

 הרשום המהנדס ידי על חתומות התכניות את למזמין להציג נדרש, הקבלנים לביצוע המפורטות התכניות גמר לאחר

  .היצרן נציג ידי ועל הישראלי

 .הביצוע לתחילת ואישורו התייחסותו לקבלת למפקח יועברו החתומות התכניות

  ביצוע  19.00

  .התוכניות של הסופי אישורן לאחר ורק אך עבודה חלק כל בביצוע יתחיל קבלןה. א

 בהתאם נכון מקצועי ובאורח המפקח ידי על ויאושרו קבלןה ידי על שיסופקו התוכניות פרטי לפי תבוצענה העבודות כל. ב

 העבודות כל תבוצענה כן כמו. האישור מתן לאחר בכתב המפקח הורה עליהם לשינוים בכפוף, והתקנים המפרט לדרישות

 כל על או ,עליהן הפיקוח אשר מוסמכת רשות כל מטעם תוקף בני בתקנות או בצווים ,בחוקים הכלולות להוראות בכפיפות

  .הרשמית סמכותה בתחומי הוא, מהן חלק

, רשות אותה לדרישות ממנה חלק או עבודה כל התאמת על בכתב אישור לידיו שימציא קבלןמה לדרוש רשאי המפקח. ג

  .יידרש אם, כזה אישור למפקח להמציא מתחייב קבלןוה

 קבלןה ידי-  על יוחזקו), פרקיו כל על( בניה לעבודות הכללי המפרט לרבות, מהחוזה חלק המהווה מסמך מכל העתקים. ד

 רשאי יהיה, זו לתכלית בכתב ידם על שהורשה אדם וכל והמפקח יועצים מהנדסים או/ו האדריכל ,המפקח. גדרה במקום

  .בהם ולהשתמש לבדוק

 שתאפשר המזמין י"ע לו שנמסרו תכניות ושל מטעמו המתכננים י"ע שהוכנו התכניות של מסודרת תיקיה ינהל קבלןה. ה

 על. יועצים מהנדסים או/ו ,האב תכנית אדריכל, המפקח לרשות תעמוד ואשר התכניות בכל קלה והתמצאות נוחה גישה

 רישום ינהל קבלןה. העבודה מהלך כדי תוך שיינתנו ושינויים להוראות בהתאם מעודכן במצב התוכניות את להחזיק הקבלן

 את להדביק עליו ל"לנ נוסף. התכנית קבלת ותאריך השינוי אינדקס, התכנית שם ציון עם התכניות קבלת זמני של מעודכן

 ברורות בתכניות ולהחליפם שקוף בפוליאתילן ולכסותם דיקט או מזוניט לוחות על גדרה לביצוע המשמשות התכניות

  .בלבד העדכניות התכניות משמשות לביצוע כי לוודא יש. התבלות של במקרה

 הנתונים ובין החוזה ממסמכי מסמך בין או/ו החוזה את המהווים השונים המסמכים בין התאמה ישנה אם יבדוק קבלןה .ו

 להודיע הוא חייב - בדיקתו במסגרת לגלות קבלןה שעל -  התאמה אי או סתירה של מקרה בכל. העבודה במקום המעשיים

  .המפקח הוראות לפי זה לעניין הנוגע בכל ולנהוג למפקח מיד כך על

 מההוראות איזו והסופי הבלעדי דעתו שיקול לפי המפקח יפסוק, החוזה מסמכי של הוראה בין סתירה של מקרה בכל .ז

  .לחוזה הצדדים את תחייבנה

 לגלות עליו שהיה התאמה- אי או סתירה גילה לא או זה סעיף מהוראות כלשהי הוראה קיים לא קבלןשה ויתברר במקרה .ח

  בלעדית יכריע לשאת קבלןה על יהיה, כלשהו שבמסמך התאמה-אי או טעות פי- על כלשהי עבודה בוצעה מכך ושכתוצאה

  .לעיל כאמור לסתירה או להתאמה בנוגע וסופית .המעוות לתיקון שיידרשו ההוצאות בכל המפקח

  ותחזוקה ביצוע שלבי,זמנים לוח  02.00

 תחילת צו מקבלת החל, חודשים 8.5 תוך, אנרגיה סופגת גדר וביצוע תכנון את להשלים במכרז שיזכה הספק על  .1

  :הבאות דרך אבני לפי. עבודה

- על גם תיחתמנה הן, הרשות לאישור התוכניות תועברנה בטרם. חודשים 2 – הרשות לאישור והגשתן תכניות הכנת  1.1

  .קבע בדרך, כחלק ממצבת עובדי היצרן והמציע ידי-על המוצעת הגדר יצרן ידי-עלבאופן ישיר  המועסק מהנדס ידי

  .חודש 1 – הרשות הערות קבלת    1.2



  .שבועות 2 – הרשות הערות תיקון  1.3

  .חודשים 5 -  המאושרות לתוכניות בהתאם הגדר הקמת והשלמת העבודות ביצוע. 2

 לרבות, הפרויקט של טכני תיעוד לרשות למסור הספק על. לרשות הפרויקט את הספק ימסור העבודות בתום  .3

 הגדר יצרן מאת אישור גם לרשות הספק ימסור, לרשות הפרויקט יימסר בטרם. המכרז במסמכי כאמור עדות תכניות

 ומסירתה הגדר הקמת להשלמת הנדרש כל ב"וכיו הקבלה מבדקי, ההתקנה עבודות כי) מטעמו מהנדס באמצעות( ל"בחו

  .ידיו-על מאושרים לרשות

  . הרשות ידי על שיוגדרו ובתכנים בהיקף הגדר ולתחזוקת לתפעול הדרכה הרשות עובדי עבור יערוך הספק - הדרכה  .4

 בגדר רכיבים. חודשים 12 בת לגדר הבדק תקופת תחל, הסופית המסירה של המוצלח סיומה עם -  הבדק תקופת  .5

 אחריות תקופת, חודשים 12 –מ יותר ארוכה תקופה לגביהם הוגדרה המכרז שבמסמכי או/ו יצרן אחריות בעלי שהנם

  .כאמור יותר ארוכה תהיה בגינם

 ותיקון שוטפת תחזוקה; מונעת ותחזוקה שוטפת הפעלה שירותי, תמורה ללא, לרשות הספק יעניק הבדק תקופת במהלך

 לפעולתה הנדרשים החילוף חלקי כל ואספקת, אחזקה אנשי של שוטפים/קבועים ביקורים לרבות, ולרכיביה לגדר תקלות

  .למפרט בהתאם והכול, תפעול מנהל/המסוף למנהל במישרין שוטפים ועדכונים דיווחים יגיש; הגדר של והתקינה השוטפת

. שנים 9 של זמן לפרק והאחזקה התפעול תקופת תחל, הבדק תקופת של סיומה עם - והתחזוקה התפעול תקופת  .6

   .מונעת תחזוקה שירותי לרשות הספק יעניק והתחזוקה התפעול תקופת במהלך

  

  משנה וקבלני ראשי קבלן  12.00

  המבצע לקבלן הסף תנאי במסגרת ואושר שהוצג זה יהיה הראשי הקבלן  . א

 תגרע ולא קבלןה את תפטור לא, עבודתו הפסקת או, משנה לקבלן או ראשי לקבלן העבודות ,במפורש בזה מותנה  .ב

 או/ו הראשי הקבלן עבודות את להפסיק בזאת מתחייב קבלןה. זה חוזה תנאי כל לפי הגדר לביצוע המלאה מאחריותו

 כלפי תביעות בכל לבוא רשאי יהא ולא, ההנדסי ,הגדר של חלק כל בביצוע המשנה המנהל ידי-על שיידרש לאחר מיד קבלני

   .שהוא כל קבלן עבודת מהפסקת כתוצאה הרשות

 קבלני שלושה לפחות הנדסי המנהל לאישור שיציג לאחר, המשנה לקבלני המפקח של הסכמתו את יקבל קבלןה  .ג

 רשומים יהיו המשנה קבלני. הראשי הקבלן מטעם או מטעמו עובדים ידי על מבוצעות שאינם העבודות מן אחת לכל משנה

 בעלות העבודות ביצוע של מוכח נסיון בעלי ויהיו והיקפה העבודה לסוג ורישום סווג מבחינת ויתאימו הקבלנים ברשם

  .האחרונות השנים חמש במשך לפחות וזאת החוזה בביצוע הכלולים לאלה לפחות שווים ותוכן ביקף

 עיניו ראות לפי אשר באחר להחליפו קבלןה ועל ,משנה קבלן כל של העבודה משטח הרחקתו לדרוש רשאי המפקח  .ד

 מהגשת שבוע תוך ,חשבונו ועל הזכיין באחריות תעשה ל"הנ ההחלפה. העבודה ביצוע לצורך ,לתפקידו מתאים אינו

  .המפקח י"ע להחלפתו הדרישה

 וןישיר בידם יש לעיל לתנאים שבנוסף כאלו יהיו תברואה, חשמל: כגון הראשיים המקצועות לכל המשנה קבלני  .ה

  .כחוק

   .החשמל לוחות יצרן מלבד, מטעמו אחר משנה קבלן העסקת תורשה לא החשמל לעבודות המשנה לקבלן  .ו

  .ושילוט חשמל כגון הראשיים המשנה למקצועות אחד ראשי משנה מקבלן יותר העסקת תורשה לא  .ז

  עבודה ומנהלי ביצוע מהנדס  22.00

  הצוות: הגדר לביצוע האחראי צוות יעסיקו מטעמו הראשי הקבלן או/ו קבלןה

  .עבודה ומנהלי ביצוע מהנדס לפחות יכלול

  .מורכבים מבנים בביצוע שנים 10 של ניסיון בעל רשום אזרחי מהנדס יהיה הקבלן מטעם הביצוע מהנדס

 העבודה התקדמות עם. בארץ דומה מורכבות ברמת פרויקטים בהקמת שנים 10 לפחות של ניסיון בעל יהיה עבודה מנהל

 ברמה מורכבות גמר בעבודות רב ויידע עשיר ניסיון יהיה העבודה מנהל בעלי נוספים מנוסים עבודה מנהלי הקבלן יעסיק

  .כלכלהה משרד מטעם מורשה. גבוהה



 הסמכתו את המאשר הכלכלה משרד של המחוזי המפקח אישור קבלת לאחר רק לאישור עבודה מנהל של שם יגיש קבלןה 

  .זה בינוי נספח נשוא העבודה לביצוע ל"הנ המנהל של

 מנהל את יעביר לא הקבלן. הגדר ביצוע תקופת כל במשך העבודה שעות בכל הגדר הקמת באתר יהיה העבודה מנהל

  .המפקח של אישור בלי הגדר ביצוע ממקום העבודה

  איכות בקר   32.00

, מטעמו איכות בקר שישמש בנין מהנדס ,לעיל למפורט בנוסף, העבודה ביצוע במקום חשבונו על להעסיק מתחייב קבלןה

 ,העבודה ביצוע איכות בדיקות לערוך במטרה, העבודה ביצוע במקום, העבודה שעות כל במשך, בקביעות נוכח יהיה אשר

  ").איכות בקר: "זה בחוזה( במבנים המושקעים החומרים ואיכות

 על יחתום הנציג כי לכך לגרום מתחייב קבלןוה הבניה בהיתרי כנדרש" לבקורת ראשי אחראי" תפקיד גם ימלא איכות בקר

  .ההסכם חתימת ממועד יום15 תוך המקומית ברשות הנדרשים הטפסים

 איכות בקרת טפסי מערכת לרבות, הגדר לביצוע והמתאימה, ISO 9002 י"ת פי על כנדרש איכות בקרת תכנת יכין קבלןה

  .בחתימתו ויאשרם, זו טפסים מערכת סמך על הבדיקות על ידווח האיכות בקר. מתאימה

  

  למפקח משרד 42.00

  .המפקח עבור ר"מ 18 של בשטח חדר יוקצה, שלו הניהול צוות לשימוש קבלןה י"ע שיוקם המשרדים במבנה

  .ושירותים מטבחון, איש -15 ל ישיבות חדר, המפקחו הניהול צוות לחדרי בנוסף יכלול המבנה

  .ס"כ 2.5 באספק חדש אויר ומיזוג תברואה סידורי, חשמל, זורמים מינרלים מים של סדירה הספקה תהיה למבנה

  .ההנדסי מנהל י"ע יקבעו העבודה באתר ומיקומם המבנים יבנו מהם החומרים

  .הנחיותיו לפי משרדי ובציוד בריהוט יצויד המפקח חדר

, פנים תקשורת כולל" בזק" לטלפון אחד חוץ קו: כמפורט טלפון קווי חשבונו על ויחזיק המפקח לשימוש יתקין קבלןה

 לרבות .GB2 פנימי זיכרון עם windows 7 מסוג יהיה המחשב. קבלןה שיספק במחשב הכלול למודם קו, פקסימיליה מכשיר

  ".2014 פריגטת מיקרוסופט", "2014 אופיס, "2010 אוטוקד תוכנת

  .Mb 100 לאינטנט לחיבור ידאג הקבלן

  .העבודה התחלת צו עם מיד זה בסעיף הנדרש כל את ויספק והשרותים המבנה את יציב קבלןה

  . מתקניו על במבנה יומי יום ונקיון שוטפת אחזקה, שמירה יבצע קבלןה

 רכוש יהיו החומרים כל. לקדמותו השטח הבאת כולל הפסולת וסילוק העבודה גמר עם הזמניים המבנים את יפרק קבלןה

  . קבלןה של

 כאמור הנוספים השרתים, השוטפת ואחזקתם תכולתם, לעיל כאמור המבנים הקמת עבור תשלום כל קבלןל ישולם לא

  .קבלןה של הצעתו במחירי כלולים, והפלאפונים הטלפונים של והשימוש ואחזקה ההוצאות כל. לעיל

  וסימון מדידות 52.00

 מוסמך מודד ידי על ייעשו, המפקח י"ע שיתבקשו מדידות לרבות, העבודות לבצוע הנדרשים והסימונים המדידות כל. א

  .המפקח ידי על ומאושר ורשום

 או/ו החוזה פי על המתבקשות המדידות כל את ויבצע באתר נוכח יהא מטעמו, כאמור מודד כי לכך מתחייב קבלןה. ב

  .המדידות ביצוע נדרש שבו המדויק בזמן, הרשות לצורכי הנדרשות

  .קונסטרוקציות מתכנן בתוכניות המופיע היאש כפי הגדר את יסמן קבלןה. ג

 לצרכי בהתאם יבוצעו נוספים סימונים. כנדרש במקומם הישארותם שיבטיח באופן ובולטת ברורה בצורה יעשה סימון

  .המפקח של לדרישותיו בהתאם וכן הביצוע

 מראש שיאושרו בתנאי, הדרושה הדיוק מידת את להשיג כדי הדרושים מתאימים בכלים שימוש תוך יבוצעו הסימונים כל

  .המפקח י"ע



; אישורו את ולבקש המפקח אל לפנות קבלןה על. זה סימון על המבוססת העבודה ביצוע תחילת ולפני הסימון גמר לאחר

  .העבודה ביצוע ימשך בכתב אישור קבלת לאחר

 כל של וההכוונה המימדים, הגבהים של ולנכונותם העבודות חלקי כל של והמדויק הנכון לסימון אחראי יהיה קבלןה. ד

  .הגדר חלקי

 חשבונו על, שלימותן על וישמור אובדן או נזק של במקרה יחדשן, בשטח שסימן הנקודות כל לשלמות אחראי קבלןה. ה

  .המפקח ידי-על וקבלתה הגמורה העבודה למסירת עד, הוא

 אשר, התאמה-אי או סטייה, שגיאה כל יתקן והוא מוחלטת היא ל"כנ ומיקום סימון, מדידה לגבי קבלןה של אחריותו. ו

 או סטייה, משגיאה כתוצאה אם. המפקח של רצונו ולשביעות, נוסף תשלום ללא, ל"כנ ומיקום סימון, מדידה מתוך נובעת

  .רצונו ולשביעות המפקח דרישת לפי הקבלן אותן יתקן, התכנית לפי שלא עבודות תבוצענה ל"כנ התאמה-  אי

  .קבלןה חשבון על תהיה התיקון עבודת

 המודד". דיסטומט" אלקטרואופטי ציוד כולל, מתאים ציוד באמצעות הנדרשות המדידה עבודות כל את יבצע המודד. ז

  .המדידה תקנות י"עפ הנדרשת הדיוק לרמת בהתאם הדיוק רמת את התואם הסימון דיוק את בחתימתו יאשר

 שלבי לאישור מדידות וכן העבודות לביצוע הנדרשים והסימונים המדידות כל את, ל"הנ המודד באמצעות יבצע קבלןה. ח

 ידי- על שיידרשו מדידות לרבות, ורצפות יסודות יציקת, תקרות, עמודים פילוס, יסודות מיקום כגון, עיקריים עבודה

  .הביצוע לצרכי בהתאם המפקח

 על מגנטית מדיה גבי על שתוגשנה, הביצוע של"), AS MADE(" ביצוע לאחר תכניות ל"הנ המודד באמצעות יבצע קבלןה. ט

  .הרשות של ספרתי למיפוי המפרט פי

 ידו על שהוכן בתחשיב וייכללו קבלןה חשבון על יהיו זה בסעיף המתוארות בעבודות הקשורות וההוצאות המדידות כל. י

  .ההצעה מתן לצורך

  שלטים 62.00

 לפרטי בנוסף הכולל, לרישום האחריות לרבות' מ X 4 3 במידות שלט, חשבונו על, גדרה במקום ויקבע יכין, יתכנן קבלןה

 וכן, ידו על המועסקים והיועצים המתכננים רשימת את העבודה ומנהל של במידות שלט, דין כל פי הראשי הקבלן, קבלןה

. מגולוונת פלדה קונסטרוקציה ג"ע מ"מ 2 בעובי מפח עשוי יהיה השלט. המפקח הוראות פי על הרשות מתכנני לגבי פרטים

  .התעופה שדות רשות של ולוגו, גדרה של הדמיה יכלול השלט

 על יחולו, בשלט הקשורים היטלים או/ו מסים תשלומי כל לרבות, כאמור וקביעתו השלט בהכנת הקשורות ההוצאות כל

  .היממה שעות בכל להשיגו ניתן שבו הטלפון מספר גם העבודה מנהל של לשמו בנוסף יירשם שלטים באותם. קבלןה

  .הביצוע תחילת לפני והצבתם השלטים של תכנית המפקח לאישור יגיש אשר, שילוט קבלן ידי-על יבוצעו השלטים

  .לשלב שלב בין במעבר, ותידרש במידה שלטים העתקת עבור בנפרד ישולם לא

  .הביצוע תקופת כל למשך יציבים ויהיו המפקח שיורה כפי במקומות ייקבעו השלטים

  .האתר ותנאי והבניה התכנון ותקנות חוק לדרישות בהתאם רשוי מהנדס י"ע יתוכננו וביסוסו השלט קונסטרוקצית

  בשטח התארגנות 72.00

  כללי. א

 יהיה ההתארגנות שטח ככלל. העבודה לתחילת סמוך המנהלו המפקח עם בתיאום קבלןה י"ע יקבע ההתארגנות מקום) 1

  .קבלןה של העבודה בתחום

 את ורק אך מחייבת זו תכנית. השטח לארגון תכנית, לביצוע התכניות אישורמ יום 20 תוך, למפקח להגיש חייב קבלןה) 2

  :תכלול והיא הקבלן

  ').וכיוב משקל, הנפה גובה, מיקום( הבנייה ציוד פירוט) א

  .המשנה וקבלני הקבלן של ואחסנה עבודה שטחי) ב

  .העובדים לשירותי זמניים מבנים) ג



  '.וכו לביוב, למים, לחשמל זמניים הזנה קווי סימון) ד

  .והמהנדס הקבלן, הקבלן משרד) ה

  .בשטח העבודה של מושלם וארגון לביצוע הדרוש כל) ו

 תוגש אשר ההתארגנות שטח לגבי בניה להיתר בקשה, ובאחריותו חשבונו על, הקבלן יכין, המפקח אישור קבלת לאחר) 3

  .הקבלן חשבון על יהיו וקבלתו ההיתר בהכנת הכרוכות ההוצאות כל. המקומית לרשות

 ידי- על ייעשה העבודה ביצוע. ההתארגנות למשטח השטח של ולהכשרה להכנה הקבלן ייגש הבניה היתר קבלת לאחר) 4

  .לדבר הנוגע אחר גורם וכל המפקח עם מלא בתיאום, חשבונו ועל הקבלן

 העבודה תקופת כל במשך, חשבונו ועל הקבלן ידי-על יתוחזקו והאתר ההתארגנות בשטח אשר והדרכים השטחים כל) 5

  .בהם והעבודה השונים הרכב כלי סוגי של ומעבר לשימוש נאותה ברמה ויהיו, באתר

 או המוסמכות הרשויות מטעם בהם לעבור המורשה אחר גורם כל לרשות עומדת בדרכים המעבר שזכות בזאת מוסכם) 6

  .העבודה תקופת זמן בכל, באישורו או המפקח מטעם

 הולכי של החופשית תנועתם את להפריע בה שיש בצורה ציוד או/ו חומרים השטח פני על להניח לא הקבלן מתחייב כן) 7

  .רכב כלי או/ו רגל

  .ופריקה גישה דרכי לרבות ',וכו מנופים, שונים כלים העמדת מיקום מראש לתאם הקבלן על

 ביצוע בתום מקרה ובכל דרשישי העבודה של שלב בכל המפקח להוראות בהתאם לקדמותו המצב להחזיר הקבלן על) 8

  .נוסף תשלום כל ללא וזאת החוזה

  שטחים והפרדת גידור. ב

. העבודה שלבי כל במהלך וההתארגנות העבודה שטחי תיחום, שבאחריותו העבודה שטח להפרדת קבוע גידור יבצע הקבלן

 חדש צורתי פח כיסוי עם אחרים פרופילים או/ו צינורות ממערכת המורכבת' מ 2.0 של בגובה גדר י"ע יבוצע הקבוע הגידור

  .לסירוגין לבן כחול צבוע, מגלוון, ונקי

   .לעיל כמפורט השטח לארגון התכנית במסגרת לאישור ויוגש, דין כל פי על ובאחריותו הקבלן י"ע ייעשה הגידור תכנון

 הנייד הגידור, הכבישים בצד העבודה שטחי לתיחום יבוצע", קוניים" בטון מחסומי או" גרסי ניו" חסימות מסוג נייד גידור

  .העבודה שטחי לארגון התכנית במסגרת ויאושר המפקח להנחיות בהתאם יוצב

 בגין הוצאותיו את לכלול הקבלן ועל בנפרד ישולם לא ופירוקו העבודה שלבי בין והעתקתו והנייד הקבוע הגידור עבור

  .הכלליות בהוצאותיו הגידור

  עובדים העסקת 82.00

 המעבודה שחלק בכך בהתחשב המוסמכים הגורמים או המזמין ידי על תאושר העסקתם אשר פועלים רק יעסיק הקבלן

   .בהאט למסוף כניסה תחייב

 כל הגדר ביצוע ממקום להרחיק הקבלןמ לדרוש ,והסופי הבלעדי דעתם שיקול לפי רשאים יהיו המוסמך כ"ב או/ו המפקח

 דרישה אחרי למלא מתחייב הקבלןו, ביצועיו תפקוד מסיבות ובין בטחון מסיבות בין, הבנייה באתר ידו על המועסק אדם

  .בעקיפין ובין במישירן בין זו לעבודה יוחזר לא, כאמור דרישה לפי שהורחק עובד. מיידי באופן כזו

 לא, כניסה רשיון לקבלת מועמדות מבקש הוא ועבורם להעסיק שבכוונתו העובדים כל של רשימה למנהל להגיש הקבלן על

 המזערי המשך. הנחותיה י"ועפ הרשות טפסי גבי על יוגשו הבקשות. עבודה התחלת צו משלוח מתאריך ימים משבוע יאוחר

 לביצוע הזמנים לוח בתכנון בחשבון אתז לקחת הקבלן ועל עבודה ימי 15 יהיה הרשות י"ע המועמדים בדיקת תהליך של

  .העבודה ושלבי

 אישור. המפקח של הבלעדית דעתו לשיקול בהתאם וזאת חריגים במקרים רק יותרו יומיים חד זמניים כניסה אישורי

 תוגש זמני כניסה אישור לקבלת בקשה. הביצוע תקופת משך כל על בלבד עבודה ימי שני למשך לעובד ינתן זמני כניסה

 הרשות מצד שהיא כל התחייבות משום לעיל באמור לראות אין. המבוקש המועד לפני שעות 48 לפחות המפקח לאישור

 המוסמכות הרשויות להנחיות בכפוף קבוע כניסה רישיון לקבלת לפעול הקבלן ועל יומיים חד זמניים כניסה אישורי להעניק

  .הסעיף בראש כמפורט



 עילה או/ו נוסף תשלום לכל זכאי הוא ואין שלו המחיר תחשיב במסגרת בחשבון זו עובדה שהביא בזאת מצהיר הקבלן

  .לעיל כמפורט עבודתו בתנאי הגבלות או שינויים עבור הביצוע תקופת הארכת לבקשת

  כניסה רישיונות   29.00

 ומשטרת הרשות ט"קב מאת מיוחד אישור טעונה טאבה מסוף לתחומי העובדים כל כניסת כי, בחשבון לקחת הקבלן על

 של הבלעדית באחריותו הוא אלה באישורים הטיפול. מועד מבעוד אישיים פרטים מסירת מחייבת האישור הנפקת. ישראל

 מומלץ כן ועל בלבד חלקי באופן להתאשר עובדים רשימת עלולה בטחוני סינון עקב כי בחשבון לקחת הקבלן על. הקבלן

  .ומלאה מקיפה עובדים רשימת להגיש

 וקבלני הראשי הקבלן לפועלי כניסה אישורי הקבלן ינפיק ושם סטריליים סמי באזורים יהיה העבודה של העיקרי השטח

 נרתיק בתוך כשהם העובד תמונת את וכן עובד כל של מזהים פרטים ישאו האישורים. המנהל הנחיות פי על, שלו המשנה

 יהיו האישורים. הרשות ידי על יונפקו הכניסה אישורי שם סטרילי בשטח יבוצע מהעבודה חלק. מתלה עם מוצמד ניילון

   .עובד כל של ברשיון חוקי לא שמוש או זיוף לכל ומוחלטת אישית באחריות ישא הקבלן. המנהל להנחיות בהתאם

 נהלים לשנות יכולה שהרשות הקבלן על מוסכם ההצעה הגשת לפני הקבלן י"ע ייבדקו אישורים למתן כלליים נהלים

   .הקבלן מצד שהיא כל לתביעה עילה תשמש זו שפעולה מבלי, עת בכל מהם לחרוג או כלליים

 קודם שהוצא רשיון כל לבטל או שהיא כל בהנמקה צורך ללא, שהוא אדם לכל רשיון לתת לסרב רשאי יהיה הרשות ט"קב

  .לכן

 עובד אותו של עבודתו סיום עם מיד הרשיון ניתן שבשמו, עובד כל של הכניסה רשיון את למנהל להחזיר מתחייב הקבלן 

  .באתר העובדים לינת מקרה בשום תותר לא, המפקח שידרוש עת בכל וכן הגדר בביצוע

  .הבצוע תקופת להארכת עילה ישמש ולא כלשהיא תשלום בתוספת הקבלן את יזכה לא לעיל האמור

  אחרים וגורמים רשויות עם תאום  03.00

 חוזה/במכרז הכלולות העבודות בצוע עם אחת ובעונה בעת כי, בחשבון לקחת הקבלן על אחרים וגורמים רשויות עם תאום 

 ולשתף לתאם הקבלן על. אחרים גורמים י"ע עבודות תבוצענה העבודות שטחי בתוך או/ו איתם הגובלים בשטחים, זה

 בתוספת הקבלן את יזכה לא ל"הנ הפעולה ושתוף התאום. לעבודתם והפרעות עכובים ולמנוע, אלה גורמים עם פעולה

  .כלשהיא תשלום

 לתאם, לא אם ובין בתכניות מסומנות הם אם בין, קיימות מערכות מיקום לוודא הקבלן על הביצוע תחילת לפני כן כמו

  :כדוגמת, למערכת האחראי המתאים הגורם של חשבונו על השגחה ולהזמין

  חשמל אספקת רשת. א

 רק תבוצע העבודה. חשמל ועמודי כבלים בקרבת עבודה לפני ימים 3 לפחות, ת"רש מטעם השגחה חשבונו על יזמין הקבלן

  .ת"רש של מפקח בנוכחות

  ת"רש של תקשורת קווי. ב

 תבוצע העבודה. קרקעיים תת תקשורת קוי ליד עבודה לפני ימים 3 לפחות, ת"רש מטעם השגחה, חשבונו על, יזמין הקבלן

  .ת"רש של מפקח בנוכחות רק

  .הקבלן באחריות הביצוע לפני ואישורן ת"לרש התוכניות הגשת

  .מקורות. ג

  .ת"רש של אחזקה גורמי. ד

  .שנדרש כפי נוספים גורמים וכן סטטוטוריים גורמים. ה

  .באתר הפועלים קבלנים. ו

 לרבות, ואישורם הנחיותיהם את ולקבל בדבר הנוגעות הרשויות עם עבודתו מהלכי את לתאם יהיה הקבלן על כן כמו

  .שיידרש כפי הכל ,שנדרשים תנועה הסדרי לצורך גם,'וכו צ"מע, המשטרה עם התאום

  תנועה והסדרי רכב כלי לתנועת הפרעות מניעת  13.00



, גידור י"ע הסוגים מכל רכב כלי לתנועות ותקלות הפרעות למניעת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל חשבונו על ינקוט הקבלן

 תצפית אנשי או/ו התנועה להכוונת קבועים עובדים והצבת הלילה בשעות מהבהבים פנסים קביעת, תמרור, שילוט, סימון

  .רצונה ולשביעות הרשות שתקבע וכפי המקובל לפי ב"וכיו רכב עם

 המוזכרים המתקנים כל יציבות את שיבטיחו באמצעים גם לנקוט הקבלן על מטוסים תנועת בקרבת המבוצעות בעבודות

  . חשבונו ועל הקבלן י"ע יבוצע לעיל האמור כל. מטוסים הדף בפני לעיל

  .המכרז סעיפי ביתר הוצאותיו את לכלול ועליו כנדרש תנועה הסדרי עבור תשלום כל לקבלן ישולם לא

  האבט מסוף לפעילות הפרעות מניעת  23.00

 ברחבות, במסלולים שימוש במיוחד, מסוףה פעילות כי שתבטיח בצורה להתבצע חייבת שהעבודה בחשבון לקחת הקבלן על

  . כלל יופרעו לא ובשטחים

 חוזה שלפי העבודה לצרכי מיוחדים והוראות נוהלים או קבע נוהלי( מסוףה מנהל הוראת אחר בדייקנות למלא הקבלן על

 סידורי, וחומרים רכב, ציוד ריכוזי, כנדרש ובלילה ביום העבודה אתר גבולות סימון תנועה צירי בדבר"), הוראות" להלן זה

 שידרשו המיוחדים התקנים לרבות( המותרים והרכב הציוד סוגי, עבודה שעות משמעת, ייצור מתקני מיקום, תאורה

  '.וכד בטיחות סידורי, המותרים העבודה וימי שעות), עליהם

  :הבאים התנאים שנתמלאו לאחר רק בעבודה יתחיל הקבלן

  ".הוראות"ה את המפקחמ בכתב קבל. א

 למלא ומסוגלים ההוראות את מכירים ידו על המועסקים משנה קבלני לרבות עובדיהם על ספקיו, שעובדיו וידא. ב

  .אחריהן

  .ההוראות מילוי להבטחת הדרושים הסידורים כל את עשה. ג

  .הביצוע תקופת להארכת עילה ישמש ולא כלשהיא תשלום בתוספת הקבלן את יזכה לא לעיל האמור

  קיימים סלילה שטחי על הגנה  33.00

 צורך לכל דרך צורת או, מצע, בטון, מאספלט קיימים סלילה שטחי פני על מכני ציוד או רכב תנועת למפעיל תורשה באם

 קיימים סלילה לשטחי שיגרם נזק כל, כך גם. בלבד פניאומטים בגלגלים מצוידים להיות חייבים הציוד או הרכב כלי, שהוא

  .המפקח רצון לשביעות חשבונו ועל הקבלן י"ע יתוקן

  זהירות אמצעי  43.00

  :דלהלן הזהירות אמצעי בכל, חשבונו על, הקבלן ינקוט ,דלעיל בסעיפים לאמור בנוסף

 נמצאים בהם בשטחים והחפירה הפירוק, ההריסה לצרכי ישתמש בהם לכלים ביחס המפקח אישור את יקבל  .א

  .שהוא סוג מכל קרקעיים-תת מתקנים

 מטעם לבצעה אשור שנתקבל לאחר אלא, שהיא כל עבודה תבוצע לא וכבלים חשמל מתקני נמצאים בהם במקומות  .ב

  .הוראותיו ולפי הרשות מטעם מוסמך נציג

  . דין כל להוראות בהתאם אחרים או" בונים כאן" כנדרש אזהרה שלטי יתקין הקבלן  .ג

  .דין כל הוראות לפי בביצוע המערכות קווי כל את זמני בשילוט יסמן הקבלן

  .הכביש כוון אל מהמדרון אבנים נפילת, באתר פעילותו זמן בכל מקרה בכל ימנע הקבלן

  קיימים ומתקנים מבנים  53.00

 בו באזור מותקן ולציוד, קיימים ומתקנים כבישים, מסלולים, מבנים לשלמות אחראי יהיה הקבלן לעיל לאמור בנוסף

 או/ו למבנים התחברות לרבות, העבודה מביצוע כתוצאה להם להיגרם העלול נזק כל חשבונו על ויתקן העבודה תבוצע

, חשמל צינורות לרבות( הקבלן עבודת של החופשי למהלך המפריע מתקן גילוי עם. קרקעיים-תת או/ו עיליים מתקנים

  .בו הטיפול אופן על הוראות ולקבל למפקח מיד להודיע הקבלן על'), וכד וביוב מים, תקשורת

. עבודתו מהלך כדי תוך להיפגע העלולים קרקעיים- ותת על מתקנים של מיקומם את המפקח אצל מראש לברר הקבלן על

 וביצוע, הקיימות קרקעיות-והתת העל המערכות של לבדיקה מהאחריות הקבלן את פוטר זה אין, לעיל האמור כל למרות



- תת ובמתקנים במערכות פגיעה למניעת האמצעים כל נקיטת תוך', וכו בטונים, חציבה עבודות לרבות, העבודות כל

  .השונות הרשויות של פיקוח ותיאום הזמנת לרבות, ועיליים קרקעיים

, חשבונו על לתקנם ומתחייב, ולמתקנים למבנה שייגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר הוא כי בזה מצהיר הקבלן

 המפקח פסיקת. ל"הנ מהנזק כתוצאה שנגרמו, העקיפות והן הישירות הן, ההוצאות בכל ולשאת, המפקח רצון לשביעות

  .סופית הינה ,שייגרמו הנזקים בגין הקבלן בהם שיחויב הפיצויים או/ו ההוצאות לגבי

 הגנה אמצעי או זמניות בתמיכות קיימות ותעלות כבישים, מסלולים, קיימים מתקנים, מבנים על, חשבונו על, יגן הקבלן

 ויהיה, ופסולת אבק לרבות זה חוזה לפי עבודות ביצוע עקב נזק כל מפני, ההנדסי המנהל הוראת לפי, אחרים מתאימים

 מיוחדים במכשירים השימוש, קיימים מתקנים לגילוי חפירות .המתקנים או/ו המבנים של התקינה הפעולה להמשך אחראי

 הוצאה כל וכן המוסמכים הגורמים עם ותיאום, בידיים מקומיות חפירות לרבות מידע איסוף, וגלויים מיקומם לבדיקת

  .הקבלן על חלים, ל"הנ המתקנים של שלמותם לקיום הנדרשת אחרת

  גישה דרכי  63.00

  :לאתר גישה לדרכי בהקשר הבאות הדרישות את למלא הקבלן על

 אותו שישמשו השונות והעבודות החומרים ספקי של העבודה רכבי לכניסת הסידורים כל את בחשבון לקחת  .א 

  .העבודות לביצוע

  .במקום הקיימים הקשיים על הנהגים כל את לידע לדאוג  .ב

 עיכוב לכל אחראי יהיה הקבלן .בעתיד ולתחזוקה שלו העבודה לאזור גישה שתבטיח באתר דרכים לסדר הקבלן על  .ג

 גמר לפני. התשתיות וקבלן המפקח עם יעצותיבהת קבעת הדרכים מיקום. שיהא סיבה מכל גישה חוסר בגלל בעבודה

. תחזוקה לצורך במקומן להשאירן או בחלקן או בכללן הללו הדרכים את להרוס אם המפקח הוראות לקבל עליו העבודה

 ישולם לא. היחידה מחירי בתוך הקבלן י"ע בחשבון לקחית לתחזוקה או לביצוע השונים למקומות גישה דרכי ביצוע עלות

  .ביצועם עבור בנפרד

  וחשמל מים  73.00

 להשתמש תרשה והרשות במידה. לעבודתו הדרושים וחשמל מים של להספקה לדאוג שעליו בחשבון לקחת קבלןה על

  :  הבאים התנאים לפי הדבר ייעשה, הקיימות ברשתות

  .ידה על לה שיקבעו התנאים ולפי הרשות י"ע שיקבעו במקומות תעשנה ההתחברויות  .א

 הקבלן על תחולנה )לקדמותו המצב והחזרת( העבודה בצוע בתוך הסרתם ושל התחברויות התקנת של ההוצאות כל  .ב

   .בלבד

 הצריכה התאמת לבדוק קבלןה על.  כבלים באמצעות שתבוצע בתנאי חשמל הזנת לקו להתחבר אפשרות תינתן   .ג

 האתר בלוח ההגנות בין טובה סלקטיביות שתתאפשר כך האתר לוח את ולתכנן הכבלים ומהלך העבודה באתר הצפויה

  .המפקח לאשור אותם ויגיש מתאימות תכניות יכין קבלןה. הראשי בלוח להגנה

  קיימים גבהים על ערעור  83.00

 אותן הקבלן יבדוק, העבודה בביצוע הוחל בטרם גובה ונקודות מבנה מידות הכוללות תוכניות החוזה במסמכי נכללו 

 הניתנות והמידות הגבהים על ערער לא אך אותה ערך או הבדיקה את הקבלן ערך לא. העבודה התחלת לפני תוכניות

  .הקבלן ידי- על כמאושרות האמורות התוכניות את יראו, במבנה בעבודות החל בטרם בתוכניות

   גשמים מי הצטברות מניעת  39.00

 גשמים מי הצטברות למנוע כדי הדרושים האמצעים בכל חשבונו על, לנקוט הקבלן על, שהוא סוג מכל העבודות ביצוע בזמן 

 הגשמים מי הרחקת. המפקח של המוקדם אישורו את שיקבל למקום המירבית במהירות להרחיקם כדי העבודה בשטח

 הקבלן אם גם, לעבודות שייגרם נזק כל'. וכד שאיבה או/ו סוללות הערמת או/ו זמניות תעלות כולל האמצעים בכל תיעשה

 להוראות בהתאם חשבונו ועל הקבלן י"ע יתוקן המפקח של המוקדם אישורו את שקבלו הדרושים האמצעים בכל נקט

  .המפקח

  בטיחות הוראות  04.00



 בטוחים עבודה נהלי ועל אש בטיחות, לבטיחות המתייחסים המדינה חוקי כל על לשמירה אחראי יהיה קבלןה  . א

 בעבודות הקשורים אחרים ואנשים התעופה נמל עובדי לרבות, ועובדיהם מטעמו משנה קבלני, עובדיו לגבי ומקובלים

 עבודות( בעבודה הבטיחות תקנות פי על בעבודה הבטיחות להבטחת מוחלטת באחריות ישא קבלןה. זה בחוזה הכלולות

  .דין כל פי ועל בהן עדכון כל וכן 1988 ח"התשמ), בניה

 במסגרת המבוצעות העבודות בגין מוסמך עבודה מנהל למנות הקבלן על 1988 בנייה עבודות בדבר לתקנות בהתאם  . ב

 כתב ללא עבודה מנהל העסקת תורשה לא. העבודה משרד של האזורי למפקח רשום במכתב כך על יודיע הקבלן. זה חוזה

  . כנדרש העבודה משרד של המחוזי המפקח ידי על מאושר מנוי

 על העבודה למשרד להודיע הקבלן על. הבנייה באתר' וכו תאונות תרשמנה בו כללי פנקס להחזיק קבלןה על  . ג

  .כחוק והנדרש המתאים השילוט את ויתקין יכין וכן זה בחוזה הכלולות העבודות ביצוע התחלת

 את לצייד הקבלן על). התקנות של 77 סעיף( העבודה מנהל של הישירה הנהלתו תחת תבוצענה הריסה עבודות  . ד

  ).התקנות של 80 סעיף( הצורך לפי מגן ומשקפי בטחון נעלי, מגן בכובעי הריסה בעבודות העובדים

 משקפי, מגן כובעי'), וכו איזמלים, פטישים,סולמות( בהם שימוש ויוודא תקינים עבודה כלי לעובדיו יספק קבלןה  . ה

  .הצורך לפי הכל -) בגובה לעבודה( בטיחות חגורות'), וכו בטון שבירת, סיתות,חיתוך, ריתוך בעבודות( מגן

 בדיקה תעודות עם יהיו אחרים הרמה וכלי המנופים, האויר קולטי. תקין במצב יהיה הקבלן ישתמש שבו הציוד כל  . ו

, מוסמכים עגורנאים ידי על המנופים: דהיינו, לכך המוסמכים העובדים ידי על יופעל הציוד. מוסמכים בודקים של תקפות

 מושב סודר אם אלא אלה בכלים אנשים יסעו לא'. וכו מתאימים נהיגה רשיונות בעלי ידי על' וכו המלגזות, הטרקטורים

  .עבורם

 החשמל לניתוק הדרישה את. בניה או הריסה עבודות יבצע בהם באזורים החשמל לניתוק לדאוג חייב יהיה קבלןה  . ז

  .כוחו-באי או ג"נתב מהנדס לידי המפקח באמצעות להעביר עליו

 על, כן כמו. מוסמך חשמלאי ידי- על לכן קודם נבדק לא אשר משלו חשמלי ציוד החשמל לרשת יחבר לא קבלןה  . ח

  .המפקח באמצעות כוחו בא או התעופה בנמל לחשמל האחראי ידי- על לו הניתנות ההוראות כל על לשמור הקבלן

 ונתקבלה בתכניות במפורש הדבר נדרש אם אלא, אחרות ועבודות, חיתוך, לריתוך גלויה באש ישתמש לא קבלןה  . ט

 לכל זה בנושא מתאימות הוראות ימסור הקבלן. ביצועה ואופן העבודה ביצוע לגבי המפקח מאת לכך מפורשת רשות מראש

, נדרש ציוד לרבות, כבאי להצמיד, חשבונו ועל הקבלן באחריות, לעיל באמור לפגוע בלי. ועובדיהם מטעמו קבלנים, עובדיו

  :הבאות העבודות ביצוע זמן כל למשך נוכח שיהיה

  .דיסק באמצעות מתכות חיתוך) 1

  .אוטוגני ריתוך) 2

  .חשמלי ריתוך) 3

  .שונים לצרכים אש מקור כל הדלקת) 4

  .אש והולכת גצים היוצרת פעולה כל) 5

 דרישות וקיום בשטח עבודתם ביצוע לצורך, בגובה לעבודה הרשאה שקיבלו עבודים צוות להחזיק נדרש הקבלן  .י

  .הבטיחות

. החפירות ביצוע ומהלכי אופי לגבי הוראותיו ולקבלת המפקח אישור לאחר עד חפירות בביצוע יתחיל לא הקבלן   .יא

 הערמת של המקסימלי הגובה, העפר פסולת תונח היכן, החפירה עבודות יבוצעו כיצד להורות ת"רש בידי הרשות כן כמו

  .ב"וכיו הפסולת

 קבלןה את תחייב - נוכח אינו ההנדסי והמנהל במקרה גם אתר הבטיחות אחראי או הבטיחות יועץ הוראת  . בי

 מקרה בכל תינתנה הבטיחות ויועץ הבטיחות אחראי הוראות, למפקח כך על קבלןה ידווח - ביצועה לאחר. המיידי לביצועה

  .ובחתימתם בכתב

  .למיניהם הבטיחות גורמי ידי- על שיידרשו כלשהן הגנות ביצוע עבור תשלום כל ישולם לא  . גי

 תהיה שמירה חברת ידי-על המועסק שומר העסקת( באתר עבודתו תקופת כל במשך שומר בהעסקת מחויב קבלןה  .די

  .קבלןה חשבון על הכל -) התעופה שדות רשות ידי-על מאושרת



  ומלאכות חומרים   14.00

  חומרים. א

 ובלתי למחצה מוגמרים, מוגמרים מוצרים, חומרים :גדרמה חלק להיות ומיועד גדרה למקום שהובא מה כל הם חומרים

  .גדרה להפעלת הנדרש ציוד וכן אביזרים, מערכות ,מתקנים, מוגמרים

  והמלאכות החומרים טיב. ב

 שתעשה שהמלאכה מתחייב הוא. מספיקות ובכמויות ביותר המשובח מהמין בחומרים ורק אך ישתמש הקבלן  ) 1

  .ביותר משובחת רמה בעלת תהיה הגדר בביצוע

 חומרים לגבי יחודית דרישה או/ו מקורם או/ו ומוצרים חומרים אישור. והחומרים המלאכות לטיב אחראי הקבלן  ) 2

 לטובם והבלעדית המלאה מאחריותו הקבלן את פנים בשום יפטרו לא בהם השימוש לגבי הוראות או/ו מסוימים ומוצרים

  .בהם שימוש תוך המבוצעות והעבודות המלאכות לטוב או החומרים

 דרישת פי על לספק וכן שונים חומרים יצרני או/ו מקורות לגבי פירוט המפקח דרישת פי על לספק חייב הקבלן  ) 3

  .החומרים לטיב מאושר בדיקות מכון או/ו היצרן של מתאימים אישורים המפקח

 בהעדר. האמורים לתקנים בתכונותיהם יתאימו- הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים קיימים שלגביהם חומרים  ) 5

  .החוזה במסמכי שיצוינו הזרים תקנים החומרים יותאמו ישראלים תקנים

  .החוזה ממסמכי באחד שיצויינו הזרים לתקנים בתכונותיהם יתאימו מיובאים חומרים  ) 6

 החומרים למקורות ביחס הן המפקח אישור את לקבל חייב יהיה הקבלן, בכתובים מפורשת דרישה תבוא באם  ) 7

 מקור אישור אין פנים בשום כי במפורש בזה מוסכם אולם, החומרים אותם לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו יש בהם

 ממקור חומרים משלוחי לפסול המפקח בידי האפשרות. מקור מאותו המובאים החומרים לטיב אישור משמש החומרים

  .העבודה לצרכי מתאימים חומרים אותם אין אם, מאושר

  ערך שווה חומר  .ג

 להציע הקבלן רשאי," ערך שווה או" ההערה בציון, חומר של המסחרי שמו או היצרן שם זה מסמך שמצויין מקום בכל

  . הנספח במסמכי שנקבע כפי החומר את לספק יש, אחרים חומרים לגבי .הנדסי המנהל באישור ערך- שווה אחר חומר

  .זה בנספח המוצג לחומר הקבלן התייחס כאילו רואים, המיוחד במפרט המוזכר לחומר ערך-שווה חומר ציון בהעדר

  חומרים החלפת  .  ד

  . למפקח המוצר או החומר פרטי יגיש, הנספח במסמכי שפורט כפי שהוא כל חומר להחליף רצון הקבלן ויביע במידה

  :הבאים התנאים ויחולו במידה השינוי לאשר רשאי המזמין

  .בנספח שנקבע זה על ואיכותו בתכונותיו עולה או ערך שווה הינו החדש החומר) 1

 החדש החומר אם אף. הזמנים לוח הארכת או/ו כספית לתוספת הקבלן מצד לתביעה עילה תהווה לא החומר החלפת) 2

 אף אלה שינויים לאשר מתחייב המפקח אין מקרה בכל. בנספח עליו שסוכם המוצר או החומר על ותכונותיו באיכותו עולה

  .המפקח של הבלעדי דעתו בשיקול מותנה והאישור, לעיל התנאים יחולו אם

  חומרים אספקת  . ה

 למקום החומרים בהבאת הכרוכות הפעולות ויתר האחסנה, הפריקה, ההובלה, ההעמסה, האריזה פעולות את יבצע הקבלן

 לתנועה הפרעה תמנע החומרים אחסנת. שהיא דרך בכל ערכם הפחתת או זיהומם, קלקולם את שימנע באופן, הגדר

  .כלשהי להפרעה או, רגל והולכי רכב כלי של ובטוחה חופשית

  חומרים של מוקדמות בדיקות. ו

 על אישור המפקחמ ויקבל, החומרים לטיב בדיקות, מאושרת מעבדה באמצעות, הקבלן יבצע חומרים אספקת למועד סמוך

  . החוזה במסמכי לדרישות החומרים התאמת

  .יסופקו הם ממנו המקור ואמינות החומרים טיב להוכחת נועדו המוקדמות הבדיקות



 שלהם ובתיפקוד החומרים בכמויות בהתחשב, כמויותיהם ואת המוקדמות הבדיקות היקף את יקבע הפרויקט מנהל

 לאישור עד, המוקדמות הבדיקות על הקבלן יחזור, לביצוע אושרו שכבר חומרים במקור שינוי של מקרה בכל. במבנה

  .הקבלן על יחולו - לדרישות חומרים התאמת בדבר הוכחה על ההוצאות. החומרים

   אחריות תעודות  .ז 

 תמסר האחריות תעודות, היבואנים או הגדר יצרון י"ע מונפקות, אחריות תעודות של העתקים למזמין למסור הקבלן על

  .לשטח הגדר הבאת לפני למפקח

  ציוד  24.00

 קיום את להבטיח כדי בהם יהיה, גדרה ביצוע למטרת הקבלן ידי על יופעל אשר אחר ציוד וכל המכשירים, המכונות

 הקבלן על. תקין במצב ויתוחזק יסופק הציוד. שאושר הזמנים בלוח והעמידה, הגדר איכות לגבי שבמפרט הדרישות

  . טכניות תקלות של למקרה) רזרבה( עתודה בתור, נוסף זהה ציוד או, חילוף חלקי שיהיו להבטיח

, הזמנים לוח לפי הביצוע בקצב התקדמות יאפשר שלא או, לעיל כאמור האיכות את מבטיח אינו המפקח לדעת אשר ציוד

 הזמן פרק תוך וזאת, לדרישות המתאים אחר ציוד במקומו ויביא הגדר ממקום יסלקו הקבלן - תקין טכני במצב שאינו או

  .המפקח שיקבע

 כמפורט' וכיוב מים שאיבת, סימון, תאורה, לבטיחות הנדרש הציוד כל הביצוע זמן בכל ברשותו ימצא כי מתחייב הקבלן

  .החוזה במסמכי בכל

  המבוצע על הגנה 34.00

  .מכניות ופגיעות אקלימיות השפעות בפני והמלאכות החומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל יאחז הקבלן

 וינקוט' וכו אלקטרוניקה, שילוט, גדר, לסוגיהן מערכות, חשמל לוחות: כגון, בבנייה מוצרים על הגנה הקבלן יבטיח, כן כמו

. המפרט לדרישות בהתאם וזאת, העבודה לסיום עד המוצרים ועל המלאכות כל על לשמירה האחרים האמצעים בכל

  .המקובלת המקצועית לפרקטיקה בהתאם - מסוימת מלאכה או מוצר, חומר לגבי במפרט כאלו דרישות בהעדר

  גדרה מקום ניקוי 44.00

 גדרה מביצוע כתוצאה שהצטברו והאשפה החומרים עודפי את הגדר ממקום, המפקח הוראות ולפי יום מדי יסלק הקבלן

 מתקני כל ממנו ויסלק הגדר מקום את הקבלן ינקה ממנה קטע או כולה העבודה גמר עם מיד. האתר לגבולות מחוץ אל

 נקי כשהוא גדרה את וימסור שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת, האשפה, ציודו, המיוחדים החומרים, הגדר

 לעיל כמפורט הכל ובסיומה העבודה מהלך כדי תוך המקום ופינוי ניקוי. המפקח של רצונו לשביעות למטרתו ומתאים

 של רצונו לשביעות הכל, כאמור, הגדר מקום את פינה לא או/ו הגדר מקום את הקבלן ניקה לא. הקבלן חשבון על ייעשה

 ההוצאות את ולנכות הקבלן חשבון על זאת לעשות הרשות רשאית תהיה, המפקח ידי על לו שנקבעה תקופה ותוך המפקח

 שנגרמו לנזקים ביחס הרשות נגד שהיא תביעה בכל לבוא הקבלן יוכל לא זה במקרה. מהרשות למפעיל שיגיע סכום מכל

 הפינוי תקופת בתוך הגדר ממקום אותם הוציא לא הקבלן ואשר הקבלן של רכוש כל או ארעיים מבנים, חומרים, לציוד

 הוצאות עקב שתבוא שהוא צד מאיזה תביעה כל בעד הרשות כלפי אחראי יהיה הקבלן, כן כמו. המפקח ידי-על לו שנקבעה

  .הגדר ביצוע ממקום מטעמו או הקבלן ידי-על ופסולת שיירים

  

  עפר ועודפי פסולת סילוק 54.00

 מאושרים שפיכה מקומות אל, מסוף לשטח מחוץ אל יסולקו חפירה עודפי לרבות, שימוש בו שאין אחר חומר כל וכן פסולת

 ועל הקבלן של והבלעדית המלאה באחריותו הינו זה חומר וסילוק ההיתרים השגת. השונים והגורמים הרשויות ידי- על

  .חשבונו

  כרייה אישורי 64.00

 שנחפרו הנדרשת כרייה חומרי כמות כל לגבי ישראל מקרקעי ממינהל כרייה אישורי לקבל חשבונו ועל הקבלן באחריות

  .זה חוזה י"עפ בשטח

   מתקן תיקו) adeMs A ( עדות תוכניות  74.00



 .ת"לרש ביצוע מהנדס" ע חתומות כשהן ויסופקו חשבונו ועל הקבלן י"ע וכנוי מתקן תיקו) as made ( עדות תוכניות 5 סט

  .ת"רש דרישות פי-על בקובץ מדידהה את יעביר הקבלן בנוסף

  המנהל י"ע שאושרו ביצוע במסמכי שינויים 84.00

 הסבר בצרוף מתוקנות תכניות ידו על יוגשו, המפקח י"ע שאושרו ביצוע במסמכי שינויים הקבלן י"ע וידרשו היה  . א

  .בתכנון השינוי לדרישת והסיבות לביצוע הזמנים לוח לגבי ממנו הנובעות ההשלכות ,השינוי מהות לגבי

, וציוד חומרים ובאישורי ביצוע מפרטי ,בתכניות מלווים המקוריים הביצוע מסמכי במתכונת יוגשו השינויים  . ב

  ).הצורך במידת(

  .לעיל כמפורט ביצוע מסמכי אישור של לזה זהה בתהליך השינוי הצעת את לדחות או לקבל יכול המפקח  . ג

 הקשורות עלויות זאת ובכלל, ידו על היזומים השינויים בגין שהיא כל תוספת ידו על תדרש לא כי מצהיר הקבלן  . ד

  .דחייתו או לשנוי אישור לקבלת המתנה בזמני

  אומדני ביצוע של הקבלן 49.00

  .הגדר ביצוע עלות באומדן ילווה התכנון משלבי אחד כל  . א

  .וספקים מבצעים קבלנים עם התקשרות תוצאות למפקח יציג הקבלן  . ב

 במחיר מבוצעות וההתקשרות במידה גם( מפורטים כמויות כתבי פי על יהיה ההתקשרות ותוצאות האומדנים כל  . ג

  .בניה לעבודות הכללי המפרט כללי פי על שיוכנו), פאושלי

  .הביצוע אומדני לגבי גם תקפות תכנון מסמכי אישור לגבי ההוראות כל   .ד

 ייחשבו, ומחירים הכמויות כתבי על המבוססים התקשרות בחוזי או/ו ביצוע באומדני שיכללו היחידה מחירי  . ה

  .ההוצאות, החומרים, העבודה כל ערך את ככוללים

 לא" או/ו" היחידה במחירי כלולות יהיו העבודות כל" או/ו" הקבלן חשבון על" או/ו..." כולל המחיר" כגון משפטים אזכורי

  .לעיל מהאמור לגרוע בהם ואין כהדגשה באים ב"וכיו..." מחיר תוספת כל תשולם

 במפורש אחרת נקבע אם אלא, להלן המפורטות ההוצאות את אף יכללו היחידה מחירי, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

  :להלן המפורט את היתר בית לרבות, החוזה ממסמכי באחד

  .עליון ופיקוח לתכנון טרחה שכר) 1

  .בניה אגרות) 2

 החלים והמסים שלהם הפחת, בה נכללים ושאינם בעבודה הנכללים עזר וחומרי לסוגיהם מוצרים זה ובכלל החומרים כל) 3

  '.וכו מכס, בלו, קניה מס לרבות, עליהם

 המפרט של המתאים בפרק המתוארות העבודות כל כולל, החוזה לתנאי בהתאם ביצוע לשם הדרושה העבודה כל) 4

 עבודה לביצוע דרושות הן אבל, המצורפים במסמכים ביטויו את מצא לא שתיאורן עבודות לרבות, הכללי או/ו המיוחד

  .המיוחדים בתנאים והמתוארות העבודה בביצוע הכרוכות הנוספות ההוצאות כל כן וכמו, ובמידה מושלמת

  .איכות והבטחת בקרת, עדות תכניות, והרכבה יצור תכניות, למדידות ההוצאות כל) 5

, אחר ציוד וכל ארעיים מבנים, רכב כלי, דרכים, מיוחדים הגנה פיגומי, םפיגומי, מכונות, מכשירים, עבודה בכלי השימוש) 6

 ושכר סיכה, שמנים, דלק, לתיקונים הוצאות, העבודה בגמר ופירוקם הגדר במקום אחזקתם, הרכבתם הוצאות לרבות

  .ומכונאים מנופאים, נהגים

 הובלת וכן ופריקתם העמסתם זה ובכלל, וממנו העבודה מקום אל, למעלה המפורטים, עבודה כלי, החומרים כל הובלת) 7

  .וממנו העבודה למקום עובדים

 בתקופת תיקונים הוצאות לרבות, שבוצעו העבודות שמירת וכן, ושמירתם' וכו המכונות, הכלים, החומרים החסנת) 8

  .הבדק

  .אוויר-מזג של והפרעות נזקים בפני, שלישי וצד העובדים, העבודות, מוצרים, החומרים על הגנה הוצאות) 9

  .משרדיות והוצאות סימון, מדידה, עבודה הנהלת הוצאות )10



, שלישי וצד העובדים, העבודות של ביטוח הוצאות, הסוציאליים הממשלתיים המסים כולל, וההיטלים המסים כל )11

  .מ"מע כוללים אינם המחירים. החוזה בתנאי לנדרש בהתאם

 הוצאותיו זה ובכלל) העקיפות והן הישירות הן( אותם מחייבים החוזה שתנאי והקבלנים הקבלן של הכלליות ההוצאות )12

  .וגידורו באתר התארגנות הוצאות לרבות, והמקוריות המוקדמות

 והמיוחדים הכלליים התנאים במילוי הקשורות והוצאות, הביטוח ומימון, רווח פרמיות, הערבויות, הביול הוצאות )13

  .נספחיו על זה בחוזה הנזכרים

  .בחוזה או/ו המיוחד במפרט המתואר העבודה לטיב אחריות )14

  .והקבלנים הקבלן רווח )15

 קבלני עבודות בשילוב הקשורות, הקבלן רווח כולל, והקבלנים הקבלן של ישירות והבלתי הישירות ההוצאות כל )16

  .הגדר בביצוע הקשורים אחרים וגורמים משולש חוזה באמצעות המועסקים והקבלנים, המשנה

 מיקום וניקוז פסולת סילוק, לשימוש ומוכן נקי הגדר ומקום הגדר ממסירת הנובעות והקבלנים הקבלן הוצאות כל )17

  .לעת מעת הגדר

  - :ב הקשורות ההוצאות כל )18

  .הגורמים כל עם תיאום) א(

  הקבלנים שאר עם העבודה סדר וקביעת ביצוע, שיתוף) ב(

  .באתר והגורמים

  .באתר הקיימת לפעילות ותקלות הפרעות למניעת זהירות אמצעי) ג(

  .הכולל הביצוע טיב שיבדקו לקבוצות אתר שירותי מתן) ד(

 או/ו באתר הביצוע לטיב בדיקות עריכת לצורך ומטעמו המזמין ידי-על שימונה מי לכל דרוש שיהיה הסיוע כל הגשת) ה(

  '.וכו העבודה משרד, החשמל חברת", בזק, "הטכניון, י"מת כגון: מהאתר דוגמאות לקיחת

  .המפקח ידי על ואישור תאום) ו(

 והתחייבותו במקום המתנהלת הסדירה העבודה בצרכי מירבית התחשבות תוך עבודתו את לבצע הקבלן התחייבות )19

 תפריע שלא בצורה ציוד או/ו חומרים והנחת, שהוא סוג מכל והפרעות תקלות למנוע מנת על יכולתו כמיטב ולעשות

  .לתנועה

 או בכללן והריסתם, הבנין חלקי לכל במשאית או במכונית גישה שתבטיח פנימיות דרכים רשת לסדר הקבלן התחייבות )20

 קיימת דרך של נטרולה עקב זמנית עוקפת דרך זהה ברמה לבצע וכן. המנהל להנחיות בהתאם במקומן השארתן או בחלקן

  .עבודה אותה ביצוע בסוף לקדמותו המצב והחזרת כלשהי עבודה מביצוע כתוצאה

  .העבודה של ומושלם מקצועי, תקני לביצוע הנדרש כל )21

  הכמויות כתב בסעיפי מופיעות שאינן עבודות מחירי  05.00

 י"ע שמבוצעות עבודות של סעיפים הכמויות בכתב קיימים לא באם .הרשות לנהלי בהתאם תבוצע זה מסוג עבודות הזמנת

  :כדלהלן תהיה התמחור שיטת, הקבלן

 .הכמויות כתב לסעיפי) בהתאמה( פרורטא .1

 אילת אזור מקדם בתוספת) שיפוצים דקל לא" (דקל" מחירון לפי אזי, הכמויות כתב לסעיפי התאמה אין באם .2

 תוספת ללא העדכני" דקל" מחירון של 60 פרק לפי יהיו עבודה שעות מחירי. העדכני" דקל" במחירון הנקוב י"עפ

 .נוספות שעות עבור

 ."דקל" במחירון 60.6 לפרק בהתאם כפופים יהיו י'ברג מכני ציוד מחירי

, משנה קבלני או וחומרים ט"שכ עלויות על בהסתמך הקבלן של מחיר לניתוח בהתאם" דקל" במחירון אין באם  .3

 וכלליות הנהלה הוצאות כל בגין ומלאה ומוחלטת סופית כתמורה 12% עד בתוספת המפקח י"ע שייבדק ניתוח

 .כולל רווח ובגין

 .העבודה ביצוע לאי סיבה מהווה אינה מחיר על הסכמה אי .4



 שיטת. עצמו דעת על לבצען רשאי הקבלן ואין המפקח של בכתב מוקדמת בהוראה מותנה אלו עבודות ביצוע .5

 .זה חוזה/מכרז פי על הקבלן של שהיא מחויבות בכל לפגוע מבלי וזאת המפקח י"ע תקבע העבודה

 בוצעו שלא זה סעיף לפי עבודה שעות ישולמו לא. ביומו יום מדי ביומן המפקח י"ע יעשה אלו עבודה שעות רישום .6

 .לעיל כאמור נרשמו ולא

 .ראשי קבלן רווח תוספת לקבלן ישולם לא" דקל" מחירון י"עפ המבוצעות עבודות שעל בזאת מודגש .7

  ביצועם עבור ותשלום שבוצעו עבודות חלקי של מחיר קביעת  15.00

  :הבאים באופנים עשהית הקבלן י"ע שבוצעו עבודות חלקי של מחיר קביעת  . א

 בכתב הרלוונטים בסעיפים הנקוב המחיר ולפי בפועל הכמויות פי על 30% ישולמו לאתר החומר אומל הבאת עם) 1

  .הכמויות

 בכתב הרלוונטים בסעיפים הנקוב המחיר ולפי בפועל הכמויות פי על 20% עוד ישולמו היסודות עבודות אומל סיום עם) 2

  . הכמויות

 הרלוונטים בסעיפים הנקוב המחיר ולפי בפועל הכמויות פ"עבמצטבר)  100%( התמורה יתרת תשולם העבודות סיום עם) 3

  .הכמויות בכתב

  הצמדה

  הצמדה בעבור תוספת כל לקבלן תשולם ולא סופיים הם הגדר הקמת עבור החוזה מחירי

, לסטטיסטיקההמרכזית  הלשכה של הבניה תשומות מדד לפי הצמדה תוספת תשולם הגדר בתחזוקת העבודה כל עבור

  . הצדדים שני ידי על החוזה חתימת ביום הידוע המדד לפי יקבע הבסיסכאשר מדד 

 .הצמדה תוספות ללא הם דקל מחירון לפי שנקבעים מחירים

  קבלה בדיקות   25.00

, עבודה טיב להוכחת הנדרשים המסמכים כל את למסור הקבלן על המפקח י"ע קבלה ביצוע ולפני העבודה סיום עם . א

  .מטעמו האיכות ובקרת המתכנן אישור לרבות

 ביצוע לפי וזאת, הביצוע לאחר המעודכנות התכניות ובצרוף מתאים מכתב בליווי למפקח הקבלן ימסור האישורים כל את

  .הרשות נציג ידי על הקבלה

  השלמתו לאחר הגדר בביצוע או/ו בתכנון פגמים  35.00

 את לתקן חייב הקבלן יהיה. החוזה לתנאי בהתאם שלא מביצוע והנובע החוזה תקופת תוך, בתכנון לרבות בגדר פגם נתגלה

  .מחדש ולבצע הקיים את לפרק חייב הקבלן יהיה, לתיקון ניתן אינו הפגם ואם, הוא חשבונו על בו הכרוך וכל הפגם

  כותרות  45.00

  .המסמכים תוכן בפירוש להן להזדקק ואין בלבד הקריאה לנוחיות נועדו החוזה מסמכי שאר ובכלל זה שבמסמך הכותרות

  הפרויקט מסירת טרם הקבלן חובת  55.00

 לרבות, הפרויקט של טכני תיעוד לרשות למסור הספק על. לרשות הפרויקט את הספק ימסור העבודות בתום  .1

 הגדר יצרן מאת אישור גם לרשות הספק ימסור, לרשות הפרויקט יימסר בטרם. המכרז במסמכי כאמור עדות תכניות

 ומסירתה הגדר הקמת להשלמת הנדרש כל ב"וכיו הקבלה מבדקי, ההתקנה עבודות כי) מטעמו מהנדס באמצעות( ל"בחו

  .ידיו-על מאושרים לרשות

  .הרשות ידי על שיוגדרו ובתכנים בהיקף הגדר ולתחזוקת לתפעול הדרכה הרשות עובדי עבור יערוך הספק - הדרכה  .2
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  ופירוק הכנה עפר עבודות – 01 פרק

  

  :היתר בין כוללות זה חוזה במסגרת ופירוק הכנה עפר עבודות  .א

  יידרש אם מערכות לגילוי חפירה  -

  .משוחררות אבנים הרחקת  -

  .חישוף  -

  .למבנים חפירה  -

  .סימון עבודות  -

  ).השתית( יסוד קרקע הידוק  -

 כל יבשים יהיו העבודה שאזורי כדי הדרושים האמצעים לכל לדאוג הקבלן על". יבש"ב תבוצענה העבודות כל  .ב

  .השונים היחידה במחירי מחירם את לכלול הקבלן ועל, בנפרד ישולמו ולא ימדדו לא השונים הייבוש עבודות. הזמן

 במסגרת נכללות לא באתר כללית חפירה עבודות.  בלבד למבנים לעבודות תקפים זה בפרק הכלולים הסעיפים  .ג

  .זה חוזה

  

  משוחררות אבנים הרחקת  01.02

  כללי  .א

 ביציבות פוגע שאינו באופן עובדים ולהגעת חומר להעברת הגישה דרכי ויאותרו הגדר תוואי יסרק העבודה תחילת לפני

  .מפעילותו כתוצאה וליפול להינתק העלולות אבנים להרחיק הקבלן באחריות. בחזותו או הקיים המדרון

  לתשלום המדידה  . ב

  .הגדר הקמת עבודות לביצוע המתייחסות היחידות במחירי ככלולה תראה והתמורה בנפרד זו עבודה על ישולם לא

  

  חישוף  01.03

  כללי  .א

 המינימלי באופן הסלע וברגי, הגנה רשתות, הגדר עמודי לביצוע המיועד באזור הקרקע פני חישוף עבודות יבצע הקבלן

  .מאושר פסולת שפיכת לאתר הוהרחקת, פסולת הוצאת כוללת העבודה. תקינה עבודה המאפשר

    .העבודה לביצוע המפריעות רופפות אבנים הרחקת גם כוללות אלה עבודות

  :ותשלום מדידה  .ב

 ובמפרט לעיל הנאמר כל את יכלול והמחיר המפקח ידי על שיוגדרו בגבולות, שטח ר"מ לפי תימדדנה החישוף עבודות

  .הפסולת והטמנת סילוק ויכלול הכללי

  

  סימון התוויה, מדידות   01.04

  : את יכלול הסימון. הקבלן של מוסמך מודד י"ע יסומן הגדר של המדויק המיקום

  .הגדר עמודי מיקום  .א

  .היסודות או/ו הסלע ברגי של תפיסה נקודות  .ב

 בטוחים ובדיקה איתור שתאפשר בצורה להקמה הדרושה הנקודות רשת את להכין הקבלן על יהיה ל"הנ הנתונים סמך על

  .החלקים כל של



 על דיחוי ללא לשקמן עליו יהיה, העבודה ביצוע בזמן בהן פגיעה של ובמקרה בקפדנות הסימון נקודות על לשמור הקבלן על

  .ואחריותו חשבונו

  :ותשלום מדידה

  .הגדר עבודות לביצוע המתייחסות היחידות במחירי ככלולה תראה והתמורה, ל"הנ העבודה עבור בנפרד ישולם לא

  

  )אנרגיה סופגת לגדר יסוד עבור( למבנים חציבה או/ו חפירה  01.05

 הבטיחות ותקנות הקרקע תנאי לפי בשיפועים יחפור הקבלן. הכללי המפרט של המעודכן 01 לפרק בכפיפות תבוצע העבודה

 מפרטב למפורט בהתאם תבוצענה החציבה או/ו החפירה עבודות, הקבלן מצד המתכנן להנחיות ובהתאם בנדון הקיימות

 במבנים היציבות וערעור סדקים יצירת למנוע כדי מירבית ובזהירות ידניים בכלים תעשה תדרש באם חציבה. הכללי

 ללא ידו על יתוקן זו עבודתו עקב שיגרם נזק וכל הקיימים המבנים יציבות על האחראי הינו הקבלן. הסמוכים הקיימים

  .נוסף תשלום

 י"ע מורשה למקום) למבנים חוזר למילוי מתאים שאינו או/ו מיותר חומר, (מהאתר החפור החומר סילוק כוללת העבודה

  .הרשויות

 ללא, מדוייקת, איטית עבודה דורשת זה באזור עבודה. וציבורית נופית מבחינה רגיש באזור מתבצעת העבודה: לב לתשומת

 לא. האפשרי בהקדם ויפונה הרשויות עם ומתואם תחום באזור יאגר החפור החומר. בשטח מזערית פגיעה ותוך חריגות

  .המדרכה או הכביש בקרבת חפירה עודפי הנחת תותר

  :ותשלום מדידה

  .הגדר עבודות לביצוע המתייחסות היחידות במחירי ככלולה תראה והתמורה, זו עבודה עבור בנפרד ישולם לא

  

  מקורית יסוד קרקע הידוק  01.06

 שאין במקומות. טו.ש.א.א מודיפייד לפי המכסימלית מהצפיפות 95% של לצפיפות החפירה בתחתית השתית את להדק יש

  .במקום המפקח י"ע שיידרש כפי או סלע

  . ויברציונית פלטה או" בומג" כגון מתאימים מכניים בכלים יעשה ההידוק

  :ותשלום מדידה

  .הגדר עבודות לביצוע המתייחסות היחידות במחירי ככלולה תראה ובתמורה, זו עבודה עבור בנפרד ישולם לא

  

  יתר חפירות  01.07

 מקווי החורגת יתר חפירת לבצע אין, בתכניות המסומנים המדויקים לקוים בהתאם החפירה עבודות את יבצע הקבלן

 או, סימון שאין ובמקומות. ברור באופן צבעוניים סרטים עם ביתדות יסומנו הדיקור קווי. והמאושרים המתוכננים הדיקור

  .במקום המפקח י"ע שיקבעו כפי החפירה עבודות יבוצעו ברור לא הסימון

 מהמפקח שיקבל להנחיות בהתאם החסר את ימלא הקבלן, המתוכננים מהקוים החורגת, יתר חפירת שבוצעה מקום כל

  . במקום

  .זאת עבודה בגין תשלום או פיצוי כל יקבל לא והקבלן, ימדד לא המילוי

   



  באתר יצוק בטון עבודות – 02 פרק

  כללי  02.01

  :הבאות והעבודות המבנים של ביצוע כוללות זה בחוזה המזוין בטון עבודות  .א

  .15 -ב מסוג רזה בטון  )1(

  .30-ב ביסודות בטון  )2(

  .לפחות 30 -ב מסוג יהיו, לעיל מפורטים שאינם העבודה של השונים בחלקים בטון  )3(

  .טובים בקרה בתנאי יוכנו הבטונים כל

  .  הכללי במפרט 02' מס לפרק בכפיפות יבוצעו, עבורם הזיון וכן הבטונים עבודות כל  .ב

 במקרה. כלל קטימה מצוינת לא בתכניות אם גם מ"ס 2 2X תהיה הקטימה מידת. קטומות תהיינה הפינות כל  .ג

  .בתכניות המופיעה המידה תקבע – שונה בתכנית המצוינת הקטימה ומידת

 צינורות בתוך שיושחלו מגולבנים פלדה ברגי י"ע תבוצע הקשירה – הטפסים לקשירת קשירה בחוטי להשתמש אין  .ד

P.V.C .התבניות פרוק עם שליפתם שיאפשרו, מזה זה מודולריים במרחקים.  

  .לבטון מחוץ הבולט קשירה בברזל להשתמש אין

 וללחצים היציקה לקצב יותאם תבניות חוזק. בטון משאבת י"ע תבוצע) רזה לבטון פרט( הבטונים כל יציקת  .ה

  .החפירה דפנות כנגד יציקה תורשה לא. תבניות עם תמיד תתבצע היציקה. בהתאם הדפנות על המתפתחים

 2.0X הלוחות גודל. הלבידים בין המישקים אטימות הבטחת תוך, לבידים טפסות י"ע יבוצעו משוריים משטחים   .ו

  .לפחות' מ 1.0

 עבור תוספת כל תשולם לא. הדרושים החפיה ואורכי בתכניות שמופיע כפי אורכן בכל פלדה מוטות לספק יש   .ז

  . לחפיה הנוספים האורכים

 כל ללא הקבלן ידי על יסופק הדרוש מרחק לשמירת הפלדה מוטות להעמדת הדרושות והתמיכות הסולמות כל   .ח

  .תשלום תוספת

 הוצאות באמצעות הקשוי הבטון של החוזק את לבדוק ניתן המותר מהחוזק פחות יהיה הבטון שחוזק במקרה  .ט

  .המפקח של בכתב אישור התקבל בהם במקרים רק – גלילים

 הקבלן. הבטון מפני הצמנט מי ויסולקו מ"מ 7 לעומק ורצוף יסודי חיספוס יקבלו העבודה תפרי כל – עבודה תפרי  .יא

  .הביצוע להמשך אישורה לאחר דוגמא שתשמש העבודה התחלת לפני חספוס דוגמת יכין

 לא המפקח הוראת או/ו במפרט או/ו בתכניות למפורט בניגוד מביצוע הנובעת המפקח הוראת לפי העבודה הפסקת )9(

  .כלשהוא בפיצוי הקבלן את תזכה

 כל של מבוקר ריטוט לאפשר מנת על האתר מהנדס ידי על יאושרו אשר במקומות פתחים בתבניות ישאיר הקבלן  .יג

  .הבטון נפח

  .החמיטה שיטת לפי S‐150 ("5)יהיה הבטונים של הסומך דרגת החוזה של המסמכים באחד אחרת נאמר לא אם.          יד

  .אחרת במפורש נאמר אם פרט מ"ס 5 יהיה הזיון מוטות כיסוי  .טו

  

  מובא בטון   02.02

  :הבאים האישורים ולקבלת לתנאים כפוף יהיה מובא בבטון השימוש

 או הטכניון ידי על יינתן כזה אישור( זה במפרט הנדרש בטיב המובא הבטון את לספק המפעל של כושרו אישור  )1(

  ).התקנים מכון

  .האתר אל המובא הבטון את שיובילו המערבלים סוגי לגבי אישור   )2(

  .דקות 90 על יעלו לא!) ביחד( וההמתנה ההובלה זמני   )3(



 על והמים האגרגטים קירור: כגון( מתאימים אמצעים ננקטו אם אלא, חם אויר במזג מובא בטון באתר יוצק לא   )4(

 על תעלה שלא הבטון טמפרטורת על שמירה שיבטיחו), אחרים מאושרים אמצעים או, לתערובת קרח תוספת ידי

  .יציקתו בעת, מעלות 32 של המותר המכסימום

-על מוספים" כולל, לבטון המוספים) . מובא בטון( 601' מס הישראלי התקן של הדרישות בכל יעמוד המובא הבטון  )5(

  ).2003( 1 חלק, 466 י"ת של 3.2.1.4 סעיף בדרישות יעמוד", פלסטיים

  :הבאים הדברים לפחות יצויינו בה אשר בתעודה יהיה משלוח כל   )6(

  ).118 י"ת לפי( חוזקו מבחינת הבטון סוג  )א(

  .האצווה נפח   )ב(

  .הגס האגרגט של המירבי הנומינלי הגודל   )ג(

  .הסומך דרגת   )ד(

  .המזערית הצמנט כמות   )ה(

  .לתערובת המים הוספת מועד   )ו(

  ).נדרש אם( מיוחדים שירות לתנאי התאמה   )ז(

  ).נדרש אם( לשאיבה הבטון התאמת   )ח(

 בהתאם, מעכב פלסטי על מוסף או, פלסטי על מוסף: הסוגים משני לאחד יתאימו), פלסטיסיזר סופר( על מוספי   )ט(

  .1985 משנת, 3 חלק S.B 5075 הבריטי לתקן

  ).השתמשו אם( הכימיים המוספים סוג   )י(

  .באתר לתערובת להוסיף שמותר המירבית המים כמות   )יא(

  .הבטון ממפעל הנייד המערבל של היציאה שעת   )יב(

  .הספק במפעל האחראי חתימת   )יג(

  .ל"הנ הפרטים את המכילה משלוח תעודת הנהג בידי כשאין העבודה לאתר שמגיע מובא בטון שימת תורשה לא

  .העבודה אתר עם) אלחוט או( טלפוני בקשר להיות הבטון מפעלי על  )7(

 היציקה של תקין המשך המבטיחים באמצעים לנקוט עליו במנופים או במשאבות הקבלן משתמש בה יציקה בכל  )8(

  .התקלה מגילוי שעה חצי תוך וזאת קלקול של במקרה אף

 הבטונים הכנת על פיקוח לשם וכן, המובא הבטון מפעל של העצמית האיכות בקרת של תקינותה בדיקת לצורך  )9(

  .הספק במפעל לבקר רשאי המפקח יהיה) בדיקות עריכת כולל( הקבלן י"ע המוזמנים

  :ותשלום מדידה

  . הגדר במחיר כלול יחשב והוא זה לסעיף תשלום תוספת תהיה לא

  

  רזה בטון  02.03

  .מ"ס 5 של ממוצע בעובי רזה בטון

  הביצוע ודרישות תאור

 בהתאם תבוצע אשר משופעות או/ו אופקיות, מ"ס 5 של ממוצע בעובי) 15- ב( רזה בטון שכבת תושם, ליסודות מתחת

  .היסוד לקו מחוץ מ"ס 5 לפחות יבלוט הבטון. בתכניות המתוארים למפלסים

  :ותשלום מדידה

  . הגדר במחיר כלול יחשב והוא זה לסעיף תשלום תוספת תהיה לא

  



  5,3/4466 י"ת לפי מצולעת מפלדה זיון מוטות  02.04

  הביצוע ודרישות תאור. א

 עם במגע הבאים בשטחים. ובפרטים בחתכים או/ו בתכניות אחרת צוין כן אם אלא מ"ס 5 יהיה הזיון על הבטון כיסוי 

  .מ"ס 5 המינימלי הכיסוי יהיה הקרקע

 מצוייד להיות חייב המוטות את המייצר המפעל. 3,5/4466 י"ת הישראלי התקן לדרישות יתאימו המצולעים הפלדה מוטות

  .ISO 9002 לפי הסמכה בעל ויהיה", תקן תו"ב

 קבלת עם רק תיעשה בריתוך מוטות הארכת כאן האמור למרות( 5,3/4466 י"ת ל בהתאם יהיה המוטות וכיפוף חיתוך

 דלות( ASWE 7018 סימון בעלות אלקטרודות באמצעות הריתוך יהיה) בכתב( כזה אישור ינתן אם, מהמפקח בכתב אישור

  ).מימן

 י"ע שיאושר מומחה ממטלורג כך על אישור ולקבל, רתיכה שהפלדה לוודא יש ריתוכים בבצוע צורך יהיה בו מקום בכל

  .המפקח

 מתאימה הריתוך תסבולת כי להוכיח ידרש הקבלן. המפקח להנחיות ובכפיפות), 1 חלק( 466 י"ת הנחיות לפי יהיה הריתוך

  . חשבונו על וזאת, מדגמי לריתוך מתיחה בדיקות ביצוע באמצעות, לדרישות

 משמעות. 3,5/4466, 466/1 הישראליים בתקנים המפורט פי-על מוטות וכיפוף לחיתוך מתאים ציוד יהיה הקבלן ברשות

  .מוט קוטר כל עבור ומיוחד נפרד בסרן יעשה למוטות שהכיפוף היתר בין ל"הנ

  .העבודה בתוכניות המופיעות למידות מלא בתאום יהיו ויצוינו במידה והכיפופים החיתוכים לעיל האמור למרות

  ותשלום מדידה. ב

  .הגדר במחיר ככלול יחשב והוא והזיון סודותבי הבטונים לרבות זה לסעיף תשלום תוספת תהיה לא

   



 מדרונות באמצעות רשת להגנה מפני דרדרת אבניםהגנת  – 52פרק 

  מ ב ו א       52.1

, הינן מערכות המעוגנות בכבלים ובעוגנים שנועדו למנוע דרדרת RFN ( Rock Fall Netting(Protection))  ‐רשתות ההגנה 

  לגדר סופגת אנרגיה. מתחתאבנים במורד המדרון. מערכות אילו להגנה מפני נפילת אבנים אלה יבוצעו במדרונות 

בקטעים מסוימים, כפי שמצוין בתוכניות, תבוצע  מערכת רשתות  אנרגיה ומתחתיהתבוצע גדר סופגת  56כמפורט  בפרק 

וכבלים להגנה מפני דרדרת אבנים בין הגדר והמדרכה או הכביש. מערכת הכבלים והרשתות  תאפשר את ניקוי (סילוק) 

על ידי פתיחה וסגירה של ברגים באופן מוסדר ותדיר. הקבלן יתכנן את פרטי  האבנים שמתחת לרשת וביצוע תחזוקה

החיבור ועיגונה לקרקע ויגיש את פרטיה לאישור אצל המפקח לפני הביצוע. פרטי העיגון התאימו לדרישות התכניות 

  ולדרישות של יועץ הקרקע המחמיר מבניהם.

  חומרים      52.2

  הרשת   52.2.1

מ"מ לפחות. הרשתות יסופקו לאתר בגלילים, כאשר לכל גליל מוצמדת  2.7חוטים מגלוונים בעובי רשת הפלדה תורכב מ

  פתקית הכוללת את הנתונים הבאים:

  יצרן הרשת.  -

  עובי החוט.  -

  גודל העין.   -

  מידות האורך ורוחב.  -

  דרישות מינימליות לרשתות:     52.2.1.1

  מ"מ. 2.7עובי חוט מינימאלי:               

מקרון לפחות או ציפוי באיכות שוות ערך מאבץ  +  70ובעובי  918הגנה מקורוזיה בגילוון חם לפי תקן ישראלי   •
  אלומיניום .

  ס"מ. 7גודל אבן מקסימאלית עוברת דרך הרשת בקוטר   •

  . MPa550חוזק הפלדה של החוט לקריעה:        לא יפחת מ     •

  

  לדוגמה:מידות סטנדרטיות של רשת      52.2.1.2

                         

  ק"ג/מ"ר            עובי חוט        סוג      גודל עין                

                     1.4מ"מ       2.7      מ"מ  X 100 80    משושה-      

                 1.65מ"מ       3.0      מ"מ  X 143 83   מעויין-      

     

מ"מ, ±  0.07מ"מ מותרת סטייה של  2.7מכאן: לעובי חוט ±.  2.5%) לפי TOLERANCE WIREסטייה מותרת בעובי החוט (

  . BS 1052/80 BS 443/82מ"מ, זאת לפי תקן ±  0.075מ"מ מותרת סטייה של  3ולעובי חוט 



  ± .5%סטייה מותרת במשקל החוט   

  .% 4 - + /  16%סטייה מותרת לגודל עין: 

זאת ובתנאי למטרת ייצוב אבנים/מניעת נפילת אבנים במדרון ע רשת הגנה ייעודית הקבלן רשאי  להצי     52.2.1.3

או  BBA-שתעמוד בדרישות המינימום המפורטות לעיל ובתנאי שהרשת תהיה מאושרת על ידי מכון לאישור שיטות כגון ה

 Steel mesh for -  עבור   ETAעבור מטרה זו, כגון אישור  , מוסמכת לכך, /בינלאומיתעל ידי מעבדה לאומיתמאושרות 

retaining of unstable slopes.  

מ'ר של רשתות מהסוג  10,000רשתות ההגנה לרבות כל האביזרים הנדרשים יהיו מתוצרת מפעל אשר ייצר בעבר לפחות 

  המוצע.

  פרטי חיבור בין הרשתות וחפיות        52.2.2

  הרשתות יחברו בעזרת טבעות בשיטה ואביזרים המפורטים ומאושרים על ידי היצרן.   52.2.2.1

  כבלי פלדה        52.2.3 

  כבלים יעמדו אילו בדרישות הבאות:

. הכבלים מגולוונים 4חלק  1735מ"מ עומד בתקן ישראלי  12מ"מ/ 10מ"מ/  8כבלי פלדה יהיו שזורים ומגולוונים בעובי 
  מיקרון לפחות או בגילוון בעל איכות שווה ערך המכיל אבץ ואלומיניום. 70ובעובי  918ץ חם לפי תקן ישראלי בטבילה באב

 יחובר הרשתות של התחתון חלקב וכן, העליונים לעוגנים לקיבוע הרשתות דרך שיושחל נוסף כבל להעביר יש העליון בחלק
  .הנאספות האבנים וניקוי שחרור המאפשר באופן לעוגנים נוסף כבל ידי על

  בקצוות הכבלים יבוצע פרט קצה ע"י לולאה אשר תשמש לקשירה ולמתיחת הכבל בכלים המתאימים.

  במידה ובמערכת ישולבו כבלים לצורך עמידה בדרישות החוזק יעמדו גם אילו בדרישות הנ"ל. 

מ'  3המרחק בין כבל לכבל לא יעלה על הכבלים הללו יונחו על גבי הרשתות ויחוברו לעוגנים או לבורגי הסלע. במערכת כזו 
  בכל כיוון בו הכבלים דרושים.

  

  דרישות מינימליות למערכת ההגנה של כבלים ורשתות:        52.2.4

  טון למטר  10.5טון למטר בכיוון האנכי ו  19.1לקריעה לא יפחת מ יחד עם כבלים החוזק הכולל של הרשתות
קטע של רשת חופפת יחשב כרשת אחת לצורך  -הכבל העליון והתחתון בכיוון האופקי. חוזק זה אינו כולל את 

  חישוב החוזק.

 קטע של רשת חופפת יחשב כרשת  - טון למטר מרובע 4.5לקריעה לא יפחת מ  (ללא הכבלים) החוזק ל של הרשתות
 אחת לצורך חישוב החוזק.

 מקרון או ציפוי באיכות שוות ערך מאבץ  + אלומיניום . 70חם בעובי  הגנה מקורוזיה בגילוון 

  

  עוגנים  או בורגי סלע או מסמרי עפר        52.2.5

מ' ביניהם הן בכוון  2 –העוגנים יבוצעו בהתאם לסוג הקרקע או הסלע כפי שיתוכנן על ידי הקבלן  ובמרחק מינימאלי של כ
בתכניות. העוגנים יבוצעו בהתאם להמלצות יועץ קרקע וביסוס שישכר על ידי  אופקי והן בכוון אנכי ובהתאם למפורט

בדיקות עוגנים לצורך ביצוע  3הקבלן יבצע בתחילת העבודה הקבלן למטרה זו ובהתאם להנחיות היצרן, החמור מבניהם. 
  חות משני מטר. . העוגן יחדור לתוך סלע לא פטון 6.0 –שליפה להוכחת עמידות העגון לכוח נדרש שלא יפחת מ 

  . עלות העוגנים והבדיקות יהיו על חשבון הקבלן 

  מ"מ. 25העוגנים כוללים מוט מצולע מגולוון בחם עם הברגה בקצה בקוטר שלא יפחת 



יש להחדיר את מוט הפלדה לתוך חור קדוח בסלע בצורה שנשמרת המרכזיות של המוט על ידי שומרי מרחק מפלסטיק. יש 
  של המפרט הכללי (משהב"ט). 54ל ידי דייס צמנטי כמפורט בפרק למלא את חור הקידוח ע

יתכן הקטנת המרווחים בין העוגנים בהתאם לתנאי השטח, ועפ"י הנחית המפקח.  הקבלן יאשר את המלצות יועץ הקרקע 
  מטעמו עם המתכנן.

בכל שורה  3אך לא פחות מ מהעוגנים לפחות  5%ניסיון שליפה ל הקבלן על חשבונו יבצעלצורך אימות עמידות העוגנים 
  .מוסמכת בישראלאופקית. הבדיקה תבוצע על ידי מעבדת בדיקה 

  שלבי ביצוע   52.3

  ניקוי וסילוק     52.3.1

על הקבלן לסלק אבנים לא יציבות וצמחיה המפריעה לפרישת הרשת, בזהירות רבה ובאישורו של המפקח. יש להביא 

נופית וציבורית. עבודה באזור זה דורשת עבודה איטית, מדויקת, ללא בחשבון שהעבודה מתבצעת באזור רגיש מבחינה 

  חריגות ותוך פגיעה מזערית בשטח.

  עיגון עליון     52.3.2

מ' או יותר מקצה המדרון העליון (עפ"י תנאי השטח), יישום העוגנים יהיה עפ"י האמור  2התקנת העוגנים תבוצע במרחק 

ן את כל בורגי הסלע לפני הרשתות או להתקין רק את ברגי הקצה העליון לפני בסעיף עוגנים כמפורט לעיל. ניתן להתקי

  הרשתות ואת יתר הברגים אחריהן.

מ"מ בין העוגנים העליונים. לכבל זה יעוגנו הרשתות,  12בסיום התקנת העוגנים, יושחל כבל פלדה שזור בעובי מינימלי של 

ר בין שני צידי הרשת יבוצע בעזרת טבעת כל עין),  במרחק מינימלי כאשר הרשת תושחל ו/או תקופל (בביצוע הקיפול החיבו

  מ' מקצה העליון של הרשת.   0.5של 

  פריסת הרשתות        52.3.3

הרשתות יפרסו מראש המדרון לתחתיתו לאחר העיגון העליון, ויחוברו ביניהן לאורך השפה החיצונית לכל אורך המדרון  

  מ'. 0.2רוגין בכל עין שניה, כאשר החפייה האורכית המינימלית ביניהם כמוגדר . החיבור יבוצע לפחות לסי

במצב בו אורך הרשת אינה מספיקה יש להאריכה ע"י רשת נוספת בעלת אותו רוחב, כאשר החפייה המינימלית בין 

  מ'. 0.5הרשתות תהיה לפי הנחיות היצרן אך לא תפחת מ 

  עיגון תחתון        52.3.4

בתחתית המדרון (ליד משטח העבודה במפלסו הסופי), יבוצע פרט סיום ועיגון של הרשת בדומה לפרט הסיום בקצה העליון, 

מ"מ יושחל לאורך העוגנים בחלק התחתון, לכבל  זה יעוגנו הרשתות, כאשר הרשת  12כבל פלדה שזור בעובי מינימלי של 

ני צידי הרשת יבוצע בעזרת טבעות מגולוונות. טבעת לכל עין)  במרחק תושחל ו/או תקופל (בביצוע הקיפול, החיבור בין ש

מ' מקצה התחתון של הרשת . בחלק התחתון ייאסר שימוש בברגים שאינם ניתנים לפתיחה, בכדי לתת  0.5מינימלי של 

  אפשרות לפתיחה של הרשת מלמטה לסילוק אבנים שהצטברו וסגירתה מחדש בעזרת אותם היתדות.

   ואנכיים אופקיים  אלכסוניים בכבלים שיריון         52.3.5

ולאלו  ובמידת הצורך לקבלת חוזק נדרש לאילו  הרשת תשוריין בכבלי פלדה מעוגנים לעוגנים העליונים, התחתונים

  כדי להבטיח יציבות מבנה ההגנה. המדרון במשטח 

, המהדקים והמותחנים הנדרשים לכבלים צריכים להתאים בכל תפיסת כבל יש להשתמש בתימבלים. כל התימבלים

  לקוטר, חוזק וגילוון הכבל.



כל חיבור של הכבל (כולל במיקום של תימבלים) יש לחבר על ידי שלושה מהדקים לפחות, שניים מהם באותו כיוון והשלישי 

   לכיוון ההפוך. 

  התקנת פלטות עיגון  52.3.6

ימד האורך של הפלטה מאוזן. הידוק הפלטה יעשה על פי מפרט היצרן. יש לחתוך יש לנעוץ את פלטות העיגון ברשת כשמ

  ס"מ מעל למשטח הפלטה ולצבוע את קצה הבורג בצבע עשיר אבץ. 10-קצות ברגים הבולטים למעלה מ

  מדידה ותשלום        52.4

שטח רשת ההגנה בלבד. עבודות הגנת המדרון ימדדו לתשלום במ"ר לפי שטח ההגנה המוגמר ומותקן באתר כלומר 

התמורה כוללת כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. מבלי לסתור את הכלליות של האמור לעיל התמורה  כוללת כל 

החומרים  הציוד והעבודה, ניקוי השטח, סילוק אבנים לא יציבות, , כלל אמצעי החיבור, פלטות העיגון, עגני הסלע/העפר, 

 ליועץ תשלום, רבות התשלום למעבדה מוסמכת לביצוע כל הבדיקות הנדרשות , ניסוייםהתכנון, דרכי גישה, בדיקות, ל

  וכדומה . חפיות לא ימדדו ולא יושלמו בנפרד.    קרקע

  

  

  

  

 

   



  התקנת גדר סופגת אנרגיה להגנה מפני נפילת אבנים -  56פרק 

  מ' כפי שמסומן בתוכניות.  3ובגובה של  kj 500גדר סופגת אנרגיה של   56.1

 ETAG 027  ‐ Guideline for European  Technical Approval of-מערכת הגדר תתאים לדרישות והנחיות ה  56.2

Falling Rock Protection Kits,   במהדורתו האחרונה. מסמך זה מהווה חלק אינטגראלי ממפרט זה ועל הקבלן להחזיק

רק זמן ההתקנה, יהא נוכח באתר נציג של היצרן בעל ידע ברשותו העתק ממנו באתר העבודה. במהלך התקנת הגדר, ולכל פ

ותעודות המעידות על בקיאותו וניסיונו בהתקנה של  גדרות סופגות אנרגיה מסוג זה. למען הסרת ספק מודגש שלא תאושר 

  עבודת הרכבת הגדר ללא נוכחות של נציג היצרן כמוגדר לעיל.

  :מבנה הגדר מוגדר על פי חלקי המערכת הבאים  56.3

   –מבנה בולם   56.3.1

תפקיד: לשאת בעומס הפגיעה הישיר של מסת האבן המדרדרת על ידי קבלת דפורמציה אלסטית ו/או פלסטית, להעביר את 
  המאמצים לרכיב המחבר וליסודות.

יותר חלקים: רשת עיקרית עשויה כבלי מתכת ו/או מוטות מסוגים שונים . שכבות נוספות הכוללות בדרך כלל  רשת עדינה 
  מהרשת העיקרית עשויה כבלים או חוטי פלדה או חומרים אחרים.

    - מבנה תומך   56.3.2

תפקיד: לשמור על מבנה הבלימה זקוף. מבנה זה יכול להתחבר למבנה הבולם באופן ישיר או באמצעות מחברים 
  מתאימים.

יכולים להתחבר בתחתיתם באמצעות חלקים: עמודים עשויים מחומרים שונים ובגיאומטריה ואורך שונה. עמודים אלה 
  ווים.

   –מבנה מחבר   56.3.3

תפקיד: להעביר את המאמצים ליסודות. על מנת לאפשר דפורמציה ניתן להשתמש במחברים שמאפשרים התארכות בצורה 
  מבוקרת.

ות ומתקנים או מוטות מסוגים שונים וחומרים שונים, מצמתים, כליב- חלקים: חבלים מקשרים, כבלי פלדה, חוטי פלדה ו
  משככי אנרגיה .

ובהתאם לנתונים שיסופקו על ידי היצרן בהתאם  940היסוד יתוכנן על ידי הקבלן כך שיתאים לדרישות תקן ישראלי 

 על לכוחות שהתקבלו בניסויים. דוח הקרקע ודוח הביסוס הראשוני לקטע זה מצורפים בנספח א למכרז זה. הקבלן יבצע

 הביסוס ודוח הגיאולוגי הדוח של אימוץ או/ו שימוש. היסודות תכן לקביעת קרקע ח"דו ויכין עצמאי גיאוטכני סקר חשבונו

  ).00המצורפים הינו באחריות הבלעדית של הקבלן (ראה פרק 

   –דרישות כלליות   56.4

עמודי הגדר והרשתות המרכיבות את הגדר, יאפשרו התקנה של העמודים במרחקים  משתנים ובהתאם לשיפוע   56.4.1

  הקרקע כך שבסופו של דבר, הגדר תעניק הגנה מלאה על האתר כדרוש.

  כל קטע של הגדר (מודול) יאפשר החלפה עתידית פשוטה של כל רכיב, ויאפשר החלפה של רכיבים פגועים.  56.4.2

  כל קטע של הגדר יאפשר הקמה פשוטה על הקרקע והתקנה קלה באתר.  56.4.3

ס"מ. במידה והרשת העיקרית אינה עומדת  15 / ס"מ 15-יקרית לא יגדל מהפתח המכסימלי ברשת הגדר הע  56.4.4

  בדרישה זו יש להתקין שכבת רשת נוספת עדינה יותר המסוגלת לעצור אבנים בגודל הנדרש.



  תחום הטמפרטורה הנדרש לתפקוד:  56.5

   -10°c ÷ +50°c  בטמפרטורות המתאימות.יודגם על ידי ניסויים מתאימים המוכיחים את עבודת החומרים והמערכת  

  –דרישות לקיים (אורך חיים)   56.6

שנה לפחות. דרישות האחזקה של המוצר יתאימו לתפקוד  50מרכיבי המוצר והתקנתו יתאימו לתפקד לאורך זמן של  

ימים ממועד מתן  14בפרק זמן זה ויפורטו על ידי היצרן.הקבלן יפרט, במסמכים שיוגשו לרשות שדות התעופה בתוך 

דעה על הזכייה, את מערכת הגנה בפני קורוזיה של הרכיבים השונים של הגדר. בכל אופן נדרש שכל האלמנטים יהיו ההו

  מגולוונים בחם.

שנה. במשך תקופה זו התחזוקה של הגדר תהיה מינימאלית ותפורט במסמך שיסופק על  50נדרשת הבטחת קיים של לפחות 

קחת בחשבון מקרה של פגיעת אבן. הגדרת תקופת השירות כאמור היא ידי היצרן. תחזוקה מינימאלית זו אינה לו

  מינימאלית ואינה בהכרח אומרת שלאחר התקופה הזו, הגדר יוצאת מכלל שימוש.

  טרמינולוגיה  56.7

  רמת אנרגיה  56.7.1

ע בגדר רמת האנרגיה של מערכת ההגנה מפני סלעים נופלים מוגדרת ככמות האנרגיה הקינטית של גוש סטנדרטי הפוג

 - ,  וETAG 027, רמת אנרגיה בשירות שנקבעה לפי ניסוי המוגדר במסמך SEL- . היא מבוטאת כETAGהרשת לפי מסמך 

MEL.רמת אנרגיה מכסימלית ,  

  מדרון הייחוס  56.7.2

זהו המדרון במורד המערכת ובכיוון הנפילה. ההנחה היא שמסלול האבן לאחר הפגיעה בגדר יהיה מקביל פחות או יותר 
  למדרון הייחוס.

  גובה נומינלי  56.7.3

הגובה הנומינלי   נמדד במאונך למדרון הייחוס והוא המרחק המינימאלי בין הכבל העליון של הגדר וקו החיבור בין בסיסי 
  המעיד על גובה הגדר כמוגדר לעיל. ETAGהעמודים לפני הפגיעה. הקבלן יציג מסמך מאושר בהתאם למסמך 

   

  נומינלי (חתך)גובה  – 1איור 



  

  גובה נומינלי (חזית) - 2איור 

  הגדר אישור תנאי  56.8

 כולל המוצעת הגדר סוג את,הזכייה על ההודעה מתן ממועד ימים 14 בתוך  שדות לרשות שיוגשו במסמכים, יציג הקבלן

 בדרישות העומדות גדרות. זה ובמפרט שבתוכניות הנחיות בתוספת  ETAG 027 דרישות לפי עמידות על המעידים מסמכים

 להנחיות בהתאם שאינה אחרת בחינה שיטת לפי מסמכים יוצגו או חלקיים מסמכים יוצגו בהם גדרות. יאושרו אלה

ETAG ,תפסל הצעתו הגדר תאושר לא אם. הבלעדית דעתו שיקול לפי לאשר או לפסול רשאי והמזמין יבחנו המסמכים.  

  מאפיינים של המערכת המורכבת  56.9

  סיווג של גדרות  56.9.1

אין  0כמוגדר לעיל. עבור סיווג  MEL -ו SEL  -הסיווג של הגדרות להגנה מפני נפילת אבנים מוגדרת בעזרת שני פרמטרים 

  . SELצורך במבחן 

סיווג 

רמת 

אנרגיה 

01 234567 8 

SEL      -85 1703305006601000 1500 <1500

≥  

MEL 

100 250 5001000150020003000 4500 <4500

  

  מוגדר כמפורט: MELקטגוריות לגובה שאירי עבור 

  גובה נומינלי 50% ≥: גובה שאירי  Aקטגוריה 

  גובה נומינלי 50%גובה נומינלי < גובה שאירי <  B: 30%קטגוריה 

  גובה נומינלי 30% ≤: גובה שאירי Cקטגוריה 

  כוחות של מערכת הגדר על היסודות  56.9.2

ויסופקו על ידי היצרן. היצרן יספק את הכוח המכסימלי הפועל על  ETAG 027הכוחות ימדדו בניסוי כמפורט במסמך 
  כח.- היסוד וגם דיאגרמת זמן



  דרישות לגדר   56.10

  2: סיווג רמת אנרגיה 1גדר טיפוס 

  Bקטגוריה 

  מ' 3גובה נומינלי 

  תכנון וביצוע יסודות  56.11

ובהתאם לכוחות המכסימליים הצפויים על היסודות כמוגדר  940ודות של הגדר בהתאם לת"י הקבלן יתכנן ויבצע את היס
  לעיל.

  בתכנון היסודות הקבלן יתחשב בכל הנושאים הבאים:

  תנאי השטח הקיימים  •

  סוג הקרקע והסלע  •

  מיקום הגדר כפי שמופיע בתוכנית  •

  הכלים שניתן להביא לשטח  •

  לדרישות הגדר.חומרים ודרישות הקיים בהתאמה   •

ההנחה היא שביסוס הגדר יבוצע באמצעות מיניפיילים הקדוחים בתוך הסלע המקומי. הקבלן יכול להשתמש בשיטה 

  אחרת התואמת את הדרישות.

. מוטות הפלדה יהיו על חשבון הקבלן לכוחות השליפה המתוכננים מוסמכת כלונסאות מיניפייל יבדקו על ידי מעבדה

  למרכוז המוטות יש להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק.מגולוונים בחום. 

  לפני תחילת הביצוע הקבלן יגיש תוכניות ומפרטים לביצוע העבודות באמצעות מהנדס רשוי מטעמו.

  יסודות הגדר, כוללים בין היתר, את כל החיזוקים הנדרשים לביצוע הגדר כולל חיזוקים  עקב שינוי כיוון של הגדר וכדומה.

  ברגי סלע  56.12

ברגי סלע שהם חלק מהמערכת לייצוב הגדר יבוצעו בהתאם למפרט של יועץ הקרקע מטעם הקבלן לרבות הבדיקות 

. כמות הבדיקות יתאים לנדרש 4.01חלק  940. הברגים יתאימו לדרישות תקן ישראלי שיבוצעו על חשבון הקבלן הנדרשות

 10- ) ולא פחות מ3%(במקום  6%לית הנדרשת הינה  של התקן, הכמות המינימא 3לה בבתקן הנ"ל, אך במקום הכתוב בט

  ).5יחידות (במקום 

  שינויים במיקום הגדר  56.13

מ'  3.0 - לא תעבור יותר מ 500kj - התוואי המוצע של הגדר מתבסס על ההנחה שאבן הפוגעת בגדר בכמות אנרגיה של עד כ

שמיקום הגדר   ETAG -ויים במסגרת ההרשאה במציר הגדר אל המדרכה המתוכננת. הקבלן נדרש לוודא לפי תוצאות הניס

  מ' מציר הגדר. 3.0והתארכותה במקרה של פגיעה ללא קריעה, לא יאפשר לאבן לחדור לתחום של 

המיקום הסופי של הגדר יקבע על פי התנאים הטופוגרפים הקיימים בשטח וכך שתיתן את המענה האופטימלי לתפיסת 
. מיקום זה יוצע ע"י הקבלן, אשר יקבל את הסכמתו של המפקח לאחר קבלת הסבר אבנים שעלולות להגיע מהמדרון העליון

  על כך שהמיקום החדש המוצע נותן הגנה אופטימלית, במידה טובה יותר מזאת המוצעת בתוכנית.

  רשות  אינה מתחייבת לקבל את הצעת הקבלן ויכולה לשקול או לדחות על הסף ללא כל נימוק.

קבלן יציע הצעה חדשה או יבצע לפי התכנית או כפי שיקבע ע"י המפקח במקום. בהתאם אם תיפסל הצעת הקבלן, ה
  לקריטריונים המופיעים לעיל.



בכל מקרה מובהר לקבלן ששינוי במקום הגדר לא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו ועליו לקבת בחשבון שינויים אלה 
  במסגרת הצעתו. 

  ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה 14עופה בתוך מסמכים שהקבלן יגיש לרשות שדות הת  56.14

ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה את המסמכים  14הקבלן יגיש לרשות שדות התעופה בתוך לצורך בדיקת תכנון הגדר, 
  הנדרשים כדי להוכיח את עמידתו בדרישות ובין היתר:

  ETAG 027אישור על עמידות בדרישות   •

  כללי של מערכת הגדר תאור  •

  לצורך תכן היסודות תוצאות של ניסויים וכוחות הפועלים על היסודות  •

  סוגי החומרים השונים  •

  עמידה בדרישות הקיים  •

  נציג היצרן  56.15

שנים לפחות בהקמת גדר  3נציג היצרן יהיה נוכח באתר העבודה לכל פרק זמן הקמת הגדר. נציג זה יהיה בעל ניסיון של 
  אנרגיה עבור פרויקטים דומים של החברה. סופגת

  אישור הגדר לאחר ביצוע 16.56

בגמר העבודה יש לקבל את אישור היצרן המאשר, שביצוע המאשר שהגדר נבנתה בצורה תקינה ומתואמת לכל הנהלים 
  המקצועיים ולפי הנחיותיו.

  הגדר ולמתן האישור כנדרש. לצורך זה הקבלן יזמן ביקור הקבלן נציג מקצועי מטעם היצרן מחו"ל לבדיקת

  תחזוקה בשנת הבדק  56.17

הקבלן יבצע בקרה תקופתית ותחזוקה שוטפת במהלך תקופה השנה הראשונה לאחר הקמת הגדר. בתקופה זאת הקבלן 

יבצע לפחות ביקור אחד כל ארבעה חדשים ויגיש דו"ח המעיד על תקינות הגדר לרשות שדות התעופה.  הבקרות בתקופת 

לות: סריקת תוואי הגדר, תחזוקה שוטפת על פי הצורך  וכל הדרוש כדי להחזיק את הגדר במצב תפקוד תקין הבדק, כול

ומלא, והמצאת דוח הכולל את מצב הגדר, את המיקומים בהם נתפסו אבנים מידרדרות ברשת הגדר, דרגת הנזקים  ואת 

הדו"ח ייחתם ע" מהנדס אזרחי במדור מבנים  הטיפול שבוצע. הטיפול כולל את סילוק האבנים שנתפסו על ידי הגדר.

  מטעם החברה.

בכל מקרה למזמין שמורה הזכות לשנות את תדירות התחזוקה על פי שיקול דעתו. רשות שדות תעופה עשויה להזמין את  

הקבלן לביצוע טיפול כדי להחזיר את הגדר לקדמותה במקרה של תקלה או פגיעת אבן. העבודה כוללת החלפת רשתות, 

חלפת עמודי גדר פגועים, עיגון, כבלים, מחברים ועבודה ככל הנדרש.  הקבלן יתחיל בתיקון הגדר מיד לאחר קבלת ה

ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה, פרט אם יאושר אחרת על  15ההזמנה מרשות שדות התעופה ויסיים  את התיקון תוך 

של החוזה. כדי לאפשר את תיקון הגדר בלוח זמנים זה הקבלן ידי רשות. אי עמידה בלוח זמנים זה תגרור כהפרה יסודית 

מ"א לפחות  . אחזקת חלקי חילוף כאמור לעיל לא תשולם בנפרד והקבלן יכסה את הוצאותיו  20יחזיק מלאי גדר של 

ותו במסגרת סעיפים אחרים בכתב הכמויות. הקבלן יכין שביל מסודר לגישה לביצוע הבקרה והתיקונים הנדרשים ויכלול א

  .61.3.3נוהל פניה לקבלן לקבלת שירות וטיפול  בתקלות הינו כאמור סעיף במסגרת תכניות ההגשה. 



   מדידה ותשלום  56.18

הגדר תימדד כמערכת מושלמת הכוללת את התכנון, את היסודות, את נוכחות נציג היצרן ואת כל הדרוש לביצוע   56.18.1

המושלם של  הגדר, לפי מ"א. מחיר היחידה יהיה אחיד לגדר המותקנת במישור הכביש ולגדר המותקנת מעל המדרון , ללא 

מורה  כוללת כל החומרים  הציוד והעבודה, ניקוי קשר למיקום הגדר. מבלי לסתור את הכלליות של האמור לעיל הת

השטח, סילוק אבנים לא יציבות, , כלל אמצעי החיבור, פלטות ,יסודות, מיניפיילים, עגני הסלע/העפר, דרכי גישה, בדיקות, 

  וכדומה. גאולוג, קרקע ליועץ תשלום, לרבות התשלום למעבדה מוסמכת לביצוע כל הבדיקות הנדרשות , ניסויים

תחזוקה בשנת הבדק כולל תיקוני תחזוקה שוטפת ודוח תקופתי כמוגדר לעיל לא תשולם בנפרד והקבלן יכלול את   56.18.2

  הוצאותיו בגין עבודה זאת במחיר היחידה של הגדר.



 
 

  

 פרק 61 – תחזוקה
  נדרשות תחזוקה עבודות 61.01

 והקבלן, האנרגיה סופגת גדר של תחזוקה עבודות לבצע מהקבלן לדרוש המזמין רשאי ,הבדק תקופת לאחר

  .נוספות שנים תשע במשך להלן שמפורט כפי בתנאים אותם לבצע מתחייב

 מהתחזוקה כחלק בשנה פעמים 4 עד של בתדירות באתר המציע יבקר התחזוקה תקופת במהלך   61.02

 בכתב בהצעתו לנקוב ובהתאם פ"ע למציע ישולם שגרתיות תיקונים ועבודות אלו ביקורים בגין. השוטפת

  .הכמויות

  אבן נפילת או תקלה של במקרה תחזוקה עבודות   61.03

 או המסוף מנהל לקריאות ובכפוף לנדרש בהתאם תקלות הקבלן יתקן, בלבד והתפעול התחזוקה תקופת במהלך 

, תקלות לתיקון יזומות קריאות בגין) בלבד עבודה או, וחומר עבודה( כוללת תמורה לקבלן ישולם. מטעמו מי

  :כדלקמן לתעריפים בהתאם

 הנקובים הרלוונטים היחידה למחירי פרורטה מבוססים יהיו ועבודה חומר המצריכות תקלות תיקון 61.03.01

  . 20% בתוספת בחוזה הכמויות בכתב

 והציוד העובדים לכמות בהתאם למציע ישולם מהותי חומר וללא בלבד עבודה המצריכות תקלות תיקון 61.03.02

 אותו מתיקון 75% מחיר על יעלה לא התיקון מחיר ברם, מהם אחד כל של בפועל העבודה למשך ובהתאם שיעבדו

  :התיקון תמחור אופן להלן. חומר עם גדר של אורך

  .61.04 בסעיף הרשום פ"ע ישולם מהנדס בעבור. א

 61.04 לסעיף ובכפוף למקצועיותם בהתאם הכל – מקצועי או פשוט פועל או בהתאם ישולם פועלים בעבור. ב

  .לכך מעבר הן המקצועיות יכולתיו אם גם בדקל המופיע מקצועי פועל לתעריף מעבר לעובד ישולם לא כי מודגש

  .61.04 ובסעיף דקל במחירון לנקוב בהתאם ציוד בעבור. ג

  אבנים נפילת או בתקלות טיפולב הקבלן חובתו שירות קבלתל לקבלן פניה נוהל 3.0361.0

 שדות מרשות בכתב בהזמנה יבוצעו אבן נפילת או תקלה של במקרה אנרגיה סופגת לגדר נדרשים תיקונים

 או תיקון: היתר בין לכלול עשויה העבודה. לקדמותה הגדר את להחזיר מנת על הדרוש כל את ויכללו התעופה

 בתיקון יתחיל הקבלן .שידרש ככל ועבודה מחברים, כבלים, עיגון, פגועים גדר עמודי החלפת, רשתות של החלפה

 ניםתיקוה ויסיים שעות 48מ מאוחר ולא התעופה שדות מרשות עבודה תחילתל האקרי קבלת לאחר מיד הגדר

 אי. התעופה שדות רשות ידי על אחרת יאושר אם פרט, ההזמנה קבלת לאחר קלנדריים ימים 15 תוך הנדרשים

  .בחוזה שמוגדר הסכום י"עפ קנס גביית תגרור זה זמנים בלוח עמידה

 שנדרש הזמן תקופת בכל לפחות א"מ 20 של גדר מלאי יחזיק הקבלן זה זמנים בלוח הגדר תיקון את לאפשר כדי 

 במסגרת הוצאותיו את יכסה והקבלן בנפרד תשולם לא לעיל כאמור חילוף חלקי אחזקת. תחזוקה לבצע ממנו

  .הכמויות בכתב אחרים סעיפים

  

   .מבנים במדור אזרחי מהנדס" ע חתום תיקון ח"דו הקבלן יגיש התקלה תיקון בתום 61.03.04

, טלפונית ותמיכה מענה של שירותי גם לרשות הספק יעניק והתחזוקה והתפעול הבדק תקופות במסגרת 63.03.05

 שעות בכל חירום למענה טלפון קבלן ימסור וכן 8-16 שעות בין' ה-'א יומיים דהיינו המקובלות העבודה בשעות

  .היממה

  

 ללא ציוד ושכירת ע"ש מחיר 60 פרק ותשתיות בניה מחירי מאגר – דקל למחירון כפופים המחירים כל 61.04

  :כדלקמן אילת אזור תוספת למעט תוספות

 מסוף מנהל י"ע ויאושרו בפועל שיעבדו ע"לש בהתאם שכר ישולם הציוד או/ו העובדים עבודת תמורת 61.04.01

  .טאבה



 
 

  

 שנים 10 מעל נסיון עם פרויקט מנהל 60 פרק דקל במחירון לנקוב בכפול יהיה מהנדס בעבור התשלום 61.04.02 

 כשהוא בדקל המופיע המחיר יהיה השעתי המחיר, לחודש הינו הנקוב המחיר דקל ובמחירון מאחר. שנים 20 ועד

 ₪ 29,800/ 180" יהיה ע"לש המחיר 10/2015 מהדורה דקל מחירון פ"ע לדוגמה. בחודש ע"ש 180 - ב מחולק

  .ע"לש ₪ 165.66= לחודש

  

  .טאבה מסוף מנהל לאישור בהתאם עובד כל של ע"ש כמות אישור 61.04.03

 

  שוטפות תחזוקה עבודות 61.05

 או חודשים לשלושה אחד, בשנה פעמים ארבע עד תחזוקה עבודות במהלך, שוטפת תקופתית בקרה יבצע הקבלן

, הגדר תוואי סריקת: כוללת העבודה. הבדק תקופת לאחר שנים תשע של לתקופה המזמין של בכתב הזמנה לפי

 להסיר כדי. ומלא תקין לתפקוד הגדר את להחזיר כדי הדרוש וכל היצרן ידי על הנדרש פי על שוטפת תחזוקה

 בגדר שנתפסו האבנים כל הוסרו, מלא לתפקוד ומוכנים מתוחים ומרכיביה שהגדר יובטח ביקור כל לאחר ספק

 החלפת או, ר"מ לאחד עד הרשת תיקוני כגון קטנים תיקונים יבוצעו. מהגדר מ"ס 50 של למרחק עד נמצאים או

  : הנושאים את שיכלול מפורט ח"דו יגיש הקבלן סיור כל בגמר. שונים במקומות א"מ 10-ל עד כבלים

  .וסיומה העבודה תחילת של ושעה תאריך  -

  .ומיקומה הפעילות סוג, הגדר תקינות לצורך שבוצעו עבודות  -

  .ומסביבה מהגדר אבנים ניקוי של הצהרה  -

  .הקבלן מטעם בסיור משתתפים  -

  . מבנים במדור רשום מהנדס ידי על חתום יהיה ח"הדו  -

  

   ותשלום מדידה  61.06

  .61.03 סעיף לפי לקבלן ישולם אבן נפילת או תקלה של במקרה תחזוקה עבודות עבור  .1

 הבדק תקופת לאחר הראשונות שנים תשע למשך 61.05 בסעיף כמפורט שוטפות תחזוקה עבודות עבור  )2

 כל את ביצע, הגדר את בדק שהקבלן המאשר ח"דו קבלת לאחר יבוצע והתשלום באתר ביקור לפי לקבלן ישולם

 בכתב כנקוב יהיה ביקור כל עבור התשלום. תקינה בצורה ומתפקדת פועלת ושהמערכת הנדרשים התיקונים

 שוטפת תחזוקה עבור זה במפרט הנדרש בגין הוצאותיו כל עבור לקבלן מלא תשלום יהווה זה סכום. הכמויות

 הנדרש וכל תנועה הסדרי, הכילים, עבודה, האביזרים, החילוף חלקי, החומרים, ההובלות, הנסיעות לרבות

  .הגדר החזרת לרבות, מושלמת בצורה התחזוקה עבודות לביצוע

 שדות מרשות בכתב הוראה קבלת לאחר יבוצעו, לעיל כמפורט אבן נפילת או תקלה של במקרה תחזוקה עבודות

  .לעיל הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם התעופה

  

  

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  'דנספח 
  
  
  
  
  
  

  מסמכים הנדסיים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניםיתוכן עני
  

 הנחיות לתכנון -
 דו"ח גיאולוגי -
 דוח יועץ קרקע -
 כתב כמויות -
 תכניותרשימת  -
 תכניות -
  גשל רט" התייחסות -

  

  

  

  

  



 
 

  לתכנון הנחיות

  . שידרש ככל נוספים מתכננים ידי ועל מבנים במדור רשוי ישראלי מתכנן ידי על יוכנו התכניות

 יבדוק המפעל. הגדר את המייצר המפעל נציגי ידי על ובנוסף לעיל כמוגדר המהנדס ידי על חתומות יהיו התכניות

  .התכניות את ויאשר

  הקבלן י"ע לתכנון והנחיות קריטריונים.   1

  .הגדר של מפורט ותכנון מוקדם תכנון המזמין לאישור יגיש הקבלן

 תכנון לצורך אינפורמציה לקבלת הנדרשות העבודות כל לרבות, הנדרשים והמסמכים החישובים, התכניות פירוט

  .1.2.7 בסעיף ראה הגדר

  כללי   1.1

 ביסוס. ערך שווה מתאימה הגנה או 918 ישראלי תקן לפי בחם מגולוונת מפלדה עשויים יהיו הגדר האלמנטים כל

  .מיניפיילים או כלונסאות עם בשילוב מזוין מבטון יהיה הגדר

  מחייבים -  כלליים מפרטים   1.2

 המפרט דרישות ולפי משרדית הבין הועדה של הכלליים המפרטים בדרישות יעמדו זה חוזה במסגרת העבודות

 בין התאמה אי של במידה. האחרונה במהדורתם לדרכים הלאומית החברה של וגישור סלילה לעבודות הכללי

  .משרדית הבין הועדה של המפרטים קובעים, ל"הנ המפרטים

  מחייבים – מיוחדים מפרטים  1.2.1

•  ETAG  027  ‐ Guideline  for  European  Technical  Approval  of  Falling  Rock  Protection  Kits, 

  .יותר מאוחרת במהדורה

  הגדר לתכנון המחייבים תקנים  1.2.2

 אסופת מפרקי אחד בכל מפורטים, העבודה לסוג הרלבנטיים הזרים והתקנים הישראליים התקנים רשימת

  .בהמשך 1 בטבלה הנקובים ואלה המחייבים הכלליים המפרטים

  .מבניהם המחמיר התקן יופעל הזרים לתקנים הישראליים התקנים בין סתירה של במקרה

  .הפרויקט למנהל המפורט התכנון הגשת לתאריך העדכנית בהוצאתם יהיו הגדר לתכנון המחייבים התקנים

  '.וכו תיקון גיליונות, מעודכנים תיקונים, רוויזיות קיום לוודא הקבלן על

  .האירופי התקן יחייב, מסוים מוצר או חומר לגבי ישראלי תקן בהיעדר

  .מהמזמין בכתב אישור מחייב הזר בתקן השימוש לגבי אישור

  ישראליים תקנים  �

  התקן שם    י"ת' מס

  צמנט  1

  בטון לבדיקת שיטות  26

  מבנה חלקי ושל בניין חומרי של משקלם  109

  .הלחיצה וחוזק בייצור בקרה תנאי– מבניים לשימושים בטון  118

  אופייניים עומסים -במבנים עומסים  412

  אדמה ברעידות מבנים עמידות תכן  413

  רוח עומס -בבניינים אופייניים עומסים  414

  )החלקים כל(  הבטון חוקת  466



 
 

  בנייה בעבודות מותרות סטיות  789

  לבטון טפסות  904

  ברזל יצקת מוצרי ועל פלדה מוצרי על חמה בטבילה אבץ ציפויי  918

  בניינים ביסוס  940

  )רגל להולכי( ומסעדים מעקות  1142

  )החלקים כל( הפלדה חוקת  1225

  )החלקים כל( בגשרים עומסים  1227

  .הקשה בקדיחת כלונסאות  1378

  )החלקים כל( בטון לזיון פלדה  4466

  

  :זרים תקנים

   EN 10244‐2 האירופאי התקן  •

•  EUROCODE 7  

•  B.S. 1052 /80 

•  FHWA – SA – 97 ‐ 070 

  .המזמין י"ע שיידרש רלוונטי אחר תקן כל וכן

   המחייבות המינימאליות כלליות מידות  1.2.3

  :כדלקמן הם המחייבות המינימאליות הכלליות המידות

  .נקודה בכל הגדר של העליון לחלק עד הגדר תחתית מפלס בין נטו' מ 3.0 לפחות: הגדר גובה 

 לפני בכתב המפקח ידי על שיאושר כפי או/ו למכרז המצורפות הכלליות בתכניות המסומן פי על: הגדר אורך

  .הביצוע

  .בפועל הביצוע פי על יהיה התשלום אופן

 10 על תעלה זה שמרחק במקומות. נקודה בשום מ"ס 10 על העולה לקרקע הגדר תחתית בין מרחק תתאפר לא

  .השלמות יבצע הקבלן מ"ס

.  אבן פגיעת של במקרה הגדר מהתארכות יקטן לא הגדר אל, מכביש או, מחניון או המתוכננת מהמדרכה המרחק

  .אדם בני להימצא שעלולים מקומות עד שתגיע להתארכות יגרמו בגדר הפוגעים שאבנים מקרה בכל למנוע יש

  בניין חומרי  1.2.4

  בטון 

 לא עוד כל הבטון של הלחיצה חוזק בעניין. 466 י"ות 118 י"ת, 26 י"ת בדרישות העומד בטון לשימוש מותר

  . מחייבות 466 י"ת דרישות 118 י"ת של עדכנית גרסה פורסמה

  .1 י"ת י"עפ Cem‐1 צמנט יהיה לשימוש המותר הצמנט סוג

  :הבא בחוזק בטון לשימוש מותר

 30- ב בבטון שימוש יעשה קונסטרוקטיביים לאלמנטים, בלבד קונסטרוקטיבי לא לשימושים") רזה" בטון( 15-ב

  .קל בבטון שימוש לעשות אין, יותר גבוה או

  זיון פלדת



 
 

  . לחלקיו 4466 י"ת בדרישות תעמוד הזיון פלדת

  .4 חלק 4466 י"ת לפי בקר המשוך זיון ברשתות השימוש אסור

  פלדה

  ביסוס  1.2.5

 לכוחות ובהתאם מתאימים זרים תקנים או 940 י"לת בהתאם הגדר של היסודות את ויבצע יתכנן הקבלן

  .לעיל כמוגדר היסודות על הצפויים המכסימליים

  :הבאים הנושאים בכל יתחשב הקבלן היסודות בתכנון

  הקיימים השטח תנאי  •

  והסלע הקרקע סוג  •

  . ניסיון קידוחי הכולל חקר יבצע הקבלן

  בתוכנית שמופיע כפי הגדר מיקום  •

  לשטח להביא שניתן הכלים  •

  .הגדר לדרישות בהתאמה הקיים ודרישות חומרים  •

 להשתמש יכול הקבלן. המקומי הסלע בתוך הקדוחים מיניפיילים באמצעות יבוצע הגדר שביסוס היא ההנחה

  ).בהמשך טכני מפרט ראה. (הדרישות את התואמת אחרת בשיטה

 לפי בחם מגולוונים יהיו הפלדה מוטות. המתוכננים השליפה לכוחות מעבדה ידי על יבדקו מיניפייל כלונסאות

  .מפלסטיק מרחק בשומרי להשתמש יש המוטות למרכוז. 918 י"ת

  .מטעמו רשוי מהנדס באמצעות העבודות לביצוע מפורטות תוכניות יגיש הקבלן

 הגדר של כיוון שינוי עקב חיזוקים כולל הגדר לביצוע הנדרשים החיזוקים כל את, היתר בין כוללים, הגדר יסודות

  .וכדומה

  .הקבלן מטעם הביסוס יועץ י"ע יינתנו אשר הביסוס הנחיות סמך על יבוצע לגדר הביסוס תכנון

  .ETAG – מ שהתקבל האישור ולפי הגדר יצרן ידי על יסופקו עליו המופעלים הכוחות, הביסוס לתכנון

 הביסוס יועץ והנחיות התקנים י"עפ כנדרש הכל, מיניפיילים או קרקע עוגני של ניסיונות יבוצעו הגדר באתר

  .המתוכננים לכוחות הביסוס עמידות להוכחת, הקבלן מטעם

    .כנדרש אותם יבצע והקבלן ביסוס לצורך לבדיקות מפורט פרוגראמה יכין הקבלן מטעם המתכנן

  .הכמויות שבכתב הסעיפים ביתר הוצאותיו את יכלול והקבלן בנפרד ישולמו לא לעיל כמפורט הבדיקות

  הגדר חישוב  1.2.6

 מתאימה תכנה באמצעות הנדרשת אנרגיה ספיגת ורמת הגדר גובה של מפורט חישוב יגיש הקבלן מטעם המתכנן

  .לפחות' מ10 כל בחתכים יעשה החישוב. ROCKFALL תכנת כגון

 שמגיע אבן כל. מקרה בשום הגדר את יעברו לא שמעל במדרון המדרדרות שאבנים ספק כל מעל יוכיחו החישובים

  .ידו על תעצר הגדר אל

  .KJ 500 של מינימאלית אנרגיה ורמת, לעיל כמפורט המינימאלי בגובה יהיה הגדר

 ויבוצע יתוכנן, מהמינימום גבוה הנדרשת האנרגיה רמת או הגדר שגובה יוכיחו החישוב שתוצאות מקום בכל

  .החישוב תוצאות לפי הגדר

 בתחום אדם בבני פגיע כל שתמנע כך הגדר ולביצוע לתכנון הבלעדי כאחראי הקבלן את רואים מקרה בכל

  .למסוף גישה הפרויקט



 
 

  : כגון הגדר תכנון לצורך אינפורמציה לקבלת הנדרשות העבודות כל  1.2.7

  ניסיון קידוחי  -

  מעבדה בדיקות  -

  מדידות  -

  ניסויים  -

  .הקבלן ידי על יבוצעו

  .הכמויות כתב של הסעיפים ביתר הוצאותיו את לכלול הקבלן על, בנפרד ישולם לא אלה עבודות עבור

  להגשה מסמכים  1.2.8

  :הבאים המסמכים לאישור יגיש הקבלן מטעם המתכנן

  :תכניות  •

  1:200 מ"בק ארצית ברשת קואורדינטות רשימת באמצעות הגדר למיקום כלליות תכניות

  1:100 מ"בק ביסוס תכנית

  1:10, 1:25 ובדיקות ביסוס פרטי תכניות

  1:200 לרוחב חתכים

  1:50: הגדר פרטי

  :חישובים  •

  הביסוס חישובי חוברת

  .הגדר לביסוס מפורטות המלצות הכולל הקרקע יועץ ח"דו

  .הגדר חישובי חוברת

  טכניים מפרטים  •

  .המיוחדים הטכניים המפרטים כל

  .הגדר של ותחזוקה הרכבה הוראות

  המזמין ידי על שיידרש כפי לפרויקט הקשורים נוספים מסמכים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  דו"ח גיאולוגי
  

   



 
 

 דוח יועץ קרקע
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 
 

  כתב כמויות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 
 

  רשימת תוכניות

  

  רשימת התוכניות 

  

 שם תוכנית מס' תוכניתמס"ד

1GAS‐ST‐R90‐RW‐DD‐7001‐01   גדר סופגת אנרגיה תנוחה ופריסה 

2GAS‐ST‐R90‐RW‐DD‐7002‐00  גדר סופגת אנרגיה חתכים לרוחב  

3GAS‐ST‐R90‐RW‐DD‐7003‐01גדר סופגת אנרגיה פרטים 
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