
      
 
 

   

 26מתוך   1עמוד 
 

 2021ספטמבר  13
 ז' תשרי תשפ"ב
#1715613 

 
 

 242/2021מכרז פומבי מס' 

   לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי ללא הרס תשתיות תת קרקעיות

 1' מס הודעה הבהרה

וכן תיקונים  ושבנדון, מצ"ב תשוב בהמשך למסמכי המכרז   .1 ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה,  ת 

 . המכרזוהבהרות למסמכי 

 .הבאים עלינו לטובה נת"ע מבקשת לעדכן, כי משרדיה יהיו סגורים במהלך חגי תשרי .2

עד השעה    ,7.10.21-ליום חמישי, התשומת לב המציעים לדחיית המועד האחרון להגשת הצעות   .3

13:00  . 

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע, וכי   .4

לא בהכרח נענתה כל שאלה. כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע  

 אחד, ולכן התשובה במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   .5

 והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .6

 במסמכי המכרז. 

שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או    אין להסתמך על כל פירוש .7

במסמכי   מהאמור  היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  כשניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת 

ובמכתבי   בלבד  זה  הבהרה  במכתב  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז, 

 כל שיישלחו.  הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, כ

, המציע יחתום על הודעה זו  תנאים מיוחדים  -להזמנה להציע הצעות    (2)6  בהתאם להוראות סעיף .8

 ויצרפה להצעתו.  

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש   .9

 אחרת.  

 

 בברכה,

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 

 

 

  

 
   חתימת מורשה/י חתימה במציע )ר"ת(: _______; _______                            

 
 

 ____________________חותמת המציע: 
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 הבהרה  ותשובות שאלות

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

1.  

  – הזמנה למכרז    –חלק א'  

סעיף   מיוחדים,     3תנאים 

זמנים,   ולוחות  )מועדים 

ערבות   הבהרה,  שאלות 

השתתפות   דמי  הצעה, 

 . וכנס מציעים(

סעיף   הבהרה יזומה מטעם ועדת המכרזים   כי  מבהירה  המכרזים  למכרז  להזמנה    3ועדת   –)הזמנה 

מיוחדים כך  (  תנאים  הצעות שיעודכן  להגשת  האחרון  המועד 

 .  13:00עד השעה   ,.217.10- יידחה ליום חמישי, ה

 

 אין שינוי בתוקף ערבות ההצעה.   

2.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

סעיף    –  תנאים מיוחדים  –

 כנס מציעים.  – 3

 הבקשה נדחית.  ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע כנס מציעים למכרז. 

3.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

מיוחדים  –   סעיף ,  תנאים 

4.1.4 . 

תנאי סף נוסף הנוגע  ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע  

שיוצג(,  בעלותל הסכם  )עפ"י  חכירה  לחילופין  או   ,

 נוסף. ציוד ייעודי ב

 הבקשה נדחית. 

4.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

סעיף  9מס'   להוראות    9, 

 למילוי הטופס. 

להוראות    9ועדת המכרזים מתבקשת לבטל את סעיף  

הכספית( בדבר תשלום  )ההצעה    9למילוי טופס מס'  

 עבור חצאי ימי עבודה. 

 הבקשה נדחית. 

5.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 .כמויות

להצעת   ביחס  לקבוע  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

מקסימליהמחיר   מינימום(    ת הנחה  אותה  )מחירי 

 . 9ניתן להציע במסגרת טופס מס' 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 26מתוך   3עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

6.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 כמויות.

לבטל בכתב הכמויות את  ועדת המכרזים מתבקשת  

עלות   עבור  הזוכה  לקבלן  ישולם  לפיהם  הסעיפים 

לכתב   נוסף  סעיף  ולהוסיף  עבודה  יום  עפ"י  מדידה 

עפ"י   כאמור  למדידה  נפרד  תשלום  עבור  הכמויות 

 "א איתור בלבד.אמת מידה של מ

 הבקשה נדחית. 

7.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 .כמויות

  1ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר ביחס לסעיפים  

 לכתב הכמויות כדלקמן: 2-ו

אלה    מחיר  לקבוע .1 סעיפים  עבור  מינימאלי 

 בכתב הכמויות. 

לעדכן את אמת המידה בכתב הכמויות עבור   .2

 לי"ע במקום מ"א.   –איתור סימון ומדידה 

עבור  י"ע    לקבוע סעיף חדש באמת מידה של .3

 . איתור וסימון בלבדעבודות  

 . הבקשה נדחית. 1

 הבקשה נדחית.  . 2

 . הבקשה נדחית. 3

8.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 .כמויות

כתב   את  לעדכן  בזה  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

( ולהוסיף סעיף חדש  9הכמויות )נספח א' לטופס מס'  

סעי תכולת  את  הכמויות    5-ו  3,  1  פיםהכולל  לכתב 

 במתכונת של י"ע. 

 הבקשה נדחית. 

9.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 . 18 – 13כמויות, סעיפים 

תכולת המדידה  את  למחוק  ועדת המכרזים מתבקשת  

גישושים   לביצוע  הציוד  מהפעלת  כחלק  והסימון 

בכתב הכמויות וככל שקיים    18  –  13סעיפים  בפיזיים,  

ציוד   בהפעלת  סקר  לממצאי  ומדידה  בסימון  צורך 

 . לכתב הכמויות  22להפעיל וליישם את סעיף    –הנדסי  

 הבקשה נדחית. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

10.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 .כמויות

כתב   את  לעדכן  בזה  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

 ( כדלקמן:9הכמויות )נספח א' לטופס מס' 

חדש  1 סעיף  להוסיף  לתמחור  הכולל  .  התייחסות 

 . עבודות עבור פריסת שוחות ומדידה

  עבור. להוסיף סעיף חדש הכולל התייחסות לתמחור  2

 .צילום קווי ביוב וניקוז עבודות

מס'   לטופס  א'  )נספח  הכמויות     19-20ות  שורפו  תווס י(  9לכתב 
 כדלקמן: 

/   מס"ד  הפריט  תיאור 
 העבודה 

יחידה   יח' מידה  מחיר 
ללא   בש"ח 

 מע"מ 

שוחות   19 פריסת 
שהוא   סוג  מכל 
מים,   לרבות, 
חשמל,   ביוב, 

בזק  תא ורה, 
מדידת   ותקשורת 
השוחה   פנים 
תשריט   והפקת 
ומידות   פריסות 
מלא לרבות התא,  
הכבלים   מיקום 
אלמנט   וכל 

 שקיים בתא.  

 450 יח'  

של   20 פנימי  צילום 
ביוב    / ניקוז  קווי 
דו"ח   והפקת 
מצב   אודות 

התשתית  
 הנבדקת 

 10 מ"א 

 
 עת הבהרה זו. להוד 1כנספח כתב כמויות מעודכן מצ"ב 

ב' להסכם ההתקשרות(   )נספח  עודכנה תכולת העבודה  בהתאם 

 .  5.4.1-5.4.2וכן סעיפים   9.13-9.14סעיפים 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

להודעת הבהרה    3נספח  נוסח מעודכן של נספח התכולה מצ"ב כ 

 זו.

11.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 . 19כמויות, סעיף 

לעדכן   בזה  מתבקשת  המכרזים  את  ולהעלות  ועדת 

]סעיף    19בסעיף    יחידה המחיר   הכמויות    21לכתב 

 . (9לכתב הכמויות המתוקן[ )נספח א' לטופס מס' 

 הבקשה נדחית. 

12.  

  ההזמנה למכרז   – חלק א'  

, טופס  תנאים מיוחדים  –

א'    –  9מס'   כתב   –נספח 

 כמויות.

מתבקשת   המכרזים  הכמויות  ועדת  כתב  את  לעדכן 

עבור חדש  סעיף  אישורים    ולהוסיף  תיק  של  יחידה 

קטע כל    לכל  בגין  לקבלן  לביצוע  שיימסר  )פוליגון( 

 . רשות מוניציפלית שונה

 הבקשה נדחית. 

ה לתיק  הנוגעות  העלויות  כי  מבהירה  המכרזים    אישורים ועדת 

 תשלומים נוספים.  כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו עבורן 

13.  

  ההזמנה למכרז   –'  בחלק  

סעיף  תנאים    – כלליים, 

7.4.1 . 

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר את שיטת הגשת  

 ההצעות, והאם מדובר במכרז דו שלבי או חד שלבי. 

כי   מבהירה  המכרזים  בועדת  שלבימכרז  מדובר  המציעים  חד   .

תנאים מיוחדים )בדיקת    –להזמנה למכרז    9מופנים בזה לסעיף  

 .  ההצעות(

14.  

  ההזמנה למכרז   –'  בחלק  

סעיף  תנאים    – כלליים, 

32.3 . 

המילה   את  למחוק  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

למסמך התנאים הכלליים    32.3"הביטוחים" מסעיף  

 ולהחליפה במילים "אישורי הביטוח". 

 הבקשה נדחית. 

15.  

ג'   הסכם    – חלק 

  2.1סעיף    – ההתקשרות  

 )הגדרת "כוח עליון"(. 

"כוח   לעדכן את ההגדרת  ועדת המכרזים מתבקשת 

 להסכם ההתקשרות.  2.1עליון" בסעיף  

 הבקשה נדחית. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

16.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 6.3סעיף  – ההתקשרות 

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    6.3לעדכן 

 להסכם ההתקשרות כדלקמן:

לביצוע  1 יותר  ארוך  זמן  לקבוע  דחופות  .  עבודות 

 כפי הנזכר שם.  בהיקפים קטנים באזורים עירוניים

 הנ"ל את המלל הבא:   6.3. להוסיף בסיפא לסעיף  2

הנדרש  " וכל  תאומים  היתרים,  שקיימים  ככל  זאת 

 ." ולדרישות ההסכםלביצוע העבודה בהתאם לחוק 

 . הבקשה נדחית. 1

 . הבקשה נדחית. 2

17.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 6.6סעיף  – ההתקשרות 

מתבקשת   המכרזים  חלוקת  ועדת  את  להבהיר 

  האחריות בין המזמינה לבין הקבלן הזוכה בכל הנוגע

מסוכניםל או  מזהמים  חומרים  של  ופינוים,    גילוי 

 להסכם ההתקשרות.   6.6עפ"י סעיף  

ועדת המכרזים מבהירה כי הקבלן הזוכה, בכל הקשור לחומרים  

להסכם    6.6מזהמים ו/או מסוכנים ו/או כל מטרד כאמור בסעיף  

)כאשר פינוי    נו נדרש לבצע פינוי חומרים כאמורנאי   –ההתקשרות  

אחר(, ייעודי  קבלן  באמצעות  יתבצע  לפינוי  זה  לסייע    ים אלא 

לקבלן   גישה  במתן  י  ייעוד הבמתן  לעשות  ו/או  שימוש  אפשרות 

 . ציוד ככל שהדבר יידרשבבכלים ו/או 

18.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 9.1סעיף  – ההתקשרות 

 ועדת המכרזים מתבקשת: 

לסעיף    8למחוק את המילים "על חשבונו" בשורה  .  1

 להסכם ההתקשרות.  9.1

2  ." ולעניין    להוסיף בסיפא לסעיף את המלל הבא: 

שמדהביטוחים   לכך  סבירות    ברובכפוף  בדרישות 

 ". המקובלות בשוק הביטוח

 הבקשה נדחית. . 1

 להסכם ההתקשרות יעודכן כדלקמן:  9.1סעיף 

ולקבלת    9.1" לבקשה  והבלעדי  הישיר  האחראי  יהיה  הקבלן 

נוסף   אישור  וכל  חפירה  היתר  עבודה,  רישיון  אישורים, 

הרשויות  מכל  הקבלנית,  העבודה  לביצוע  הדרוש 

האישורים המוסמכ  כל  כולל  דין,  כל  פי  ועל  לכך  ות 

ו/או   העבודות  ביצוע  להתחלת  מוקדם  כתנאי  הנדרשים 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

האישורים  לקבלת  הפעולות  כל  ביצוען.  להמשך 

חשבונו  ועל  באחריותו  הקבלן  ידי  על  יעשו    וההיתרים 

עבור   הוצאותיו  להחזר  הקבלן  מזכאות  לגרוע  )מבלי 

.  להלן(  9.33תשלום בגין הנפקת היתרים, כמפורט בסעיף  

"... 

 יתר הסעיף ללא שינוי. 

 הודעת הבהרה זו.ל  23כמו כן, המציעים מופנים בזה לסעיף 

 . הבקשה נדחית. 2

19.  

ג'   הסכם    – חלק 

  12סעיף    –ההתקשרות  

 . 12.16וסעיף  

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    12.16לעדכן 

תוכר  דרישה להארכת לוח  להסכם ההתקשרות כך ש

קבלת  מאי  כתוצאה  הקבלנית  העבודה  של    הזמנים 

לביצוע   הנדרשים  וההיתרים  הרישיונות  האישורים, 

נעשו    העבודה מצד אם  והמאמצים  הפעולות  כלל 

שאלו   ככל  וההיתרים  הרישיונות  להשגת  הקבלן, 

בשליטתו ובטיפולו של הקבלן, וכי הוא ידווח על כל  

מצידה   סיוע  לצורך  לנת"ע  וישקפו  זה  בהליך  עיכוב 

 .להשלמת ההליך

להסכם    13.3וסעיף    13.2המציעים מופנים לסעיף    הבקשה נדחית.

 ההתקשרות. 

 

20.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 15סעיף  – ההתקשרות 

ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע ביחס לעבודה בשבת  

סעיף   באחריות    15.3עפ"י  כי  ההתקשרות,  להסכם 

להוציא ממשרד העבודה היתר    המזמינה, ולא הקבלן, 

 עבודה בשבת. 

להודעת הבהרה    51המציעים מופנים בזה לסעיף    – הבקשה נדחית  

   . זו
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

21.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 33.1סעיף  – ההתקשרות 

לעדכן ולהוסיף לסיפא של  ועדת המכרזים מתבקשת  

 להסכם ההתקשרות את הנוסח הבא:  33.1סעיף 

את  " להפעיל  לקבלן  אפשרה  שנת"ע  בתנאי  זאת  כל 

כלל האמצעים המקצועיים העומדים לרשות ההסכם  

וכלולים בכתב הכמויות ללא סייג, לרבות המלצה או  

חר לפעילות  לנת"ע,  דרישה  הועברה  שזאת  ככל  יגה 

ולקבלן ניתנה ההוראה לפעול בכל דרך כדי להשלים  

למקובל   בהתאם  זאת  וכל  פגם  ללא  המשימה  את 

  100%במקצוע ולסייגים שבו בקשר עם התחייבות ל  

 ". תוצאות

 הבקשה נדחית. 

22.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 34.3סעיף  – ההתקשרות 

לסיפא של  לעדכן ולהוסיף  ועדת המכרזים מתבקשת  

 להסכם ההתקשרות את הנוסח הבא:  34.3סעיף 

שהוכנו  " בתכניות  שימוש  שהעושים  בתנאי  זאת  כל 

אל   ותאום המידע  לאישור  כנדרש  פעלו  הקבלן,  ע"י 

מול בעלי התשתיות והגורמים המוסמכים כמתחייב  

במידה   והתאמות  בדיקות  לביצוע  הקבלן  את  והפנו 

ודרש התכניות  על  הלינו  מהגורמים,  לפעול  ומי  ו 

בתכניות,   המופיעות  התאמות  אי  או  פגמים  לתיקון 

כל   לביצוע  התכניות  על  יסתמכו  בטרם  זאת  כל 

 ". פעולה

 הבקשה נדחית. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

23.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 39.3סעיף  – ההתקשרות 

בסעיף   המנויים  לתשלומים  להסכם    39.3ביחס 

,  ההתקשרות להם יהיה זכאי הקבלן להחזר הוצאות

,  לקבוע מנגנון חליפי סביר  המכרזים מתבקשת ועדת  

מראש    10%כדוגמת   לתשלומים  המימון  על  תקורה 

התשלומים   עבור  לקבלן  הקצב  תשלום  הקצאת  או 

השוטפים, אשר ישולם מראש ויהיה ברשות הקבלן,  

ליצור  או   מידי  החזר  שיטת  לחילופין  בזק  תשלום 

חודש ללא דיחוי עבור חשבונות לתשלומים אלו, אשר  

   .ונות נפרדיםיופקו כחשב

 

להסכם ההתקשרות    39.3הבקשה מתקבלת בחלקה. בסוף סעיף  

 תתווסף הפסקה הבאה: 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בנוסף   39.3"

הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות  ,לתמורה כאמור לעיל

 :בגין

... 

לעיל  מובהר בזה, כי ככל ויוגשו בקשות להחזרי הוצאות כאמור  

סעיף   להוראות  להגישן    39.3ובכפוף  רשאי  יהיה  הקבלן  זה, 

החוזיים,   התשלום  תנאי  עפ"י  שלא  ישולם  אשר  נפרד  בחשבון 

 אלא מיד לאחר אישורה של נת"ע לבקשות החזרים כאמור."

24.  

ג'   הסכם    – חלק 

  42.1סעיף    –ההתקשרות  

 )חשבונות ביניים(. 

הדרישה   את  להסיר  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

להסכם ההתקשרות בדבר הגשת    42.1המנויה בסעיף  

   חשבונות ביניים גם בעותק קשיח.

 

סעיף   מתקבלת,  יעודכן    42.1הבקשה  ההתקשרות  להסכם 

 כדלקמן: 

לנת"ע,    42.1" הקבלן  יגיש  הקבלנית,  העבודה  ביצוע  בתקופת 

ה ליום  עד  לחודש,  חשבון   5- אחת  חודש,  כל  בתחילת 

מ )בתיאום  )סאפ(  פורטל  מחלקת באמצעות  עם  וקדם 

נת"ע(   של  והבקרה  נדרשהמחשוב  אם  קשיח   ובעותק 

 ידו בפועל ..."  הכולל פירוט הכמויות שבוצעו על 

 יתר הסעיף ללא שינוי. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

25.  

ג'   הסכם    – חלק 

  42.10סעיף    – ההתקשרות  

 . 43.1וסעיף  

וכן    42.10ועדת המכרזים מתבקשת לעדכן את סעיף  

להסכם ההתקשרות בקשר לעיכוב סך    43.1את סעיף 

מכל חשבון ביניים, כך שכספים אלו ישוחררו    5%של  

החשבון   במסגרת  ולא  מטלה,  כל  השלמת  לאחר 

 הסופי בלבד.  

סעיף   מתקבלת,  יעודכן    43.1הבקשה  ההתקשרות  להסכם 

 כדלקמן: 

, ולא יאוחר מחלוף  כל מטלה  העבודה הקבלנית עם סיום    43.1"

סיום    60 מיום  הקבלניתיום  כאמור  העבודה  מטלה  ,  כל 

ולמעט אם נפתחה מטלת המשך בגין אותה עבודה, יגיש 

ובו יפרט, לגבי כל דרישותיו  הקבלן למפקח חשבון סופי 

הקבלנית  העבודה  בביצוע  הכרוכות   )המטלה(  ותביעותיו 

" סופי)להלן:  החשבון   "(...חשבון  יתרת  כי  לקבלן,  ידוע 

העבודה   מטלהלפחות מערך כל    5%הסופי תהיה בגובה של  

 " ...הקבלנית

 יתר הסעיף ללא שינוי. 

26.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . 51סעיף  – ההתקשרות 

המכרזים   למציעים  ועדת  ביחס  להבהיר  מתבקשת 

נשוא  ביצוע עבודות  להם התקשרות קודמת ופעילה ב

זה בהתאם  מכרז  הביצוע  ערבות  כזה  במקרה  כי   ,

ותהיה    51לסעיף   תעודכן  ההתקשרות  להסכם 

או   ההתקשרויות,  שתי  פעילות  להיקף  מותאמת 

שמציעים אלו יהיו פטורים מכפל ערבות ביחס להיקף  

 קפו הכולל. פעילות שאינו משתנה בהי

 הבקשה נדחית. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

27.  

ג'   הסכם    – חלק 

 ההתקשרות. 

להוסיף סעיף חדש להסכם  ועדת המכרזים מתבקשת  

אחריות" "הגבלת  שכותרתו  ולפיו...    ההתקשרות 

תהא   שיפוי  ו/או  לפיצוי  הקבלן  בכפוף  אחריות 

 : להתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים

הודיעה לקבלן על    נת"ע(  2)  ;( התקבל פס"ד חלוט1)

כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך  

ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו  

  ;ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב

( בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או  3)

 . תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים

הק כי אחריות  כן, מבוקש  והשיעור  כמו  המרבי  בלן 

דמי   ו/או  ההוצאות  ו/או  השיפוי  ו/או  הפיצויים  של 

הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין,  

לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת הסכם  

זה, והחברה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל  

 תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 

 ית. הבקשה נדח
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 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

28.  

ג'   הסכם    – חלק 

א'    –ההתקשרות   נספח 

 )נספח ביטוח(. 

בקשות מעדכנת  ועדת המכרזים כי התקבלו מספר   ,  

להסכם ההתקשרות.    נספח א' )נספח ביטוח(לתיקון  

אלו   למעט  הבקשות  את  דחתה  המכרזים  ועדת 

)להלן יפורטו גם בקשות שנדחו, אך    כדלקמן  שיפורטו

 : נערכו עדכונים(שבעקבותן  

לאחר המלל: "ו/או נת"ע" יש להוסיף    –  2.1סעיף   .1
"בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים   את המלל:

 להלן". 

 יש למחוק את הסעיף.   – 2.8סעיף  .2

לאחר המלל: "הקבלן יערוך"    –  1שורה  ,  4סעיף   .3
המלל: את  להוסיף  ובין   יש  באמצעותו  "בין 

 באמצעות מי מטעמו". 
"תישא   יש למחוק את המילה:  –  1שורה    ,9סעיף   .4

 : "יישא ב".  בכל" ולכתוב

 הבקשה מתקבלת.   .1

סעיף   .2 כן,  כמו  נדחית.  שהסכ  2.8הבקשה  כך  ום יעודכן, 

 ". 250,000" יימחק ויוחלף בסכום "100,000"

 הבקשה מתקבלת. .3

 הבקשה מתקבלת. .4

 

 הרה זו. להודעת הב 2כנספח ב נספח ביטוח מעודכן מצ"

29.  

ג'   הסכם    – חלק 

א'  –ההתקשרות     1נספח 

 )אישור קיום ביטוחים(.

המכרזים   מספר  ועדת  התקבלו  כי  לעדכן  מתכבדת 
לנספח  בקשות   ביטוחים  1א'ביחס  קיום    ()אישור 

את   דחתה  המכרזים  ועדת  ההתקשרות.  להסכם 
 , כדלקמן: הבקשות למעט אחת שתפורט

לשנות לנוסח    מתבקש  –נוסח הפוליסות    –כללי   .1
 "הראל ביט". 

בחלקה   .1 מתקבלת  א'  –הבקשה  קיום   1נספח  )אישור 

" ומהדורת נוסח הפוליסה מודת "ביטוחים( יעודכן כך שבע

, "הראל ביט". מובהר, כחלופה נוספתניתן יהיה לרשום,  

והחלופה  המקורי(  )הנוסח  יתקבלו  הנוסחים  שני  כי 

 הנוספת המעודכנת כחלק מעדכון זה. 

30.  

ג'   הסכם    – חלק 

  –   1נספח א'  –ההתקשרות  

 אישור קיום ביטוחים.

קיום   לאישור  ביחס  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

מס'   הנדרש  הביטוחי  הכיסוי  את  להחליף  ביטוחים 

 . 321בכיסוי מס'  318

נוסף,   מבוטח  יהיה  האישור  מבקש  כי  יובהר  נדחית.  הבקשה 

 .304-ו  318הרחבות מס'   –השיפוי כמקובל   להרחביבכפוף 
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 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

31.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

2.1. 

סעיף   את  לעדכן  מתבקשת  המכרזים    2.1ועדת 

שתוסר   כך  הכמויות,  כתב  ואת  העבודה  לתכולת 

ל פיזייםהדרישה  גישוש  בורות  באמצעות    ביצוע 

 .מחפרון או בעבודת ידיים

 הבקשה נדחית. 

32.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

3.2. 

סעיף   את  לעדכן  מתבקשת  המכרזים    3.2ועדת 

לפיצויים   האפשרות  שתוסר  כך  העבודה  לתכולת 

הימים ממתן צ.ה.ע    21-מוסכמים בעת איחור מעבר ל

סעיף   לחילופין    53עפ"י  או  ההתקשרות  להסכם 

להתאימם כך שיובהר כי על הקבלן מוטלת האחריות  

הה  להשלמת  ויפעל  לדאוג  ביותר  הקצר  במועד  ליך 

 ככל שניתן לקצר את התמשכות ההליך. 

לסעיף   השנייה  הפסקה  האמור,  אף  על  נדחית.    3.2הבקשה 

 לתכולת העבודה תעודכן כדלקמן: 

"3.2  ... 

- להשיג את האישורים האמורים לא יאוחר מעל הקבלן  

מעבר   ממתן  קלנדרייםימים    30  21 איחור  כל  צ.ה.ע. 

נת"ע   את  יזכה  מוסכמים כב לאמור,  פיצויים  תשלום 

 . להסכם 53 54בהתאם להוראות סעיף  

"... 

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 להודעת הבהרה זו.  3 נספחכ

33.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

3.2. 

נבקש להגדיל את מספר הימים הקלנדריים ממתן צו  

התחלת עבודה, אשר במסגרתם נדרש הקבלן להשיג  

 ימים.    60-ימים ל   21-את כלל האישורים וההיתרים מ

 הבקשה נדחית. 

   לעיל.  32אה סעיף ר
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 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

34.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

3.4. 

סעיף   את  לעדכן  מתבקשת  המכרזים    3.4ועדת 

לתכולת העבודה ולעדכן את כתב הכמויות )נספח א'  

מס'   בקשר  9לטופס  נוספת  חדשה  בשורה   )

  להתארגנות לביצוע העבודות, כולל הוצאת היתרים 

העלויות שיחולו על הקבלן לצורך הליך קבלת    כללו

, ולא לכלול עלויות אלו במחירי  סיתיאום הנדו  מידע

בסעיף   היום  משתקף  שהדבר  כפי    3.4היחידה, 

 לתכולת העבודה. 

 הבקשה נדחית. 

35.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

4.1.14 . 

סעיף   את  לעדכן  מתבקשת  המכרזים    4.1.14ועדת 

 כדלקמן: 

זוהתה,  " שלא  תשתית  אותרה  בו  יודיע  במקרה 

בכתב נת"ע  לנציג  ו/או  למפקח  זאת    הקבלן  יציין 

והמשך הטיפול יהיה בהתאם    הקבלן בתכניות העדות

 ." של צוות התכנון וניהול הפרויקט להנחיותיהם

 הבקשה נדחית. 

36.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

4.3.3 . 

סעיף   את  למחוק  מתבקשת  המכרזים    4.3.3ועדת 

 לתכולת העבודה. 

 

 יעודכן כדלקמן: 4.3.3נדחית. על אף האמור, סעיף הבקשה 

ביצוע עבודות שיקום והחזרת המצב לקדמותו תבוצע       4.3.3"

ע"י קבלן רשום בעל סיווג מתאים לביצוע עבודות חפירה  

ניסיון של   ובעל  שנים לפחות לביצוע עבודות    5ושיקום 

מסוג זה )מובהר כי ככל שלקבלן יש את הסיווג האמור,  

בעצמו( זו  עבודה  לבצע  יכול  נדרש    ,הוא  שהדבר  היכן 

זו   )כהגדרה  תשתיות  גורמי  דרישת  לפי  או  הדין,  עפ"י 



      
 
 

   

 26מתוך  15עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

למכרז    4.1.3בסעיף   מיוחדים    –להזמנה  חלק  ]תנאים 

יהיה  ([א' הקבלן  קבלן  .  של  לעבודתו  הבלעדי  האחראי 

 .להסכם  23משנה זה, כאמור בסעיף 

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 להודעת הבהרה זו.  3נספח כ

37.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

4.5.1.1 . 

סעיף   את  למחוק  מתבקשת  המכרזים    4.5.1.1ועדת 

שכן   העבודה  כניסה  לתכולת  מתקיימת  לא  ככלל, 

 . לצורך מדידה לביבים ושוחות בקרה

 הבקשה נדחית. 

38.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

5.4.1 – 5.4.2 . 

ועדת המכרזים מתבקשת לערוך את כתב הכמויות,  

סעיפים   עפ"י  עבודות  ביצוע  עבור  שהתשומות  כך 

אמת    5.4.2  –  5.4.1 עפ"י  ישולמו  העבודה  לתכולת 

 . מידה של י"ע ולא מ"א

 הבקשה נדחית.  

 

39.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

4.5.2 . 

סעיף   את  למחוק  מתבקשת  המכרזים    4.5.2ועדת 

תוכן סעיף זה אינו ישים ואינו  לתכולת העבודה שכן  

"אתרי   שאינם  באתרים  מדידה  לעבודות  רלוונטי 

 קבע". 

 הבקשה נדחית. 

40.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

5.7. 

ועדת המכרזים מתבקשת  להוסיף לסיפא של סעיף  

5.7  " המילים:  את  העבודה  רשימת  לתכולת  לרבות 

 . "נקודות לביסוס מידי מודד הפרויקט 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 26מתוך  16עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

41.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.2. 

סעיף   את  לבטל  מתבקשת   המכרזים    6.2ועדת 

 לתכולת העבודה. 

 הבקשה נדחית. 

42.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיפים   העבודה(  )תכולת 

6.4 – 6.5 . 

לבטל את סעיפים     –   6.4ועדת המכרזים מתבקשת  

 לתכולת העבודה.  6.5

 הבקשה נדחית. 

43.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.6. 

  6.6ועדת המכרזים מתבקשת לנסח מחדש את סעיף  

לתכולת העבודה כך שיותאם לאופי ביצוע העבודות  

נשוא המכרז, וכן לעדכן את כתב הכמויות כך שיכלול  

סעיף נפרד עבור הפעלת ממונה בטיחות בתנועה ולא  

י היחידה, או לחילופין לעדכן  לכלול עלות זאת במחיר 

המזמינה   באחריות  תהיה  כאמור  ממונה  הפעלת  כי 

 ועל חשבונה, באמצעות הקבלן הזוכה. 

 הבקשה נדחית. 

44.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.8. 

  6.8ועדת המכרזים מתבקשת לנסח מחדש את סעיף  

פעולות חריגות לתמיכה והגנה  שלתכולת העבודה כך 

יוסרו מסעיף זה ולא יהיו כלולות במחירי    על תשתיות

 היחידה. 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 26מתוך  17עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

45.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.10 . 

מתבקשת   המכרזים  ב ועדת    6.10סעיף  להסיר 

הדרישה   את  העבודה  ממונה  לתכולת  של  לנוכחותו 

ולא לכלול עלות זאת במחירי היחידה,  בטיחות באתר  

מנגנון תשלום פיצוי לקבלן ככל    או לחילופין לקבוע

במידת   כתוספת  בטיחות  ממונה  הפעלת  שתידרש 

 . הצורך

לתכולת העבודה יעודכן    6.10הבקשה נדחית. על אף האמור, סעיף  

 כדלקמן: 

עבודתו  6.10" תחומי  בכל  בטיחות  על  לשמירה  הקבלן  :  חובת 

ועל חשבונו. ממונה  ימנה ממונה בטיחות מטעמו  הקבלן 

הבטיחות יהיה נוכח באתר בכל עבודה שתדרש לכך ו/ או  

ו/או מקום בו הדבר נדרש עפ"י  ח  בהתאם לדרישת המפק

 . כל דין

הקבלן הוא האחראי היחידי לכל פגיעה או נזק יובהר כי  

אמצעי   נקיטת  אי  עקב  אדם,  לחיי  או  לרכוש  שייגרם 

 ." זהירות כנדרש על ידו לרבות קבלני המשנה מטעמו

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 להודעת הבהרה זו.  3נספח כ

46.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.10 . 

לעדכן את תכולת העבודה,  ועדת המכרזים מתבקשת  

שבכל מקום שקיימת התייחסות לממונה בטיחות  כך  

הקשור   נושא  כל  ו/או  מוסמך  עבודה  מנהל  ו/או 

הקבלן הזוכה לפעול על  יהיה על    –  בעבודה לבטיחות  

לא תהיה חובה להציב בעלי משרות  ו  פי דרישות החוק

 .לה במידה והחוק אינו דורשכא

לסעיף    - הבקשה מתקבלת בחלקה   בנוסף  מופנים    45המציעים 

 להודעת הבהרה זו.   

 

47.  
ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

  6.11ועדת המכרזים מתבקשת לנסח מחדש את סעיף  

שתוסר הדרישה לביצוע חפירות  לתכולת העבודה כך  

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 26מתוך  18עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.11 . 

לחפירה  באופן   ובקשר  הצורך  במידת  וכי  ידני, 

 נקודתית תופעל מערכת ייעודית לשאיבת עפר. 

48.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.12 . 

מתבקשת   המכרזים  סעיף    לבטלועדת    6.12את 

 . לתכולת העבודה

 הבקשה נדחית. 

49.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.18 . 

מתבקשת   המכרזים  סעיף    לבטלועדת    6.18את 

, או לחילופין לנסח מחדש סעיף זה  לתכולת העבודה

 בהתאם לאופי עבודות נשוא מכרז זה.

 הבקשה נדחית. 

50.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

6.19 . 

מתבקשת   המכרזים  סעיף    לבטלועדת    6.19את 

, או לחילופין לנסח מחדש סעיף זה  לתכולת העבודה

 בהתאם לאופי עבודות נשוא מכרז זה.

 הבקשה נדחית. 

51.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

 . 7)תכולת העבודה( סעיף  

לתכולת    7לעדכן את סעיף  ועדת המכרזים מתבקשת  

שעבודות   כך  בהתאם,  הכמויות  כתב  ואת  העבודה 

בלילה לא יהיו כלולות במחירי היחידה ויתווסף סעיף  

לכתב הכמויות לתשלום עבור עבודות בלילה שיכלול  

מסעיפי כתב הכמויות עבור עבודות אלו,    25%לפחות 

 בהתאם לביצוע בפועל.  

 לתכולת העבודה תעודכן כדלקמן: 7האחרונה לסעיף הפסקה  

 :שעות עבודה, עבודות לילה ועבודות בשעות חריגות. 7"

... 

תאורה,   העבודה,  משמרות  לרבות  הלילה  בעבודת  הכרוך  כל 

גדרות התנועה,  חסימת  וכל  ,  גנרטור,  בזה  היוצא  וכל  פנסים 

הנדרש ע"פ תנאי הרישיון לצורך ביצוע עבודתו של הקבלן בשעות  

בלילה   הקבלן  עבודת  לצורך  הנילוות  ההוצאות  כל  וכן  הלילה 



      
 
 

   

 26מתוך  19עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

כלולות במחירי היחידה ולא תשולמנה  במישרין ובעקיפין תהיינה  

 עפ"י ההוראות שלהלן: . בנפרד

  בגין   מחיר  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא   הקבלן  כי  בזאת  מובהר

ו/או    עבודות הלילה  בשעות  הוא  ביוזמתו  הקבלן  ע"י  שתעשנה 

 בימי שבת, חגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים. 

, עקב דרישה ישירה  הלילהשתעשה ע"י הקבלן בשעות    עבודה  בגין

מוסמכותשל   רשויות  ו/או  תשתיות  חשמל,  גורמי  חברת  כגון   ,

בזק וכיוצ"ב או    ,יות מקומיותרכבת ישראל, משטרת ישראל, רשו

עקב דרישה ישירה של נת"ע, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות  

של   בגובה  מחיר  תוספת  לקבלן  תשולם  וכדומה,    25%בתנועה 

הכמויות  בכתב  הנקובים  מהמחירים  אחוז(  וחמש    )עשרים 

,  המעודכן   )כולל( בכתב הכמויות  24-21המעודכן, למעט סעיפים  

לשם ביצוע עבודות בשבתות    .תוספת מחיראשר בגינם לא תשולם  

רשמיים ושבתון  מנוחה  בימי  ו/או  ישראל  הקבלן  ,  ובמועדי  על 

לדאוג לקבלת היתר מהרשויות המוסמכות כגון משרד העבודה  

 ". הרווחה והשירותים החברתיים

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 להודעת הבהרה זו.  3נספח כ

 



      
 
 

   

 26מתוך  20עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

52.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

 . 8)תכולת העבודה( סעיף  

לתכולת    8לעדכן את סעיף  ועדת המכרזים מתבקשת  

העבודה כך שתוסר הדרישה למינוי ממונה בטיחות  

ולהעביר אחריות זאת למזמינה    –בתנועה על הקבלן  

 או לחברת/ות ניהול איתור התשתיות. 

 הבקשה נדחית. 

53.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 )א(. 9.1.1

לקבוע תשלום נפרד בכתב ועדת המכרזים מתבקשת  

בסעיף   הנזכרות  העבודות  עבור   )א(  9.1.1הכמויות 

ל  עם  הנוגעות  ותאום  ובעלי  פניה  השונות  הרשויות 

המיד  כל  לקבלת  ההיתרים    ,האישוריםע  התשתיות 

העבודה  לביצוע  בכתב    והרישיונות  הסעיפים  לכלל 

 הכמויות. 

 הבקשה נדחית. 

54.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

9.1.3 . 

מתבקשת   המכרזים  בסעיף  ועדת    9.1.3לעדכן 

  –  קווי בזק וקבוצות כבליםביחס ללתכולת העבודה  

ובתנאי שהאיתור בוצע    כי התמורה תתבצע לפי מ"א 

לתמורה   בנפרד  קו  כל  ומדידת  סימון  לרבות  פיזית 

מלאה, לרבות הצגת המדידה במכפלות באיתור כל קו  

 בנפרד. 

 הבקשה נדחית. 

55.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

לכתב    7וסעיף    9.2

 הכמויות. 

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    9.2לעדכן 

המזמינה   אישור  יידרש  שלא  כך  העבודה  לתכולת 

  רדבנפנוסף  בור איתור תשתיות של כל כבל  מראש ע

 הבקשה נדחית. 
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

סעיף   גבוה    7ובנוסף  במחיר  יעודכן  הכמויות  לכתב 

 . יותר

56.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 .)ב(9.3.2

מתבקשת   המכרזים  המילים  ועדת  את  למחוק 

)ב(  9.3.2"המדידה תחתם ע"י המפקח בשטח" מסעיף  

ש כך  הסעיף  את  ולעדכן  העבודה  בתכנית  לתכולת 

הקטעים   במדידה  יופיעו  לחשבון  הכמויות  ובחישוב 

 . בסעיףבהם הושחל מוליך בהתאם לאמור 

 הבקשה נדחית. 

57.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

9.4. 

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    9.4.3למחוק 

לחילופין   או  העבודה  כך ללתכולת  זה,  סעיף  עדכן 

סעיף   לפי  יעשו  9.4שעבודות  העבודה  תוך    לתכולת 

שיקול דעת במקרה בו לא ניתן לבצע בדיקה שגרתית  

 לכתב הכמויות.   1-6באמצעות סעיפים 

 הבקשה נדחית. 

58.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 )ז(.-)ו( ו 9.6.1

)ו(  9.6.1למחוק את סעיפים  ועדת המכרזים מתבקשת  

 )ז( בתכולת העבודה. -ו

ימחקו.    )ז( בתכולת העבודה  -)ו( ו9.6.1סעיפים    .הבקשה מתקבלת

נספח  מצ"ב כ  – תכולת עבודה    –נוסח מעודכן של נספח ב' להסכם  

 להודעת הבהרה זו.   3

59.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

9.6.3 . 

"וכן   המילים  את  למחוק  מתבקשת  המכרזים  ועדת 

איתור   צוות  ייעודי,  מסעיף  ומדידהמשדר   ".9.6.3  

 לתכולת העבודה. 

 הבקשה מתקבלת.  

 לתכולת העבודה יעודכן כדלקמן: 9.6.3סעיף 

את   9.6.3 כולל  הסעיף  עבודה.  יום  לפי  ותשלום:  "מדידה 
השימוש ב"ביובית", לרבות נהג ומפעיל הביובית, דלק וכל 

מחיר  .   וכן משדר ייעודי, צוות איתור ומדידההוצאה אחרת  
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במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

לשימוש  בין אתרים  כולל במידת הצורך מעבר  יום עבודה 
תש   בביובית.  אתרים ולא  בין  מעבר  בגין  תוספת  כל  לם 

הצורך ו/ או הוראת המפקח. במידה שיש לרוקן את   במקרה
הביובית במהלך יום העבודה ולהחזירה לאתר לשם ביצוע  

התשלום כולל את כל   המשימה, יכלול התשלום פעילות זו.
 . "במלואההמטלה הפעילויות לעיל הנדרשות לביצוע 

נספח  מצ"ב כ  – תכולת עבודה    –נוסח מעודכן של נספח ב' להסכם  

 להודעת הבהרה זו.   3

60.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 )ב( וכתב הכמויות. 9.7.1

המילים   את  למחוק  מתבקשת  המכרזים  בין  "ועדת 

אופנ ויעה  מחפרונים  מחפרים,  מסעיף  היתר  י" 

כתב  9.7.1 את  לעדכן  וכן  העבודה  לתכולת  )ב( 

מחפרון ככלי  להוסיף סעיף לצורך הפעלת  הכמויות ו

השטח   הכשרת  עבור  לעבודות  הצורך  במקרה  עזר 

  13-15לצורך הפעלת מערכת שאיבת העפר בסעיפים  

 . לכתב הכמויות

 הבקשה נדחית. 

61.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 )ג( וכתב הכמויות. 9.7.1

"בכל  ועדת המכרזים מתבקשת למחוק את המילים  

)ג( לתכולת העבודה וכן לעדכן את  9.7.1עומק" מסעיף  

 לכתב הכמויות בהתאם.  13-15סעיפים 

 הבקשה נדחית. 

62.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 וכתב הכמויות.  9.7.3

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    9.7.3למחוק 

לתכולת העבודה ולקבוע כי סימון ומדידה לפי הסעיף  

סעיף   עפ"י  קשר  וללא  בנוסף  ישולם  לכתב    22הנ"ל 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 26מתוך  23עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

הכמויות. כמו כן ועדת המכרזים מתבקשת לעדכן את  

 . לכתב הכמויות בהתאם 13-15סעיפים 

63.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

 וכתב הכמויות.  9.7.5

מתבקשת   המכרזים  סעיף  ועדת  את    9.7.5לעדכן 

העבודה   ככל  לתכולת  לפעול  הקבלן  על  כי  ולקבוע 

לפחות   של  ליישום  י"ע    4שביכולתו  בורות במסגרת 

 תשלום. אך לא להתנות זאת לצורך קבלת 

בנוסף, ועדת המכרזים מתבקשת לעדכן את סעיפים  

 לכתב הכמויות בהתאם.  13-15

 הבקשה נדחית.  

64.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

9.8.1 . 

 כדלקמן:   9.8.6לתכולת העבודה יתווסף תת סעיף חדש    9.8  לסעיף הבהרה יזומה מטעם ועדת המכרזים.

. זה  9.8כאמור בסעיף  מערכת ייעודית לשאיבת עפר  . הפעלת  9.8.6

לא  מטעם ושיכפופה  נציג  או  המפקח  נת"ע,  של  מראש  ר 

 ." אלה

 

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 עת הבהרה זו. להוד 3נספח כ



      
 
 

   

 26מתוך  24עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

65.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיף   העבודה(  )תכולת 

9.9. 

 כדלקמן:   9.9.6לתכולת העבודה יתווסף תת סעיף חדש    9.9לסעיף   הבהרה יזומה מטעם ועדת המכרזים.

  9.9כאמור בסעיף  מערכת ייעודית לשאיבת עפר  . הפעלת  9.9.6"

ר מראש של נת"ע, המפקח או נציג מטעם ושיזה כפופה לא

 " אלה.

 

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מצ"ב

 להודעת הבהרה זו.  3נספח כ

66.  

ג'   הסכם    – חלק 

ב'    – ההתקשרות   נספח 

סעיפים   העבודה(  )תכולת 

9.10 – 9.12 . 

  –  9.10למחוק את סעיפים  ועדת המכרזים מתבקשת  

לצורך    לתכולת העבודה ולהחליפם בסעיף בודד  9.12

העפר   שאיבת  מערכת  עבור  השטח  והנמכת  הכשרה 

לפי  בלבד ומדידה  סימון  כי  לקבוע  לחילופין  או   ,

  22הסעיפים הנ"ל ישולם בנוסף וללא קשר עפ"י סעיף  

מתבקשת   המכרזים  ועדת  כן  כמו  הכמויות.  לכתב 

 אם. לכתב הכמויות בהת 13-15לעדכן את סעיפים 

 נדחית.  הבקשה

67.  

ג'   הסכם    – חלק 

ג'    –ההתקשרות     – נספח 

בתקופת   ביצוע  ערבות 

 . ההסכם

ג' להסכם הבהרה יזומה מטעם ועדת המכרזים.  ,(ערבות ביצוע בתקופת ההסכם)  ההתקשרות  בנספח 

"   6בסעיף   התאריך  מקום  31.03.2022ימחק  יוותר  ובמקומו   "

 . למילוי המועד הרלוונטי

מצ"ב   ההתקשרות  להסכם  מעודכן  ג'  ת  להודע  4נספח  כ נספח 

 הבהרה זו.



      
 
 

   

 26מתוך  25עמוד 
 

במסמכי   מספר רלוונטי  סעיף 
 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

למען הסר ספק, על המציעים לצרף להצעתם עפ"י דרישות סעיף  

את הסכם ההתקשרות יחד עם נספח    –( לתנאים המיוחדים  1)6

 ג' המעודכן לעיל. 

68.  

ג'   הסכם    – חלק 

ט  –ההתקשרות   '  1נספח 

 . הנחיות ניהול מסמכים

ועדת המכרזים מתבקשת להסיר את הדרישה בסעיף  

ט  3.1 להסכם  1לנספח  מסמכים(  ניהול  )הנחיות   '

מנהל ייעודי לבקרה  ההתקשרות בקשר לחובה למנות  

( עפ"י הניסיון הנדרש בסעיף  DCM) ותיעוד מסמכים

 לנספח זה.  3.2

סעיף   ט  3.2הבקשה מתקבלת בחלקה.  ) 1לנספח  ניהול  '  הנחיות 

 יעודכן כדלקמן: ( מסמכים

שימונה ע"י הקבלן יוכשר    DCM-ה    יהיה ניסיון   DCM-ל  3.2"

לצורך   ידו  מסמכים,  בעל  בקרת  מערכות  מוכשר  ניהול  ויהיה 

מערכותלשליטה   דומיהם,     EDMSאו    Aconexעל  או 

וכמו כן יוכשר לצורך ביצוע כל    בפרויקטים הנדסיים, רכש ובנייה

המפורטים במסמכי המכרז    DCM-תחומי האחריות הנדרשים ל 

 ." ' זה1לנספח ט  3ובפרט בסעיף 

69.  

ג'   הסכם    – חלק 

 . נספחים – ההתקשרות 

נספח  הבהרה יזומה מטעם ועדת המכרזים. )   יד'   לאחר  ההתקשרות  יבוא(נהליםלהסכם  ים  נספח   ו , 

 חדשים כדלקמן:

מדריך בריאות תעסוקתית  נספח בטיחות בעבודה,    –  טו'  נספח

 . הבניה ו/או הקבלן הראשיובטיחות של מבצע 

טז' תת    –  נספח  תשתיות  בקרבת  חפירה  בעבודות  בטיחות 

 . קרקעיות

 
כנספחים מצ"ב  החדשים להסכם ההתקשרות  טז'  - נספחים טו' ו

 זו.  ת הבהרה להודע 6-ו 5
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 :להודעה יםנספח

 . (9)נספח א' לטופס מס'  כתב כמויות מעודכן - '1נספח 

 )נספח ביטוח מעודכן(. נספח א' להסכם   - '2נספח 

 תכולת עבודה מעודכנת )נספח ב' להסכם ההתקשרות(. - 3נספח 

 .להסכם ההתקשרות )ערבות ביצוע בתקופת ההסכם(מעודכן נספח ג'  -' 4נספח 

 .הקבלן הראשי נספח בטיחות בעבודה, מדריך בריאות תעסוקתית ובטיחות של מבצע הבניה ו/או  –להסכם ההתקשרות נספח טו'  - '5נספח 

 . בטיחות בעבודות חפירה בקרבת תשתיות תת קרקעיותנספח  –להסכם ההתקשרות נספח טז'   -  '6נספח 



 

 

 

 

 

 
1ח נספ



 1715668#                         תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  1202/242 פומבי מספר  מכרז 

 

 מתוקן  כמויות כתב –' א נספח

 תיאור הפריט/עבודה  מס"ד
יח' 
 מידה

מחיר יחידה  
בש"ח ללא 

 מע"מ

1 
שלאיתור ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י   תשתיות  הרס,  ללא 

 מ' 3.5מ"א לעומק עד  1,000דיטקטור עד 
 9.00 מ"א

 4.00 מ"א מדידה , אך ללא1לסעיף כנ"ל  2

3 
שלאיתור ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י   תשתיות  הרס,  ללא 

 מ' 3.5מ"א לעומק עד  2,000-מ"א ל  1,000דיטקטור בין 
 8.00 מ"א

 3.00 מ"א מדידה אך ללא ,3לסעיף  כנ"ל 4

5 
שלאיתור ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י   תשתיות  הרס,  ללא 

 מ' 3.5מ"א לעומק עד  2,000דיטקטור מעל 
 7.00 מ"א

 2.50 מ"א מדידה , אך ללא5לסעיף כנ"ל  6

7 
תוספת עבור איתור תשתית כנ"ל אך של כל כבל בנפרד לאותו  

 סוג תשתית
 0.80 מ"א

8 
סימון   איתור,  לצורך  ריקה  בצנרת  מוליך  להשחלת  תוספת 

 הציוד ואיתורו( ומדידת תשתית )השחלת  
 3.00 מ"א

9 
עד   של  בעומק  תשתית  משדר    9.0איתור  ייעודי:  ציוד  ע"י  מ' 

BEACON ומקלט ייעודי. כולל איתור סימון ומדידה 
 4,500.00 י"ע

 3,750.00 י"ע , אך ללא מדידה9כנ"ל לסעיף  10

11 
איתור וסימון תשתיות אל מתכתיות תת"ק ללא הרס באמצעות  

 תשתיות רטובות ויבשות כולל מדידה    ,(GPRמכ"מ חודר קרקע )
 5,040.00 י"ע

12 
הפעלת ביובית לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר  

 מ' 9 –איתור מדויק בעומק של עד כ 
 2,500.00 י"ע

13 
 –שאיבת עפר לאיתור וחישוף תשתיות  ל  ייעודית  הפעלת מערכת

 ללא שיקום
 3,700.00 י"ע

14 
מערכת   ל הפעלת  תשתיות  ייעודית  וחישוף  לאיתור  עפר  שאיבת 

 תת"ק כולל שיקום הבורות בשטח פתוח
 4,600.00 י"ע
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 1715668#                         תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  1202/242 פומבי מספר  מכרז 

 

 תיאור הפריט/עבודה  מס"ד
יח' 
 מידה

מחיר יחידה  
בש"ח ללא 

 מע"מ

15 
מערכת   ל הפעלת  תשתיות ייעודית  וחישוף  לאיתור  עפר  שאיבת 

 תת"ק כולל שיקום הבורות
 6,100.00 י"ע

16 

מ' כולל חישוף שטח    1.5חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק עד  
חול  ריפוד  ממוכנת,  או  ו/  ידנית  חפירה  כולל  גישה  דרכי  והכנת 

  CLSM-ומילוי חוזר ב

 1,500.00 יח'

17 

מ' כולל    3.0מ' ועד    1.51-וגילוי פיזי של התשתית בעומק מחפירה  
חישוף שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת,  

 וכל הנדרש   CLSM- ריפוד חול ומילוי חוזר ב

 1,800.00 יח'

18 

מ' כולל    6.0מ' ועד    3.01-חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק מ
לל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת,  חישוף שטח והכנת דרכי גישה כו

   CLSM- ריפוד חול ומילוי חוזר ב

 2,200.00 יח'

19 
פריסת שוחות מכל סוג שהוא לרבות מים, ביוב, חשמל, תאורה, 
בזק ותקשורת מדידת פנים השוחה והפקת תשריט פריסות ומידות  

 מלא לרבות התא, מיקום הכבלים וכל אלמנט שקיים בתא
 450 יח'

20 
דו"צילום   והפקת  ביוב  ניקוז/  קווי  של  מצב   חפנימי  אודות 

 התשתית הנבדקת 
 10 מ"א

21 
ו/ או עבודה לפי תרשימים לביצוע כל מטלה  ביצוע הסדרי תנועה  

לרבות שימוש בעגלת  ע"י צוות מוסמך לצורך חסימת נתיבי נסיעה,  
 חץ, אביזרי בטיחות נדרשים כולל תמרורים, קונוסים ונצנצים

 1,700.00 י"ע

22 
מאתר  והעברתם  הצבתם  כולל  זמניים  בטיחות  במעקות  שימוש 

 מ"א מעקות  50לאתר באותו יום. המחיר כולל 
 1,500.00 י"ע

23 
ו הובלה  בחנ"מ/   יישום אספקה,  תערובת  למילוי   CLSM  של 

 בהתאם לנדרש
 310 מ"ק

24 

מדידה, שרטוט והגשת תכניות עדות במקרים בהם הופעלו סעיפי  
עדות ללא מדידה, או ביצוע מדידה שרטוט והגשת תוכניות עדות 

 בנפרד לאיתור בהתאם לדרישת נת"ע

 ביצוע באמצעות מודד מוסמך בליווי צמוד של סוקר התשתיות

 4,300 י"ע
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2 נספח 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 

 104מתוך  43עמוד 

 

 מתוקן  נספח ביטוח –' א נספח

לבטח על חשבונו    קבלן לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב ה  הקבלן  מאחריות   לגרוע  מבלי .1
ולטובת    קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  במשך   ולקיים,  ולחוד  ביחד,  ע"נתלטובתו 

 הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  אחריותו  להבטחת  מתאימים  ביטוחים ,  שבדין  אחריות
  קיום   על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד

 .שלהלן  ובסעיפים ביטוחים

 :לכלול את התנאים הבאים הקבלן מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .2

הינו    שם 2.1 בפוליסות  השיפוי   ע"נתו/או    קבלןה  –"המבוטח"  להרחבי  בהתאם 

 : המפורטים להלן

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים   -"ע  נת:  חיהביטו" לעניין הכיסוי  ע"נת" 2.2
 ומנהלים  ועובדים"ע התחייבה לכלול  ו/או  שנתכל מי  או  /ו  ישראל  מדינתאו  /ובע"מ  

 "ל.הנ של

בגין ו/או בקשר עם מעשה   ע"נתאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות   ביטוח 2.3
 .הקבלניתהעבודה   עם בקשר מטעמו  ומי  קבלןאו מחדל של ה

היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה   ע"נתחבות מעבידים מורחב לשפות את    ביטוח 2.4
ה  לעובדי  ו/או מחלות מקצוע שיגרמו  עבודה  בגין תאונת  עם    קבלןלנזקים  בקשר 

 העבודה הקבלנית. 

אף האמור לעיל, וככל ולא יועסקו בידי הקבלן עובדים במסגרת ו/או בקשר עם   על 2.5
 זה   בסעיף  המפורט  הביטוח  את  לערוך  שלא  הזכות  תהא  קבלןל,  העבודה הקבלנית

 .לעיל

ועובדיו בגין ו/או בקשר עם הפרת   ע"נתאחריות מקצועית מכסה את אחריות    ביטוח 2.6
 ומי מטעמו בקשר עם העבודה הקבלנית.  קבלן חובה מקצועית של ה

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת   –ריות מקצועית  אח  ביטוח 2.7
 . ע"לנתעבודה הקבלנית ה

 מקרי  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין,  בפוליסות  עצמית  השתתפות  סכום 2.8
 .  ₪ 000250, ₪ 100,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים ביטוח

 .בזדון  לנזק שגרם מי כלפי למעט , ע"נתזכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  ביטול 2.9

 שתימסר  לאחר   אלא ,  לרעה  תנאיהם  לשנוי או  /ו  לביטול  ניתנים   יהיו  לא  הביטוחים 2.10
יום    60ו/או חברת הביטוח מעמה, במכתב רשום,    קבלןהודעה בכתב, ע"י ה  ע"לנת

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

חבות המבטח עקב ו/או בקשר עם אינם כוללים חריג ל הקבלן ביטוחי לפיה הוראה 2.11
רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח 

 .1981 –על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי   הקבלן  בפוליסות  סעיף  כל 2.12
ה מבטחי  אחריות  יופע  קבלןאת  לא  אחר  ביטוח  קיים  כלפי  כאשר  וכלפי   ע"נתל 
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הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה   ע"נתמבטחיה, ולגבי  
מבלי   ע"נתבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי    ע"נתאת  

להשתתף בנטל החיוב כאמור   ע "נתזכות תביעה ממבטחי    קבלן שתהיה למבטחי ה
תשמ"א  59בסעיף   הביטוח  חוזה  הסר  1981-לחוק  למען  על   הקבלן,  ספק.  מוותר 

 וכלפי מבטחיה.   ע"נתטענה של ביטוח כפל כלפי  

 כנספח את טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן    הקבלן  ימציא  זה  הסכם  חתימת  עם .3
 חתום  כשהוא,  זה  מהסכם  נפרד  יבלת  חלק  המהווה"(,  ביטוחים  קיום  אישור)להלן: "  1'א

  הביטוח ,  ההון  רשות  על  הממונה  מטעם  בדין   המורשית  מטעמו  הביטוח   חברתידי  -על
 על  האישור  טופס  המצאת.  ההתקשרות  במסגרת  הנדרשים  הביטוחים  לעריכת  והחיסכון

ישוב ויציג,    הקבלן .  בהסכם  מהותי  תנאי  מהווה   זה   בסעיף  לאמור  בהתאם  ביטוחים  קיום
מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, 

 . ע"מנתוזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי 

או יוודא שנערך,   בין באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמוהקבלן יערוך    -ביטוח כלי רכב .4
העבודה הקבלנית ו/או העבודות   ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע

ביטוח  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  שחובה  חבות  כל  מפני  ההתקשרות  תקופת  אורך  ולכל 
אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין  

יות  נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחר
₪. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות,   1,000,000  -שלא יפחת מ

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

יערך  .5 וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה  "כלי רכב" 
 2,000,000-ד בגבולות אחריות שלא יפחתו מעבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוח

  ש"ח למקרה.
מאישור קיום    312ככל ולא נעשה שימוש בציוד מכני הנדסי ניתן יהיה לקבל מחיקת הרחבה  

 הביטוחים.

  ע"לנת   קבלןימסור ה   - בגין העבודה הקבלנית  וכתנאי לו    הקבלן עם   חשבון  גמר  עריכת  עם .6
ל בתוקף  ידי מבטחיו שיהיה  על  וחתום  ביטוחים תקין, תקף  קיום  על   12  -טופס אישור 

ויכלול בין היתר תקופת  חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים 
 חודשים לפחות.  6גילוי ודיווח מוארכת בת 

  קבלןוה ע"לנתלהמציא את פוליסות הביטוח  קבלןרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מה ע"נת .7
ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  ולבצע  כאמור  הפוליסות  את  להמציא  ויתבקש  היה  מתחייב 

 ע בהתאם למסמכי המכרז. "נתהתאמה שתדרוש 

קיום    עריכת .8 על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים 
כלשהו    ע"לנתביטוחים   אישור  יהוו  יט  ע"מנתלא  ולא  הביטוחים  התאמת  עליה  על  ילו 

פי  -על  קבלןשל ה ו  אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות
 פי כל דין. -הסכם זה או על

וכן  ישא  הקבלן .9 בביטוח  בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל  בכל,  ישא   תישא 
,  הקבלןהמשנה מטעמו של    קבלני,  קבלןעקב מעשה ו/או מחדל של ה  ע"לנתנזק שיגרם  ב

 לרבות ,  קבלןוכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של ה  עובדיהם
 .בפוליסות  הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת נזקים
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זכויות    הקבלן  הפר .10 ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  יהא   ע"נתאת 
שיגרמו    קבלןה לנזקים  ו/או    ע"לנתאחראי  תביעות  לו  תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  באופן 

 טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים    אין .11
ה  ע"לנת כדי    קבלןכנגד  בהם  ואין  דין,  כל  פי  ועל  ההסכם  פי  העל  את   קבלןלשחרר 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.



 
 
 
 
 
 
 

 3 נספח  
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 מתוקן  תכולת העבודה  –' ב נספח

זה כוללת עבודות איתור .1 גילוי, העבודה נשוא מכרז  גישוש,    ,  ומיפוי  סימון,  אימות,  חשיפה, מדידה 
ללא הרס באמצעות כלל הטכנולוגיות הקיימות כיום לאיתור תשתיות   קיימות  תשתיות תת קרקעיות

)מטלה(  חברת נת"ע וזאת בהתאם להזמנת העבודה    מקדמתפרויקטים השונים שפרויקט המטרו ובב
 ומתייחסת, בין היתר, לתשתיות הבאות: 

 בזק, סלקום, הוט, פרטנר וכיו"ב.  -חברות כבלים/חברות תקשורת  •

 והן מתח גבוה(.  חברת חשמל )הן מתח נמוך •

 תשתיות תאורה.  •

 מקורות. •

 קצא"א/תש"ן. •

 .נתג"ז /הולכה, חלוקה )זכיינים( –גז  •

רשויות   • קולחין,  אזורייםביוב,  מקומיים/  מים  סביבה,ותאגידי  איכות  תשתיות  איגודן  מט"ש   , 
 אילון.

 תשתיות עירוניות.  •

 תשתיות  ניקוז.  •

 .אחרים /קווי השקיה ממתכת •

 מקורות ואחרים(.  –ים/ אזוריים ובין אם לאומיים קווי מים )בין אם עירוני •

ישראל    – תשתיות של חברות תשתית תחבורתית   • ישראל, חוצה  רכבת  נת"א,  נת"י,  כל    – נת"ע, 
 חברה והמערכות שלה. 

תרצה לחשוף, לגלות, לסמן ולמפות ו/או כל קו אחר שיתגלה ע"י    נת"עכל קו או תשתית אחרת ש  •
 ובכללו קו תשתית עירוני או בין עירוני.  קבלןה

הינה מערכת שתוכננה ויוצרה במקור למטרת   -" מערכת ייעודית לשאיבת עפר " -לצורך נספח ב' זה 

ת יכולת פינוי אוויר  , ובעללכל הפחות(  כוח סוס  50)  HP50בעלת הספק שאיבה של    שאיבת עפר שהינה
מערכת  המערכת תהא מערכת שיוצרה במקור למטרת שאיבת עפר.  .  מ"ק לדקה לכל הפחות  26של  

מאולתרת לשאיבת עפר אשר נבנתה ממספר רכיבים שאינם ייעודיים במקורם לשאיבת עפר, כגון:  
ש לשאיבת ". מערכת לשאיבת עפר תשמביובית, לא תחשב לעניין זה כ"מערכת ייעודית לשאיבת עפר

לגודל של   וסלעים עד  ויבש במידה זהה. הפקת 4עפר  ". המערכת תהיה מסוגלת לשאוב עפר רטוב 
דציבלים.    82מערכת תת הלחץ של המערכת תהיה מבוקרת, רעש המיוצר ע"י המערכת לא יעלה על  

 למערכת מסננים אשר ימנעו העלאת אבק. הפעלת המערכת תבוצע ע"י עובדים שהוכשרו לכך. 

תחנות תת קרקעיות, פירי שילוח, אלמנטים תפעוליים, פורטלים,   -"  מבנה דרך"  –נספח ב' זה    לצורך
מתחמי דיפו. מובהר כי כל מטלה תכיל מבנה דרך אחד או מספר מבני דרך הסמוכים גיאוגרפית זה  

 לזה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע.  

 עקרונות התהליך לביצוע סקר למיפוי תשתיות תת"ק: .2
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לגלות, , לאתר,  הקבלןמצב קיים תשתיות(, נדרש  אודות  לצורך הגשת תכנית עדות מפורטת ) 2.1
לחשוףלגשש,   למדודלסמן,  אלקטרומגנטי,    ,  בציוד  שימוש  ע"י  תת"ק  תשתיות  ולמפות 

(, ע"י חישה מרחוק וללא הרס או לחילופין, ביצוע  GPRאקוסטי, ורדאר חודר קרקע )-אלקטרו
שאיבת עפר, כל ייעודיים ל  םרונים, עבודות ידיים ו/או מכשיריבורות גישוש באמצעות מחפ

השונות התשתיות  ובעלי  נת"ע  להנחיות  בהתאם  ספציפיים  זאת  לצרכים  מענה  מתן  ותוך   ,
הנובעים מהתשתיות אותן נדרש הקבלן לאתר. ככל שקיימות מספר שיטות לביצוע העבודה,  

הבלעדי. דעתו  ולשיקול  להחלטתו  למזמין  יציע  כל   הקבלן  ביצוע  תוך  תיעשה  העבודה 
, הנדרשים מכל הגופים הציבוריים והפרטיים,  מראש ובכתב  התיאומים וקבלת כל ההיתרים

בקרקע תשתיות  בבעלותם  קיימות  במטלה  אשר  שהוגדרה  נדרש   הרלוונטית  גורם  מכל  וכן 
חברת החשמל, מקורות, רשות חברות תקשורת,  לצורך ביצוע בפועל של העבודה, כגון: בזק,  

תאגיד מים מקומי, קצא"א, תש"ן, נתג"ז, חברות    העתיקות, רשות מקומית, רשות הניקוז,
 אחר וכו'.רלוונטי בעל תשתית וכל   תשתיות תחבורתיות,

הקבלן יקבל מנת"ע פרוגרמה ובה תוכניות וסימון תשתיות עבור כל מבנה דרך כהגדרתו לעיל/   2.2
בפרוגרמה מבוסס על המידע שהתקבל  אזור בו נדרש לבצע איתור תשתיות. סימון התשתיות  

 אצל נת"ע מכלל הגופים, ואינו שלם ו/ או מדוייק. 

יכיר את   2.3 יסייר הקבלן בשטח העבודות,  הנדרשות,  עם קבלת הפרוגרמה לאיתור התשתיות 
וכל הנתונים הנדרשים לביצוע עבודתו ובהתאם יציע את אופן   תנאי השטח, שימושי הדרך 

נת"ע, טרם פניה לבעלי התשתיות/ הרשויות הרלוונטיות, וכן ביצוע האיתור בתיאום מלא עם  
 יציע את כל הנדרש לשם ביצוע העבודה.

הקבלן יעביר לנת"ע לוחות זמנים מפורטים לביצוע העבודות טרם תחילתן.  לוחות הזמנים  2.4
העבודה,  יכללו התייחסות לשיטות  הביצוע, זמינות צוותי הקבלן והציוד הנדרש לטובת ביצוע  

וכן התייחסות לצורך בשימוש בהסדרי תנועה זמניים, שוטרים ופקחים ו/ או פקחים מטעם  
 חברות התשתית השונות. 

בהתאם לפרוגרמה שיקבל לאיתור תשתיות מידי מנהל   ק"תת תשתיות ויאתר יסרוק הקבלן 2.5
ת ויסמן אותם על פני השטח לצורך מדידה והפקת תכני  האיתור מטעם נת"ע ו/ או המפקח

הקבלן יעשה שימוש באמצעים הנדרשים, ותוך תיאום מלא עם נת"ע לטובת איתור כלל  עדות.  
 התשתיות שסומנו בפרוגרמה.

ביחס  2.6 והרלוונטיות,  הצורך  במידה  חדשניות,  ביצוע  ושיטות  ציוד  להציע  הקבלן  באפשרות 
שלב מעלה. לאחר הצעה זו, הקבלן יקבל אישור בכתב ממזמין העבודה ל  2.1לאמור בסעיף  

ישלב  זה  אישור  קבלת  לאחר  ורק  המטלה,  ביצוע  לצורך  חדשניות  ביצוע  ושיטות  אמצעים 
 אמצעים ושיטות ביצוע האמורים בביצוע המטלה. 

עדות   2.7 תכניות  והפקת  מדידה  תבוצע  הקרקע,  פני  על  התשתיות  וסימון  האיתור  שלב  בסיום 

(AS-MADEמודד ע"י  של    מוסמך  (,  צמוד  תבוצע במ  ובהנחיתו.  הקבלןבליווי  הצורך  ידת 
 מדידה תוך כדי איתור וסימון התשתיות הנדרשות. 

 .  נת"ע ו/ או מי מטעמה עדות לבדיקה ואישור ה יעביר את תכנית  הקבלן 2.8

 העדכני של נת"ע.  CADיבוצע עפ"י מפרט עדות התכניותשל  (DWG)בפורמט  שרטוט 2.9

יועברו בפורמט   2.10 בהתאם   DWG- ו  PDF  ,DWFתוכניות העדות, חתומות ע"י מודד מוסמך 
 לקנ"מ שיידרש ע"י נת"ע. 

 תיאום העבודות:  .3
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  יפעל אל מול כלל הרשויות השונות ובעלי התשתיות הרלוונטיים לאישור ביצוע העבודה   הקבלן 3.1
קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים, הכנת תכניות עבודה מתאימות  זה  , ובכלל  הקבלנית

 וקיום פגישות תיאום. 

קבל את כלל האישורים, הרישיונות, ההיתרים והיתרי החפירה  באחריותו וחובתו של הקבלן ל 3.2
הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע העבודה מול כל הגופים הרלוונטיים ברשות המקומית /  
וגורמי חברות התשתית למינהן כנדרש. במידת הצורך יעביר הקבלן לגופים   מועצה אזורית 

אשר כלולים במחירי היחידה ולא    –תם  הרלוונטיים ערבויות ו/או ביטוחים בהתאם לדריש 
  תתקבל כל דרישה עבור תשלום נוסף בגין ערבויות ו/או ביטוחים אלה. 

ממתן צ.ה.ע.    קלנדרייםימים    30  21-על הקבלן להשיג את האישורים האמורים לא יאוחר מ
תשלום פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות סעיף  כבכל איחור מעבר לאמור, יזכה את נת"ע  

  להסכם. 53 45
 היתרי החפירה והרשיונות יוצאו על שמו של הקבלן.  

במידה שיש צורך בביצוע הסדרים זמניים ו/ או עבודה על פי תרשימים לשלבי הביצוע, יפנה   3.3
מקום הקבלן למפקח ו/ או למנהל איתור התשתיות מבעוד מועד ויתריע על הצורך בעבודה ב

הדורש הסדרים אלו. הקבלן יעבוד עם מתכנן התנועה מטעם נת"ע ו/ או חברת ניהול האיתור  
לקבלת האישורים הנדרשים בזמן. מובהר כי האחריות על פריסת ההסדרים בפועל והצבת 

  פקחים מוטלת על הקבלן. 
 ראה הרחבה בנוגע להסדרי תנועה זמניים בהמשך. 

כלשהי עבור הליך קבלת ההיתרים, זאת גם בנסיבות בהן  מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת   3.4
יידרש הקבלן לחזור ולהשלים את איתור התשתיות ו/או לחדש היתרים וכדומה. מובהר בזאת  
הליך   לצורך  על הקבלן  כלל העלויות שיחולו  כוללים את  היחידה בכתב הכמויות  כי מחירי 

יה לא  הקבלן  ההיתרים.  והוצאת  הנדסי  תיאום  מידע,  תשלום קבלת  תוספת  לכל  זכאי  יה 
 נפרדת בגין האמור. 

 תיאום ותזמון:  3.5

העבודה  .3.5.1 בביצוע  הקשור  רלוונטי  גורם  כל  מול  עבודותיו  את  לתאם  הקבלן  על 
במישרין ו/ או בעקיפין לרבות משטרה, עירייה על מחלקותיה ואגפיה, כל גוף או 

הת חברות  העבודה,  לאזור  בסמוך  שבשכונות/  פרטי  או  ו/  ציבורי  שתית, מבנה 
בנת"ע,  תנועה  אגף  בנת"ע,  קהילה  קשרי  אגף  שונות,  ורשויות  עירוניות  חברות 
וכיוצא בזה ועליו לפעול ע"פ היתרים ורשיונות שיקבל מכל אחת ואחת מהרשויות 

 והגופים הרלוונטיים. 

הקבלן יידרש לתאם את עבודתו, טרם ביצוע העבודות, במהלכן ובסיומן בשלב  .3.5.2
העבודה ובשלב השיקום והחזרת המצב לקדמותו,   השגת היתרים, בשלב ביצוע

 במיוחד במידה שיידרש לחפירה פיזית לגילוי תשתיות. 

על הקבלן לבצע בהתאם לנדרש תיאום ותזמון עם כל גורמי התשתית וסיורים עם  .3.5.3
 כל המפקחים מטעם גורמי התשתית.

ות אין ולא תהיה לקבלן עילה בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטיים לרב .3.5.4
ועליו לעמוד  ו/ או חלק ממנה  קבלנים אחרים, לאיחור בלו"ז למסירה העבודה 

 בלוחות הזמנים שנקבעו. 

 ביצוע איתור התשתיות:  .4
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 איתור התשתיות:  4.1

שלושה  .4.1.1 )עד  עדכני  אישור  נת"ע  בפני  הקבלן  יציג  המטלה,  ביצוע  תחילת  טרם 
כיול   עברו  שימוש  ייעשה  בהם  המכשירים  כי  אחרונים(  ומאושרים חודשים 

 לשימוש.

גילוי,איתור .4.1.2 ומיפוי סימוןגישוש,    ,  מדידה  חשיפה,  רצועת   ,  תוואי,  של:  בשטח 
תשתיות תת קרקעיות כגון מים, ביוב, חשמל, ניקוז, תאורה, כבלים, בזק וכיוב' 
לרבות שוחות, תאי קליטה, מגופים, גובים של תקשורת, בזק, חשמל ותשתיות 

רות וכו', ומתקנים אחרים הנמצאים חשופים אחרות )תשתיות של קווי דלק, מקו
אלקטרו אלקטרומגנטי,  )ציוד  שונות  בשיטות  חודר -בשטח(,  ורדאר  אקוסטי 

 ( לרבות השחלת קנה מתכתי לתוך קנים ריקים של בזק/תקשורת(GPR)  קרקע
 וכיו"ב. או לתוך צנרת קיימת

גילוי,איתור .4.1.3 שלסימוןגישוש,    ,  ומיפוי  מדידה  חשיפה,  ביוב  ,  וניקוז   מים,  קווי 
כיווני לרבות השוחות,  נתוני  וסימון  איתור  מוליכים,  החדרת  שוחות,  פתיחת   ,

הצינורות,   קוטר  ) זרימה,  והקווים  השוחות  הקווים (  L.T  ,L.Iגבהי  התווית 
 ואיתור שוחות הנסתרות מהעין.

 9תשתיות בעומקים של עד    , חשיפה, מדידה ומיפוי סימוןגישוש,    , גילוי,איתור .4.1.4
הש ע"י  "ביובית"מטר  באמצעות  מיוחד,  משדר  הכולל  צינור  של  בכל   חלה  או 

 . אמצעי מתאים אחר

גדולים  .4.1.5 בעומקים  תשתיות  ומיפוי  מדידה  חשיפה,  סימון,  גישוש,  גילוי,  איתור, 
יותר, יעשה באמצעים מתאימים, אם באמצעות שואב עפר, ואם באמצעים שיציע 

 צעים חדשניים. הקבלן לנת"ע בהתאם ליכולות הקיימות בשוק לרבות אמ

בקטרים  .4.1.6 ניקוז  תשתיות  ומיפוי  מדידה  חשיפה,  סימון,  גישוש,  גילוי,  איתור, 
ע"י פתיחת  יעשה  גדולים, שיש לסמן את מלוא מידותיהם  מובלים  או  גדולים, 
והכל בתיאום עם  פיזית של כל אחד מהאלמנטים הרלוונטיים  שוחות, ומדידה 

 נת"ע/ מי מטעמה. 

סימו .4.1.7 גישוש,  גילוי,  הנמצאים איתור,  מרתפים  של  ומיפוי  מדידה  חשיפה,  ן, 
בפוליגון הנדרש לאיתור ובהתאם לדרישת נת"ע למיפוי מרתפים אלו, יבוצע תוך 
 תיאום עם בעלים פרטיים ו/ או כל גוף אחר בהתאם לצורך והנחיית נת"ע לנושא. 

חשיפה,  .4.1.8 סימון,  גילוי,גישוש  איתור,  הורסים:  לא  באמצעים  תשתיות  איתור 
ומי אלקטרומגנטי, מדידה  ציוד  ע"י  ועיליות  תת"ק  תשתיות  של  פוי 

(, לאיתור תשתיות ע"י חישה מרחוק GPRאלקטרואקוסטי ורדאר חודר קרקע )
 וללא הרס והגשת תוכנית עדות מפורטת לנת"ע. 

ומיפוי של כל התשתיות הקיימות  .4.1.9 גישוש, סימון, חשיפה, מדידה  גילוי,  איתור, 
עומ מיקום,  על  ומידע  זיהוי  לכל לרבות  הכבלים  ומס'  התשתית  סוג  מהות/  ק, 

תשתית. כמות קנים ואופן סידורם תבוצע באמצעות פתיחה ומיפוי של השוחות 
  ו/ או התחברות לכבלים וגישוש פיזי במידת הצורך. 

מובהר כי צביר/ אגד של תשתיות מאותו סוג באותו התוואי )כגון מס' קנים של 
יימדד כאגד אחד/ קו אחד לפי מ"א תקשורת וכד'( יחשב כאיתור תשתית אחד ו
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איתור תשתית. איתור כל כבל וכבל בנפרד לאותו סוג תשתית טעון אישור בכתב 
 ע"י נת"ע. 

באמצעים  .4.1.10 הנדרשות  התשתיות  את  לאתר  מאמץ  כל  יעשה  הקבלן  כי  יודגש 
עבודות  בביצוע  הוכחה  שיעילותם  חדשניים  אמצעים  לרבות  בשוק,  הקיימים 

  דומות. 

ם על פני השטח יעשה באופן ברור ומפורט בעזרת צבעים, סרטי סימון הממצאי .4.1.11
 סימון, מסמרים ויתדות. 

בעומק   20%מטר, ועד    3בעומק של עד    10%טווח סטיית עומק התשתיות יהיה עד   .4.1.12
 מטר.  9מטר עד  3 -מ

בעלי  .4.1.13 עם  מלא  ותאום  באישור  יבוצע  התשתיות  סימון  גם  ספק,  הסר  למען 
 התשתיות עפ"י חוק. 

או .4.1.14 בו  יודיע  במקרה  זוהתה,  לנציג  למ  הקבלןתרה תשתית שלא  ו/או  נת"ע פקח 
 יהם. בכתב והמשך הטיפול יהיה בהתאם להנחיות

 סימון התשתיות יבוצע באופן הבא: 4.2

יבוצע הסימון ע"י מוטות / יתדות, מסמרים וסרטי סימון לפי סוג   - בשטח פתוח   .4.2.1
 התשתית.

 בספריי צבע לפי סוג התשתית. יבוצע הסימון ע"י שימוש  -בכביש / מדרכה  .4.2.2

סוג  .4.2.3 ע"פ  יתד  כל  למספר  יש  למודד,  יועברו  הסימונים  שכל  להבטיח  מנת  על 
כדי   הקבלןכך שבגמר עבודות הסימון תיבדק מפת המדידה ע"י צוות    ,התשתית

שכל היתדות והסימונים באתר נמדדו ולא נשמטו יתדות בזמן המדידה. לוודא  
לכל    הקבלן רישום  ויספק כליש  מטלהינהל  תשתית  בכל  היתדות  מספר  את  ול 

 .נת"ערשימה זו יחד עם מפת המדידה ל

סימון התשתית יתבצע באופן רציף והמשכי כך שכל נקודת שבר בתשתית תמופה  .4.2.4
 וכל שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית.

באחריות הקבלן לוודא כי מדידת כל התשתיות מבוצעת בהתאם לממצאים. לא  .4.2.5
 לו טענות בגין סימונים שנעלמו וגרמו למדידה חלקית או חוסרים במדידה.יתקב

 ביצוע גישושים/חפירות:  4.3

)לרבות  .4.3.1 תשתית  של  פיזי  לגילוי  חפירה  בביצוע  צורך  יתעורר  בו  מקרה,  בכל 
במקרים של דרישת בעלי התשתית, אימות פיזי של איתור תשתיות ע"י מכשור 

עפר, שאיבת  ייעודית לת באמצעות מערכת  בלבד, וכו'(, יבוצע גילוי/גישוש התשתי
 ו/או במידת הצורך באמצעות מחפרון בשילוב של עבודת ידיים.

הוגדשבמידה   .4.3.2 יחליט    רלא  השונות,  הרשויות  ע"י  מידת המפקח  מפורשות  על 
היתר,  בין  הן,  האפשרויות  כאשר  שבוצעה,  החפירה  בתחום  הנדרש  השיקום 

או בטון רזה, החזרת חומר   CLSM  –  החזרת החומר השאוב, מילוי בחול, מילוי ב
 מילוי בהידוק מבוקר, יישום שכבת אספלט וכד'. 

ביצוע עבודות שיקום והחזרת המצב לקדמותו תבוצע ע"י קבלן רשום בעל סיווג  .4.3.3
של   ניסיון  ובעל  ושיקום  חפירה  עבודות  לביצוע  לביצוע   5מתאים  לפחות  שנים 
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יווג האמור, הוא יכול לבצע עבודות מסוג זה )מובהר כי ככל שלקבלן יש את הס
זו בעצמו( היכן שהדבר נדרש עפ"י הדין, או לפי דרישת גורמי תשתיות   , עבודה 

בסעיף   זו  למכרז    4.1.3)כהגדרה  מיוחדים    –להזמנה  א']תנאים  הקבלן   (.[חלק 
 להסכם.  23יהיה האחראי הבלעדי לעבודתו של קבלן משנה זה, כאמור בסעיף 

 איתור קוי בקרה:  4.4

הזמנה ותיאום עם בעל התשתית, קבלת כל האישורים והרשיונות הנדרשים מבעל  .4.4.1
התשתית, תאום עם כל הגורמים הנדרשים, תכנון וקבלת אישורים וביצוע הסדרי 

 תנועה לסגירת אזור העבודה בהתאם לנדרש ובמידת הצורך.

 שאיבת מים מהשוחות.  .4.4.2

 זמני ותקני. אספקה והתקנה בטיחותית ומאובטחת של סולם ירידה  .4.4.3

 אספקת אמצעי תאורה.  .4.4.4

ירידה מאובטחת לשוחה וביצוע המדידות תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות ע"פ  .4.4.5
 חוק לרבות שימוש במסיכות חמצן וכו'. 

 סגירה מלאה ובטחוה של מכסי השוחה בסיום העבודה. .4.4.6

 עבודה בביבים/ שוחות בקרה: 4.5

ל דין, על הקבלן במקרה של איתור ותיעוד תאי בקרה, מבלי לפגוע בהוראות כ .4.5.1
לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

 הזהירות וההגנה שיכללו בין היתר:

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות   4.5.1.1
 מספקת של חמצן.  

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכנס לתא הבקרה אלא   4.5.1.2
 ר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. לאח

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת  4.5.1.3
 תותר הכניסה לתא הבקרה ורק לנושאי מסכות גז. 

למשך   .4.5.2 התא  אוורור  לצורך  יוסרו  הבקרה  שוחות  הכללים   24מכסי  לפי  שעות 
 הבאים:

עומדים   4.5.2.1 שבה  השוחה  מכסה  קיים:  בקרה  בתא  לעבוד,  לעבודה 
והמכסים בשני התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים לחבור אל ביב  

 קיים, המכסים משני צידי נקודת החיבור. 

נוסף  4.5.2.2 יישאר אדם  כן  יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם  לא 
 מחוץ לשוחה, המוכן ומיומן להגיש עזרה במקרה הצורך.

גומי 4.5.2.3 מגפי  וינעל  גומי,  כפפות  ילבש  בקרה  לשוחת  עם    הנכנס  גבוהים 
סוליות בלתי מחליקות, ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר  

 קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

מעל   4.5.2.4 שעומקה  הבקרה  לשוחת  גז    3.0הנכנס  מסיכת  ישא  מטרים 
 מתאימה.
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העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יתודרכו   4.5.2.5
ם ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשי

אזור  את  בולטת  בצורה  ויסמן  ישלט  הקבלן,  יגדר  בנוסף,  שהוזכרו. 
 התא בו הוסר המכסה. 

טרם ביצוע עבודות בביבים יגיש הקבלן הצהרת בטיחות ופירוט אודות   4.5.2.6
כי   מובהר  נת"ע.  או  ו/  האיתור  מנהל  לאישור  העבודה  ביצוע  אופן 

 שור לאופן ביצועה. העבודה לא תבוצע טרם קבלת אי

ולוודא כי כל תאי הבקרה מכוסים בסיום  .4.5.3 הקבלן הוא האחראי הבלעדי לדאוג 
הבורות  כל  כי  וכן  התאים  תקרות  על  חזרה  הונחו  הבקרה  מכסי  וכל  עבודתו 
וכל דבר בשטח העלול להיות מפגע בטיחותי.  ומגודרים לרבות תעלות  מכוסים 

שי, ויהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הקבלן יישא בכל נזק וכל מפגע לרבות צד שלי
 ומפגע בתחום עבודתו. 

 הצלבת מידע קיים:  4.6

תוכניות, טבלאות, מדידות וכו', שהועברו על ידי נת"ע תעביר מידע ו/ או שיתקבלו  .4.6.1
מבעלי התשתיות/ הרשויות, יבדוק הקבלן את הממצאים בשטח אל מול המידע 

 שהועבר.

 ההסתעפויות של כל התשתיות.  איתור, גילוי, סימון, מדידה ומיפוי של כל .4.6.2

 איתור, גילוי, סימון, מדידה ומיפוי חציות של תשתיות. .4.6.3

 ,T.Lאיתור, גילוי, סימון מדידה ומיפוי תאי בקרה לרבות גודל התאים ועומקם  .4.6.4

I.L .)גובה עליון ותחתון של התשתית/ צינור/ שרוול( 

איתור, גילוי, סימון, מדידה ומיפוי של שוחות, תאים, גובים ומתקנים המשרתים  .4.6.5
 את קו התשתית המאותר ו/ או הניזונים ממנו ו/ או אליו ו/ או הקשורים אליו. 

 ביצוע פריסת תאים לפי בקשה בכתב מנת"ע.  .4.6.6

 תיעוד העבודה:  .5

ואיתור   5.1 לגישוש  מקומית  חפירה  בתחום  ובמיוחד  העבודות,  תחילת  תשתיות,  טרם  של  פיזי 
במהלך  גם  יבוצע  התיעוד  החפירה.  אזור  את  ווידאו  סטילס  בצילומי  לתעד  הקבלן  נדרש 
הוחזר   והמצב  שוקם  ושהמקום  תשתיות,  נפגעו  שלא  הוכחה  לטובת  סיומן,  ועם  העבודות 

 לקדמותו.

בסיום שלב איתור, סימון וחישוף התשתיות, תבוצע ע"י מודד מטעם הקבלן, מדידה לאיסוף   5.2
, ויעמוד צאים לצורך הפקת תכניות עדות. המודד יהיה "מודד מוסמך" שיאושר ע"י נת"עהממ

 .להזמנה )תנאים מיוחדים( 10בתנאים המפורטים בסעיף 

 סימון מדידת התשתיות יהיה קשור קואורדינטיבית לרשת הארצית.  5.3

 תיעוד קוי בקרה יכלול את הנתונים הבאים:  5.4

התא בקואורדינטות, ציון סוג התא, ציון   שרטוט התא בתנוחה יכלול: ציון מיקום .5.4.1
קוטר/ גודל התא, עומק התא, ציון גיאומטרית המכסה, מידות וסוג המכסה, ציון 

  , ציון הארקות ושיריון.IL  ,TLכניסות ויציאות צנרת 
וכלול שרטוט התנוחה של התא לרבות כל הנתונים הינו חלק מעבודות האיתור  
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או במקרה של י"ע איתור תשתיות( ולא ישולם במחיר איתור התשתית למ"א )ו/  
לכ"כ  בנפרד בהתאם  לנדרש   וישולם  בהתאם  ו/או  בגין איתור  מתשלום  )כחלק 

 . פריסת שוחות(בסעיף 

התא  .5.4.2 מיקום  ציון  הבאים:  הנתונים  את  יכלול  פריסה,  כולל  התא  שרטוט 
בקואורדינטות ועל גבי התנוחה, סוג התא, קוטר/ גודל התא, עומק התא, מכסה 

מידות ומיקום מידות וסוג המכסה,    ן,ושרטוט גובה הצוארכולל גיאומטריה,  ה
שתי פינות, מדידה של פתח הכניסה לשוחה ביחס לקירות כולל קואורדינטות של  

ביחס  מהשוחה  יוצאים  שנכנסים/  השרוולים  של  מדוייק  מיקום  כולל  פאה  כל 
הסמוכות, והפאות  תקרה  כניסות    לרצפה/  צנרת   ויציאות  ויצואתמיקום  של 

לרבות מס' צינורות וייעוד כל צינור, במידה שמדובר בצנרת קנים, יש לציין מס' 
, סימון קנים הקנים/ שרוולים ואופן כניסה/ יציאה מהשוחה, הארקות ושיריון

תקשורת  כבלי  או  אופטיים  סיבים  מושחלים  שרוולים  )באילו  ומלאים  ריקים 
במידה שמדובר   .שר קיים בשוחה(, מדידת מיקומים של כל אלמנט נוסף אאחרים

בצנרת קנים, יש למדוד ולציין את מספר הקנים/ שרוולים ואופן כניסה/ יציאה 
    מהשוחה וסוג צנרת.

 ילווה את המודד באתר ויעביר את כל סימוני התשתית למודד.   הקבלן 5.5

לתוכנית העדות גלה בשטח הועבר כראוי ע"י המודד  התלוודא ולאשר כי כל המידע ש  הקבלןעל   5.6
 בה מופיעים כל קווי התשתית שאותרו, על רקע מצב קיים.

ע"ג תכניות מדידת רקע אתר העבודה   5.7 יוצגו  ע"י    -הנתונים  יסופקו  טרם   נת"עתכניות אלו 
 .העבודה הקבלניתתחילת ביצוע 

לאישור    מטעמהלמתכנן  או    /תוצרי העבודה )תכנית עדות על גבי מצב קיים( יועברו לנת"ע ו 5.8
 ביצע הגהה ואישר את נתוני התשתיות המוצגות. שהקבלןר לאח

 מדיה של שני עותקים החברה לידי יעביר  הקבלן ,נציג נת"ע י"ע התיעוד תכניות אישור לאחר 5.9

של   מגנטית   הסופיות התכניות גיליונות של סטים ושני(  DWG  ,PDF  ,DWF)פורמטים 
 .והקבלןחתומים ע"י המודד 

דיגי 5.10 במצלמה  לתעד  הקבלן  לתכניות על  ולשייכו  העבודה,  בשלבי  תשתית  חישוף  כל  טלית, 
 העדות באופן ברור ומובן. 

  תוצרי העבודה:  5.11
 , לפי הנחיות נת"ע בכתב, את המסמכים והנתונים הבאים:למפקחמסור הקבלן י

5.11.1. CD    של העדכון  את  הכוללות  נת"ע  ע"י  שנמסרו  תכניות   התשתיות ובצרוף 
 3- כקיימות, לרבות מיקום של כל נקודה ב  הקבלןבמקומות שנמדדו ואותרו ע"י  

 קואורדינטות כאשר: 

בתשתיות חשמל בזק וכבלים יש למדוד ולסמן גם רוחב רצועה וכמות הקנים   .א
ומם, בהתאם לאיתור  קיימים קנים במספר שכבות ומיקברצועה כולל האם  

 שבוצע. 

וכן סימון   .I.L  -ו T.L  -עומק קוים  –על התכניות יש לרשום הערה בולטת   .ב
 ;  רוחב הרצועה
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עומק    שאותרהתשתית  רצועת  לכל   .ג לסמן  ביש  קיצוניות   3-לפחות  נקודות 
, כולל כאמור פירוט הקנים ברצועה )מספר  חפירה המבוצעתאיתור ו/ או בב

כל תשתית שמתגלית עבור  .  קנים רזרביים וכד'(  קנים, מספר שכבות, כמות
מובל אחד בלבד )לא רצועה( יינתן רוחב / קוטר התשתית כבל/    המכילה צינור/

 שנמצאה.

 .PDF- ו DWG ּ ,DWF( ,בפורמט CDכל קבצי המדידה יוגשו על גבי תקליטור ) .5.11.2

 הנחיות למיפוי:  .5.11.3

ע"י   .א ימדדו  אשר  שימוש   הקבלןתשתיות  יעשה  לא  חדשות.  בשכבות  ימופו 
יוצגו   בשכבות קיימות מקבצים אשר נמסרו לחברת המיפוי ע"י נת"ע , אלו 

 . ברקע תוכנית המדידה

נמדדת  .ב לכל סוג תשתית  נפרדת  בנתוני    תינתן שכבה  ולכל תשתית שמקורה 
 . הבסיס שיתקבלו מגורמי התשתית/ נת"ע וזאת על גבי מדידת הרקע

של    I.Lאו    .T.Lמיצג את עומק    Zכאשר    X,Y,Zממדי    לכל תשתית יינתנו .ג
 התשתית בנקודה בה צוינה.

 עומק תשתית יינתן בשכבת טקסט נפרדת לכל סוג תשתית. .ד

 העדכני של חברת נת"ע.  CADככלל ההגשות יבוצעו בהתאם למפרט  .5.11.4

 תנאים כלליים נוספים  .6

נת"ע אינה אחראית לתנאי 6.1 ולשכבות הקרקע שיתגלו   תנאי קרקע:  הקרקע באתרי העבודה 
לקבלן   שיהיו  להשלכות  עלות  או  ו/  אחריות  בכל  מקרה  בשום  תישא  ולא  העבודה,  במהלך 
ולביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת ו/ או שיפוי לקבלן בגין סוג קרקע כזה או אחר לרבות  

 הקשיים הנובעים מכך. 

ו/ או כל אלמנט האמור להיות מכוסה וסמוי מן   אישור שלבי העבודה: כיסוי בורות החפירה 6.2
העין, נדרש בקבלת אישור מקדמי לפני הכיסוי ע"י נת"ע ו/ או כל גורמי הרשויות למינהם טרם 

( וגילומו כחלק מתוכניות  AS MADEכיסויו. על הקבלן לתעד את שלב הכיסוי במדידת עדות )
  ובסוף העבודה. העדות החלקיות והסופיות שהקבלן מחוייב למסור במהלך 

ההוצאות  בהתאם.  תיעודו  לטובת  האלמנט  את  בשנית  יחשוף  הקבלן  יתועד,  שלא  במידה 
והתשומות הכרוכות בחפירה וגילווי חוזר וכן בכיסוי חוזר לא ישולמו לקבלן ויהיו על חשבונו. 

  
ו/ או גורמי התשתית לכיסוי בורות ו/ או כל אלמנט לא יהיה בו כדי לגרוע   אישור המזמין 

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב ביצוע העבודות.

באתר 6.3 העבודה  השטח, תנאי  תנאי  כי  ויוודא  העבודות  תחילת  טרם  בשטח  יסייר  הקבלן   :
לגישות  מונציפליים,  שירותים  לרכבי  וטעינה,  לפריקה  לרכב,  רגל,  )להולכי  הדרך  שימושי 

לביצו הנתונים הדרושים  וכל  ועוד(  ובטחון  חירום  דרכי לרכבי  לרבות  לו  ברורים  ע העבודה 
 גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

: באחריות וחובת הקבלן להגן על בורות חפירה הגנה על בורות החפירה וסידורי ניקוז זמניים 6.4
רעי עומסים,  רוח,  שטפונות,  מפולות,  בפני  להגנה  הדרושים  האמצעים  בכל  וכל  ותאים  דות 

אלמנט אחר שעשוי להשפיע עליהם, ובמיוחד שלא יוצפו בורות החפירה והתאים במי גשמים  
ו/ או במים שמקורם בצנרת פגועה או פגומה או ממקור כלשהו אחר. באחריות הקבלן לנקז 
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את בורות החפירה בכל דרך שתאושר ע"י נת"ע ו/ או הרשויות לרבות שאיבת הבורות וניקוזם 
בות. כל הפעולות הדרושות להגנת הבורות יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. מובהר באמצעות משא

בכתב   היחידות  במחירי  כלולה  ותמורתו  הקבלן,  חשבון  על  זה  בסעיף  האמור  כל  ביצוע  כי 
 הכמויות.

: ככלל, דיפון זמני לחפירת בורות על יד כבישים ו/ או על יד צנרות ומערכות תת דיפון זמני 6.5
ל יד שוחות קיימות וכן תמיכות זמניות על ידי קירות תומכים ועל יד גדרות  קרקעיות, ו/ או ע

הבתים, תמיכת עמודי חשמל/ שילוט/ טלפון/ רמזורים וצנרת תת קרקעית וכו' הם באחריותו  
הבלעדית של הקבלן והם יתוכננו ויאושרו ע"י הקבלן באמצעות מהנדסים מתאימים )מהנדסי 

ורשויים מטעמו, לרבות אישור התכנון אצל גורמי תשתית   קרקע/ גיאוטכני/ קונסטרוקטור(
)להבדיל   כאמור  הדיפונים  ביצוע  בנפרד.  ישולמו  ולא  הקבלן  חשבון  ועל  שיידרש  במידה 
ובהתאם  מראש  המפקח  ע"י  שיאושרו  כמויות  כנגד  נת"ע  ע"י  ישולם  ואישורם(,  מתכנונם 

  (.BACK TO BACK) לחשבונות שיגיש הקבלן, ללא עלות תקורות, רווח קבלני וכו'
ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ותמורתו כלולה במחירי היחידות השונות 

 .בכתב הכמויות  ולא ישולם בנפרד

: על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ע"מ לשמור  עבודה בקרבת תנועה קיימת 6.6
משתמשי הדרך הקבועים והזמניים על שלומם ושלמותם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות כל  

ולא לפגוע ו/ או להפריע שלא לצורך לתנועת הולכי הרגל ו/ או לתנועה המוטורית המתנהלת  
בכבישים הנ"ל ובסמוך לעבודות החפירה ובכפוף להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה. 

לא יפגעו עקב על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/ או צד שלישי כלשהו, ש 
  מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו.

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכניות המאושרות  
  להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

על הקבלן מוטלת החובה להקצאת ממונה בטיחות מטעמו, מאושר ע"י הרשויות המתאימות   
ות ויישומן ע"פ כל דין. נוכחותו של ממונה הבטיחות באתר תדרש בהתאם לצורך לקבלת הנחי

  ו/ או בהתאם להנחיית המפקח.
מובהר בזאת לקבלן כי ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר אותו מאחריותו הבלעדית לכל נזק 

  שייגרם לאדם ו/ או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתחום עבודתו ובאזורים המגודרים.
  הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.  על

תקופת  אורך  לכל  ושלמותן  ניקיונן  על  לשמור  הגדרות,  את  רצוף  באופן  לתחזק  הקבלן  על 
  הביצוע.

הקמתו   גידור,  הקבלן,  מטעם  בטיחות  בממונה  שימוש  לרבות  זה,  בסעיף  האמור  כל  ביצוע 
כל הנדרש לביצוע סעיף זה  והעברתו ממקום למקום, פירוקו בתום הביצוע, אביזרי הבטחות ו

  נכללים במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד. 
מובהר בזאת כי כל הנדרש מהקבלן בקשר עם פריסת הסדרי התנועה והבטיחות האמורים 
לעיל והנובעים במישרין ובעקיפין מביצוע עבודות הקבלן כלולים במחירי הסעיפים השונים 

 ישולמו בנפרד. שבכתב הכמויות ולא

פעילים 6.7 כבישים  על  הקבלן  בתוך פעילות  הקבלניות  העבודות  את  יבצע  הקבלן  כי  מובהר   :
תחומי אזור הפעילות כפי שאושרו ע"י נת"ע וע"י הרשויות ובהתאם לסוג הציוד שאושר. לא  
תהיה הפרעה לתנועה קיימת למעט מה שאושר ע"י הרשויות/ נת"ע ותוכניות הסדרי התנועה  

 .הזמניים

קרקעיים 6.8 תת  חשמל  כבלי  וליד  מתח  לקוי  מתחת  חברת עבודה  אישור  לקבל  הקבלן  על   :
למרווחי  ובעיקר  קרקעיים  תת  חשמל  וכבלי  עיליים  חשמל  לקווי  בסמוך  לעבודה  החשמל 
קווי החשמל.  לבין  לביצוע העבודות  והציוד שהוא מפעיל  בין העבודות  הנדרשים  הבטיחות 
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בו ע"י חברת החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל ו/ או  העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכת
כבלי החשמל התת קרקעיים בשעת הצורך, תמיכות, פלטות בטון, הגנות וחפירות עמוקות.  
האמור תקף גם לעבודות מתחת כבלי חשמל עיליים. כל התמיכות, פלטות בטון, הגנת חפירות  

שתית אחרת יבוצעו ע"י הקבלן  וכיוצא בזה שיידרשו ע"י חברת החשמל ו/ או ע"י כל בעל ת
  לשביעות רצונם ושביעות רצון נת"ע.

התמורה בעבור כל הדרישות הנ"ל כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד, למעט 
 אם נכתב אחרת במפורש. 

: מערכות התשתית התת עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות 6.9
סומנו בתוכניות שיקבל הקבלן טרם ביצוע העבודה, בהתאם למיטב  קרקעית הנמצאות באתר י 

ידיעת נת"ע והמידע שהועבר לרשותה, ויתכן שלא יסומנו כלל. מובהר כי הסימון הינו חלקי 
ובא לשתף,   ואינו מדוייק מבחינת סימון מיקום המערכות,  )אם בכלל(  ואינפורמטיבי בלבד 

  של נת"ע.בתום לב, את הקבלן עם המידע הקיים בידיה 
בטרם יחל הקבלן בעבודות לחפירת בורות הגישוש ו/ או בורות לאיתור תשתית, עליו לוודא 
את מיקומן המדוייק של התשתיות השונות בקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תיאום  
החפירות  כי  ומוגדש  מובהר  העבודות.  בביצוע  להתחיל  כך  אחר  ורק  השונים  הגורמים  עם 

מטעם  ת מיוחד  מפקח  בנוכחות  וכן  בלבד,  להנחיותיו  ובהתאם  המזמין  בנוכחות  בוצענה 
  הרשות/ בעלת התשתית  האחראית על המערכת התת קרקעית הרלוונטית. 

ייתכן כי בעל התשתית ו/ או המפקח מטעמו ידרשו חפירות גישוש נוספות בסמוך ובמקביל 
ת זאת בחשבון. חפירות  אלו נכללות  למיקום חפירת הבור לאיתור תשתית ועל הקבלן לקח

  במחירי היחידה ולא ישולם עליהן בנפרד. 
של   ותקינותן  שלמותן  על  קפדנית  שמירה  תוך  מירבית  בזהירות  יבוצעו  החפירה  עבודות  

  התשתיות כולן, בנוכחות ובהתאם להנחיית  המפקח מטעם בעל התשתית. 
התשתיות תהיה באחריות הקבלן.    מובהר כי האחריות לזימון ותיאום הפיקוח מטעם בעלי

בעלי  מטעם  פקחים  עבור  ידו  על  שישתלמו  הוצאות  החזר  מנת"ע  לקבל  זכאי  יהיה  הקבלן 
מתאימות. אסמכתאות  להצגת  בכפוף   התשתיות 
מובהר כי ייתכן שהקבלן יידרש לחפירות גישוש בסמוך ו/ או ליד בור החפירה אותו הוא חופר  

כזו או א וכי על הקבלן לבצע את דרישות בעלי התשתית לצורך אימות מעבר תשתית  חרת 
לשביעות רצונם, ככל שיידרש. מובהר כי עליו לכלול זאת במתן הצעתו וכי לא יזכה לכל תוספת 

  ו/ או שיפוי מטעם נת"ע בגין דרישות בעלי התשתיות. 
בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/ או עילית כלשהי  

קב מעשיו ו/ או מחדליו של הקבלן ידאג הקבלן מיידית  ליידע את נת"ע ואת בעלי התשתית ע
  שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי.

הנ"ל   מהפגיעה  הנובעת  שהיא  סוג  מכל  אחריות  או  ו/  הכספית  האחריות  בכל  ישא  הקבלן 
  ואחריות זו תהא בלעדית של הקבלן.

 ול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.כל האמור לעיל כל

: הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו  חובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי עבודתו 6.10
ועל חשבונו. ממונה הבטיחות יהיה נוכח באתר בכל עבודה שתדרש לכך ו/ או בהתאם לדרישת  

  . דין כל"י עפ נדרש הדבר בו מקוםאו /ו המפקח
הקבלן הוא האחראי היחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי   כי  ובהרי

 נקיטת אמצעי זהירות כנדרש על ידו לרבות קבלני המשנה מטעמו.

: במסגרת העבודות ייתכן שהקבלן, מתוך שיקולים שונים של  עבודות ידיים ועבודות קטנות 6.11
הגבלות תנועה וכו'(, יצטרך לבצע חלק מהעבודות   נת"ע )כגון: קרבה לתשתיות ו/ או למבנים,

בעבודת ידיים ממוכנת או לא ממוכנת ובמקטעים קטנים ואפילו לא רציפים. על הקבלן לקחת  
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בחשבון כי תנאי העבודה ידרשו זאת בחלק מהמקרים ולא תוכר כל תביעה ו/ או טענה כספית 
 ינה רציפה ובמקטעים קטנים.בנושא זה ו/ או בעניין הלו"ז כתוצאה מסוג עבודה זו שא

: על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל ככל הנדרש לצרכי ביצוע  אספקת מים, חשמל וכו' 6.12
עבודותיו, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי 
הקווים  אל  ההתחברות  ופרטי  הנקודות  מיקום  את  לתאם  יהיה  הקבלן  על  זמניים.  הזנה 

  ציבוריים עם גורמי התשתית ולקבל אישורם בכתב, תוך תיאום עם נת"ע. ה
כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה לאספקת הדרוש לקבלן לצורכי עבודתו, יחולו על הקבלן ועל  
שבכתב  השונות  היחידות  במחירי  תמורתם  לכלול  הקבלן  על  בנפרד.  ישולמו  ולא  חשבונו 

 הכמויות.

את הציוד הנדרש לפי הכמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים : הקבלן יביא לשטח  בטלת ציוד 6.13
בכל מטלה ומטלה. לא תתקבל כל טענה, ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת  

 כלים ו/ או עבור בטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

: כל הפסולת תסולק לאתר סילוק עפר או לאתר שפיכה המאושרים ע"י המשרד  אתר שפיכה 6.14
ו הסביבה  ע"י  לאיכות  מאושר  שפיכה  אתר  למצוא  הקבלן  באחריות  הרלוונטית.  הרשות 

  הרשויות גם אם אתר השפיכה מרוחק מתחומי העבודה.
לרבות   הנ"ל  בגין  לו  שתגרמנה  העלויות  כל  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר 
ובעקיפין   במישרין  הוצאה  וכל  הובלה  מרחקי  ישראל,  מקרקעי  לרשות  תמלוגים  אגרות, 

וצאה מכך בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים  כת
  בכתב הכמויות.  

ולא   הכמויות  בכתב  השונות  היחידות  במחירי  כלולה  לעיל  האמור  לכל  התמורה  כי  מודגש 
 תשולם בנפרד.

ן : עם סיום איתור התשתיות באופשיקום בור הגישוש/ חפירה במסגרת איתור תשתיות פיזי 6.15
פיזי לאחר שהקבלן חפר וגישש בתחום העבודה מחובתו ואחריותו של הקבלן לכסות את הבור 
שנחפר, לשקם את מראה הרחוב/ האזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. כיסוי הבורות יבוצע 

עפ"י החלטת נת"ע, והחומר החפור יפונה ויסולק מהשטח  CLSM- בחומר מילוי ראוי ו/ או ב
  לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות.

באחריות וחובת הקבלן לשלם בגין אגרות פינוי ופיזור חומר לסוגיו באתרים מורשים לפי סוג 
החומר המפונה. הנ"ל יהיה על חשבונו וכלול במחירי היחידות בכתב הכמויות ולא ישולם בגינו  

  בנפרד.
גורמי   ייעשה בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע העבודה,  שיקום הבור/ החפירה 
להחזרת  הרלונטית  המוניציפלית  הרשות  מחלקות  מול  ובעיקר  למניהם  התשתית  וחברות 

  המצב לקדמותו. 
מובהר כי תנאי לתשלום חשבון סופי וקבלת העבודה הינו קבלת אישור המפקח על החזרת  

  שיקום החפירה/ בור שבוצעו. המצב לקדמותו ו
יובהר כי התאום לגבי ביצוע עבודות בתחומי כבישים יהיה עם נציגי הגורמים הרלוונטיים,  

  ומסירת הכבישים והמדרכות תהיה לגורם או גורמים שהכביש בחזקתם.  
  מובהר כי במידה שיהיו פגיעות בכביש ו/ או במדרכות ו/ או שטחי גינון וכד' ו/ או בכל סוג של
תשתית שנפגעה ונזוקה במהלך העבודה, יתקן הקבלן את כל הנזקים על חשבונו ולא ישולם  

  עבורם כל תשלום. 
והרשות   נת"ע  להנחיות  בהתאם  יבוצעו  והשיקומים  התיקונים  המהמקרים,  אחד  בכל 

 הרלוונטית, ובתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.  
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העבודה 6.16 ובגמר  במהלך  השטח  מחובתו  ניקיון  תחום  :  את  להשאיר  הקבלן  של  ואחריותו 
העפר   עודפי  כל  את  חשבונו  על  לפנות  העבודה,  ביצוע  ולאחר  במהלך  ומסודר  נקי  העבודה 
והפסולת מתחום העבודה אל מקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות. מובהר כי האחריות למציאת 

 ועל חשבונו.מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים חלה על הקבלן 

: כל ציוד החפירה / חציבה/ בניה/ עבודה שיופעל מניעת מפגעי רעש בזמן חפירה / חציבה 6.17
באתר העבודה הקבלנית יחוייב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר  

 . 1979מציוד בניה( תשל"ט 

העבודה 6.18 באתר  וגהות  הבטיחות  והוראות  הדרישות  כל  את  לקיים  הקבלן  על  של  :  בטיחות 
הרשויות המסומכות ושל נת"ע, בין היתר: שילוט בהתאם לצורך, מינוי אחראי בטיחות לרבות  
דיווחו ורישומו במשרד העבודה, רשיונות ואישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, 

  כלי עבודה מכניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה מפני מקומות וחומרים מסוכנים.
מתחייב למלא אחר כל הוראות בטיחות של כל רשות  מוסמכת לרבות המזמין, משרד  הקבלן 

דרישה  ידיעת  אי  בגין  כל טענה של הקבלן  וכיו"ב. לא תתקבל  בזק, חח"י  העבודה, חברת  
  כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות ובעלי התשתיות.

ועפ"י הוראות חוזה העבודות יבוצעו ע"פ ובהתאם להוראות הבטיחות בעבודה עפ"י החוק,  
זה, לרבות כל החוקים ותקנות הבטיחות לעבודה בגובה ועבודות במקומות מוקפים ובמקומות 

  סגורים עפ"י כל דין. 
בנוסף לאמור במסמכי ההסכם, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה  

ות החפירה ובכניסה  יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים בתחום בור ו/ או בור
לשוחות קיימות ובדרכי הגישה אליהם, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות 
ע"י עובדיו, לדאוג שכל עובר אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו  
וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זו מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו  

  בלבד.
הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין  
ובכל מקומות ביצוע העבודה הקבלנית באמצעות ממונה בטיחות מטעמו ועל חשבונו לרבות 

  דוחות שבועיים ותדריכי בטיחות לעובדים עפ"י כל דין.
  היחידות השונות בכתב הכמויות. ממונה הבטיחות לא ישולם בנפרד, וכלול במחירי

מיד עם סיום יום עבודה, בכל חלק של העבודות, חייב הקבלן למלא ולכסות את כל הבורות 
  והחפירות ולהשלים את  כל הגדרות.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו בהתאם לכל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי השטח ודרישת  
דה, אמצעי זהירות ובטיחות כנדרש על פי החוק, הרשויות ועליו לקבחת בחשבון סידורי הפר

  לפי הצורך וכפי שיורה המזמין.
על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים לעובדיו וכן למבקרים  

  מטעם נת"ע ו/ או הרשויות ו/ או גופי התשתיות שיגיעו לביקורת.
תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש על פי כל  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על  

  דין, על פי תקנות הבטיחות והגהות והוראות נת"ע. 
נת"ע רשאית להפסיק את עבודותו של הקבלן במקרה שזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים 

  ו/ או שאינם מתאימים לדרישות החוק/ התקנות ו/ או דרישותיה. 
בור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/ או לעובדים  הקבלן משחרר את נת"ע מכל אחריות ע

ו/ או לאדם כלשהו בקשר עם ביצוע עבודתו הקבלנית ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלו  
  לבדו.

על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור בגדרות זמניים, לוחות עץ, חביות, מחסומים וכו'. 
  המוסמכים.כנדרש על פי כל דין וע"י גרומי הבטיחות 

על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לשמור על אמצעי הבטיחות ולהבטיח את תיקונם מיד 
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  עם גילוי תקלה.
פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן 

 בתשלום נוסף, אלא כלולים במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות. 

: תשומת ליבו של הקבלן מופנית  , תנאים מיוחדים וההגבלות בתנאי העבודהמיקום העבודות 6.19
אזורי   קיימים,  מגורים  לאזורי  בסמיכות  להתבצע  לעיתים  עשויה  הקבלנית  שהעבודה  לכך 
תעשיה ומסחר, חנויות ובתי עסק במרכזי קניות ובמרכזים וריכוזים מסחריים, לתנועת הולכי 

ם סואנת. מחובתו  ואחריותו של הקבלן לגלות רגישות  רגל פעילה, לתנועת כלי רכב, לעיתי
לפגיעה מינימאלית ככל האפשר במהלך התקין של הרחוב והמשתמשים בו לנהל את העבודה  
מרקם  המשך  את  שיאפשרו  ביצוע  בשלבי  שתתנהל  כך  הדרושים  האמצעים  את  ולהעמיד 

  רין ובעקיפין. החיים השגרתי ברחוב ובכל מקום הקרוב והסמוך לעבודה הקבלנית, במיש
על הקבלן לקחת בחשבון עבודה מכל סוג שהוא, על פי כתב הכמויות ועל פי המפורט בתכולת 
העבודה )לרבות  עבודה מורכבת  ולא צפויה( בכל תא שטח בתחום גבולות העבודה, כהגדרתם  
בפרוגרמה שהתקבלה מהמפקח. ידוע לקבלן כי בעת ובעונה  אחת עם  ביצוע עבודתו ייתכן 

בוצעו עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים באתר, אשר ישפיעו על עבודתו ועל הקבלן לקחת וי
זאת בחשבון כחלק ממחירי היחידה. למען הסר ספק, באחריותו וחובתו של הקבלן לתאם עם 

  כל גורם רלוונטי את ביצוע עבודותיו. 
ע"פ החלטת נת"ע. מובהר בזאת כי במידת הצורך, האתר של הקבלן יצומצם למינימום הנדרש  

אתר העבודה יגודר בגדרות רשת על בסיס בטון מכוסות בבד יוטה )דגם יפו או שו"ע( ו/או 
  מסוג איסכורית לבנה לרבות ביסוסם כך שאתר העבודה יבודד.  

הקבלן ינקוט בכל האמצעים להקטנת מטרדים לציבור כגון הרטבה קבועה של חומרי  מילוי  
קטנים או בידיים וכו' וע"פ הנחיות מחלקת איכות הסביבה של    וחפירה, ביצוע עבודות בכלים

  נת"ע ו/ או כל מחלקה דומה של המשרד להגנת הסביבה ו/ או רשות מוניצפלית וכיו"ב. 
הקבלן יבצע את עבודתו תוך גרימת מינימום הפרעות למהלך החיים התקין בתאום עם כל 

ו/או בעקיפין לעבודה   הקבלנית. באחריות הקבלן לנקוט בכל  גורם חיצוני הקשור במישרין 
האמצעים בכל שלב משלבי העבודה על מנת לאפשר תנועה ממונעת ותנועה  רגלית  לרבות  
תנועת בעלי מוגבלויות בכל האתר ולהתקין שילוט וכל אביזר אחר הנדרש לבטיחותם של כל  

רים, השילוט  אותם המשתמשים בדרך ו/ או העוברים באתר או בסביבתו. מובהר כי כל האביז
  וכד' יעמדו בתקנים ובתקנות הנגישות התקפים לעת התקנתם.

ולא מובטח לקבלן שימוש בכל שטח  כי עבודתו עלולה להיות מוגבלת  מובהר בזאת לקבלן 
  האתר ולא ברוחב המלא של הדרך ו/או הרחוב.  

ת כלי על הקבלן מוטלת החובה לדאוג בכל העת למעברים בטוחים להולכי רגל ולאפשר תנוע
  הרכב סדירה בהתאם להיתרים  ולרישיונות  הסדרי  התנועה.

עבודות  בנפרד.  ישולם  ולא  הכמויות  בכתב  השונים  היחידה  במחירי  כלול  לעיל  האמור  כל 
 התיאום בכל מקרה הינן באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ואף לשנות : נת"ע  סדר עדיפויות ועבודה בשלבים והפסקות 6.20
את סדרי העבודה לבצוע  העבודות הקבלניות עבור הקבלן, להקדים, לדחות, להורות על עבודה  
במקביל )לרבות תעדוף בין המטלות השונות וגם תעדוף בתוך אותה מטלה( וכד'. על הזוכה  

בצע ברצף אלא בשלבים  לקחת בחשבון כי אופי העבודה הוא כזה שהעבודות עשויות שלא להת
  ובמקטעים נפרדים.  

תשומת לב הקבלן כי ייתכן שהעבודות יבוצעו בשלבים  ובהפסקות  ע"פ  תנועת כלי הרכב  
  ושגרת החיים במקום.  

 כי ייתכנו הפסקות ברצף העבודה מסיבות כלשהן, לרבות טפול במערכות  ,מובהר בזאת בנוסף
  '. קבלנים אחרים וכד ת,אחרות ע"י גורמים אחרים כגון חברות תשתי

  ורואים את   הקבלןלא יהיו סיבה לתוספת למחירים שבהצעת   ר,הפסקות ברצף העבודה, כאמו
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ככוללים נושאים אלו.  בגין הפסקות בעבודה יחולו הוראות סעיפים מחירי היחידה בהצעתו  
  להסכם. 35-36

 נת"ע  וניים ע"פ הנחיותסדר ביצוע העבודה יקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים, תחבורתיים, ועיר
או להארכתת משך ביצוע העבודות  ולא תתקבל כל טענה ו/או תביעה כלשהיא לתוספת תשלום  

  הקבלן על    והעלויות הכרוכות במילוי האמור לעיל יחול  כל   הקבלניות בגין האמור. מובהר כי
 .בנפרדבגינן ועל חשבונו ולא ישולם 

 יגות:שעות עבודה, עבודות לילה ועבודות בשעות חר .7

 . 19:00ועד  07:00שעות העבודה במשך היום מוגדרות בין השעות 

ו/או המשטרה    רשות המקומית/ האזוריתעות אלו עלולות להשתנות בהתאם להוראות/ תקנות הש
  מו.ולמיקוהעבודות  בהתאם לאזור

יידרש מהעבודות  הלילה  לביצוע  וחלק  בשל  בשעות  אם  אזוריתדרישות  ,  המקומית/  ו/או   הרשות 
גורמי ו/או  העבודה  המשטרה  מבוצעת  בקרבתן  סיבות    תשתית  בשל  ואם  נת"ע  דרישת  בשל  או  ו/ 

  אחרות. יש לקבל אישור נת"ע מראש לעבודות בלילה.

 .למחרת 05:00ועד לשעה  22:00שעות הלילה מוגדרות משעה 

  להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ולתאורה   הקבלן לצורך ביצוע עבודות לילה, יהיה על  
הצורך.  זמנית העבודה    הקבלן  במידת  צרכי  את  המספקת  ניידת  תאורה  מערכת  להתקין  ידאג 

   נת"ע ו/ או הרשות המקומית ו/ או אזורית.וע"י  הקבלןע"י יועץ הבטיחות של  תאושרשוהבטיחות 

לעבודות לילה, לרבות   הרישיונות הנדרשיםלהשיג את כל האישורים ו  הקבלןאחריותו של  ומחובתו  
אלו. לעבודות  הנחוצים  התנועה  להסדרי  אישור  האמצעים    הקבלן באחריות    קבלת  בכל  לנקוט 

 .  לשמירת מפלס רעש מינימאלי לפי הנחיות הרשויות

פנסים    ,חסימת התנועה, גדרות  כל הכרוך בעבודת הלילה לרבות משמרות העבודה, תאורה, גנרטור,
  וכן כל בשעות הלילה    קבלןבזה וכל הנדרש ע"פ תנאי הרישיון לצורך ביצוע עבודתו של ה  וכל היוצא

כלולות במחירי היחידה תהיינה  בלילה במישרין ובעקיפין    הקבלןההוצאות הנילוות לצורך עבודת  
 עפ"י ההוראות שלהלן:  .ולא תשולמנה בנפרד

  ביוזמתו   הקבלן"י  ע  שתעשנה  עבודות  בגין  מחיר  תוספת  לכל   זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  בזאת  מובהר

 . רשמיים מנוחה ובימי  ישראל חגי, שבת בימיאו /ו הלילה בשעות הוא

עקב דרישה ישירה של גורמי תשתיות ו/או רשויות   הלילה,עבודה שתעשה ע"י הקבלן בשעות    בגין

"ב או עקב צוכיובזק    ,מוסמכות, כגון חברת חשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות

"ע, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכדומה, תשולם לקבלן תוספת  נתדרישה ישירה של  

של   בגובה  הכמויות  25%מחיר  בכתב  הנקובים  מהמחירים  אחוז(  וחמש  למעט המעודכן  )עשרים   ,

המעודכן,    24-21סעיפים   הכמויות  בכתב  מחיר.)כולל(  תוספת  תשולם  לא  בגינם    ביצוע   לשם   אשר 

  היתר  לקבלת  לדאוג  הקבלן  על,  רשמיים  ושבתון  מנוחה  בימיאו  /ו  ישראל  ובמועדי  בשבתות  עבודות

 .  החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד כגון המוסמכות מהרשויות

 

 הסדרי תנועה זמניים:  .8
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יהא  הקבלן  כלשהם  זמניים  תנועה  להסדרי  הקבלן  יידרש  בהם  קבלנית  עבודה  ובכל  מקום  בכל 
האזורים  הא כל  אל  גישה  דרכי  לאחזקת  אחראי  יהיה  הקבלן  כן,  כמו  לפריסתם.  הבלעדי  חראי 

 הנגישים ושאינם נגישים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות.

יהא אחראי  ו/ או המפקח. הקבלן  יתוכננו בעבור הקבלן ע"י חברת מנהל האיתור  הסדרי התנועה 
או עבודה לפי תרשימים מיד עם קבלת הפרוגרמה לאיתור להעלות את הצורך בתכנון הסדרי תנועה ו/  

 מיקומים בהם ידרשו הסדרים אלו ו/ או עבודה לפי תרשימים.

הקבלן יעבוד בצמוד עם המתכנן מטעם חברת מנהל האיתור ו/או המפקח לטובת קבלת ההסדרים 
 הנדרשים, תיאומם מול הרשות הרלוונטית והמשטרה ועד קבלת אישור לביצוע.

ואושרו. אספקת כלל אביזרי השילוט והתמרור,  על הקב לן לדאוג לפריסת ההסדרים כפי שתוכננו 
הפעלת צוות אבטחה לרבות עגלת  חץ תקנית ואביזרי בטיחות מתאימים כנדרש בהתאם לתוכנית  
הסדרי התנועה ו/ או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות ביום ובלילה, הצבתם  

 תם לכל משך תקופת הביצוע ייעשו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.בשטח ואחזק

ועה לחסימת נתיבי תנועה יהיה צוות מנוסה, לרבות ממונה בטיחות  sצוות הביצוע של הסדרי התנ
רשות   כל  ע"י  או  ו/  נת"י  ע"י  צוות מוסמך/ מאושר לאבטחת אתרי סלילה  בתנועה, בראשות ראש 

 מוסמכת לביצוע הסדרי תנועה.

ולא   הקבלן,  של  באחריותו  ייעשו  העבודות  כל  כ"כ.  בסעיפי  כלולה  המתאימים  האישורים  קבלת 
תשולם עבור עבודות אלו תוספת מכל סוג שהוא מעבר למפורט בכתב הכמויות לרבות עבור ראש צוות  
מוסמך לאתרי סלילה. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות 

טיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן ועפ"י רשיון העבודה,  הב
 וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישירין ע"י הרשויות ובין אם נמסרו ע"י נת"ע/ מי מטעמה.

בחוברת  המפורט  פי  על  יהיו  לשימוש,  שיורשו  והבטיחות  התנועה  ואביזרי  הציוד  סוגי  כי  מודגש 
 ה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה המעודכנת בעת ביצוע העבודות. "התקני תנוע

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת 
התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור כל ציוד ו/ או חלק מציוד ו/ או אביזר )כל אחד בנפרד( שלא יותקן  

ו/ או על פי הנחיות נת"ע / מי מטעמה יופחת מחשבון הקבלן מדי יום פיצוי מוסכם  כנדרש במפרט  
להסכם, בעבור כל יום בו לא החליף הקבלן את הציוד    53בהתאם לפרק הפיצויים המוסכמים בסעיף  

   ו/ או חלק מציוד ו/ או אביזר כפי שנדרש.

לנדרש ולשביעות רצונה, רשאית אם לדעת נת"ע, הקבלן לא פורס ומפעיל את הסדרי התנועה בהתאם  
נת"ע למסור פריסתם והפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תתקבל ע"י נת"ע/ מי מטעמה, ללא  
ע"י   והפעלת הסדרי התנועה  פריסת  עלות  תנוכה מהקבלן  כזה  ערעור של הקבלן. במקרה  זכות  כל 

בתוספת   האחר  ישירות    12%הקבלן  תשלם  נת"ע  מזמין.  ותקורות  ניהול  בגין  דמי  האחר  לקבלן 
 העבודה, אולם האחריות הכוללת לכל נושאי הסדרי התנועה לפריסה ולביצוע תחול על הקבלן בלבד. 

 להסכם.  39.3: ראה סעיף הפעלת שוטרים בשכר

 : להלן פירוט העבודות בהתאם לכתב הכמויות .9

כללית קיים  הערה  מצב  עדות  תכנית  הפקת  לאפשר  שלהלן  הפרטים  סעיפי  כל  מטרת  לתשתיות  : 
 , ע"י מודד מוסמך. הקיימות

הגעה   לשם  הנדרשות  העבודות  כל  את  כוללים  הכמויות  וכתב  השירותים  בתכולת  הסעיפים  כלל 
ואיתור התשתיות בשטח הנדרש )גם אם לא נכתבו מפורשות בתכולת השירותים( לרבות חישוף, 

היה קיים טרם תחילת  יצירת דרכי גישה, העמדת כלים וכל הנדרש וכן החזרת השטח למצב כפי ש 
 ביצוע העבודות. 
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)סעיפים   9.1 הרס  וללא  חפירה  ללא  גילוי,  מכשירי  באמצעות  תשתיות  וסימון  בכתב   1-6גילוי 
  הכמויות(:

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .9.1.1

לקבלת .א התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום  המידע,  פניה    כל 
 דה. ההיתרים והרישיונות לביצוע העבו ,האישורים

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים   .ב
 הנדרשים.

שוחות   .ג פתיחת  תוך  תשתיות,  לגילוי  מכשור  בעזרת  בשטח  הגילוי  ביצוע 
 ומתקנים הנדסיים אחרים נדרשים.

 סימון בשטח )מיקום וגובה( ותיעוד של התשתיות המאותרות. .ד

 ע העבודה בשלמותה.כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצו .ה

הפקת   .ו לצורך  שנדרש  וכל  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
 .בסעיפים הכוללים מדידה תכנית העדות  ע"י מודד מוסמך

באמצעות  .9.1.2 ובין  התשתית  בעל  של  גילוי  מכשירי  באמצעות  בין  תבוצע  העבודה 
 מכשיר גילוי שיספק הקבלן, הכול עפ"י הנחיות בעל התשתית.

לפי מטר אורך, עפ"י תוכניות העדות, כאשר יש לסווג לתשתיות תשלום:  מדידה ו .9.1.3
. התשלום כולל את כל הפעילויות לעיל שאותרו עם מדידה ותשתיות ללא מדידה

קווי בזק וקבוצות כבלים מאוגדים במובלים   במלואה.  המטלההנדרשות לביצוע  
ו/  המובלים  קבוצת  או  ו/  התעלה  אורך  לפי  ימדדו  מובלים  ללא  קבוצת   או  או 

הכבלים ולא לפי כמות הצינורות או הכבלים )צביר צינורות/ כבלים מאותו סוג 
צינור  כבל/  כל  עבור  ישולם  ולא  מדידה  לצורך  אחת  כתשתית  ייחשב  תשתית 

 בנפרד(.

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך הפקת תכנית  .9.1.4
 , בסעיפים בהם נדרש לכך.העדות

עבור איתור תשתיות בהתאם לאמור, אך של כל כבל וכבל בנפרד,    1-6מחיר לסעיפים  תוספת   9.2
 בכ"כ(: 7לפי הוראות נת"ע, לאותו סוג תשתית כאמור על פי הוראות המכרז )סעיף 

 לעיל.  9.1סעיף זה כולל את כל ההוראות בסעיף  .9.2.1

כבל סעיף זה הינו סעיף אופציונלי שיופעל בהתאם להוראות נת"ע לאתר כל כבל ו .9.2.2
בנפרד בצביר של כבלים מאותו סוג של תשתית וזאת בהוראה כתובה ומפורשת 

 אשר תינתן ע"י נת"ע מראש.

מדידה ותשלום: לפי מטר אורך, עפ"י תוכנית העדות הכוללת את כל האמור לעיל.  .9.2.3
 יש לסווג תשתיות שאותרו עם מדידה ותשתיות ללא מדידה.

 בכ"כ(:  8דר )סעיף תוספת מחיר עבור השחלת מוליך מתכתי או מש 9.3

 לעיל. 9.1עבודה זו תהווה תוספת במקרה הצורך לעבודות בסעיף  .9.3.1

 העבודה כוללת בנוסף לעבודות הגילוי וסימון:  .9.3.2
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השחלת מוביל מתכתי ו/ או משדר תת קרקעי בתוך צנרת ביוב, ניקוז, וצנרת  .א
 סיב אופטי נטולת מוליך חשמלי או מובל אחר ושימוש במקלט מתאים. 

ה .ב השחלת  פתח  בזמן  שבין  כמרחק  שמוגדר  ההשחלה  אורך  ימדד  מוליך, 
הצינור/ המובל לבין הנקודה הרחוקה ביותר אליה הגיע המוליך. המדידה  

 תחתם ע"י המפקח בשטח. 

 כל כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה. .ג

 מדידה ותשלום: לפי מטר אורך מדוד בשטח.  .9.3.3

 בכ"כ(:   9-10מ' )סעיפים    9בעומק עד    BEACONצוות איתור תשתיות אלקטרומגנטי ע"י   9.4

הכולל   .9.4.1 מיומן,  הפעלה  צוות  ע"י  תבוצע  אלו  לסעיפים  בהתאם  לפחות העבודה 
מאתר מנוסה ועוזר. למען הסר ספק, פעילות הצוות והוצאותיו כלולים במחיר 

 היחידה.

 העבודה כוללת:  .9.4.2

עם   .א ותיאום  המידע,  פניה  כלל  לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות 
 האישורים, ההיתרים והרשיונות לביצוע העבודה. 

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישת הרשויות, תאום עם כל הגורמים   .ב
 הנדרשים.

 . Beaconמ' בין שוחות ע"י   9איתור תשתיות בעומקים של עד  .ג

 תאים לאיתור התשתית. השחלת משדר גלילי ייעודי ושימוש במקלט מ .ד

 פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים נוספים עפ"י הצורך וכן השחלת משדר.  .ה

הפקת   .ו לצורך  שנדרש  וכל  ומתקנים  שוחות  הסימונים/  של  בשטח  מדידה 
 תוכניות העדות ע"י מודד מוסמך.

 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה. .ז

 עלי התשתית ו/ או נת"ע. העבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של ב .9.4.3

מדידה ותשלום: לפי יום עבודה, מסווג למקרה בו העבודה מבוצעת עם מדידה  .9.4.4
במידת הצורך  כולל  עבודה  יום  ללא מדידה. מחיר  בו העבודה מבוצעת  ומקרה 

. לא תשולם כל תוספת בגין מעבר Beaconמעבר בין אתרים לשימוש במכשיר ה
 המפקח. בין אתרים במקרה הצורך ו/ או הוראת 

חודר    מכ"מבאמצעות  ללא הרס  איתור וסימון תשתיות אל מתכתיות יבשות/רטובות תת"ק   9.5

 בכתב הכמויות(:  11)סעיף  ( כולל מדידהGPRקרקע )

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .9.5.1

כל   .א לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    המידע,פניה 
 העבודה.  ההיתרים והרישיונות לביצוע ,האישורים

תאום עם כל הגורמים  וסגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות   .ב
  .הנדרשים
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(, תוך GPR)  מכ"ממתכתיות יבשות/רטובות באמצעות  -איתור תשתיות אל .ג
 פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים אחרים במידת הצורך.

 סימון בשטח )מיקום וגובה( ותיעוד של התשתיות המאותרות. .ד

 נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה.כל פעולה  .ה

הפקת   .ו לצורך  שנדרש  וכל  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
 תכנית העדות ע"י מודד מוסמך.

 .  המפקחהעבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/או  .9.5.2

העבודה תבוצע ע"י צוות הפעלה מיומן. למען הסר ספק, פעילות הצוות והוצאותיו  .9.5.3
 כלולים במחיר היחידה. 

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך הפקת תכנית  .9.5.4
 העדות.

עבודה. התשלום כולל את כל הפעילויות לעיל הנדרשות  יוםתשלום: לפי מדידה ו .9.5.5
מחיר יום עבודה כולל במידת הצורך מעבר בין אתרים  במלואה. המטלהלביצוע  

. לא תשולם כל תוספת בגין מעבר בין אתרים במקרה GPR-לשימוש במכשיר ה
 הצורך ו/ או הוראת המפקח.

הפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר איתור מדויק בעומק של   9.6
 בכתב הכמויות(:  12סעיף )מ'(  9 –עד כ 

 פעולות הבאות:הדה כוללת ביצוע העבו .9.6.1

כל   .א לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    המידע,פניה 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים   .ב
 . הנדרשים

לרבו .ג המשימה  ביצוע  לשם  הנדרש  במקום  הביובית  הנדרש  הצבת  כל  ת 
 להצבתה.

 .ו/ או אחר Beaconהפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור מוליך עבור  .ד

פתיחת שוחות וכל מבנה הנדסי אחר עפ"י צורך ע"מ להשלים את העבודה.  .ה
 העבודה תבוצע עפ"י הצורך באישור המזמין. 

 סימון בשטח )מיקום וגובה( ותיעוד של התשתיות המאותרות. .ו

הסימונ .ז של  בשטח  הפקת  מדידה  לצורך  שנדרש  וכל  ומתקנים  ים/שוחות 
 .תכנית העדות ע"י מודד מוסמך

 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה. .ח

העבודה כוללת פתיחת שוחות וכל מבנה הנדסי אחר עפ"י צורך על מנת להשלים  .9.6.2
 .המפקחהעבודה תבוצע עפ"י הצורך באישור  את העבודה.
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, לרבות נהג בודה. הסעיף כולל את השימוש ב"ביובית"ע   יוםתשלום: לפי  מדידה ו .9.6.3
 . , צוות איתור ומדידהייעודי  וכן משדר  ומפעיל הביובית, דלק וכל הוצאה אחרת

בביובית. לשימוש  אתרים  בין  מעבר  הצורך  במידת  כולל  עבודה  יום  לא   מחיר 
לם כל תוספת בגין מעבר בין אתרים במקרה הצורך ו/ או הוראת המפקח. ותש

במידה שיש לרוקן את הביובית במהלך יום העבודה ולהחזירה לאתר לשם ביצוע 
זו. פעילות  התשלום  יכלול  לעיל   המשימה,  הפעילויות  כל  את  כולל  התשלום 

 במלואה.המטלה  הנדרשות לביצוע 

בכתב    13)סעיף  ללא שיקום     -שאיבת עפר לאיתור וחישוף תשתיות  ייעודית ל הפעלת מערכת   9.7
 הכמויות(

 פעולות הבאות:הכוללת ביצוע  העבודה .9.7.1

ה .א כל  לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    מידע,פניה 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

לרבות ניוד הציוד לשטח,    התארגנות וסגירת השטח הדרוש להצבת הציוד .ב
השקיה  מערכת  אספלטים,  פירוק  הצורך  )במידת  להצבתו  השטח  והכנת 

הקבלן יעשה שימוש בכל ציוד עזר נדרש   מערכת שאיבת העפר.   -  וכו'(  קיימת
היתר  בין  שיידרשו,  ככל  ובזמינות  בכמות  וחשיפה  חפירה  ביצוע  לצורך 

 מחפרים, מחפרונים ויעה אופני.

כפי שסומנו בפרוגרמה   איתור תשתיות  הפעלת מע' שאיבה לחישוף תשתיות/ .ג
 . ותובכל עומק וכל מיקום כולל החזרת מצב לקדמ

הפעלת צוות איתור לפי הנדרש, וכח אדם מומחה להפעלת הכלים המכניים,   .ד
 וחפירה ידנית ככל שיידרש.

נוסף .ה נדרש  מידע  וכל  הצינור  וסוג  קוטר  הצינור,  מפלס  שימוש  מדידת   ,
אחר  אמצעי  וכל  הנדרש,  ככל  התשתית  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר 

 הנדרש לאיתור התשתית. 

 לקדמותו, תוך מילוי הבורות. החזרת המצב  .ו

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה. .ז

גורם   .ח ידי  על  מאושר  למקום  יפונה  הנ"ל  פעילות  במסגרת  שנשאב  חומר 
 הרלוונטי.

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים )מפלס התשתית קוטרה וכו'(  .ט
 וכל שנדרש לצורך הפקת תכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.

 שאיבת עפר.ייעודית להפעילות תבוצע על ידי מערכת  .9.7.2

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך הפקת תכנית  .9.7.3
 העדות.

למען הסר ספק, כל העבודות, העזרים וההוצאות הנלוות לביצוע ובכלל זה, בין  .9.7.4
תשולם   היתר גם כח אדם, רכב, דלק, וכו' כלולות במחירי היחידה השונים ולא

 בגינם תוספת מחיר. 
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עבודה. התשלום כולל את כל הפעילויות לעיל הנדרשות  יוםתשלום: לפי מדידה ו .9.7.5
בורות, באתר   4יום עבודה יכלול לכל הפחות ביצוע של    במלואה.  המטלהלביצוע  

שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט  אם  אלא  אתרים,  במספר  או  אחד 
שלום מעבר בין המקומות הנדרשים לביצוע במערכת במספר מיקומים, כולל הת

 המטלה במלואה.  

ל הפעלת מערכת   9.8 כולל שיקום הבורות  ייעודית  וחישוף תשתיות תת"ק  עפר לאיתור  שאיבת 
 – בכתב הכמויות( 14)סעיף  בשטח פתוח

 פעולות הבאות:ההעבודה כוללת ביצוע  .9.8.1

ה .א כל  לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    מידע,פניה 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,אישוריםה

ציוד  .ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  לשטח,    התארגנות  הציוד  ניוד  לרבות 
השקיה  מערכת  אספלטים,  פירוק  הצורך  )במידת  להצבתו  השטח  והכנת 

הקבלן יעשה שימוש בכל ציוד   שאיבת עפר. ייעודית למערכת   -  קיימת וכו'(
עזר נדרש לצורך ביצוע חפירה וחשיפה בכמות ובזמינות ככל שיידרשו, בין  

 היתר מחפרים, מחפרונים ויעה אופני.

לחישוף .ג שאיבה  מע'  בכל   תשתיות  איתור  /הפעלת  בפרוגרמה  שסומנו  כפי 
האזור בהתאם לדרישות נת"ע ו/ או רשויות   כולל שיקום  עומק וכל מיקום

   .ו בעלי ענייןו/ א

הפעלת צוות איתור לפי הנדרש, וכח אדם מומחה להפעלת הכלים המכניים,   .ד
 וחפירה ידנית,  ככל שתידרש. 

נוסף. .ה נדרש  מידע  וכל  הצינור  וסוג  קוטר  הצינור,  מפלס  שימוש    מדידת 
אחר   אמצעי  וכל  הנדרש,  ככל  התשתית,  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר 

 הנדרש לאיתור התשתית. 

 ה אחרת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.כל פעול .ו

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים )מפלס התשתית קוטרה וכו'(  .ז
 וכל שנדרש לצורך הפקת תכנית העדות ע"י מודד מוסמך.

חול מחצבה נקי ללא חומר אורגני בשכבה של   תשתיות שנחשפו יכוסו בחול/ .ח
לפחות    10 מבעלי  )ס"מ  אחרת  נדרש  אם  אלא  בהרטבה(,  יעשה  )הידוק 

 התשתית(.

יש לוודא מילוי הבור ללא   –מעל שכבת החול יבוצע מילוי בחומר המקומי   .ט
 השארת חללים.

 העבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה. .י

 , ולא יעשה בו שימוש לטובת השיקום,פעילות הנ"להרת  חומר שנשאב במסג .יא
   יפונה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית.

 .בלבדשאיבת עפר ייעודית להפעילות תבוצע על ידי מערכת  .9.8.2

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך הפקת תכנית  .9.8.3
  העדות.
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צאות הנלוות לביצוע ובכלל זה, בין למען הסר ספק, כל העבודות, העזרים וההו .9.8.4
היתר גם כח אדם, רכב, דלק, וכו' כלולות במחירי היחידה השונים ולא תשולם 

 בגינם תוספת מחיר. 

הנדרשות  תשלום כולל את כל הפעילויות לעיל העבודה.  יוםתשלום: לפי מדידה ו .9.8.5
אתר בורות, ב  4יום עבודה יכלול לכל הפחות ביצוע של    במלואה.  המטלהלביצוע  

שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט  אם  אלא  אתרים,  במספר  או  אחד 
במערכת במספר מיקומים, כולל התשלום מעבר בין המקומות הנדרשים לביצוע 

 המטלה במלואה.  

זה כפופה לאישור מראש  9.8הפעלת מערכת ייעודית לשאיבת עפר כאמור בסעיף  .9.8.6
 של נת"ע, המפקח או נציג מטעם אלה. 

ל ערכת  הפעלת מ 9.9 הבורותייעודית  כולל שיקום  וחישוף תשתיות תת"ק  עפר לאיתור    שאיבת 
 .  בכתב הכמויות( 15)סעיף 

 פעולות הבאות:ההעבודה כוללת ביצוע  .9.9.1

ה .א כל  לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    מידע,פניה 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

ציוד   .ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  לשטח,  התארגנות  הציוד  ניוד  לרבות 
השקיה  מערכת  אספלטים,  פירוק  הצורך  )במידת  להצבתו  השטח  והכנת 

הקבלן יעשה שימוש בכל ציוד   שאיבת עפר. ייעודית למערכת   -  קיימת וכו'(
בכמות ובזמינות ככל שיידרשו, בין  עזר נדרש לצורך ביצוע חפירה וחשיפה  

 .היתר מחפרים, מחפרונים ויעה אופני

כפי שסומנו תשתיות    איתור  /לחישוף  ת עפרשאיברכת ייעודית להפעלת מע .ג
האזור בהתאם לדרישות נת"ע    כולל שיקום  בפרוגרמה בכל עומק וכל מיקום

 .ו/ או רשויות ו/ או בעלי עניין 

אדם מומחה להפעלת הכלים המכניים,    הפעלת צוות איתור לפי הנדרש, וכח .ד
 . וחפירה ידנית ככל שיידרש 

נוסף. .ה נדרש  מידע  וכל  הצינור  וסוג  קוטר  הצינור,  מפלס  שימוש    מדידת 
אחר  אמצעי  וכל  הנדרש,  ככל  התשתית  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר 

 הנדרש לאיתור התשתית. 

קוטרה וכו'( מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים )מפלס התשתית   .ו
 וכל שנדרש לצורך הפקת תכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.

תשתיות שנחשפו יכוסו בחול/בחול מחצבה נקי ללא חומר אורגני בשכבה של  .ז
בעלי   10 ע"י  אחרת  נדרש  אם  אלא  בהרטבה(,  יעשה  )הידוק  לפחות  ס"מ 

 התשתיות.

די הידוק  הבורות שנוצרו יכוסו על ידי חומרים למבנה כביש ו/או מדרכה על י .ח
ו/או,   ו/או  חומרים  מבוקר  הרשות  ידי  על  לביצוע  והנדרשים  המתאימים 

 מפקח, להחזרת מצב לקדמותו.ה
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. היכן שהמיסעה אספלטית ייושם אספלט בעובי שכבת האספלט שהוסרה .ט
כאשר המיסעה הינה מאבנים משתלבות יוחזרו האבנים למצב בו היו טרם  

 ביצוע החישוף. 

 ומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה.העבודה כוללת אספקת כל ח .י

ולא ייעשה בו שימוש לטובת השיקום,  פעילות הנ"ל  החומר שנשאב במסגרת   .יא
 יפונה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית. 

 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה. .יב

 הפעילות תבוצע ע"י מערכת ייעודית לשאיבת עפר בלבד. .9.9.2

סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך הפקת תכנית   מחירי היחידה כוללים .9.9.3
  העדות.

למען הסר ספק, כל העבודות, העזרים וההוצאות הנלוות לביצוע ובכלל זה, בין  .9.9.4
היתר גם כח אדם, רכב, דלק, וכו' כלולות במחירי היחידה השונים ולא תשולם 

 בגינם תוספת מחיר. 

את כל הפעילויות לעיל הנדרשות עבודה. התשלום כולל  יוםתשלום: לפי מדידה ו .9.9.5
בורות, באתר   4יום עבודה יכלול לכל הפחות ביצוע של    במלואה.  המטלהלביצוע   

שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט  אם  אלא  אתרים,  במספר  או  אחד 
במערכת במספר מיקומים, כולל התשלום מעבר בין המקומות הנדרשים לביצוע 

 המטלה במלואה. 

זה כפופה לאישור מראש  9.9עודית לשאיבת עפר כאמור בסעיף הפעלת מערכת יי .9.9.6
 של נת"ע, המפקח או נציג מטעם אלה. 

 

מ' כולל חישוף שטח והכנת דרכי גישה, כולל   1.5חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק עד   9.10

   .הכמויות(בכתב  16)סעיף  וכל הנדרש CLSMחפירה ידנית ו/ או ממוכנת, ריפוד חול ומילוי 

 פעולות הבאות:העבודה כוללת ביצוע ה .9.10.1

כל   .א לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    המידע, פניה 
 והרישיונות לביצוע העבודה.  ,ההיתרים ,האישורים

ה .ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  מיני  התארגנות  )מחפרון/  הנדרש  ציוד 
לביצוע   המתאים  אחר  מכשור  כל  ידנית/  חפירה  גישה  מחפרון/  העבודה(, 

וגידור אזור העבודה על פי חוק ועל פי   לשטח על כל המשתמע מכך, סגירה 
 דרישת נת"ע ו/ או בעלי התשתית ו/ או הרשויות. 

חפירה   .ג באמצעות  תשתיות  של  ומיפוי  מדידה  סימון,  חישוף,  גילוי,  איתור, 
הנדרש והצוות  המכשור  כולל  התשתיות  של  פיזי  כוללת    .וגילוי  העבודה 

איתור, גילוי, חישוף, סימון, מדידה ומיפוי של שוחות, תאים, גובים ומתקנים  
ו/ או   ו/ או אליו  ו/ או הניזונים ממנו  המשרתים את קו התשתית המאותר 

 הקשורים אליו ולא ישולם בעד איתורם/ גילוים/ מיפויים/ סימונם בנפרד. 

 ון. העבודה כוללת צוות איתור גילוי חישוף וסימ .ד
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סימון בשטח בעזרת יתדות, סרטים וצבע והכנת תוכנית מצב קיים )מיקום,  .ה
  עומק, גובה( לתשתית לרבות שרטוט התוכנית ע"י מודד מוסמך.

 מדידת מפלס הצינור, קוטר וסוג הצינור וכל מידע נדרש נוסף. .ו

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים )מפלס התשתית קוטרה וכו'(   .ז
 רך הפקת תכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.וכל שנדרש לצו

 עבודה ידנית להשלמת החישוף. ,במידת הצורך ,העבודה כוללת .ח

 .עם גמר העבודה ישוקם הבור .ט

נקי ללא חומר אורגני בשכבה של   .י יכוסו בחול מחצבה    10תשתיות שנחשפו 
בעלי   ע"י  אחרת  נדרש  אם  אלא  בהרטבה(,  יעשה  )הידוק  לפחות,  ס"מ 

 התשתיות.

וצרו יכוסו על ידי חומרים למבנה כביש ו/או מדרכה על ידי הידוק  הבורות שנ .יא
ו/או,   ו/או  חומרים  מבוקר  הרשות  ידי  על  לביצוע  והנדרשים  המתאימים 

 מצב לקדמותו.המפקח, להחזרת ה

שהוסרה .יב האספלט  שכבת  בעובי  אספלט  ייושם  אספלטית  שהמיסעה  .  היכן 
מצב בו היו טרם כאשר המיסעה הינה מאבנים משתלבות יוחזרו האבנים ל

 ביצוע החישוף. 

 עבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה.ה .יג

שנ .יד הרשות  הבמסגרת    חפרחומר  ידי  על  מאושר  למקום  יפונה  הנ"ל  פעילות 
 . הרלוונטית המקומית

 .כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה .טו

בהתאם לצורך ול מודד מוסמך  מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח ש .9.10.2
 הפקת תכנית העדות. 

ו .9.10.3 לפי  מדידה  יבוצע   : שנחפרותשלום  הבורות  כל כמות  את  כולל  התשלום   .
לביצוע   הנדרשות  לעיל  יימדד,   במלואה.  המטלההפעילויות  לא  הבור  גודל 

התשלום הינו עבור כל גודל וגיאומטריה של בור שייחפר. עומק הבור ייקבע עפ"י 

( לבין גובה פני השטח הקיים לפני T.Lהפרש הגבהים בין גובה עליון של התשתית )
החפירה.   ביצוע 
לא ישולם בגין העברת כלי העבודה בין בור לבור, גם אם מיקום הבורות באתרים 

  ים.נפרד
בורות באותו קטע עבודה, עבור הבור הרביעי ואילך, תקוזז הנחה   3מובהר כי מעל  

נוספים לכל בור על מחיר האומדן, כלומר על מחיר הבור הרביעי תבוצע   15%של  
 ולאחר מכן קיזוז נוסף של ההנחה בה נקב המציע.  15%הנחה בשיעור של 

מ' כולל חישוף שטח והכנת דרכי   3.0ועד  מ'    1.51  -חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק מ 9.11

בכתב   17)סעיף  וכל הנדרש CLSMגישה, כולל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת, ריפוד חול ומילוי 
 .הכמויות(

 לעיל ובנוסף: 9.10סעיף זה כולל את כל הוראות סעיף  .9.11.1
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המדידה תהיה לצורכי תשלום במדידה אחת ויחידה מפני הקרקע ועד העומק   .א
ועד    0ולא תבוצע  הפרדת מדידה ותשלום לקבוצות מעומק  הסופי הנדרש,  

מעומק    1.5עומק   ויחיד    1.51ואח"כ  אחד  סעיף  לפי  יהיה  התשלום  ואילך. 
בלבד, עבור עומק החפירה של הבור מפני הקרקע ועד לעומק שבסופו של דבר  

 נמצאה התשתית. 

ישוף שטח והכנת דרכי מ' כולל ח  6.0מ' ועד    3.01  -חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק מ 9.12

בכתב   18)סעיף  וכל הנדרש CLSMגישה, כולל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת, ריפוד חול ומילוי 
 .הכמויות(

 לעיל ובנוסף: 9.10סעיף זה כולל את כל הוראות סעיף  .9.12.1

המדידה תהיה לצורכי תשלום במדידה אחת ויחידה מפני הקרקע ועד העומק   .א
תבוצע   ולא  הנדרש,  מעומק  הסופי  לקבוצות  ותשלום  מדידה  ועד   0הפרדת 

ואילך. התשלום   3.01מ' ואז מעומק    3.0ועד    1.51ואח"כ מעומק    1.5עומק  
יהיה לפי סעיף אחד ויחיד בלבד, עבור עומק החפירה של הבור מפני הקרקע  

 ועד לעומק שבסופו של דבר נמצאה התשתית. 

תאורה, בזק ותקשורת, מדידת פנים    פריסת שוחות מכל סוג שהוא לרבות מים, ביוב, חשמל, 9.13
השוחה והפקת תשריט פריסות ומידות מלא לרבות התא, מיקום הכבלים וכל אלמנט הקיים 

 .בכתב הכמויות( 19בתא )סעיף 

דרישת  .9.13.1 לפי  צינור  כל  לגבי  כולל את המידע  לרבות השרטוט  פריסת תאי בקרה 
 נת"ע.

 העבודה כוללת את ביצוע הפעולות הבאות:  .9.13.2

ותאום   .א לקבלתפניה  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  המידע,   עם    כל 
   ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה ,האישורים

 תיאום ואישור פתיחת השוחה, פתיחת השוחה ומדידה שלה. .ב

 השוחה/ תא בהתאם לצורך. שאיבת מים מ .ג

הבטיחות  .ד אמצעי  כל  נקיטת  תוך  המדידת  וביצוע  לשוחה  מאובטחת  ירידה 
לרבות   חוק  לביצוע עפ"י  הנדרש  אחר  ציוד  וכל  חמצן  במסיכות  שימוש 

 העבודה, לרבות אוורור השוחה טרם הכניסה והכל בהתאם לנדרש. 

במידת   .ה זמני תקני  ירידה  סולם  ומאובטחת של  והתקנה בטיחותית  אספקה 
 הצורך.

 שאיבת מים מהשוחות במידת הצורך. .ו

 אספקת אמצעי תאורה במידת הצורך. .ז

של מכסי השוחה בסיום העבודה כולל אמצעי  פתיחה וסגירה מלאה ובטוחה   .ח
 זהירות בטיחותיים ושמירה מפני נפילה של עוברי אורח לתאים הפתוחים. 

מוסמך   .9.13.3 מודד  של  בשטח  ומדידה  סימון  כוללים  היחידה  תוכנית מחירי  והפקת 
המיוחד  עדות במפרט  מעבודות כנדרש  חלק  הוא  התא  של  התנוחה  שרטוט   .

 האיתור ולא ישולם בנפרד.
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ומדיד .9.13.4 יחידותתשלום:  ה  לפי  לעיל יבוצע  הפעילויות  כל  את  כולל  התשלום   .
  במלואה.  המטלההנדרשות לביצוע 

 כפוף לאישור מראש של נת"ע, המפקח או נציג מטעם אלה.  שימוש בסעיף זה  .9.13.5

בכתב    20צילום פנימי של קווי ניקוז/ ביוב והפקת דו"ח אודות מצב התשתית הנבדקת )סעיף   9.14
 .הכמויות(

 וללת ביצוע הפעולות הבאות:העבודה כ .9.14.1

לקבלת .א התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום  המידע,   פניה    כל 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים   .ב
 הנדרשים.

מכשור הצילום וכל פעולה במידת הצורך פתיחת שוחות ו/ או תאים להכנסת   .ג
 אחרת שנדרשת לטובת הכנסת הציוד.

שימוש בציוד צילום  צילום כלל הקטע באמצעות העבודה תבוצע באמצעות   .ד
גלגלים,  גבי  על  נעות  מצלמות  באמצעות  רובוטי  פנימית   לצנרת  וידאו 
הנשלטות ע"י מפעיל מיומן, המסוגלות לעבור בתוך צנרת ביוב/ ניקוז ולצלם  

מעלות. המפעיל ישלוט במצלמה מתוך קרון בקרה/    360-רת באת מצב הצנ
רכב באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. המצלמה תקליט את הנתונים בתוך  

 ובזמן אמת ותיתן שידור לאחור לקרון הבקרה.  HDהצנרת באיכות 

 :העתקים ויכילו את הנתונים הבאים 3-תוצרי הצילום יוגשו ב .9.14.2

 דיגיטלי. MPEGהצילום יהיה צילום צבעוני ויוגש בפורמט  .א

 הצילום יכלול תאריך ושעה בגוף הסרט.  .ב

 הצילום יכלול את נתוני השיפוע של הקו המצולם.  .ג

 העתקים אשר יכיל את הנתונים הבאים:  3-הגשת דו"ח פיענוח צילום ווידאו ב .9.14.3

 אורך רץ .א

 התייחסות לכל בעיה הנראית לעין המקצועית של המפענח. .ב

 מיקום הבעיה.  .ג

 שיפוע הקו. .ד

 . מיקום הקו על פי נתוני התוכנית )מיתד עד יתד, או מ"א בין השוחות וכו'( .ה

 : AS MADEהגשת דו"ח ותוכנית  .9.14.4

 ציון מספר חתך/ מיקום לפי התוכנית. .א

 ייעוד המערכת שבחתך/ מיקום. .ב

 גבהי הקרקע במקום החתך/ מיקום. .ג
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 לכל מערכת בנפרד. קוטר/ גודל וכו' –אפיון המערכות  .ד

 , וגבהי המערכת.LI ,T.L.לכל מערכת בנפרד יוגש  .ה

 יש לציין את הנתונים הנדרשים בנוגע  לכל חתך, תא וכל מיקום בנפרד.  .ו

ו .9.14.5 העדותתשלום:  מדידה  תוכניות  עפ"י  אורך,  מטר  כל   .לפי  את  כולל  התשלום 
   במלואה. המטלההפעילויות לעיל הנדרשות לביצוע 

של   .9.14.6 בשטח  ומדידה  סימון  כוללים  היחידה  של מחירי  והיציאה  הכניסה  נקודות 
הכנת תוכנית עדות בהתבסס הגשת דו"ח ו , וכן  מודד מוסמךהמערכת באמצעות  

   .על נתוני הצילום כנדרש

 ת"ע, המפקח או נציג מטעם אלה.  שימוש בסעיף זה כפוף לאישור מראש של נ .9.14.7

 

ע"י צוות מוסמך לצורך   ו / או עבודה לפי תרשימים לביצוע כל מטלה,  ביצוע הסדרי תנועה 9.15
נסיעה נתיבי  תמרורים,  חסימת  כולל  נדרשים  בטיחות  אביזרי  חץ,  בעגלת  שימוש  לרבות   ,

    .בכתב הכמויות( 21 19קונוסים ונצנצים )סעיף 

 פעולות הבאות:ההעבודה כוללת ביצוע  .9.15.1

כל   .א לקבלת  התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום    המידע, פניה 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

לצורך ביצוע העבודות בהתאם   ו/ או עבודה לפי תרשימים  ביצוע הסדרי תנועה .ב
 המפקח.  שתתקבל מ  ו/ או עבודה לפי תרשימים  לתוכנית הסדרי תנועה זמניים

 הצבת ממונה בטיחות בתנועה. .ג

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה. .ד

 . הרלוונטית משטרה ורשות התמרורההעבודה תבוצע בהתאם להנחיות  .9.15.2

עבודה של צוות )צוות הכולל עובדים + עגלת חץ(.   יוםתשלום: יבוצע לפי  מדידה ו .9.15.3
במידה  במלואה.  המטלההנדרשות לביצוע  הפעילויות לעילהתשלום כולל את כל 

העברת  המפקח,  להוראת  בהתאם  עבודה,  יום  סיום  לפני  מסתיימת  שמשימה 
 הצוות על כל הציוד תחשב כחלק מתשלום בגין אותו יום עבודה. 

שימוש במעקות בטיחות זמניים כולל הצבתם והעברתם מאתר לאתר באותו יום. המחיר כולל   9.16
 . (תב הכמויותבכ 22  20קות )סעיף מ"א מע 50

תבוצע  .9.16.1 העבודה  זמניים.  מעקות  להציב  הקבלן  על  יהיה  שיידרש,  במקומות 
תרשימים  לפי  עבודה  או  ו/  מאושרות  זמניים  תנועה  הסדרי  לתוכניות  בהתאם 

 ובאישור מראש של המפקח. 

 פעולות הבאות:ההעבודה כוללת ביצוע  .9.16.2

התש .א ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותאום  כל  פניה  לקבלת    המידע, תיות 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים
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ו/ או   .ב והצבת המעקות, )מכל סוג, בהתאם לדרישת מתכנן התנועה  אספקת 
דרישת נת"ע ו/ או דרישת רשות התמרור ו/ או דרישת המשטרה( תמרורים  

 ונצנצים בהתאם לתוכניות המאושרות.

צנצים לאתר אחר הכלול במטלה או פירוק והעברת המעקות, התמרורים והנ .ג
כלשהו  במרחק  הקבלן  של  אחסון  שטח  או  ו/  התארגנות  לשטח  פינויים 

 מהאתר.

סלילה   .ד אתרי  באבטחת  מנוסה  מקצועי  צוות  ע"י  יבוצעו  והפירוק  ההצבה 
ע" או  ו/  נת"י  ע"י  מאושר  מוסמך/  צוות  ראש  התמרור  בראשות  רשות  י 

 הרלוונטית לאתר העבודה כראש צוות אבטחת אתרי סלילה. 

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה. .ה

 . הרלוונטית משטרה ורשות התמרורההעבודה תבוצע בהתאם להנחיות  .9.16.3

כולל הצבה, פירוק והעברה ממקום למקום עבודה    יוםתשלום: יבוצע לפי  מדידה ו .9.16.4
. יום עבודה , לרבות כוח אדם נדרש לביצוע העבודהבאותו יום  מ"א מעקות  50של  

 .שעות ממועד ההצבה בשטח  24לצורך סעיף זה יחשב 

בכתב    23  21למילוי בהתאם לנדרש )סעיף    CLSMאספקה, הובלה ויישום של תערובת בחנ"מ/   9.17
 .הכמויות(

 פעולות הבאות:ההעבודה כוללת ביצוע  .9.17.1

ובעל .א השונות  הרשויות  עם  ותאום  כל  פניה  לקבלת  התשתיות    המידע, י 
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים

יוביל ויישם את התערובת, וזאת עפ"י המפרט הכללי לעבודות    ,יספק  הקבלן .ב
 .במהדורתו האחרונה נכון ליום מתן צ.ה.ע סלילה וגישור

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה. .ג

 . והמפקחהעבודה תבוצע לאחר קבלת הנחיה מפורשת מחברת התשתית  .9.17.2

ו .9.17.3 בשטח( מדידה  והיישום  ההובלה  את  כולל  )המחיר  מ"ק  לפי  יבוצע  תשלום: 
 במלואה.  המטלהדרשות לביצוע נהתשלום כולל  את כל הפעילויות לעיל ה

איתו 9.18 סעיפי  הופעלו  בהם  במקרים  עדות  תוכניות  והגשת  שרטוט  או  מדידה,  מדידה,  ללא  ר 
 .בכ"כ( 24 22לטובת מדידה נפרדת בהתאם לדרישת נת"ע )סעיף 

סעיף זה יופעל וישולם בהוראה מפורשת של נת"ע, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  .9.18.1
 בהתאם לצרכיה, ותאושר מראש ובכתב ע"י נת"ע. 

 העבודה כוללת את ביצוע הפעולות הבאות:  .9.18.2

ישלים   .א כאשר  המדידה  צוות  את  יזמין  ליום  הקבלן  תשתיות  איתור  כמות 
 מדידה מלא, או כאשר יתבקש לכך ע"י נת"ע בהוראה מפורשת.

 עובדים לפחות: מודד מנוסה, עוזר מודד. 2צוות מדידה כולל  .ב

לצוות המדידה יצוות רכב צמוד, כל המכשור הנדרש למדידה ותיעוד, יתדות,   .ג
 סרטים וצבע לסימון. 
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וסומנ .ד שאותרו  התשתיות  מדידת  כוללת  שוחות  העבודה  פתיחת  לרבות  ו, 
עדות  תוכניות  והפקת  שרטוט  שנמדדו,  התשתיות  העלאת  הצורך,  במידת 

בהתאם   DWG  ,DWF  ,PDF)מיקום, עומק וגובה( עבור נת"ע. הוצאת קבצי  
 לדרישות נת"ע.

מדובר  .ה אם  בין  קרקעיים  תת  מבנים  של  מדידה  תבוצע  הצורך,  במידת 
נת שביקשה  אחר  מבנה  כל  או  במרתפים  שלו במובלים,  מדידה  לבצע  "ע 

ותכלול את כל הדרוש לשם מדידתו לרבות פתיחת שוחות וכניסה למבנים תת  
קרקעיים, לרבות תיאום עם בעלי התשתיות ו/ או המבנים. מדידת מבנים אלו 
תחשב כלולה בסעיף זה באם החליטה נת"ע להפעילו. המדידה תבוצע בהתאם  

תכלול המבנים  מדידת  הנדרשות.  המידה  אמות  האלמנטים    לכל  כל  את 
תכלול  המדידה  נדרשים.  וחללים  מרחקים  קירות,  עובי  לרבות  הנדרשים 
העלאת הנתונים שנמדדו, שרטוט והפקת תוכניות עדות )מיקום, עומק וגובה, 
עובי קירות, מיקום אלמנטים וכל דבר נוסף שנמדד( עבור נת"ע. הוצאת קבצי  

DWG ,DWF  ,PDF  .בהתאם לדרישות נת"ע 

 ו/ או מי מטעמה לתוכניות שהוגשו.  אישור נת"ע .ו

וכולל את כלל ההוצאות   תשלום עבור צוות המדידה ישולם בעבור מדידה בפועל .9.18.3
 .  הנלוות של הצוות

האלמנטים  .9.18.4 כלל  את  ויכלול  בפועל,  עבודה  יום  לפי  יבוצע  ותשלום:  מדידה 
 המוזכרים בסעיף זה. 
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 ביצוע בתקופת ההסכם  ערבות  - מתוקן ג' נספח

 _____ : ________ תאריך

 לכבוד

 להסעת המונים בע"מ  יםעירוני בורהתח נתיבי -"ע נת

 26רח' הרוקמים 

 חולון

 .ג.נ.,א

 __________  ספרערבות בנקאית מ: הנדון

בזאת   על .1 ערבים  אנו  "הקבלן"(,  )להלן:   ____________________ בקשת  פי 
ל   לשלםכלפיכם   ש"ח   250,000  של כולל    סכוםלכם כל סכום לפי דרישתכם, עד 

וחמישים) חד  מאתיים  שקלים  בקשר (שיםאלף  הערבות"(,  "סכום  )להלן:   ,
ב הקבלן  של  לביצוע  התחייבויותיולעמידתו  ההסכם  פי    , _____________  על 

 ________.  ספרמ

יצוין   רמתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אש  אנו .2
( ימים ממועד 7ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )  ידיבאותה דרישה, באופן מי

 קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 

 ל, יכוזהכוח כתב ערבות  הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מ  למען .3
שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל 

 התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו   התחייבותנו .4
 חילה את דרישתכם או לדרוש ת   חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח 

 את התשלום מהקבלן. 

 ערבות זה אינו ניתן להסבה. כתב .5

ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו על ליום   כתב .6
_________ . 

 

 רב, בכבוד

 

 _________________________  בנק 

 



 
 
 
 
 
 

  5  נספח
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1197620# DMS  

 בעבודה  בטיחות תקציר

 50M NIS –פרויקטים עד 
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 תכלית  .1
והצנספח  כלית  ת הגישה  ההסדרים,  את  לפרט  היא  של  יזה    מהניהול החברה  פיות 

נושא    והביצוע תעסוקתית  של  מזדמנות בבעבודה    ובטיחותבריאות  קבלניות    עבודות 
  .מיליון ₪   50עד סכום של  ו/או העבודות נשוא החוזה

 היקף  .2

בעבודה  בריאות תעסוקתית  הבטיחות וה ניהול  העיקריים ב   םמרכיביהמתאר את  הנספח  
ו/או מי  תבקר החברה  ובנוסף הדרך בה  יידרש לאמץ מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי ש

וה ביצועי    את  המטעמ תעסוקתית  הבטיחות  הבנשל  בריאות  הקבלן  מבצע  ו/או  יה 
 . הראשי 

 דרישות  .3

 דרישות משפטיות ,רגולטוריות ותקנים אחרים  .3.1

התקנות  החוקים, ימלא אחר , בין היתר יקיים בצע הבניה ו/או הקבלן הראשימ
 : דין וכדלקמןאו כל תקנה או תחיקה נוספת שיידרש עלפי הבאים והתקנים 

 לרבות תקנותיו.  1954חוק הארגון והפיקוח על העבודה  )1

 לרבות תקנותיו.  1951חוק שעות עבודה ומנוחה  )2

 לרבות תקנותיו.  1953חוק עבודת נוער  )3

     לרבות תקנותיו. 1954חוק עבודת נשים  )4

 1945פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה),  )5

 לרבות תקנותיו.  1954חוק החשמל  )6

 לרבות תקנותיו.  1993חוק חומרים מסוכנים  )7

 .1993למחזור לרבות תקנותיו חוק איסוף ופינוי פסולת  )8

 ותקנותיה  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל )9

 2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב )10

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תשנ"א   )11
- 1991. 

 . 1945פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעות)  )12

 . 1970 -בעבודה תש"ל פקודת הבטיחות   )13
גם יתאים לתקנים החדשים, התקנות    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשיבנוסף  

נת נהלי  לעניין  "או  וע  תעסוקתית  בטיחות  במהלך  בריאות  לתוקף  הנכנסים 
 . המזדמנות  העבודות

 דרישות כלליות  .3.2

הראשי הקבלן  ו/או  הבניה  העבודות  מבצע  שכל  להבטיח  אחראי  נשוא    יהיה 
דיןצעו  יבו  החוזה כל  ובתקנים    לפי  הרלוונטיים  ובתקנות  בחקיקה  כמתואר 

כמפורט   היצרנים  ובהוראות  בחוקים  הרגילים,  בתקנים  גם  כמו  הפורמליים 
  לעיל וכפי שיידרש על פי דין במקום אחר. 
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ימנה מנהל עבודות בנייה רשום כמנהל העבודה    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
ויישא במלוא האחריות  מנהל הבטיחות  ב יהיה רשום      הראשי. מנהל העבודה  

  בעבודה נידרשבריאות תעסוקתית  לעבודות הבנייה כמו גם לנושאי הבטיחות וה 
  ) 1988תקנות הבטיחות בעבודה [עבודות בנייה]  ולרבות על פי ומפורט על פי דין 

  פעולת האתר  ובכל זמן
הקבלן  של  במשרה מלאה  בטיחות    ממונהימנה,    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי

נת"ע  שיבקר את הפעולות המבוצעות.   אגף הבטיחות  היקף משרתו יקבע ע"י 
  והביטחון במידה והקבלן יציג דרישה להפחתה.  

הראשי הקבלן  ו/או  הבניה  ת   מבצע  תכנית  כנית  ימציא  ו/או  בטיחות  לניהול 
והיא   אשרלארגון בטיחותי של האתר   לפי החלטת החברה    תוכן לפי דין ו/או 

  לפני תחילת העבודות. יום  21 האו מי מטעמהחברה ו/על ידי  תאושר
למזמין ו/או מו  ובטיחות יוגשו  בריאות תעסוקתית  עדכונים לתכנית הניהול של  

 מטעמו לפחות אחת לשנה. 

 הצהרת שיטה ו הערכת סיכונים  .3.3

הראשי   הקבלן  ו/או  הבניה  שיטה  מבצע  הצהרות  העבודות  לכל  יתכננו מראש 
 : םהערכת סיכונים שבה ישתתפו כל הצדדים הנוגעים בדבר ובה

 יזוהו כל הסיכונים האפשריים.  •

 יוחלט על אמצעים מתקנים.  •

 . יוגדרו תחומי אחריות  •
 ביקורת שגרתית  .3.4

כל דין ו(  הל העבודהמנפיגומים  לכל הפחות ביקורת שבועית ל • מזג  ,    עלפי 
 . אויר וכדומה)

ידי  • על  זמניות  חשמל  מערכות  של  ויזואלית  חודשית  ביקורת  הפחות  לכל 
 . והביקורות עלפי כל דין (שבועית, חודשית, רבעונית ושנתית)  אדם מוסמך

ביקורות רבעוניות (כל שלושה חודשים) לכלים מטלטלים חשמליים על ידי   •
 אדם מוסמך  

הרמה   • מכשירי  הרמה,  מכונות  של  ויזואלית  שבועית  ביקורת  הפחות  לכל 
 וציוד על ידי אדם מוסמך. 

להוסיף    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשיעל  התוכן המפורט לעיל איננו ממצה,  
 .  קטגוריות נוספות

 !!! יקות אלו ולסמן הציוד הנבדק יש לתעד בד 
אנשי נת"ע ו/או מי מטעמם יוכלו לבקר את האתרים בכל זמן שיחפצו עם או 

 בלי תאום מראש .  

 הכשרה והדרכה  .3.5

והדרכה  כ הכשרת בטיחות  יעברו  וההנדסה,  המנהלים  לרבות סגל  העובדים  ל 
הבטיחותיים  לגבי  כללית   בעבודהבריאותוההסיכונים  על    יים  שיזוהו  ידי  כפי 

  מסוימתוהדרכה ספציפית לעבודות ספציפיות  מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
ינפיק  הקבלן הראשי  , מבצע הבניה ו/או  לכל הפחות על בסיס שנתי ,  לפי כל דין 

  . תג זיהוי לעובד שעבר הדרכה והוכשר לעבודה באתר
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לוודא    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשיבנוסף להכשרה כאמור לעיל, זו אחריות  
שעובדים המחויבים להיות מורשים ומאושרים מבחינה חוקית ורשמית לביצוע  

 הם בעלי רישיון תקף כאמור בכל עת. ועבודתם 

 מערכת היתרי עבודה בטוחה  .3.6

מסמך  , מתועדת ב יפתח מערכת היתרי עבודה   מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
  המפרט את העבודה שיש לבצע, ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט בהם.  

 : בין היתר הינן פעילויות טיפוסיות הדורשות היתר עבודה

 היתר חפירה  -חפירה  )1

 . מוקףכניסה לחלל  )2

 . ו/או עבודה עם להבה גלויה  עבודות חמות )3

 עבודה בגובה.  )4

 הנפות.  )5

הכשרה  כ יקבלו  המושפעים  העובדים  הבטיחות  ל  היתר  לעניין  פורמלית 
   למערכות העבודה; הכשרה זו תתועד.

 עבודה בגובה  .3.7

מטר או    2וטנציאל נפילה של  עבודה במקום בו יש פ  " משמעו:עבודה בגובה"
    יותר

הראשי הקבלן  ו/או  הבניה  פעילות,   מבצע  בכל  עוסק  איננו  אדם  שאף  יבטיח 
בגובה   לעבודה  ביחס  ופיקוח,  תכנון  ארגון,  בשימוש  לרבות  עבודה  לציוד  או 

    לפי כל דין. לעשות כןהוסמך בעבודה בגובה כאמור אלא אם כן הוא 
מבצע הבניה ו/או  במקרה של משימות בטיחות מפתח למשל הפעלת עגורן, יספק  

החברה  עבור    הן עבור הציוד והן עבור המפעיל  תעודת כשירות   הקבלן הראשי
 להיות זמינה לביקורת. כאשר התעודה חייבת 

 מבקרים באתר  .3.8

הראשי הקבלן  ו/או  הבניה  יהיו    מבצע  לאתר  הנכנסים  המבקרים  שכל  יבטיח 
מבצע הבניה  ובטיחות המיושמות על ידי  בריאות תעסוקתית  מודעים להוראות  

   . ו/או הקבלן הראשי 

 חקירות תאונות ואירועים  .3.9

הראשי הקבלן  ו/או  הבניה  מטעמו  תאונות  על  דווח  י  מבצע  מי  ן/או  למזמין 
 : על פי כל דין ולרשויות הרלוונטיות

 שעות;  24בתוך   -כמעט ונפגע  )1

 שעות;  24בתוך  -פציעות עזרה ראשונה  )2

בתוך שעה אחת מקרות    -פציעה הדורשת טיפול רפואי מעבר לעזרה ראשונה   )3
 המקרה; 

 בתוך שעה אחרת מקרות המקרה;   -פציעה שעלולה לגרום לאבדן ימי עבודה   )4

 בתוך שעה אחת מקרות האירוע;  -סביבה ה בפגיע )5

   מיד עם קרות האירוע.  -מקרה מוות  )6
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רשאי לעשות שימוש ברשומות אלה (ללא מידע אישי)  המזמין ו/או מי מטעמו  
 . המזמיןלהפצה במסגרת הפרויקטים האחרים של  תקשורת על מנת לפתח 

 ות: נוהל החקירה של אירועים ותאונות יתמקד בנושאים הבאים לכל הפח

 )  תורמיםזיהוי של כל הגורמים לאירוע (גורם עיקרי וגורמים   )1

 זיהוי ותיעוד של כל הפעולות המתקנות;  )2

 שעות ממועד האירוע.   48חקירה ראשונית וסקירת האירוע תושלם בתוך  )3
 בקשר לכל אירוע; בדווח למזמין ו/או מי מטעמו  

 ימי עבודה ממועד האירוע.      5תחקיר סופי יושלם  )4

 ת הטמעה למניעת הישנות המקרה ודומים לו.  תוכן תכני )5

לרבות  אירועי  כל  רשאי לבחור להשתתף בחקירת  המזמין ו/או מי מטעמו   )6
   כמעט ונפגע.אירועי  

 תכנית פעולה בחירום  .3.10

  תח נהלי תגובה והצלה בחירום לאתר. יפ  מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
פירוט  נהלים אלה יספקו הוראות ברורות שיש לבצע בכל מקרה   חירום, תוך 

שמות הסגל האחראי, דיווח ושיתוף פעולה עם רשויות ההצלה הרלוונטיות ועם  
שאר הרשויות המעורבות, וכן את שיטות הפינוי. הוראות מלאות ומספרי טלפון  
אחרת   רווחת  שפה  וכל  אנגלית  ערבית,  בעברית,  המתאימים   במקומות  יתלו 

  שנעשה בה שימוש על ידי כוח העבודה באתר. 
הכוננות   צוות  פרטי  על  נת"ע  למוקד  יודיע  הראשי  הקבלן  ו/או  הבניה  מבצע 

 לטיפול במפגעים בכל שעות היממה, כולל שבתות וחגים.  

3.11.  (PPE)  ציוד מגן אישי 

הנדרש לעובדים באתר    PPE-יספק את כל ה  מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי 
לתכנית   ובהתאם  בטוח  באופן   חובותיהם  את  לבצע  מנת  בריאות  ניהול  על 

  ובטיחות. תעסוקתית  
PPE    מגן ציוד  זוהרת,  אפודה  בטיחות,  נעלי  בטיחות,  קסדת  משמעו:  בסיסי 

לעבודות מיוחדות (הגנה מפני נפילה, כימיקלים)   PPEלאוזניים, ידיים ועיניים. 
 יוקצה על פי הנדרש. 

 חומרים מסוכנים  .3.12

)  MSDSות חומרים (ישיג גיליונות נתוני בטיח  מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
, יספק לכל האנשים  עבור כל החומרים המסוכנים שיעשה בהם שימוש באתר 

בדבר את   ה ציוד  הנוגעים  הדליקים  ונחוץ  האישי  המגן  החומרים  שכל  יבטיח 
היצרן   להמלצות  בהתאם  ומטופלים  מאוחסנים  המסוכנים  החומרים  ושאר 

 ולתקנות החוקיות החלות. 

 מדיניות סמים ואלכוהול  .3.13

יקבע מדיניות סמים ואלכוהול על מנת להבטיח    הבניה ו/או הקבלן הראשימבצע  
 שהעובדים באתר אינם עובדים תחת השפעת סמים או אלכוהול.  

 מכלי לחץ  .3.14

יספק   העבודות  ביצוע  לצורך  נדרש  הדבר  בו  הקבלן  מקום  ו/או  הבניה  מבצע 
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 ויתחזק באופן בטוח מכלי לחץ וגנרטורים.    הראשי

 קבלני משנה  .3.15

ל ההורא  הנוגעות  תעסוקתית  ות  קבלן  בריאות  כל  גם  ויחייבו  יחולו  ובטיחות 
בכל חלק של העבודות    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשימשנה המועסק על ידי  

 באתר ועל האנשים המועסקים על ידי קבלן משנה כאמור.  

 תאורה  .3.16

יספק תאורה מספקת באתר, מן הסוג הנכון    מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי 
 . ובמקום הנכון על מנת שתהיה אפקטיבית כיאות

 סדר וניקיון באתר  .3.17

באמצעות אתר  באחריות כלל סגל האתר ומחויבות של הנהלת הדר וניקיון הנו  ס
  מאמצים מתמידים של הצוות המפקח לקידום פעילות זו. 

מאזור  תסולק  תוסר/  עודפת  פסולת  או  אדמה  אשפה כל  לאתרי  העבודה  י 
 רשמיים שיקבעו.  

מכוסות   יהיו  באלה  וכיוצא  גרגרי  חומר  ושאר  אדמה  חול,  הנושאות  משאיות 
 בזמן תנועה על מנת למנוע אבק או מפגעי ריח. 

האתר   העוזבות את  המשאיות  ב צמיגי  קיימת אפשרות  יינקו במים,  בו  מקום 
  לשפיכה על דרכים המיועדות לתעבורה ציבורית. 

גז דחוס יאוחסנו באופן בטוח באזורים מתאימים  כימיקלי / מכלי  דליקים  ם 
 ומכלים מתאימים. 

 בקרת גישה לאתר  .3.18

יישם מערכת בקרת גישה לאתר שתבטיח את   מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי
 הדברים הבאים: 

 . ם בלתי מורשיל שהאתר מאובטח באופן שימנע גישה  )1

   ששלטי אזהרה נאותים מוצבים במקומם במקומות בולטים  )2

 בקרה וליווי אורחים/מבקרים   )3

 בקרה על כניסת עובדים רכבים וכלי צמ"ה   )4

פיקוח בשערי כניסה ויציאה ע"י פקח תנועה מאושר ע"י רשות תמרור (אגף   )5
 נת"ע)    –תנועה 

 מניעת סכנה ממערכות תת קרקעיים ומעל לפני הקרקע  .3.19

יפתח ויישם מערכות עבודה בטוחות להבטחת    הבניה ו/או הקבלן הראשימבצע 
רבעת האלמנטים  עלפי א קרקעיים ומעל לפני הקרקע,  -תת  למערכות  מניעת נזק  

 הבסיסיים הבאים: 

 תכנון;  )1

 שימוש בתכניות שירות;  )2

 קרקעי) שימוש בהתקנים לאיתור כבלים וצנרת; -(הימנעות משירות תת )3

 דת. פרקטיקת חפירה בטוחה מתוע  )4
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 ובטיחות בריאות תעסוקתית  מדיניות   Aנספח 

היא לנקוט בכל הצעדים המעשיים הסבירים על מנת לקיים את    של נת"עמדיניותו הכללית 
ובטיחות העובדים והציבור במהלך כל שלבי הפיתוח, התפעול והאחזקה  בריאות תעסוקתית  

 של המטרו התל אביבי.  
 ופן ההתנהגות, הפעולות והיעדים המפורטים להלן. שלו, יצייתו לא נת"ע ושותפי הפרויקט

 התנהגות: 

 ובטיחות. בריאות תעסוקתית  לנושאי בות לכל אחד תהיה מחוי
 אנו נבטיח בטיחות כל המעורבים בתכנון, בבנייה, בתפעול ובאחזקה של מערכות התחבורה. 

 ובטיחות. בריאות תעסוקתית אנו נתכנן את עבודותינו תמיד עם דגש על 

בריאות  לא נתפשר על    –ובטיחות יבוצע טרם תחילת העבודות  בריאות תעסוקתית  וך  תדר 
 ובטיחות.  תעסוקתית  

 פעולות: 
ה בתחום  ומתאימות  מספקות  הדרכות  יעברו  בפרויקט  העובדים  האנשים  בריאות  כל 

 והבטיחות, כולל הצגה ביום הראשון. תעסוקתית  

תרבות    נת"ע של  החשיבות  והדגשת  לפיתוח  יוזמות  ותיישם  תעסוקתית  תפתח  בריאות 
 ובטיחות. 

ל שלנו  המחויבויות  מילוי  לוודא  בכדי  שגרתיים  וסקרים  ביקורות  תנהל  בריאות  נת"ע 
 ובטיחות. תעסוקתית  

נת"ע תנהל באופן פעיל את בטיחות המערכת כולל ביקורות בכדי לוודא כי ניהול הבטיחות  
 ישות. מציית לדר

 יעדים: 

 אפס תאונות עם אבידות בנפש של עובדים  •

 רמה עולמית של בטיחות עבור מערכות התחבורה  •

(לכל מאה אלף שעות    1) בתדירות של <LTAתדירות תאונה הגורמת לאובדן זמן עבודה ( •
 עבודה) 

 ובטיחות בשיפור מתמיד כנמדד באמצעות סקרים שנתיים  בריאות תעסוקתית  תרבות   •

 ובטיחות.  בריאות תעסוקתית עבירות  ו קנסות לנת"ע בגיןללא תביעות א  •
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 לוח ניכויים כספיים לליקויי בטיחות באתרי העבודה  - Bנספח 

 מערך  הבטיחות באתר 

 נושא נבדק  מס' 
יכולת המזמין לבצע  

 עצירת עבודה 
 סכום הניכוי (בש"ח) 

הבטיחות  1 לניהול  בתכנית    חוסר 
ברמת    הנדרשת דין  כל  לפי 

 הפרויקט 

דין  בת עצירת עבודה כללית  כל  לפי  הפרויקט    - חילת 
 ש"ח חד פעמי  10,000

חידוש עבודה לאחר השלמת ואישור  
 התכנית 

בנה . 2 כללי"  פערים  "הפנקס  ול 
לרבות אבל לא  (להלן: "הפנקס"),  

מסירת הודעה על תחילת  אי  רק ,  
באתר   הבניה  עבודות  של  הביצוע 

ה על מינוי של מנהל עבודה  והודע
 באתר  

קנס על פערים לכל יום בנהול הפנקס   
 2,000   -החל ממועד תחילת עבודות  

 ש"ח ליום 

העבודה   .4 מנהל  של  נוכחות  אי 
המשמרת בתחילת  ו/או    באתר 

   ממונה בטיחות 

עצירת עבודה כללית  
 באתר 

אתר   לכל  ראשונה    10,000    -הפרה 
 ש"ח לכל הפרה  

אתר   לכ  חוזרת  או  שניה    - הפרה 
 ש"ח לכל הפרה  50,000

אי המצאות תסקיר בדיקה מבודק   .5
מכונות   צמ"ה,  לכלי  מוסמך 
הרמה,   אביזרי  עגורנים,  הרמה, 
אחר   מתקן  וכל  הרמה,  כלי 
פי   על  תקופתית  בבדיקה  המחויב 

 חוק ו/או נוהל רגולטור  

 אם הציוד בעבודה 

עבוד ה  עצירת 
ספציפית באתר ו/או  

 בכלי הנבדק 

   עבור כלים בעבודה
אתר   אתר  לכל  ראשונה    -הפרה 

ש"ח לכל חוסר בתסקיר ו/או    5,000
 תסקיר שאינו בתוקף 

אתר   לכל  חוזרת  או  שניה    - הפרה 
ש"ח לכל חוסר בתסקיר ו/או    10,000

 . תסקיר שאינו בתוקף

 עבור כלים שאינם בעבודה  
אתר   לכל  ראשונה    2,000    -הפרה 

ש"ח לכל חוסר בתסקיר ו/או תסקיר  
 שאינו בתוקף 

אתר   לכל  חוזרת  או  שניה    - הפרה 
ש"ח לכל חוסר בתסקיר ו/או    5,000

  תסקיר שאינו בתוקף

תאורה   .6 של  בקיומה  חוסר 
ו/או   לילה  עבודת  המאפשרת 

 הנדרשת לפי כל דין 

 ש"ח   5,000  נה לכל אתרהפרה ראשו 
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 נושא נבדק  מס' 
יכולת המזמין לבצע  

 עצירת עבודה 
 סכום הניכוי (בש"ח) 

אי דיווח על "תאונה" ו/או "אירוע   .7
  " מקצוע  "מחלת  ו/או  מסוכן" 
כגדרתם לפי כל דין תוך פרק זמן  

העבודה    24של   על  לפיקוח  שעות 
 ולמזמין או מי מטעמו  

אתר  לכל  ראשונה    10,000    הפרה 
 ש"ח לכל אירוע 

אתר   לכל  חוזרת  או  שנייה    - הפרה 
ש"ח לכל אירוע. אי השלמת    25,000

למזמין   והגשתו  מלא  תחקיר  דוח 
ימים    שבוע  ועד  האירוע   -מיום 

 ש"ח  15,000

לפני   .8 בטיחות  בהיתרי  שימוש  אי 
לעבודות   מסוכנת  עבודה  ביצוע 

חפירה,    הבאות:הרמת מטען, 
עבודת   מוקף,  למקום  כניסה 
חמה   חי,עבודה  מתח  חשמל תחת 

 (כולל ריתוך, השחזה) 

עבודה   עצירת 
 ספציפית 

אתר   בכל  ראשונה   2,000    -הפרה 
 ש"ח לכל הפרה 

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה    - הפרה 
 ש"ח לכל הפרה  5,000

על   . 9 מידע  מסירת  ביצוע  אי 
העבודה   במקום  הסיכונים 
והדרכות לעובדים באתר  ומסירת  
 תמצית מידע הנדרשות לפי כל דין  

עבודה   עצירת 
לעובד   ספציפית 

 ספציפי 

ש"ח   1,000  הפרה ראשונה בכל אתר
 לכל עובד  

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה    - הפרה 
 ש"ח לכל עובד  2,000

בתדיר  .10 יסודית  בדיקה  של  אי  ות 
ציוד   של  חודשים  לשלושה  אחת 
עובד   ידי  על  מטלטל  חשמלי 
 מוסמך לפי כל דין וסימון הבדיקה  

ש"ח    1,000  -הפרה ראשונה בכל אתר   
 לכל כלי /ציוד ללא אישור  

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה    - הפרה 
ללא    2,000 ציוד   / כלי  לכל  ש"ח 

 אישור  

שנים    10הפעלת מכונות שגילן מעל   .11
המפקח   של  מוקדם  אישור  ללא 

 מטעם המזמין 

אתר    בכל  ראשונה    10,000  - הפרה 
גיל   מעל  שהופעלה  מכונה  לכל  ש"ח 

מטעם    10 מוקדם  אישור  ללא 
 המזמין 

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה  הפרה 
גיל   מעל  מכונה  אשר    10לאותה 

מטעם   מוקדם  אישור  ללא  הופעלה 
ש"ח לכל יום לכל    50,000   -המזמין  

 מכונה  

כל   .12 לפי  מגן  בציוד  שימוש  אי 
: כובע מגן,  דין,לרבות אבל לא רק

אפוד זוהר, נעלי בטיחות, משקפי  
מגן, מגיני אזניים,מגן פנים, מסכת  
לסוגיהם   כפפות   , סינר  ריתוך, 

 (מתאימות לסוג העבודה)  

ש"ח    300   -הפרה ראשונה בכל אתר   
 לכל עובד ו/או אורח  

אתר בכל  חוזרת  או  שנייה     -   הפרה 
 ש"ח לכל עובד ו/או אורח   1,000
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 נושא נבדק  מס' 
יכולת המזמין לבצע  

 עצירת עבודה 
 סכום הניכוי (בש"ח) 

דין   .13 כל  עלפי  שלא  חפירה  ביצוע 
 ו/או דרישת חוזה 

 ש"ח לכל הפרה  1,000 

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה     - הפרה 
 ש"ח לכל הפרה  10,000

מיכלי .14 גז     נמצאו  וגלילי  לחץ 
מזוהים  שאינם  שאינם  ו/או   ,

מאוכסנים כראוי לפי כל דין ו/או  
הוראות   לפי  ו/או  נוהל  ו/או  תקן 
מי   ו/או  היזם  מטעם  המפקח 

 מטעמו 

   ש"ח לכל הפרה  1,000 

אתר   בכל  חוזרת  או  שנייה     - הפרה 
 ש"ח לכל הפרה  10,000

 



 
 
 
 
 
 

  6  נספח
  



 8וך מת   1עמוד 

 #1696785ודות חפירה  

 בקרבת תשתיות תת קרקעיות   -בטיחות בעבודות חפירה  

בין   סתירה  של  במקרה  ובין  הוראות  *הערה:  זה  ההוראה  החוזה,  הוראות  נספח  תגבר 
 .  , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע המחמירה יותר עם הקבלן

 מטרת המסמך: 

בעבודות    הנדרשים  הבטיחותנהלי    והנהלים לטובת שמירה על  את המינוחים  רלהגדי .1
 : בקרבת תשתיות תת קרקעיותהמבוצעות  חפירה  ,איתור, גישוש

 את המדיניות, הנהלים והפרוצדורות הקשורים בעבודות חפירה.   להגדיר . א

 . תת קרקעיות קיימותלהגדיר טכניקות זיהוי וסימון מערכות  . ב

 דיר טכניקות חפירה. להג .ג

 גיעה בתשתיות בעקבות עבודה שלא בהתאם לנהלים פ
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 כללי:

או בקרבה (ידועה או אפשרית)  בקרבת מבנה, מתקן או חלק מהם, חפירה    גישוש או  עבודות 
אמצעי זהירות מיוחדים למניעת    הקבלן  לאחר שנקטיחלו  ,  קווי מערכות רטובות או יבשותל

 החפירה והן במהלכה.   תחילת פגיעה בעובדים או במיתקנים, הן לפני 

תוך נקיטת    גישוש או  כל עבודת , תחת  הנדרשים באתרזהירות  הצעדי  כל  חפירה תיעשה 
כי לא    באופן מוחלט, אלא אם ידוע תת קרקעיותמערכות  מצויות באתר העבודה    ההנחה כי  

 מערכות כאלו. סביבתו  ב או  שטח האתר בקיימות 

 הנדרשים לעבודה: נהלים ובקרות  

 בקרות והרשאות בטיחות: 

 תיאום תשתיות: 

מול בעלי התשתיות ויכין או יקבל פרוגרמה    טרם תחילת העבודה יבצע הקבלן תיאום  .1
יסומנו   בפרוגרמה  נת"ע.  לדרישות  בהתאם  והכל  קרקעיות,  התת  התשתיות  לאיתור 

   בבירור התשתיות הנדרשות לאיתור.

   הקיימות בהתאם לאיתור שיבצע תת קרקעיותה תשתיות בשטח את ההקבלן יסמן   .2

הקבלן יבצע תכנון מקדים לחפירה שבו יוגדרו מיקום החפירה, שיפועי דפנות החפירה,   .3
ומערכות   תשתיות  מעברים,  גישה,  דרכי  קיימות  שיגומים,  קרקעיות  והכל  תת  וכו' 

 טרם תחילת החפירה יקבלן הקבלן את אישור המפקח לתכנון האמור.  בהתאם לנדרש.  

שיטת   .4 ויגדיר  סיכונים  הערכת  יבצע  הסיכון  הקבלן  גורמי  יזוהו  בה  בטוחה,  עבודה 
בקרות ושיטות עבודה בטוחות לצמצום הסיכונים  ויוגדרו  והסכנות בעבודות החפירה  

יקבל   הקבלן  קבילים.  העבודה  את  לסיכונים  ושיטות  לסיכונים  המפקח  אישור 
 . חפירה טרם תחילת ההמומלצות  

 . הרשאת בטיחות לעבודות חפירה , יפעל ויקבלגיש מסמכים נדרשים הקבלן י .5

סקר   .6 העבודה,  שיטת  הקבלן את  ויציג  יכין  מוקף,  במקום  עבודה  על  שמדובר  במידה 
  יקבל סיכונים ואופן עבודה בטוח התואם את דרישות הבטיחות ודרישות החוק. הקבלן 

 הרשאת בטיחות לכניסה למקום מוקף. 

  . חר) , עבודה חמה, אLOTOהרשאה נדרשת אחרת ( כל יקבלהקבלן   .7
ויקבל  נת"ע  או  ו/  הרשויות  או  ו/  התשתיות  לבעלי  הנדרש  המידע  את  ימסור    הקבלן 

 . עבודה שהוגדרוההנחיות ספציפיות בגין הסיכונים, הבקרות ושיטות  במידת הצורך

סימולטניות המשפיעות או מושפעות מעבודותיו באתר    הקבלן יבצע תיאום עם פעילויות .8
 כל גורם אחר.   העבודה ו/ או אתרים גובלים ו/ או

 להסכם, מטעם הקבלן ימונו גם בעלי התפקידים הבאים:  22מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

  מתאם עבודות חפירה : .1
תפקיד   בעל  או  ביצוע  הקבלן  אחר  ניהולי  מהנדס  לתמוך  אצל  לתאם,  שתפקידו 

  . ולבקר את עבודות החפירה
בדרישות ובקיאות  הכשרה  בעל  יהיה  הסיכונים    ,המהנדס  וניהול  נהלים  הוראות, 

וכן בעל ניסיון בפועל בעבודות    בהתאם לגורמי הסיכון בעבודות חפירה ועבודות עפר
 . חפירה ועפר

  מנהל עבודה כשיר:  .2
מוסמך   עבודה  חוק  מנהל  תשתית  עפ"י  כבישים,  ביצוע  לעבודות  או  הבניין  לענף 

אד כוח  ולפיתוח  להכשרה  האגף  שאישר  העניין,  לפי  העבודה  ופיתוח,  במשרד  ם 
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  והרווחה; 
ניסיון   בעל  יהיה  העבודה  חפירה,  בפועל  מנהל  ובקיאות ו  בעבודות  הכשרה  בעל 

  תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה. בהוראות ו ב  ,בדרישות
בדרישות ובקיאות  הכשרה  בעל  יהיה  העבודה  ובהוראות,  ב  ,מנהל  ניהול  ב נהלים 

 בעבודות חפירה ועבודות עפר. הסיכונים בהתאם לגורמי הסיכון  

  ) UTILITY SPOTTERמשגיח התשתיות ( .3
עובד בעל ניסיון והכשרה בעבודות חפירה, שהוכשר לתפקידו על ידי הקבלן כחלק  

  . תוכנית הדרכות וניהול כשרויות מ
במהלך ביצוע  התת קרקעיות הקיימות  להשגיח על המערכות  תפקיד המשגיח הוא  

כי לא תהא כל פגיעה בהן    דאולוו ילי ציוד החפירהעבודות החפירה ועל הכוונת מפע 
 בעת ביצוע העבודות. 

 היקף ותכולה  

, ועל כל קבלן או ספק המבצע עבודות  המטרופרוייקט  הקווים המנחים חלים על כל קבלני  
 ו/ או מטעם נת"ע.  חפירה בחצרות של נת"ע

 כלליות: דרישות 

תוך היענות לדרישות המוזכרות    לכל הפחותדורשת כי כל עבודות החפירה יתבצעו,    נת"ע
פגיעה   למניעת  בריטי  ותקן  חוזיות  דרישות  בניה),  (עבודות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות 

    HSG47 Avoiding danger from underground services:  בתשתיות  תת קרקעיות 
ספציפיות   בדרישות  מעמידה  הקבלן  את  פוטרת  אינה  הנ"ל  לדרישות  היענות  כי  מובהר 

  , בעלי התשתית ובעלי עניין אחרים.  בטיחות ה העבודה ואחראי אחרות של מבצע 
 בנוסף, דורשת נת"ע כי כל עבודות החפירה יבוצעו: 

עבודה  .1 שיטות  של  קיומן  תוך  וכן  הנחיות בקרה  ושל  הרשאת בטיחות  של  קיומן  תוך 
 . חפירהההכל כתנאי להתחלת עבודות  –בטוחות ועמידה בתנאים הכלולים בהן 

ניסיון   .2 בעל  (שהינו  כשיר  עבודה  מנהל  של  הישיר  וניהולו  בפיקוחו  תבוצע  העבודה 
בהדרכ  שהשתתף  חפירה,  בעבעבודות  ידי  על  שניתנו  התשתיתות  בניהול    אובקי   לי 

הבטוחה   העבודה  ושיטות  ביחס  הסיכונים  כל    לחפירהשהוגדרו  הקבלן,  יבצע  אותה 
 . ) חפירה בפני עצמה

 מנהל העבודה יבצע בדיקות יומיות הכוללות את אלה: .3

 ; בדיקה לקיום תנאים בטיחותיים של החפירה . א

 ; בדיקת שיפועים, סדקים ויציבות לפי סוג הקרקע . ב

 ; שיגומים אם נדרשבדיקת תומכות /  .ג

 ; בדיקת חומרים רופפים או חפצים אחרים בעלי פוטנציאל לנפילה מגובה . ד

 ; אם נדרש  ,בדיקת אמצעי הגנה מנפילה מגובה .ה

תהום   . ו מי  הצטברות  נדרש  בדיקת  האם  שאיבהובחינה  ובדיקת  כלשהו    אמצעי 
 . עמידה בתנאי הרשאת הבטיחות 

 נוספות ות שדרי

  , יוערך לפני התחלה של עבודת חפירה, בין היתר  התת קרקעיות הקיימות מערכותמיקום ה
וביצוע איתור בכל אמצעי נוסף לטובת סימון   , תיאום הנדסי תוכניות עדות ניתוח    : באמצעות
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  התשתיות בקרבת החפירה הנדרשת. 
 : תת קרקעיות קיימות יבוצעסימון מערכות 

 קווי חשמל  - אדום  

 תקשורת קווי     -כתום   

(ספרינקלרים,    -כחול    מים  קווי 
 שתייה, השקיה ועוד) 

 קווי ביוב וניקוז  - ירוק 

 גז     -צהוב

 חיצי הכיוון יסומנו היכן שניתן. 

המערכות  את  לכל הפחות  יכללו  תת קרקעיות קיימות    אמצעים טכנולוגיים לאיתור מערכות
 : הבאות

 תקשורת ועודמשדר אינדוקטיבי לאיתור קווי חשמל,   •

 מאכן שדות מגנטיים לאיתור צנרות, ברזים ועוד  •

 מאכן שדות חשמליים לאיתור קווי חשמל חיים  •

• GPR וקווי פלסטיק לאיתור קווי חשמל, עצמים מתכתיים  

 מכשירי סונר לאיתור קווי מים  •

                            טכניקות לסימון מערכות                

 

קווי ביוב  
 וז וניק
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 תת קרקעיות קיימות: טכניקות לחפירה בקרבת מערכות 

מטר ממיקום מערכת טמונה תבוצע באמצעות עבודה ידנית ללא    1חפירה בתחום של   .1
 שימוש באמצעי מונע כוח כלשהו.  

      איתור המערכת הטמונה ייעשה באמצעות חפירת גישוש .2
 

 

 

 

 

מאונך   
 לחפירה 

קווי  
 מים  קווי חשמל
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 דרישות מינימום (המשך) 

קשר עין וקשר קול יתקיימו בכל העת בין משגיח המערכות לבין מפעיל ציוד הצמ"ה.   .1
הכוונת    הסימנים בין המשגיח לבין המפעיל יהיו הסימנים המקובלים בעבודות בניה/

 . מפעיל צמ"ה ע"י משגיח

 

אדמה, כלי עבודה וכל חומר אחר שהוצא מהחפירה יורחקו משולי החפירה למרחק של   .2
 מטר לפחות.  1

מ   .3 גדול  שעומקה  תיכון    1.20חפירה,  ובאזן  יד  באזן  לשפה,  האפשר  ככל  תגודר קרוב 
 בחוזק נאות למניעת נפילה. מתאימים או בגדר אחרת,

 זהרה.  אבלילה, תסומן באמצעות תאורת    .החפירה תשולט בשלטי אזהרה מתאימים .4

 לעולם לא יימצא עובד מתחת למטען תלוי.  .5

מטרים יותקנו אמצעים לכניסה וליציאה. האמצעים    1.20בכל חפירה שעומקה גדול מ   .6
על   יותקנו   העולה  למרחק  עובדים  התרחקות  מניעת  שיבטיחו  מטרים    20במקומות 

   מהמקום שבו מותקנים סידורי כניסה או יציאה.
ו  אפקי, מדרגות מתאימות א  1.5-אנכי ל   1על היחס של  של החפירה לא יעלה    שיפועה .7

 מטר מעל למפלס העליון.  1 יותקנו לפחות סולם יציב, מאובטח ובולט

מאונך  
 לחפירה 
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בדיקות לריכוז החמצן, למידת הנפיצות והבעירות ולנוכחות גזים רעילים יקוימו כאשר   .8

בחפירה קיימים תנאים של חוסר בחמצן או גזים מסוכנים או אם קיים חשש לקיומם  
זהירות מתאימים יינקטו והם יכללו אמצעים להגנת הנשימה  אמצעי    .ושל תנאים כאל

  והזרמת אוויר צח. 
מטרים תבחן על מנת לקבוע    5מטרים ורוחבה קטן מ    1.20כל חפירה שעומקה גדול מ  

 אם המקום הינו מקום מוקף הדורש הרשאה. 

מ   .9 גדול  שעומקה  בחפירה  המצויים  עפר.   1.20עובדים  התמוטטות  מפני  יוגנו    מטרים 
טת ההגנה תקבע על ידי מנהל העבודה. שיטות ההגנה יכללו שיפוע טבעי, שיגומים,  שי

 . או קירות תמך

  של תכנון והתקנת אמצעי ההגנה שננקטו יימצא באתר. תיעוד .10

 
עבודות .11 במהלך  שנחשפו  טמונות  במערכות  זמנית  בדרך    תמיכה  תיעשה  החפירה 

 . מחדש) להטמנתם ן או עד ת ובאמצעים שחושבו הנדסית (עד להעתק
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 שינוי בתנאים או בנתונים 

משגיח התשתיות יפסיק מייד את עבודות החפירה וייצור קשר עם מתאם החפירה לפני   .1
 .  הלןבכל מקרה של שינוי בתנאים או בנתונים כמפורט ל שיאפשר את חידושה

 שינויים בתנאים או בנתונים אפשר שיכללו את אלה:  .2

 ; זיהוי ויזואלי של תשתית שאינה נכללת בתוכניות וניהול הסיכונים . א

 ;שינוי בכיוון החפירה . ב

 ; צורך בהגדלת שיפוע .ג

 ; י בתנאי הקרקעו שינ . ד

 ; או הולכי רגל בסמיכות לחפירהו/  שינוי בנתיבי תנועת כלי רכב  .ה

 ; ניזוק או טושטשש סימון מערכת  . ו

 איתור מערכת לא ידועה או לא מסומנת.  . ז

 :  הנדרש לפני ביצוע חפירה לאיתור תשתיותפירוט התהליך  

 תכנון הנדסי ובטיחותי לחפירה  .1

 פיתוח הערכת סיכונים ושיטת עבודה בטוחה  .2

 ה רהדרכות ומסירת מיידע ספציפי לחפיפיתוח  .3

 קבלת הרשאת חפירה   .4

   אישור עבודות בהתאם מהמפקחקבלת קבלת התייחסות לסקר סיכונים, ו  .5

 קבלת הרשאת מקום מוקף  .6

 , עבודה חמה, אחר) LOTOקבלת כל הרשאה נדרשת אחרת ( .7

  .היתר העמסה לתמיכות זמניות / שיגומיםקבלת  .8
 גמא היתר לדו

 

TRENCH INSPECTION AND ENTRY AUTHORIZATION PERMIT 

LOCATION: DATE: 

TIME OF INSPECTION(S) SIPP# 

WEATHER CONDITIONS: SUPERVISOR: 

CREW LEADER: Yes   No             HAZARDOUS CONDITIONS 

DIMENTIONS: DEPTH =      ............. Infrastructure detector checking   
 TOP = W L       .......... Saturated soil / standing or seeping water   
 BOTTOM = W L       .......... Cracked or fissured wall(s) 

SOIL TYPE: TESTED:       .......... Bulging wall(s) 
  Solid rock (most stable)   Yes       .......... Floor heaving 
  Average soil    No       .......... Depth greater than 1.2 meter’ (SHORING) 
  Fill material        .......... Super-imposed loads 
  Loose sand       .......... Vibration 
       .......... Depth greater than 4 meter’ ( PLANNING ) 

PROTECTION METHODS: PLACEMENT OF SPOILS & EQUIPMENT 
(Walls MUST be vertical—NO voids)       .......... Spoils at least 0.5meter from edge of trench 

SHORING       .......... Equipment at least 0.5meter from edge  
 Timber        .......... Backhoe at end of trench 
 Pneumatic       .......... Compressor, etc. at remote location 
 Hydraulic  LADDER LOCATION 
 Screw Jacks        .......... Located in protected area 
 Trench Shield        .......... Within 20 meter of safe travel 

UNEVEN, IRREGULAR WALLS       .......... Secured 
  Trench Box       .......... Extends 1  meter inches above the landing 
Sloping: q 1:1 (45°) q 1 ½:1 (34°)       .......... Leads to safe landing 
Yes No ENVIRONMENTAL CONDITIONS: OTHER: 
     Gas detector used?      Shoring equip. & matls inspected prior to use? 
     Confined space permit issued?      Is trench SAFE to enter? 
     The Soil are mixed with chemicals       

COMMENTS: 

 

 

 Work Order # 

All unsafe conditions must be corrected prior to trench entry.  
If any hazardous conditions are observed, the trench must 
be immediately evacuated and no one allowed to re-enter 
until corrective action has been taken. 

TO BE FILLED OUT BY EHS PERSONNEL 
Excavation Entry Authorized By:   
 EHS Inspector 
Excavation Entry Authorized By:   
                                                          Site Foreman   
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