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 ביצוע עבודות שיקום באר אנטילה על גדת נחל גרר

 
 תיאור העבודה 

 
שיקום באר אנטילה על גדת נחל גרר בסמוך לקיבוץ רעיםמפרט זה מתייחס לביצוע של   

 
  

 רשימת מסמכים 
 

פרקים:בדגש על האינו מצורף(, ו -בנייה  )בהוצאת משרד הבטחון, ההוצאה לאור  י לעבודות המפרט הכלל  
 

 2009                              מוקדמות                - 00                
 2011                               עבודות עפר            - 01   
                     2013      יצוק באתר                 עבודות בטון   - 02               

 2014                ת סלילת כבישים ורחבו - 51       
 1990      , ביוב ותיעול       קווי מיםעבודות  – 57       

 
 
 

פים. מצור שאינםכל המסמכים הרשומים מעלה מהווים ביחד את המפרט, בין שהם מצורפים או   
 
 

 הבהרה: 
בהוצאת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא להנחיות המפרט הכללי לעבודות בניין 

 משרד הביטחון, ההוצאה לאור. 
 

לליות הנ"ל לא  צורפו למסמכי המכרז ואם אינן ברשותו של הקבלן ניתן לרכשן בהוצאה לאור של  ות הכההנחי
ביב. א-תל  קריה,משרד הביטחון,  ה  

ם  לי תהיה אך ורק לגבי אופן ביצוע העבודה, חומרים בשימוש, בדיקות ועניינים הקשורילמפרט הכלהתייחסות  
נחיה הקשורה לאופן ההתקשרות או לטיבה, מועדי תשלום,  להנחיות המקצועיות הקשורות לעבודה. שום ה

סכומים לתשלום או לוחות זמנים של העבודה כולה לא  תהיה על פ י איז ה מפרט שהוא, והנחיות אלה יש לקרוא  
 אך ורק במסמכי החוזה של העבודה נשוא מפרט זה. 

 
 הצהרת הקבלן: 
וזכרים במפרט זה, כי קרא והבין את תוכנם,  ים המפרטים הטכניים הכלליים המשברשותו נמצאהקבלן מצהיר 

ת בהם. וגדרוות המסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישקיבל את כל הה   
 

וה נספח למפרט זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. זו מהו הצהרה   

 

 

 

 
 

 __________________ 
הקבלן  חותמת וחתימת  
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 מוקדמות   - 00פרק 

ולהוסיף כדלקמן:   ללי יש לתקן, להשליםשל המפרט הכ 00בפרק   
 

 00.01 – כללי 
 00.01.02 – הגדרות 

 
ר". בכל מקום  "רשות ניקוז שקמה בשוהמשרד", יש לקרוא  וא בכל מקום במפרט זה שבו מוזכרים "הממשלה 

ניקוז שקמה בשור", לרבות כל אדם המורשה  שבו מוזכר "המנהל", או "המהנדס" יש לקרוא "מהנדס רשות 
 בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו. 

 
 

 00.01.04 – אישורים מוקדמים
דרשים לצורך רשיונות והאישורים הנהקבלן למפקח את כל ה  לפני תחילת עבודתו וכתנאי לתחילת העבודה ימציא

ת כבלים, גז, "מקורות" ואחרות(  או גורם  ביצוע העבודה, מכל רשות, חברת תשתית )דוגמת "בזק", חברו
ך על פי חוק.  המוסמ  

 
  ךהקבלן ישיג את כל האישורים הנ"ל על חשבונו ובאחריותו, ויישא בכל התשלומים וההוצאות הנדרשים לצור

יונות. קבלת האישורים והרש  
 
 

 00.01.05 - בטיחות 
 

כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת 
בדים ועוברי אורח הקשורות בכל חלק של העבודה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם  של עו

אות של משרד העבודה או כל גורם מוסמך  החוקים, התקנות וההורויקפיד על קיום כל  וובסביבת ורכוש באתר  
 אחר בנושאי בטיחות העבודה.

 
מול חברת הפיקוח והמזמין   כונים שיאושר ע"י הקבלן, ימציא הקבלן ע"ח סקר סיודעת הזכייה לקבלן ה עם  

ביקורות באתר  חות יבצע ממונה הבטיודה מוסמך.הקבלן ימנה ע"ח ממונה בטיחות לפרויקט בנוסף למנהל עב
ה בטיחות.לא יתקבלו חשבונות ללא דוחות פיקוח של הממונ  דוחות לפיקוח.אחת לשבוע ויגיש   

 
הקבלן לא יחל בעבודתו אלא לאחר שקיבל את הנחיות הבטיחות של המזמין, למד אותן ואישר זאת  

 בחתימתו.
 

וכן למפקח האזורי של משרד  הפרוייקט שום למפקח כך במכתב רהקבלן למנות מנהל עבודה ולהודיע על על 
העבודה יפעל באתר ע"פ ההוראות  ( ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. מנהל 7דה תוך שבעה )העבו

ליו ויהיה נוכח באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות.  והכללים החלים ע   
 

לאחר שנקט כל אמצעי חרת, אלא ל פעילות א מדידה או כהקבלן לא יבצע עבודה כלשהי, כולל עבודות התארגנות,  
י המפקח.דרשים ע"י המזמין וע"י כל גורם אחר, והדבר אושר בכתב על יד הבטיחות הנ  

 
הנדרש על מנת להזהיר בני אדם  רה, שלטי אזהרה וסימון וכל דבר אחר  הקבלן יתקין מעקות, גידור זמני, תאו

מו. ובאתר עצ -שלא ברשות אם ברשות ואם   -העוברים בסביבות האתר    

 
עלות פתוחות וסוללות תלולות יסומנו באופן בולט.ת, תבורו  
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ירות כנדרש, והמזמין אמצעי זהגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת הקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק שיי
 לא יכיר בשום תביעות בנושא זה שתופנה על ידי הקבלן.  

ות מטעמו או  קנסות בגין אי קיום הוראות בטיח ל הקבלן  די, להטיל על דעתו הבלעהמנהל יהיה רשאי, על פי שיקו
מכח צו הפסקת  סיר ספק מובהר כי פיגור בעבודה עקב ימי בטלה על פי כל דין, בנוהל המפורט בחוזה. על מנת לה

 עבודה מטעמי בטיחות יחשב לכל דבר וענין כפיגור שבאחריות הקבלן. 
 

( לא תשולם  .01.0500בסעיף הבטיחות שלעיל )סעיף  הדרישות נדרש למילוירגנות וכל ה בעבור ביצוע, טיפול, התא
ה השונים בכתב  ות למילוי הדרישות הללו ככלולות במחירי היחידלקבלן כל תמורה נוספת ורואים את כל ההוצא 

 הכמויות. 
 
 

 00.01.09 - היקף המפרט 
 

ארת בתכניות  ודה המתורח כי כל עב ן זה מן ההכלתוכניות ועל כן אי יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה 
רט זה.תמצא את ביטויה במפ  

 
 

 00.03 - מתקנים תת קרקעיים
 

 00.03.00 - כללי 
 

ים,  קרקעי -קיימים מתקנים שונים וקווי צנרת, חלקם תתן יודע כי באתר העבודה ובסמוך לאתר העבודה בלהק
 שייתכן ולא סומנו בתכניות או שסימונם אינו מדוייק. 

 
של מתקנים וקוים כאלה, לסמנם ולנקוט   ן לוודא קיומם ומיקומם המדוייקוייב הקבלעבודתו מח לפני תחילת

למניעת פגיעה בהם.בכל הפעולות הדרושות   
 

לן את הנזק לאלתר, על חשבונו, בדרך ובאופן שיורה לו  ו במהלך העבודה, יתקן הקב היה ונגרם נזק למתקן כלשה 
 המפקח. 

 
 

 00.03.02 – גילו י מתקנים תת-קרקעיים 
 

קנים תת קרקעיים או התחברות אל מתקנים תת קרקעיים יבוצעו אך ורק בנוכחותו של  גילוי מת עבודות של
ר על ידו. המפקח רשאי בכל עת להורות על הפסקת  פקח, ולאחר שמועד העבודה תואם עימו מראש ואושהמ

הסביבה.   ים או אתמתקנים קיימן חיי אדם, העבודה במידה ונוכח כי הביצוע אינו תואם את המפרט או מסכ  
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 00.04 - תנאי הביצוע

 
 00.04.01 - אתר התארגנות 

 
 הקבלן יגיש תוכנית לאישור הפיקוח של אתר התארגנות. 

 
 תכולת אתר ההתארגנות:

 
מטר עם שילוט מתאים  2א. האתר יהיה מגודר בגדר איסכורית בגובה   

 
גנות.תר ההתארכל תוספת שהיא על א כל תכולת אתר ההתארגנות יהיה ע"ח הקבלן ולא תשולם  

 
 

 00.04.02 - מים
 

את המים הדרושים לביצוע העבודה   -באחריותו ועל חשבונו  -פק פרט הכללי, הקבלן יסשל המ 00כאמור בפרק  
תאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת, בצורה סדירה  וידאג לכל הסידורים המ

 ותקינה. 
 

או סוגי מים   קולחיםרכי העבודה שעל פי מפרט זה במי שפכים, ימוש לצוא יורשה ששום מקרה למובהר כי ב
 אחרים העלולים לגרום זיהומי קרקע או חוסר יציבות של הקרקע המהודקת. 

 
שהוא בעבודה זו מחוייב באישור מוקדם של המפקח.  מקור המים לכל צורך  

 
 00.04.03  - חשמל 

 
. ולפי הנחיית הרשויות השונות   ות במזמיןכל תלוללא  נו  ת חשמל לאתר על חשבובאחריות הקבלן להסדיר אספק

הוראות  לפי  המזמין  מצד  נוסף  תשלום  ללא  לאתר  אלו  אספקות  לקבל  הנדרשים  הסידורים  כל   יבצע  הקבלן 
 . כלליהמפרט ה

 
 00.04.04  - בדיקות מעבדה מוסמכת

 
פרויקט. לפרויקט תוקצה מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות בכל זמן ה  

זמינה.ה ע"י המהמעבדה תוקצ  
 

דיקות מעבדה.בגין ב  1.5%לקבלן יקוזז מהחשבון סך של   
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 00.04.05 - הגנה על חלקי עבודה 

 
טיח את המבנה מכל נזק העלול  הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להב  

י, ביוב  נגר עיל  זרימות שטפוניות ומילהיגרם על ידי מפולת אדמה, התמוטטויות קרקע חפורה או טבעית, 
ד סוף תקופת הביצוע ועד למסירת העבודה למזמין. ושפכים, תנועת כלי רכב ואנשים וכדומה, ע  

 
אחרים, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים  כל נזק, במידה שייגרם כתוצאה מגורמים אלה או מגורמים 

. ון המפקחחשבונו, ולשביעות רצ יתוקן על ידי הקבלן מיידית, על    -ובין אם לא   
 

רימה  תשתיות ומתקנים קיימים, כגון תשתיות, אפיקי זלקבלן ידוע כי חלקים מן העבודה נעשים בסמוך ל
קוי ניקוז גרביטציונים, קוי סניקה וקוי גרויטציה,  ונחלים, דרכים פעילות, קוי צנרת עילית ותת קרקעית, 

רות בעבודות בסמוך למתקנים  משנה זהיהקבלן מתחייב לנקוט תשתיות וקווי חשמל, גז, תקשורת וכדומה. 
בהם ולהביא בחשבון בעבודתו את אופן תפקודם של המתקנים הקיימים. קיימים, למנוע פגיעה   

 
י הזהירות והבטיחות הנדרשים על מנת למנוע פגיעה במבנה, בעובדים או  על הקבלן לנקוט, על חשבונו, בכל אמצע

ם. בסמוך למתקנים קיימיבציוד כתוצאה מהעבודות   
 
 

 00.04.07 - תיאום עם גורמים אחרים 
 

ם חקלאים ושמורת טבע ויער של קרן קיימת  ימוך לשטחעבודה מתבצעת בסהקבלן יודע כי ה  .א
   לישראל

לקבלן ידוע כי העבודה נעשית באתר שבו קיימות מערכות הנדסיות אחרות, ובהן תנועה ופעילויות של   .ב
ככל האפשר הפרעות   ימנעת כל עבודותיו באופן ש הקבלן מתחייב לעשו. יםאנשי תפעול וקבלנים שונ

יאום, הכרעה  לפעילויות הללו. הוראות סעיף זה במפרט הכללי, לגבי "גורמים אחרים" )שיתוף פעולה, ת
 תחולנה גם לגבי המתפעלים והקבלנים הפועלים באתר.   -במקרים של חילוקי דעות( 

 
 

 00.04.08 – לוח זמנים 
 

 00.04.08.00- כללי 
 

יג את כלל הפעילויות המתוכננות  המצ  –בפורמט גאנט  –זמנים מפורט  דתו יגיש הקבלן לוחילת עבולפני תח
ו ע"י אחרים אך קשורות ללוח הזמנים של עבודת הקבלן(, ואת האופן  לביצוע על ידו )כולל פעילויות שיבוצע 

יוסיף, ישלים ויתקן  זה. הקבלן יעדכן, חוב  שבו תתאפשר עמידה בדרישה הנ"ל בהתאם ללוח הזמנים הקבוע
הזמנים הנ"ל על פי הוראת המפקח עד שיקבל אישור המפקח ללוח הזמנים המוצג. לוח זמנים זה   לוח  את

ן ממועד אישורו ועד השלמת עבודתו, ולא תהיה ממנו כל חריגה. יחייב את הקבל  
 

 
 00.04.08.03-  עיכוב עבודות 

 
ודה שונים עשויה  וץ שונים, ובשלבי עב ית תחת בקורת של גורמי חנעש  הקבלן יודע ומסכים כי העבודה

כל תביעה  הביקורת. לקבלן לא תהיה  להידרש עצירת העבודה למשך של עד מספר ימים לצורך קבלת אישור
בקשר לעצירת העבודה עקב כך, והוא ימשיך בביצוע העבודה להשלמתה מיד עם קבלת אישור להמשך  

 העבודה. 
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 00.04.10 - ביצוע לפי מסמכים
 

  -המזמין ואת הקבלן אך ורק תוכניות הנושאות עליהן את הכתובת   בנה את, תחיילצרכי הביצוע  00.04.101
 על ידי המתכנן. אין לבצע כל חלק של   "לביצוע" או "טוב לביצוע" וחתומות

 העבודה לפי תוכניות שעליהן הכתובת "למכרז".                   
   

 00.04.102  כל שינ וי  המופיע במהדורה חדשה של תוכנית יחייב את ה קבלן מיום שקיבל את  
גם אם לא הודגש השינוי בתכנית.  –התוכנית                       

 
 00.04.103 פרטים הדרושים  לביצוע העבודה ואשר לא נמסרו לקבלן תכניות ביצוע   

חייב הקבלן להכין את    -ין  או שהתוכניות להם אינן מפורטות די –שלהם                     
תכניות הביצוע שלהם, להעבירן למפקח להערות ולאישור, ולהתחיל                       
קנו בהתאם לדרישות המפקח ואושרו על ידו.בביצועם רק לאחר שתו                     

 

עליו  . מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה הקבלן הוא האחראי הבלעדי למידות ולרומים 00.04.104
בכל תכנית ובין תכנית לתכנית. כל  ות וסכומיהןלבדוק את הרומים ואת התאמת המיד 

תוצאותיה   - התאמה בין המידותשגיאה בביצוע הנובעת מטעות ברומים ובמידות או מאי  
 יחולו על הקבלן בלבד. 

 
 

 00.04.11 - עדיפות בין מסמכים - לענין ביצוע 
 

הקדימויות   ודה יקבע סדרמפרט זה או היעדר הנחיה הקשורה בעב במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של
 הבא:

 חוקים ותקנות של מדינת ישראל, .א

 הוראות החוזה,  .ב

 מפקח בתחילת העבודה(,הוראות בטיחות של עבודה זו )יופצו ע"י ה .ג

 תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(,  .ד

 המפרט המיוחד   .ה

 כתב הכמויות   .ו

 אופני מדידה מיוחדים   .ז

 ללי  ט הכ המפר .ח

 או בהיעדרן: תקנים ישראליים. הוראות יצרן של יצרני החומרים השונים,  .ט
 

פירושו של המפקח הוא המוסמך והקובע.  -חסר בתיאור  בכל מקרה של אי הבנה או   
 

 
 

 00.06 – קשר עם קבלנים אחרים
 

 00.06.03 – ההתקשרות 
 

מפרט זה.  סעיף זה במפרט הכללי לא יהיה בתוקף בהקשר של ההתקשרות נשוא  
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 00.06.04 – התמורה 
 

ף בהקשר של ההתקשרות נשוא מפרט זה. ללי לא יהיה בתוקסעיף זה במפרט הכ   
 
 

 00.07 – הגנה על הסביבה 
 

 00.07.1.01 – סילוק פסולת 
 

אל  אתר פסולת   –הקבלן יסלק פסולת מכל סוג שהוא וכולל קטעי צנרת לפרוק וכולל שברי מקני בטון לפרוק 
 סולת לאתר. מורשה, על סילוק הפיציג אישור מאתר פסולת בניין מאושר. הקבלן 

 
 

 00.07.1.02 – מניעת מטרדים
 

אזור העבודה נמצא בלב אזור  חקלאי תיירותי פעיל   וריבוי תנועת מטיילים.  ולכן בכל זמן נתון על הקבלן לדאו ג  
 למניעת כל מטרד, לרבות פגיעה בדרכים, אבק, חסימת צירים .

 
 

 בגין טיפול במניעת מטרדים לא תשולם תוספת לקבלן וכח העבודות למניעת המטרדים יהיו ע"ח הקבלן. 
 
 
 

 00.12 – תיעוד המבנה 
 

 00.12.01 - "תכניות עדות" 
 

(,   As madeמערכת "תכניות עדות" ) הקבלן יכין בגמר העבודה, על ניר מודפס וכן על דיסקט בתוכנת "אוטוקד",
פי שהוגשו לו כתכניות "לביצוע". תכניות אלו תסופקנה למפקח לפני קבלה  כובאותו קנה מידה באותה מתכונת  

עבודה כפי שבוצעה ע"י הקבלן. הבדלים של הביצוע לעומת התכנון  סופית של העבודה כשהן מציגות במדויק את ה
 יודגשו באופן בולט בתכניות. 

 
על ידי המפקח. התוכניות תכלולנה    רחי לקבלת העבודהתוכניות אלה ואישורן ע"י הפיקוח הינם תנאי הכ שתהג

ת שבהן נמסר גובה  את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון: מפלסים מדודים לאחר ביצוע בכל אותן נקודו 

למנט נוסף שידרש על ידי המפקח. צנרת ניקוז, שיפועים, סוללות, דרכים, גדרות, תעלות ניקוז וכל א  ILמתוכנן,   
 

 בשלבי ביניים של העבודה  יש להכין "תכניות עדות" בסיום כל שלב שבו ידרוש זאת המפקח. 
 

 "תכניות עדות" תהינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך. 
 

הנתונים  המדידה, הכנת התוכניות והקבצים הממוחשבים, עיבוד  -כל העבודה הדרושה למילוי הנדרש בסעיף זה 
. שולם עבורה בנפרדבמחשב וכו' תהיה על  חשבון הקבלן, ולא י  
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 00.13 – חומרים 
של המפרט כדלקמן: 00, יתווסף לפרק 00.13סעיף נוסף,   

 
 00.13.01 - התאמה לתקנים 

 
שלגביו נדרשת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשהם חייב לעמוד בקריטריונים אלה גם חומר או מוצר 

ים.  הם גבוהים מדרישות של תו תקן או סימן ההשגחה המתאאם   
 
 

 00.13.02 - בדיקת חומרים ואישורים 
 

ו והן לעבודות  על מנת לוודא עמידה בדרישות המפרט, הקבלן יבצע בדיקות טיב הן לחומרים המסופקים על יד
יבצע לפי דרישת המפקח   המבוצעות )גבהים, הידוק וכד'( בהתאם לדרישות המפרט. המפקח רשאי לדרוש והקבלן

רשת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשהם, גם אם  מרים שלגביהם נדביצוע של בדיקות מעבדה לחו
 לא צויין  במפורש כי נדרש לערוך בדיקות אלו. 

   
ת בגין בדיקות של חומרים יחולו על הקבלן, ולא תשולם בעבורם כל תוספת.כל ההוצאו  

 
 00.13.03 - הכנת דוגמאות לאישור המזמינה בטרם ביצוע העבודות 

 
וע העבודות דוגמאות לאישור המזמין והמתכננים. טרם ביצ  כין ע"חהקבלן י  

 רק לאחר אישור המתכנן והמזמין בכתב יהיה אישור לבצע את העבודות. 
אלמטים הדורשים דוגמא:    
 
 

לכמות הדוגמאות שידרשו לבצע ועל הקבלן לבצע את הדוגמאות עד לקבלת אישור   י אין הגבלה  מובהר בזאת כ
 בכתב.

 
  

 00.13.04 - תעודות אחרי ות 
 

 הקבלן ימציא למזמין תעודות אחריות מטעם היצרנים והספקים לאביזרים ולכל מוצר שישתמש בו. הקבלן יוודא
 שתעודות אחריות אלו יוסבו למזמין. 

 
 00.13.04 - בדיקות ואישורים נוספים 

 
 בנוסף לכל ההוראות וההתחייבויות המפורטות בחוזה, מתחייב הקבלן כדלקמן:

 רנים ולפי הוראותיהם, גם אם הללו לא נכללו במפרט זה. טי היצלעבוד לפי מפר .א

ים, כדי שילוו את העבודה ויפקחו עליה ולבצע  להזמין שרותי השדה ושרותי הביקורת של היצרנים השונ .ב
 העבודות לשביעות רצונם. את

לקבל אישורי היצרנים לטיב הביצוע ולהמציא למפקח תעודות האישור מטעם שרותי  השדה של   .ג
 רנים. היצ

לקבל אישור המפקח לגבי כל החומרים, ובכלל זה חומרי קרקע למילוי, הבד הגיאוטכני, ארגזי ומזרני   .ד
הצנרת והשוחות וכל דבר אחר שבכוונתו  רפ,  -האבן למילוי הגביונים, האבן לדיפון הריפ הגביונים,

הנדרשות  דיקות  להשתמש בו ולספק למפקח מפרטים טכניים ונתונים לגבי כל אלה, לרבות תוצאות הב
 לגבי טיב החומרים והציוד וכשירותם לפחות שבועיים לפני שבכוונתו להתחיל ולהשתמש בחומר. 
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 לביצוע העבודות לפני התחלת הביצוע.קח כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו ישור המפלהביא לא .ה
 

 כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של מי מסעיפים א' עד ה' )כולל( יחולו על הקבלן ועליו בלבד. 
 
 

 00.14 - מדידות וסימון
 

 סעיף נוסף, 00.14, יתווסף לפרק 00 של המפרט כדלקמן:
 

 00.14.01 - מדידות במהלך העבודה 
 

יצועה המושלם על פי המפרט והתכניות, או לצורך  שות במהלך העבודה לצורך ברואים את כל המדידות הנדר
ח, ככלולות במחירי היחידות האחרות, ועל הקבלן לבצען  י המפקחישובי כמויות, או כל מדידה שנדרשה על יד 

ח. באמצעות מודד מוסמך שיאושר על ידי המפק  
 

א לפני תחילת העבודה, במהלכה או עם סיומה.לא תשולם כל תוספת בעבור מדידות מכל סוג ולכל צורך שהו  

 

 
 00.15 – תמורה 

 
 00.15.01 - הגשת חשבונות חלקיים 

 תנאי התשלום יבוצוע ע"פ הקבוע בחוזה. לרבות  מועדי הגשת החשבון 
 בון יצורפו המסמכים הבאים:לחש החשבון יוגש ע"ג כתב הכמויות של החוזה.אופן הגשת 

 .המפקח  י"עו  הקבלן י" ע חתומים עבודה יומני -

 .עבודה הזמנות  -

 . לשטח  שסופקו חומרים עבור  משלוח תעודות  -

 ( ונדרש במידה) חריגות  לעבודות  מחיר ניתוח -

 ות וסקיצות ערוכות ע"י מהנדס ביצוע. ב כמוי חישו -

 חתומה ע"י מודד מוסמך AS  MADEכל חשבון יוגש עם מפת  -

 כמפורט במסמכים. מטעם הקבלן  חות פיקוח של ממונה בטיחותדו -

 . מעבדה דות תעו -
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 הגשת חשבון סופי - 00.15.02

 

    .הגשתו מיום קלנדריים ימים  30 עד,   י"ע  שהוגש החשבון  את יבדוק הרשות מהנדס 1.1

 יכלול את המסמכים המפורטים להלן  הפרויקט  תיק) פרויקט תיק  קבלת לאחר ק ר יעשה  חשבון אישור 1.2

 AS MADE תכניות א. סט
 עבודה  ב. יומני

 לביצוע  תמקוריו תכניות ג. סט
 עליון  פיקוח  ד. דוחות

   ונספחים  ה. מפרטים
 כמויות חישובי+סופי ו. חשבון
 נספחיו   כל על חתום קבלן ז. חוזה
 (הפרויקט מפקח י"ע  ויידרשו  במידה) טכניות  תעודות,סיורים,גמר תעודות-השטח מסירת מכיח. מס

 (חוץ   גורמי במימון והפרויקט  במידה ) חוץ   גורמי רט. אישו
 מסירה של עיריית באר שבע.ופס  ור טי. איש

 
 00.16 -  שונות

  
של המפרט כדלקמן: 00, יתווסף לפרק 00.16סעיף נוסף,   

 
 

 00.16.01 - שילוט לפרוייקט 
 

ובהנחיות    68נדרש בפרק  שלטים)בנוסף לשלטים כפי ש 2  -למשך תקופת ביצוע העבודה  -ב על חשבונו  הקבלן יצי
.ליו יורה המפקחמתכת במקום שע משרד לאיכות הסביבה(   

 
 עם סיום העבודה יפנה הקבלן את השלט למקום שעליו יורה המפקח. 

 

מ' מעל פני   2.8קן על מסגרת בצורת "ח" בגובה  מ', מות x 2מ'  3ת של מ"מ, במידו 2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
. כל הפרופילים  ס"מ 70ה מצינורות ברזל מבוטנים ביסודותיהם באדמה בעומק של הקרקע. המסגרת תהיה עשוי

 למפרט ובהתאם להוראות המפקח.  11וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו על פי הנחיות פרק 
 

 על גבי השלט יצוינו: 

 מזמין העבודה וסמלו, שם  -

 ם הגופים המתקצבים.ש -

 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות,  -

 פרטי הקבלן,  -

 טי המתכנן, פר -

 פרטי המפקח ומנהל הפרויקט. -
 

ל ידי המתכנן.תובת יימסר לקבלן עהנוסח המדויק של הכ  
 

 לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו בנכלל במחירי העבודות. 
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