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 למדידות במקומות שונים באשדודמכרז 
 

 10/2019מכרז פומבי מס' 
 

  תוכן עניינים
 
 

         :מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1

 הצעת משתתף למכרז  : 1טופס 

 תנאים כלליים   -כתב כמויות ומחירים  :2טופס 

 אישור עו"ד :3טופס 

 תצהיר על העדר הרשעות :4טופס 

 דף מידע :  5טופס 

 כתב ערבות להצעה  :6טופס 
 
 חוזה ההתקשרות מסמך ב': . 2

 מפרט טכני - נספח א' 

 כתב כמויות ומחירים -  ב' נספח

 הצעת הקבלן  -  ג'נספח 

 הצהרה על חיסול תביעות  -  נספח ד'

 אישור עריכת ביטוח  -  נספח ה'

  הצהרה על מתן פטור מאחריות - 1נספח ה 

 נוסח כתב ערבות לביצוע  - נספח ו'

 נספח בטיחות כללי   -נספח ז' 

 הצהרת בטיחות  -נספח ח' 
 
נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי  כל מסמך אחר אשר .3

 המכרז.
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 מסמך א'
 

 תאגיד מים וביוב בע"מ ם אשדודייובל

 10/2019הצעה מס' 
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 

 מהות המכרז .1

"( מזמינה בזה החברה)להלן: "של העיר אשדוד מים וביוב התאגיד בע"מ,  ם אשדודייובל .א
בהתאם להוראות מסמכי המכרז  ,מדידות במקומות שונים בעיר אשדודביצוע ל הצעות

 "(.העבודות" או העבודה)להלן: "
 

על ידי , החל ממועד החתימה על חוזה םלשנתייתקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה  .ב
יה להאריך את תוקפו של ההסכם למשך שלוש שנים לחברה ניתנת האופצ שני הצדדים.

  .או חלקה בכל פעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי שנהבנוספות, 
סדר העדיפות של ביצוע העבודות ו/או השלבים לביצוען, ייקבע ע"י החברה, לפי שיקול 

 דעתה.

ובתנאי שעמדו בכל       ,עד שתי הצעות, הזולות ביותרמכרז זה החברה תבחר מבין ההצעות, ב .ג
   הסכם. םתנאי הסף. עם הזוכה/זוכים שיזכה/ו ייחת

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו כמפורט במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות  .ד
 , והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מסמך ב'המצ"ב על נספחיו, המסומן כ

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף  .ה
 (, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  מפרט הטכני""הכנספח א' לחוזה ההתקשרות )להלן: 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

בכל התנאים הגשת ההצעות במכרז האחרון לרשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד 
 המפורטים להלן: המצטברים

 

. כן על המציעים 2015מציעים בעלי ניסיון בביצוע עבודות מדידה לכל הפחות משנת  .א
עבודות מדידה של קווי מים וביוב החל משנת  10ניסיון של ביצוע לפחות  להיות בעלי

 .עבודת מדידה אחת לפחות של ת"ש למים או ביוב/מט"ש ן, מתוכ2015
 

ניסיון מוכח של  י, בעלפיםם נוסמירשו יםמודד 2המציע הוא מודד רשום, וברשותו  .ב
 .כל אחד שנים 5לפחות 

 
 .כנדרש במסמכי המכרז איתמציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנק  .ג

 

 מסמכי המכרז .3

להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת את מסמכי המכרז ניתן 
https://www.yuvallim.co.il/ .. 

 במייל, בתאגיד המכרזים רכזת במייל להירשם, לעיל כאמור, המכרז מסמכי את  המוריד על

etih@yuvallim.co.il ,משתתפים לשאלות המענה, ההבהרות, העדכונים כלל קבלת לשם וזאת 

 ואולם, במכרז להשתתפות תנאי מהווה אינה במייל ההרשמה"(. התאגיד פרסומי: "להלן) ב"וכיו

 המייל באמצעות נרשמו אם בין, המשתתפים כלל את יחייבו התאגיד פרסומי כל כי בזאת מובהר

 הייעודי במייל נרשם לא אשר, במכרז משתתף מצד טענה כל תישמע לא וכי ,לאו אם ובין, כאמור

 .התאגיד מפרסומי לאיזה מודע היה לא כי, האמור

https://www.yuvallim.co.il/
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 (:בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .4

לל חוזה ההתקשרות, על נספחיו, חתומים על ידו בשולי כל עמוד )חתימה + חותמת(, כו .א
 הצעתו של המציע על גבי נספח ג' לחוזה ההתקשרות.

 

שביצע, על מנת  עבודות 10, וכן רשימת לפחות 2015הוכחה כי המציע פעיל החל משנת  .ב
 א' לעיל.    2להוכיח עמידה בתנאי הנקוב בסעיף 

 

טופס על גבי  את הציודעל המציע להגיש פירוט לגבי שיטת העבודה המוצעת על ידו וכן יציין  .ג
5. 

 

 למסמכי המכרז. 3טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ .ד
 

על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק , 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי  .ה
או חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .4טופס , בנוסח המצורף כ1987-מינימום, התשמ"ז
 

מפקיד מורשה, רואה  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ורים בתוקף לפי אישו .ו
 חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

 

 כל הנתונים ו/או המסמכים הדרושים עפ"י המפרט הטכני. .ז
 

 

ל שיהיו,  חתומים על ידי כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככ .ח
 המציע.

 

  .וניהול ספרים על ניכוי מס במקורבתוקף אישור  .ט
 

  .כעוסק מורשה שהמציע רשום - ממס ערך מוסףאישור שנתי בתוקף  .י
 

  .6כמפורט במסמכי המכרז, בנוסף המצורף כטופס  להצעה בנקאית ערבות .יא
 

 .תקשרותהמסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחוזה הה
 
 ההצעההגשת  .5

, בהתאם לדרישות ותנאי בשני עותקים להפקיד במסירה אישית את הצעתול המציע ע .א
, בתיבת החברה, במעטפה סגורההמכרז שנמסרו לו על ידי מסמכי  כן את יתרוהמכרז, 

על המעטפה  .14:00 - 0009:ין השעות ב 31.10.19יום בהחברה המכרזים הממוקמת במשרדי 
מס' מכרז פומבי  ,עבודות מדידה במקומות שונים בעיר אשדודלביצוע למכרז הצעה יצוין: "

10/2019." 
 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל אינו עונה על דרישות המכרז. 
 

. בכתב הכמויות והמחירים )נספח ב' לחוזה "מכרז הנחה"המכרז מבוצע במתכונת של  .ב
, נספח ג' לחוזה 1בסעיף לת של המכרז. על המציע לנקוב ההתקשרות( מפורטת העלות הכול

, , את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרזההתקשרות
 . ללא תוספת מע"מ

 

 ( אחוז.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )
 

חוז הנ"ל או א מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלות הנקובה במחירון .ג
 .25%-הנחה הגבוה מ

 

 החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ד
 

ולחתום חתימה מלאה  על כל דף ממסמכי המכרזוחותמת לחתום בראשי תיבות על המציע  .ה
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 ז. במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכר
 כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. על המציע למלא את 

 

בדק  ,כי ראה לתנאי המכרז, המאשרת 1טופס יחתום על הצעת משתתף המצורפת כהמציע  .ו
 הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע ,את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעותוהבין 

 נשוא המכרז. ותעבודה
 

המכרז, בהתאם  מסמכי, המצורף לנספח ג'תף למכרז, המציע ימלא הצעתו בהצעת המשת .ז
בטופס תנאים כלליים, ש -,כתב כמויות ומחיריםלהוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, 

 לתנאי המכרז. 2
 

החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין  .ח
 ת כאמור, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמו

 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  .ט
  לרבות בדבר הניסיון הדרוש, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

  :ביטוחי המציע .י

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה  .1
   "(.הביטוחים הנדרשים"" ו/או דרישות הביטוח)להלן: " כרזבמ

בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן .2
להסכם  ה'בנספח " וביטוח" 35" סעיף אחריות בנזיקיןפרק "הסכם ההתקשרות", "

 ."(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "

הוראות הביטוח דרישות ומבטחיו את מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת  .3
  35" סעיף אחריות בנזיקיןפרק "הסכם ההתקשרות", במסמך ב' "המפורטות 

ואת מהות העבודות לפי  "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "להסכם  ה'בנספח " וביטוח"
התחייבות לערוך עבורו את  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזמסמכי 

 לעיל ולהלן. כמפורטדרשים כל הביטוחים הנ

 יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .4
בנספח " וביטוח" 35" סעיף אחריות בנזיקיןפרק "הסכם ההתקשרות", במסמך ב' "

לא יאוחר ממועד  בידי החברה ולהפקיד "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "להסכם  ה'
)נוסח אישור ביטוחי הקבלן נאי לתחילתן, את נספח ה' תחילת ביצוע העבודות וכת

מקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים 
 כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים

  .הנדרשות הביטוח פוליסותמ

יטוח יש להעלות במסגרת כל הסתייגות לגבי דרישות הבמובהר בזאת במפורש כי  .5
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 .הסתייגויות לדרישות הביטוח

אישור ביטוחי נספח ה'  אם לא ימציא המציע אתלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .6
למנוע  תהא רשאית, החברה )נוסח מקורי( , חתום כדין על ידי מבטחי המציעהקבלן

וכן לבטל  כנדרש ו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםממנ
 .ההצעה תוך חילוט הערבות

( יוגש במועד הגשת נספח ה'עוד יובהר, כי אין דרישה שאישור קיום הביטוחים ) .7
, המהווה אישור המציע אלא בחתימה וחותמת של המציעההצעה בחתימת המבטח, 

ים הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוח הסתייגות לגבי כי בדק עם מבטחיו ואין להם
 הנדרשים.

מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים האמור לעיל, עלולים לגרום  .8
 לפסילת ההצעה.

 
 תוקף ההצעה .6

)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. תוקף ההצעה  4ההצעה תהיה בתוקף במשך  
 המציע,ם נוספים עפ"י דרישת החברה, בהודעה מוקדמת של החברה אל )ארבעה( חודשי 4-יוארך ב

)מובהר כי במקרה זה יידרש המציע להאריך את תוקף ערבות  ימים לפני פקיעת ההצעה 10
  .ההצעה(
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 ערבויות א.6

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של  1א.6
לתנאי המכרז לטובת  6, בנוסח המצורף כטופס על שם המציע ולבקשתו, יבנק ישראל

 "(. הערבות( )להלן: "₪ עשרת אלפים) ₪ 10,000החברה, בסך של 
 

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על  2א.6
ם לאמור לעיל, תהיה פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתא

 החברה רשאית לפסול את אותה הצעה.
 

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך  30.1.20תוקף הערבות יהיה עד ליום  3א.6
 )ארבעה( חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.  4

 
ל אימת שהמשתתף לא יעמוד החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כ 4א.6

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
 

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה  5א.6
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60-לבין הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

 

  הבהרות ושינויים .7

  
המציע לפנות, יוכל  במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויותככל שלדעת המציע, קיימים   .א

שגיאות, אי הסתירות, , תוך פרוט השאלות, ה12:00בשעה  7.10.19 בכתב לחברה עד ליום
  במכרז. ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהואההתאמות או ה

 

או אי בהירות, שגיאות, ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,מי שלא יפנה כאמור  .ב
 .ת וכיו"ביוטעו ,אי התאמות

 

השגות, או חלקן, וכן תהא ההחברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או  .ג
)מבלי לנקוב בשם שהשתתפו במפגש המציעים רשאית להעביר התייחסותה לכלל המציעים 

 די. לא התייחסה החברה לפניההמציע אשר פנה אליה(, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלע
 ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

 

,  וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס כאמור לעילתשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה  .ד
 3שנרשם כאמור בסעיף מציע הדוא"ל לכתובת  ל החברה במסמכי המכרז, ישלחו בדוא"

מובהר כי פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, גם אם  .לקבלת פרסומי המזמין לעיל,
 לא נרשמו לקבלת פרסומי המזמין.

 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את  .ה
ידי החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על 

 המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 
 

משתתף אשר לא פנה לחברה, כאמור לעיל, בעניין שאלות ו/או סתירות ו/או אי התאמות  .ו
במסמכי המכרז, יהא מושתק ומנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בדבר סתירה ו/או 

ייבת ולמציע לא תהא כל אי התאמה כאמור. בכל מקרה, החברה תקבע את הפרשנות המח
 טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. 

 

 בחינת ההצעות .8

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  .א
מבלי לגרוע התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

רים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת מחימהאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי 
 .ההצעה

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .ב

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 
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לחילופין, רשאית  ההצעה.ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת 
 החברה להתעלם משינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות כאמור, כאילו לא נעשו.

 

 הזוכה.  החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה .ג
 

החברה לדרוש מהמשתתפים פרטים בכל אחד מן מהשלבים בבדיקת ההצעות, תהא רשאית  .ד
גם לאחר  ,לשביעות רצונה המלאו/או השלמות ים ו/או הבהרות נוספות ו/או מסמכים נוספ

על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי  , בפרטפתיחת ההצעות
לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב  והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.

 ת הצעתו.כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול א
 

וכושרו של המשתתף לבצע את  ורשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות החברה .ה
 החוזה המוצע ואת ניסיונו.

 

את צוות  בין היתר את המנהל מטעמה, החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג .ו
ם העובדים, ציוד, כלים וכיוצ"ב, כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קוד

 להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.
 

יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להתחשב בשיקולים רלבנטיים  .ז
 נוספים בבחינת ההצעות, לפי מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין. 

 

במקרה של הצעות שוות, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לקיים תמחור נוסף בין  .ח
ו הצעות שוות, וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות, המשתתפים שהגיש

במועד שייקבע על ידי החברה. לחילופין או בנוסף, במקרה כזה תהא החברה רשאית לשקול 
 כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה.

 
)אף לאחר ההליך  מציעיםוא המכרז בין שני שהחברה תהא רשאית לחלק את העבודות נ .ט

 -החברה תהא רשאית להתנות את צירוף הקבלן הנוסף כזוכה במקרה זה המכרזי(. 
של הקבלן הזוכה. מובהר כי חלוקת העבודה בין שני הקבלנים לזה בהשוואת מחירי הצעתו 

  כאמור תבוצע בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 

חתום על את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא ל הלעצמ תשומרהחברה  .י
הבלעדי והמוחלט של  ההחוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעת

בתוך כך חליט כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. ת, לרבות במקרה שחברהה
מובהר כי אין החברה מתחייבת בנוגע למתן עבודות במסגרת ההתקשרות ו/או בדבר היקפן. 

מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל החברה,  תמור לעיל, רשאיבנוסף ומבלי לגרוע מהא
  את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.

 
 ודעה על תוצאות המכרזה .9

 בדואר אלקטרוני.במכרז תימסר הודעה  זוכה / זוכיםל .א
 

הערבות שהומצאה על  ני.בדואר אלקטרומשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה  .ב
זוכה לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הבמשרדי החברה תוחזר לו  ידו עם הצעתו במכרז

עיון  במכרז. זוכה / זוכיםימים לאחר קבלת החלטה בדבר ה 60 -במכרז ולא יאוחר מ / זוכים
 יידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכהאם במסמכי המכרז על ידי משתתף, 

 בכך.
 

במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד  זוכה / זוכיםבין ה .ג
 ממסמכי המכרז.

 

 ימים מיום שיידרש לכך.  7במכרז יחתום על החוזה תוך  זוכה / זוכיםה .ד
 

את כל המסמכים והאישורים שעליו  זוכה / זוכיםעד למועד החתימה על החוזה ימציא ה .ה
המכרז, ובכלל זה, בין השאר, ערבות בנוסח כתב הערבות המצורף  ילהמציא בהתאם לתנא

חתום על ידי  (הסכם ההתקשרות' לה)נספח  הקבלן ביטוחיכנספח ו' לחוזה, אישור על קיום 
פטור ל"הצהרת הקבלן  -הצהרת הקבלן  1'הנספח לרבות חברת הביטוח )נוסח מקורי(, 

מהווה חלק ההנדרש במסמכי המכרז, ו כדין על ידי הקבלן, בנוסח םחתומאחריות לנזקים" 
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ר בטיחות חתום ע"י ממונה ו ההסכם, וכן תצהיהמכרז ו/אבלתי נפרד ממסמכי ותנאי 
 הבטיחות ועל ידי הקבלן.

 

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל  .ו
 בע על ידי החברה בהודעהאת הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייק

וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן 
המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה 

 על פי כל דין.
 

 :םבנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאי .ז
 

אחר מטעמו נתן או  גורםכשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או  (1)
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

 

תברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או ה (2)
עת החברה, היה בה כדי להשפיע על שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לד

 במכרז. זוכה / זוכיםקביעתו כ
 

המשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כאמור לעיל, וטלה הזכייה במכרז ב .ח
וכן למסור את , וכן החברה תהא רשאית להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה כך

   ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה.
 
 שמירת זכויות .10

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא  .א
לאחד מהמציעים, ולחלופין להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב 

 הכמויות.
 

ממנה,  לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלקרשאית החברה  .ב
, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברהשוא המכרז בשלבים, נהעבודות ו/או לבצע את 

 .לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך הזוכה לא יהיה זכאיו
 

 מדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את החברה. והכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך א .ג
 

יל, לא תהווה החלטתה זו עילה החליטה החברה כאמור בסעיפים קטנים א' ו/או ב' ו/או ג' לע .ד
  לשינוי בשיעור ההנחה או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.

 

החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה גבוהה או נמוכה בצורה  .ה
 משמעותית מהאומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 
 

 

 .ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיאאין החברה מתחייבת לקבל את  .ו
 

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  .ז
שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל 

 כך.   
 

ה בעבר עבודות שלא , בין השאר, אם ביצעו עבורהחברה רשאית לדחות הצעות של מציעים .ח
 . שביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתהל

 

במסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה  .ט
של  ולרבות בכל הקשור לניסיונ, 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל 22בתקנה שנקבעו 

כן את עמידתו של וכח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, הקבלן, מיומנותו, 
 הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 
 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה. .י

 

המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת  .יא
זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה  והגשת הצעה במכרז
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לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות 
ן המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י ילמכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. א

 ו להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר א
 

  הסתייגות .11

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי 
המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין 

בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת או  יעל ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לווא
הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של  -ההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מהם 

 החברה.
 

 מחירים  .12

, מסיםלרבות  והרווח, החומרים ואת כל ההוצאות ,ל את כל העבודהוכלתההצעה של המציע 
. ההצעה לא במסמכי המכרז רתאחצוין במפורש  כן אלא אם, 2טופס כמפורט ב ו',היטלים וכ

 תכלול מע"מ.
 

 הוצאות .13

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על 
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 
                                                                                                                             

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                               
 

 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובל                                                                                                       
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 1טופס 

 
 

 לכבוד
 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובל
 ,18אורט רח' 

 אשדוד 
 
 .נ.,ג.א

 
 10/2019מס' מכרז פומבי הצעת משתתף להנדון: 

 

מדידות  , לביצוע10/2019מס' מכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
נפרד  , בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתיבמקומות שונים, בעיר אשדוד

 :ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן
 

נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים א .1
"(, מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז" -ראים ביחד שנערכו בהם מעת לעת בכתב )הנק

 והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 

ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי הבנו את הדרישות במפרט ה .2
ומוכרים הטכני, וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים 

"(. כן אנו העבודותלנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן: "
ת של אי הבנה או אי ידיעה של ומצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ

 מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 
 

בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל נו מצהירים בזה כי אנו עומדים א .3
והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז  ןהדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו

באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע 
וע העבודות נשוא המכרז, הכל העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצ

 .שכמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר
 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי  .4
המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו 

כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה ושיגיע לרשותנו ברשותנו מצוי ש רשאים להעביר כל מידע
 לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

 

ננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5
לל, בין השאר,  המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כו

חוזה ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת 
 דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. 

 

  ביטוחים .6

בהתאם לתנאים לבצע את הביטוחים הנדרשים , תזכה שהצעתנו ככל, מתחייבים אנו 6.1
" ביטוח" 35" סעיף בנזיקין אחריותפרק "הסכם ההתקשרות", המפורטים במסמך ב' "

ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד  "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "לחוזה  ה'בנספח ו
)נוסח אישור ביטוחי הקבלן את נספח ה'  ,תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן
 מקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

נו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, א 6.2
 בכתב להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת ל באנוהמצהירים כי  הננו 6.3
מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל 

ה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקר
 דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז.

אנו מסכימים כי תהיו  -פעל כאמור לעיל אם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  6.4
כלפינו כמי שהפר את  לפעולרשאים למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או 
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 החוזה.
 

מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב  ננוה .7
אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, 

נכם. ידוע לנו ואנו יתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבאך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבל
י אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו מסכימים כ

 .שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות
 

צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו ה .8
האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק )ארבעה( חודשים מהמועד  4לתקופה של 

ימים לפני  10)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב  4זמן נוסף של 
   .)ובמקרה זה חובה עלינו להאריך תוקף הערבות( פקיעת ההצעה

 

כל  יהיו התנאים המפורטים בה, על, שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהייד עם קבלת אמ .9
 נספחיה, חוזה המחייב אותנו.

 

ם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, א
שור המבטח יולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את א

על  בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים והנוספים הטעונים המצאה
פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי 

 המכרז.
 

כם יעל יד וקבעישי כיםהעבודות בתארי את עבצתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נמ אנו .10
התחלת העבודה  ויכם, וכן הננו מודעים לכך כי צויעל יד העבודה שיינתנוהתחלת  ויבהתאם לצו

צוע העבודות יבבלהינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל  יםעשוי
 רבית. בהתאם ובמהירות המ

 

מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס  .11
 במסמכי המכרז(.  6

 

מפורטות לעיל או אם נחזור נו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו הא .12
בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום 
הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל 

 הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
 

נו מתחייבים לא ארים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מצהי .13
 לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

 

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים  .14
עים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים על הוצאות העבודה ידו

 בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .15
 

שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת  .16
תקנות חובת המכרזים, ל 22בתקנה תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו 

כן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול ו, 1993-התשנ"ג
 דעתה הבלעדי של החברה.

 

נספח ג' לחוזה נת על גבי הצעתנו מתבססת על הוראות המפרט הטכני ודרישותיו, והיא נית .17
 , ביחס לכל הסעיפים/הפריטים המופיעים בו.ההתקשרות

 
 

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע שבשמו מוגשת  .18
ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם 

 זו. לחתימתנו על הצעה
 

 בכבוד רב,
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

                                                            _________________________ 
                                                                תאריך         הקבלן                      

 חתימת מורשי חתימה וחותמת המציע()
 

 

                                       תיות דפוס(שם הקבלן )באו

                                       שמות מורשי החתימה 

      נא לפרט(-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת

          מס' טלפון

          מס' פקס

 __________________________________ כתובת אימייל

          וסק מורשה מספר ע

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 
 
 

 אישור חתימה
 
 

אני הח"מ ___________________________ עו"ד של _______________________ מס' מזהה 

"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה המציע___________________  )להלן: "

בצירוף חותמת המציע, אשר חתמו _______________________  -_____________________ ו

 על הצעה זו, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 
 

___________________ _______________________ 
 חתימת עו"ד              תאריך  

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון( 
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 2טופס 
 

 תנאים כלליים - 10/2019' מסבמכרז פומבי  םרימחי
 
משתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים רואים את הקבלן ה .1

 במכרז זה על כל מסמכיו.
 

 ,הנזכרים במפרט את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאיםהצעת הקבלן המשתתף כוללת 
 .זהבמכרז בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים  ,תכניותב
 

 או מאיבמכרז תנאי כלשהו טעות בהבנת או הנובעת מאי הבנת  טענהלא תכיר בכל  החברה
        התחשבות בו.

 

מחיר העבודה ייחשב על ידי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני,  .2
 :את ערך להקבלן ככול

 

הקשורים בה, והפחת  כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או א.
 שלהם.

  

 זה. העבודות נשוא מכרזהשלם של ן העבודה הדרושה לשם ביצועכל  ב.
 

 וכד'. השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד  ג.
 

מס ערך מוסף אשר יתווסף לחשבון והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' )למעט  המסים .ד
 בהתאם להוראות בעניין זה במסמכי המכרז(. 

 

מכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות תיאום עם כל הרשויות המוס ה.
 הדרושים לצורך ביצוע העבודות. 

 

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. ו.
 

 והסדרי תנועה פתיחת שוחותההוצאות הנדרשות לביצוע עבודות הקבלן, לרבות אך לא רק,  ז.
 ככל שנדרש במסגרת ביצוע העבודות.

 
 בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  ההוצאות ח.

 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  .ט
 

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  .י
 

 ותהמוקדמ ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיוכל  ."אי
 המכרז ו/או מסמכיוהוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי  ןוהמקריות וכ

, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין מחייבים אותן
 .שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד

 

  כמויות .3
מחיר אך  -במהלך העבודה  הכמויות הן אומדן בלבד, והן עשויות להשתנותכל הכמויות בכתב 

 לשינוי. ןובלתי ניתיהא סופי שהמציע יציין ההצעה 
 

 בדיקות .4
המוצעים על או יחידה וציוד  לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט תרשאיחברה ה

 למכון התקנים. את הוצאות הבדיקה על חשבונו . הקבלן ישלם ידי הקבלן
 

 ספרות טכנית .5
 כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.  

 

 אחריות .6
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במסמכי המכרז 

 וכן לפי הדין.
 

 עדכונים טכנולוגיים .7
יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר מחירי  

 למחירי היחידה המוגדרים במחירון.
 

 ______________חתימת הקבלן: _____
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 תאריך: ____________________
 

 מספר מציע: ______________
 )ימולא ע"י החברה(                      

 3טופס 
 

 לכבוד
 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודיליוב
  18אורט  'רח

 אשדוד
 
 .נ.,ג.א

 )שם המשתתף במכרז(                                                    הנדון:
 

 :(, הנני לאשר בזאת כדלקמן"הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 
 :שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות( .א

____________________________________________________________________ 
 

 :מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה .ב

____________________________________________________________________ 
 

ים שמות השותפים הכללי -שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  .ג
 :והמוגבלים(

 

____________________________________________________________________ 
 

 :הקבלןשמות המנהלים של  .ד

____________________________________________________________________ 
 

 :הקבלןשמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .ה

____________________________________________________________________ 
 

 :הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן .ו

____________________________________________________________________ 
 
מ, "תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובלפורסם על ידי  אשר 10/2019פומבי למכרז הגשת הצעה  .ז

, סמכויות המציע וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן במסגרתנשוא המכרז ביצוע העבודות וכן 
, ונחתמה בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, להסכמים שהמציע הינו צד להם, ועל פי כל דין

 .על ידי מורשי החתימה של המציע
 
 

___________________________                ______________________ 

 __________________, עו"ד       תאריך              

 מ.ר. __________________
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 4טופס 
 

 תצהיר
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סעיף 

 
 

לאחר _________________ ת.ז. _________________  מרח' ________________ אני הח"מ
בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

 כלהלן:
 

אצל ______ __________אני מכהן כ ,("המציע" :)להלן ___________________אני נציג  .1
 את המפורט להלן. ,המציעואני מוסמך להצהיר מטעם המציע, 

 

ב)א( לחוק 2בעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ו עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע .2
לא הורשעו בפסק  (("חוק עסקאות גופים ציבוריים" :)להלן 1976-תשל"ו ,קאות גופים ציבורייםעס

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  ביותר משתי עבירותדין חלוט 
 :)להלן 1987-או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ("חוק עובדים זרים" :)להלן 1991-הוגנים(, תשנ"א

 . ("שכר מינימוםוק ח"
 

 )יש למחוק אם לא רלוונטי( .3
ב)א( לחוק 2בעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ו עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע 

או לפי חוק עובדים זרים  ביותר משתי עבירותעסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט 
 פחות ממועד ההרשעה האחרונה. לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת ל

 

לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,  .4
וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה 

 או כל גורם אחר עמו אתקשר.
 

ובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ידוע לי, כי העסקת ע .5
 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 

 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון  6.1
משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל  וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף

פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( 
 .1994-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 :מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה 6.2

כדי לתת שירות  כוח אדם,הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך  6.2.1
 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.

 שוהה בישראל כדין. 6.2.2

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. 6.2.3

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים  6.2.4
 ע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.השכר הממוצ

 
 

        ______________________ 
 חתימה                                        

 
 אישור עו"ד

 
 ,_________________________עו"ד  ,______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום 

____ אשר זיהה _____________________ מר ______שברח' ________________במשרדי 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ,המוכר לי אישית/_________________עצמו ע"י ת.ז. 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 
 

 _________חותמת __________   עו"ד ____________________
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 מספר מציע: ______________
 )ימולא ע"י החברה(                      

 5טופס 
 

 לכבוד
 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובל
 ,18אורט רח' 

 אשדוד
 
 .נ.,ג.א
 

 )שם המשתתף במכרז(                                          הנדון:
 
 
 ל ידי:להלן פירוט שיטת העבודה המוצעת ע . 1
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 אבצע את העבודות נשוא המכרז: שאיתולהלן פירוט סוג הציוד אשר ברשותי  . 2

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 חתימת הקבלן: _______________

 תאריך: ____________________
 

 * הערה: במידת הצורך ניתן לצרף דפים נוספים
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 6טופס 
 )ערבות להצעה(

 
 

 
 
 

 לכבוד
 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודיליוב

 ,18אורט רח' 
 אשדוד

 
 .נ.,ג.א

  ערבות בנקאית מספר הנדון: 
 

 
על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: 

 עשרת אלפיםבמילים: ) ש"ח 10,000כל סכום עד לסך  ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"
דות מדידה במקומות עבולביצוע  ,10/2019בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' , זאת (₪ שקל

 ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז.  ,שדודשונים בעיר א
 

ימים מיום קבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
יל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להט

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום

 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

  ועד בכלל. 30.1.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 בה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהס

 
 

 בכבוד רב,    
 

 בנק _________
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 ההתקשרותסכם ה -מסמך ב' 

 

 2019שנת  _____________ לחודש ________יום ____ ב______נחתם ב___ש

 
 בין
 

 תאגיד מים וביוב בע"מ ם אשדודייובל
 אשדוד, 18אורט רח' 

 "(המזמין)להלן "
 : מצד אחד

 

 לבין
 

__________________ 

__________________ 

 "(הקבלן)להלן "
 מצד שני :

 
 

 שמספרו ,אשדוד ,עבודות מדידה במקומות שונים בעירוהמזמין ערך מכרז פומבי לביצוע   :הואיל
 "(;המכרז: ")להלן 10/2019

 
 והקבלן הינו הזוכה במכרז הפומבי;   :והואיל

 
, ות שונים בעיר, אשדודמדידה במקומוהמזמין מעוניין כי הקבלן יבצע עבורו עבודות  הואיל:ו

)להלן:  נספח א'כמפורט במסמכי המכרז לרבות במפרט הטכני, המצורף להסכם זה כ
 "( והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז;העבודות"

 
והקבלן מצהיר כי יש לו את הידע, הכישורים והכשרה המקצועית, כוח האדם, האמצעים,  והואיל: 

וכן הניסיון הדרוש לביצוע העבודות וכי הוא בדק  הרישיונות וההיתרים על פי כל דין
נתונים העובדתיים, התכנוניים והאחרים המתייחסים לחוזה הובירר כי מצויים בידו כל 

 ו לצורך ביצוע העבודות;לואשר דרושים 
 

בהסתמך על הצהרות הקבלן, מעוניין המזמין למסור לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן ו והואיל:
 עצמו את ביצוע העבודות, והכל כמוסכם וכמפורט בהסכם זה להלן; מוכן לקבל על

 
והקבלן מצהיר, כי אין כל מניעה על פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו  והואיל

 בחוזה זה;
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ופרשנות

 בלתי נפרד ממנו. בוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלקהמ .1
 
 לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה. ןותרות הסעיפים הינכ .2
 

 תכולת העבודות וביצוען

בהסתמך על הצהרות הקבלן, מוסר בזאת המזמין לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על  .3
דות כמפורט בהסכם זה ונספחיו, עצמו את ביצוע העבודות, ומתחייב כלפי המזמין לבצע את העבו

 לרבות כתב הכמויות נספח ב', בהתאם להוראות והנחיות המזמין, כפי שינתנו מעת לעת.
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 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה ומילוי כל דיני והוראות הבטיחות והביטחון  .4

משרדי, ובהתאם  בהתאם לכל דין, בהתאם למפרטים הרלבנטיים, לרבות המפרט הכללי הבין
להוראות המזמין, ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים 

 והמקובלים בהתאם לכל נוהל וכל דין להבטחת רכוש וחיי אדם.
 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה זהירה וסבירה, וכן להקפיד על ניקיון יום יומי של  .5

ות, ולהימנע מגרימת אי נעימויות וחוסר נוחות למזמין ולכל הסביבה שבה הוא מבצע את העבוד
 צד ג' כלשהו.

 
מובהר כי לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או מי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות חזקה או זכות אחרת  .6

)לרבות זכות עיכבון( באתרי העבודה ו/או בציוד, חומרים ומוצרים וכיוצ"ב. עם השלמת ביצוע 
עבודה תופסק לפני כן מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן כי הוא ועובדיו ו/או מי העבודות או אם ה

 מטעמו יפנו באופן מיידי את שטח העבודה. 
 

 הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר כי יש לו את הידע, מומחיות ומיומנות, כישורים והכשרה מקצועית, כח האדם,  .7
סיון הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, וכן הני

הסכם זה ובמועדן, וכי ידוע לו כי בהסתמך על מצגיו והצהרותיו הסכים המזמין להתקשר עימו 
 בהסכם זה.

 
הקבלן מצהיר כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם, ציוד, חומרים ומוצרים  .8

במועדן וכי הצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל ומימון לשם ביצוען של העבודות והשלמתן 
ביקור בעיר התנאים הקשורים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ובמועדן, לרבות 

, בדיקת כלל המסמכים הנחוצים לביצוע העבודות ובכללם התכניות וכתב הכמויות אשדוד
 המצורפים להסכם זה.  

 
בטיב ובאיכות מעולים תוך שימוש במיטב ידיעותיו,  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן, .9

ניסיונו המקצועי וכושר עבודתו, ותוך שימוש בציוד, חומרים ומוצרים מטיב ואיכות מעולים, וכן 
 לעשות את מיטב מאמציו להפעיל את מלוא כישוריו לקידום התחייבויותיו על פי ההסכם.

 
בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במועדים  הנשוא חוזה ז עבודותההקבלן מתחייב לבצע את  .10

בזהירות והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב ועל פי חוזה זה, במומחיות 
  העבודות שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או מטעמו.

 

ין , ואוהבלעדית לקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאהעל ידי המזמין מתן הוראות 
 הקשור בהם והנובע מהם. שירותי הקבלן ו/אואחריות כלשהי בקשר להמזמין בו כדי להטיל על 

 
מזמינה העבודות ל ביצועההוצאות והתשלומים הכרוכים ב ,מתחייב לשאת בכל המיסים הקבלן .11

על  הקבלןלרבות תשלום לעובדי וכאמור בחוזה זה, לרבות תשלומי מס ההכנסה, ביטוח לאומי 
 וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין. , תשלום לקבלני משנהדיןפי כל 

 
הקבלן מתחייב להעסיק בכל עת צוות עובדים בהיקף הנחוץ לצורך ביצוע העבודות. המזמין יהיה  .12

רשאי להורות על החלפת כל עובד, מטעמים סבירים, והקבלן יחליף כל עובד כאמור מייד עם 
 ין.דרישתו הראשונה של המזמ

 

מי שירכז את ביצוע העבודות מטעם הקבלן למזמין ומי שיעמוד בקשר ישיר עם המזמין לצורך 
ביצוע העבודות על פי חוזה זה, הוא ______________________ אשר לא יוחלף על ידי הקבלן 

 אלא אם כן ניתן אישור בכתב ומראש על ידי המזמין.
 

יק את שירותיו למזמין מכל סיבה שהיא, לרבות עקב הקבלן מצהיר כי אין לו כל מניעה מלהענ .13
התחייבויות קודמות ו/או ניגוד אינטרסים וכיוצ"ב, ומתחייב כי במידה ותתעורר איזו שהיא 
מניעה כאמור, להודיע על כך למזמין מיד וכי הוא יהיה אחראי כלפי המזמין בגין כל נזק העלול 

 להיגרם לו עקב כך.
 

, 1976-ידיו את האישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והיר כי יש בהקבלן מצ .14
; אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות זהלרבות אישורים בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק 

מפריש ניכויים ותשלומים כדין הוא מע"מ; ואישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון כי 
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 דין.   ת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראות כל, ככל שיש כאלו, להבטחועבור עובדי
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי האישורים הנ"ל מעודכנים ותקפים למועד חתימת הסכם זה וכי יהיו 
בידיו אישורים תקפים כאמור, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, וכי הוא יציגם מפעם לפעם 

למזמין אישורים בדבר ניהול ספרים כדין,  בפני המזמין. במועד חתימת הסכם זה, ימציא הקבלן
 כאמור לעיל. 

 
היר כי הוא לא הורשע בפסק דין חלוט ו/או לא הוגש נגדו כתב אישום, בגין עבירה שיש הקבלן מצ .15

עימה קלון ו/או בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 
 .1981-חוק שכר מינימום, תשמ"זו/או בעבירה לפי  1991-הוגנים(, תשנ"א

 
 וקנסותתיקונים  ,תקופת ההתקשרות, לוח זמנים

על ידי שני , החל ממועד החתימה על חוזה םלשנתיי תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה .16
יה להאריך את תוקפו של ההסכם למשך שלוש שנים נוספות, שנה חברה ניתנת האופצל הצדדים.

 .שיקול דעתה הבלעדי על פיאו חלקה בכל פעם, 
 

קרא יבתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שת כל עבודה ועבודההקבלן יתחיל בביצוע  .17
בקצב הדרוש להשלמתן, תוך התקופה  ה", ויתקדם בביצוע/הזמנת עבודהלת עבודהצו התח"

קיבל  , פרט אםצו/הזמנהשנקבעה בחוזה, ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים ב
 מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת.

 
כל צו התחלת עבודה יוגבל על ידי המזמין בלוח זמנים מפורט, כאשר על כל יום עבודה בשטח 

ימי מדידה בשטח, אזי  3אם עבודה אמורה להתבצע בתוך  -ייקבע יום עבודות משרדיות )לדוגמה 
הקבלן מתחייב ימים(.  6בתוך ייקבע בלוח הזמנים כי על הקבלן להשלים ולהגיש את העבודה 

לבצע את העבודות לפי להתחיל בביצוע העבודות בהתאם למועד הנקוב בצו התחלת העבודה, 
הזמנות עבודה שימסרו לו על ידי המזמין, ולבצען ברציפות, בשקידה ובקצב התקדמות ראוי, עד 

ילת העבודה ובהתאם ללוחות הזמנים הקצובים שצווי בתח לסיומן המושלם בהתאם להסכם זה
 .שיומצאו לו

 
הקבלן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, הסברים, עדכונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי  .18

הביצוע, שלבי הביצוע ועמידתו בלוח הזמנים. לא יהא כל תוקף לשינוי ו/או חריגה מלוח הזמנים 
 אלא אם אושר מראש ובכתב ע"י המפקח והמזמין.

 
או שלב כלשהו מהעבודות יחשבו כגמורים ומושלמים רק לאחר קבלת  מובהר כי העבודות .19

כי העבודות או שלב  או המתכנן האחראי על פרויקט עבורו נדרשו העבודות אישורו של המזמין
כלשהו מהעבודות בוצעו והושלמו בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונו המלאה של 

 .או המתכנןהמזמין 
השלמת עבודות שמהווה חלק מדרישות הסכם זה או חלק מדרישות המכרז אם ידרוש המתכנן 

, ישלים הקבלן את העבודות ללא דיחוי. מובהר כי לוח הזמנים "(השלמת העבודות)להלן: "
הקבוע בצו התחלת העבודה מחייב גם במקרה של צורך בהשלמת עבודות, וככל שלא יעמוד 

 עבור כל יום איחור. ₪ 300בגובה  לם קנסהקבלן בלוח הזמנים כולל השלמת העבודות, יש
 

מצא המפקח ו/או המזמין כי העבודות אינן מתאימות לתנאי ההסכם ונספחיו ו/או אינן לשביעות  .20
עבודות " רצונו, תימסר לקבלן רשימה של תיקונים ו/או עבודות השלמה הדרושות )להלן:

למען הסר ספק מובהר כי המפקח. "( והקבלן חייב לבצען בתוך התקופה שקבע השלמה ותיקונים
תקופת ביצוע עבודות השלמה ותיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה עפ"י הסכם זה, ולא 

 תינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן וכן מכל זכות העומדת לחברה בהתאם למסמכי החוזה והמכרז  .21
כל דין, החברה תהא רשאית להטיל על הקבלן קנסות כדלקמן: בשל עבודה באיכות ובהתאם ל

על ידי החברה או  )ההשלמה תבוצע על חשבון הקבלן ₪  10% –לא מספקת אשר תצריך השלמה 
עד  ,עבור כל יום של איחור ₪ 300 –(; אי ביצוע עבודה במועד על ידי הקבלן, כפי שתורה החברה

  לביצוע בפועל.
 

ל אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הפרק הנושא כותרת "הפרות וסעדים", רשאי המזמין ע .22
בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה, בהודעה מוקדמת 

ימים מראש, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ושאר טענות, כספיות או אחרות, למעט  15לקבלן של 
ת התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הפסקת זכותו לקבל א



21 
 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 ההתקשרות, כאמור, ובכפוף להוראות הסכם זה.
 

מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל את המזמין,  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי .23
  .ודותואין המזמין מתחייב להיקף כלשהו של עב, בהסכםהיקף ביצוע העבודות 

 

  התמורה

בתמורה לביצוע העבודות במלואן לשביעות רצונו המלאה של המזמין ומילוי התחייבויות הקבלן  .24
עפ"י הסכם זה, ישלם המזמין לקבלן תמורה, לפי כמויות שבוצעו בפועל, ובהתאם להצעת 

 "(.התמורהלחוזה ההתקשרות )להלן: " נספח ג'הקבלן, כמפורט ב
 

בלן לאחר שהקבלן סיים את כל העבודות בפועל )כולל כל תוספת ו/או שינוי התמורה תשולם לק .25
והמזמין על ביצוען המתכנן שעליהם הורה המזמין, ככל שהורה(, ולאחר שקיבל את אישורו של 

 של העבודות לשביעות רצונם המלאה.  
תאם למפרט הקבלן ינהל יומן עבודה ויציין בו ימי עבודה כאשר אלה מהווים יחידת תשלום בה 

המצורף להסכם זה. מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן בגין יום עבודה ללא יומן עבודה חתום 
 ומאושר בכתב ומראש על ידי נציג המזמין.

 
בכל חודש, יגיש הקבלן למזמין חשבון, שבמסגרתו יפורטו  10מדי חודש בחודשו, עד ליום  .26

עו. החשבון יכלול רק עבודות שהושלמו על הפעולות והכמויות שביצע בחודש שחלף, ככל שבוצ
 30והמזמין תוך   המתכנןי ידי הקבלן, עפ"י הזמנת העבודה שהוציא המזמין. החשבון ייבדק ע"

ימים. התמורה תשולם  45יום, וישולם על ידי המזמין, בכפוף לאישורו כאמור, בתנאי שוטף + 
 לקבלן כנגד הצגת חשבונית מס.

 

 -ום תקופת ההתקשרות, ישולם בכפוף לחתימתו של הקבלן על טופסבת, החשבון הסופי לקבלן
', שלפיו עם תשלום הסך הנקוב בו, לא יהיו לו כל דרישות כנספח דהעדר תביעות, בנוסח המצורף 

בקשר לביצוע השירותים ו/או  וו/או מי מטעמ ןו/או טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמי
 התשלום בעדם. 

 
ם המזמין לקבלן ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים מכל סכום שישל .27

על פי חוק אלא אם כן יומצא ע"י הקבלן אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור כאמור. למען הסר 
 ספק מובהר כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

 
 

סכם זה, על נספחיו, ממצה את כל התשלומים ו/או טובות הצדדים מסכימים ומאשרים כי ה .28
ההנאה להם זכאי הקבלן מהמזמין וכי הקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום ו/או טובת 

 מהמזמין, אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה.ו/או התייקרויות הנאה ו/או החזר הוצאה 
  

צאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות התמורה כאמור לעיל כוללת את כל הפעולות ו/או ההו
בכתב הכמויות ובכל המסמכים  ,תכניותב ים,הנזכרים במפרט מילוי התנאיםבביצוע העבודות, ו

או הנובעים ממנו, לרבות עלויות חומרים, ציוד, הובלה, מיסים ואגרות,  זהבחוזה הכלולים 
 משנה, וכיוצ"ב.  הוצאות הקבלן בהתאם להתקשרויות שערך עם יועצים ו/או קבלני

 
 שינויים, תוספות והפחתות

המזמין יהיה רשאי, בכל עת, להורות לקבלן בכתב על הגדלה או הקטנה בהיקף העבודות, מעבר  .29
, להורות על שינויים בעבודות שכבר בוצעו ו/או שטרם בוצעו וכן בהזמנת העבודה  להיקף הנקוב

 חידה שבהצעתו של הקבלן. על שינויים נוספים, וזאת ללא שינוי במחירי הי
 
 

 אחריות בנזיקין

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  .31
או למי \חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למזמין ו

או לרכוש בשל \או לאדם אחר כלשהו, לגוף ואו למי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/\מטעמו ו
או מי מטעמו בקשר \או שלוחיו ו\או עובדיו ו\מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו

ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או מילוי איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם 
 זה.

 
מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין  הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המזמין ואת
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כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל  ונכות, חבלה, נזק כספי או נזק כנ"ל שאירע כל תאונה, מחלה,
 או לרכוש, בכל עילה שהיא.\אדם, לגוף ו

 
הקבלן מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או  .32

או מי שבא מטעמו, בגין \כל עילה שהיא, שתוגש על ידי כל אדם ו/או גוף כלשהו, נגדו ודרישה, מ
או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם. \כל תאונה, חבלה ו/או נזק לכל אדם, לגוף ו

או מי מטעמו על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק \אם יתבע המזמין ו
 או לחובת מי מהם על ידי בית משפט.   \נגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ואת התביעה כ

 
הקבלן יהיה אחראי וישפה את המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן  .33

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי  או הזנחה במילוי איזו מחובותיו המקצועיות.\או מחדל ו\ו
 ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם. מקרים של שגיאות

 
המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן, בגובה סכומים אשר יהיו נושא לטענות ו/או לדרישות  .34

ו/או למחלוקת ו/או לתביעה כנגד הקבלן כאמור בפרק זה דלעיל , עד אשר תיושבנה טענות ו/או 
 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין. דרישות ו/או מחלוקות ו/או תביעות

 
 ביטוח .35

הקבלן לערוך ולקיים,  עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי  35.1
ולעניין ביטוח  ובתוספת של חודשיים ימים ההסכםתקופת  כל, למשך ן הקבלןעל חשבו

באישור עריכת המפורטים  , את הביטוחיםשנים נוספות( 3אחריות מקצועית למשך 
 ביטוחיוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " ,ה' כנספח זה להסכםהביטוח המצורף 

ביטוח מורשית כדין בישראל  העניין(, אצל חברת לפי", עריכת הביטוח אישור"ו" הקבלן
 ובעלת מוניטין. 

 

מתן תחילת  , לפניןהמזמילהמציא לידי  הקבלן על, ןהמזמיצורך בכל דרישה מצד  ללא 35.2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל השירותים נשוא

בתום תקופת  מיד. כמו כן, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף  המזמיןידי ל להמציא הקבלןעל הביטוח, 

ו/או  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף חביטולתקופת  הקבלןביטוחי 
 .לעיל 1 לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף

 

באישור עריכת  כמפורט הקבלןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר 35.3
לגרוע מכל שאין בה כדי  ,הקבלןהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  הביטוח

 ואין בה כדי לשחרר את הקבלןו/או על פי כל דין לפי ההסכם  קבלןההתחייבות של 
או  המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה  ולקבלן ו/או על פי דין, חבות על פי הסכם זההממלוא 

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ןמטעם המזמימי 
 

די שיומצא על י יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ,החובה , אך לאהזכותהא למזמין ת 35.4
על  ושיידרשהתאמה או הרחבה  ,תיקון ,לבצע כל שינוי על הקבלןוכאמור לעיל,  הקבלן

 .על פי הסכם זה הקבלן להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  המזמיןזכויות מוצהר ומוסכם כי  35.5
כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  ןהמזמי מי מטעםעל או  המזמיןמטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 
וזאת  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  הקבלןבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

את אישור עריכת קו ובין אם לאו, בין אם בדדרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל בין אם 
 .ובין אם לאוהביטוחים 

 

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות המזמין ואת הבאים מטעם  ןהמזמיאת  פוטר הקבלן 35.6
או המשמש את  המזמיןלחצרי  הקבלןאו מי מטעם  הקבלןהמובא על ידי או ציוד כלשהו 

לפי דרישה או תביעה כ ,כל טענה לקבלןולא תהיה לצורך מתן השירותים,  הקבלן
פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל ה

 בזדון.
 

השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי 35.7
לדאוג  הקבלןעל , הקבלןמשנה מטעם  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מה

. נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותביטוח שנה פוליסות המ קבלניכי בידי 
מסגרת בלכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח נתונה הרשות  הקבלן, לחלופין
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  .הקבלןכמפורט באישור עריכת ביטוחי  י הקבלןהביטוחים הנערכים על יד
 

ביחס  ןהמזמיאחריות כלפי מוטלת ה הקבלןעל מובהר בזאת כי ספק למען הסר  35.8
משנה  קבלנישירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי לרבות ותים במלואם שירל

, במישרין או שייגרםבגין כל אובדן או נזק  ןהמזמילשפות את  ותאחריתחול ה ועל הקבלן
המשנה, אם ייגרם, קבלני שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי בעקיפין, עקב 

 .מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאואובדן או נזק כאמור  אםבין 
 

של הוראות מכוחן מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע   35.9
ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של המזמין לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים 

 בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 

ן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית זה )ביטוח( הנ 35ובהר, כי הוראות סעיף מ 35.10
 של ההסכם.

 
  ערבות לקיום החוזה .36

חתימת מועד  דו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, עיתיולהבטחת מילוי התחייבו  36.1
המחירים לצרכן הידוע במועד מדד ל הבלתי מותנית צמודמקורית בנקאית  ערבות ,החוזה

 'כנספח וש"ח(, בנוסח המצורף  אלף חמישים) ₪ 0,0005 סך שלבהאחרון להגשת ההצעות 
 בתוקף עד לתום תקופת החוזה, בתוספת חודשיים. הערבות תהא  לחוזה.

 

תשלום כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת 
 :ההוצאות והנזקים כמפורט להלן

 

מילוי  יברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אלח םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ  36.1.1
 , מתנאי החוזה תנאי כלשהו

 כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם 36.1.2
והקשורה  עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה בקשר

  .הקבלןל לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש בדרך כל שהיא
 

עמדה או שהיא החברה מהן, אשר כל הוצאות, תיקונים, השלמות, או כל חלק   36.1.3
 .לעמוד בהן נדרשת

 

מקצתו, בפעם  בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או 36.2
כלשהו, חייב  מהערבות סכום השתמשה החברה בזכותה לגבות. במספר פעמים אחת או

 אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז מיד את סכום הערבות לסכום הקבלן להשלים
לקבלן בהתאם  ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות

סכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו  אחרת כלשהי לחוזה זה ו/או מסיבה
 .עילדין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר ל. קדון בידהיכפ

 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 36.3
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  36.4
 

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, בין 
ה אחרת. סירב הקבלן להאריך את אם בשל הארכת החוזה על ידי החברה, או בשל כל סיב

הערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה 
 עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.

 

הערבות לקיום החוזה או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום  36.5
הרה על חיסול כל תביעותיו, בנוסח יתרת החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצ

', וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל המסמכים וקיים את כל כנספח דהמצורף 
 התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני. 

 

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות  36.6
חברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, תהא ה

הערבויות שיהיו בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים 
 הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. 

 
 קבלן עצמאי

ואין בינו ו/או מי כקבלן עצמאי  קבלןביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הב .37
משתמע העל כל הנובע ומעביד  -דיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין כל יחסי עובד מטעמו לרבות עוב
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 מכך. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נדרש או חויב המזמין לשאת בהוצאה או לשלם כל תשלום בעילה  .38
הנובעת מטענה לקיומם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו של 

ה הקבלן את המזמין בכל התשלומים אותם נדרש לשלם, לרבות הוצאות משפט הקבלן, ישפ
 בקשר עם דרישה כאמור. חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.

 
הקבלן ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או חוזה ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או  .39

בביצוע חוזה זה. כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע  תקבולים של המועסקים על ידו
 העבודות, לרבות תשלום לעובדי הקבלן, ישולמו על ידו, והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינם.

 
 אספקת ציוד, חומרים ומוצרים

אדם, וכל ההקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ובמועד, את כל הציוד, הכלים והמוצרים, כח  .40
עים האחרים הדרושים לביצוען של העבודות ו/או עבודות השלמה והתיקונים, ברמה, טיב האמצ

פתיחת במסגרת זו מתחייב הקבלן גם לדאוג לכל הדרוש לצורך  ואיכות מעולים ובקצב הדרוש.
 ככל שנדרש בנסיבות הענין לצורך ביצוע העבודות. והסדרי תנועה שוחות

 
כי על הקבלן להיות ערוך, לפי הצורך של המזמין, לביצוע  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר .41

עבודות עם שני צוותים במקביל. אי עמידה בהוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 
 .₪ 1,000וכן תגרור קנס בגובה 

 
כל הציוד, החומרים והמוצרים יתאימו ויעמדו בדרישות התקן הישראלי, ובהיעדרו בהתאם  .42

 פקח.לקביעות המ
 

כל הציוד, החומרים והמוצרים שישמשו לביצוע עבודות השיפוצים ייחשבו לאחר הבאתם לנכס  .43
 ולאחר ששולם עבורם, כרכוש של המזמין ולקבלן לא תהיה כל זכות לגביהם ו/או בהם.

 
 הסבת זכויות וקבלני משנה

 ,וביו שמכוח הסכם זהלא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חי הקבלן .44
 מראש ובכתב.המזמין  אלא אם ניתנה לכך הסכמתלרבות לקבלני משנה, 

 

נתן המזמין את הסכמתו כאמור דלעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על המזמין  .45
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו ומאיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולפי כל דין 

באחריות מלאה לכל מעשה ו/אן מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם וכן  איישוהקבלן 
באחריות מלאה לכל עבודה שתבוצע,  איישלביצוע תשלומים לכל צד ג' שיבצע עבודה כלשהי וכן 

 טיבה, לציוד, חומרים ומוצרים וכיוצ"ב.
 

 הפרות וסעדים

, 36, 35, 34, 33, 32, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .46
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד הם  44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37

 תיחשב הפרה יסודית של ההסכם. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של  .47
כם המזכים את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו, אם על פי ההסכם ואם על פי כל דין, ההס

 במקרה של הפרה יסודית:
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  47.1
תה, לתו ו/או עשייייום ממועד נט 20ולה לא בוטלו בתוך עכולם או חלקם והעיקול או הפ

 בהתאמה.
 

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע  47.2
 יום ממועד המינוי. 20ואיזה מהמינויים לא בוטל בתוך 

 

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה בידו החלטה על  47.3
נאמן או ו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או מונה לו פירוק מרצון או שהוגשה נגד

מפרק זמני או כונס נכסים או מנהל קבוע או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, 
או חלקם, ואיזה מהצווים ו/או ההחלטות ו/או המינויים ו/או המקרים האמורים לא 

 יום ממועד קבלתם. 45בוטלו בתוך 
 

מזמין הוכחות להנחת דעתו כי הקבלן או מי מטעמו נתן או הציע שוחד, כשיש בידי ה 47.4
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 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה וביצועו.
 

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי  47.5
 מניותיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

 

כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או התברר  47.6
שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות 

 עימו. 
 

במקרה של אי ביצוע של איזו מהתחייבויותיו של הקבלן או חלק מהן לשביעות רצונו  47.7
 של ניגוד עניינים ו/או במקרה של הפרת אמונים.המלאה של המזמין ו/או במקרה 

 

במקרה של אי התחלה בביצוע העבודות ו/או הפסקת העבודה ע"י הקבלן לתקופה העולה  47.8
 ימים. 3על 

 

בכל מקרה שהקבלן הפר איזו מהוראות הסכם זה וההפרה לא תוקנה על ידו לאחר  47.9
 ימים בכתב. 3התראה בת 

 
פרה יסודית, יהא המזמין זכאי לבטל את ההתקשרות עם הקבלן לאלתר הפר הקבלן הסכם זה ה .48

ע"י מתן הודעה בכתב לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית למזמין על פי כל 
 דין ו/או הסכם. 

 
 שונות

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, ה .49
פה, בין במפורש ובין משתמע, בין -או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלהתחייבות 

 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
 

המזמין יהיה זכאי לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לו מהקבלן, בין קצוב ובין  .50
היא, לרבות כל סכום שאינו קצוב, בין על פי מסמכי ההסכם ונספחיו ובין מכל עילה אחרת ש

 אשר הקבלן חב לצד ג' כלשהו.
 

כלשהי על אתר העבודה ו/או ציוד ו/או  ןלמרות האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עיכבו .51
חומרים ו/או מסמכים הנמצאים בבעלות או ברשות המזמין, ו/או המגיעים למזמין עפ"י חוזה 

 זה. 
 

ר על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין תנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתוה .52
ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, 

 ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב.
 

תנאיו אלא על ידי מסמך א יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מל .53
כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי  ,חתימת הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאתאת בכתב הנושא 

 התנהגות, נוהג וכו'.של ההסכם בדרך 
 

תובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום כ .54
שעות מעת  72חשב כאילו התקבלה אצל הנמען מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, ת

 מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.
 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 

___________________________ 
 תאגיד מים וביוב בע"מ ם אשדודייובל

 

 
 

____________________ 
 הקבלן
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 ספח א'נ
 

 עבודות מדידהל מפרט

 העבודה תיאור .1

 כללי 1.1

 של כל השטח המסומן בתוכנית תהמדידה המפורט תקנותלפי  קרקע יבמצ מיפוי
שחלות על השטח באזור הדרוש  תוכניות מפורטותו ותוחלקעל רקע גושים  1:250 מבקנ"

 למדידה. 

 יודגש שהמדידה תהיה קרקעית בלבד ללא שימוש באלמנטים של פוטוגרמטריה.

 יםיקלנדר שבועות 3-לא יאוחר מידה הדרושה על כל מרכיביה על המודד לבצע את המד
, לביצוע עבודות המדידה, למזמיןשיגיש את הצעתו  מודד. בנפרדהזמנה כל מיום קבלת 

 בלוח הזמנים הנדרש. העבודותמביע בחתימתו על ההצעה את התחייבותו לבצע את 

, יחד עם הזמנת העבודהעדיפויות ושלבי ביצוע יועברו למודד  סדריזמנים מפורט,  לוח
 .לכל פרוייקט בנפרד

 יק למדידות יימסר מיד עם חתימת ההסכם. תוואי מדו

 פרוט נתונים נדרשים 1.2

  .ו/או ת"ש ומתקניםביוב מים ו/או קווי קווי מדידות לצורך תכנון 

 .1:100בקנ"מ  "ש ומתקניםולת 1:250המדידה תכלול את כל השטח המסומן בקנ"מ 

 יםהנחיות ותנאים כללי 1.3

 השרטוט יופיעו הפרטים האישיים של המודד המוסמך, גיליונותגבי כל  על 1.3.1
גבי חותמתו, וכן תאריך המדידה. בכל פעם  עלשיון שלו וחתימתו, יהר 'מס

הגיליון ויכלול את תיאור  גבישתעודכנה תוכניות המדידה הדבר יירשם על 
 העדכון ואת תאריך העדכון.

 מ"בקנ ,מפתח ממוחשבת מפת המודד יע" תבוצעכניות האתר ועם ת
אחר עליו יסוכם בין המזמין והמתכנן למודד, לפני  מ)או בקנ" 1:1,250

 כניות האתר שיכין. וי המודד תחומי כל ת"תחילת העבודה(, יסומנו ע

 האתר תוכניתגיליון  ארגון 1.3.2

מפה טופוגרפית תופיע  וגיליוןהשמאלי העליון של כל גיליון תוכנית אתר  בצד
, שמות מקראול את שם התוכנית וקנה המידה לפיו שורטטה. כותרת שתכל

 מתחתמקוצרים וראשי תיבות יופיעו מתחת לכותרת המודד. כל הצד השמאלי 
מדבקת המתכנן שתהיה  הדבקת לכותרת זו ו/או המקרא יישאר ריק לצורך

 )תוסף על ידי המתכנן(. התחתונהבפינה השמאלית 

 יליונות שיוכנו ע"יית אתר תופיע סכמת הגכנגיליון ת כלהימני העליון של  בצד
 המודד.

 'גיליון יופיעו הפרטים האישיים של המודד )שם, מס כלהימני התחתון של  בצד
וחתימה(, תאריך ביצוע המדידה  אלקטרונישיון, כתובת, טלפון, פקס, דואר יר

 אור נקודות הקבעיולת המדידה)או עדכון המדידה( וכן פרטים בקשר לדיוק 
 תיות שבאמצעותן נקשרה המדידה לרשת הארצית.הממשל

 ,(M..B)יהיו קשורים לנקודות קבע ממשלתיות  והקואורדינטות הרומים 1.3.3
את זיהוי הנקודה אליה קשורים  למזמיןביסוס"(. המודד ימסור  נקודות)"

המזמין והמתכנן  יע" מאושרתהרומים והקואורדינטות. נקודה זו חייבת להיות 
את הנתונים של כל  המדידההמודד חייב לציין על גיליונות לפני תחילת העבודה. 

 צלעון(. - פוליגוןטריאנגולציה או  ונקודות M.B.המוצא" ) נקודות"
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 ASCII ,DWG)הנתונים בגיליונות השרטוט או בקבצי  יתגלומקרה, כאשר  בכל 1.3.4
 לאהנתונים( שגיאות, אי התאמות ו/או פרטים חסרים או  וקבצי DXF או

 למזמין ולמתכנן בהקדם האפשרי. ה על המודד לתקנם ולהחזירםברורים יהי

טות א/או קשירת המדידה לרשת הקואורדינומוצא"  נקודת"להמדידה  קשירת 1.3.5
 תהיה עפ"י ההנחיות ותקנות המדידה.החדשה  ישראלהארצית, שתהיה ברשת 

המודדים )מדידות ומיפוי(  תקנות, "15.6.2016מיום  7671התקנות מס'  קובץ 1.3.6
, על כל סעיפיו, מהווה חלק בלתי נפרד "(תקנות המודדים)להלן: " "2016-תשע"ו

מוסמכים העונים על הגדרת  מודדיםממפרט זה. רשאים להגיש הצעה אך ורק 
עבודתו על פי ההנחיות, שיטות  אתתקנות זה. על המודד לבצע  בקובץ" מודד"

שות ובהתאם לדרי ל"הנין במסמך של שרטוט, כמצודיוק, מדידה וצורה 
 .יחדהספציפיות של המזמין והמתכנן, אשר יפורטו להלן, שניהם 

 תימדד/יימדד יש לקרוא גם תשורטט/ישורטט. במפרטין מקום שצו בכל 1.3.7

תהיה משורטטת בקנה מידה אותו יקבע המתכנן,  למזמיןשתימסר  התוכנית 1.3.8
גרם ותהיה המקור. גודל הגיליון  90 שקוףכמתואר להלן, על גבי נייר שרטוט 

המזמין  יע" שייקבעכל גודל אחר, כפי  או A/1-A-0ה לפי דרישת המזמין יהי
לחלוטין  התואם (Fileכנית יצורף קובץ )המתכנן לפני תחילת העבודה. לכל תו

 את השרטוט. 

ין ולמתכנן ייחשב מועד הגשת כל ומסירתה למזמ העבודההשלמת  כמועד 1.3.9
, לאחר המודדים()כהגדרתן בתקנות  טופוגרפיותכניות האתר ו/או מפות ת

, לשביעות המתכנןהמזמין ו/או  ישהושלמו כל התיקונים והעדכונים שנדרשו ע"
 רצונם המלאה.

כניות אתר/חתכים/מפות טופוגרפיות ייעשו בעזרת תוכנת /תהשרטוטים כל 1.3.10
AutoCAD כניות דחיסה )במידה יועברו למזמין ולמתכנן תומעלה.  2014 גרסה

-ו DIS קבצי העזר יועברו DXF-ה או DWG-בנוסף לקובצי ה נדחס(. והקובץ
REG ה בתוכנתהשתמשו לצורך העבודה  מםיע-AutoCAD סימבולים,  ,כולל

, כך ב"וכיו(, קווים, תפריטים DAT(, משטחים )FONT, גופנים )Xref, צורות
 שההעברה תהיה שלמה.

/חתכים/מפות טופוגרפיות ישורטטו באמצעות תוויין. אתר כניות/תהשרטוטים 1.3.11
ומספרים(, למעט כותרת המודד, יהיו  מיליםימונים בתוכניות )קווים, כל הס

כל תיקונים ידניים )למעט חתימת  יהיו. על השרטוט לא ממ" 0.3בעובי מרבי של 
 המשורטטת. התוכניתהמודד( ותהיה התאמה מלאה בין הקובץ לבין 

 הטופוגרפיות חץ הצפון יופיע בצורה ברורה. באין ובמפותהאתר  בתוכניות 1.3.12
כנית האתר והמפה ישורטטו ת והמתכנןת מהמזמין רהוראה ברורה אח

 .הגיליוןהטופוגרפית בכיוון הצפון, דהיינו לכיוון ראש 

כניות האתר תהיה אך ורק לפי הוראות המתכנן, ת שללגיליונות  חלוקה 1.3.13
 , ותהיה חפיפה בין גיליון לגיליון שלהעבודהשתימסרנה למודד לפני תחילת 

 מטר. 10.00

שטחים רצופים בסימנים גרפיים, אלא לסמן גבולות  לכסותאין  וטבשרט 1.3.14
והגדרות למה שנכלל בתוך הקו )על מנת להקל בשימוש בתוכנית האתר כמפת 

 בסיס לתכנון(.

 חשובימ .2

)עם או בלי  BLOCK-אלמנט המתאים לכך יוגדר כ וכל LAYER-כנושא יוגדר  כל 2.1
ATTRIBUTES )ה בתוכנת-AutoCAD, מידה ולא יוגדר הנושא בנפרד, להלן. ב כמפורט

השכבות ותיאורן יהיו לפי מפרט טכני סטנדרטי למיפוי עירוני משותף המוסכם על  שמות
ורשויות מקומיות )בגרסה המעודכנת הקיימת ליום  שחשמל, בזק, משהב"החברת  ידי

 GISמפרט . GISהמדידה(. שכבות הנתונים יוכלו לשמש כבסיס להקמת מערכת  הזמנת
 "י המפקח על המדידות.יסופק ע
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 שיסוכם)או גרסה חדשה יותר  2014 גרסה AutoCADתוכנת  באמצעותתבוצע  העבודה 2.2
 עליה בין המודד למזמין ולמתכנן לפני תחילת העבודה(.

 לקבצים. CDעל גבי  ומעלה AutoCAD 2014 גרסת DWG בקבצייועברו  השרטוטים 2.3
. כל המידע לשרטוט AutoCAD-ה בתוכנתיצורפו כל קבצי העזר שישמשו את המודד 

 יופיע באופן מלא גם בקבצים. בשרטוטיםהמופיע 

, מותאמים DIS-הו REG-ה וקבצי DWG-ה ולמתכנן את קבצי למזמיןימסור  המודד 2.4
תוכנה אחרת המשמשת בארץ לתכנון  כל או" CivilCAD 2012" תוכנתלעבודה עם 

 .מראששתאושר על ידי המזמין  וחישובים של עבודות עפר לסוגיהן
 

 , ת"ש ומתקניםביובמים,  קווי .3

 אתר כניותת 3.1

באזור  ו/או כל עבודה אחרת מים, ביוב, ת"ש ומתקניםבעת ביצוע העבודה לקווי  3.1.1
יהא על המודד למסור את כל נקודות המוצא )פוליגון( ללא כל בקשה לתוספת 

 מחיר לקבלן המבצע ולמפקח עליו.

ורים, מחסנים, סככות, למדידה, כגון: בתי מג המוגדרהמבנים בשטח  כל 3.1.2
. תהיה בשרטוט הפרדה גרפית בין הקרקעמרפסות וכד', יימדדו בקו המגע עם 

דלת הכניסה לקומה  לידגובה של רצפות המבנים יימדד המבנה לסככה/מרפסת. 
, המבניםבכל  ,התחתונה שלהם. יימדדו רומי הקרקע הקיימת בפינות המבנה

המבנה )בטון, אבן, מתכת, עץ וכו'(. יצויין חומר  כןכמו  .המרפסות והסככות
 כולל כל גרמי המדרגות השייכים למבנים. ,החיצונייםיימדדו כל גרמי המדרגות 

ריצוף אבן משתלבת, כולל רומים משטחי אספלט, בטון,  ,השטחיםכל  יימדדו 3.1.3
סלולות. כל המידע יצויין על גבי  לאוחומרי מצע מהודקים, לרבות דרכי עפר 

 התוכניות.

מדרכות אספלט, בטון, ריצוף וכו'. אבני שפה  לרבותכל המדרכות,  יימדדו
 חגורה יצוקה גלויה. אומאבן שפה טרומית  ןיימדדו בין שה

תמך יימדד בקצות הקירות, בכל שינוי ה. גובה קירות התמךכל קירות  יימדדו 3.1.4
. בכל נקודת מדידה יימדד גובה ראש הקיר, אורךמטר  10.00כיוון ולפחות כל 

קרקע בגב הקיר, גובה תחתית הקיר )פני הקרקע או ריצוף סמוך(. יש גובה ה
 וכו'(. טרומייםה )קיר אבן, בטון, אלמנטים ילציין את סוג הבני

מ' אורך.  10.00בקצותיהן, בכל שינוי כיוון ולפחות כל  יימדדווטרסות  מסלעות 3.1.5
 -הסוג  פני הקרקע העליונים והתחתונים. יש לציין את יימדדובכל נקודת מדידה 

וטרסות )במבט על( יופרדו גרפית ממצוקים  מסלעותטרסה או מסלעה. שטחי 
 ומתלולים.

המים הגלויים, כולל סימון מיקום מגופים, ברזי כיבוי אש,  צינורותכל  יימדדו 3.1.6
הציבורי ובשטח הפרטי, ראשי מערכת השקיה  בשטח וקוטר, מיקום מדי מים

 וכד'.

וקוטר ציון מד מים יחיד ו/או זוגי יימדדו כל מדי המים הביתיים תוך  3.1.7
 ובמקומות מסויימים מס' מדי המים הקיימים.

 קרקעיים-על קווים תת הבנויות (T.L)כל שוחות )תאי( הבקרה הקיימות  יימדדו 3.1.8
, כבלי , כיווני זרימהשל קווי מים, קווי ביוב, קווי סניקה, קווי ניקוז קיימים

זיה בכבלים, כבלים של חברות תקשורת, כבלי טלווי כבליחשמל, כבלי בזק, 
ראשי תיבות מחייב הוספת במקוצרים ו/או  בשמותטלפון סלולרי וכד'. שימוש 

המכסה ופתיחה של מכסי כל  רוםמקרא לתוכנית. העבודה תכלול מדידה של 
 . היציאה( של כל צינורות הכניסה ושל צינור L.Iהשוחות ומדידת רום תחתית )
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ניים ציבוריים קיימים תכלול גם מדידה של כל גרביטציו ביובשל קווי  מדידה 3.1.9
בקרה קיימות הבנויות עליהם. המדידה  שוחותחיבורי הבתים הקיימים אל 

תכלול את שוחת הביוב הביתית האחרונה )המאספת( ואת הקו המחבר בינה 
 שוחה הציבורית.בין הל

 כולל מדידה של המרזבים המחוברים למערכת הביוב. ,המרזבים כל ימדדוי

קרקעיים הקיימים. העבודה תכלול גם -כל הקווים התת תוואיויסומנו  מדדויי 3.1.10
הקיימים. כל קו )מערכת( ישורטט בתוכניות  הקוויםמדידה וסימון של קוטר כל 

 גרפי שונה. ובסימוןהאתר בשכבה נפרדת, בצבע נפרד 

)על חשבונו( מכל הרשויות את כל המידע המצוי  ולקבלהמודד לאסוף  על 3.1.11
קרקעיים קיימים. הרשויות כוללות -תת רותיםישי קווים ומערכות ברשותן לגב
חשמל, חברת המקורות, חברת  חברת, צהרשות המקומית, מע" ,את המזמין

 '.וכדויזיה בכבלים, חברות טלפון סלולרי ובזק, חברות טל

המגרשים את האיתור והמדידה של רום המכסה והתחתית  בכלתכלול  המדידה 3.1.12
יות )פרטיות( הנמוכות ביותר, לפני הבור הסופג. יימדדו של שוחות הביוב הבית

 בצד האחורי של המגרש. נמצאותגם אם הן  ,כל השוחות הקיימות

בהווה, המדידה תכלול את רום הקרקע בנקודה  בנוייםשאינם  במגרשים 3.1.13
 הנמוכה ביותר במגרש.

ליה קרקעיים והגלויים, כולל ציון המערכת א-והכבלים העל הצינורותכל  יימדדו 3.1.14
האתר כל קו )מערכת( ישורטט בשכבה נפרדת, בצבע נפרד  בתוכניותהם שייכים. 

 ובסימון גרפי שונה.

של חשמל, תאורה לסוגיה, טלפון, כריזה וכד'. ליד כל עמוד  העמודיםכל  יימדדו 3.1.15
ראשי במערכת הוא שייך. שימוש בשמות מקוצרים ו/או  ולאיזהיירשם מספרו 

. כל עמוד ישורטט בשכבה נפרדת, בצבע כניתלתותיבות מחייב הוספת מקרא 
 הוא שייך. אליה נפרד לפי המערכת

ותעלות הבטון הקיימים, כולל ציון  , צנרת ניקוזהמים מעביריכל  יימדדו 3.1.16
של  מלאוביציאה מהמעביר ופירוט  בכניסה L.Iסוגיהם, פרטיהם מידותיהם, 

 מתקני הכניסה והיציאה.

השונים, תוך ציון סוג הגדר, סוג הקיר,  והקירות לסוגיהם הגדרותכל  יימדדו 3.1.17
 , תמרורים לסוגיהם וכד'.שלטיםמדדו ישערים ומעקות. י

הנמצאים בתחום המדידה, בין אם הם מונחים על הקרקע  המתקניםכל  יימדדו 3.1.18
 המתקן.  שםאו מעוגנים בה, ויצויין 

 :המדידה תימדד כדלקמן בתוואיהנמצאת  הצמחייה 3.1.19

 .אחרתדלה מסוגי צמחייה בהב ויצוינויימדדו  מדשאות 3.1.19.1

 בודדים כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע. עצים 3.1.19.2

 מ' ומעלה. 2.00בודדים שגובהם  שיחים 3.1.19.3

 כל עץ יימדד בנפרד. -עצים  10עצים עד  קבוצות 3.1.19.4

, כשנקודה ברורה מציינת את מלמעלההעצים יהיה בהיטל  סימון 3.1.19.5
עץ של ה מקורבמרכז הגזע. קוטר העץ שיסומן במפה יציין קוטר 

 בשטח.

 .וחורשותגבולות מטעים  יסומנו 3.1.19.6

, כשהקו המציין את הגבולות הינו בגבולותומטעים יימדדו  חורשות 3.1.19.7
זה מטע או חורשה  אםקו חוץ של גזעי העצים הקיצוניים, כולל ציון 

 וציון סוג/סוגי העצים.

כיסוי, ורדים וגינון  צמחי, שיחים של שילוב או שיחים בקבוצות 3.1.19.8
 בצמחייהמדדו גבולות השטח המכוסה אחר שאינו מדשאה יי
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תרבותית ויסומנו בקו הנבדל גרפית מחורשות או מדשאה )כולל ציון 
 /מילים(.במילההסוג 

 בצורה ויפורטו יסומנו ארכיאולוגיים עצמים נמצאים בהם שטחים 3.1.19.9
 מובלטת וברורה.

למזמין ולמתכנן )בשלושה העתקים( תהיה משורטטת  שתימסרהאתר  תוכנית 3.1.20
. התוכנית הכמויותאחר שיצויין בכתב  מ, או בקנ"1:250 מנ"בצבעים, בק

תשורטט על נייר לבן ותהיה המקור, שיהיה חתום על ידי המודד המוסמך 
לעיל.  1.3.8גיליון יהיה כמפורט בסעיף מס' הידו, על גבי חותמתו. גודל  בחתימת

 לחלוטין את התוכנית. התואם (File)יצורף קובץ  תוכניתלכל 

 ורצועות כבישים גושים וחלקות מידע בנושא 3.2

 תוכניות המדידה )המפות( יכללו רקע גושים וחלקות עדכני לזמן המסירה. 3.2.1

 על חשבון המודד. ,גבולות הגושים והחלקות יחושבו על פי תקנות המודדים

 , חלקות וחלקות משנה, כולל כל המגרשים, לפי תוכניתלגושיםהחלוקה  כל 3.2.2
לואם בשרטוטים של תוכניות האתר. במ יפורטומפורטת עדכנית שבתוקף, 

 .חשבונוהמודד ועל  יאספו ע"יהנתונים י

הקיימות והמתוכננות, לפי מידע שהמודד  תעו"כל התב האתרבתוכניות  יסומנו 3.2.3
( במרכז למיפוי ישראל )אגף המדידות(, במשרדי חשבונויאסוף ויקבל )על 

ויות הועדה המחוזית וברש במשרדיהמזמין, במשרדי הועדה המקומית, 
  המוסמכות.

 דרישות מיוחדות  3.3

 .גלמערכות ממ" תותאם מדידהה 3.3.1

 :לפי הדרישות כדלקמן תבוצעוישויות גיאוגרפיות  שכבות ויפמי 3.3.2

 ו/או כל סוג אחר בית, ה: כל פוליגון בין אם הוא גוש, חלקפוליגון 3.3.2.1
 .רגוסיהיה פוליגון 

 תהיה עידמ רשימת: כל ישות גיאוגרפית מסוג קו השייכת לאותה קו 3.3.2.2
 קט קו אחד.ובייא

השכבות יהיו נושאות, כל שכבה תכלול אך ורק ישויות גיאוגרפיות  3.3.2.3
השייכות לאותה שכבה ללא שרטוטי הביניים, ז"א יימסרו שכבות 

 נושאות נקיות ושכבות הביניים יהיו בשכבות נושאות נלוות.

: הטקסט, שיכלול מידע אלפא נומרי, ייכתב השימוש בטקסט 3.3.2.4
, כך שיתאפשר תהליך Autocadלא של ו Windowsכפונטים של 

-וMapinfo כמו  Windowsמבוססות  GISקליטה במערכות 
Arcview. 

 .Attribute-קשירת המידע לישות ב 3.3.2.5

 מסירה למזמין 3.4

 :בסיום המדידות על המודד למסור למזמין

  כמפורט לעיל. ,CD-וסטים  3 3.4.1

 משורטטים בקנ"מ כמפורט לעיל. תסטים של תדפיסי גיליונו 3 3.4.2

 :, לרבות55סמכים על פי תקנות המדידה סעיף כל המ 3.4.3

 העתק פנקסי שדה. 3.4.3.1

 תיעוד נקודות בקרה, פוליגון. 3.4.3.2

 .GPSתוצאות חישוב נקודות  3.4.3.3
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 (.GPS-נים ווסקירת ביצוע מהלך המדידה )פוליג 3.4.3.4

 לבקרה אנכית. B.Mתיעוד נקודות  3.4.3.5

 ותשלום  מדידה אופני 3.5

ולל כל השטח כ לפי המפורט בכתב הכמויות / מחירון, תהיהלתשלום  מדידה 3.5.1
 שמסומן בתוכנית. 

חשב ככולל את כל הדרוש לביצוע יהמודד בכתב הכמויות י י"עשיוצע  המחיר 3.5.2
 זה ולפי הוראות המזמין. במפרטהעבודה כנדרש וכמפורט 

בכתב הכמויות, המחיר יתייחס להכנת תוכניות אתר  אחרתלא יצויין  אם 3.5.3
 .1:250 מבקנ"

לא ישולם בנפרד ומחיר  1:1,250 מממוחשבת בקנ" מפתחהכנת מפת  עבור 3.5.4
 .העבודהיחשב ככלול במחיר יהכנתה 
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 '1 נספח א
 

 יובלים אשדוד 

 הנחיות לאופן הגשת תוכניות עדות

 
 כללי .1

תוכניות עבור מפרט זה מגדיר דרישות מינימום לפורמט של העותקים הממוחשבים  1.1
  .מדידה

 
וטים לפורמט הנדרש היא על קבלן התאגיד גם אם חלק האחריות על התאמת השרט 1.2

 למשל מודד(.נעשה בידי קבלני משנה )מהביצוע 
 

  .דאביצוע עבודת ההגשה יהיה על בסיס מפרט אחיד ומסודר בסביבת אוטוק 1.3
 התאגיד יספק למודד הזוכה קובץ ריק ובו ההגדרות הנדרשות כולל ספרית הבלוקים. 

הכולל את טבלאות השיוך והערכים על פיהן יוזנו  EXCELבנוסף יספק התאגיד קובץ 
 נתונים לבלוקים.

 
 מטרה .2

 בפורמט הגשה סטנדרטי עבור סביבת אוטוקאד. מדידהקבלת תיעוד  2.1
 

שברשות התאגיד כולל  GIS-ד אל סביבת האלאפשר ביצוע המרות יעיל מסביבת אוטוק 2.2
 ודם לביצוע תשלום לספק הנתונים.שלב ביצוע בקרת איכות מחשובי כאבן דרך בשלב ק

 
 דרישות .3

ד א( בגרסת אוטוקDWG)בסיומת  AutoCADהשרטוטים יסופקו כקובצי  -סוג הקובץ  3.1
 PDFובפורמט  לפחות 2014

 
 :התאמה בין שרטוט נייר לשרטוט ממוחשב 3.2

 :אחד התואם אותו באופן מלא כמפורט להלן dwgעבור כל שרטוט נייר יתקבל קובץ 

יתווספו  AS-MADEשם הקובץ יהיה כמספר השרטוט. בשרטוטים שהם בגרסת  3.2.1
 AS MADE)לדוגמה: שם הקובץ מגרסת  AMלמספר השרטוט המקורי האותיות 

 (.123456AM.dwgיהיה  123456שמכיל את שרטוט מספר 
)לדוגמה: שם הקובץ  Pבגרסת תכנון יתווספו למספר השרטוט המקורי האות 

 .(123456P.dwgיהיה  123456את שרטוט מספר  שמכיל PLANמגרסת 
 

( שממנו מבוצעת ההדפסה יכלול רק את PAPERאו  MODELבשרטוט ) SPACE-ה 3.2.2
 הפרטים המופיעים בשרטוט הנייר. יש למחוק כל פרט שחורג מאזור ההדפסה.

ולוודא כי רק החלק המודפס מופיע על  zoom>extentלאימות יש לבצע פעולת 
 המסך. 

 שמור את השרטוט במצב שממנו מבוצעת ההדפסה.יש ל
 

3.2.3 Model Space -  יכלול את כל רצף המיפוי כקובץ אחד רציף ללא כפילות
 באובייקטים. 

(. שם קובץ PLT,' PDFהוא יתקבל ביחד עם מאפייני ההדפסה שלו )לדוגמא: קובץ 
 .dwg-הההדפסה יהיה כשם קובץ  מאפייני

 
 :ניקיון השרטוט 3.3

הקובץ לא יכיל שרטוטים או שאריות של שרטוטים שאינם חלק מהשרטוט  3.3.1
הנוכחי. יוצאים מהכלל הם חלקים של תנוחה שהשרטוט הנוכחי מהווה חלק 

 ממנה.
 

אימות ל( שלא בשימוש. וכו' stylesהקובץ יהיה נקי מכל אובייקט )שכבות, גופנים,  3.3.2
 אינה מוחקת דבר. purgeיש לוודא כי פקודת 
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(. במידה וקיים Xrefsהקובץ לא יכלול כל קישור לאובייקטים חיצוניים )לדוגמא:  3.3.3
קישור לאובייקט חיצוני יש להטביע את האובייקט לתוך השרטוט ולמסור כל 

מסר כקובץ עצמאי בתיקיית יי Xrefקובץ מקורי המהווה אובייקט חיצוני. 
 הפרויקט. 

ודד וקישורים לקובצי תמונה )קבצים אלו יוצאים מהכלל הם קישורים לקבצי מ
 יועברו לתאגיד בצמוד לשרטוט אליו הם מקושרים(.

 

בכל  827-1יהיו תואמים למפרט דרישות ההגשה   Xrefשמות השכבות בקבצי  3.3.4
 מבא"ת בכל הקשור להגשת תוכנית בנין עיר. 827-הקשור לתשתיות ו

 
 :גופנים 3.4

 Autodeskגופנים המוגדרים על ידי חברת  15-ש רק בגופנים לועזיים: יש להשתמ 3.4.1
כסטנדרטיים. רשימה מלאה של שמות הגופנים, תיאוריהם והגודל והתאריך 

 מופיעים בנספח א'.
 

לפי הרשימה מפורטת בנספח ב'.  DOSגופני  14-גופנים עבריים: יש להשתמש רק ב 3.4.2
 .WinHebגופנים אלו נתמכים ע"י תוכנת 

 

שתמש בשום גופן אחר למעט אלו המצוינים למעלה. איסור השימוש כולל אין לה 3.4.3
ידי גורמים שונים -גופנים המבוססים על הגופנים הנ"ל אך הוספו להם תוספות על

 )"גופנים פרטיים"(.
 

 :תיעוד 3.5

( שם 1כל קובץ ילווה ברשומה שתכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר הבא: ) 3.5.1
( 4( סוג שרטוט )תנוחה, חתך, פרטים וכו'( )3א השרטוט )( נוש2קובץ השרטוט )

 קנה מידה עיקרי.
 

 במידה ומתקבלים מספר קבצים ביחד, יש לקבץ את כל הרשומות לטבלה אחת. 3.5.2
 

שיתקבל  XXXX_Drawing_Data.txtטבלה תתקבל בקובץ טקסט בשם \הרשומה 3.5.3
 את גיליונות המדידה(.= שם הפרויקט המאגד  XXXXצמוד לקובצי השרטוטים ) 

 
 :GISהתאמה לדרישות  3.6

 

 :הדרישות שלהלן נוגעות לשרטוטי תנוחה בלבד

 רשת הקואורדינאטות תהיה לפי "רשת ישראל החדשה". 3.6.1
 

 UCS -(. אין לשמור את הקובץ בWorld Coordinate System) WCS -הקובץ יישמר ב 3.6.2
(User Coordinate System.) 

 

)דיוק לרמת  0-ספרות אחרי ה 2( יהיו מטרים עם Drawing Unitsת השרטוט )חידוי 3.6.3
 סנטימטר(.

 
 :קבצי מודדים 3.7

 של בזק וחברת חשמל. 0827קבצי המודדים ייערכו לפי תקן 
 

 :צורת ההעברה הקבצים לתאגיד 3.8

 . pdf ובפורמט  dwgבפורמט  CD-ROMהקבצים יועברו לתאגיד על גבי  3.8.1
 

 .ונפרד אחד CD-ROMפרויקט יועבר על גבי כל  3.8.2
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 1נספח ב' 
 

 רשימת גופנים לועזיים המותרים בשימוש בשרטוטים )יתכן עדכון(
 

 גודל תאריך ושעה תאור שם

txt.shx 

The standard AutoCAD text font. This simple 

font is described by a minimum of vectors so it 

can be drawn very quickly. 

17/03/2000 14:53 8,489 

monotxt.shx 

Monospaced txt font. The characters in this font 

are the same as those in the txt font, except 

that the space allotted to each character is the 

same (monospaced). Thus, this font is 

preferable for construction of lists or tables 

where the items must line up vertically. 

21/11/1998 9:38 8,816 

Romans.shx 

A simplex (single stroke, sans serif) roman font 

drawn by means of many short line segments. 

This font produces smoother-looking 

characters than those of the txt font. 

21/11/1998 9:38 14,951 

Romand.shx 

Similar to the romans font, but defined using 

double strokes. This font produces thicker, 

darker characters and is highly recommended 

for plotting on high-resolution printers such as 

laser printers. 

21/11/1998 9:38 22,534 

Romanc.shx 
A complex (double stroke, with serifs) roman 

font. 
21/11/1998 9:38 23,057 

Romant.shx 
A triplex (triple stroke, with serifs) roman font 

similar to romanc. 
21/11/1998 9:38 39,728 

Italicc.shx A complex italic font (double stroke, with 

serifs). 

21/11/1998 9:37 26,625 

italict.shx A triplex italic font (triple stroke, with serifs). 21/11/1998 9:37 37,709 

scripts.shx A simplex script font (single stroke). 21/11/1998 9:39 20,244 

scriptc.shx A complex script font (double stroke).  21/11/1998 9:39 26,587 

greeks.shx A simplex Greek font (single stroke, sans serif). 21/11/1998 9:36 8,089 

greekc.shx A complex Greek font (double stroke, with 

serifs). 

21/11/1998 9:36 11,419 

Gothice.shx Gothic English. 21/11/1998 9:35 37.923 

Gothicg.shx Gothic German. 21/11/1998 9:35 36,618 

gothici.shx Gothic Italian. 21/11/1998 9:36 33,741 
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 2נספח ב' 

 
 

 רשימת גופנים עבריים המותרים בשימוש בשרטוטים )יתכן עדכון(
 

 סוג גודל תאריך ושעה שם

DAFNA.SHX 25/04/1992 16:31 3,243 קו אחד 

SIMPHEB.SHX 06/05/1987 7:20 3,889 קו אחד 

HAIMBOLD.SHX 19/12/1988 18:30 5,639 קו כפול 

NARKIS.SHX 04/01/1980 2:20 5,880 קו כפול 

MIRYBOLD.SHX 19/12/1988 18:31 7,514 קו כפול 

TOVANA01.SHX 16/02/1994 15:34 10,411 קו כפול 

MIRYAM.SHX 01/01/1980 1:39 10,435 קו כפול 

ORONM.SHX 01/01/1980 3:28 18,349 כפול וממולא 

NARKISM.SHX 01/01/1980 0:24 21,334 כפול וממולא 

TOVANA02.SHX 16/02/1994 16:42 45,777 כפול וממולא 

HEBYAD.SHX 25/06/1988 7:52 4,543 כתב יד 

YAD.SHX 19/12/1988 18:31 7,074 כתב יד 

MYST.SHX 19/11/1990 17:54 2,935 קו אחד 

BARHEB.SHX  3,000 קו אחד 
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 ראה קובץ אוטוקאד מצורף -נספח ג' 
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 פרוט שכבות הנתונים -נספח ד' 

 קליטת נתוני המיפוי והתכנון למערכת ממוחשבת, עריכתם ועיבודם .1

נתוני המיפוי יקלטו לשכבות מידע, המפורטות בנספח ג'. לישויות גיאוגרפיות/גרפיות ישויכו 
פח ה' להלן. מתכננים יבצעו את התכנון בהתאם לנדרש מאפיינים אלפאנומריים שיפורטו בנס

 לסעיפים המפורטים להלן.

 הגדרה כללית של סוגי הישויות ואופן קליטתם .1.1

 פרטים קווים .1.1.1

-הקווים של התשתיות הנושאיות שבאחריות התאגיד ייקלטו כ  .1.1.1.1
PolylineZ .ויהיו כולם רצופים אחידים 

יהיו קווים  ( ולאOVERSHOOTSלא יהיו קטעי קווים עודפים )  .1.1.1.2
שאינם מתחברים בנקודה בה היו צריכים להיפגש 

(UNDERSHOOTS) 

)אפס( למעט במקרים  0הקווים בשרטוט ישורטטו בעובי של  .1.1.1.3
 המוגדרים בנספח ב'.

 Multi partלא יהיו אובייקטים כפולים המייצגים את אותו אובייקט   .1.1.1.4
ה לא ימסר קובץ בו אותו קו תשתית / חלק –באותו מיקום. דוגמא 

 וכו' ימצא פעמיים ויותר )אחד מעל השני במדויק(.

, SPLINE ,LINE ,CIRCLEלא יעשה שימוש באובייקטים קווים מסוג  .1.1.1.5
ARCS. 

תתבצע על ידי קליטת שתי נקודות קצה  :קליטת קווים ישרים .1.1.1.6
 בלבד.

: ייקלט מספר מספיק של נקודות, שיבטיח את קשתות מעגליות .1.1.1.7
 מהימן של הקשת. הצורה מעגלת, כך שיתקל תיאור גרפי

: יקלטו מספיק נקודות, על מנת להבטיח שמירת צורת עקומות .1.1.1.8
 העקומה.

 

 פרטים פוליגונליים .1.1.2

 הפוליגונים ייקלטו סגורים ללא חצייה פנימית של הפוליגון.  .1.1.2.1

 יש להקפיד על נכונות ודיוק העקומות המרכיבות את הפוליגון. .1.1.2.2

ר ללא גבול במקרה של פוליגון המוכל באופן מלא בתוך פוליגון אח .1.1.2.3
משותף, תתבצע קליטה תקינה שתפחית את הפוליגון המוכל 

 מהפוליגון המכיל )"בייגלה"(.

 כיתוב .1.1.3

 הכיתוב, הן העברי והן האנגלי, יוצגו בהתאם למפורט בנספח ב'. .1.1.3.1

כיתוב הקישור לישות גרפית יוצג בקובץ בשכבה אליה שייך ייוצג  .1.1.3.2
 (.T4802)למשל  Tע"י שם השכבה הרלוונטית בתוספת אחרית 

( תהיה בשטח INSERTION POINTנקודת ההכנסה ) :פוליגון סגור .1.1.3.3
 הפוליגון, ובמידת האפשר גם הכיתוב עצמו.

 ( תהיה על הקו.INSERTION POINT: נקודת ההכנסה )קו .1.1.3.4

מספרים ממשיים ייקלטו ויושמו עד שתי ספרות  :מספרים ממשיים .1.1.3.5
 אחרי הנקודה, אלא אם נדרש במפורש אחרת.
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  של הישויות הנקלטות ואופן קליטתן: רה מפורטתהגד .1.2

להלן פירוט הדרישות לקליטת ישויות המידע השונות. תיאור מפורט של המאפיינים 
 ראה נספח ג'. -והאלפאנומריים שיקלטו לכל ישות 

 

 מבנים ומתקנים מיוחדים .1.2.1

מבנים ייקלטו כמצולע סגור, המציין את קו ההיקף של המבנה גם אם קו 
 חרים. ההיקף מכיל פרטים א

 

 משטחי אספלט ושטחי אחסון פתוחים .1.2.2

כבישים ודרכים יקלטו באמצעות קו שפת הכביש. הקווים יהיו  .1.2.2.1
קווים רצופים ויכללו את קווי אי התנועה, אם יש כאלה. קליטת 

 לעיל. 1.1.1.7קשתות תתבצע בהתאם לנדרש בסעיף 

דרכים יזוהו ויופרדו על פי סוגיהן: דרכים סלולות, דרכים בלתי  .1.2.2.2
 לות, שבילים וכו'.סלו

 

 קודות גובה וקווי גובהנ .1.2.3

המיפוי יכלול נקודות בצמתי רחובות, כבישים ומסלולים לאורך  .1.2.3.1
 50רחובות, כבישים, מסלולים ודרכים במרווחים שאינם עולים על 

בכל נקודת  Zמ'. הגבהים יוכנסו לשכבות קוויות מייצגות כערך 
 מדידה למשל שולי כביש מרכז כביש וכו'.

 גובה צירי צמתים וצירי הכבישים. ןיצוי .1.2.3.2

במקרה של דרישה מפורשת יכלול המיפוי גם נקודות גובה בסריג  .1.2.3.3
 מטר בשטח הררי. 10מטר בשטח מישורי או  20אופקי של 

 ס"מ. 0.25יהיה קו גובה כל  1:250בקנ"מ  .1.2.3.4

 מטר. 0.5יהיה קו גובה כל  1:500בקנ"מ  .1.2.3.5

 מטר. 1.0יהיה קו גובה כל  1:1,250בקנ"מ  .1.2.3.6
 

 וחלקות גושים .1.2.4

מפות גושים וחלקות גרפיים ימסרו למודד לאחר קבלת אישור  .1.2.4.1
מפ"י. באחריות המודד לוודא שאכן נתוני הקדסטר שנמסרו לו על 
ידי התאגיד הם הנתונים העדכניים שבידי מפ"י. במידה והחומר של 

 התאגיד אינו עדכני באחריות המודד לעדכן את התאגיד בהתאם.
 

 יונותלירציפות המפות והתאמת ג .1.2.5

ציף רהעבודה תבוצע בקובץ רציף. לאחר סיום קליטת המידע ה 1.1.5.1
 תתבצע הפרדת הקובץ לגיליונות לצורך הפקת פלטים.

כל הפרטים והשכבות יהיו רציפים בכל שטח המיפוי לא יהיה צורך  1.1.5.2
 (. EDGE MATCHבביצוע "התאמת קצוות" )

 
 דרישות מהביצוע הגרפי והקרטוגרפי 2

תוצגנה ע"ג מפות בהתאם לסימבולוגיה שהוגדרה במפרט הישויות הגרפיות הנקלטות  2.1
 או סימבולוגיה שתבחר ע"י התאגיד. 827.1

 
כאשר פרטים מסומנים בסימן מוסכם וגודל הסימן אינו מייצג את  :פרטים נקודתיים 2.2

גודל הפריט בקנ"מ של המפה, אזי יש ללכד את מרכז הסימון עם מרכז המיקום האמתי, 
רש. אם צורת הסימן אינה מאפשרת זאת אזי יש לתאם עם זאת בגבולות הדיוק הנד

 התאגיד את מיקום הסימן.
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 פרטים קווים 2.3

הקווים כולם יהיו רצופים, אחידים ונקיים. לא יהיו קטעי קווים עודפים  2.3.1
(OVERSHOOTS בפינות, מפגשי קווים וכו'. לא יהיו קטעי קווים שאינם )

(. דרישה זו UNDERSHOOTSמגיעים עד הנקודה בה היו צריכים להיפגש )
 מתייחסת גם לקווים התוחמים פוליגון.

: דרכים יזוהו ויופרדו לפי סוגיהם, כולל: דרכים סלולות, בלתי סלולות, דרכים 2.3.2
 שבילים מרוצפים, שבילים בלתי מרוצפים.

 
 פרטים פוליגונליים 2.4

 הקווים התוחמים את פוליגונים יהיו רצופים, אחידים ונקיים. פוליגונים משיקים 2.4.1
 .)מרווחים בין פוליגונים( SLIVER-) חפייה בין פוליגונים( ו OVER LAPיהיו ללא 

 .CLOSEהנקודה הראשונה בפוליגון תהיה שווה לנקודה האחרונה ותו  2.4.2
 

 כיתוב 2.5

 המספרים והאותיות יהיו קריאים. 2.5.1

 הפונטים בהם ייעשה שימוש יהיו בהנחיית התאגיד. 2.5.2

 כיוון הכתיבה 2.5.3

כיוון הכתיבה יהיה לקריאה  -שהו כיתוב שאינו קשור לסימן כל 2.5.3.1
 כמקובל בכללים הקרטוגרפיים.

כיתוב הקשור לסימן קווי ייכתב במקביל לקו שאליו שייך לקריאה  2.5.3.2
 מדרום ואם הכיתוב מקביל לקואורדינטות אורך, לקריאה ממזרח.

 הפקה להדפסה -מבנה הגיליון  2.5.4

 סמל התאגיד יוצג ע"ג המפה. סמלים: 2.5.4.1

ם הפרוייקט שיופיע בהזמנה. בצד : שם המפה יהיה כששם המפה 2.5.4.2
שמאל למעלה ובצד ימין למטה יופיע המספר המזהה של הקובץ. 
אם המפה כוללת מספר קבצים, אזי יושם בנוסף מספר המזהה של 

 מערבי.-הקובץ הדרומי

: כל גיליון יכלול חץ צפון והוא יסומן בפינה הימנית חץ הצפון 2.5.4.3
 העליונה.

יופיע בחלק התחתון של  שם הקבלן המבצע :שם הקבלן המבצע 2.5.4.4
 הגיליון.

 : שם המודד/מתכנן יופיע בחלק התחתון של הגיליון.שם המודד 2.5.4.5

מסגרת המפה תהיה כפולה: : מסגרת המפה וכיתוב הקואורדינטות 2.5.4.6
מ"מ ובו יכתבו  15מ"מ עד  10בין המסגרת יהיה מרחק של 

רדינטות. בהפקה ניתן יהיה לקבל סימון הקואורדינטות רק והקוא
רדינטות או רשת ואו עם "צלבים" המסמנים מפגש קוא במסגרת,

 קווים, לפי בחירה.

 יוצגו תאריך עדכון, תאריך הפקה.: תאריכים 2.5.4.7

: מהקרא יכלול את כל הסימנים המוסכמים המופיעים מקרא 2.5.4.8
 במפה, לרבות סימון נתוני מבנים.

 : ייכתב קנה המידה של המפה.קנה מידה 2.5.4.9

שת הקואורדינטות : תירשם התייחסות לררשת הקואורדינטות 2.5.4.10
הגיאוגרפית. תירשם התייחסות לנקודת יחוס גובה ארצית ונקודות 
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 בקרה וגובה עליהם התבססה המדידה.

של  1:50,000ליון בקנ"מ יתרשים סביבה יוכנס מג :תרשים סביבה 2.5.4.11
למיפוי ישראל או אחר, כך שניתן יהיה לזהות את סביבת המרכז 

 אזור המיפוי בברור.

מפה  -ליון תופיע כתובת: "סיווג הגיליון" ית ג: בתחתיכתובת זיהוי 2.5.4.12
אין להעתיק מפה זאת או  שבה הינם רכוש התאגיד. זו והנתונים

חלק ממנה ואין לעשות שימוש בנתונים שבה, אלא על פי הרשאה 
 מפורשת של התאגיד.

 

 חלוקה לקבצים 3

ם עם הרציף יחולק לקבצים לצורכי הפקה/הדפסה לפי חלוקה גיאוגרפית שתתוא המיפוי 3.3
 "מ נדרש.לקנהתאגיד בהתאם 

 , כאשר בכל קובץ תיכלל שכבה נושאית, כמפורטנפרדים קבצים במספר יימסר גיליון כל 3.4
 גושים וחלקות, טופוגרפיה, אינדקס גיליונות ומסגרת גיליונות.מים, ביוב, להלן: 

 

 דו"חות ופלטים 4

 הפקת מפות 4.3

לעיל,  7ים בסעיף המפות תערכנה בהתאם לאפיון הקרטוגרפי ולפורמט המפורט 4.3.1
 ותודפסנה על נייר, אשר גודלו יסוכם עם התאגיד.

 35ע"פ סעיף  שא חתימת מודד מוסמךייכל גיליון מפה שיימסר לתאגיד  4.3.2
 לתקנות המודדים.

 פורמט מסירת הנתונים 4.4

אוטוקד  גרסת DWGהנתונים הנקלטים ימסרו על גבי תקליטורים, בפורמט  4.4.1
 .AutoCAd, של תוכנת Xref ומעלה, ללא קבצים מקוצרים ע"י 2009

מעבר למסירת הנתונים במבנה שיאפשר קליטתם במבנה העברת נתונים  4.4.2
, כאמור לעיל. אספקת הנתונים תסתיים עם אישור AutoCAdהתואם לתוכנת 

 תאימותם.

תוך  ASCIIהנתונים האלפאנומריים שיקלטו יועברו על גבי מדיה מגנטית כקובץ  4.4.3
יהם הם מתייחסים. לחליפין, יידרש המבצע קישורם לישויות הגיאוגרפיות אל

 למסור את הנתונים במבנה קבצי תוכנת הממ"ג של התאגיד.

 .RARאו  ZIPהנתונים יימסרו בקבצים דחוסים בתוכנת  דחיסת הנתונים הדיגיטליים: 4.5
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 םאלפאנומרייפירוט מאפיינים  -נספח ה' 

 רקע .1

אלפאנומריים שיתארו תכונות לישויות הגיאוגרפיות/גרפיות השונות ייקלטו נתונים  .1.1
 מאפיינים שונים של ישויות אלה.ו

 מקור הנתונים הנדרשים יהיה מסקר הקרקע. .1.2

ויקושר לישות אליה הוא  BLOCKשל  ATTRIBUTE-כל נתון אלפאנומרי כנ"ל ייקלט ב .1.3
 שייך.

יוגדרו באופן שניתן  BLOCKS-בשכבה ובצבע הנדרשים. ה BLOCK-הסימבולים יוגדרו כ .1.4
 .ידם בעתידיהיה להפר

 

 תיאור המאפיינים האלפאנומריים .2

 .EXCELתיאור המאפיינים האלפאנומריים יימסר בקובץ  

 

 הסבר לטבלה .3

 : זהה למספר השכבה כפי שהוגדר בנספח ב' לעיל.מספר שכבה .3.1

 זהה לתיאור השכבה כפי שהוגדר בנספח ב' לעיל.: תיאור השכבה .3.2

 לוק.שם השדה באנגלית אשר יש ליצור בב :שם שדה בבלוק .3.3

 : תיאור מהות השדה בבלוק.שם שדה בעברית .3.4

 סוג השדה אשר יש להגדיר בבלוק )אלפאנומרי או מספר(.: סוג שדה .3.5
 

 

 מפרט טכני
 למודדים עדות  ותוכניות מצב קיים תכניותהנחיות להגשת 

 המערכת המקוונת
אוגוסט גרסה 

2019 
 

טרה להגדיר את הביטוי קטע זה במסמך מהווה הנחייה מחייבת למדידה של עצמים בשטח במ

הגראפי של השכבות והעצמים בשירטוט, ליצירת שפה אחידה בין אלו העוסקים במדידה לבין 

 האחראים על קליטת המידע במערכות לניהול תשתיות בתאגיד.

ברוח הנחיות משרד הפנים להגשת תוכניות מבא"ת, תוך התמקדות  וההנחיות במסמך זה נוסח

 ד של שכבות המדידה הרלוונטיות של מים וביוב.על ההיבטים שחשובים לתאגי

 

 הנחיות כלליות

 . AutoCADשל  Dwgיש לשמור את קבצי השרטוט בפורמט  –פורמט השרטוט  .1

 .(ITMרשת ישראל חדשה ) -רשת קורדינטות  .2

 קנה המדידה: .3

  1:1 -קנ"מ המודל הגיאומטרי 

  בכפוף להנחיות התאגיד(. 1:250/  1:500 -קנ"מ השרטוט( 
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 ספרות אחרי הנקודה. 6, רמת דיוק Meter - (Measure Units)ת מידה יחידו .4

 5.1ישות מסוג בלוק בהתאם להנחיות בסעיף  -סימבולים  .5

 לתיחום גבול אזור המדידה בהתאם להנחיות המודדים. -מסגרת קורדינטות  .6

 Insertion -יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב -שלמות הנתונים )רציפות(  .7

   Point  של אובייקט מסוגBlock. 

 צריכה להיות ריקה. – 0שכבה  .8

 , והסגנון )מהאתר של משרד הפנים( HEBTXTפונט תקין יחיד מסוג  -( FONTSגופנים ) .9

 .HEBTXTמוגדר    

 

 קבצי עדות –הנחיות לקבצים 

 

 :Surveyקובץ  .10

 ת : תכנית העדות, תתבסס על מדידה קרקעית עדכנית לרצוע מפה מצבית כרקע .10.1

   דרכים סלולות הכביש שתכלול הפרטים הנ"ל : תוואי הכביש, )מדרכות, אבן שפה, וכ'(,        

   מבנים קבועים וארעיים בעלי , קירות וקירות תומכים, חזיתות מבני )סלולות ובלתי       

 .מעיינות ובארות(, מצוקים, מסילת ברזל, מקווי מים, יסודות       

 ל גבהים.המדידה תכלו גבהים : .10.2

 : אין להשתמש ברקע פוטוגרומטרי, )רק באישור בכתב מהתאגיד(. פוטוגרומטריה .10.3

 : יש לציין שמות רחובות ומספרי בתים.התמצאות  .10.4

  נתונים/בלוקים/שכבות, השייכים  המדידה,ין להכניס לקובץ : א מערכות מים/ביוב .10.5

 .אלולמערכת      

 :  INDEXקובץ  .11

 .XREFקבצים הנלווים בפקודת את שאר הנ"ל, יש לחבר לקובץ ה .11.1

 , )במיוחד אם יש חלוקה לגיליונות(.Paper Spaceהגיליון יבנה במרחב הנייר  .11.2

 בגיליון / גיליונות, יופיע בו, פרטי המודד כולל הלוגו, תאריך המדידה וכ'.  .11.3

 יש לציין עבור מי הוכנה תכנית העדות, )שם   11.3במפות עדות, בנוסף לאמור בסעיף  .11.4

 לן המבצע(.הקב       

12. WA+WW : 

יש לשרטט את מערכת המים והביוב בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשה למודדים  .12.1

 זה בגרסתו האחרונה המעודכנת.

 יש למדוד שוחה קיימת / מגוף קיים, שאליהם מתחברים עם הקווים החדשים . .12.2

תה : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן, להתאים או מקטני לחץ .12.3

 לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות.
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 על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן,   : פרט שוחת אביזרים .12.4

 להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית         

 העדות.       

 

 ריכות מיםתחנות שאיבה מים וביוב + ב
 

מפרט זה אינו כולל הנחיות עבור הכנת תכניות עדות ותוכניות לצרכי תכנון עבור תחנות שאיבה  .13

 מים וביוב וכן עבור בריכות מים.

 

 נוהל הגשה

 

 בדיקת ביצוע בשטח: .14

המודד יאשר בחתימת ידו כל עותק של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת רקע,   .14.1

 ויציין את תאריך החתימה.

,לבדיקת ביצוע העבודה בשטח, 13.1מסור למפקח העתק נייר כפי שצוין בסעיף יש ל .14.2

 במידה והביצוע תקין, המפקח יחתום ע"ג המפה ויעביר לבדיקת המתכנן.

על המתכנן לבדוק את מפת העדות החתומה ע"י המפקח ולאשר את תאימות העבודה  .14.3

ו וחתימתו של המתכנן, יועברו לתכנון שלו, כולל בדיקותיו במסגרת פיקוח עליון, לאחר אישור

 הקבצים לבדיקת תקינותם.

 בדיקת תקינות הקבצים: .15

 .eTransmitע״י הפקודה  ZIPץ בפורמט כוולהגיש את כל הפרויקט מ -הגשה  .15.1

         יש לשלוח הקבצים לבדיקהאת יש לציין את שם הפרויקט בנושא של המייל,  -מייל  .15.2

  - הדוא"ל לכתובת  

 יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך זה, לפיו : : ת/קבצי הגשהבדיקת תקינות תוכניו .16

 תכנית עדות : .16.1

 לא רלוונטי – שכבת רקע וקדסטר .16.1.1

 זה. בהתאם למפרט הנחיות במסמך ציםהכנת הקב -שכבות מים וביוב .16.1.2

 מצב קיים -תוכניות   .16.2

 בהתאם להוראות מבא"ת, באתר משרד הפנים  -שכבות רקע וקדסטר  .16.2.1

  -בכתובת  

http://www.moin.gov.il/Subjects/submitplan/pages/default.aspx 

 הכנת הקובץ בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה. -שכבות מים וביוב .16.2.2

 

 חשבונות

 

 לא יאושר חשבון כל עוד לא תתקבל תכנית חתומה ע"י המפקח והמתכנן ! .17

http://www.moin.gov.il/Subjects/submitplan/pages/default.aspx
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 תוכניות עדותקבצים ל – עקרונות לעריכת התשריט

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

 חלוקה לקבצים .1

 חלוקה לשכבות .2

 ליוןימבנה הג .3

 קובץ[(.-סוג[קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )_>פרויקט< 

 מהות הקובץ לבדיקה שם הקובץ
 בץהשכבות בקו

 תאור שם שכבה

Index>פרויקט<_
.dwg 

 לא

 קובץ ראשי
, הצהרת  מסגרות, מיקרא

מודד , כותרות  ,  חלוקה 
 לגיליונות  וכ'

 ללא

Survey>פרויקט<_
.dwg 

 ללא קובץ מפת המדידה לא

Parcel>פרויקט<_
.dwg 

 ללא קובץ גושים וחלקות לא

WA>פרויקט<_.dwg מדידות מים כן 

4600 
ו טקסט חופשי/ק

 קיים

 קו מים 4601

 מגוף / שוחת מגופים 4609

4610 
שעון / מד מים 

 )חיבור צרכן(

4611 
ברז כיבוי אש 

 )הידרנט(

 באר מים / קידוח 4613

 חיבור מקורות 4614

 הכנה לחיבור מגרש 4616

 מעבר קוטר 4682

4683 
שסתום )אוויר/ אל 

 חזור(

 שאיבהתחנת  4684

 מקטין לחץ 4685
 בריכה / מגדל מים 4690

 אוגן / אוגן עיוור 4691

WW>פרויקט<_

.dwg 
 מדידות ביוב כן

4800 
טקסט חופשי/קו 

 קיים

 /סניקהקו ביוב 4801

 שוחת ביוב 4804

 תחנת שאיבה 4805

4807 
אל שסתום אויר / 

 חוזר )סניקה(

 )סניקה( מגוף 4809
 פקק  4820
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 שוחת שיקוע 
 בור רקב 

 מפל 4815
 

 עבודות תחזוקה תוכניות מדידה של – עקרונות לעריכת התשריט

 

 חלוקה לקבצים(, לMF) Maintenance Fractureעקרון של עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

WA  מים =; WW  ביוב =; MMYY ( 2016= דצמ'  1216= חודששנה) 

 

 מהות הקובץ לבדיקה הקובץשם 
 השכבות בקובץ

 תאור שם שכבה

WA_MMYY.dw
g 

 קו מיםפיצוץ ב 4601  עבודות תחזוקה למים כן

 חיבור לבית חדש 4616/10

WW_MMYY.dw
g 

  עבודות תחזוקה לביוב כן
4801 

שבר בקו 
ביוב/חיבור לבית 

 חדש

4804 
תיקון/הרמת שוחת 

 ביוב

 מערכת מקוונת -קבצים לתוכניות מצב קיים – יטעקרונות לעריכת התשר

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

 חלוקה לקבצים .1

 חלוקה לשכבות .2

 ליוןימבנה הג .3

 

 

 קובץ[(.-סוג[קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )_>פרויקט< 

 מהות הקובץ לבדיקה שם הקובץ
 השכבות בקובץ

 אורית שם שכבה

Index>פרויקט<_
.dwg לא 

לצורך חלוקה 
לגיליונות והוצאת 

 פלוטים עם כותרות וכ'
 )דרישה של יובלים אשדוד( -ללא מפרט 

Survey>פרויקט<_
.dwg קובץ מפת המדידה כן 

 בהתאם הוראות מבא"ת עדכניות
 באתר האינטרנט של מש.הפנים

 המערכת המקוונת
 

Parcel>פרויקט<_
.dwg 

 קובץ גושים וחלקות כן

Gvul>פרויקט<_
.dwg קובץ גבול כן 

Plan>פרויקט<_
.dwg כן 

-קובץ תאי שטח
 955קוד -פיקטיבי

 )רצועת תשתיות(

WA>פרויקט<_.dwg מדידות מים כן 

 קו מים 4601

 מגוף / שוחת מגופים (4612) 4609

4610 
שעון / מד מים )חיבור 

 צרכן(

http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 ברז כיבוי אש )הידרנט( 4611

 באר מים / קידוח 4613

 חיבור מקורות 4614

 הכנה לחיבור מגרש 4616

 מעביר קוטר 4682

 שסתום )אוויר/ אל חזור( 4683

 תחנת שאיבה 4684

 מקטין לחץ 4685
 בריכה / מגדל מים 4690

 עוגן / עוגן עיוור 4691
 שוחת מים -
 פילטר -
 נק קטודית -
 כבל קטודי -

WW>פרויקט<_
.dwg 

 מדידות ביוב כן

4801 
Block –  כיוון זרימה

 ומאפייני הקו
 /סניקהקו ביוב

 שוחת ביוב 4804

 תחנת שאיבה 4805

4807 
אל חוזר ר / שסתום אוי

 )סניקה(

 )סניקה( מגוף 4809

 מפל 4815

 Attributes –נתונים אלפא נומריים נילווים 
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 מים

 סוג אורית שכבה

 (Attributeמאפיין )

 אורית מאפיין

 חובה

 ערכים ^ סוג

ה
ס

נד
ה

 

ה
יד

מד
 

4601 
 

 Polyline קווי מים

  Polyline לשרטט ב
 )הבלוק מוצמד למרכז קו( 4601המידע הא"נ יוקלד לבלוק 

 צבע הקו וצורתו יקבעו ע"פ ערך המאפיין )קוטר, סוג שירות( -סימבולוגיה 

DIAMETER 
קוטר 
 בלבד אינץ 9 מספרי   צינור

LENGTH 
 אורך
 מטר 10 מספרי   רשום

MATERIAL חומר   פלדה*,  12 טקסטPE ,
PVC 

WATERTYPE שתיה,שלישוני 11 טקטס   סוג מים 

FUNCTIONAL_TYPE סוג שירות    8 טקסט 

ראשי* )קטע(, 
חיבור לבית, 

פנימי במתקן, 
פיקטיבי, 

 גמל,השקייה

WT עובי דופן   מ"מ 13 מספרי 

UNDERGROUND 
עילי/תת 

 14 טקסט   קרקעי
תת קרקעי,עילי, 

לכובע 
 ןפלדה,בתא בטו

IS_SLEEVE שרוול   יש1=אין , 0* 15 לוגי= 

SLEEVE_DIAM 
קוטר 
 אינץ' 16 מספרי   שרוול

OWNER בעלות   21 טקסט 
, *תאגיד

עירייה, מקורות, 
 פרטי, אחר

NUMBER 256/6 2 טקסט   מספר קו 

STATUS סטטוס   4 טקסט 
בשימוש*, 

מתוכנן,  מבוטל, 
 מושהה

COVER_IN 17 טקסט   ציפוי פנים  

COVER_OUT 18 טקסט   עטיפת חוץ  

PRECISION_LEVEL רמת דיוק   23 טקסט 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

סכימתי, לא 
 ידוע

AVG_DEPTH 
עומק 
הנחה 
 ממוצע

  ס"מ 19 מספרי 

DESIGNER 24 טקסט   מתכנן  

CONTRACTOR קבלן   25 טקסט  

MANUFACTURER 26 טקסט   יצרן  

FILE_NAME 
קובץ שם 

  27 טקסט   מקור

FILE_DATE 
תאריך 

 DD/MM/YYYY 28 תאריך   קובץ
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

DATE_UPDATE 
תאריך 

 DD/MM/YYYY 29 תאריך   עדכון

DRAW_BY נקלט ע"י   ערך אוטומטי 30 טקסט 

DATASOURCE 
מקור 
 31 טקסט   מידע

אז מייד*, 
תכנית סקיצה, 

אב, סקר נכסים, 
ידע אישי, 

 קליטה במובייל

LOCATION מיקום   7 טקסט 

מדרכה*, כביש, 
חצייה, 

חצר,שצפ,חוף 
 ים,חניה, שביל

CONSTRUCT_DATE 
תאריך 

 DD/MM/YYYY 22 תאריך   הנחה

PRESSURE_ZONE 20 טקסט   אזור לחץ  

MAX_ PRESSURE 
לחץ 

 אטמ'  מספרי   מקסימלי

WORK_ PRESSURE אטמ'  מספרי   לחץ עבודה 

JOB_TYPE החלפה, חדש*, 32 טקסט   סוג עבודה 

 תיקון

HOUSE ביתספר מ   6 מספרי  

FK_ STREET רחוב  5 מספרי    

CMT הערה   33 טקסט  

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ס
הנד
ה

ה
מדיד

 
 ערכים ^ סוג

4609 
(4612) 

 

ף/שוחמגו
 Point ת מגופים

VALVE_TYPE סוג מגוף   טריז, פרפר,  7 טקסט
 כדורי אלכסוני,

DIAMETER קוטר  אינץ' 10 מספרי 

VALVE_CLOSE 
מגוף 

 סגור, פתוח 11 טקסט  פתוח/סגור

MANUFACTURER יצרן   רפאל, כוכב,  12 טקסט
 ארקה, אחר

MODEL דגם   13 טקסט  

MAX_PRESSURE 
לחץ 

 אטמ' 14 מספרי   מקסימלי 

PRESSURE_ZONE אזור לחץ   טקסט   

WORK_ PRESSURE אטמ'  מספרי   לחץ עבודה 

VALVE_NUM 
מספר 

  1 טקסט   מגוף

IS_PIT 
האם 

 =אין0=יש , *1 16 לוגי   בשוחה

ה
ח

שו
ם 

א
ה

 

TL 17 מספרי   רום מכסה  

COV_TYPE טון,  12.5טון,  5 18 מספרי   סהסוג מכ
 טון 8

DEPTH  19 טקסט   שוחהעומק  

COV_DIM 
 מידות מכסה

 בס"מ
 רוחב  Xאורך 20 טקסט  

COV_MATERIAL מתכת*, בטון 21 מספרי   חומר מכסה 

PIT_DATE 
תאריך 

התקנת 
 שוחה

 DD/MM/YYYY 22 טקסט  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

OWNER בעלות    26 
 ייה, עירתאגיד, 

לא מקורות, פרטי,
 ידוע

CONSTRUCT_DATE 
תאריך 
 התקנה

  27 טקסט DD/MM/YYYY 

DATASOURCE מקור מידע    28  

LOCATION מיקום   6 טקסט 

מדרכה*, כביש, 
חצייה, 

חצר,שצפ,חוף 
 ים,חניה, שביל

STATUS סטטוס   2 טקסט 
בשימוש, לא 

 בשימוש

FUNCTIONAL_TYPE סוג שיוך   3 טקסט 
קו ראשי*, כיבוי אש, 

 חיבור בית

FILE_NAME קובץ מקור   29 טקסט  

DESIGNER 34 טקסט   מתכנן  

DRAW_BY נקלט ע"י   ערך אוטומטי 30 טקסט 

OPERATIONAL_TYPE 8 טקסט   אופן הפעלה 
ידני/ תמסורת/ 

 חשמלי/פנאומטי

DATE_UPDATE וןתאריך עדכ   31 תאריך DD/MM/YYYY 

FILE_DATE תאריך קובץ   32 תאריך DD/MM/YYYY 

PRECISION_LEVEL רמת דיוק   33 טקסט 
הנדסי*, גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

Z_TOPO 9 מספרי   רום קרקע  

CONTRACTOR קבלן מבצע   35 טקסט  

FK_STREET רחוב   4 מספרי  

HOUSE_NUM מספר בית   5 מספרי  

JOB_TYPE סוג עבודה 36 טקסט 
 החלפה, חדש*,

 סקר צביעה, תיקון,

STD_FLANGE 
תקן קידוח 

 אוגנים
 23 טקסט  

ASTD*, BSTD, ND, 
DIN 

ISOLATE_AREA 24 טקסט   אזור בידוד  

ISOLATE_SUBAREA 
תת אזור 

 בידוד
  25 טקסט  

 

ייןמאפ סוג אורית שכבה  שכבה 

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

 שעון/מד מים 4610
 Point )חיבור צרכן(

HYDROMETE
R_NUM 

/מד מספר שעון
  2 מספרי   מים

DIAMETER קוטר   1 מספרי
1 

 -אינצ' 
 עשרוני

WATER_ID 3 טקסט   מספר זיהוי מים  

CONSUMER_
NUM 

  4 טקסט   מספר צרכן

ATTRIBUTIO
N_TYPE 

 9 טקסט סוג שיוך

חיבור בית, 
חיבור גינה, 

מד מים 
 מקורות, 

מד משני/ 
מד פרטי/ 

כללי/כללי 
משני/ 

חיבור ללא 
מד/ מד 

 עתידי

HYDROMETE
R_TYPE 

1 טקסט סוג מד מים
0 

אנלוגי*, 
 דיגיטלי
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

MODEL דגם 1 טקסט
2 

כוכב/ 
רפאל/ 
סקופ/ 
 ZETפומס/ 

MANUFACTUR
ER 

1 טקסט יצרן
3 

ארד, 
רימונים, 
 ורד, אחר

CONTRACTOR קבלן מבצע 2 טקסט
4  

Z_TOPO רום קרקע 1 מספרי
4  

GROUND_LEV
EL 

1 טקסט צורת הנחה
5 

גלוי/ עילי/ 
 שוחה

PRECISION_L
EVEL 

 טקסט רמת דיוק
2
2 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 
סכימתי, 

 אחר

FILE_DATE תאריך קובץ 2 תאריך
1 

DD/MM/Y
YYY 

DATE_UPDAT
E 

2 תאריך תאריך עדכון
0 

DD/MM/Y
YYY 

OPERATIONA
L_COMMENT 

2 טקסט הערה תפעולית
6  

DESIGNER מתכנן 2 טקסט
3  

DRAW_BY נקלט ע"י 1 טקסט
9 

ערך 
 אוטומטי

OWNER בעלות 1 טקסט
6 

תאגיד*, 
מקורות, 
עירייה, 

 פרטי, אחר

FILE_NAME קובץ מקור 2 טקסט
8  

CONSTRUCT_
DATE 

1 תאריך תאריך הנחה
7 

DD/MM/Y
YYY 

LOCATION מיקום 8 טקסט 

מדרכה*, 
כביש, מפרץ 
חניה, שטח 

פרטי, גן 
ציבורי, אי 

תנועה, 
כביש 

 משולב

DATASOURCE מקור מידע 1 טקסט
8 

אזמייד*, 
סקיצה, 

תכנית אב, 
סקר נכסים, 

שי, ידע אי
קליטה 

במובייל, 
 אחר

MAX_ 
PRESSURE 

 אטמ'  מספרי לחץ מקסימלי
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

WORK_ 
PRESSURE 

 אטמ'  מספרי לחץ עבודה

MAX_ FLAW ספיקה מקסימלי אטמ'  מספרי 

MIN_FLOW ספיקה מינימלי אטמ'  מספרי 

FK_STREET קוד רחוב 5 מספרי  

HOUSE_NUM מספר בית 6 פרימס  

HOUSE_LET 7 טקסט   כניסת בית  

JOB_TYPE 2 טקסט   סוג עבודה
5 

 חדש,

 החלפה,

 העתקה,

 כיול, תיקון,

 סקר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה
ה

ס
הנד



ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

 הידרנט 4611
 

Point 
 

UID מזהה   אוטומטי 1 מספרי 

HYDRANT_TYPE 
 סוג

 כפול בודד, 6 טקסט הידרנט

DIAM_Z 
 קוטר

 אינץ' 7 מספרי   זקף

DIAM_R 
 קוטר

 אינץ' 8 מספרי   ראש

HIDRNT_NUM 
 מספר

  2 טקסט   הידרנט

MANUFACTURER 10 טקסט   יצרן  

MODEL 9 טקסט   מודל  

PRESSURE_ZONE גבוה/נמוך 15 טקסט   לחץ אזור 

TA 
 אופן

 מאוגן/מוברג 12 טטקס    חיבור

MATERIAL 11 טקסט   חומר  

CONSTRUCT_DATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 17 תאריך   הנחה

LOCATION מיקום   25 טקסט 

במדרכה, 
בכביש, מפרץ 

חניה, שטח 
פרטי, גן ציבורי, 
אי תנועה, כביש 

 משולב

DATASOURCE 
מקור 
 19 טקסט   מידע

אזמייד*, 
סקיצה, תכנית 

אב, סקר נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה במובייל, 
 אחר
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

PRECISION_LEVEL 
 רמת

 26 טקסט   דיוק
הנדסי*, 

גיאוגרפי, 
 סכימתי, אחר

FILE_NAME 
 קובץ

  20 טקסט   מקור

DRAW_BY ע"י נקלט   ערך אוטומטי 22 טקסט 

OWNER בעלות   16 טקסט 
תאגיד*, 
עירייה, מקורות, 
 רפרטי, אח

DESIGNER 27 טקסט   מתכנן  

OPERATIONAL_BREAK 
 מתקן

 =אין0=יש , *1 13 לוגי   שבירה

DATE_UPDATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 23 תאריך   עדכון

FILE_DATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 24 תאריך   קובץ

CONTRACTOR 
 קבלן

  18 טקסט   מבצע

FK_STREET רחוב קוד   3 ימספר  

HOUSE_NUM 
מספר 

  4 מספרי   בית

HOUSE_LET 
כניסת 

  5 טקסט   בית

MAX_ PRESSURE 
לחץ 

 אטמ'  מספרי מקסימלי

WORK_ PRESSURE 
לחץ 

 אטמ'  מספרי עבודה

STATUS סטטוס 4 טקסט 
בשימוש*, 

מתוכנן,  מבוטל, 
 מושהה

Z_TOPO 
 רום

  14 מספרי   קרקע

CMT הערה 33 טקסט  

JOB_TYPE 
סוג 

 21 טקסט עבודה
 החלפה, חדש,

 צביעה, תיקון,

 סקר
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

4613 
באר 
מים/ 
 קידוח

Point 

FEAT_GUID 
 קידוח שם

 באר זיהוי 3 טקסט   ארצי

STATUS סטטוס   מושה, ,*פעיל 4 טקסט 

 אחר וטל,מב

WATER_TABLE 
 מי מפלס

 מטר 6 מספרי   תהום

DEPTH קדוח עומק   מטר 7 מספרי 

SUPPLY ספיקה   מק״ש 8 מספרי 

PRESSURE לחץ   אטמ' 9 מספרי 

DIAMETER 
 קוטר

 מטר 10 מספרי   קידוח

DIAM_MAPOK מפוק קוטר   אינץ' 11 מספרי 

WAT חשמל גודל   ק״ווט 12 מספרי 

ENGINE_POWER מנוע הספק   כ״ס 13 מספרי 

MODEL 
 דגם

  14 טקסט   משאבה

DIESEL 
 עבודה זמן

 שעות 15 מספרי    דיזלל

DIESEL_VOLUME 
 מיכל נפח

 ליטר 16 מספרי   דיזל

GENERATOR 17 טקסט   גנרטור  

GROUND_LEVEL 
 יחס

 י*/תת"קעיל 18 טקסט  לקרקע

Z_TOPO קרקע רום  19 מספרי  

LIFT_HEIGHT הרמה גובה  20 מספרי  

NUMBER 
 מספר

  2 טקסט   קידוח/באר

DRILLING_YEAR 21 מספרי   קידוח שנת  

DRILLING_TYPE מטוייב/רגיל 22 טקסט   קידוח סוג 

PRESSURE_ZONE גבוה/נמוך 35 טקסט   לחץ אזור 

GENERAL_LENGTH 
 אורך

 מפוקים

 כללי
  23 מספרי  

DATASOURCE מקור מידע   34 טקסט 

אזמייד*, 
סקיצה, תכנית 

אב, סקר נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה במובייל, 
 אחר

FILE_NAME מקור קובץ   25 טקסט  

DRAW_BY ע"י נקלט   ערך אוטומטי 28 טקסט 

OWNER בעלות   24 טקסט 
,  *תאגיד

עירייה, מקורות, 
 פרטי, אחר

DESIGNER 27 טקסט   מתכנן  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

OPERATIONAL_COMMENT 
 הערה

  32 טקסט   תפעולית

DATE_UPDATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 29 תאריך   עדכון

FILE_DATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 30 תאריך   קובץ

PRECISION_LEVEL דיוק רמת   31 טקסט 
י*, הנדס

גיאוגרפי, 
 סכימתי, אחר

CONTRACTOR מבצע קבלן   26 טקסט  

FK_STREET רחוב קוד   5 מספרי  

HOUSE_NUM מספר בית 1 מספרי  

CMT 33 טקסט   הערה  
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___________________                           ___________________________________ 
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 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

461
4 

חיבור 
 מקורות
 )ספק(

Point 

NAME חיבורה שם   3 טקסט  

STATUS סטטוס   4 טקסט 
 ,*פעיל

 מבוטל,

 אחר

DIAMETER חיבור קוטר   6 מספרי  

PRESSURE 
 הספקה לחץ

  7 מספרי   )עבודה(

MAX_ 
PRESSURE 

2 מספרי   לחץ מקסימלי
0 

 אטמ'

CONN_TYPE מחבר סוג   ? ? ? 

DEPTH מטרי  מספרי   עומק 

Z_TOPO 8 מספרי   קרקע רום  

NUMBER 2 מספרי   חיבור מספר  

SUPPLY מק"ש 9 מספרי    ספיקה 

DESIGNER 1 טקסט   מתכנן
0 

 

DATASOURCE מקור מידע   1 טקסט
1 

אז מייד*, 
סקיצה, 

תכנית אב, 
סקר 

נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה 
במובייל, 

 אחר

FILE_NAME מקור קובץ   1 טקסט
2 

 

DRAW_BY ע"י נקלט   1 טקסט
3 

ערך 
 אוטומטי

OPERATIONA
L_COMMENT 

1 טקסט   תפעולית הערה
8 

 

CONSTRUCT_
DATE 

1 תאריך   הנחה תאריך
4 

DD/MM/
YYYY 

DATE_UPDAT
E 

1 תאריך   עדכון תאריך
5 

DD/MM/
YYYY 

FILE_DATE קובץ תאריך   1 תאריך
6 

DD/MM/
YYYY 

PRECISION_L
EVEL 

1 טקסט   דיוק רמת
7 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 
סכימתי, 

 אחר

FK_STREET קוד רחוב 5 מספרי  

UID מערכת מזהה   1 מספרי 
ערך 

 אוטומטי

CMT 1 טקסט   הערה
9  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 

 

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

4616 
(4620) 

הכנה 
לחיבור 
מגרש/חי
 בור צרכן

Point 

DIAMETER קוטר   
מספ

 אינצ' 5 רי

NUMBER מספר חיבור   טקס
  6 ט

UFR UFR  ?   

TYPE סוג  טקס
 2 ט

מגורים, 
עסקים, ציבורי, 

 אחר

Z_TOPO קרקע רום  מספ
  7 רי

CONSTRUCT_D
ATE 

תארי  הנחה תאריך
 ך

1
0 

DD/MM/YYY
Y 

DATE_UPDATE עדכון תאריך  תארי
 ך

1
1 

DD/MM/YYY
Y 

FILE_DATE קובץ תאריך  תארי
 ך

1
2 

DD/MM/YYY
Y 

PRECISION_LEV
EL 

טקס  דיוק רמת
 ט

1
5 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

OPERATIONAL_
COMMENT 

 תפעולית הערה
טקס

 ט
1
6  

DESIGNER מתכנן 
טקס

  8 ט

DATASOURCE מקור מידע 
טקס

 ט
1
 ..אז מייד*, ס. 8

FILE_NAME מקור קובץ 
טקס

 ט
1
3  

DRAW_BY ע"י נקלט 
טקס

 ט
1
 ערך אוטומטי 4

OWNER בעלות 
טקס

 9 ט

, *תאגיד
מקורות, 

פרטי, עירייה, 
 אחר

FK_STREET קוד רחוב 
מספ

  3 רי

LOCATION מיקום 
טקס

  4 ט

UID מערכת מזהה  מספ
  1 רי

CMT סטק   הערה
 ט

1
7  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 

 

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

4682 
מעבר 
 Point קוטר

DIAM1 מגודל קוטר   3 מספרי  

DIAM2 לגודל קוטר   4 מספרי  

TYPE סוג   יאקסצנטר 5 טקסט ,*
 קונצנטרי

MATERIAL 6 טקסט   חומר  

Z_TOPO 7 מספרי   קרקע רום  

PRECISION_LEV
EL 

1 טקסט   דיוק רמת
5 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

CONSTRUCT_D
ATE 

DD/MM/YYY 8 תאריך   הנחה תאריך
Y 

DATE_UPDATE עדכון תאריך   9 תאריך DD/MM/YYY
Y 

FILE_DATE קובץ תאריך   1 תאריך
0 

DD/MM/YYY
Y 

OPERATIONAL_
COMMENT 

 הערה

1 טטקס   תפעולית
6  

DESIGNER 1 טקסט   מתכנן
1  

DATASOURCE מקור מידע   1 טקסט
2 

אז מייד*, 
 סקיצ...

FILE_NAME מקור קובץ   1 טקסט
3  

DRAW_BY ע"י נקלט   1 טקסט
 ערך אוטומטי 4

FK_STREET קוד רחוב 2 מספרי  

UID מערכת מזהה   ערך אוטומטי 1 מספרי 

CMT 1 טקסט   ערהה
7  
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___________________                           ___________________________________ 
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 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

4683 
(4616) 

 שסתום
 )אוויר

אל  /
 חזור(

Point 

TYPE 
סוג 

 5 טקסט   שסתום
, אל *אוויר
 אחר לחץ, חזור,

DIAMETER קוטר   אינץ' 8 מספרי 

UNDERGROUND 
עילי/תת 

 9 לוגי   קרקעי

  =כן1 , *=לא0
)מתייחס 

לשסתום אוויר 
 בלבד(

NUMBER 
מספר 

  2 טקסט שסתום

OWNER בעלות 11 טקסט 
, *תאגיד

עירייה, מקורות, 
 פרטי, אחר

MANUFACTURER יצרן 7 טקסט  

Z_TOPO 
 רום

  10 מספרי קרקע

PRECISION_LEVEL 
 רמת

 19 טקסט דיוק
הנדסי*, 

גיאוגרפי, 
 סכימתי, אחר

CONSTRUCT_DATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 12 תאריך הנחה

DATE_UPDATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 13 תאריך עדכון

FILE_DATE 
 תאריך

 DD/MM/YYYY 14 תאריך קובץ

OPERATIONAL_COMMENT 
 הערה

  20 טקסט תפעולית

DESIGNER מתכנן 15 טקסט  

DATASOURCE 
מקור 
 16 טקסט מידע

אז מייד*, 
סקיצה, תכנית 

אב, סקר נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה במובייל, 
 אחר

FILE_NAME 
 קובץ

  17 טקסט מקור

DRAW_BY 
 נקלט

 ערך אוטומטי 18 טקסט ע"י

FK_STREET 
 קוד

  3 מספרי רחוב

LOCATION מיקום 4 טקסט 

במדרכה, 
בכביש, מפרץ 

חניה, שטח 
גן ציבורי, פרטי, 

אי תנועה, כביש 
 משולב

MODEL 
 דגם

 020D,NR -020 6 טקסט )שם(

STATUS סטטוס טקסט  ? 

CMT הערה 21 טקסט  

UID 
 מזהה

 ערך אוטומטי 1 מספרי מערכת
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 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

4684 
(4623) 

תחנת 
 Point שאיבה

FEAT_GUID 
 שם תחנה

  2 טקסט   ארצי

OWNER בעלות   3 טקסט 

, *תאגיד
מקורות, 
עירייה, 

פרטי, 
 אחר

TYPE תחנה סוג   6 טקסט  

STATUS סטטוס 5 טקסט 
 ,*פעיל

 מבוטל,

 אחר

SINGLE_FAIL
URE 

 יחידה ספיקת

  7 מספרי אחת

MAXIMUM_F
LOW_RATE 

 ספיקה

  8 ספרימ מקסימלית

TOT_FLOW כוללת ספיקה 9 מספרי  

FRQ_CONVE
RT 

 *=כן,1 10 לוגי תדר ממיר

 =לא0

LIFTING_HEI
GHT 

  11 מספרי הרמה גובה

TOT_PUMP 
 יחידות מספר

  12 מספרי שאיבה

ELECTRICAL_
CONNECTIO
N_SIZE 

 חיבור גודל

  13 מספרי חשמל

Z_TOPO קרקע רום 14 מספרי  

PRECISION_
LEVEL 

 22 טקסט דיוק רמת

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 
סכימתי, 

 אחר

CONSTRUCT
_DATE 

/DD/MM 15 תאריך הנחה תאריך
YYYY 

DATE_UPDAT
E 

/DD/MM 16 תאריך עדכון תאריך
YYYY 

FILE_DATE קובץ תאריך 17 תאריך DD/MM/
YYYY 

OPERATIONA
L_COMMENT 

 הערה

  23 טקסט תפעולית

DESIGNER מתכנן 18 טקסט  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

DATASOURC
E 

 19 טקסט מקור מידע

אז מייד*, 
סקיצה, 

תכנית אב, 
סקר 

נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה 
במובייל, 

 אחר

FILE_NAME מקור קובץ 20 טקסט  

DRAW_BY ע"י נקלט ערך  21 טקסט
 אוטומטי

FK_STREET רחוב דקו 4 מספרי  

UID מערכת מזהה ערך  1 מספרי
 אוטומטי

CMT 24 טקסט   הערה  

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד
 

ה
מדיד

 

 ערכים ^ סוג

 Point ץלמקטין לח 4685

ין 
ט

ק
מ

1
 

DIAMETER_
1 

מספ   קוטר
 אינץ'  רי

PRESSURE_I
N_1 

מספ   לחץ כניסה
 אטמ'  רי

PRESSURE_
OUT_1 

מספ   לחץ יציאה
 אטמ'  רי

TYPE_1 סוג מקטין לחץ   טקס
  ט

, מתכוונן, *יחסי
 אחר

MODEL_1 דגם   טקס
  ט

, רפאל, *ברמד
 אחר

ין 
ט

ק
מ

2
 

DIAMETER_
2 

מספ   קוטר
 אינץ'  רי

PRESSURE_I
N_2 

מספ   לחץ כניסה
 אטמ'  רי

PRESSURE_
OUT_2 

מספ   לחץ יציאה
 אטמ'  רי

TYPE_2 סוג מקטין לחץ   טקס
  ט

, מתכוונן, *יחסי
 אחר

MODEL_2 דגם   טקס
  ט

, רפאל, *ברמד
 אחר

BYPASS 
אם יש או  -מעקף 

 =כן1=לא , *0  לוגי   אין

יש 
 מעקף

DIAMETE
R_3 

מספ   קוטר מעקף
 אינץ'  רי

TYPE_3 סוג מעקף   טקס
   ט

IS_GAUGE כן1=לא , *0  לוגי   חץ מורכבמד ל= 

NUMBER טקס   מספר מקטין לחץ
   ט
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

OWNER בעלות   טקס
  ט

, *תאגיד
עירייה, מקורות, 

 פרטי, אחר

Z_TOPO קרקע רום  מספ
   רי

GROUN_LEVEL הנחה אופו  טקס
  ט

גלוי/ עילי/ תת 
 / שוחה קרקעי

STATUS מצב  טקס
 סגור, פתוח*  ט

PRECISION_LEVE
L 

טקס  דיוק רמת
  ט

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

CONSTRUCT_DA
TE 

תארי  הנחה תאריך
 DD/MM/YYYY  ך

DATE_UPDATE עדכון תאריך  תארי
 DD/MM/YYYY  ך

FILE_DATE קובץ תאריך  תארי
 ך

 DD/MM/YYYY 

OPERATIONAL_C
OMMENT 

טקס  תפעולית הערה
 ט

  

DATASOURCE מקור מידע  טקס
  ט

אזמייד*, 
סקיצה, תכנית 

אב, סקר נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה במובייל, 
 אחר

FILE_NAME מקור קובץ  טקס
   ט

DRAW_BY ע"י נקלט  טקס
 ערך אוטומטי  ט

FK_STREET קוד רחוב   מספ
   רי

LOCATION מיקום  טקס
  ט

במדרכה, בכביש, 
חניה, שטח  מפרץ

פרטי, גן ציבורי, 
אי תנועה, כביש 

 משולב

UID מערכת מזהה  מספ
 ערך אוטומטי  רי

CMT טקס   הערה
   ט

 

 

 

שכב
 ה

 
 אורית

 שכבה מאפיין סוג

ה
ס

ד
הנ



ה
ד

די
מ



 ערכים  סוג

469
0 

ריכה/ ב
 מגדל מים

Point 
NAME שם   2 טקסט  

WA_TYPE סוג מים טקסט  ? 
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4607 

 

DIAM_PIPE_IN 
קוטר 
צינור 
 כניסה

  אינץ' 5 מספרי 

DIAM_PIPE_OUT 
קוטר 
צינור 
 יציאה

  אינץ' 6 מספרי 

OWNER בעלות  7 טקסט 

תאגיד*, 
מקורות, 
עירייה, 
פרטי, 

 אחר

STATUS סטטוס  4 טקסט 

בשימוש, 
מבוטל, 
מתוכנן, 

 אחר

CAPACITY נפח 8 טקסט  

MAX_WATER_LE
VEL 

גובה מים 
 מרבי

9 מספרי  

IL 
רום 

 קרקעית
מספרי 

1
0 

 

Z_TOPO קרקע רום מספרי 
1
1 

 

OVERFLOW_LEV
EL 

רום 
 גלישה

מספרי 
1
2 

 

 MEASURE מידות מספרי 
1
3 

 

PRECISION_LEVE
L 

 טקסט  דיוק רמת
2
1 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 
סכימתי, 

 אחר

CONSTRUCT_DA
TE 

 אריךת

 הנחה
 תאריך 

1
4 

DD/MM/Y
YYY 

DATE_UPDATE 
 תאריך

 עדכון
 תאריך 

1
5 

DD/MM/Y
YYY 

FILE_DATE 
 תאריך

 קובץ
 תאריך 

1
6 

DD/MM/Y
YYY 

OPERATIONAL_C
OMMENT 

 הערה

 תפעולית
 טקסט 

2
2 

 

DESIGNER מתכנן  טקסט 
1
7 
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DATASOURCE 
מקור 
 מידע

 טקסט 
1
8 

אזמייד*, 
קיצה, ס

תכנית 
אב, סקר 

נכסים, 
ידע אישי, 

קליטה 
במובייל, 

 אחר

FILE_NAME 
 קובץ

 מקור
 טקסט 

1
9 

 

DRAW_BY ע"י נקלט  טקסט 
2
0 

ערך 
 אוטומטי

FK_STREET קוד רחוב  3 מספרי  

UID 
 מזהה

 מערכת
 1 מספרי 

ערך 
 אוטומטי

CMT טקסט   הערות 
2
3 
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 שכבה מאפיין גסו אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים  סוג

469
1 

(4642) 

אוגן/אוגן 
 עיוור
 

Point 

DIAMETER קוטר   אינץ' 3 מספרי 

TYPE סוג 4 טקסט  

PRECISION_LEVEL דיוק רמת  1 טקסט
4 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

CONSTRUCT_DAT
E 

DD/MM/YYY 7 תאריך  הנחה תאריך
Y 

DATE_UPDATE עדכון תאריך  8 תאריך DD/MM/YYY
Y 

FILE_DATE קובץ תאריך  9 תאריך DD/MM/YYY
Y 

DESIGNER מתכנן  1 טקסט
0  

DATASOURCE מקור מידע  1 טקסט
1 

אזמייד*, 
סקיצה, תכנית 

אב, סקר 
נכסים, ידע 

אישי, קליטה 
 במובייל, אחר

FILE_NAME מקור קובץ  1 טקסט
2 

 

DRAW_BY ע"י נקלט  1 טקסט
 ערך אוטומטי 3

FK_STREET קוד רחוב  2 מספרי  

UID 
 מזהה

 ערך אוטומטי 1 מספרי  מערכת

LEVEL דרוג  5 פטקסט  

STD תקן  בריטי/אירופי 6 טקסט 

CMT 1 טקסט   הערה
5 
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 ביוב

 סוג אורית שכבה

 (Attributeמאפיין )

 אורית מאפיין
 חובה

 ערכים ^ סוג

ה
ס

נד
ה

 

ה
יד

מד
 

480
1 

 

 Polyline ביובקווי 

  Polyline לשרטט ב
 )הבלוק מוצמד למרכז קו( 4801המידע הא"נ יוקלד לבלוק 

 תואם לכיוון הזרימה –כיוון החץ של הבלוק  –סימבולוגיה 

UID 
 מזהה

ערך  1 מספרי מערכת
 אוטומטי

LENGTH 
אורך 
1 מספרי   רשום

 טרמ 0

IL_IN 
רום 

כניסה 
 תחתון

  1 מספרי
 מטר 2

IL_OUT 
רום 

יציאה 
 עליון

  1 מספרי
 מטר 3

SLOPE שיפוע   1 מספרי
4 % 

DIAMETER קוטר   מ״מ 7 מספרי 

FUNCTIONAL_TYPE 
סוג 

 2 טקסט   שירות

ראשי*, 
מאסף, 

חיבור לבית, 
פנימי 

קן, במת
פיקטיבי, 

 גלישה, אחר

MATERIAL חומר   8 טקסט 

אסבסט, 
PVC ,*PE ,
PEX ,פלדה ,
 בטון

HOUSE_NUM מספר בית   5 מספרי  

FK _STREET רחוב   4 מספרי  

CONSTRUCT_YEAR 
שנת 

1 מספרי   הנחה
5  

FLOW_TYPE 
סוג 

1 טקסט   זרימה
6 

גרביטציה*, 
סניקה, 
 קולחין

WT 
עובי דופן 

)צינור 
 פלדה(

  מספרי 
1
 מ"מ 7

COVER_IN 
ציפוי 
1 טקסט   פנים

8  

COVER_OUT 1 טקסט   ציפוי חוץ
9  

SLEEV 
קיים 

שרוול 
 פנימי

2 לוגי  
 לא-*0כן , -1 0

SLEEV_YEAR 
שנת 

ה.שרוול 
 פנימי

2 מספרי  
1  
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EXTERNAL_SLEEV 
קיים 

שרוול 
 חיצוני

 לוגי  
2
 לא-0כן , *-1 2

EXTERNAL_SLEEV_DI
AM 

קוטר 
שרוול 
 חיצוני

2 מספרי  
3  

EXTERNAL_SLEEV_M
ATERIAL 

חומר 
שרוול 
 חיצוני

2 טקסט  
4  

PRECISION_LEVEL רמת דיוק   2 טקסט
5 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 
סכימתי, 

 אחר

LOCATION מדרכה*,כבי 6 טקסט   מיקום
 ש, חצייה

GROUND_LEVEL 
צורת 
 9 טקסט   הנחה

עילי/ 
תת"ק/שרוו

 ל 

STATUS סטטוס   3 טקסט 
, *פעיל

, מבוטל
 מתוכנן

DRAW_BY נקלט ע''י   3 טקסט
0 

ערך 
 אוטומטי

DATASOURCE 
מקור 
3 טקסט   מידע

1 

אזמייד*, 
סריקה, 

תכנית אב, 
סקר נכסים, 

ידע אישי, 
קליטה 
 במובייל

FILE_NAME 
שם קובץ 

2 טקסט   מקור
7  

FILE_DATE 
תאריך 

קובץ 
 מקור

  2 טקסט
8  

DATE_UPDATE 
מועד 
2 ךתארי   עדכון

9 
ערך 

 אוטומטי

CONTRACTOR טקסט   קבלן   

DESIGNER מתכנן  2 טקסט
6  

MANUFACTURER 2    *יצרן
6 

אינו חלק 
 מהמפרט

JOB_TYP 
סוג 

3    עבודה
2 

אינו חלק 
 מהמפרט

CMT 3 טקסט   הערה
2  

 

 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

480
4 

תא 
 Point ביוב/שוחה

DEPTH עומק שוחה   מטר 6 מספרי 

MEASURE_TYPE מידות שוחה  7 טקסט 
עגולה=קוטר  

מלבנית=אורך/
 רוחב



68 
 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
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TL 
רום מכסה 

 מטר 8 מספרי  שוחה

IL 
רום תחתית 

 מטר 9 מספרי  חהשו

MATERIAL חומר  1 טקסט
0 

, יציקת *טרומי
 בטון

CONSTRUCT_YEA
R 

1 מספרי  שנת הנחה
1  

COVER_TYPE סוג מכסה  1 טקסט
2 

קל*, בינוני, 
 -מיוחד כבד, 

 או

COVER_FORM_TY
PE 

1 טקסט  צורת מכסה
3 

*, ריבוע, עגול
 מלבן

COVER_MEASURE
S 

 טקסט  מכסה תמידו
1
4 

 

BODDY_FORM צורת שוחה  1 טקסט
5 

*, ריבוע, עגול
 מלבן, מחומש

IN_COUNTER מספר כניסות  מספרי   

IS_WATERFALL האם יש מפל  כן/לא  לוגי 

IoT_ID מזהה חיישן  מספר   

TYPE סוג שוחה  ביוב,קולחין  טקסט 

NIKUZ_BOUND משותף לניקוז  1 לוגי
 לא-*0כן , -1 6

STATUS סטטוס  מבוטל*פעיל 5 טקסט ,  ,
 מתוכנן

PRECISION_LEVEL רמת דיוק  2 טקסט
5 

הנדסי*, 
גיאוגרפי, 

 סכימתי, אחר

LOCATION מיקום  מדרכה*, כביש,  4 טקסט
 חציה

FK_STREET רחוב  2 מספרי  

HOUSE_NUM מספר בית  3 מספרי  

DRAW_BY נקלט ע''י  2 טקסט
 ערך אוטומטי 3

DATASOURCE מקור מידע  2 טקסט
4 

אזמייד*, 
סריקה, תכנית 

אב, סקר 
נכסים, ידע 

אישי, קליטה 
 במובייל, אחר

FILE_NAME שם קובץ מקור  2 טקסט
0  

FILE_DATE 
תאריך קובץ 

2 תאריך  מקור
1 

DD/MM/YYY
Y 

DATE_UPDATE ועד עדכוןמ  2 תאריך
2 

DD/MM/YYY
Y 

CONTRACTOR קבלן מבצע  1 טקסט
9  

DESIGNER מתכנן  1 טקסט
8  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

OWNER בעלות  1 טקסט
7 

, *תאגיד
פרטי, עירייה, 

 אחר

UID מערכת מזהה  ערך אוטומטי 1 מספרי 

JOB_TYPE סוג עבודה  2 טקסט
4 

חדש*, החלפה, 
תיקון, שדרוג, 

 אמה, סקרהת

CMT הערות  2 טקסט
 מטר 6
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 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים  סוג

480
5 

תחנת 
 Point שאיבה

PS_NAME שם תחנה   2 טקסט  

TL 
רום מכסה 

1 מספרי  שוחה
3 

מתייחס לנתוני 
השוחה 

בכניסה לתחנת 
 IL השאיבה 

רום תחתית 
1 מספרי  שוחה

4 

STATUS סטטוס  מבוטל*פעיל 3 טקסט , ,
 מתוכנן

AMP_SIZE 
גודל חיבור 

  7 מספרי  באמפר

GENERATOR_S
UPPLY 

  8 טקסט  הספק גנרטור

GENERATOR_TY
PE 

  9 טקסט  סוג גנרטור

CONSTRUCT_YE
AR 

  6 מספרי  שנת הקמה

TOT_LIFT_HEIG
HT 

גובה הרמה 
1 מספרי  כללית

5 
 

TOT_PUMPS מספר משאבות  1 מספרי
0  

TOT_SUFFICIEN
CY 

1 מספרי  ספיקה כוללת
1 

 

TOT_SUPPLY הספק כללי  1 מספרי
2  

REHABILITATIO
N_YEAR 

1 מספרי  שנת שיקום
6  

LOCATION מיקום  5 טקסט  

PRECISION_LEV
EL 

2 טקסט  רמת דיוק
4  

FK_STREET רחוב  4 מספרי  

DRAW_BY נקלט ע''י  2 טקסט
3 

 

FILE_NAME שם קובץ מקור  2 טקסט
0 

 

FILE_DATE 
תאריך קובץ 

2 טקסט  מקור
1  

DATE_UPDATE מועד עדכון  2 תאריך
2  

CONTRACTOR קבלן מבצע  1 טקסט
9  

DESIGNER מתכנן   1
8  

OWNER בעלות  1 טקסט
7  

UID מערכת מזהה  ערך אוטומטי 1 מספרי 

CMT הערות  2 טקסטפ
5  
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 שכבה מאפיין סוג אורית שכבה

ה
ס

הנד


ה
מדיד



 ערכים ^ סוג

480
7 

שסתום 
אוויר/אל 

 חזור
מתיחס 
 לסניקה

Point 

TYPE סוג   אוויר*, אל חוזר 2 טקסט 

UID מערכת מזהה 1 1 מספרי 

DIAMETER קוטר  אינץ' 4 מספרי 

PRESSURE לחץ עבודה  5 טקסט  

MANUFACTUR
ER 

  6 טקסט  יצרן

MODEL דגם  7 טקסט  

FUNCTION_TY
PE 

 ביוב,קולחין  טקסט  סוג שימוש

STATUS סטטוס  מבוטל*פעיל 3 טקסט , ,
 מתוכנן

PRECISION_LE
VEL 

1 טקסט  רמת דיוק
6 

, הנדסי*, גיאוגרפי
 סכימתי, אחר

DRAW_BY נקלט ע''י  1 טקסט
4  

DATASOURCE מקור מידע  1 טקסט
5 

אזמייד*, סריקה, 
תכנית אב, סקר 

נכסים, ידע אישי, 
קליטה במובייל, 

 אחר

FILE_NAME שם קובץ מקור  טקסט 
1
1  

FILE_DATE 
תאריך קובץ 

1 תאריך  מקור
2 DD/MM/YYYY 

DATE_UPDATE תאריך עדכון  1 תאריך
3 DD/MM/YYYY 

CONTRACTOR קבלן מבצע  1 טקסט
0  

DESIGNER מתכנן  9 טקסט  

OWNER בעלות  עירייה, , *תאגיד 8 טקסט
 פרטי
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 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480
9 

 מגוף
מתיחס 
 לסניקה

 

Point 

UID מערכת מזהה   1 1 מספרי 

TYPE סוג מגוף   רפר*, טריזפ 2 טקסט 

OPERATING אופן הפעלה  תמסורת, *ידני 4 טקסט ,
 חשמלי

DIAMETER קוטר  אינץ' 5 מספרי 

PRESSURE לחץ עבודה  6 טקסט  

STATUS סטטוס  מבוטל*פעיל 3 טקסט , ,
 מתוכנן

MANUFACTUR
ER 

  7 טקסט  יצרן

MODEL דגם  8 טקסט  

MAX_ 
PRESSURE 

 אטמ'  מספרי  לחץ מקסימלי

WORK_ 
PRESSURE 

 אטמ'  מספרי  לחץ עבודה

FUNCTION_TY
PE 

 ביוב,קולחין  טקסט  שיכות

PRECISION_LE
VEL 

1 טקסט  רמת דיוק
4 

הנדסי*, גיאוגרפי, 
 סכימתי

DRAW_BY נקלט ע''י  1 טקסט
 ערך אוטומטי 2

DATASOURCE מקור מידע  1 טקסט
3 

אזמייד*, סקיצה, 
תכנית אב, סקר, ידע 

 אישי, מובייל

FILE_NAME שם קובץ מקור  1 טקסט
0  

FILE_DATE 
תאריך קובץ 

1 תאריך  מקור
1 DD/MM/YYYY 

DATE_UPDATE תאריך עדכון  תאריך  DD/MM/YYYY 

CONTRACTOR קבלן מבצע  9 טקסט  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  -למיפרט  סימבולוגיה 

 ראה

 קובץ תבנית של תשתיות מים וביוב. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שכבה מאפיין סוג אורית השכב

ה
ס

הנד


ה
מדיד

 

 ערכים ^ סוג

481
5 

(4806) 

 מפל
 Point 

UID מערכת מזהה   1 1 מספרי 

TYPE סוג מפל חיצוני, *פנימי 2 טקסט ,
 קיר

IL_TOP גובה עליון  מטר 4 מספרי 

IL_DOWN גובה תחתון  מטר 5 מספרי 

DEPTH עומק  מטר 6 מספרי 

DIAMETER קוטר  אינץ' 7 מספרי 

STATUS סטטוס  מבוטל*פעיל 3 טקסט , ,
 מתוכנן

PRECISION_L
EVEL 

 15 טקסט  רמת דיוק
הנדסי*, 

גיאוגרפי, 
 סכימתי, אחר

DRAW_BY נקלט ע''י  ערך אוטומטי 13 טקסט 

DATASOURC
E 

 14 טקסט  מקור מידע

אזמייד*, סקיצה, 
ב, סקר תכנית א

נכסים, ידע אישי, 
 מובייל

FILE_NAME שם קובץ מקור  10 טקסט  

FILE_DATE 
תאריך קובץ 

 DD/MM/YYYY 11 תאריך  מקור

DATE_UPDAT
E 

 DD/MM/YYYY 12 תאריך  תאריך עדכון

CONTRACTO
R 

  9 טקסט  קבלן מבצע

DESIGNER מתכנן  8 טקסט  
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 )קובץ עדות( AutoCAD –סימבוליגיה 
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 הסבר קצר על אופי השכבות:
כל השכבות שתאורן הוא קו הינן ישויות 

 יתר השכבות הן נקודתיות, קוויות
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     הסבר קצר על אופי השכבות:

 יישות קווית 4601

 יישות פוליגונלית 4625

 יתר השכבות הן שכבות נקודתיות

 
 
 
 
 

 
 

 קווי מים, ביוב, ת"ש ומתקנים לצורך תכנון לביצוע עבודות מדידה מפרט
  

 המודד יהמחירים המוצעים ע" רשימת
 
 

 להשתנות.  עשויותהמפורטות להלן הן משוערות, אינן סופיות והן  הכמויות

 . מהעבודה חלק רקהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע 

להגדיל את היקף הכמויות ו/או למסור למודד ביצוע עבודות  הזכותן שומר לעצמו את כמו כן המזמי
 שוב. ינוספים בי באזוריםמדידה 

לא ישתנו מחירי  ,הגדלה( אובכל מקרה, ללא תלות בהיקף העבודה שתוזמן אצל המודד )הקטנה 
 ם. והם יישארו קבועי הכמויותהמודד בסעיפים השונים בכתב  יהיחידה שימולאו ע"

/או הגדלת היקף העבודה בכל סעיף בנפרד, ולמודד לא תהיה עילה לתביעה כלשהי לפיצוי בגין הקטנת 
 המזמין. יבכל היקף שיוחלט ע"

 המזמין התייקרויות. יע" ישולמוהמודד יישארו קבועים ולא  יהיחידה שימולאו ע" מחירי

הכמויות להלן בהתאם למפורט  בכתבמדידה ותשלום ותכולת העבודות של הסעיפים השונים  אופני
 בסעיפים השונים במפרט לביצוע עבודות המדידה.
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 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 (827)לפי מפרט  דף כמויות
 

 כמות יח' תאור העבודה
מחיר 

 יח'
 מחיר כללי

על פי המפרט ובהתאם להנחיות.  ,מדידה בשטח בנוי .1
מ'  30או ביוב רוחב הרצועה למדידה עד לתכנון קו מים 

)הכולל את חזיתות המבנים והנתונים בחצרות הבתים 
והסדרי תנועה אם נדרש, כולל פתיחת כל השוחות 

 + עבודה משרדית. כמפורט במפרט(

 540,000 18 30,000 מ"א

 210,000 21 10,000 מ"א .+ עבודה משרדית מ' 50כנ"ל רוחב רצועה עד  .2

 5,000 5 1,000 מ"א .+ עבודה משרדית מ' רוחב נוספים 10כנ"ל עבור כל  .3

על פי המפרט ובהתאם להנחיות.  ,פתוחמדידה בשטח  .4
מ'  30עד רוחב הרצועה למדידה  .או ביובלתכנון קו מים 

+ עבודה  כולל פתיחת כל השוחות כמפורט במפרט(
 משרדית.

 75,000 15 5,000 מ"א

 19,000 19 1,000 מ"א .+ עבודה משרדית מ' 50כנ"ל רוחב רצועה עד  .5

 1,500 3 500 מ"א .+ עבודה משרדית רוחב נוספים 'מ 10כל כנ"ל עבור  .6

)כהגדרתה בתקנות המודדים מפה טופוגרפית  לשמדידה  .7
קיימים  מתקנים ת"ש /ב (2006-)מדידות ומיפוי(, תשע"ו

+ עבודה  הנמצאים ברשות תאגיד המים יובלים אשדוד
 משרדית

 35,000 3,500 10 דונם

הרצות מחשב לצורך השלמת  ,פתיחת שוחות ביוב .8
 I.L,T.Lהכולל  תוכנית אב לביוב ו/או לבדיקות שונות.ב

 .כיווני זרימה מפלסי מפלים
 50,000 100 500 שוחה

)כהגדרתה בתקנות המודדים מדידה של מפה טופוגרפית  .9
בשטח פתוח + עבודה ( 2006-)מדידות ומיפוי(, תשע"ו

 .משרדית
 100 100 1 דונם

תה בתקנות המודדים )כהגדרמדידה של מפה טופוגרפית  .10
בשטח בנוי + עבודה ( 2006-)מדידות ומיפוי(, תשע"ו

 .משרדית
 300 300 1 דונם

בהתאם להזמנה מראש עפ"י מפרט  –מדידה מפורטת  .11
 .מיוחד אשר יצורף להזמנה+ עבודה משרדית

יום 
 3,500 3,500 1 עבודה

 עבודה משרדית על פי דרישה בכתב. .12
יום 

 1,400 1,400 1 עבודה

 
 940,800 סה"כ

 
  הנחה%

 
 סה"כ

 

 
 17%מע"מ 

 
 

 
 סה"כ
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 הערה: 
 

 תאריך :                _____________

 חתימת המודד:     _____________

 חותמת :                _____________
 

  המזמיןהתשלום יתבצע באופן ישיר 
 .לאישור ראשונייום מיום סיום העבודה, בכפוף  60  -  80%תשלום 

 .המזמיןהנותרים, מיד לאחר קבלת אישור / תיקון הערות של   -  20%שלום ת
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 נספח ג'
 

 הצעת הקבלן
 

 לכבוד
 מ"תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובל
 ,18אורט רח' 

 אשדוד
 

 ג.א.נ.,
 

 .שדודאעבודות מדידה במקומות שונים ב, לביצוע 10/2019הצעת מחיר למכרז מס' הנדון: 
 

חר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההצעה שבנדון, בין המצורפים ובין אנו הח"מ, לא
 :שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן

 
שיעור  שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות והשירותים נשוא המכרז, הינו %_____, .1

ל ניתן ביחס למחיר הכולל של כל העבודות נשוא המכרז, כמפורט בכתב הכמויות ההנחה הנ"
 והמחירים, ללא מע"מ. 

 
ידוע לנו כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים אינם כוללים מס ערך מוסף, וכי מס  .2

 ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום.
 
 , והיא ניתנת ביחס אליהם.  בכתב הכמויות והמחיריםמתבססת על המחירים הנקובים  הצעתנו .3
 
 

    
 בכבוד רב,

 
 

                                                        ________________________ 
  תאריך                                                                                הקבלן

 

 

 חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( *   )
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 
 

 נספח ד'
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

 
 לכבוד

 תאגיד מים וביוב בע"מ ם אשדודייובל
 

 א.נ.,
 

 
 הצהרה על חיסול תביעות - אשדוד, בעיר במקומות שונים מדידות - 10/2019פומבי מכרז :  הנדון

 
 

)להלן: תאגיד מים וביוב בע"מ  ם אשדודייובלהוזמן מאתנו על ידי  ____הואיל וביום _______
 אשדוד, בעיר עבודות מדידה במקומות שונים"(, במסגרת המכרז שבנדון, החברה"

 "(.החוזה)להלן : "
 

בגין העבודה האמורה )להלן: את החשבון האחרון והואיל וביום __________________ הגשנו לכם 
 "(.החשבון הסופי" 

 
 

 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 

 החברההרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )
אין לנו ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, (, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין הנדסהמפקח / המ

, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם ולא תהיינה לנו כל תביעות
או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או 

 הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין. 
 

לנו כיום ובין שתיוודע לנו  אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה
 בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
 ין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה.א

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

_________________ 
 הקבלן
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
תאריך                  אישור עריכת הביטוח -ה'ספח נ                                               

:__________ 
וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 ישורמקבל הא מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐
 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐
 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם:
יובלים אשדוד תאגיד 

ו/או  מים וביוב בע"מ
ו/או חברות חברת האם 

בנות ו/או חברות 
 קשורות

 כתובת: 
      

 :כתובת
 אשדוד 18רח' אורט 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 עבודות מדידה במקומות שונים בעיר אשדוד

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש
 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 1,000,000 ₪ 
למקרה ולתקופת 

 ביטוח 

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 20,000,000 ₪ 
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 

ביטול חריג   
אחריות 

 מקצועית
 לעניין נזקי גוף 

4.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

              ת.רטרו: 
    

ש"ח  2,000,000
למקרה ולתקופת 

 ביטוח 

אחריות  
 ועיתמקצ

5.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

              ת.רטרו: 
     

אחריות   
 המוצר

 

6.  

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

7.  
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

8.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 האישור.

  ולא ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 כפל ביטוח.סעיף השתתפות /  יחול

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 
 
 
 
 
 

 "1מסמך "ה' 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד

 תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן: "החברה"(  ם אשדודייובל

  ,18אורט רחוב 

 אשדוד

 

 מאחריות  הנדון: הצהרה על מתן פטור

"העבודות"  )להלן: אשדוד, בעיר עבודות מדידה במקומות שוניםלביצוע  10/2019על פי מכרז מס' 
 ו/או "החוזה"( עבור החברה

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה, 
וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות 

 המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 :על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן .א

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  .1
ציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מכל חבות בגין אובדן או נזק ל

מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 
 בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  .2
לרבות של הציוד המפורט לעיל ומוותרים על מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה 

זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה כל זאת למעט 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו  .3
י מטעמנו ו/או של קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור ו/או של מ

לעיל המובא לאתר על ידנו ו/או על ידי מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות 
 כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ם על ידנו, היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקי .4
בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי 
מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות 

 הוצאות משפטיות.

סי הנדו/או חזיק פוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה  נוו/או רכב המשמש אות

 .שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור  .6
ופה בה קיימת לנו אחריות על פי לחוזה(, במשך כל התקנספח ה' עריכת ביטוחי הקבלן )

 החוזה שנחתם בינינו ביום _________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 

 ולראיה באנו על החתום.
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (הקבלן)חותמת   (הקבלן)חתימת 
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 'ונספח 
 )ערבות ביצוע(

 
 

        לכבוד
 מ )להלן: "החברה"("תאגיד מים וביוב בע ם אשדודייובל
 ,18אורט רח' 

 אשדוד
 

 ערבות בנקאית מספר                                   .הנדון: 
 
 

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: 
חמישים אלף )במילים:  ₪ 50,000 כל סכום עד לסך ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

הפרשי ובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנ (חש"
, להבטחת עבודות מדידה במקומות שונים בעיר, אשדודלביצוע  10/2019מס'  מכרז"(, בקשר להצמדה

 ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים  14כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או 
לפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כ

 כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -" מדד"
 ולמחקר כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
ם ביום ________ היינו "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסהחדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודי__________ נקודות )להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 תוקפה עד ___________ ועד בכלל.ערבות זו תישאר ב

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק _________
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 'ז  נספח

 נספח בטיחות כללי 
 באתר של תאגיד יובלים -)יזומה( נספח בטיחות לקבלן לביצוע עבודה

 
ם לאתר העבודה, ע"י מנהל העבודה, תבוצע לפני תחילת עבודות, טרם כניסת העובדי הדרכת עובדים .1

או מי שהוסמך לכך על ידו.  -ובהתאם לצורך במהלך העבודה, ע"י מנהל/מפקח הפרויקט/עבודה 
 ולהחתימם את העובדים על קבלת ההדרכה.

 
סקר הסיכונים והפעולות הנדרשות למניעת תאונות אינם באים במקום החוק והתקנות התקיפות  .2

 מניעה, מול הסיכונים שבפרויקט אלא מיועד להסביר ולמקד בנוסף אליהם. לגבי האחריות ואמצעי ה
 השתמש תמיד בשכל הישר! לכן

 
בתחנת מגן דוד אדום, כדי לקבל עזרה  נותני עזרה ראשונה. באחריות מנהל הפרויקט ליצור קשר עם 3

 ראשונה במצב חירום. 
 
מכבי אש,  ,בהם מספרי החרום של מד"א)פלאפונים ומכשירי קשר( ו יש להכין אמצעי קשר ניידים. 4

 למקרה חרום. - ומשטרת ישראל
 
בעת הנחיות  פעולה יוצאת דופן אשר לא נלקחה בחשבון. יש ליידע את ממונה הבטיחות בכל 5

 הבטיחות, ולקבל הנחיות בטיחות לגביה.
 
 יש להימנע מ: - .נוהגי עבודה מסוכנים6
 

 מסוכני שריפה.א. עישון והשארת אש גלויה בקרבת מקומות 

 ב. הישענות על מכונות עובדות.
 ג. קיצורי דרך שלא במעברים מסומנים ומאושרים.

 ד. השארת פתחים, בורות לא מכוסים.
 ה. השארת חוטי חשמל גלויים.

 ו. התנהגות בטיחותית לא נאותה.
 
 ציוד מגן אישי .7
 
ראות כל דין ובפרט בהתאם הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להו .1

"(, להתקין תקנות ציוד מגן אישי) להלן:"  1997-)ציוד מגן אישי(, תשנ"ז לתקנות הבטיחות בעבודה
 שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

 

. הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד, 2
ל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים נאותים הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן בע

 הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 
 . הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.3
 
יח את העובדים מפני . הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבט4

סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום 
 העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
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הקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל החברה באמצעות המנהל או המפקח אם  .5

נה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות בהתאם להוראות הממו
 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7אשר לא מולאה תוך 

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך. 8
 
 ,על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה .1

צריכים  ,1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"לם להוראות הדין, ובפרט הוראות שבהתא
לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש 

פריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על אם ובמועד. 
קבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של ה

בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או 

 רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים  .2

בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת 
בהתאם לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל 

להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן 
שא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי יי

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 

 .תהפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידו .9
 
על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים  .1

בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי 
יזרים, הכלים, כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המוכנות, הציוד, האב

המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו 
 בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

 

ם דלף מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזר .2
 )פחת( ומגן לעומס יתר.

 

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישון חשמלאי כאשר  .3
)הנדסאי מוסמך, בודק, וכיו"ב(. הקבלן ו/או  הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות

 שתו.עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרי

 

. הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני 4
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה 

. הקבלן 1953-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג 1990-)חשמל(, תש"ן
יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע 

 התחייבויותיו דנן.

 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  .5
 והתקנות. הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל

 

מכונות הרמה כהגדרתן בפקודת הבטיחות יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין  .6



88 
 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג החברה ע"פ דרישתו.
 

 :. עבודה בגובה10
 עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו הדרכה והוסמכו לעבוד בגובה

 
הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות  .1

ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא כי 
ים עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצע

 הנדרשים על פי חוק.
 
תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה עפ"י עבודה מעל לגובה של שני מטר תבוצע  - ביצוע עבודה בגובה .2

)לעבודה  בין השאר שימוש העובדים ברתמות בטיחות למניעת נפילה ותהכולל, 2007-בגובה(, תשס"ז

 ד מהעובדים בגובה.בגובה(, קסדות, כבל עיגון בולם נפילה תקני שאליו יחובר כל אח

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם  .3

 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

 

 עבודות אחרות. 11
 
חרות שיש לעשות בתוך "מקום מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות א 

מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע 
 ל"מקום מוקף".

 

 גהות תעסוקתית. 12

 
.הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה 1

יו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, שהיא על בריאות עובד
 במתקנים , במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

 

.הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים 2
מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים  בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה וכן

 הנ"ל.

 

 בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה .13
 
לפקח ולנקוט צעדים מתאים  מי שמונה על ידו לצורך כך. בסמכות ממונה על הבטיחות החברה ו/או 1

ת החברה להחלת דרישות הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודו
 ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

 
קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות, ולציית  .2

 ולהנחיות ממונה על הבטיחות וכל בר סמכא מטעם החברה.
 

 

א בקפדנות אחר מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמל - "היתרי בטיחות" .3
לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים  דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות":

 מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.
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קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי החברה,  - אישור תדרוך ממזמין העבודה .4
בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני ממנהל העבודה/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה.  יחויב

)בודק מוסמך( לכלי רכב/ציוד  במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות
 שיופעל על ידו לצרכי העבודה בשטחי עבודות החברה ומתקניה.

 
 לממונה על הבטיחות/מזמין העבודה ו/או נציגולצורך כך הופנה קבלן ש - . תדרוך הקבלן ועובדיו5

 , ובסיום התדריך יוחתם על טופס "הצהרת תדריך בטיחות".יתיצב לתדרוך
 
. מחובתו של הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו, ולפקח על צוות עובדיו 6

 להוראות הבטיחות של החברה.
 

הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת  - חובת דו"ח - תאונות. 7
) "כמעט תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, בהם  עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור

שעות. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת  24מעורבים הקבלן ו/או עובדיו תוך 
 עים מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.הדו"ח לכל הנוג

 
באחריות מנהל הפרויקט ליצור קשר עם נותני עזרה ראשונה ולעדכן  - באירוע בטיחותי עם נפגעים. 8

 אותם על מהות הפגיעה שנגרמה לעובד, וממה הפגיעה.
 
מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה  - עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש. 9

 שונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו.רא
 

על ידי  באות במקום כל חוק או תקנה או הוראה שניתנו בתחומי הבטיחות. הנחיות אלו אינן 10

 .אלא בא להוסיף עליהם -רשות/גוף כלשהוא/גוף המכרז
 
 

 



90 
 מכרזה במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 1'ז נספח

 הצהרת בטיחות 
 
יר ומאשר בזאת אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצה .1

בחתימת ידי שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי 
לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיחות ביובלים, שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות 

 בשלמותם וכרוחם.  םביובלים, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלא

דיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו כמו כן אני מתחייב להביא לי .2
 את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  .3
לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את יובלים מכל אחריות כלפי עובדי 

הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא וכלפי 
בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש 

 לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

שורים הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כי .4
נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות 
העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח 

 מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

ת תנאי בטיחות נאותים בביצוע הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת יובלים להבטח .5
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי 
בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או 

 רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם יובלים. 

צוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם הנני מתחייב בזאת לפעול בבי .6
 ,ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ 1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 והתקנות על פיהם.  1970-תש"ל

 שם מקבל התדריך: ___________________________ חתימה: __________________

ות, אחר(: ________________________________________ )נא תאורו )אדם, חברה, שותפ
 לפרט(

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

, הממונה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר ___________אני,  .1
 אצלי תדריך בטיחות בנושאים הבאים :

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

תאריך:____________________   חתימה: __________________
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___________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                               תאריך

 

 2'ז נספח 

           
 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, תשי"ג

 
 (, תשנ"ח[ 2). העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2 ,2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

בודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער (   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר הע3)

 ; 6בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. - )להלן 1977-לחוק העונשין, תשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

, שענינן 25לפי סעיף  , או בניגוד להוראות היתר שניתן24-ו 20 ,21 ,22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 שעות עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין 4א, או 2 ,2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2))א(61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 
 

 


