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הערות
 .1בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה הבין-
משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ומע"צ (האוגדן הכחול).
 .2מודגש בזאת כי המפרט הכללי על כל פרקיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי חוזה זה.
 .3כל המסמכים שאינם מצורפים יהיו במהדורה המעודכנת ביותר במועד סגירת המכרז ו/או מועד צו התחלת
העבודה ו/או מועדי הביצוע – הכל עפ"י העניין – גם אם צוין תאריך מהדורה קודמת.
 .4המפרטים הכלליים המפורטים לעיל שלא צורפו למכרז זה ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לרכישה באתר
האינטרנט של משרד בטחון ,ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הכלליים ,בהוצאתם האחרונה והעדכנית ,קרא והבין תוכנם,
קיבל כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי קרא והבין את תוכן המפרט הטכני ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת
ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי מחירי היחידה שבמחירון כוללים בין השאר את כל החומרים ועבודות העזר הנלוות
והנדרשות לשם ביצוע העבודה המתוארת באופן מושלם ,גם אם לא נזכרו במסמכי מכרז/חוזה זה במפורש.
הצהרה זו מהווה נספח להצעה/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת וחותמת הקבלן ___________________

תאריך ________________
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נספח B1
תנאים כלליים מיוחדים – פרק  00מוקדמות
+
מפרט טכני מיוחד
לביצוע:
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת
באזור דרום

המהווה חלק בלתי נפרד
ממכרז מס'26712 :
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תנאים כלליים מיוחדים
פרק  – 00מוקדמות
הערות כלליות
.1

הכותרות במסמכי מכרז/חוזה זה הן להתמצאות כללית בלבד .על הקבלן מוטלת החובה לקרוא את כל
המסמכים וללמדם.

.2

על הקבלן חלה חובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות ,אשר תאושרנה ע"י המפקח.

.3

כל הסעיפים מתוך פרק " 00מוקדמות" במפרט הכללי חלים ומחייבים מכרז/חוזה זה.

.4

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.5

בחתימתו על החוזה ,מאשר הקבלן כי התמורה הנקובה בהצעתו אשר מהווה את תמורת החוזה ,מהווה
תמורה מלאה ,הוגנת ומספקת לקיום כל התחייבויותיו עפ"י החוזה ,לרבות כל הנדרש במפרטים,
במחירון ,בתכניות ,בחוזה ובנספחיהם ,לרבות :העבודה שתבוצע ,שכר עבודה ,תשלומים בהם מחויב
הקבלן עפ"י כל דין ,הסכם או נוהג ,פיקוח ,חומרים ,ציוד ,כלי עבודה ,אביזרי בטיחות ,ביגוד ,מלאי
מספיק לעבודה שוטפת ,הסעות העובדים והחזרתם ,ביטוח ,מימון ,ביול וכל הוצאה אחרת ו/או נוספת,
ישירה או עקיפה הקשורה ,נובעת או נלווית לביצוע העבודה ,בין אם פורטה במסמכי ההליך ובין אם לאו
והכל לשביעות רצונה של הרכבת ,כולל כל המיסים הישירים ,העקיפים וההיטלים שחלים ו/או יחולו זולת
אם צוין על ידי הרכבת ,ועל ידה בלבד ,אחרת מראש ,בכתב ובמפורש.

.6

הקבלן אחראי למילוי מדויק של הוראות כל דין וכן של כל תקנות עבודה ממשלתיות ומקומיות שנקבעו
ע"י השלטון ו/או כל רשות ו/או מוסד תכנון ו/או הרשות המקומית ו/או כל גוף מוסמך בקשר לביצוע
העבודה וכן לתקנות והוראות חברת חשמל ,בזק ומשטרת ישראל .לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך
טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידי הקבלן
מפאת אי מילואן של התקנות וההוראות הנ"ל.

.7

בכפוף לכך שהצעתו תיבחר על ידי הרכבת ,מתחייב הקבלן לקיים את כל התחייבויותיו המפורטות
במסמכי המכרז/החוזה באופן מלא ,שלם ודווקני ,בעצמו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן
שלא להעביר איזו מהתחייבויותיו לאחרים לרבות לא לקבלני משנה ,אלא אם קיבל מראש ובכתב את
הסכמת הרכבת.

.8

את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים דלעיל ,ייקח הקבלן בחשבון בעת הגשת הצעתו ,לא תשולם לו
כל תוספת מחיר עבורן והן תהיינה כלולות במחירי העבודה ,כנקוב במכרז/חוזה זה.

פרק  – 00מוקדמות

00.06

כללי (בא להחליף את סעיף  00במפרט הכללי)

 .1תחום הפרק
פרק  00כולל את הסעיפים הכלליים הנוגעים לביצוע עבודות התחזוקה עפ"י חוזה רכבת ,כפי וככל
שיבוצעו על ידי הקבלן ועל סמך פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית ,אופני המדידה
המצורפים לפרקים והמחירון הערוך עפ"י כל המסמכים הללו .הסעיפים הכלליים שבפרק מתייחסים
לכל המסמכים במכרז/חוזה ולזיקות הגומלין שביניהם.
בסעיפי פרק  00מוגדרים התנאים לביצוע כל העבודות נשוא החוזה וכן אופני מדידה לצורך
התחשבנות ותשלום ,אשר חלים במשותף על כל פרקי העבודות הכלולות בחוזה.
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 .2הגדרות
ההגדרות הבאות כוחן יפה במסמכי מכרז זה:
המזמין -

רכבת ישראל בע"מ (באמצעות אגף בטיחות) ,להלן "הרכבת".

הקבלן -

המציע שהצעתו זכתה במכרז.

מנהל החוזה  -מי שהוסמך ע"י רכבת ישראל לנהל חוזה זה.
המפקח -

נציג הרכבת ,שהוסמך במפורש ובכתב על ידי מנהל אגף בטיחות ,כמי שפועל בשם
הרכבת ואחראי על בדיקת יישום וביצוע העבודה ע"י הקבלן.

משגיח בטיחות  -עובד רכבת אשר הודרך והוסמך לשמש משגיח בטיחות ע"י חטיבת בטיחות וללוות
את עבודת הקבלן בהתאם לדרישות והנחיות הבטיחות.
צופה מסילה  -עובד קבלן אשר עבר הדרכה ייעודית בטיחותית והוסמך ברכבת לשמש כצופה
מסילה ,למתן אזהרה מפני התקרבות רכבות לקבוצות עובדים אשר נמצאות מעבר
לגדר הפרדה ,במרחק מעל  2.35מ' מציר המסילה.
החוזה -

פירושו טופס החוזה לביצוע העבודה (ערוך לפי הנוסח המצורף) ,הצעתו של הקבלן,
תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן ,המפרט ,המחירון והתכניות ,וכן כל מסמך
אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

תנאים חוזיים  -פירושם תנאי החוזה לביצוע העבודה על ידי קבלן של הרכבת (מסמך .)B
המפרט הכללי  -המפרט הכללי לעבודות בניה במהדורתו העדכנית ,בהוצאת הוועדה הבין-משרדית
בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי ,משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה
ומע"צ (האוגדן הכחול).
המפרט המיוחד  -המפרט המיוחד פירושו מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה,
הדרישות הנוספות ,השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי ,לרבות תנאים
מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
המפרט -

המפרט פירושו הכללי והמפרט המיוחד .המפרט מהווה תוספת לחוזה וחלק בלתי
נפרד ממנו.

הזמנת עבודה/קריאה/מטלה  -הוראת ביצוע שתימסר לקבלן מעת לעת ע"י הרכבת או בא כוחה .סוג
הקריאה (קריאת חרום ,קריאה דחופה ,קריאה רגילה) אשר יכתיב את פרק הזמן
המקסימאלי להתייצבות הקבלן בשטח (כמפורט במסמכי המכרז) וקביעת משך זמן
ביצוע העבודה ו/או התיקון ,יקבעו בלעדית ע"י המפקח או בא כוחו.
ליקוי מהותי בעבודת הקבלן  -הינו ליקוי בביצוע עבודה כלשהי אשר לדעת הרכבת עלולה לסכן חיי
אדם ,בוצעה באופן רשלני ומנוגד להוראות המפרט הטכני או מנוגד לתקנות
בטיחות ,או כל תקנה ממשלתית אחרת .הרכבת הינה הפוסק הבלעדי באם הליקוי
הינו מהותי.
המבנה -

פירושו הפרויקט ההנדסי נשוא החוזה ,הכולל :הקמת מבנים ,שיקום ,תיקון ו/או
עבודות הנדסיות אחרות כלשהן ,המבוצעות לפי מסמך .B

מסילה -

מסילת רכבת (קרויה גם מסילת ברזל) היא המסלול המיוחד שעליו נוסעת הרכבת,
בנויה מזוג פסי פלדה המחוברים לאדנים השקועים ברבד העשוי מחצץ ויוצרים יחד
את פסי רכבת.

מסילה כפולה  -מקום בו מותקנות  2מסילות רכבת או יותר ,זו בצד זו.
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גבריט -

רצועת קרקע במרחק של  2.35מ' לכל כיוון מציר המסילה .זהו האזור בו נעה הרכבת
ובו ניתן לבצע עבודות רק בפיקוח משגיח בטיחות רכבתי ותוך נקיטת אמצעי
בטיחות נוספים כמוגדר בנספח הבטיחות המצורף למכרז/חוזה זה.

סימנורים -

מתקני איתות חשמליים המוצבים על עמודים לאורך מסילות והמשמשים לבקרה על
תנועת הרכבות .הסימנור מסמן לנהג הרכבת האם קטע המסילה אליו הרכבת נכנסת
הינו פנוי.

חומרים -

חומרים יוגדרו כמצוין בסעיף  00.44להלן .לעניין חוזה זה "חומרים" פירושם
חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה ,למטרת ביצוע העבודה והשלמתה,
לרבות אביזרים ,מוצרים וכ"ד.

מעבדה -

לבדיקות הדרושות עפ"י חוק או תקנות ולבדיקות התאמה לתקנים ,מעבדה מאושרת
ע"י הממונה על התקינה במשרד התמ"ת .לבדיקות אחרות  -מעבדה שתאושר ע"י
המפקח .מעבדת שדה – מעבדה מוסמכת ומאושרת המהווה נציגות קבועה באתר ,של
המעבדות לעיל.

המחיר כולל  -להלן" :המחיר כולל"" ,העבודה כוללת"" ,המלאכה כוללת"  -פירושו כי בנוסף
לעבודות המפורטות בתכניות ,במפרט וביתר מסמכי החוזה כולל המחיר גם את
העבודות המפורטות בהמשך לפסקה.
שווה ערך (ש"ע) ( -יש לקרוא הגדרה זו ביחד עם סעיף  00.20בנספח זה) .בכל מקום שבו הוזכר
במסמך ממסמכי החוזה  -כחלופה לחומר או מוצר מסוים הנקובים בשמם המסחרי,
או בשם היצרן ,או בשם המפעל המייצר אותם  -פירושו חומר או מוצר שווה ערך
מבחינת הטיב ,האיכות ,המידות ,הצבעים וכל תכונה נוספת לחומר או למוצר הנקוב
כאמור .איכותו וסוגו של חומר או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם של
המפקח.
לא יימדד -

להלן" :לא יימדד"" ,לא תינתן תוספת"" ,על חשבון הקבלן"" ,לא יימדד בנפרד",
"ללא תשלום" וכד'  -פירושו שלא תימדד המלאכה שאליה מתייחסת הפסקה ורואים
אותה ככלולה בשכר החוזה/במחיר היחידה וזאת מבלי היותה מפורטת.

יימדד בנפרד  -להלן" :יימדד בנפרד"  -פירושו שלגבי המלאכה שאליה מתייחסת הפסקה קיים סעיף
במחירון.
 .3חוקים ותקנות
כל עבודות הקבלן יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים ,לתקנות ולצווים של ממשלת ישראל ,או
רשויות מוסמכות (לרבות רשות כבאות ,הג"א משטרה ,חברת חשמל ,חברת בזק וכד') .המפקח רשאי
לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב מטעם הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה
לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש.
 .4תקנים
במכרז/חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים עפ"י כל התקנים והמפרטים
הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים (כולל מהדורות זמניות) עד ליום ביצוע העבודות .כל
האביזרים החומרים והציוד שבו ישתמש הקבלן יענו על התקנים המקובלים ,ובין היתר:
 )1ת"י  - 4273גדרות ורשתות פלדה.
 )2תקן  ISOת"י  1001 - 2000מחייב לעבודה ברכבת ישראל.
 )3תקן  - 1142מעקות ומסעדים.
 )4תקן פלדה לרשתות מרותכות  4466 -חלק .4
 )5תקן הגלוון .118 -
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תאור ההתקשרות
ההתקשרות נשוא חוזה זה הינה התקשרות מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה ,הקמה ושיקום גדרות
באזור צפון.
העבודות תכלולנה בין היתר:
 .5.1תחזוקה חודשית כוללת.
 .5.2הקמת גדרות בטיחותיות או אחרות בהתאם לדרישת הרכבת.
 .5.3הקמה ותיקון של מעקות הולכי רגל.
 .5.4עבודות תחזוקה ותיקונים של גדרות בטיחות או אחרות.
 .5.5שיקום גדרות רכבת קיימות.
 .5.6החלפת גדרות רכבת קיימות.
 .5.7פירוק גדרות ישנות עפ"י הנחיית המפקח ופינויים משטח הרכבת.
 .5.8התקנה ו/או תיקון שערים עפ"י הנחיות המפקח.
 .5.1פירוק ,חידוש/החלפה או התקנה של שלטים לאורך גדרות הרכבת או בכל מקום אחר,
בהתאם לדרישות הרכבת.
 .5.10ביצוע עבודות גידור שונות בהתאם למפורט במחירון.
 .5.11עבודות רג'י.

.6

אופני הפעלת הקבלן
הקבלן יפעל לביצוע עבודו ת במסגרת החוזה באופנים הבאים:
א .תחזוקה חודשית כוללת
 )1הקבלן יבצע תחזוקה חודשית (פאושלית חודשית) הכוללת את כלל העבודות
המפורטות במפרט הטכני המיוחד.
 )2מובהר בזאת כי הרכבת תהא רשאית להפעיל את הקבלן לפי סעיפי פרק  7למחירון באזור
צפון כהגדרתו במסמכי המכרז .במקרה זה יסייר הקבלן במשך כל החודש לאורך כל גדרות
הרכבת באזור הצפון ,יאתר פרצות וליקויים בגדרות הרכבת ויתקנן באופן מידי כמפורט
במפרט הטכני המיוחד.
)3
)4

)5
)6

)7

)8

תקופת התארגנות  -במידה ותפעיל הרכבת את הקבלן עפ"י סעיף זה ,תינתן לקבלן תקופת
התארגנות של חודש לכל היותר לפני תחילת ביצוע המטלה.
תקופה מינימאלית למתן מטלה עפ"י סעיף זה  -שטחים שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית
כוללת ,ככל שיימסרו ,יועברו לקבלן לתחזוקה לתקופה מינימאלית של  12חודשים מיום
קבלת המטלה.
בתום  12החודשים ,רשאית הרכבת להאריך את תקופת התחזוקה בשטחי התחזוקה (כולם
או חלק ם) ,לתקופה של שנה נוספת או חלקה וכך עד לסיום תקופת ההתקשרות עם הקבלן,
בהתאם לתקופת החוזה .במקרה של הארכת תקופת התחזוקה לתקופה נוספת ו/או הפסקת
התחזוקה ,תמסור על כך הרכבת הודעה לקבלן לפחות  30יום מראש.
במהלך תקופת ההתקשרות ,הרכבת תהא רשאית למסור לקבלן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת בקווים חדשים אשר יופעלו/יתווספו באזור הצפון.
כמו כן ,לרכבת שמורה הזכות להפעיל את הקבלן בכל קטע רכבתי נוסף במסגרת סעיף זה
(תחזוקה חודשית כוללת) והדבר יעשה בהתאם לצרכיה ומבלי שהרכבת תידרש לתת לקבלן
הסבר כלשהו באשר לשטח שיימסר לו.
היעדר בלעדיות  -בדומה לכלל העבודות עפ"י חוזה זה ,במידה והוחלט להפעיל את הקבלן
בסעיף התחזוקה הכוללת ,ובמקרה בו הרכבת תהא סבורה ,כי הקבלן לא מבצע את העבודות
שהוגדרו לו בקטעי התחזוקה לשביעות רצונה ,רשאית הרכבת להתקשר עם גורם אחר
לביצוע עבודות התחזוקה הכוללת ,לרבות קבלן ממתין כהגדרתו במסמכי ההזמנה להשתתף
במכרז ,ולקבלן לא תהא כל טענה כלפי הרכבת בעניין זה.
עוד רשאית הרכבת להפחית את השטחים שלא תוחזקו כראוי בקטע ספציפי זה מתוך שטחי
התחזוקה הכוללת בחודש זה ,ועל הקבלן יהיה להשלים עבודות אלו עד לשביעות רצונה של
הרכבת ,ללא תשלום נוסף .בנוסף הקבלן יחויב בפיצוי המוסכם המופיע בחוזה.
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ב .עבודות תחזוקה חד-פעמיות
הקבלן יבצע עבודות שונות חד פעמיות אשר תימסרנה לו מעת לעת בהתאם לדרישת ולצרכי
הרכבת .התמורה בגין ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל ,תשולם לקבלן בהתאם לסעיפי
המחירון.
.7

ככלל ,יובהר ויודגש כי אין הרכבת מתחייבת להזמין עבודות כלשהן ,כהגדרתן לעיל ,בהיקף כלשהו
מהקבלן ,וכן כי היקף העבודות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ושיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.

.8

מודגש בזאת כי הפעלת הקבלן הן בתחזוקה חודשית כוללת והן בסעיפי עבודות תחזוקה חד-
פעמיות ,תעשה באמצעות הוראת ביצוע ,קרי "קריאה""/מטלה" (קריאות חרום/דחופות/רגילות)
שימסרו לקבלן מעת לעת ע"י נציג אגף בטיחות ברכבת .הקבלן יתארגן לביצוע המטלה ויחל
בביצועה בפרק זמן שיוגדר ע"י המפקח בהתאם לסוג הקריאה ,כפי שפורט לעיל ולהלן .מועד מסירת
המטלה ע"י המפקח לקבלן ,יחשב מועד שליחתה בפקס ,בדוא"ל ,במסירה ידנית ,הודעה טלפונית
(טלפון קווי/סלולארי).

.1

סיור מוקדם עם נציג הרכבת
בכל מטלת עבודה יערך סיור מוקדם בשטח בהשתתפות הקבלן ונציג הרכבת ,אלא אם
נקבע אחרת ע"י נציג הרכבת .בסיור יוגדרו ע"י נציג הרכבת הצרכים לביצוע העבודה ,לו"ז
נדרש וגבולות העבודה.

 .10כל העבודות נשוא החוזה תבוצענה בהתאם לדרישות המפרט הטכני המיוחד שלהלן.

00.00

היקף המפרט

 .11פרק המוקדמות מתבסס בחלקו על סעיפי המפרט הכללי וכן על המפרט הטכני המיוחד בחוזה זה,
הבא להשלים את המפרטים הכלליים המצוינים לעיל .כל האמור במפרט הטכני המיוחד בא
להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרטים הכלליים ואינו מבטל אותם ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ,או נובע באופן חד משמעי בניסוח דרישות המפרט המיוחד.
 .12סעיפים משלימים לסעיפים השונים במחירון או מתוארים בתכניות במידה ויהיו קיימות ובמפרטים
המיוחדים והכלליים ויש לראותם כאילו נכתבו במחירון/בתכניות.
 .13מחירי היחידה לעבודות השונות כפי שיפורטו ע"י הקבלן בהצעתו ,יהוו תמורה מלאה לביצוע
מושלם של העבודה ,כולל :אספקה ,הובלה ,העמסה ופריקה ,ציוד ,כ"א ,התקנה ,חומרים ,עבודות,
ניקוי וסילוק עודפים ופסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה לסילוק פסולת ,וכל הדרוש לביצוע
העבודה עד סיומה .הכל בהתאם לכל הנאמר במפרט הטכני המיוחד שלהלן ,על כל פרקיו וחלקיו גם
במקרים בהם לא צוין במפורש שהנאמר כלול במחירים או שלא ישולם עליו בנפרד.

00.00

תכנית עבודה  -כללי

 .14מעת לעת ומידי שנה בהתאם לשיקולי הרכבת נקבעת תכנית עבודה שנתית לביצוע שיקומי גדר
במקומות שונים לאורך המסילות ,לרבות מתחמים ותחנות וכל מקום אחר לפי שיקולי הרכבת.
 .15את תכנית השיקום קובע מנהל החוזה ,תכנית זו מגדירה לקבלן את אזורי וזמני ביצוע שיקום
הגדרות הנדרש בכל שנה.
 .16תכנית העבודה תוגש לקבלן לרוב בתחילת כל שנה .בהתאם לתכנית זו על הקבלן לדאוג להגיש
לרכבת לו"ז מפורט לביצוע תכנית העבודה בהתאם לפרקי הזמן שיגודרו מראש ע"י הרכבת.
לו"ז לביצוע של הקבלן יוגש למפקח תוך שבועיים מרגע קבלת תכנית העבודה מאת הרכבת .על
הקבלן לוודא ולהיערך עם מספיק צוותי עבודה לביצוע כל מטלות העבודה שיפורטו בתכנית
העבודה.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

-1-

 .17למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי בנוסף לעבודות הכלולות בתכנית העבודה ,הקבלן יעמוד לרשות
הרכבת ויהיה זמין לביצוע עבודות נוספות נשוא חוזה זה ,בכל זמן ובכל מקום בהם יידרש לכך.
 .18תכנית עבודה זו תבוקר ותאושר מראש ע"י הרכבת .לרכבת שמורה הזכות לתקן ולשנות תכניות
אלה בהתאם לצרכיה ולסדרי העדיפויות הקיימים ברכבת ואו מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.
 .11מובהר בזאת כי תכנית העבודה שתגבש הרכבת הינה תכנית מחייבת ,אולם עם זאת לרכבת שמורה
הזכות לשנותה בהתאם לצרכיה .במידה ויחול שינוי בתכנית העבודה המתוכננת הרכבת תודיע על
כך לקבלן מבעוד מועד.
 .20נוסף על תכנית העבודה למטלות שיקום גדרות ,הקבלן יכין תכנית עבודה לביצוע תחזוקה חודשית
כוללת ,כמפורט בסעיף "עבודות תחזוקה חודשית כוללת" בפרק  7למפרט הטכני.

00.00

ניהול יומן עבודה

 .21במהלך ביצוע העבודה ינהל הקבלן יומני עבודה עפ"י כל דין.

00.01

קריאות וזמני תגובה/התייצבות באתר

 .22על הקבלן להיות זמין וערוך בכל שעות היממה ( )24/7לקבלת קריאות/מטלות ולביצוען כהגדרתן
במסמכי המכרז .להלן פרוט סוגי הקריאות/מטלות להן יידרש הקבלן מעת לעת ע"י הרכבת/המפקח
וזמני התגובה בהם מחויב הקבלן לעמוד:
א .קריאת חרום " -קריאת שבר המשביתה פעילות" (תקלות שיש לתקנן באופן בהול לצורך טיפול
במפגעי בטיחות ו/או סכנה לשלום הציבור ,הגורמים ו/או העלולים לגרום לנזקים חמורים ,ביום,
בלילה ,בשבתות ובחגים) ,על הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא עליו להתייצב באתר בו ארעה
התקלה תוך  0שעות (במילים :שלוש שעות) מרגע קבלת קריאה כאמור ,כשהוא ערוך לתחילת
ביצוע מיידי מרגע ההתייצבות ,באמצעות כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע איכותי ומושלם,
במסגרת משך הזמן שנקבע ע"י המפקח.
מודגש בזאת כי למרות הצורך הבהול ,ביצוע עבודה במסגרת קריאת חרום לא ישמש בשום תנאי
סיבה שלא לנקוט בכללי הבטיחות הנדרשים.
בעבור קריאת חרום ,יהיה זכאי הקבלן לקבל תוספת על התמורה המגיעה לו עפ"י סעיפי המחירון,
אשר ימדדו בנפרד.
מודגש בזאת כי התשלום בגין קריאת חרום לקבלן תינתן אך ורק במידה והקבלן נקרא לביצוע
המטלה מעבר לשעות העבודה .מודגש בזאת כי במידה וקיים צוות תחזוקה בשטח או כל צוות
עבודה אחר מטעם הקבלן ,והצוות הוקפץ ע"י המפקח לטיפול בקריאת חרום ,לא תשלום תוספת
בגין קריאת חרום.
כמו כן ,מודגש בזאת ,כי במידה ובטווח של עד  8שעות מהרגע בו הוזעק צוות החרום ,תתרחש
קריאת חרום נוספת ,טיפול צוות החרום בקריאה הנוספת ,יהיה כלול במחיר היחידה (ייחשב
כקריאה אחת) ולא ישולם בגין כך תוספת כלשהי.
ב .קריאה דחופה " -קריאת שבר דחופה" (תקלות שוטפות 24 ,שעות ביממה לא כולל שבתות
וחגים) ,על הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא עליו להתייצב באתר בו ארעה התקלה תוך  20שעות
(במילים :עשרים וארבע שעות) מרגע קבלת קריאה כאמור ,כשהוא ערוך לתחילת ביצוע מיידי
מרגע ההתייצבות ,באמצעות כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע איכותי ומושלם ,במסגרת
משך הזמן שנקבע ע"י המפקח.
מודגש בזאת כי קריאת חרום תחשב במקרה שהצוות יגיע לטיפול בקריאה מחוץ לשעות העבודה
השגרתיות.
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מודגש בזאת כי למרות הצורך הדחוף ,ביצוע עבודה במסגרת קריאה דחופה ,לא ישמש בשום תנאי
סיבה שלא לנקוט בכללי הבטיחות הנדרשים.
ג .קריאה רגילה " -קריאה שוטפת לתיקון תחזוקתי מונע" (עבודות שוטפות שאינן עונות על
ההגדרות המפורטות לעיל של "קריאת שבר המשביתה פעילות" ו"קריאת שבר דחופה") ,כגון
החלפת גדרות ,התקנת מעקות חדשים וכד' .על הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא עליו להתחיל
בביצוע העבודה תוך  72שעות (במילים :שבעים ושתים שעות) מרגע קבלת קריאה כאמור ,כשהוא
ערוך לתחילת ביצוע מידי מרגע ההתייצבות ,באמצעות כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע
איכותי ומושלם ,במסגרת משך הזמן שנקבע ע"י המפקח.
בכל עבודה במסגרת קריאה רגילה ,יערך סיור מוקדם בשטח בהשתתפות הקבלן ונציג הרכבת,
אלא אם נקבע אחרת ע"י נציג הרכבת.
בכתב המטלה יוגדר מועד סיום העבודה .על הקבלן להיערך בהתאם באמצעות כוח אדם מיומן
וציוד מתאים לביצוע איכותי ומושלם במסגרת הזמן שהוגדר בכתב המטלה.
 .23למען הסר ספק ,בעבור ביצוע עבודות במסגרת קריאה דחופה ו/או קריאה רגילה ,לא יהיה זכאי
הקבלן לכל תוספת ,והתמורה שתינתן לו בעבור עבודתו תהיה כלולה במחיר הסעיף הרלוונטי
לביצוע העבודה עפ"י הנקוב במחירון.
 .24מוסכם בזאת כי סוג הקריאה וקביעת משך זמן ביצוע העבודה ו/או התיקון יקבע בלעדית ע"י
המפקח או בא כוחו ,שיחייב את הקבלן ללא זכות ערעור מצדו .כמו כן ,במידה וקצב העבודה לא
יספק את המפקח ,יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.
 .25מודגש בזאת כי דחיית מועד טיפול הקבלן בקריאה/מטלה מעבר לזמן הנקוב ביחס לכל סוג קריאה
כמפורט לעיל ,תתאפשר רק לאחר שקיבל הקבלן אישור בכתב מנציג הרכבת .למען הסר ספק ,היה
ולא קיבל הקבלן אישור לדחיית מועד הטיפול ,עליו לעמוד בזמנים הנדרשים וכל איחור יחשב
כהפרת דרישות המכרז.

00.07

קביעת סדרי עדיפות בעבודה ועבודה במועדים חריגים

 .26תחזוקת הגדרות בסביבת המסילה מתאפיינת בעבודות העלולות לגרום להפרעה לתנועת הרכבות.
עקב כך ,על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך סופי שבוע ולילות תבוצע עבודה מרובה לאורך
המסילות ועליו להיערך בהתאם עם מס' צוותי עבודה לעבודה במקביל ,מס' הצוותים ישתנה
בהתאם לעבודות הנדרשות ובהתאם למס' משגיחי הבטיחות שיצוותו לקבלן ע"י הרכבת מעת
לעת .למען הסר ספק ,לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה בגין חוסר במשגיחים ואי מתן אישור
עבודה או בגין אי התאמה בין מס' המשגיחים למס' צוותי העבודה של הקבלן.
 .27יהיה זה בסמכותו המלאה של המפקח לקבוע ,מפעם לפעם ,את סדר עדיפותן של העבודות השונות
שיש לבצע במסגרת חוזה זה (לרבות עבודה בקטעים בלתי רצופים) והדבר לא יוכל לשמש לקבלן
כעילה לתביעות מכל סוג שהוא.
 .28למרות המגבלות העלולות לנבוע מהאמור לעיל ,יהיה זה מחובתו של הקבלן לסיים את העבודות
במסגרת לוח הזמנים שנקבע וללא תוספת למחירי היחידה שבמחירון.
 .21כמו כן ,יהיה זה בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע או מכל סיבה או
מגבלה אחרת ,על הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת עבודה אחת ,לרבות :עבודת לילה ,עבודה רציפה
לאורך כל היממה ,עבודה בסופי שבוע ובמועדי ישראל.
 .30עבודה בשבתות ובמועדי ישראל תהיה כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים וזאת באחריות
הקבלן .במידה והקבלן עובד עם עובדים יהודיים ,עליו להציג אישורי עבודה בשבת כנדרש ע"י משרד
התמ"ת.
 .31הקבלן מצהיר בזאת כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים ומועדי העבודה החריגים והלא
חריגים וכן המגבלות וההנחיות השונות כפי שפורטו לעיל ולא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה
באי הכרת תנאים ומגבלות אלו.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
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זמינות ונוכחות הקבלן

 .32על הקבלן ועובדיו להיות נוכחים ופעילים בהתאם לתכנית העבודה והמטלות שתימסרנה לקבלן
מעת לעת .על העובדים להישמע להנחיות הבטיחות הנוגעות לעבודה בקרבת מסילת הרכבת,
כמפורט בנספח הבטיחות ובהתאם להוראות המפקח בשטח והוראות ממונה הבטיחות מטעם
הרכבת.
 .33באחריות הקבלן לוודא שמנהל העבודה וראשי הצוותים מטעם הקבלן יהיו זמינים לקשר (טלפוני,
הודעות סמס ,דוא"ל) בכל ימות השבוע ושעות היממה ,לרבות שבתות וחגים (למעט ביום הכיפור).
 .34עבודות חרום יבוצעו בכל שעות היממה אך ורק לפי הוראה מיוחדת של המפקח.
 .35עקב הפעילות הרגילה והשוטפת ברכבת והן עקב פעילות מיוחדת שתיערך בשטח העבודה ,יתכן
והקבלן יהיה חייב להפסיק/להמשיך את העבודות המבוצעות בשעות הרגילות של היום ולבצען
בשעות חריגות .שינוי לוחות הזמנים לביצוע העבודה ,בכפיפות לפעילות הרכבת ,לא יהווה עילה לכל
תוספת תשלום.
 .36הקבלן מצהיר שהוא התחשב בהפסקות העבודה ובשעות העבודה החריגות ,כאמור ,במחירי
היחידה והוא מוותר מראש על תביעות כלשהן בקשר לכך.
 .37נוכחות מנהל העבודה/ראש הצוות (להלן בסעיף זה" :נציג הקבלן") במעמד מסירת עבודה  /סיור
פיקוח  /אישור ביצוע לעבודות
א .בעת קיום סיורי מסירת עבודה ,סיורי פיקוח וסיורים לצורך אישור ביצוע לעבודות ,נוכחות נציג
הקבלן הינה חובה.
ב .נציג הקבלן חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמנת המפקח לאישור העבודה
בשטח .מודגש בזאת כי במידה ותיאם נציג הקבלן סיור פיקוח/מסירה/אישור ביצוע לעבודות
שלא בוצעו או לא הושלמו במלואן ,בהתאם להגדרת שלב הביצוע (קריאת "שווא") ,הקבלן יישא
בעלות שעות עבודת המפקח.
ג .התנועה בשטח בעת הסיור הינה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4×4לטובת סיור משותף
וכל דבר נוסף הנחוץ לקיום הסיור.

00.09

הקבלן ועובדיו ,הופעה והתנהגות

 .38למפקח/רכבת זכות לדרוש מהקבלן הוספה ותגבור של צוותי עבודה ,בכל כמות ,בכל יום ובכל שעה,
במידה והדבר נראה לו הכרחי לביצוע תקין ולהחשת קצב העבודה ,הן בימים רגילים והן בימים
בהם מתרחשים מצבים דחופים או פעילות מיוחדת ,בכל מקרה לא ישולם לקבלן תוספת עבור כך.
 .31הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים שיהיו מתאימים ומנוסים ,בעלי רקע ורמה
מקצועית נאותה בעבודות אלו ובעלי כושר עבודה ושהעסקתם אושרה ע"י הרכבת .הקבלן מתחייב
להמציא לפי דרישת בא כוח הרכבת את רשימת עובדיו אשר עומדים לעבוד לאישורו.
 .40הרשות נתונה בידי המפקח לפסול עובדים שלא ייראו מתאימים ועל הקבלן להפסיק מיד את עבודתו
של עובד אשר לפי דעתו של המפקח אינו רצוי או אינו מתאים ולהחליפם באחרים מתאימים .למען
הסר ספק ,הרכבת לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו,
או עשויים להיג רם לו בשל כך שהמפקח דרש את הפסקת עבודתו של עובד מסוים או בשל כך שסרב
לאשר קבלת עובד לעבודה.
 .41מבלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לקבל את אישור הרכבת להעסקתם של עובדיו ,מתחייב
הקבלן שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל ו/או שהינם קטינים
והכל אלא אם קיבל אישור מפורש ובכתב לכך מאת הרכבת ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדית תהיה
רשאית הרכבת שלא לאשר העסקת עובדים כאמור.

רכבת ישראל בע"מ
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 .42התנהגות נאותה  -הקבלן ועובדיו מייצגים את הרכבת ועליהם מוטלות החובות לייצוג הרכבת
ולשרות והתייחסות אדיבה לציבור משתמשי ועובדי הרכבת באופן האדיב והמסור ביותר .למען הסר
ספק מובהר כי אין בביטוי "מייצגים" כדי להקנות לקבלן ו/או לעובדיו את הסמכות ו/או הכוח
המשפטי לפעול בשם הרכבת ו/או מטעמה ו/או לזכותה ו/או לחייבה.
 .43הקבלן ידאג להופעתם המסודרת של עובדיו בכל עת .כל העובדים יהיו תמיד נקיים ובלבוש מלא:
חולצה עם שרוולים ,אפוד זוהר ,מכנסיים ארוכות ונעלי בטיחות .האפודים הזוהרים יהיו בצבע
אחיד ויישאו בצורה מובלטת את שם הקבלן.
 .44המפקח רשאי בכל עת לפסול כל עובד של הקבלן מלעבוד בשרות הרכבת ,זאת מכל סיבה הקשורה
להתנהגות ,או להופעה ,או מכל סיבה אחרת הקשורה לטובת הרכבת .כמו כן ,רשאי המפקח לקנוס
את הקבלן על כל ליקוי בהופעה או בהתנהגות עובדיו.

00.60

אישור עובדי הקבלן

00.66

השגחה מטעם הקבלן – מנהל פרויקט ,מנהלי עבודה וראשי צוותים

 -כמפורט בחוזה.

 .45מנהל פרויקט
א .מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט יהיה הקבלן עצמו או מי מטעמו.
ב .מובהר בזאת ,כי מנהל הפרויקט יהיו עובד אורגני (ראה הגדרה לעובד "אורגני" להלן) של הקבלן.
ג .מינוי מנהל הפרויקט יאושר מראש על ידי הרכבת.
ד .מתוקף תפקידו ,מנהל הפרויקט יהיה הגורם אשר באחריותו לתאם את כל פעילות הקבלן
בהתאם לדרישות החוזה על כל תכולתו ומפרטיו.
ה .מנהל הפרויקט יהיה החוליה המקשרת בין נציגי הרכבת לבין הקבלן והצוותים מטעם הקבלן
בשטח.
ו .מול מנהל הפרויקט יתאם המפקח את סדר העבודות ואיעוןעו8תו יערוך המפקח סיורים להצגת
העבודות הנדרשות וקבלתן לאחר ביצוע.
ז .מתפקידו לתאם את כלל התאומים הנדרשים מול גורמי הרכבת ו/או גורמים חיצוניים ,בטרם
בצוע העבודה ,לרבות תאום משגיחי בטיחות מול חטיבת בטיחות וכד'.
ח .מנהל הפרויקט אחראי מטעם הקבלן על עמידה בלו"ז ובאיכות ביצוע העבודה .כמו כן ,מחובתו
לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמנת המפקח לאישור העבודה בשטח .במידה ותאם
סיור פיקוח/מסירה/אישור ביצוע לעבודות שלא בוצעו או לא הושלמו בהתאם להגדרת שלב
הביצוע (קריאת "שווא") הקבלן יישא בעלות שעות עבודת המפקח.
ט .מנהל הפרויקט יהיה אחראי לוודא שבכל זמן ראשי הצוותים וכל מי המועסק ע"י הקבלן
ובאחריותו ,עברו הדרכות בטיחות ,תקשורת וביטחון התקפות לשנה .כמו כן ,הוא יהיה אחראי
לתיאום הדרכות בטיחות ותקשורת מול הגורמים המדריכים ברכבת.
י .מנהל הפרויקט מחויב להצטייד בטלפון נייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס
והודעות ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח.
במידה ואינו זמין ,מכל סיבה שהיא ,עליו להודיע לנציג הרכבת את פרטי הקשר של מחליפו.
יא .מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להעסיק את מנהל הפרויקט ,כנדרש לעיל ,באופן קבוע משך
כל תוקפו של החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז.
משך תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן הזוכה לא יהא רשאי להחליף את מנהל הפרויקט ,אלא
לאחר קבלת אישור הרכבת לכך ,מראש ובכתב.
ב כל מקרה שבו יבקש הקבלן להחליף את מנהל הפרויקט ,יגיש הקבלן למפקח מראש ובכתב
בקשה לאשר החלפה כאמור ,במסגרתה יציין ,בין היתר ,את פרטי מנהל הפרויקט המחליף,
השכלתו וניסיונו .למען הסר ספק ,מנהל הפרויקט "המחליף" יהיה חייב לעמוד בדרישות
המפורטות לעיל.
 .46ראש צוות
א .כללי:
 )1לכל צוות עובדים בשטח ימונה ראש צוות שיתודרך בנושאי בטיחות ועבודה ליד מתקני
תקשורת (ראה נספח בטיחות ונספח עבודה בסמוך למתקני תקשורת רכבתיים).
 )2לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת הקבלן ימנה צוות סיור ותחזוקה קבוע (כמוגדר
במפרט הטכני) אחד לכל הפחות ,אשר יעבוד תחת ניהולו של ראש צוות קבוע אף הוא.
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מודגש בזאת כי צוות קבוע זה (לרבות ראש הצוות והעובדים) לא יבצע עבודות החורגות
מדרישות פרק תחזוקה חודשית כוללת אלא אך ורק באישור מפורש של המפקח .לצורך
ביצוע עבודות שאינן נמנות על דרישות פרק תחזוקה חודשית כוללת ,ימנה הקבלן ראשי
צוותים ועובדים נוספים אחרים.
מובהר בזאת כי ראש הצוות יהיה הקבלן עצמו או מי מטעמו.
מובהר בזאת ,כי ראש הצוות יהיו עובד אורגני (ראה הגדרה לעובד "אורגני" להלן) של הקבלן.
מינוי ראש הצוות יאושר מראש על ידי הרכבת והדבר מהווה תנאי להוצאת מטלה.
ראש הצוות יהי ה נוכח בקביעות בשטח העבודה ויהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות,
לבטיחות העובדים ובכלל.
היעדרו של ראש הצוות ללא הסכמה מראש מצד המפקח יכול לשמש עילה מספקת להפסקת
העבודה ,על כל המשתמע מכך.
ראש הצוות מחויב להצטייד בטלפון נייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס
והודעות ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח.
במידה ואינו זמין ,מכל סיבה שהיא ,עליו להודיע לנציג הרכבת את פרטי הקשר של מחליפו.

"עובד אורגני"  -מעובדי המציע בלבד ,דהיינו ,שכרו של העובד משולם ככלל על ידי המציע במועד הגשת
ההצעות.

00.62

מודד מוסמך ,מנהל עבודה מוסמך

במסגרת המכרז הקבלן נדרש לעיתים לבצע עבודות בניה ,שיקום ופיתוח תשתיות ,לצורך עבודות אלו על
הקבלן להעסיק:
 .47מודד מוסמך
א .לעיתים יידרש הקבלן להעסיק בתקופת הביצוע מודד מוסמך רשום .המודד יהיה נוכח באתר
העבודה במידת הצורך .העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה
להפסקת העבודה ע"י המפקח ,עד לשובו של המודד לאתר העבודה.
ב .המודד יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה ,וזאת ללא כל
תשלום נוסף .המודד יגיע עם ציוד מלא ,כולל דיסטומט.
ג .העסקת המודד מותנית באישור המפקח מראש.
 .48מנהל עבודה מוסמך
א .לעיתים יידרש הקבלן להעסיק בתקופת הביצוע מנהל עבודה שהינו בעל תעודת הסמכה מנהל
עבודה מוסמך לענף הבניין (בניה ובניה הנדסית) או לעבודות ביצוע כבישים ,תשתית ופיתוח לפי
העניין מטעם משרד התמ"ת כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח – 1188
ו בכפוף לנוהל מנהלי עבודה לעבודות בניה ,בניה הנדסית ,עבודות תשתית ופיתוח (כנדרש בתנאים
מיוחדים לחוזה).
ב .מנהל העבודה המוסמך יהיה בעל ניסיון של  5שנים לפחות בעבודות בניה הנדסית.
ג .הקבלן הזוכה יפרט את הנתונים והכישורים של מנהל העבודה לפני תחילת ביצוע העבודות.
ד .מנהל העבודה יאושר ע"י המפקח בטרם יחל עבודתו.
 .41העסקת מודד מוסמך ו/או מנהל עבודה מוסמך אינה קבועה ותידרש לעיתים עפ"י צורך כאמור,
לפיכך רשאי הקבלן להציג הסכם התקשרות/התחייבות החתומה מגורם מקצועי ,כאמור ,המספק
לקבלן את השרות הנדרש ושהינו עומד בתנאים הנדרשים כמפורט לעיל .הצגת הסכם
התקשרות/התחייבות החתומה בצרוף תעודת ההסמכה ופרטי הניסיון הנדרשים ,תהווה תנאי
לחתימת חוזה.
 .50אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי המודד ו/או מנהל העבודה אינם עומדים בדרישותיו
או שכישוריהם נמצאו לא מתאימים ,הם יפסלו ע"י המפקח ,גם אם אושרו קודם לכן .במקרה כזה
הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.
 .51המפקח רשאי לדרוש החלפת המודד ו/או מנהל עבודה ,בלי לנמק את החלטתו והקבלן יהיה חייב
לציית מידית לדרישה זו.
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 .52קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן ,לא תביעה כספית ולא תביעה בעבור
זמן ביצוע.

 00.60ממונה בטיחות מטעם הקבלן
 .53מבלי לגרוע מהאמור בחוזה על נספחיו ,על הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך או חברת בטיחות
מוסמכת בלא קשר למספר העובדים המועסקים על ידו.
 .54ממונה הבטיחות יהיה בעל אישור כשירות תקף מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ,המעיד על
כישוריו לשמש כממונה על בטיחות בפועל .אישור זה נדרש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו.1116-
 .55ממונה הבטיחות יהיה אחראי להנחיה ,הדרכת עובדים ,קיום ויישום כל נהלי הבטיחות הנדרשים,
לביצוע העבודה ו/או השירותים עבור הרכבת ,כל זאת בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן לנושא
הבטיחות בעבודה.
 .56ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין תכנית בטיחות שנתית אשר תתוקף מידי שנה ותכלול בסקר
הסיכונים ניתוח של כלל הסיכונים הקיימים בעבודות השונות הן בבטיחות בעבודה והן בהיבטי
בטיחות רכבתים .הסקר יוגש להתייחסות של ממונה הבטיחות מטעם המתאם ברכבת.
 .57רק לאחר אישור תכנית הבטיחות ע"י ממונה הבטיחות הרכבתי ,יחל הקבלן בביצוע העבודות.
 .58ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע סיורי בקרה שוטפים ,בנוכחות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.
בסיור יבדקו קיום הוראות הבטיחות והמצאות אמצעי הבטיחות באתר .בסיום הסיור יתוקנו
הליקויים ,ככל שיהיו כאלה ,ויועבר דו"ח מסכם לקבלן ולנציג הרכבת .הרכבת רשאית לדרוש
מהקבלן לזמן את ממונה הבטיחות מטעמו לצורך קיום סיורים נוספים במידה ותחליט כי יש צורך
בכך.
 .51הרכבת תהא רשאית להטיל קנסות על הקבלן במידה ולא עמד בתנאי הבטיחות באתר וזאת עפ"י
לוח קנסות המפורט בנספח הבטיחות.
 .60לפני תחילת העבודות יעבור הקבלן או נציגו הדרכת בטיחות ע"י ממונה בטיחות מטעם אגף
ה בטיחות של רכבת ישראל ויחתום על הצהרת בטיחות ,כמו כן יחתים הקבלן את כל העובדים על
הצהרת בטיחות וזאת עפ"י האמור בנספח הבטיחות הרכבתי .בעבור שירותי ממונה הבטיחות
שיעמיד הקבלן לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים.
 .61הדרכה של עובדי קבלן חדשים ברכבת תעשה טרם תחילת עבודתם ברכבת ולפחות פעם בשנה
ובמהלך העבודות עפ"י הצורך ובהתאם לסקרי סיכונים ו/או הנחיות ממונה הבטיחות מטעם הקבלן
ו/או הנחיות ממונה הבטיחות מטעם הרכבת והכל בכפוף להנחיות נספח הבטיחות ובהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה.
 .62תכנית לניהול בטיחות (סקר סיכונים) תעשה בהתאם למתכונת החדשה של משרד הכללה והתעשייה
להכנת תכנית לניהול בטיחות .התכנית שתוכן ע"י ממונה הבטיחות שימונה ע"י הקבלן ושהוסמך
לכתיבת תכנית בטיחות והיא תועבר לאישור ממונה בטיחות אגף הבטיחות ..מודגש בזאת כי
התכנית תהיה תקפה לשנה אחת בלבד ולפיכך באחריות הקבלן לבצעה מחדש בכל שנה במשך
תקופת ההתקשרות.
 .63כל דוחות הדרכות העובדים שיבוצעו יועברו לרכבת תוך  48שעות ממועד ההדרכה.
 .64תחקירי אירוע  -בכל אירוע בטיחות ,אשר יוגדר ע"י הרכבת ככזה ,יבוצע מידית תחקור פנימי ע"י
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ,תחקיר זה יועבר לידי הרכבת בתוך  48שעות מזמן התרחשות
האירוע.
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קבלני משנה

 .65הקבלן מתחייב להעסיק באתר עובדים הרשומים כעובדי החברה בלבד ,למעט מקצועות מסוימים
אשר בהם תאושר או שתידרש העסקת קבלני משנה.
 .66בכל מקרה ,העסקת קבלני משנה מחייבת קבלת אישורו ,בכתב ומראש ,של הרכבת ,כמפורט להלן.
 .67על הקבלן להגיש בתוך שבועיים ממתן המטלה ,רשימה של כל קבלני המשנה והספקים שיעסיק,
לאישור המפקח .לכל שם של קבלן משנה שיופעל מטעם הקבלן ,על הקבלן להציג לרכבת את פרטי
קבלן המשנה ,לרבות:
א .רשימה של עבודות דומות באופיין ובהיקפן אשר ביצע ב 3-השנים האחרונות (לפחות  3עבודות)
בארץ.
ב .כל המסמכים אותם ידרוש המפקח מהקבלן הראשי אודות קבלן המשנה ,כגון :ותק וניסיון
מקצוע י ,כוח אדם (לרבות תעודות תקפות המעידות על הכשרתם כנדרש) ,ציוד ,כלי עבודה
וכו'.
 .68לא יחל קבלן משנה בעבודתו ,טרם קיבל הקבלן הראשי אישור מראש ,בכתב ובמפורש מאת
הרכבת/המפקח המאשר העסקתו של קבלן המשנה .למען הסר ספק ,הרכבת/המפקח אינו מחויב
לאשר קבלן משנה זה או אחר ואף רשאי לפסול קבלן משנה מלבצע עבודה כלשהי במסגרת
מכרז/חוזה זה ,באם ימצא לא מתאים לביצוע העבודה מסיבה כלשהי ומבלי שיהיה עליו לנמק את
סיבת פסילתו.
 .61מודגש בזאת ,כי את קבלני המשנה לעבודות ,יוכל הקבלן לבחור אך ורק מתוך רשימת קבלני
המשנה שיגיש הקבלן לאישור ,ושאושרה מראש כאמור לעיל ע"י הרכבת.
 .70ראשי הצוותים מטעם קבלן המשנה יהיו כפופים למנהל העבודה/מנהל הפרויקט ,כהגדרתם בסעיף
 00.11לנספח זה.
 .71זכותו של המפקח לפסול ו/או לדרוש הרחקת אנשים כלשהם מצוות קבלן המשנה ,ו/או להרחיק
מהאתר את כל צוות קבלן המשנה ,וזאת בכל מצב ובכל שלב משלבי העבודה .שיקול דעתו של
המפקח בעניין זה הוא בלעדי ואינו ניתן לערעור ועל הקבלן למלא אחר דרישת הנ"ל באופן מיידי.
 .72למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי הסכמת הרכבת למסירת עבודה לקבלן משנה ,לא יהיה בה כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה.

00.60

עדיפות בין מסמכים

 .73עדיפות בין מסמכים לצורכי ביצוע
מבלי לגרוע מן האמור במסמך  ,Bהרי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין
ההוראה שבמסמכים השונים המצורפים לחוזה זה ,חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המפקח לכך
לפני ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח כיצד לנהוג .בהעדר ציון אחר של סדר
עדיפויות במפרט המיוחד ,ייחשב הסדר כדלקמן ,המוקדם עדיף על המאוחר:
א .הנחיות המפקח
ב .הזמנת העבודה/מטלה
ג .תכניות
ד .המפרט הטכני המיוחד
ה .המחירון
ו .המפרט הכללי הבין-משרדי
ז .החוזה על נספחיו – מסמך B
ח .תקנים ישראליים
 .74עדיפות בין מסמכים לצורכי תשלום
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תאור פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי החוזה משלימים את התאור
התמציתי הכלול במחירון כל עוד אין סתירה ביניהם .הייתה סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-
משמעות בין העבודה ואופן ביצועה בין סעיף במחירון ובין הפרטים הכלולים בתכניות ובמפרט,
יראו את מחיר היחידה המוצע בסעיף המחירון בכפיפות לאמור באופני המדידה.
בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן:
א .התנאים התמציתיים שבמחירון (נספח  B2לחוזה)
ב .פרק  00מוקדמות  +המפרט הטכני המיוחד (נספח  B1לחוזה)
ג .תכניות
ד .המפרט הכללי הבין-משרדי
ציון דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתאור התמציתי בסעיף מסעיפי המחירון אין בו כדי לגרוע
מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר ,בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה
באחד ממסמכי החוזה ,או נובעת או משתמעת ממנו.
התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר הביצוע ,עפ"י שיטות המדידה המחייבות חוזה
זה ,התשלום בהתאם ליחידה המצוינת במחירון.

00.61

הגשת חשבונות (חשבונות חלקיים וחשבון סופי)

 .75כמפורט בנספח  B10לחוזה.

00.67

תשלומים בגין עבודות נוספות

 .76התחשבות בתנאי החוזה
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת מחירי היחידה לסעיפים השונים בכל התנאים המפורטים
בחוזה על כל מסמכיו.
המחירים המוצגים במחירון ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים
במסמכי החוזה ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן ,לא תשמש
סיבה לשינוי המחיר הנקוב במחירון.
 .77במידה ויתבקש הק בלן לבצע עבודות נוספות ,כהגדרתן בחוזה ,אשר לא קיים עבורן סעיף מתאים
במחירון ,התמורה שתשולם לקבלן בגין עבודות אלו ,תקבע עפ"י הנמוך מבין האפשרויות
המפורטות להלן:
א.
ב.
ג.
ד.

מחירי חוזה יחסיים ("פרוראטה").
מחירון דקל  -מאגר מחירי בניה ותשתיות בהנחה של .20%
ניתוח מחיר מאושר ע"י הרכבת על בסיס מסמכים רלוונטיים ,לרבות :חשבוניות ותשלומים.
מחירי השוק בעבודות דומות ועל בסיס  3הצעות מחיר שיגיש הקבלן לעבודה הנדרשת ולאישור
המפקח.

 .78למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן מתחייב לבצע עבודות כאמור ברישא לסעיף זה ,אשר הרכבת
תורה על ביצוען בכתב  ,ויהיה זכאי לתמורה בגינן כמפורט לעיל .הקבלן לא יהיה רשאי להתנות את
ביצוע העבודה בהסכמה על התמורה לה הוא זכאי בגין העבודה .התמורה תיקבע בהתאם לאמור
לעיל.
 .71עבודות נוספות יחשבו רק העבודות שיחתמו ע"י המפקח ביומן העבודה שינוהל ע"י הקבלן .קביעת
סיווג המתאים לכל סעיף חסר יעשה ע"י המפקח ,קביעתו תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
 .80במידה ותרצה הרכבת להוסיף סעיף במחירון לעבודה נוספת ,עבורה לא קיים סעיף מתאים
במחירון ,הסעיף יוכנס למחירון בהתאם לתמחור הקבלן ,זאת רק לאחר שהתמחור אושר ע"י ועדת
המכרזים של הרכבת .עם אישור הועדה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את הסעיף
האמור כך שיהווה חלק בלתי נפרד מהמחירון .כמו כן ,במקרה כזה הרכבת אחראית ,במידת הצורך,
להשלים את המפרט הטכני המיוחד לסעיף המדובר.
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עבודות ברג'י

 .81עבודה ביומית (להלן" :רג'י") תשולם רק במידה ואין דרך אחרת למדוד אותן ואין לגביהן סעיף
מתאים במחירון.
 .82עבודה ביומית תשולם רק בצירוף יומן עבודה שינוהל ע"י הקבלן.
 .83העבודות יתומחרו ברג'י אך ורק לפי הוראה מיוחדת של הרכבת/המפקח ,בכל שעות היממה .שעות
העבודה יאושרו ע"י המפקח בכתב.
 .84מודגש בזאת ,למען הסר ספק ,כי עבור עבודה בסופי שבוע או בשעות ובמועדים חריגים ועם מספר
צוותים גדול ,להן יידרש הקבלן במסגרת העבודה על מנת לעמוד בלוח הזמנים החוזי ,לא יהיה
הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבמחירון.
 .85הגדרת יום עבודה
א .יום עבודה מלא – בימים א' עד ה' – עבודה מעל  6ש"ע ועד  10ש"ע.
בימי ו' וערבי חג – עבודה מעל  4שעות עבודה ועד  8ש"ע.
ב .חצי יום עבודה – עבודה עד וכולל  6שעות עבודה תחשב כ 1/2 -יום עבודה.
 .86הגדרת שעות לילה וימי מנוחה
א .עבודת לילה תיחשב כעבודה משעה  20:00עד שעה  06:00למחרת .לא תשולם לקבלן תוספת
לילה עבור עבודה שהייתה צריכה להסתיים עד השעה  20:00ונמשכה ,שלא באשמת הרכבת,
מעבר לזמן המתוכנן.
ב .עבודה בימי מנוחה תיחשב כעבודה בימי שישי (או ערבי חג) משעה  17:00עד ליום א' שאחריו
(או למחרת החג ,לא כולל חול המועד) בשעה .06:00
ג .לא יהיה כפל תשלום בגין עבודת לילה וע בודה בימי מנוחה ,כלומר התוספת בימי מנוחה תהיה
זהה ביום ובלילה.
ד .בגין עבודות לילה או בימי מנוחה עפ"י הגדרותיהם לעיל ,במסגרת תת פרק  6.1למחירון
(המצורף כנספח  B2לחוזה)  -עבודות ר'גי ,בסעיפים 6.1.10-6.1.50 :תשולם תוספת של  50%על
תשומות כח אדם ,למחירי היחידה המופיעים במחירון.
ה .בגין עבודות לילה או בימי מנוחה עפ"י הגדרותיהם לעיל ,במסגרת סעיפי תת פרק  6.2למחירון
(המצורף כנספח  B2לחוזה)  -עבודות ר'גי ,תשולם תוספת של  15%למחירי היחידה המופיעים
במחירון.
ו .למען הסר ספק ,התמורה בגין ביצוע עבודות לילה או בימי מנוחה במסגרת סעיפי רג'י שאינם
נכללים מפורשות בסעיפים לעיל ,תהיה זו הנקובה בהצעת הקבלן ולא תשולם תוספת כלשהי.
 .87מחירי רג'י לציוד מכאני כבד
א .שעות העבודה תירשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסק הציוד ותאושרנה ע"י המפקח.
הרישום יכלול את הפרטים הבאים :תאריך ,סוג הציוד ,שעות העבודה ומיקום עבודתו המדויק.
ב .התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה בפועל ובהתאם להגדרת יום עבודה כאמור לעיל.
ג .המפעיל כלול במחירי היחידה.
ד .הובלת הכלי המכאני לאתר העבודה ובחזרה תשולם באופן הבא:
 )1התמורה בגין הובלת הכלי לאתר תשולם אך ורק כאשר העבודות נמדדות ברג'י ולא לפי
כמויות.
 )2באתר עבודה בו נדרשת עבודת כלי מכאני עד יומיים (כולל) ,תשולם הובלה של הכלי לאתר.
התשלום ישולם פעם אחת והינו קומפלט וכולל את הובלת הכלי לאתר ובחזרה.
 )3באתר עבודה אשר נדרשת בו עבודת כלי מכאני מעל שלושה ימי עבודה רצופים-לא תשולם
הובלה.
 .88עבודת כוח אדם ברג'י
א .המחירים לעבודות כוח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים לכל סוגי המקצועות שידרשו במסגרת
החוזה.
ב .שעות העבודה תירשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותאושרנה בכתב על ידי
המפקח באותו יום.
ג .הרישום יכלול את הפרטים הבאים :תאריך ,שעות עבודה ,כמות העובדים ומקום העבודה
המדויק.
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ד .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.
ה .התשלום יינתן בעבור שעות עבודה שבוצעו בפועל ,ללא כל תוספת עבור שעות לא ריאליות,
נסיעות הלוך וחזור למקום העבודה או תוספות אחרות כלשהן.
ו .המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים בין היתר את:
 )1הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.
 )2זמני הנסיעה לעבודה וממנה.
 )3הוצאות ניהול האתר ,חברה ורווח קבלני.
 .81רישיונות
א .כל הכלים המכאניים יהיו בעלי רישיון ואישורים בתוקף בהתאם לדרישות כל דין.
ב .באחריות הקבלן לוודא כי מפעילי הכלים/ציוד ,יהיו מפעילים מנוסים ומיומנים בעלי רישיון
נהיגה בתוקף בהתאם להוראות משרד התחבורה ו/או כל רשות אחרת.
 .10ביטוח
באחריות הקבלן לוודא כי הכלים והמפעילים מבוטחים בביטוח חובה וביטוח צד ג' וכל
ביטוח אחר הנדרש עפ"י חוק.
 .11כשירות הציוד המכני
הקבלן אחראי לתקינות וכשירות הציוד המשמש ל עבודה במתחמי הרכבת .לעובדי הרכבת
נתונה הסמכות לבצע בדיקת מסמכי כשירות של הציוד ושל המפעילים.
 .12החלפת כלי שהתקלקל במהלך העבודה
במידה והציוד שהובא לביצוע העבודה התקלקל במהלך יום העבודה ,באחריות הקבלן
להזמין ללא תמורה ציוד אחר .הציוד יסופק לשטח לכל היותר למחר ת היום .לא תשולם
לקבלן תוספת עבור ההובלה של הכלי לשטח ופינוי הכלי המקולקל .הכל כלול במחיר
היחידה להספקת ציוד.

00.69

אופני מדידה לצרכי תשלום

 .13להלן פירוט היחידות ואופן מדידתן לצרכי תשלום
איזון השטח ,לפני ואחרי ביצוע העבודה וחישוב הנפח או חישוב הנפח בשיטה אחרת
מ"ק -
אשר אושרה בכתב ע"י המפקח.
קומפלט  -לא נערכת מדידה והתשלום הוא עבור העבודה המבוצעת במלואה (פאושלי).
המדידה נעשית על ידי ספירת הכמות המבוצעת בפועל.
יח' -
מדידת אורך העבודה המבוצעת בפועל.
מ"א -
מ"ר/דונם  -מדידת שטח העבודה המבוצעת בפועל.
ק"ג/טון  -לפי שקילה והצגת תעודות שקילה למפקח או חישוב מפורט.
יום עבודה  -ספירת שעות העבודה אשר בוצעו בפועל.
שעות עבודה  -עפ"י שעות העבודה שבוצעו בפועל.
במידה וסעיף כלשהו דורש מדידה באופן המיוחד לו ,מצוינת שיטת המדידה ומה שנכלל בה בסעיף
עצמו.
" .14על חשבון" ("על חשבונו")
בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן יישא בלעדית,
מבלי לחייב את הרכבת ,בתשלום עבור החומר ואספקתו ,ו/או העבודה ,ו/או הציוד ,ו/או תכנון,
הכרוכים בנושא אליו מתייחס המושג ,לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא
התשלום הנ"ל.
" .15מחיר פאושלי" (קומפלט)
בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "מחיר פאושלי" פירושו עלות מכלול העבודות הדרושות לביצוע
מושלם של העבודה לרבות החומר ואספקתו ו/או העבודה ו/או הציוד ו/או תכנון וכל ההוצאות
הישירות והעקיפות של הקבלן.
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 .16מחירי יחידה לעבודות זהות
מחירי יחידה לעבודות זהות בפרקים/מבנים השונים יהיו במחירי יחידה זהים.
בכל מקרה של אי התאמה במחירי היחידה השונים של סעיפים זהים ,ייחשב המחיר הנמוך מבניהם
כמחיר הקובע לסעיפים הזהים.
 .17אספקה בלבד של חומרים או מוצרים
א .במקרים מסוימים כוללת הגדרת פריט תשלום את הקידומת או הסיומת "אספקה בלבד",
לדוגמא" :אספקה בלבד של מצע סוג א' ".
ב .התשלום עבור סעיפים אלה יהווה תמורה מלאה עבור הפעילות הכוללת את אספקת החומר
ו/או המוצר.
ג .תכונות וטיב החומרים ו/או החלקים ו/או המוצרים במקרה הנדון יהיה זהה למפורט בסעיף
המתאים במחירון ,לדוגמא :תכונות וטיב המצע בסעיף "אספקה בלבד של מצע סוג א'" יהיו
זהים לאלה של המצע בסעיף "מצע סוג א'" במפרט.
 .18מחירון
תאור סעיפים ותכולתם
א .הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה ,כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי
המחירון ,אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התאור המלא כולל את כל הרשום
בתכניות במידה וישנן ,במסמכי החוזה ובמילוי הוראות הרכבת ,המתכנן והמפקח .המחירון
משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.
הקבלן מסכים ,כי בכל מקרה של סתירה בין התאור במפרטים ,בתכניות ובמחירון ,ייחשב
המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל.
ב .מחירי היחידה במחירון הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי החוזה ,את כל
הנדרש במפרטים ,בתקנים ,במפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת
(האוגדן הכחול) ובתכניות ,חומרים ,עבודה והרכבה ,עיגונים ,חיבורים ,ריתוכים וחומרי
ריתוכים ,חציבה בבטון והעברת צינורות בקירות ,שימוש בציוד ,חומרי העזר הדרושים לביצוע
העבודה ואשר אינם רשומים במפורש ,אספקה והובלה ,כל סוגי המיסים( ,פרט למע"מ) ,אמצעי
בטיחות ,הוצאות סוציאליות ,הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח
אחר שיידרש ,הוצאות ישירות ועקיפות ,הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש ,רווח ותקורות.
ג .כמו כן ,כוללים מחירי היחידה במחירון את:
 )1כלל ההוצאות הנובעות מתאומים ,הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלנים האחרים.
 )2כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם ,כגון :שילובם בלוח
הזמנים הכללי של העבודה ,תאום ביצוע עם עבודתם ,קבלת אחריות בטיחות עליהם ,מתן
שימוש בכל עזרי עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים ,משטחים ,אמצעי הרמה ,ניקיון
שוטף ,צריכת חשמל ומים.
 )3תאום עם גורמים פנימיים של הרכבת.
 )4תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.
ד .הקבלן מסכים ומאשר ,כי המחירים שבמחירון כוללים ,בין היתר ,את כל ההוצאות הכלליות
והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם
וכוונתם האמיתית של מסמכי החוזה ,בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו  -ובלבד שאפשר
להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

מוצר שווה ערך (ש"ע)

00.20
.11

בכל מקום בו מוזכר במחירון מוצר מסוים אחד ו/או יותר הכוונה לקבל את אותו סוג המוצר או
שווה ערך בעל אותם תכונות בתנאי שיאושר ע"י המפקח בכתב לאחר הצגת בדיקות המציגות
שהוא שווה ערך והתאמה לתקנים ישראלים ו/או תקנים זרים.

 .100יודגש בזאת ,כי בכל מקום במחירון ו/או המפרט הטכני בו מאוזכר ספק או יצרן כלשהו או סוג
ציוד כלשהו או סוג ציוד כלשהו ,הרי שהאזכור נעשה מטעמי נוחות בלבד לצורך המחשת
החומר /הציוד הנדרש ,והמציע יהיה רשאי להציע חומר/ציוד שווה ערך אחר ,בכפוף לאישור
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הרכבת .ההחלטה בדבר אישור חומר/ציוד שווה ערך כאמור ,נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת ,ובכל מקרה לא תהווה עילה לשינוי המחיר בסעיף זה במחירון.
 .101קטע ניסוי/הוכחת יכולת
לגבי כל שלב עבודה חדש ,אך רק במידה ויידרש לכך ע"י המפקח ,יכין הקבלן ,קטע ניסיוני
במקום שיוגדר ע"י המפקח (לא בהכרח במקום ביצוע העבודה) .גודל הקטע הניסיוני יוגדר ע"י
המפקח.
כל שלבי העבודה המתאימים (כגון שכבות מבנה) יבוצעו על אותו קטע ניסיוני ,באותו ציוד,
חומרים וכוח אדם אשר ישמש לעבודה בפועל.
בעת ביצוע הקטע הניסיוני יינטלו מדגמים לבדיקת החומרים וטיב המלאכה .כמו כן ,יבדקו
התאמת הציוד ועובי השכבה והסטיות במישוריות ובגימורים.
אם הבדיקות מורות שלא עמד המוצר בדרישות ,יפורק הקטע הניסיוני ויבוצעו קטעים ניסיוניים
נוספים ,עד לקבלת קטע העומד בדרישות .אישור קטע ניסיוני אינו פוטר את הקבלן מאחריותו
לטיב החומרים והמלאכה ,לפי כל דרישות החוזה.
באם יידרש ע"י המפקח ,יפרק הקבלן גם את הקטע הניסיוני לאחר אישורו.
בעבור הכנת קטעים ניסיוניים תיקונים ,הסדרתם ופירוקם ,ככל שיידרשו ,לא ישולם לקבלן
בנפרד.

00.26

הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
בנוסף לאמור במכרז/חוזה ובנספחיהם:
 .102לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר קיומם אינו
בא לידי ביטוי במסמכי מכרז/חוזה זה .על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת
התכניות (במידה ונמסרו לקבלן תכניות) למציאות באתר.
 .103עבודה משני צידי מסילה קיימת
לא יותר לקבלן לחצות מסילות פעילות ויהא עליו להכשיר דרכי גישה נפרדות ,על כל המשתמע,
כאמור בנספח הבטיחות של הרכבת.
 .104כל מידע ,לרבות תוצאות של קידוחים ובדיקות ,אשר יועמד לרשות הקבלן ע"י הרכבת או מטעמה
והנוגע לתנאי הקרקע באתר ,אינו בהכרח שלם ומדויק והוא ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את
הקבלן במידע שידוע לרכבת .לא יהיה במידע זה ,אם ובמידה שיינתן ,כדי לשחרר את הקבלן
מחובותיו עפ"י סעיף זה ולא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י הרכבת.
 .105הקבלן מצהיר בז ה ,כי בנוסף לסיור הקבלנים שנערך ,סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי
המקום ,דרכי הגישה אליו ,מיקומם של המתקנים הסמוכים וכן תנאי השטח .כמו כן ,מצהיר בזה
הקבלן כי הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו .לא תוכר כל
תביעה בגין מגבלות ו/או הפרעות שונות שהיו בשטח או שיהיו במהלך העבודה.
 .106הקבלן מצהיר בזה כי למד ,הכיר והבין על בורים את המפרטים ואת סעיפי המחירון וכי יבצע את
עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וכרוחם .כמו כן ,מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו
את כל תנאי העבודה ,השטח ,המקום ,האזור ,דרכי גישה ,מגבלות והנחיות שונות וכו'.
 .107לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר קיומם אינו
בא לידי ביטוי במסמכי מכרז זה .על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת
מסמכי המכרז למציאות באתר.

00.22

עבודה בקרבת מסילת ברזל קיימת

 .108דגשים כלליים
א .תשומת לב הקבלן לכך שבסמוך לפסי הרכבת קיימים מתקנים של רכבת ישראל ,כגון :כבלי
איתות ,תקשורת ,ביטחון ,חשמול וכו' .ביצוע עבודות בתחום מסדרון הרכבת ,מתאפיינת
בתחזוקה ו/או בטיפול נקודתי במפגעים העלולים לגרום להפרעה לתנועת הרכבות .עבודה
בתחום זה תבוצע אך ורק בתפיסות קטעי מסילה המתאפשרות בעיקר בסופי שבוע .לפיכך,
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על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך סופי שבוע תבוצע עבודה מרובה לאורך המסילות ועליו
להיערך בהתאם עם מס' צוותי עבודה במקביל.
ב .כל עבודה שתבוצע בתפיסת קטע מסילה מחייבת ליווי צמוד של משגיח בטיחות או אחר
מטעם הרכבת .לפיכך ,ביצוע העבודה חייב להיות מתואם עם אגפי הרכבת השונים (מסילה
וסביבה ,דרכים ,תקשורת ,בטיחות ,ביטחון ,חשמול וכו').
מס' הצוותים ישתנה בהתאם לעבודות הנדרשות ובהתאם למס' משגיחי הבטיחות שיצוותו
לקבלן ע"י הרכבת מעת לעת .למען הסר ספק ,לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה בגין חוסר
במשגיחים או בגין אי התאמה בין מס' המשגיחים למס' צוותי העבודה של הקבלן .לתשומת
לב הקבלן ,כמות המשגיחים ,מועדי ומיקום הצבתם יאושר ע"י המפקח וממונה בטיחות
מראש בכתב ,עפ"י תכנית העבודה המאושרת אשר יגיש הקבלן שבוע מראש.
עבור עבודה בתנאים המיוחדים כפי שפורטו לעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף
והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבמחירון.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.
יא.
יב.

יג.

יד.

טו.
טז.

בזמן ביצוע העבודות יש לציית להנחיות רכבת ישראל ,לצו הבטיחות ולנספח הבטיחות
המצורף למסמכי המכרז/חוזה וכן לכללי העבודה בקרבת מתקני תקשורת רכבתיים.
לא יהיה בעובדה זו כדי לשמש עילה מצד הקבלן לתביעות כלשהן בגין עיכובים או
דרישות/תביעות אחרות.
סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בנספח הבטיחות ונספח עבודה בסמוך למתקני
תקשורת המצורפים לחוזה.
לא יוכרו תביעות הקבלן ,או אחרים עקב עבודתו של הקבלן ,בגלל תנאי המקום ,תנאי
הקרקע ,פעילויות של הקבלנים האחרים בשטח ותנועת הרכבות ע"ג המסילה.
לא יותר לקבלן לחצות את המסילות ויהא עליו להכשיר דרכי גישה נפרדות ,על כל המשתמע.
חציית המסילות תתאפשר אך ורק במפגשי מסילה/דרך שיוסדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י
הרכבת.
על הקבלן לבצע עבודותיו בתחום זה תוך תאום מלא עם נציג רכבת ישראל ועפ"י הוראותיו.
הקבלן ייקח בחשבון כי עבודתו תבוצע ,בכל שלביה ,בקרבת מסילת רכבת קיימת וכי בכל
תקופת העבודה מתקיימת ע"ג המסילה תנועת רכבות ופעילויות אחרות של עובדי הרכבת
ו/או קבלנים אחרים העובדים מטעמה בעבודות תחזוקה ,שיפוץ וכד' וכי יהיה עליו לתאם
עבודתו עם פעילויות אלה.
הקבלן ידאג לכך שכלים של גורמים אחרים הפועלים בשטח לא יפגעו בעבודתו עד מסירתה
בגמר העבודה לידי נציגי הרכבת וכן ידאג שעבודתו לא תפריע לעבודות של אחרים ו/או
לתנועה הסדירה של הרכבות ע"ג סוללת המסילה.
על הקבלן ללמוד את תנאי התפעול של הרכבות באתר העבודה ולקחת אותם בחשבון בעת
תכנון עבודתו ,כך שלא תיגרם כל הפרעה מצד הקבלן למהלך התקין של הרכבות ,ללוח
הזמנים שלהן ולאופן תפעולן.
כדי להבטיח קיום תנועת רכבות סדירה וללא הפרעות יחויב הקבלן לעבוד ב"-מבצעים",
עפ"י הנחיות הרכבת וכפי שמפורט במסמך זה .כמו כן ,יהיה זה בסמכותו המלאה של המפקח
לקבוע ,מפעם לפעם ,את סדר עדיפותן של העבודות השונות שיש לבצע במסגרת חוזה זה
והדבר לא יוכל לשמש לקבלן כעילה לתביעות מכל סוג שהוא.
הקבלן יגדר על חשבונו את שטחי העבודה לאורך כל תוואי המסילה הקיימת ,בחציות ולאורך
תוואי דרכי הגישה ,בגדר בטיחות כמפורט בנספח הבטיחות למכרז/חוזה זה ולפי הנחיות אגף
בטיחות של רכבת ישראל .הגידור הנדרש יבוצע לפני תחילת העבודה בכל קטע רלבנטי
והדבר יהווה תנאי לאישור המפקח להתחלת העבודות באותו הקטע.
עבודות המחייבות הסרה זמנית של הגדר תבוצענה בליווי צמוד של משגיח מטעם הרכבת.
בהתקרב רכבת ,ידאג הקבלן לכך שהעובדים והכלים המכאניים יתרחקו מהמסילה הפעילה.
הכלים המכאניים לא ינועו בעת מעבר רכבת .עבור ביצוע גדר זמנית בהתאם לנספח הבטיחות
בחוזה ,כולל פירוק ,לא ישולם לקבלן בנפרד .חרף האמור לעיל הקבלן ייקח בחשבון כי יידרש
לפרק ולהתקין את הגדר הזמנית בהתאם לשלביות הביצוע להנחת מסילות ותפעולן ע"י
רכבת ישראל.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי כבלי התקשורת נמצאים בתחום רצועת הרכבת
הקיימת .אי לכך הקבלן יתחיל את פעילותו רק לאחר תאום וקבלת תדרוך ואישור בכתב
מאגף התקשורת.
הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עבודה בשטח ללא הימצאותו הצמודה של המשגיח מטעם
הרכבת או צופה מסילה מטעם הקבלן.
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יז .בסמכותו של המשגיח לקבוע תוואי גידור זמני למניעת פגיעה במתקנים ובתשתית התקשורת
והאיתות של רכבת ישראל.
יח .עבודות כבלים כלשהן יבוצעו אך ורק בפיקוח צמוד של מפקח מטעם אגף התקשורת.
 .101עבודות הקבלנים בקרבת ציוד ביטחון של הרכבת
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שבשטחי הרכבת פזורים אמצעי ביטחון שונים .אי לכך על
הקבלן חלה החובה לתאם את פעילותו מול אגף ביטחון ברכבת בטרם יחל פעילותו.
ה קבלן מתחייב להתאים את עבודתו למערכות הביטחון הקיימות ולא לפגוע בהן .במידה ויידרש
פירוק של מערכות קיימות ,הפירוק יבוצע ע"י הקבלן באמצעות קבלן משנה לציוד ביטחון שימונה
ע"י אגף ביטחון.
 .110נוהל עבודות הקבלנים בקרבת מערכות כבלים ומתקני איתות של הרכבת
א .סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בנספח עבודה בקרבת מערכות כבלים ומתקני איתות
של הרכבת המצורף לחוזה.
ב .הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לנוהל אגף תקשורת של הרכבת לעבודת קבלנים בקרבת
מערכות כבלים ומתקני איתות של הרכבת.
ג .אי עמידת הקבלן בדרישה כלשהי של נוהל זה עשויה להרחיקו מביצוע העבודה ברכבת ישראל.
ד .חלק מעבודות השיקום יבוצעו ללא תכניות .במידה וימסרו תכניות לקבלן ע"י המתכנן יהיו
מסומנים קוים אלו (כולם או חלקם) ,אך סימון זה הינו לאינפורמציה כללית בלבד.
ה .עבודות ליד קווי תקשורת של רכבת ישראל ומתקני איתות יבוצעו רק בתאום ועפ"י הנחיות
אגף תקשורת ובהשגחה צמודה של המשגיח מטעם אגף תקשורת .הקבלן יזמין השגחה אצל
הגורם הרלבנטי ברכבת לפחות  72שעות מראש.
ו .כל ההוצאות והאמצעים הכרוכים בהתאמת עבודתו של הקבלן לתנאי העבודה בקרבת מתקנים
קיימים ,יחולו על הקבלן בלבד ולא ישולם עבורם בנפרד.
כמו כן ,תחול על הקבלן בלבד האחריות לנקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים.
ז .הקבלן מצהיר בחתימתו כי הוא משחרר את רכבת ישראל מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם
המבנים ומתקנים הקיימים ומתחייב לתקנם מיידית על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח ולשאת
בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון ,הן בהוצאות הישירות והן בהוצאות העקיפות (כגון :גרימה
לאיחור תנועת הרכבות ,פגיעה באמינות ,תדמית וכו') שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
ח .עבור מילוי הוראות סעיף זה ,לרבות גידור אזור מערכות כנ"ל ,תיאומים ונקיטת כל אמצעי
הזהירות הדרושים ,לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים
שבמחירון .כמו כן ,לא יהיה הקבלן זכאי להארכת תקופת הביצוע ,בגין מילוי הוראות סעיף זה.
 .111עבודות הקבלנים בסביבה מחושמלת
א .פרויקט חשמול המסילות מבוצע בשלבים לאורך המסילות .מודגש בזאת כי עבודה בסביבה
מחושמלת שונה מעבודה ללא חשמול ודורשת התייחסות פרטנית וקפדנית תחת התניות
והוראות בטיחות שונות לעבודה בקרבת מתקני החשמול.
ב .הקבלן הזוכה מתחייב להעמיד את כלל עובדיו ו/או מי שפועל בשטח העבודה מטעמו ,להדרכה
פרטנית בנושא ,אשר תבוצע ע"י גורמי הרכבת בתאום ועפ"י הודעה מוקדמת שתימסר לקבלן
ע"י המפקח .למען הסר ספק ,עובדים אשר לא יתודרכו לעבודה בסביבה מחושמלת לא יוכלו
לעבוד במסגרת חוזה זה.
ג .מסמך מפורט ובו הנחיות והוראות בטיחות לעבודות קבלנים בסביבה מחושמלת יימסר לקבלן
הזוכה.

00.20

מעמד המפקח מטעם הרכבת

 .112סמכויותיו של המפקח
א .לקבוע ולהגביל את זמני ביצוע העבודות בתחום הגבריט ולתאם עם דרישות רכבת ישראל
ומועדי התנועה במסילה.
ב .להורות על אמצעי זהירות ובטיחות שיש לנקוט על מנת להבטיח את התנועה במסילה
ולהתריע בפני סיכונים הכרוכים בביצוע העבודה ו/או על מנת להבטיח את המבנה ,הציוד
והעובדים בפני סיכונים ,הנובעים מהתנועה במסילה.
ג .להורות לסלק ,לפרק או לעכב כל עצם או פעולה ,הנוגדים את הוראות הבטיחות לפי שקול
דעתו ,בין אם הם בתחום הגבריט או מחוצה לו.
ד .להורות להרחיק מהעבודה כל עובד שאינו נשמע להוראותיו שהינן במסגרת סמכויות אלה.
ה .במידת הצורך לפקח על גילוי והגנת כבל הפיקוד של הרכבת ,חפירת תעלה חדשה והנחת
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צינורות פי.וי.סי .לתוכה ,לקראת העברת כבל הפיקוד למקומו החדש ,ומילוי חוזר של התעלה
(לאחר העברת הכבל ע"י צוותי הרכבת).
ו .לפקח על ניקוי השטח בהתאם לדרישות של רכבת ישראל ,כולל מתקני ניקוז ותעלות.
ז .הקבלן חייב להישמע להוראות המפקח ולפעול לפיהן .כמו כן ,על הקבלן להודיע למפקח על
תכנית העבודה וזמני העבודה והשינויים בהם (ככל שיהיו) לפחות  72שעות מראש .ערעור
רכבת ישראל על הודעות אלה ייעשה באמצעות פניה לנציג הקבלן.
ח .אבטחת טיב ואיכות.
.113

כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתנאי החוזה ,מבלי לגרוע מאותם סעיפים אשר
אינם נוגדים את האמור להלן.

.114

המפקח הוא בא כוחה של הרכבת ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם
לתכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות חדשות.

.115

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה
בהתאם לתכניות ,המפרט או ההוראות האחרות ,ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלו ללא
שהות.

.116

המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר ,או ציוד ,או כל שלב עבודה ,הנראים כבלתי
מתאימים לעבודה הנדונה ,וכמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ,נוסף
לבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימים  -כל זאת על חשבון הקבלן.
אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת המפקח או בא
כוחו .נפסל החומר על ידי המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו משטח
האתר על חשבונו.
ההרחקה צריכה להיעשות תוך  48שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח או בא כוחו.

.117

המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה ,בשלמותה או בחלקה במקום מסוים,
אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות או למפרט.

.118

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של עובד קבלן ו/או העובד מטעמו אשר
לדעתם אינו מתאים לעבודה.

.111

המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,
טיב העבודה ואופן ביצועה.

.120

המפקח או בא כוחו יתנו את אישורם להעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי .

.121

המפקח רשאי לדרוש סילוק קבלן משנה או מי מעובדיו אשר לטענתו אינו מתאים לפרויקט זה,
וזאת מבלי לנמק את החלטתו .הקבלן יציית מידית למפקח וימנה קבלן/פועל אחר ללא ערעור.

.122

כל ההוצאות הכרוכות למילוי דרישות סעיף זה .לא ישולמו בנפרד.

.123

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי אין ב"פיקוח" שיבוצע על ידי הרכבת ו/או המפקח ,אם יבוצע
ו/או בסמכויות הניתנות להם ,כדי לפטור את הקבלן מאיזו מן החובות המוטלות עליו מכוח
חוזה זה ו/או מכוח כל דין ו/או לצמצמן ו/או להטיל אחריות כלשהי על הרכבת.

00.20

ניקיון השטח בזמן ביצוע ובגמר העבודה והחזרת המצב לקדמותו

.124

על הקבלן להחזיק את מקום העבודה ואת החלקים המהווים מעבר להולכי רגל ורכב באתר
ובסמוך לאתר ,תמיד נקיים ומסודרים.

.125

הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .המפקח רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר
העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.
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.126

מיד בסיום העבודה ,או בסיום היום ,או עם עזיבת הקבלן את השטח (המוקדם מבניהם) ישאיר
את מקום העבודה נקי ומסודר.

.127

תשומת לב מיוחדת מופנית לגבי ניקוי והחזרת השטח לקדמותו .הנ"ל כולל את השלמת כל חלקי
הכבישים ו/או הדרכים שנהרסו או נפגעו בעקבות ביצוע עבודות כגון :הסדרת כניסה ויציאה
זמניים לאתר העבודה ,הסדרת דרך זמנית לצורך ביצוע העבודות בתחום רצועת הרכבת
ופירוקה ,טיפול בתעלות ניקוז ,העתקת תשתיות ,הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
כמו כן ,יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן על חשבונו את כל המתקנים והמבנים הארעיים,
המשרדים ,המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ,יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל
קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.

.121

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתנה לו
הרכבת באמצעות המפקח או בדרך אחרת ,רשאית הרכבת לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות
אחרים ,והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן .לא יראו סעיף זה כחוזה טובת אדם שלישי.

.130

עם גמר העבודה או כל קטע ממנה ולפני קבלתה על ידי המפקח ,יפנה הקבלן ערמות ,שיירים וכל
פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו .הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל
הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח .הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר .החשבון
הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן .יודגש
שהנ"ל כולל את החזרת רצועת המסילה למצב כפי שהיה בטרם תחילת העבודה ,כל זאת
בגבולות שנקבעו.

.131

תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.

.132

פינוי פסולת ממקום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת יעשה תוך  24שעות מסיום העבודה
על ידי הקבלן ועל חשבונו .למען הסר ספק ,עבור עבודות אלה לא ישולם בנפרד והתמורה עבורם
תהיה כלולה במחירי היחידה.

.128

00.20

סילוק עודפים ופסולת מעבודות הקבלן

.133

כל פסולת אשר נובעת מעבודות הקבלן ומהתארגנותו תסולק בתוך  24שעות מסיום ביצוע
העבודות ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה ושטח הרכבת ,לאתר מורשה
להטמנת/סילוק פסולת המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ולאחר קבלת אישור המפקח.

.134

המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים
הנ"ל והתשלום בגין הטמנת הפסולת ,כל אלה יתואמו וישולמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל
חשבונו ,לאחר קבלת אישור המפקח.

.135

חומרים רעילים ,באם יהיו ,יטופלו ,יסולקו ,ויטמנו עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה והכל
בפיקוחו המלא ,באחריותו ועל חשבונו של הקבלן ,ובכל מקרה הדבר מצריך תיאום וקבלת
אישור מראש מהרכבת.

.136

הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות
המשתתפות בכל סבב פינוי ,הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית
מהשטח וייחתם ע"י מנהל העבודה (מנהל האזור/ראש צוות ,מי הנוכח בניהם עת ביצוע הפינוי)
באתר.

.137

הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן הצגת אישורים על תשלום אגרות (היטל הטמנה ,אגרת שפיכה
וכו') וכן קבלות המעידות על כמות (משקל /נפח) החומר המפונה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה
לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תנאי לאישור ותשלום
החשבון.

.138

סילוק הפסולת ,כפי שתואר לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר
נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו ,והתשלום עבורו יאושר בהתאם ובכפוף להמצאת
תעודות שקילה ואישורי הטמנה ואגרות שיונפקו ע"י אתר הטמנת הפסולת עבור הקבלן.
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הסדרי תנועה ,שילוט ותמרור זמני

 .131כללי
א .עבור אמצעי הבטיחות הדרושים לכל תקופת הביצוע בפועל ישולם לקבלן בהתאם לסעיפים
המתאימים שבמחירון.
ב .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך לתחום העבודה מתנהלת תנועת כלי רכב ,מכל סוג
שהוא בכל שעות היממה .על הקבלן לקחת בחשבון בעת הכנת הצעתו שיהיה צורך בביצוע חלק
מעבודותיו בשעות הלילה ולהיערך לכך בהתאם .ההחלטה על סוגי העבודות שיבוצעו בלילה ,ועל
מועדי הביצוע המדויקים הם עפ"י החלטת הרשות המקומית ,רכבת ישראל ,משטרת ישראל
והמפקח בלבד .הקבלן לא יקבל תוספות כלשהם למחירי היחידה שבחוזה בגין עבודות בשעות
הלילה ,ורואים אותו כמי שלקח בחשבון נושא זה בעת מתן הצעתו .שעות העבודה בלילה יהיו
בין השעות  22:00ועד  5:00בבוקר למחרת.
.140
א.

ב.
ג.
ד.

ניהול הסדרי התנועה והבטיחות באתר
במידת הצורך ,בזמן העבודה בפועל ,על הקבלן להעסיק עובד מוסמך בוגר בקורס "ניהול הסדרי
בטיחות בתנועה באתר סלילה" של המכון לפריון העבודה ,לנושא ניהול הסדרי התנועה
והבטיחות באתר .לחילופין ,על הקבלן להעסיק ,במידת הצורך ,חברה המבצעת הסדרי תנועה
בכל עת לפי קריאה.
אי הימצאותו של העובד המוסמך הנזכר בס"ק ,בעת ביצוע ההסדרים ,תביא מידית להפסקת
העבודה ,עד להשלמת ביצוע ההסדרים.
ההסדרי ם יבוצעו עפ"י תכנית שתתוכנן ע"י הקבלן ותאושר ע"י המשטרה ,הרשות המקומית,
רכבת ישראל ,מע"צ ,נתיבי איילון וכד'.
כל הנזקים שינבעו ,במישרין או בעקיפין ,באשמת הקבלן עקב הסדר לקוי ,יחולו עליו במלואם,
גם אם נכח באתר עובד מוסמך.

ה .הנחיות להסדרי תנועה זמניים
 )1על ה קבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודה בהתאם לתכניות
מאושרות ולהנחיות המטלה .התכניות יאושרו ע"י אגף דרכים והסדרי תנועה ברכבת ישראל.
 )2נדרשו בתכניות אביזרי בטיחות והתקני בטיחות ,הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה
הבין-משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים ,יעשה הקבלן שימוש באביזרים
ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.
 )3הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור ,הצביעה
והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים ,כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים ,כנדרש על
פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או עפ"י דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע
העבודות  20שעות ביממה.
 )4הצבתם בשטח ותחזוקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן
ובאחריותו.
 )5ביצוע התיאום ,קבלת האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות
המתאימות ייעשו ע"י הק בלן ,ביוזמתו ,באחריותו הבלעדית ועל חשבונו בלבד ולא תשולם
עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.
 )6תכנון הסדרי התנועה יעשה ע"י מתכנן מטעם הקבלן .עלות התכנון תקבע בהתאם למפורט
בסעיף  00.27להלן .התשלום עבור התכנון יהיה ע"ח הרכבת כנגד הצגת חשבונית בתוספת
 1%תקורה .לרכבת שמורה הזכות לפסול מתכנן שיוצע ע"י הקבלן ,וזאת ללא זכות ערעור
וללא קבלת הסברים מהרכבת .כמו כן ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפנות למתכנן
מטעמה לשם תכנון הסדרי התנועה.
 )7הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות
שיקבל מהמפקח ו/או מהרשויות המוסמכות.
 )8על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים
באזור אתר העבודה .תאורה זמנית תתוכנן במקרים הבאים :באזורים מיוחדים כגון:
צמתים ,מחלפים ומתקני דרך כדוגמת גשרים ובאתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה ,יש
להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת
מעקות בטיחות זמניים עפ"י ההנחיות.
 )1על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה
בזמן עבודתו בשטח.
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כל התמרורים יוצבו על גבי תושבות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים בהתאם לתכניות.
במידה ואמצעי הבטיחות לא יהיו תקינים ועקב כך תיגרם הפסקת עבודה ,כל ההוצאות ,כולל
הסדרי תנועה חדשים ,יהיו על חשבון הקבלן.

ז .הערות
אם לדעת הרכבת ,הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ובמסמכיו,
רשאית הרכבת להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר שיהיה קבלן משנה של הקבלן (בסעיף זה:
"הקבלן האחר") .החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח ,ללא כל זכות ערעור של הקבלן.
החליט המפקח כאמור ,יחולו הוראות אלה:
 )1התמורה ,המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר ובניכוי הפיצוי המוסכם
כמפורט להלן ,תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן האחר על התקדמות
העבודה ועפ"י אישור המפקח.
 )2הרכבת תנכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר קנס
מוסכם (שייחשב לפיצויים מוסכמים) בשיעור של  12%מהתמורה כאמור לפני מע"מ ,ואת
היתרה יעביר לידי הקבלן כאמור.
 )3למרות הוראות החוזה ,הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה ,בשל מינויו של הקבלן
האחר כאמור.
 )4למען הסר הספק יובהר כי אין באמור בסעיף קטן ( )1כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של
הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות.
 )5המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא
בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או אם הקבלן לא תאם מראש את
הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
 )6פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  -ייעשה הדבר
עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות המפקח ונציגי אגף דרכים וחטיבת הבטיחות ברכבת ישראל.
 )7נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה ,יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור
ולתשלום להם ,זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות אחרות.
התשלום יהיה ע"ח הרכבת כנגד הצגת חשבונית בתוספת תקורה של .6%
 )8הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר ניתנו ע"י משטרת ישראל לפני תחילת
ביצוע העבודה ,יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה בעת תחילת ביצוע העבודה ו/או
שנתגלו באופן בלתי צפוי במהלכה.
 )1הקבלן ימלא את כל הוראות בטיחות המשטרה ,הרשות המקומית ,רכבת ישראל ואחרים,
כולל הוראו ת על הגבלת שטח העבודה ,הגבלת ימי השבוע ושעות העבודה בהם ניתן יהיה
לבצע את העבודות( .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין הוראות אלה).
 )10בכל מקום בתחום אתר העבודה ,בו ידרשו שינויים בניתוב התנועה ,ועפ"י הנחיות המפקח,
יבוצעו עבודות מחיקת סימני הצבע באמצעות התזת חול ו/או שווה ערך ולאחר מכן יבוצע
הסימון החדש על פני הכביש באמצעות סרטי הדבקה מאושרים ע"י משטרת ישראל .פעולה זו
תבוצע בכל פעם לפני שינוי בניתוב הנדרש בהתאם לשלבי הביצוע.
 )11סוג השלטים והתמרורים ,מספרם ומקומם באתר העבודה המסוים יעשה כמפורט בתכניות
ובכפיפות למשטרת ישראל ו/או עפ"י המפקח בשטח.
 )12על הקבלן לקחת בחשבון שבמשך כל תקופת ביצוע העבודה יידרש לחדש סימני צבע לפי
דרישת המשטרה ,הרשות המקומית ו/או המפקח .עבור העתקת התמרורים ומחיקת צבע או
שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה כתוצאה משינויים בביצוע לא תשולם כל תוספת
שהיא.
 )13עבור ניקוי השלטים וניקוי המיסעה (ע"י מטאטא כביש) לא תשולם לקבל כל תוספת שהיא.
 )14הקבלן יודיע  10ימים מראש לפני הביצוע האם הוא רוכש את האמצעים או שיציג התחייבות
חתומה מגורם מוכר ,מקצועי ומורשה לעניין זה ,המספק לקבלן שירותים אלו.
 )15במידה והוא מקבל שירותים מגורם מקצועי ,כאמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לקבל את
אישור המפקח ומשטרת ישראל בטרם ביצוע ההתקשרות.
 )16במידה והחליט לרכוש או לשכור את האמצעים הדרושים ,עליו להביאם לשטח העבודה
לפחות שבוע לפני מועד הביצוע המתוכנן.
 )17עבור האספקה ,ההצבה והתחזוקה השוטפת של השילוט והתמרור הזמני וכל שאר אמצעי
הבטיחות ,בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו ונדרשים בעת הביצוע עפ"י מדריך מע"צ או
הנחיות משרד התחבורה ,לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר לתמורה אשר במסגרת הסעיף
הרלוונטי במחירון.
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 )18על הקבלן חל איסור מוחלט להציב שילוט לצורך פרסום וכד' .כל שילוט אשר הקבלן מבקש
להתקין ,עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן ,הן להתקנת השלט והן לגבי גודלו ,צבעו,
תוכנו וכו'.
 )11תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמיקום הכניסה לאתר העבודה הינו באחריותו ,תוך תאום
עם משטרת ישראל והרשות המקומית .על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקינה ובטוחה של
התנועה בכניסה לאתר במשך כל שעות היממה ,לאורך כל תקופת הביצוע.
.141

00.27

שילוט כללי
בנוסף לאמור לעיל ,כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים
ויעמדו בכל תקן ישראלי נדרש.

הסדרי תנועה ועבודה בקרבת כבישים קיימים

.142

על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרושים עבור כל סוגי הרכב ,לרבות :מנופים ,כלי רכב
ו/או ציוד מכאני ,החוצים ו/או עולים על דרכים .לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן את סדרי
התנועה ואת דרכי הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא ,עם הרשויות המקומיות כולל בעלי
הקרקע ,משטרת התנועה ,רשות שדות התעופה ,מע"צ ,נתיבי איילון ,כביש  ,6קק"ל ,משטרת
ישראל ,המשרד לאיכות הסביבה ,רשות העתיקות ,רט"ג (רשות הטבע והגנים) ,רשות הניקוז וכל
רשות אחרת .במידת הצורך ורק לאחר קבלת כל האישורים בכתב תינתן לקבלן האפשרות
להתחיל בעבודה .על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תינתן כל ארכה לביצוע העבודה עקב אי קבלת
רישיונות אלה בזמן .על הקבלן לאשר את דרכי הגישה עם כל הרשויות הנוגעות בדבר כמפורט
לעיל.

.143

העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות ,תשלומים שונים עפ"י דרישת הרשויות וכן עלויות עקיפות
הנובעות מקיום דרישות לכל אמצעי הבטיחות הדרושים ע"י הרשויות (למעט תשלום עבור פיקוח
מטעם הרשויות) כל אלה יהיו כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגינן תוספת כלשהי.

.144

כל דרכי הגישה לאתר העבודה יוכשרו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,אלא אם נאמר לו אחרת ע"י
המפקח .הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות אל אתר העבודה .הקבלן אחראי
לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות ,כולל בעלי
הקרקע ,מע"צ ,נתיבי איילון ,כביש  ,6קק"ל ,משטרת ישראל ,רשות העתיקות וכו'.

.145

יש לשמור על כל מפגשי כביש מסילה במצב תקין ללא הפרעות לתנועה הקיימת .בעת שינוי
המפגשים על הקבלן לתאם על חשבונו עם כל הרשויות כולל הכנת כבישי מעקף זמניים באם
יידרש.

.146

כל הסדרי תנועה זמניים אשר ידרשו ע"י המשטרה ,מע"צ ,נתיבי איילון ,כביש  ,6רכבת ישראל,
הרשות המקומית וכו' כולל סימוני צבע ,פנסים מהבהבים ,תמרור שילוט וכו' ,יבוצע ע"י הקבלן.
התשלום יאושר כנגד הצגת חשבונית בתוספת  6%תקורה.

.147

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תבוצע בחלקה בקרבה לכבישי נתיבי ישראל (מע"צ),
נתיבי איילון וכביש  6וכן בקרבה/בגבול גן לאומי/שמורת טבע/שטחי קק"ל ומחובתו לתאם עם
גופים אלו את העבודות .על הקבלן לדאוג שהתנועה השוטפת בכבישים הנ"ל לא תופרע על ידו,
ע"י ביצוע מעקפים בתאום ובאישור כל הגורמים והרשויות הנוגעים בדבר ,כמפורט לעיל .כמו כן,
על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו בגמר ביצוע העבודה בהתאם לדרישת הרשויות השונות
ובעלי הקרקע בהן עוברות הדרכים.

.148

כל תנועה ,הן לצרכי העברת ציוד פינוי פסולת והן לכל מטרה אחרת ,תעשה אך ורק באמצעות
כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים .יש לוודא כי גלגלי הרכב נקיים וכי המשאיות
מכוסות למניעת פיזור החומר המועמס בשעת הנסיעה.

.141

יודגש כי בחלק מאזורי העבודה מצויים שרידים ארכיאולוגיים כגון קברים ,מערות קבורה ועוד.
הקבלן ייקח בחשבון עובדה זו ואת הקשיים והתאומים שהיא עשויה ליצור כגון :חוסר היכולת
להקים דרכי גישה בכל מקום ,הצורך בתאום עם רשות העתיקות וכל גוף אחר נוסף שיידרש.
העיכובים שעשויים להיווצר עקב קשיים אלה לא יהוו עילה לעיכוב העבודה ו/או להארכת לוח
הזמנים ו/או לתביעות כספיות כלשהן .במידה ויידרש פיקוח מטעם רשות העתיקות ,האחריות
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לתאום והזמנת הפיקוח חלה על הקבלן ולא ישולם בעבורה בנפרד .התשלום עבור הפיקוח יעשה
ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם להצגת חשבונית בפועל.
.150

הקבלן אחראי ויישא בתוצאות כל נזק שייגרם לאדם ו/או לרכוש העוברים בשטחי האתר
ובכבישים הקיימים ,בגין תנועת ציוד ורכב שלו ו/או של קבלני משנה העובדים עבורו ו/או של
ספקים המובילים חומרים עבורו.

.151

כל נזק שייגרם לכבישים ,עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן ,יתוקן על ידו ועל חשבונו,
לשביעות רצון המפקח והגורם האחראי על הכביש .סעיף זה מתייחס לכל תקופת הביצוע ויש
לנהוג לפיו מיד עם קבלת הדרישה ועד להחזרת המצב לקדמותו עם סיום העבודה.

.152

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיתכן והעבודה תבוצע לאורך ובקרבת כבישים בהם ישנה תנועה
סואנת .על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקינה ובטוחה של התנועה בכביש במשך כל שעות
היממה לאורך כל תקופת הביצוע .ביצוע העבודות יהיה טעון אישור של משטרת ישראל ותיאום
מלא עמה לכל משך תקופת הביצוע.

.153

עפ"י דרישות המשטרה ו/או המפקח ,על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים לצורך הכוונת
התנועה .עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן .האחריות לתאום והזמנת
השוטרים חלה על הקבלן.
בנוסף על הקבלן להציב מכווני תנועה עם שילוט ,דגלי אזהרה ומכשירי קשר ,בהתאם לדרישת
המפקח או כעזרה לעבודתם של השוטרים בשכר.
התשלום עבור הכוונת התנועה יהיה ע"ח רכבת ישראל וישולם לקבלן כנגד הצגת חשבוניות
בתוספת  6%תקורה.

00.28

תכניות

.154

בחלק מהפרויקטים ובהתאם להחלטת הרכבת ,הקבלן יקבל במסגרת הנחיות המטלה  2סטים
של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת המטלה ,על חשבון הרכבת.
כל תוספת של תכניות ,מסמכים אחרים או צילומים עפ"י בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל ,תהיה
על חשבון הקבלן ,בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות.

.155

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן ,מתוך אלה שנמסרו לו ,ישמר על ידיו משך כל תקופת
הביצוע.

.156

על הקבלן להחזיק בנוסף ,במשרד או באתר העבודה ,את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה,
לרבות המפרטים וכד' .הרכבת ,המפקח ו/או מתכננים ויועצים ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש
במסמכים אלו או בתכניות ,בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה.

.157

הקבלן יודיע בכתב למפקח ,לפחות שבועיים מראש ,על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר
עשויים להידרש לדעתו לצורך ביצוע העבודה ,או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

.158

הקבלן יחזיק ברשותו ,במשרד או באתר העבודה ,כל תכנית שנמסרה לידו ע"י המפקח .כל זאת
לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

.151

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות ,על הקבלן לפנות מיד למפקח ולהפסיק
את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה וקבלת הנחיות מפורשות מאת המפקח.

.160

המפקח מוסמך לספק לקבלן ,מעת לעת ,במהלך ביצוע העבודה ,כל תכנית ,שרטוט ,הוראה
ומפרט נוסף ,כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה
בהתאם לאותן התכניות ,שרטוטים ,הוראות ומפרטים .על שינוי ביחס לתכניות ,למפרטים,
לתנאים ולהנחיות שנכללו במטלה יחולו הוראות החוזה.

.161

במידה ויצורפו תכניות למטלה ,הן תשאנה חותמת "לביצוע" ,ובהן עשויים לחול שינויים מסיבות
כלשהן.

רכבת ישראל בע"מ
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.162

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.

.163
.164

רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר צורפו למטלה.
מידות ובדיקה תכניות
במסגרת העבודה על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו והחתומות
"לביצוע" העבודות .מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים ,עליו להפנות תשומת לב המפקח
לכל שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה/אי דיוקים בין התכניות ,המפרטים ,המחירון והמידות
שסופקו ע"י הרכבת ,ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.
הקבלן אחראי לביצוע העבודה עפ"י המידות המתואמות והנכונות .אי הפניית תשומת לב
המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים
המתבקשים .כל עבודה שתעשה כתוצאה מאי התאמה כמפורט לעיל ,תיהרס ותיבנה מחדש ע"י
ועל חשבון הקבלן בצורה נכונה ומתאימה להנחיות המפקח ולמפורט בתכניות .החלטת המפקח
בנדון תהיה סופית ,קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין
בסטיות ובאי התאמות.

.165

00.29

רשימת זיון
הקבלן יכין רשימות זיון ולפיהן יזמין את הזיון לאתר .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו
עבור כך.

תכנית לאחר ביצוע  /תכנית עדות ()AS MADE

.166

מובהר בזאת כי במידה ויתבקש ,הקבלן יעדכן את כל הפרטים שנכללו במסגרת הפרויקט נשוא
מכרז/חוזה זה בצבעים שונים על גבי קבצי המחשב והתכניות .הקבלן יעביר סט מקור
(אורגינאלי) 2 ,סטים של העתקות וקבצי מחשב מעודכנים .קבצי המחשב יהיו בתוכנת אוטוקאד
התואמת את תכניות הביצוע ,אשר סופקו לקבלן ע"י הפיקוח .הקבצים שיועברו יהיו בפורמט
 dwgו.plt-

.167

העדכון יכלול בין השאר את כל הגדרות והשערים אשר ביצע במסגרת הפרויקט והקיימים אשר
נתגלו במהלך עבודתו בתחום אתר הפרויקט.
הפרטים המעודכנים כאמור לעיל ,ישורטטו על גבי התכניות ע"י הקבלן ,ויכללו את כל הנתונים
הכלולים בכל תכניות ופרטי הביצוע.

.168

הפרטים המעודכנים ישורטטו ברמת דיוק ובאיכות שיאפשרו להכין תכניות עדות "לאחר ביצוע"
מעודכנות ומושלמות בכל הפרטים.

.161

התכניות המעודכנות בנתונים הנ"ל יחתמו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ויועברו למפקח
להערות ואישור כחלק ממסמכי החשבון הסופי.
התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר
לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
רכבת ישראל רואה בעדכון תכניות "לאחר ביצוע" כאמור לעיל ,חלק מעבודות הקבלן הכלולות
במכרז/חוזה זה והשלמתן מהווה תנאי למתן תעודת השלמה.

.170

במידה והעבודה תבוצע ותימסר לרכבת ישראל בשלבים ,יוגשו תכניות כנ"ל עם השלמת כל שלב
בנפרד והכנתן מהווה תנאי לקבלת אותו שלב בפרויקט ,אלא אם יוגדר אחרת ע"י המפקח.

.171

הכנת תכניות לאחר ביצוע כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד .

.172

התכניות כוללות את כל האמור לעיל ,כולל העדכונים והתיקונים בהתאם להערות המפקח
והשלמתם לשביעות רצונו ,ובכלל זה החתמתן ע"י מודד מוסמך.

.173

בדיקת החשבון הסופי של הקבלן לא תחל ללא מילוי קפדני של הוראות סעיף זה ע"י הקבלן,
לשביעות רצון המפקח.

רכבת ישראל בע"מ
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מדידות וסימון

.174

כל המדידות שמבוצעות בעבודות נשוא חוזה זה ,לרבות :מדידת מצב קיים ומדידת העדות
(" )"AS MADEיבוצעו ע"י מודד מוסמך רשום בפנקס המודדים.

.175

במידת הצורך על הקבלן לסמן נקודות פוליגון להתאמתו לרשת הארצית ולעצמים קיימים
בשטח ולדווח על כל אי התאמה .כל עבודה אשר תסטה מגבולות הביצוע המתכוננים עקב סימון
לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .לא תתקבל כל טענה בגין ביצוע שגוי עקב
סימון לקוי שנמסר ע"י הרכבת.
הקבלן יקבע על חשבונו נקודות לפי דרישתו של המפקח שיסומנו על ידי מודד הקבלן .איסוף
הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.
יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח .על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות
לנקודות וכן לבצע לפחות  2נקודות קבע ( )B.Mוכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי
אישור המפקח.

.176

כל המדידות ,הסימונים וחידושים ,שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל
חשבונו .במידת הצורך ועפ"י דרישת המפקח יעסיק הקבלן ובמשך כל שעות העבודה באתר מודד
מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים ,כגון :ציוד אלקטרו אופטי (דיסטומט),
מאזנת וכו' ,כפי שייקבע ע"י המפקח.

.177

המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח  ,ללא תשלום נוסף ,לצורך בדיקת העבודה או כל
עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה .המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון
וזאת בהתאם למפרט הטכני למיפוי של רכבת ישראל .הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות
פוליגון או ציר ,אשר גובהן צוין בתכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

.178

באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים ,על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות והנחיות
המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות ,כל זאת לאחר ניקוי צמחיה וחישוף.

.171

הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר או לאלמנטים
מבטון ,או למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח .לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר
בדיקה סופית של העבודה.

.180

על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר .במידה ורומי השטח שונים
מהרומים המופיעים בתכניות המדידה עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח.
במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מיום צו התחלת העבודה ,תכניות המדידה תיראנה
כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות.

.181

מדידות חוזרות ,לצורכי סימון ושירותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע ,לא
ישולמו.

.182

הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח כגון ח"ח ,בזק ,חב'
דלק וכו'.

.183

מודד הקבלן יסמן בתכניות את מיקום החציות וכו'.

.184

על הקבלן למדוד ולסמן הבטחות ולהעביר את רשימת ההבטחות למפקח.

.185

נוסף למדידות הנ"ל ,לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות ,יהיה הקבלן חייב למדוד
ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

.186

כל שרטוט ,מסמך או חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן למפקח או ליזם יבדקו ויחתמו
בחתימת ידו של המודד המוסמך.

רכבת ישראל בע"מ
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.187

המודד יסמן ,ימדוד ויאמת כל נתון לכשיידרש לכך ע"י המפקח ,ויגיש תרשימים ממוחשבים
ונתונים כל שהם בתחום האתר וסביבתו עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

.188

הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות .יבוצעו ויתועדו
המדידות הבאות:
 מדידות ( AS-MADEתכנית עדות). מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביים לצורך הבטחתם והתאמתם לתכניות ולפרטים. מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. כל המדידות תתועדנה על גבי תכניות ופרטים במידה ואילו סופקו לקבלן וכן באמצעותתרשימים (סקיצות) ו/או בתאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.
 כל המסמכים האלה יאושרו בחתימת המודד המוסמך. להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת ,בעתולאחר ביצוע ,לפי המקרה:
 חפירה ו/או חציבה בשטח. חפירת תעלות. הסדרת תעלות ניקוז קיימות. עובי שכבות רבד. אורכי אלמנטים מבטון. כל המדידות והסימון שמבצע ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע עבודות כגון :צירי מסילות,מיקום מבנים ,מיקום מתקנים ,וכד'.
 מדידות יציקות בטונים ואחרות. כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו. תוואי ורומים של מסילות. -פירוטי חציית של מערכות כולל רומים.

.181

רישום מדידות
הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע העבודות .אופן ביצוע
המדידות ,אופן.

.110

תיעוד ובדיקות
הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו ,באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים וספקי
מוצרים לעבודות המבוצעות בפרויקט .התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

.111

צילום
לפני תחילת עבודתו יתעד הקבלן באמצעות מצלמה דיגיטאלית את המצב הקיים וכן אירועים
חריגים בשטח כגון מפגעים וכו' .בסיום העבודה יצלם הקבלן את קטעי העבודה וכל פרט שקשור
להסבר ותיעוד העבודה .הצילומים ימסרו במדיה דיגיטאלית במקביל למדידות.

.112

הקבלן יכין ריכוז תיעוד הבדיקות ויגישן למפקח לפי דרישות המפקח.

.113

כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו .עלות העבודות הנ"ל כולל כל דרישות
המפקח לא ישולמו בנפרד.

00.06

התאמת התכניות ,המפרטים והמחירון

.114

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את אזורי העבודה .בכל מקרה
שתימצא טעות או סתירה במפות ,בנתונים ,במפרט הטכני ובמחירון ,עליו להודיע על כך מיד
למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב .כל ערעור בנוגע לגבולות ביצוע ,יוגש למפקח לא יאוחר
משבוע ימים מיום קבלת צו עבודה.
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תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

.115

00.02

- 32 -

אי הבחנה במועד בסתירה בין מסמכי החוזה וביצוע שאינו על דעת המפקח ,לא יפתור את הקבלן
מביצוע כל עבודה ועל חשבונו ,כפי שיידרש ע"י המפקח.

טיב העבודה והתאמה למפרטים ולתקנים

.116

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות העבודה ,המפרטים ,התקנים והוראות המפקח .חל איסור
מוחלט לבצע שינויים ללא אישור בכתב מהמפקח.

.117

העבודות יבוצעו באורח מקצועי ,נכון ולשביעות רצונו של המפקח .המפקח יהיה הקובע היחידי
לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן הביצוע .העבודה תיבדק מידי
פעם על ידי המפקח ,אולם בדיקה זו בכל מקרה לא תפטור את הקבלן מכל חיסרון או פגם
שיתגלה תוך התקדמות העבודה או לאחר סיומה.

.118

לא תהיה שום פשרה לגבי טיב העבודה .ביצוע לקוי יחייב את הקבלן לחזור על העבודה שביצע,
כאשר כל הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של הקבלן.

00.00

אישור שלבי העבודה

.111

00.00

אחריות הקבלן

.200

00.00

כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון אישורו
של המפקח בכתב לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה כשיינתן לגבי
שלב כלשהו ,לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,בהתאם
לחוזה ,לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

רואים את הקבלן כמי שיודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את התכניות ,המפרטים,
הכמויות ,סוגי החומרים ,הנחיות הבטיחות המיוחדות לעבודה בסביבת הרכבת וכל יתר
הדרישות והוראות המפקח וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטחים בהם יבוצעו.
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

מגבלות ,עיכובים ,שינויים בהיקף הביצוע וביצוע בשלבים

.201

רכבת ישראל רשאית לשנות את היקף הביצוע של העבודות בכל מטלה .בסמכותו המלאה של
המפקח לקבוע את עדיפות העבודות השונות שיש לבצע .הקבלן יבצע בהתאם להוראות את
אותם הקטעים שיסומנו לפי לוח העדיפויות והאפשרויות שיקבע המפקח מפעם לפעם.

.202

כאמור ,קיימת אפשרות שהעבודות יבוצעו בשלבים ,ו/או במעברים גיאוגרפיים לא רציפים ו/או
הפסקה מוחלטת של העבודות בקטעים מסוימים ,ו/או שינויים בלתי צפויים אשר יתפתחו
במהלך ביצוע העבודה ,למרות כל האמור ,הרכבת רואה את הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב
לעיל מראש ולא תוכר כל תביעה בגין תנאי עבודה אלו.

00.01

עבודה בשטחים מוגבלים ,ביצוע בשיפועים וכדומה

.203

מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה ,יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות
והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת
אלכסונים ,קשתות ברדיוסים שונים וכד' ,זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות
במפורש בתאור סעיפי המחירון.

.204

מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא תשולם כל תוספת כספית
מעבר לנקוב בהצעת הקבלן ,אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד במחירון .העבודות,
שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי ,צורות גיאומטריות מיוחדות,
שיפועים וכדומה) ,רואים את מחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את
הצורך בביצוע כנדרש ,וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.
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מניעת הפרעות

.205

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים ותנועתן הסדירה של
הרכבות בשטח במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים או גזם או ציוד
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית הרכבות ,לחסום מסילות או לפגוע במתקנים
קיימים .הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים ,דגלים ,פנסים ,גידור ,הצבת עובדים
וכו' .באחריות הקבלן להבטיח ,בכל שלב של ביצוע העבודה ,אפשרות לתנועה ממונעת ורגלית.
הבטחת התנועה הנ"ל כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד .כמו כן ,לא יוכרו כל
תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

.206

הקבלן מתחייב לפנות את כל הפסולת שהינה תוצר עבודתו באותו יום ,לאתר פסולת שיאושר על
ידי נציג הרכבת .מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי הקבלן לא ישרוף ערמות פסולת בשום מקרה.

.207

הקבלן מתחייב להפסיק את עבודתו הכרוכה ברעשים ולבצעה במועד אחר במידה ורעשים אלו
יפריעו למהלך החיים התקין של הדיירים/מוסדות בקרבת האזור ולא תשולם לו כל תמורה בגין
סעיף זה.

.208

העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה ובהתאם לדרישות
הבטיחות בעבודה בתחומי תחנות רכבת ומסילות ברזל ,כמפורט בנספח הבטיחות הרכבתי
המצורף לחוזה.

.201

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים
שבמחירון ולא ישולם עבורן בנפרד.

00.08

מניעת נזקים ותיקונם

.210

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ,לדרכים ,לציוד ,לקווי
מים ,חשמל ,תקשורת ,גדרות ,טלפון ,תאים ,שוחות ,ריצוף ,עצים ,מבנים וכו'.

.211

הק בלן יבצע את עבודתו בתאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח ונציגי הרכבת .במקרה של
גרימת נזק כלשהו ,מתחייב הקבלן לתקנו מידית ועל חשבונו ולשאת בכל ההוצאות הנובעות
ממנו.

.212

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק ,החלטתו תהיה סופית ותחייב
את הקבלן.

 .213נזיקין לגוף או לרכוש
א .הקבלן יהיה אחראי לכל קלקול ,נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או
תאגיד לרבות הרכבת ו/או מי מטעמו ו/או הבאים בשעריו ,ו/או המפקח ו/או צד ג' ,תוך כדי
ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מביצוען וינקוט בכל האמצעים למניעתם.
ב .הקבלן יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כל נזק.
ג .נדרשה הרכבת לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם כאמור ו/או בגין כל נזק
ו/או הפסד אחרים שהקבלן אחראי להם עפ"י כל דין ו/או עפ"י חוזה זה ,ישפה הקבלן את
הרכבת מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך ,בשל כל סכום ששילמה הרכבת ו/או חויבה
לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחויב ,לרבות בדרך של פשרה ,וכן בגין כל הוצאה
שנגרמה לרכבת בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק ,לרבות ,אך לא רק ,הוצאות משפט ממשיות,
והכל בתנאי שניתנה לקבלן הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.
.214

נזיקין לעובדים
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים עפ"י כל דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא
בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע העבודה.

.215

תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים ולכל רכוש
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הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם למסילה ,כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,גינון ,רשת מים,
ביוב ,תיעול ,חשמל ,כבלים ,תקשורת מחשבים ,טלפון ,וצינורות להעברת דלק או מובילים
אחרים וכל רכוש אחר תוך כדי ביצוע עבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו
מעשה הכרחי וצפוי מראש ,בין שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו ו/או עבורו
לרבות ספקיו וקבלני משנה מטעמו .הנזק כאמור יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ,באופן היעיל
ביותר לשביעות רצונם של הרכבת/המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול
בתיקון הנזק ,כאמור .התשלום עבור פיקוח ,באם יידרש ,יהיה ע"ח הקבלן.

.216

00.09

תיקון נזקים בגדרות
באם יאלץ הקבלן לפתוח/לפרק/להסיר גדר קיימת לצורך ביצוע עבודתו או לצורך מעבר כלי רכב
או עובדים מטעמו ,בגמר העבודה עליו להחזיר את מצב הגדר לקדמותה .עלות העבודה הכרוכה
בפתיחת/פירוק/הסרת הגדר והחזרתה יהיה כלול במחיר היחידה ולא תשולם בגין כך תוספת
כלשהי .כמו כן ,כל נזק שייגרם לגדרות ,עקב עבודה בסמוך לגדרות ופגיעה בהן ,יתוקן על יד
הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצון המפקח .כל עבודה המצריכה שינוי כלשהו בגדר ,כאמור,
מחויבת בתאום ואישור מראש של חטיבת הבטיחות.

דרכי גישה ,דרכי גישה זמניות ותנועה על כבישים קיימים

.217

מובהר בזאת כי לאורך המסילות לא קיימות דרכי גישה מוסדרת בכל השטח.

.218

במסגרת התחזוקה החודשית הכוללת ,פרק  7למפרט הטכני ,עבודות שיקום ו/או התקנת גדרות
חדשות ,שערים וכיו"ב על הקבלן להיות ערוך לביצוע המטלות בשלמותן גם במקומות שאין גישה
אליהם ,לרבות ביצוע עבודה בגישה רגלית בלבד.

.211

מחסור בדרך גישה ,לא יהווה עילה לאי ביצוע המטלות הנדרשות עפ"י חוזה זה ,על הקבלן לקחת
בחשבון ביצוע עבודות בשטחים משתנים.

.220

במקרים חריגים ובהתאם לשיקול ואישור המפקח ,תישקל האפשרות במידת הניתן לבצע
הסדרת דרך במקומות שונים .עם זאת ,הקבלן יביא בחשבון כי הרכבת לא מתחייבת לבצע
הסדרות דרכי שרות אלא במקרים חריגים.
במקרה כזה ,יניח ויהדק מצעים ,או כל אמצעי אחר בדרכים ו/או בתעלות הניקוז ,על מנת
לאפשר גישה לכל נקודה באתר העבודה .הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים למעבר בדרכים
הנ"ל וביצוע דרישות הרשויות המוסכמות ,בעלי הקרקע ,משטרת ישראל וכדומה.

.221

על הקבלן לתכנן ולבצע את העבודה ,לשנע את הכלים והחומרים בתוך רצועת הרכבת בכל
המגבלות הנדרשות במפרט ולפי הוראות הבטיחות של הרכבת .עליו לקחת בחשבון כי לא תורשה
חציה של המסילה הפעילה.

.222

כמו כן ,הקבלן יתכנן ויתאם את חיבורי דרכי הגישה לכבישים קיימים וכן את סידורי התנועה
לגבי הכניסה והיציאה לאתר העבודה ,עם הרשויות המוסמכות ,המשטרה וכן עם כל גורם
רלוונטי.

.223

הקבלן לא יורשה לחצות תוואים של כבלי הרכבת באמצעות דרכי גישה ,אלא במקומות שיאושרו
לכך בכתב ע"י נציג אגף תקשורת ברכבת ורק לאחר שהקבלן יכשיר אותם לכך.

.224

תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים ,ציוד ,וכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק בכלי
רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים .כל נזק שייגרם לכבישים ,עקב תנועת כלי רכב השייכים
לקבלן ,יתוקן על ידו ועל חשבונו ,לשביעות רצון המפקח.

00.00

אחריות למתקנים על-קרקעיים ותת-קרקעיים בשטח
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.225

בתחום שטח העבודה ובקרבת השטח קיימים מתקנים קרקעיים תת קרקעיים החוצים את
השטח .הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים (כולל מתקנים תת קרקעיים) ויתקן ,על
חשבונו ,כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

.226

על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע (בנוסף
למובאים במסמכי המטלה) על מיקומם וגובהם של המתקנים העל  -קרקעיים ותת קרקעיים
הקיימים בשטח ,כגון :כבלי מתח גבוה ,צינורות מים ,תאורה ,ניקוז ,ביוב ,טלפון ,כבלים ,דלק
וכו' .הפר טים לגבי המתקנים והשירותים בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים
יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות.

.227

יחד עם זאת מודגש במפורש ,כי מיקום המתקנים והצינורות ,כפי שהוא מסומן בתכניות במידה
ונמסרו כאילו לידי הקבלן ,הינו אינפורמטיבי ומקורב בלבד  ,ועל הקבלן יהיה לבצע חפירות
גישוש נוספות על מנת לאתר ולסמן במדויק את מיקום המתקנים והקווים.
מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יבדוק הקבלן את מיקומם וגובהם של המתקנים העל-קרקעיים
והתת קרקעיים המצויים בשטח כמסומן בתכנית ,וידווח מיד למפקח על כל המתקנים שהתגלו
ע"י סקיצות חתומות של מודד.

.221

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות והוראות הרכבת לגבי טיפול בשירותים התת קרקעיים
והעיליים ,כפי שהם מסומנים בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו מפעם לפעם על ידי המפקח.
התשלום עבור מדידות ,באם יידרשו ,יהיה ע"ח הקבלן.

.230

חפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת קרקעיים ,או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים,
ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות של כל הגורמים הנוגעים בדבר .בכל מקרה יהיה הקבלן
אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים בהם .באם ,תוך כדי עבודה ייפגעו מערכות ו/או
מתקנים כלשהם ,הקבלן יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע"י
בעלי הקווים.

.231

על הקבלן לתאם עם הרכבת ועם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את עבודתו
ולקבל את אישורן ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר .הקבלן יבצע את כל ההגנות הזמניות
הנדרשות ע"י הרשויות ,על חשבונו.

.232

כל העלויות הכרוכות בגישושים לאיתור ,תאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן ,כולל הגנה על
קוים קיימים בהתאם לדרישת הרשויות והמפקח באתר ,וכן כל הוצאות אחרות ,לרבות:
הוצאות הפיקוח וההשגחה מטעם בעלי המתקנים ,הפרעות לעבודת הקבלן וכד' בגין דרישת
הרשויות ,יהיו באחריות הקבלן .התשלומים עבור פיקוח והשגחה מטעם בעלי מתקנים יבוצעו
ע"י הקבלן ויוחזרו לו ע"י הרכבת כנגד הצגת חשבוניות בתוספת  6%תקורה.

.233

הפניה הראשונית אל הרשויות שנעשתה מטעם הרכבת אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו
לקבלת האישורים כאמור לעיל.

.234

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את הרכבת מכל אחריות לנזק שייגרם ,אם יגרם ,לאותם
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל
ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

.235

עבור מילוי הוראות סעיף זה ,לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי
היחידה השונים שבמחירון.

.228

00.06

תאום עם גורמים ורשויות

.236

לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכת השירותים בין אם הם מסומנים בתכניות
בין אם לא ,על הקבלן לוודא קיום שירותים תת קרקעיים ,לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של
הגורם המתאים השייך לרשות המוניציפאלית או ממשלתית שבתחומיה הוא פועל כפי שיפורט
להלן:

א .מקורות  /מחלקת המים  /תאגיד מים
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כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג מח' המים העירונית וכן עם
נציג חברת מקורות ולקבל מהם את סימון קווי המים ולתאם איתם את המשך העבודה באזור קווי
המים.
העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של מח' המים העירונית ו/או חברת מקורות (בהתאם לקו).
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת מקורות ו/או מחלקת המים העירונית ו/או תאגיד המים,
לפחות  7ימים לפני העבודה ליד קווי המים.
ב .מחלקת ביוב ותיעול
הקבלן יתאם את עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקות הרלוונטיות ברשות המקומית
וידאג לנוכחות פיקוח מטעם מחלקות אלו בזמן ביצוע עבודות לקווים ומתקנים קיימים.
ג .מערכת מים  /השקיה של חקלאים
לפי תחילת העבודות יתאם הקבלן את הטיפול בהימצאותם של קווי מים/השקיה .במידת הצורך
יבצע הקבלן חפירת גישוש בעבודות ידיים וכו' לגילוי תוואי הצנרת .תוואי הצנרת יסומן והקבלן
ידאג לשמירת מרחק של לפחות של  1מ' מתוואי הצינור.
ד .חברת חשמל
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת חשמל לפחות  3ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל
וקווי חשמל תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח
של חברת חשמל או באישורו .הקבלן מתחייב לתת לחברת חשמל את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא
תהיה לקבלן כל תביעה במידה ויתבקש הפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר את
עבודת חברת החשמל.
ה .חברות התקשורת למיניהן (כגון" :בזק"" ,סלקום" וכו')
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת התקשורת לפחות  3ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון
וקווי תקשורת תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות
מפקח של חברת ה תקשורת.
הקבלן מתחייב לתת לחברת התקשורת את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על מנת לאפשר את
עבודת חברת התקשורת.
ו .חברות קצא"א ,נתג"ז ,תש"ן וקמ"ד
הקבלן יזמין ויתאם השגחה מטעם חברות קצא"א ,נתג"ז ,תש"ן וקמ"ד לפני תחילת עבודותיו
לצורך סימון תשתיותיהם וקבלת הנחיות מתאימות לעבודותיו.
ז .רשות העתיקות
 )1מלבד חובת הדיווח לרכבת ישראל המוטלת על הקבלן עפ"י חוק ו/או המפרט הכללי ,חייב יהיה
הקבלן לדאוג לתאום מוקדם עם פקח מרשות העתיקות במקרים הבאים (זאת בנוסף לתאום
עם מפקח רכבת ישראל):
 גילוי עתיקות כל שהן בתחום העבודות. פריצת דרכי גישה ודרכי שרות מחוץ לתחום רצועת הרכבת. קביעת אתרים לסילוק עודפי חפירה ופסולת ואתרים לכריית חומר מילוי. )2היה והורה פקח הרשות על גילוי עתיקות ,יימנע הקבלן מכל פגיעה בהם ,אלא לאחר תאום
הפעולות שיינקטו לפינויים או שימורם ,עם הרשות והמפקח מטעם רכבת ישראל.
ח .חברות הכבלים למיניהן
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת הכבלים לפחות  3ימים לפני העבודה ליד קווי הכבלים
התת קרקעיים .העבודה באזור קווי הכבלים תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת הכבלים.
הקבלן מתחייב לתת לחברת הכבלים את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור קווי הכבלים על מנת לאפשר את עבודת חברת הכבלים.
ט .רשות הטבע והגנים (להלן :רט"ג)
 )1מלבד חובות דיווח ותאום אחרות בהן חייב הקבלן מכוחו של חוזה זה ,חובתו בנוסף היא לתאם
מול הגורמים הממונים ברט"ג ,בכל מקום בו העבודה המוטלת עליו נמצאת בתחום סמכות
רט"ג ,כגון :שמורות טבע ,פארקים לאומיים וכו'.
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 )2תאום זה עשוי לכלול :סיור משותף ,קבלת היתר לפגיעה בערכי טבע מוגנים ,קבלת אישור
כניסה לשטח שמורה ,קבלת היתרי כריתה וכו'.
 )3עבור תיאום ואישור מול רט"ג ,כאמור בס"ק ,כולל שינוי סדרי ביצוע במידת הנדרש ,לא ישולם
בנפרד והוא כלול בסעיפי המחירון.
י .הרשות המקומית
באחריות הקבלן לידע מבעוד מועד את נציגי הרשות המקומית הגובלת בתחום עבודתו ,על כוונתו
לבצע עבודות ועל לו"ז המתוכנן לביצוען.
בכל מקרה של אי שביעות רצון מצד הרשות ו/או תושביה ,על הקבלן להפסיק את העבודה ולידע
באופן מיידי את המפקח.
במקרה של עבודה בימי שבת וחג המתבצעת בקרבת יישוב ,על הקבלן חלה החובה לתאם עבודתו
עם נציגי הרשות והמוקד העירוני.
יא .רשויות נוספות במידת הצורך כגון :נת"י (מע"צ) ,נתיבי איילון ,כביש  ,1רט"ג ,קק"ל ,רשות
הניקוז וכו'
הערות
 )1מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל היא חלקית ויש גורמים נוספים.
 )2התאום עם הרשויות קבלת רישיונות ,אישורי החפירה ,ההמתנה למשגיחי הרשויות או לביצוע
העתקות ,חפירות וכו' יהיו במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת משך הביצוע.
 )3העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות לרבות הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה.
 )4המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או
כל חלק ממנה לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש.
 )5תשלום עבור משגיחים בתשלום מטעם הרשויות יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם
להצגת חשבוניות בפועל בתוספת  6%תקורה.

00.02

המצאות האתר באזור קברים וארכיאולוגיה

.237

במקומות מסוימים לאורך קטעי העבודה נמצאים אזורים הרווים בממצאים ארכיאולוגים,
בקברים ,מערות קבורה ועתיקות נוספות .במקום נערכו חפירות ארכיאולוגיות על מנת למפות
את האמצעים השונים .לא מן הנמנע שלא כל הממצאים ו/או הקברים נחשפו ויתכן כי תוך כדי
עבודת הקבלן ימצאו ממצאים נוספים.

.238

על הקבלן לקחת בחשבון את הימצאותם האפשרי של ממצאים אלה בשטח ואת הדברים
שממצאים אלה עשויים לגרום ,לרבות :הצורך בתאום עם רשות העתיקות ו/או עם כל גוף אחר,
דרישת גופים אלה או אחרים להפסיק את העבודה באופן זמני ובקטעים שונים ,הזמנת פיקוח
כולל תשלום לגופים אלה ואחרים וכו'.

.231

תשלום עבור פיקוח של רשות העתיקות וגופים אחרים יהיה על חשבון הרכבת .על הקבלן לקחת
בחשבון שכל העיכובים והקשיים שאמורים להיגרם לו בעקבות הממצאים בשטח והימצאותם
של הממצאים הארכי אולוגים השונים וכן מגבלות ביצוע העלולות לנבוע מכך לא תהווה לקבלן
עילה לעיכוב בלוח הזמנים ו/או לדרישה לתשלום נוסף ולא תשולם כל תוספת בגין נושא זה.

.240

האחריות לתאום והזמנת הפיקוח חלה על הקבלן ולא ישולם בעבורה בנפרד .התשלום עבור
הפיקוח יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם להצגת חשבונית בפועל.

.241

במידה ותהיה דרישה של רשות העתיקות לביצוע חפירת הצלה ,הקבלן יתאם את החפירה עם
הרשות .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא יגרום
לעיכוב בלוח הזמנים ,לרבות תגבור צוותים ,עבודה במשמרות נוספות וכו' (התשלום לרשות
העתיקות בגין חפירות הצלה שתידרשנה יעשה ע"י הקבלן וישולם ע"י הרכבת כנגד הצגת
חשבוניות בתוספת  6%תקורה).

.242

בגין העסקת פקחים של רשות העתיקות בשכר ,ישלם הקבלן ישירות לרשות ויקבל החזר כנגד
הצגת חשבוניות בתוספת  6%תקורה.
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קבלת עבודה ע"י גורם שלישי

.243

00.00

כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה (כגון :קבלן משנה
לאיתור שירותים תת קרקעיים ,חברת חשמל ,חב' בזק בע"מ ,משרד התקשורת ,רשות העתיקות,
משטרת ישראל ,שירותי דלק וכד') ,לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן ,תהיינה על
חשבון הקבלן.
הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבמחירון ולא ישולם עבורן בנפרד.

חומרים  -כללי

 .244מקור החומרים
א .הקבלן חייב לקבל את אישורו של המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש
והן ביחס לטיב אותם חומרים ,אולם מוסכם במפורש כי בשום פנים אין אישור המקור משמש
אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.
ב .הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם החומרים מתאימים
למפרט .חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח ,אשר
יקבע את התוצרת הרצויה וזאת לאחר הגשת בדיקות מעבדה מוכחות.
.245
א.

התאמה לתקנים
כל החומרים והציוד למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנדרשו באחד או יותר
ממסמכי החוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים  -יתאימו החומרים לסוג המובחר
של החומר (פרט אם צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים).
חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים
הישראלי ,יתאימו בתכונותיהם לתקנים או למפרטים האמורים .בהעדר תקנים ישראליים יתאימו
החומרים בתכונותיהם לתקנים הזרים עפ"י קביעת המפקח או לפי המצוין בתכניות ובמפרטים.
חומרים וציוד מיובאים יתאימו לתקנים המתאימים של ארץ מוצאם .חובת ההוכחה על ההתאמה
כנ"ל חלה על הקבלן.

.246
א.

תו תקן וסימן השגחה
חומרים מתאימים לתקנים ישראליים כאמור לעיל וחומרים מתאימים למפרטי מכון התקנים
הישראלי יישאו תו תקן או סימן השגחה .
אם מהחומרים הנדרשים קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה  -יהא הקבלן
רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור ,אולם בתנאי שהחומרים
המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים.
חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.

ב.
ג.

ב.
ג.

 .247בדיקת חומרים ואישורם
א .הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הגדר או שער רק לאחר שאושרו ע"י המפקח או ע"י
מעבדה במקרים שדרוש בהם אישור מעבדה.
ב .העברת המדגמים אל המעבדה תיעשה מבעוד מועד ,כדי למנוע עיכוב במהלך העבודה.
.248

התאמה לדרישות
החומרים שיספק הקבלן לאתר יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה
לצור ך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שאושר .מצא המפקח סטייה מהמדגמים שאושרו
כאמור ,יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק מהאתר את החומרים שאינם מתאימים  ,אלא אם
המפקח הורה אחרת.

.241

חומרים ואחסנתם
הקבלן יבצע את פעולות האריזה ,ההובלה ,ההעמסה והפריקה ,האחסנה וכל יתר הפעולות
הכרוכות בהבאת החומרים לאתר ,באופן שימנע את קלקולם ,זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך
אחרת .החומרים יאוחסנו בצורה אשר תמנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל
והפרעה מכל סוג אחר.

.250

דוגמאות
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הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם
יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.
הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה
לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות  .כל הדוגמאות תהיינה רכוש היזם אלא אם צוין אחרת
במפרט המיוחד.
בכל מקרה שחומר או אביזר הוז מן תחילה כדוגמא ,תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים
במחירון ,אולם ישולם רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע .ממחיר הדוגמא יופחת התשלום
בעד הרכבת המוצר או חלק האביזר המתאים.

00.00

טיב החומרים והמלאכה  -בדיקת מעבדה

.251

הרכבת תתקשר עם מוסד מוכר ומאושר ע"י משרד המסחר והתעשייה ("מעבדה מוסמכת") לשם
ביצוע בדיקות טיב הנדרשות בשדה באישורו של המפקח .תפקידי המעבדה יהיו:
א .בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.
ב .בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
ג .בדיקות לטיב המלאכה.
ד .בדיקות שונות באתר ,לפי דרישת המפקח.
ה .סיכום וריכוז יומן הבדיקות.

.252

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח .כל הוצאות המעבדה בגין הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו
על רכבת ישראל ,פרט למקרים הבאים שבהם יחויב הקבלן:
א .בגין בדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בתקנים ובדרישות החוזה ,יחויב הקבלן בעלות
הכוללת של הבדיקה לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת רכבת).
ב .בגין בדיקות חוזרות לבדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בדרישות ,יחויב הקבלן בעלות
הכוללת של הבדיקות לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת רכבת).
ג .בדיקות מוקדמות כמופיע בסעיף להלן.

.253

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב
המתנה לתוצאותיהן .תביעות לפיצויים בגין הנ"ל לא תובאנה בחשבון.

.254

בדיקות מוקדמות
בדיקות מוקדמות לקביעת איכות והרכב החומרים ועמידתם בכל הנדרש בתקנים ,במפרטים
ובחוזה ,יבוצעו ע"י המעבדה המוסמכת .התשלום עבור בדיקות אלו כולל נטילת המדגמים
והובלתם יחולו על הקבלן.
הבדיקות המוקד מות תבוצענה לקביעת טיב חומרי המצע ,החצץ ,המילוי המובא מבחוץ ,חומר
החפירה (במידה והיא משמשת למילוי) ,החומרים המיועדים לבטון ,סמכים ,תפרים ,פלדה ,ברזל
וכן במידת הנדרש ע"י המפקח  -בדיקות מוקדמות שונות ,לכל פריט או חומרים אחרים אשר
יסופקו ע"י הקבלן.
היקף הבדיקות המוקדמות יהיה עפ"י התקנים ויאושר ע"י המפקח ,בהתאם לסוג העבודה
והיקפה ותוצאותיהן תוגשנה לאישור המפקח זמן מספיק לפני אספקת החומרים.

00.01

התחברויות לרשת המים והחשמל

.255

.256

00.07

חיבור מים
המים הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר ,יסופקו על ידי הקבלן ,ועל חשבונו ,כולל
הח יבורים הדרושים למערכת המים .על הקבלן לעשות על חשבונו את כל הסידורים ולהתקין את
כל המתקנים כדי למנוע תקלות באספקת מים כגון :חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק.
חיבור חשמל
חיבור חשמל לצורכי עבודתו ולמשרד הפיקוח יהיה באחריות וע"ח הקבלן.
מובהר בזאת שהרכבת לא תספק לקבלן מים וחשמל ממקורותיה אף לא בתשלום.

הוראות בדבר אי פגיעה בנוף

.257

תיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע :הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בנוף עקב אי
מילוי הוראות ,ויידרש לתקנם על חשבונו בהתאם להוראות המפקח .אופן תיקון הנזק או
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החריגה יתוכנן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח .ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום  14יום
ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב באמצעות המפקח .עם זאת ,במקרים
מיוחדים ,תהיה רשאית הרכבת לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם.
במקרה זה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו.
.258

סימון
קווי הדיקור של עבודות הגידור יסומנו היטב בצבע בולט על סלעים וכד' בכל מהלך העבודות
בתוואי המסילה ,וזאת בנוסף לסימון ביתדות וללא תשלום נוסף.

.251

איסור פגיעה בקרקע הטבעית ובשטחים חקלאיים ,ובשטחים פרטיים
הקבלן יימנע מפגיעה בפני שטח הטבעיים (שמורות טבע ,יערות קק"ל וכד') ,בשטחים חקלאיים
ובשטחים פרטיים ובצמחיה הכלולה בהם מחוץ לקווי הדיקור (עקב שפיכה ,חציבה וכד') .בנוסף,
יסומנו בשטח ,ע"י המפקח עצים ,מטעים וגידולי שדה אשר חל איסור מוחלט על פגיעה בהם.

.260

איסור פגיעה בצמחים ועצים
כמפורט בסעיף  00.48להלן.

.261

דרכי גישה ושרות
כל דרכי הגישה והשרות יהיו ,כאמור ,בתחום קווי הדיקור בלבד ,אולם תתאפשר התנועה
בדרכים קיימות תוך הימנעות מוחלטת מפגיעה בצומח הטבעי ,הרחבה או חציבה .אם ייווצר
הכרח בפריצת דרכים מחמת אילוצי הביצוע ,ייעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור מהמפקח,
ולאחר תאום מראש .מיד עם תום השימוש בדרכים הזמניות ,יבוצע בהן טשטוש ו/או חיפוי
באדמה מקומית בהתאם להוראות המפקח .התשלום עבור דרכי הגישה והשרות יהיה בהתאם
לסעיפים במחירון.

00.08

שימור הצמחייה הקיימת והגנת הצומח

.262

00.09

במהלך העבודה בשטח (בכל שלבי העבודה) ,יש להימנע מפגיעה בצמחיה קיימת עצים ,שיחים
וגיאופיטים ,אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט המיוחד או הנחיות בכתב מהרכבת .כל פגיעה
בצומח שאינה מאושרת ע"י הגורמים הרלבנטיים ,תגרור מתן קנס לקבלן בהתאם לאמור בחוזה
(סעיף עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים) וזאת ללא קשר להיותו חשוף לתביעה משפטית.

תאום עם קבלנים אחרים  /נוספים הפועלים באתר

.263

הקבלן יידרש לתאם את עבודותיו עם קבלנים אחרים הפועלים באתר ובסביבתו ומבצעים
עבודות עבור גורמים נוספים מטעם הרכבת ,גורמים אחרים או רשויות אחרות ,וזאת ללא
תמורה כספית כלשהי.

.264

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא מתחייב
לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.
התאום ייעשה ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית .הקבלן יעדכן את המפקח בכל בעיה שבה יתקל
בתחום זה ,ויקבל את הנחיותיו לגבי הטיפול בה.

.265

קביעותיו של המפקח תהיינה סופיות ,ועל הקבלן לפעול בהתאם להן ללא ערעור .שנויים בסדרי
עבודותיו ,עפ"י קביעת המפקח ,לא יהוו עילה לתביעות של הקבלן מכל סוג שהוא ,הן בתשלומים
והן בלוח הזמנים הקצוב לביצוע העבודה.

.266

הקבלן יאפשר לעובדי הרכבת או לקבלנים העובדים מטעם הרכבת לבצע עבודות בשטח/ים אשר
בטיפולו .הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודתם עם העבודות שלו ,לרבות שילוב עבודותיהם בלוח
הזמנים של הפרויקט ,ולתת להם שירותי אתר.

.267

במקרה כזה ,ייחשב הקבלן כקבלן ראשי באתר ,וכל האחריות בנושא בטיחות בעבודה (עפ"י
תקנות משרד העבודה) תחול עליו ,והקבלנים האחרים יחויבו להישמע לכל הוראותיו.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 41 -

.268

עבור תאום ,קבלת האחריות בנושא בטיחות וכד' ,ראה המפורט בתנאי חוזה מדף .הקבלן יהיה
רשאי לקבל תמורה הוגנת לשירותי האתר שיספק לקבלן האחר הנ"ל כמצוין בחוזה מדף .בכל
מחלוקת שתתעורר בין הקבלנים ,הפוסק הבלעדי והסופי יהיה המפקח.

.261

חב' חשמל ,חב' בזק ,נתיבי איילון ,רשות העתיקות או כל רשות רלוונטית אחרת ו/או קבלנים
מטעמם אינם נחשבים כקבלנים אחרים בהקשר לסעיף זה ,ועל הקבלן לתאם העבודה איתם,
וללא כל תמורה כספית נוספת.

00.00

קבלנים ממונים

.270

הרכבת רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להנחות את הקבלן להתקשר עם קבלן משנה מסוים
או ספק כלשהו ,לצורך ביצוע עבודות מסוימות ,או אספקת חומרים מסוימים ,נשוא חוזה זה,
לרבות עבודות נוספות שיידרשו בפקודת שינויים זו או אחרת (להלן" :קבלן ממונה") ובמחירים
כפי שסוכמו ונקבעו מראש בין הרכבת לבין הקבלן הממונה הנ"ל.
במקרה כזה מתחייב הקב לן להעסיק את הקבלן הממונה כקבלן משנה/ספק שלו לכל דבר ועניין
לרבות תיאום עבודתו ושילובו בלוח הזמנים של הפרויקט ולספק לו שירותי אתר כמקובל (מים,
חשמל ,פיגומים וכד') עפ"י צרכיו.

.271

התמורה שתשולם לקבלן הראשי בגין שילוב הקבלן הממונה הנ"ל בעבודתו ע"י הרכבת תהיה
 12%משכר העבודה/עלות החומרים של הקבלן הממונה ,כפי שיסוכם מראש בינו לבין הרכבת,
כפיצוי מלא בגין תקורה ,תאום ,אחריות ,שירותי אתר וכד' ,וכן רווח קבלני.

.272

מודגש בזאת כי התשלום לקבלן הראשי בפועל יהיה  12%מערך העבודות שיבוצעו ע"י קבלן
ממונה בתקופת ביצוע העבודות ע"י הקבלן הראשי בלבד .מובהר בזה כי בכל מחלוקת שתתעורר
בין הקבלנים ,הפוסק הבלעדי והסופי יהיה המפקח.

00.06

דרישות בטיחות ורישוי

.273

סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מן האמור בפקודת הבטיחות בעבודה ובנספח הבטיחות המצורף
לחוזה .בכל מקרה של סתירה בהנחיות ,תקבע הנחיה עפ"י אגף הבטיחות של רכבת ישראל.

.274

כל העבודות המפורטות במחירון ובמפרט הטכני יבוצעו עפ"י החוקים ,התקנות וכללי הבטיחות
הקפדניים ביותר הקשורים לנושא העבודה.

.275

הקבלן לבדו אחראי לבטיחות העובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה ,לרבות :הפעלת ציוד כבד וכו'.

.276

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע
העבודה ויקפיד על קיום החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות ,המקומיות והממשלתיות וכן
הוראות כל דין בעניינים אלו והוראות שימסרו לו בעפ"י או בכתב ע"י המפקח או הרכבת .הקבלן
יתקין גדרו ת ושלטים כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב ביצוע
העבודות.

.277

על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות חטיבת הבטיחות של הרכבת
ובהתאם לנספח הבטיחות המצורף (נספח  B8למסמכי החוזה) .על הקבלן חלה האחריות לתדרך
את עובדיו טרם תחילת ביצוע העבודות.

.278

עם קבלת צו התחלת עבודה ,הקבלן יציג לרכבת את נהלי הבטיחות של החברה .בנוסף ,עליו
להציג ממונה בטיחות מטעמו ,בעל תעודת הסמכה תקפה כממונה בטיחות מטעם מוסד מוכר
בישראל 14 .יום לאחר קבלת הצו ,יגיש ממונה הבטיחות מטעם הקבלן סקר סיכונים לעבודותיו
ברכבת לאישור חט' בטיחות .הסקר יהווה תכנית לניהול הבטיחות באתרי העבודה .אישור
הרכבת לסקר זה מהווה תנאי לתחילת עבודה.
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.271

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש עפ"י כל דין,
תקנה או תקן מחייב ,הוראות חוק אחרות ,הוראות מקצועיות של המפקח על הבטיחות מטעם
משרד העבודה וההוראות שלהלן.

.280

התקנות והמפרטים העשויים להיות רלוונטיים לעבודת הקבלן כוללים בין השאר ,את המפורט
להלן:
א .חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
ב .הנחיות נספח הבטיחות (נספח  B8למסמכי החוזה).
ג .פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה ,כולל עבודה בגובה.
ד .חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.
ה .רשות הכבאות ו/או איגוד ערים לכבאות.
ו .משטרת ישראל.
ז .חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית.
ח .הנחיות הביטחון של הרכבת כמפורט (נספח  B7למסמכי החוזה).
ט .הנחיות נוספות שיינתנו בשטח ע"י המפקח או גורם מוסמך אחר.

.281

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות ,כגון :שלוט
הקשור לתפקודו של הקבלן ,שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי
הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכאני,
ציוד הרמה ,כלי עבודה מכאניים וחשמליים ,ציוד מגן אישי ,הגנה בפני מקומות וחומרים
מסוכמים.
הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת חשמל,
חברת בזק וכד' .כל הנ"ל כלול בשכר המטלה .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת
דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

.283

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי
הגישה אליו ,לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם,
לרבות "הקבלנים האחרים" ,לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה
על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על
חשבונו בלבד.

.284

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי
הבטיחות אשר נקבעו עפ"י כל דין.

.285

הקבלן מחויב לארגן עבודתו עפ"י כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל
שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות ובטיחות,
כנדרש לפי החוק ,לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.

.286

הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא מקבל אחריות מלאה ,ישירה ובלעדית על שמירת
הבטיחות ולכל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של
מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר .הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא משחרר את הרכבת
ומי מטעמה ,מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים ,לרכבת ,למפקח ,לאדם
כלשהו ולכל צד ג' ,למבנה ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי הרכבת וכלפי
המפקח.

.287

הקבלן יחשב כאחראי הבטיחות הכללי באתר העבודה בו יבוצעו עבודות גם ע"י קבלנים אחרים
ובעל תשתיות במשך כל תקופת החוזה וייקח על עצמו את תפקיד "מבצע הבנייה" ע"י משלוח
הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה.
במשך זמן ביצוע העבודה הקבלן יהיה האחראי היחידי לבטיחות העובדים במקום ו/או
המפקחים ו/או הבאים לאתר בתוקף תפקידם ו/או צד ג' וכן לרכוש שבסביבה ויישא באחריות
מלאה בהוצאות הנזקים שיגרמו להם ,ועליו יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים ,וכן קיום כל
דרישות הבטיחות המוכתבות בחוקי העובד ובנהלים המקובלים.

.281

הקבלן יוודא הכשרת צופי מסילה שיעברו הדרכה והכשרה ברכבת.

.282

.288
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.210

לתשומת לב הקבלן כמות המשגיחים מועדי ומיקום הצבתם יאושר ע"י המפקח וממונה בטיחות
מראש בכתב ,עפ"י תכנית העבודה המאושרת אשר יגיש הקבלן.

.211

עלות הכשרת צופי מסילה המבוצעת ע"י רכבת ישראל תחול על הקבלן.

.212

הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,תבניות ,מערכות תמוך זמני ,דיפון זמני לחפירות ,דרכי עזר,
מעברים רגילים ועיליים ,סולמות ומתקנים ארעיים אחרים הכל כנדרש לביצוע העבודות,
בהתחשב בעומסים וההטרחות שבהם יתפקדו.

.213

הקבלן יבנה מעקות זמניים על המדרונות ובכל מקום שנדרש כהגנה מפני נפילת עובדים וכד'
מהמפלס העליון וכן להתקין רשת למניעת נפילת חפצים אל הכביש ו/או השטח מתחת למפלס
העבודות.

.214

יש לתחזק את כל אלה במשך כל תקופת הביצוע ,לתקנם ,לחדשם או להחליפם  -הכל עפ"י
הוראות הבטיחות שבחוקים ובתקנות ובאלה של הרכבת ,המצורפים לתנאי החוזה .הקבלן יישא
באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה תקלה  -יתקן את הנזקים ,הישירים והעקיפים.

.215

כמו כן אחראי הקבלן על תכנון וביצוע תמוך ודיפון מבנים ומתקנים קיימים הסמוכים
לחפירותיו ,לרבות החדרת שיגומים זמניים ,כלונסאות דיפון ,ייצוב מדרונות וכד' ,ככל שיחייבו
זאת תנאי האתר ,והכול על חשבונו הבלעדי.

.216

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר
את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

.217

הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל נזק שיגרם לצד שלישי כלשהו ,או לאנשיו וציודו הוא
כתוצאה מכשל של המערכות הזמניות הנ"ל (אם יהיה) והעובדה שהמפקח אישר מערכות אלה,
לפני ביצוען ,אין ולא יהיה בה כדי לגרוע מאומה מאחריות זו ,או להטיל על הרכבת/המפקח
אחריות כלשהי בעניין זה ,שכן אישורו הוא עקרוני בלבד לתכנון הכללי של מערכות אלה ,ולא
לתכנון המפורט שלהן או לביצוען.

.218

בהתאם להחלטת המפקח ו/או עפ"י דרישת המשטרה ,יבצע הקבלן את עבודותיו או חלקן
בשעות הלילה ,לעבודת לילה יש לקבל אישור המפקח .כל העלויות הכרוכות בעבודת לילה
תהיינה על חשבון הקבלן.

.211

במידה ולא יתוקן ליקוי בטיחות כלשהו יבוצע התיקון באמצעות קבלן אחר ועל חשבון הקבלן,
כולל עלויות נלוות .בנוסף ,מובהר כי הרכבת תקנוס את הקבלן על אי מילוי הנחיות הבטיחות
בהתאם לטבלת קנסות של רכבת ישראל שתעודכן מעת לעת ,כפי שמופיעה בנספח הבטיחות
(נספח ח' למסמכי החוזה).

.300

תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1170
העדכנית ,על הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו.

.301

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות
בעבודה לפי כל חוק או הוראה או לפי הנהוג והמקובל .בכל מקרה על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות
והחוקים המעודכנים לתקופת העבודה בפועל .את הסעיפים הנ"ל ניתן למצוא בחוברת :תקנות
בנושא עבודות בניה של המוסד לבטיחות ולגהות מעודכן ביותר.

.302

בטיחות בשימוש בכלים מכאניים
מבלי לגרוע מן האמור בנספחי החוזה על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:

א .הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי
החוק ולפי דרישות הרכבת.
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על הקבלן להתקין בכלים המכאניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום שלגביו לא
יוכ ל לראות ולהבחין בנעשה ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את
סביבותיו כולל המרחב שלפניו ,לצדדיו ומאחוריו.
על הקבלן להגן על כל הרצועות ,השרשראות ,הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים אחרים באופן שיהיו
מוגנים מבחינה בטיחותית.
על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה כנדרש עפ"י חוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלי.
בנוסף יהיו כל הכלים בעלי אישור בדיקה תקופתית בתוקף כנדרש ע"י משרד העבודה.
כל הכלים המכאניים לרבות מכונות קידוח ,עגורנים וכו' ,יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר
נסיעה לאחור.
על הקבלן לדאוג שהכלים יעבדו בשיפועים סבירים למניעת התהפכות.
על הקבלן להתקין מעקות זמניים במדרונות ובכל מקום שנדרש כהגנה מפני נפילת עובדים וכו'
מהמפלס העליון וכן להתקין רשת למניעת נפילת חפצים אל הכביש ו/או השטח מתחת למפלס
העבודות.
כל הכלים המכאניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור.
על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.
כל הנוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במשך כל זמן הימצאותם באתר.
הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.
הקבלן ידאג להימצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכאניים בכמות המתאימה.
כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו .המפקח באתר רשאי
לפסול כל ציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו מהאתר .כל
ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד.

.303

בטיחות באש
עבודות חמות יבוצעו בהתאם לנספח הבטיחות המצורף למפרט זה ובהתאם להנחיות בטיחות
באש של מומחה הבטיחות מטעם הקבלן.
בעבודות כיסוח עשבייה עם כלים מכאניים יש להחזיק ברשות הצוותים בשטח מטפי כיבוי אש
תקינים ותקפים בכל זמן בהתאם לדרישות החוק.

.304
א.

בטיחות בחומרים כימיים
עבודות הכוללות חומרים כימיים מכל סוג שהוא (צבע ,מדללים וכו') יבוצעו ע"י כוח אדם מורשה
לביצוע עבודות כאלה .יעשה שימוש רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ועפ"י כל כללי
הזהירות המופעים על תווית המוצר ובהמלצת היצרן/יבואן.
עבור מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תחשבנה
ככלולות במחירי היחידה השונים שבמחירון.

.305

בטיחות בעבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון
על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין
הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגבוה/העליון.
העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל ,כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה
עמוקה.
כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן
ולא ישולם בנפרד.

ב.

00.02

אישורי ביטחון

.306

על הקבלן לדאוג לקבלת אישורים מאגף הביטחון של הרכבת לנושא כוח האדם ,בהתאם לנהלים
הקיימים ברכבת ובהתאם לאמור בנספח הביטחון.

.307

אין ולא תהיינה לקבלן תביעות כלשהן בהקשר להבטחת אישורי הביטחון .קביעתו של מנהל אגף
הביטחון של הרכבת תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא זכות ערעור.

.308

לעיתים יידרש תאום לכניסה לשטח הרכבת מול מוקד הביטחון והבטיחות .על הקבלן לתאם
עבודתו ככל שנדרש בהתאם לכך מול הגורמים המוסמכים ברכבת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

00.00

ציוד לעבודה

.301

00.00

הקבלן לא יחל בשום עבודה ,אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר,
בכמות ובאיכות הדרושים ,לשביעות רצון המפקח.

רשימת ציוד להזמנה ארוכת טווח

.310

00.00
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במידה ויידרש ,תוך שבועיים ימים מיום מתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימת מוצרים/
ציודים או אביזרים אשר משך יצורם/יבואם/אספקתם או רכישתם ארוך ולכן נדרש להיות
מבוצע מבעוד מועד .הרשימה תוגש בצורת טבלה ותכלול את המוצר ,משך האספקה הצפוי,
המועד להתקנתו עפ"י לוח הזמנים ומועד הזמנתו .רשימה זו אינה פותרת את הקבלן מאחריותו
להתקנה במועד .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור הכנת רשימה זו.

שמירה ותחזוקת האתר

.311

הקבלן יהיה אחראי לשמירה מכל סוג שהוא על עבודותיו ועל אתר העבודה ביום ובלילה .הקבלן
ישמור על עבודתו במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה הסופית לרכבת.

.312

הקבלן מתחייב לשמירה צמודה על כל מתקני אתר העבודה ,מתקני תאורה באתר העבודה לצורך
הגנה על העבודות ,ו/או על המתקנים הקיימים באתר לרבות לבטיחות ,לביטחון ולנוחיות
הציבור בכל שעות היממה .עלויות השמירה והאבטחה וכל האמור לעיל לא ישולמו בנפרד אלא
אם יצוין אחרת במטלה.

.313

על הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת החומרים והציוד אשר באתר
העבודה ,לרבות הצבת שומרים בשעות היום והלילה .לא תוכרנה כל תביעות על נזקים שייגרמו
לקבלן ,לחומרים ,לציוד וכו' עקב גניבות/פריצה/חבלה.

00.01

תנאי מזג האוויר

.314

00.07

הקב לן ינקוט בכל האמצעים לעבודה בתנאי מזג אויר כלשהם ,כגון יציקת בטונים בימי שרב ,או
עבודה בימי גשם .עיכובים במהלך הביצוע בגלל תנאי מזג אויר ,לרבות גשמים והצפה לא ייחשבו
לכוח עליון ,אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך ,ויגדיר את ההפסקה כנובעת
מכוח עליון.

ישיבות תאום

.315

במהלך הביצוע תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות בתדירות שתקבע על ידי נציג
רכבת ישראל ,בהשתתפות המפקח ,המתכננים והמפקח מטעם הרכבת  .במקרה הצורך ישתתפו
בנוסף גם נציגים של הרכבת ו/או מתכננים ויועצים.

.316

על הקבלן להזמין לישיבות אלה ,לפי הוראת המפקח ,קבלני משנה וספקי הציוד ו/או המוצרים,
אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור ,האספקה והביצוע.

.317

הקבלן ,קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומנהלי,
מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות ,במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי המפקח.

00.08

ביקורת הקבלן

.318

על הקבלן ביקורת סדירה בכל השטחים שבטיפולו ,מטרת הביקורת לוודא כי לא חל שינוי
המחייב תיקון מידי וכן לבצע תיקון זה אם מתחייב ,ללא הנחיה מיוחדת לכך.

.311

הרכבת רשאית לזמן איש מקצוע/יועץ מטעמה לבדיקת איכות העבודה ,החומרים ,או בכל נושא
שיימצא לנכון .ממצאי היועץ יחייבו את הקבלן.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

.320

00.09
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,הטיפול והתחזוקה ברמה מקצועית טובה אשר תניח את
דעתו של המפקח.

שימוש במתקני וברכוש הרכבת

.321

הקבלן אינו רשאי להשתמש לצרכיו בשרותי הרכבת הקיימים באתר והמיועדים לעובדיו כגון
מקלחות ,חדרי אוכל או כל מתקן אחר.

.322

הקבלן אינו רשאי להשתמש או להיעזר בלי אישור מראש במתקני הרכבת .חל איסור מוחלט
להשתמש בהידרנטים ,חיבור חשמל ומתקני גז ללא אישור הרכבת.

.323

הרכבת ראשית לדרוש מהקבלן עבודה באמצעות כלים מכאניים רכבתיים או עבודה משולבת עם
כלים מכאניים רכבתיים ,עבודות אלו יתבצעו עפ"י כל כללי הבטיחות של הרכבת כפי שיוגדרו
ע"י ממונה הבטיחות של חטיבת תשתיות.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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הצהרת הקבלן
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים המפורטים בפרק ( )00מוקדמות ובמפרט הטכני המיוחד
שלהלן ,לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד במחירון ,כלול במחירי
היחידה שבמחירון ולא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל .למען הסר ספק ,ימדדו אך ורק
עבודות שלגביהן מופיע סעיף נפרד במחירון.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי בידיו הידע והאמצעים לביצוע העבודות ברמה הגבוהה הנדרשת וכי מחירי היחידה
במחירון כוללים בין השאר את כל החומרים ועבודות העזר והלוואי הנדרשים לשם ביצוע העבודה המתוארת
באופן מושלם ,גם אם לא נזכרו במסמך ממסמכי חוזה זה.

___________________________________
חתימת וחותמת הקבלן

__________________
תאריך

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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מפרט טכני מיוחד
א .כללי:
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7
.8

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
העבודה בחלקה מתבססת על המפרט הכללי הבין-משרדי.
עם זאת ,מפרט זה ,על סעיפיו השונים ,בא בתוספת ,בהדגשה ,בשינוי וכהשלמה לאמור במפרט הכללי,
ולפיכך אינו זהה למפרט הכללי.
הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט הטכני המיוחד שלהלן .לא תתקבלנה טענות ,דרישות או תביעות
כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין הנחיות מפרט זה לאמור במפרט הכללי ,והדרישות במפרט זה הן
הקובעות.
אולם ,אם וככל שקיימת סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין הנחיות מפרט מיוחד זה לבין
הנחיות המפרט הכללי ,חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המפקח לכך לפני ביצועה של עבודה כלשהי
ולקבל הוראות המפקח כיצד לנהוג.
למען הסר ספק ,כל הנחיות המפרט הכללי ,תקפות ומהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,אלא אם נאמר
אחרת במפורש במסמך זה ו/או בשאר מסמכי המכרז/חוזה ,או על ידי המפקח.
בכל מקרה ,סדר העדיפויות בין המסמכים לביצוע ולתשלום יקבע עפ"י האמור בסעיף  00.15לפרק 00
מוקדמות.
מספור הסעיפים במפרט זה אינו חופף בהכרח את מספור הסעיפים במפרט הכללי.
הקבלן ימלא ועל חשבונו בדייקנות אחר הוראות כל דין וכן תקנות העבודה הממשלתיות ועירוניות
שנקבעו ע"י השלטונות בקשר לביצוע העבודה ובטיחות בביצוע העבודות.
מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכניות לאופן ביצוע העבודות המפורטות בסעיפי המחירון.

 .1ציוד
כל העבודות יבוצעו באמצעות ציוד מכני המותאם לשטח ,לאופי העבודה ,דרישות המפקח ולוח הזמנים
שנ קבע לביצוע .הציוד ,הובלתו וכל ההוצאות הנלוות הקשורות אליו נכללות במחיר היחידה ולא ישולם
תשלום נוסף.
 .10כוח אדם
כל העבודות יבוצעו ע"י כוח אדם מיומן ,מקצועי ומורשה (כנדרש) לביצוע איכותי ומושלם ,בהתאם
לאופי העבודה ,דרישות המפקח ולוח הזמנים שנקבע לביצוע.
 .11מסירת עבודה/סיור פיקוח/אישור ביצוע לעבודות
 .11.1בסיום כל עבודה יערך סיור מסירת העבודה בנוכחות הקבלן/מנהל הפרויקט/ראש הצוות
והמפקח/נציג הרכבת בסופו יוגש לקבלן ע"י המפקח ,דו"ח המסכם את ממצאי הסיור ,לרבות
פירוט ליקויים והשלמות נדרשים.
 .11.2על הקבלן לתקן את הליקויים בפרק זמן כפי שיוגדר בדו"ח .במידה ונדרשו תיקונים או השלמות
יערך סיור חוזר לאחר השלמת העבודה ויערך פרוטוקול מסירה חדש.
 .11.3תיקון הליקויים יהווה תנאי בסיסי לאישור ותשלום החשבון וסיום העבודה ייחשב רק לאחר
שבפרוטוקול קבלת העבודה נירשם ע"י נציג הרכבת שאין הערות לעבודת הקבלן והעבודה בוצעה
לשביעות רצון הרכבת.
 .11.4מודגש בזאת כי במידה ולא יתקן הקבלן את הליקויים כנדרש בדו"ח ,תשלום החשבון יעוכב עד
השלמת תיקון הליקויים .כמו כן ,רשאית הרכבת לנכות מחשבון הקבלן את סכומי הפיצויים
המוסכמים וסכומי ההפסדים והנזקים שייגרמו לה ,בהתאם לתנאי החוזה.
 .11.5הקבלן/מנהל הפרויקט חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמנת המפקח לאישור
העבודה בשטח .מודגש בזאת כי במידה ותאם הקבלן או מי מטעמו סיור פיקוח/מסירה/אישור

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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ביצוע לעבודות שלא בוצעו או לא הושלמו במלואן ,בהתאם להגדרת שלב הביצוע (קריאת
"שווא") ,הקבלן יישא בעלות שעות עבודת המפקח.
 .11.6הקבלן או מי מטעמו חייב להיות נוכח בכל סיור פיקוח אליו יזומן ע"י הרכבת .התנועה בשטח
בעת הסיור הינה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4×4וכל דבר נוסף הנחוץ לקיום הסיור.
 .11.7המפקח/נציג הרכבת רשאי לבצע סיור מקטר או מקרונית רכבת בנוכחות הקבלן או מי מטעמו
לצורך מתן מטלות ,בקרה ואישור חשבונות.
 .11.8מובהר כי על הקבלן להחזיק מערכת איתור על רכבי סיור ולרכבת תהא גישה מלאה למערכת.
 .12בחירת מוצרים
 .12.1ציון שמות יצרנים או מספר קטלוגי של מוצר במפרט/מחירון ,בא לציין דרגת טיב וסוג מוצר.
הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או מוצרים של יצרנים אחרים בעלי אותה איכות והתאמה
למפרט ,בתנאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתכניות ,ככל שאלו קיימות.
 .12.2המפקח אינו מתחייב לאשר אותם .לשם קבלת אישור על מוצר בין אם הוגדר במפרט ובין אם
לאו ,על הקבלן להגיש מידע הנדרש על המוצר ,כגון :דף קטלוגי ,מידות כלליות ,פרטי חומרים
וכל מידע נוסף הנמצא ברשותו .לא יירכש ולא יותקן מוצר לפני אישור מראש ובכתב של המפקח.
 .12.3הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או בעלי סימן השגחה.
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלו גבוהות מדרישות התקן.
 .12.4על הקבלן להמציא עם הגשת הצעתו פרטים על אביזרי החיבור הסטנדרטיים שלו ,וכן פרטי צירי
השערים ,בריחים וכיו"ב .על פרטים אלה יקבל המציע את אישור המפקח במידה והצעתו
תתקבל.
 .13מחירי היחידה בסעיפי המחירון המצ"ב כנספח  B2לחוזה ,יהוו תמורה מלאה לביצוע מושלם של
העבודה  ,כולל :אספקה ,הובלה ,העמסה ופריקה ,ציוד ,כ"א ,התקנה ,חומרים ,עבודות ,ניקוי וסילוק
עודפים ופסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה לסילוק פסולת ,וכל הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה עד
סיומה .הכל בהתאם לכל הנאמר במפרט הטכני המיוחד שלהלן ,על כל פרקיו וחלקיו גם במקרים בהם
לא צוין במפורש שהנאמר כלול במחירים או שלא ישולם עליו בנפרד.

ב .תאור העבודה:
 .1ההתקשרות נשוא חוזה זה הינה התקשרות מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום גדרות לאורך
מסילות הרכבת ,במתחמים ובתחנות הנוסעים ו/או בשטחי רכבת אחרים והכל באזור צפון.
 .2הקבלן יפעל במסגרת התקשרות זו באופנים הבאים:
 .2.1תחזוקה חודשית כוללת
הקבלן יבצע תחזוקה חודשית (פאושלית חודשית) הכוללת את כלל העבודות המפורטות
להלן.
 .2.2עבודות תחזוקה חד-פעמיות
 .2.2.1עבודות תחזוקה חד  -פעמיות ,אשר אינן כלולות במסגרת עבודות התחזוקה החודשית
ה כוללת ,כגון:
.2.2.1.1
.2.2.1.2
.2.2.1.3
.2.2.1.4
.2.2.1.5
.2.2.1.6
.2.2.1.7

הקמת גדרות בטיחותיות או אחרות בהתאם לדרישת הרכבת.
הקמה ותיקון של מעקות הולכי רגל.
שיקום גדרות רכבת קיימות.
החלפת גדרות רכבת קיימות.
פירוק גדרות ישנות עפ"י הנחיית המפקח ופינויים משטח הרכבת.
התקנה ו/או תיקון שערים עפ"י הנחיות המפקח.
פירוק ,חידוש/החלפה או התקנה של שלטים לאורך גדרות הרכבת או בכל מקום
אחר ,בהתאם לדרישות הרכבת.
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 .2.2.1.8ביצוע עבודות גידור שונות בהתאם למפורט במחירון.
 .2.2.1.1עבודות רג'י.
 . 2.2.2הקבלן יבצע כאמור עבודות שונות חד פעמי ות אשר תימסרנה לו מעת לעת בהתאם
לדרישת ולצרכי הרכבת .התמורה בגין ב יצוע העבודות השונות תשולם לקבלן
בהתאם לסעיפי המחיר ון.
 .3הרכבת רשאית להפעיל את הקבלן בכל אחד מסעיפי המחירון (נספח  B2לחוזה) המהווה חלק בלתי נפרד
מחוזה זה.
 .4התמורה בגין ביצוע עבודות התחזוקה החודשית הכוללת ובגין ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל,
תשולם לקבלן בהתאם לסעיפי המחירון הרלוונטיים.
 .5כל העבודות יבוצעו בהתאם להוראת ביצוע/מטלה (קריאות חרום ,קריאות דחופות וקריאות רגילות,
כהגדרתן בפרק המוקדמות לעיל) שתימסר לקבלן מעת לעת ע"י נציג אגף ב ברכבת ,הכל בהתאם לסעיפי
המחירון.
 .6ככלל ,יובהר ויודגש כי אין הרכבת מתחייבת להזמין עבודות תחזוקה חד-פעמיות וכוללות בהיקף
כלשהו מה קבלן ,וכן כי היקף העבודות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ושיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.

ג .הגדרת אזור העבודה:
 .1העבודה תבוצע בסביבת מסילות הרכבת באזור הצפון ,בגבולות המפורטים להלן:
בדרום (קו החוף) :עד תחנת ת"א הגנה ,ק"מ מסילה.17.100 :
במזרח :מסילת השרון וראש העין עד תעופה דרום ק"מ מסילה( 106.600 :לוד).
 .2האזור כולל בתוכו את כל קווי הרכבת ,המתחמים ,תחנות הנוסעים ,תחנות תפעוליות ,מתקני שו"ב
(שליטה ובקרה) ,מפגשי רכבת ,קווי אוטם ,מסילות ,שלוחות וכל שטח אשר באחריות הרכבת ,כולל
קווים ומתקנים אשר בבנייה או בתכנון ויועברו לתחזוקה בעתיד.
 .3מודגש בזאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי הרכבת רשאית להפעיל את המציע הזוכה בכל שטח רכבתי
אחר בו יידרש טיפול ,גם אם הוא חורג מגבולות אלה.
 .4לרכבת שמורה האופציה להגדיל את שטחי העבודה ,לרבות במסגרת מתן מטלה ע"פ תחזוקה כוללת,
לשטחים נוספים שיוגדרו ע"י הרכבת בתנאים זהים או מיטיבים לרכבת בהתאם לחוזה שייחתם עם
הקבלן וללא תלות בשוני שבין השטחים הבא לידי ביטוי באופי השטח ובהרכבו .התשלום על השטחים
הנוספים יהא בהתאם למפורט במפרט זה.

ד .מפרט טכני לסעיפי המחירון:
 .1המחירון נחלק לפרקים הבאים:
פרק  : 6עבודות אספקה והתקנת גדרות רשת מרותכות;
פרק  : 2עבודות אספקה והתקנת שערים;
פרק  :0עבודות אספקה והתקנת מעקות הולכי רגל;
פרק  :0עבודות שונות;
פרק  :0עבודות תיקון והחלפה;
פרק  :1עבודות רג'י;
פרק  :7עבודות תחזוקה חודשית כוללת.
 .2להלן תאור מקיף לתכולת העבודה הנדרשת בכל סעיף מסעיפי המחירון המצ"ב כנספח  B2לחוזה.
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 .3מודגש בזאת כי התאור המופיע להלן בכל סעיף מסעיפי המחירון ,כולל את המילים :ייצור ,אספקה
והתקנה (גם אם לא נכתב במפורש בסעיף הרלוונטי) ,אי לכך לא תשולם כל תוספת בגין אחת מהפעולות
הנ"ל ,אלא אם נכתב בתאור הסעיף התקנה בלבד ,או אספקה בלבד וכד'.

פרק  - 6עבודות אספקה והתקנת גדרות רשת מרותכות
 .6כללי
 .1.1מעת לעת ,עפ"י החלטת הרכבת ,יידרש הקבלן ,להקים גדרות חדשות או לשקם (להחליף) גדרות
קימות .המפרט הטכני שלהלן מציג את התנאים והדרישות הטכניות אשר נדרשות לביצוע העבודות.

 .2הנחיות מחייבות לסעיפי פרק זה
 .2.1המפקח ימסור לקבלן הוראת ביצוע בכתב לכל מטלה בנפרד.
 .2.2הקבלן והמפקח יסיירו לאורך הקטע .במהלך הסיור יורה המפקח לקבלן את אשר יש לבצע .סיכום
בכתב על הסיור וההוראות ,כולל לוח זמנים מפורט לקטע יוכן ע"י המפקח.
 .2.3בטרם יחל הקבלן בעבודתו ,עליו לערוך תאומים מוקדמים מול גורמי הרכבת ומול גורמים חיצוניים,
ככל שיידרש:
 .2.3.1סיור מקדים עם נציג אגף תקשורת לאיתור תשתיות תקשורת רכבתיות בקטע העבודה.
במהלך הסיור ,יסמן הקבלן את תשתיות התקשורת בסימון בר קיימא.
בתום הסיור יקבל הקבלן מנציג אגף תקשורת היתר לעבודה בקטע הנבחר והנחיות נדרשות,
במידה וקיימות ,לביצוע העבודה בסמוך למתקנים שנמצאו במקום.
הקבלן יבצע את העבודה בקטע בהתאם לסיכום שנקבע בסיור.
 .2.3.2סיור מקדים עם ממונה בטיחות רכבתי בהתאם לצורך ועפ"י נוהל הבטיחות המצורף לחוזה.
 .2.3.3לגבי מתקנים ותשתיות תת קרקעיות שאינם שייכים לרכבת ישראל הנמצאים בשטח ,באחריות
הקבלן לתאם את עבודתו מול נציגי חברות התשתית השונות (כגון :רשויות ,רט"ג ,קק"ל
תש"ן ,חח"י וכד') ולסייר עימן לצורך קבלת הנחיותיהן ,זאת בטרם יחל בעבודתו.
 .2.3.4על הקבלן להחזיק בבעלותו מכשיר גילוי תשתיות תת קרקעיות.
 .2.4כל עוד קטעי גדר ושערים בעבודה וטרם נמסרו למפקח ,הם ברשות הקבלן ובאחריותו .על הקבלן
לדאוג לשמירה כוללת על הגדר ,החומרים ,הציוד והכלים.
 .2.5יודגש כי במידה ונדרש לבצע שיקום של גדר קיימת ולצורך כך יש לפרק קטעי גידור קיימים לצורך
החלפתם ,באחראיות המלאה של הקבלן לסגור את הגישה לשטח הרכבת במקום הגדר שפורקה,
לרבות סגירה זמנית ע"י גדר רשת אוסטרלית (בהתאם לגובה הגדר המוחלפת) כולל עמודים ו/או
גדר רשת (בהתאם לגובה הגדר המוחלפת) כולל עמודים ,הצבת שומר למניעת כניסה לשטח הרכבת
או כל אמצעי אחר שימצא לנכון ובאישור המפקח .למען הסר ספק ,סעיף זה כלול במחירי היחידה.
 .2.6העבודה כוללת את השלבים הבאים:
 .2.6.1סיור מוקדם ותיאום עם המפקח.
 .2.6.2הגשת הצעת מחיר.
 .2.6.3סיור מוקדם עם נציגי רכבת (תקשורת ,ביטחון ובטיחות).
 .2.6.4תיאום מול בעלי תשתיות וגורמי חוץ.
 .2.6.5מדידה ,תכנון וסימון תוואי הגדר.
 .2.6.6ניקוי השטח ופינוי הפסולת ,לרבות הכנת תוואי ויישור השטח טרם התקנת הגדר או השער.
 .2.6.7אספקה והתקנת הגדר.
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 .2.6.8אספקה והתקנת שערים במקומות שייקבעו ע"י המפקח.
 .2.6.1פירוק גדרות ישנות ופינוין במידת הצורך.
 .2.6.10כל עבודה נוספת הנדרשת לצורך הקמת הגדר.
האמור בסעיפים לעיל כלול במחיר היחידה ולא ישולם תשלום נוסף בגין כך.

 .0הכמויות במטלה:
 .3.1הכמויות שתופענה בכתב הכמויות שבמטלה הן באומדן בלבד .מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי
התשלום יהיה בהתאם לביצוע בפועל ,לאחר המדידה.
 .3.2המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בכמויות שונות מאלו המצוינות במטלה ,הן ע"י תוספות והן
ע"י הפחתת הכמות או ביטול סעיף ,לקבלן לא יהיו טענות מכל סוג שהוא חרף השינוי.
 .3.3הכמויות תימדדנה בהתאם לביצוע בפועל .על הקבלן לבצע ולהגיש חישובי כמויות ,דפי מדידה
ותכניות עדות ( )As madeלכל חשבון ,אשר ייבדקו ע"י נציג הרכבת ויהוו תנאי לאישור החשבון
והעברתו לתשלום ע"י המפקח.
להלן פרוט הסעיפים בפרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
גדר בטיחות בגובה  620ס"מ
6.6.60
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.60אך בגובה  610ס"מ
6.6.20
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.60אך בגובה  200ס"מ
6.6.00
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.60אך בגובה  200ס"מ
6.6.00
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.60אך בגובה  210ס"מ
6.6.00
גדר בטיחות בגובה  620ס"מ ללא ביסוס ,עם עמודים בתקיעה
6.6.10
6.6.70
6.6.80
6.6.90
6.6.600
6.6.660
6.6.620
6.6.600
6.6.600

כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.10אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.10אך בגובה  200ס"מ
גדר בטיחות בגובה  620ס"מ ללא ביסוס ,מעוגן בברגים או מסמרות לאלמנט בטון קיים
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.90אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.90אך בגובה  200ס"מ
גדר בטיחות בגובה  620ס"מ עם בסיס בטון טרומי ללא חפירה בקרקע ו/או ביסוס
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.620אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )6.6.620אך בגובה  200ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
להלן הדרישות הטכניות לסעיפים הנ"ל ,אשר יימדדו עפ"י מ"א גדר ובהתאם לאמור במחירון.
כלל הדרישות הטכניות המובאות להלן כלולות במחירי היחידה.

.6

מפרט רשת גדר כללי:
א.
ב.
ג.
ד.

הרשת עשויה מחוטי פלדה בקוטר  4.5מ"מ ובגובה כמצוין במחירון.
משבצות הרשת במידות 50×150 :מ"מ.
החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי חשמלי המותאם לעובי החוט.
לרשת קורת הקשחה בעלת חתך משולש הבולט כ 1-ס"מ וגובהו כ 24-ס"מ ,הנמצא  30ס"מ מראש
הגדר (ראה תרשים אופייני  01בנספח א'.)5
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ה .הרשתות מחוברות אחת לרעותה בחפיפה של  15ס"מ באמצעות מהדקי פלדת אל-חלד (נירוסטה)
בקוטר  1.5מ"מ קבועים במרחקים שווים לגובה הגדר ,באופן הבא:
 גדר בגובה  120ס"מ  6 -מהדקים.
 גדר בגובה  165ס"מ  8 -מהדקים.
 גדר בגובה  200ס"מ  10 -מהדקים.
 גדר בגובה  235ומעלה  13 -מהדקים.
לחלופין רשאי המפקח עפ"י שיקול דעתו לדרוש שהרשתות יחוברו באמצעות ריתוכים במקום
מהדקים או שילוב של שניהם .בכל מקרה לא תשולם תוספת כלשהי בגין ריתוך או חיבור במהדקים.
ו .הרשתות יימתחו באמצעות מותחן בעל כושר מתיחה מזערי של  200ק"ג/מ"ר.
ז .הצמדת הרשת לעמודים לאחר מתיחתן ,תבוצע באמצעות חובקני פלדת אל-חלד (נירוסטה) בקוטר 3
מ"מ באופן הבא:
 לגדר בגובה  120ס"מ  4 -חובקנים.
 גדר בגובה  165ס"מ ומעלה  6 -חובקנים.
לחלופין רשאי המפקח עפ"י שיקול דעתו לדרוש שהרשתות יחוברו לעמודים באמצעות ריתוכים
במקום חובקנים .בכל מקרה לא תשולם תוספת כלשהי בגין ריתוך או חיבור בחובקנים.
ח .הרווח בין תחתית רשת הגדר לפני הקרקע לא יעלה על  10ס"מ.

.2

עמודים ,חיבור לגדר קיימת וריתוך:
א.

עמודי הגדר:
 )1כל העמודים יהיו מפרופיל פלדה .עובי דופן העמודים בכל מידה לא יפחת מ 2.2 -מ"מ.
 )2עמודים לגדר במידות  100-200ס"מ יהיו עשויים מפרופיל מרובע במידות  60×60מ"מ.
)3
)4
)5
)6
)7

עמודים לגדר במידות מעל  200ס"מ יהיו עשויים מפרופיל מלבני במידות  40×80מ"מ.
עמודי התמך יהיו עשויים מפרופיל פלדה מלבני במידות  40×60ס"מ.
הקצה התחתון של העמוד יינעץ בבסיס הבטון בעומק שלא יפחת מ 60-ס"מ לגדר בגובה 120-200
ס"מ ולעומק  80ס"מ לגדר מעל גובה  200ס"מ.
לראש עמוד התמך תרותך לוחית בעובי  6מ"מ אשר דרכה יעבור בורג אל-חלד בקוטר " 3/8אשר
יוברג לעמוד הגדר באמצעות  2דסקיות ואום .לאחר ההרכבה ירותך האום לבורג ונקודת הריתוך
תצופה בצבע עשיר אבץ.
המרחק במפלס הקרקע בין ציר עמוד הגדר לעמוד התמך:
 לגדר בגובה  120ס"מ –  100ס"מ מרחק.
 לגדר בגובה מעל  120ס"מ ,המרחק בין הצירים הינו  120ס"מ.

 )8המרחק האורכי בין עמוד לעמוד הינו  300ס"מ (סטייה מותרת  10±ס"מ).
ב.

 )1עמודי הגדר יכוסו בחלקם העליון בכיפה מפלסטיק בהתאם לחתך העמוד.
חיבור לגדרות קיימות:
 )1קטעי גדרות קיימות בתוואי גדר הבטיחות הנמצאות במצב תקין תושארנה במקומן.
 )2הגדר החדשה תוצמד על הגדר הקיימת בדרך נאותה בכדי להבטיח חיבור רציף ,חזק ואסתטי בין
שני קטעי הגדרות .החיבור יבוצע באמצעות ריתוך הרשת החדשה לישנה ולעמודים .החלפת
הריתוכים בחובקנים הינה להחלטת המפקח בלבד.
 )3החיבור בין הגדר החדשה אל הגדר הקיימת בדרך נאותה כלולה במחירי היחידה של הקמת הגדר
החדשה ולא תשולם כל תוספת בגין החיבור.
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 )4סיום קצה הגדר החדשה הנוגעת בקיר קיים יהיה ע"י עמוד סיום ועמוד תמך במישור הגדר.
הסיומת בין הגדר החדשה לקיר הקיים כלולה במחירי היחידה של הקמת הגדר החדשה ולא
תשולם כל תוספת בגין הסיומת.
ריתוך:
 )1על פי הנחיית המפקח יבצע הקבלן את חיבורי הגדר באמצעות ריתוך ולא באמצעות מהדקים
וחובקנים ,במקרה זה חיבורי החפיפה בין הרשתות ייעשו באמצעות ריתוך באורך  10מ"מ בין
החוטים האופקיים .כמות הריתוכים תבוצע בהתאמה למספר מהדקים שהוגדר לעיל לפי גובה
הגדר.
 )2חיבור הרשתות אל עמודי הגדר ייעשה ע"י ריתוך באורך  20מ"מ של החוטים האופקיים אל
העמוד.
 )3כמות הריתוכים תבוצע בהתאמה למספר החובקנים שהוגדר לעיל לפי גובה הגדר.
 )4כל נקודות הריתוך יטופלו בשתי שכבות צבע עשיר אבץ למתן הגנה לגלוון שניזוק בזמן הריתוך,
ושכבת צבע עליונה בגוון הגדר (עפ"י רוב כסוף).
 )5בין צביעת שכבת צבע אחת לשנייה יש להמתין לייבוש מלא.
 )6כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים בעלי רישיון.

עבודות עפר מקומיות:
א.

בטרם יחל הקבלן בעבודות עפר ,עליו לערוך סיור מקדים עם נציג אגף תקשורת לאיתור תשתיות
תקשורת רכבתיות במקום.
במהלך הסיור ,יסמן הקבלן את תשתיות התקשורת בהתאם למה שאותר.
בתום הסיור יקבל הקבלן היתר לעבודה בקטע הנבחר והנחיות נדרשות ,במידה וקיימות ,לביצוע
העבודה בסמוך למתקני איתות ותקשורת שנמצאו במקום.

ד.
ה.

על הקבלן ליישר את פני הקרקע הטבעית בתוואי הגדר למפלס אחיד.
במידה ופני הקרקע בתוואי הגדר אינה מיושרת דיה וקימות תלוליות ,על הקבלן לדאוג להסדירה כך
שיתקבל מישור אופקי.
במידה ובתוואי הגדר ישנם בורות ,תעלות וכד' ,על הקבלן למלאם בעפר מקומי ולהדק את המילוי
בהידוק אופטימאלי תוך כדי הרטבה ,והכל עפ"י הוראות המפקח.
הרווח שבין פני הקרקע המיושרת בתוואי הגדר לבין תחתית הרשת לא יעלה על  10ס"מ.
כל עבודות העפר המקומיות כלולות במחיר אספקה והתקנת גדר הבטיחות ולא תשולם כל תוספת
בגין ביצוע עבודות אלה.

ב.
ג.

ו.
ז.
ח.
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יסודות:
א.

קידוח ויציקת בסיסי יסוד לעמודי גדר ושערים:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

בטרם יחל הקבלן בקידוח בורות לבסיסי היסוד ,עליו לערוך סיור מקדים עם נציג אגף תקשורת
לאיתור תשתיות תקשורת רכבתיות במקום.
במהלך הסיור ,יסמן הקבלן את תשתיות התקשורת בהתאם למה שאותר.
בתום הסיור יקבל הקבלן היתר לעבודה בקטע הנבחר והנחיות נדרשות במידה וקיימות לביצוע
העבודה בסמוך למתקני איתות ותקשורת שנמצאו במקום.
הקבלן יסמן את מרכז הקדח בהתאם לתכניות או תרשימי מדידה שבוצעו ע"י מודד מוסמך
מטעמו ועל חשבונו ,אשר קבלו את אישור המפקח.
המרחק בין צירי הבסיסים לא יעלה על  300ס"מ (עם סטייה מקסימאלית של  ± 10ס"מ).
מידות הקדח לגדרות בגובה  200 - 120ס"מ :עומק  60ס"מ ,קוטר  30ס"מ.
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 )7מידות הקדח לגדרות בגובה מעל  200ס"מ :עומק  80ס"מ ,קוטר  30ס"מ.
 )8מידות הבסיס (קוטר ועומק עד לקרקעית הקדח) בהתאם למפורט ,מהוות דרישה הכרחית ,לפיכך
מובהר בזאת כי בור הקדח לא יאושר לקראת יציקתו בבטון אם מידותיו קטנות מאלה הנקובות.
 )1חפירת בורות היסוד ,יציקת הבטון בבסיס וקביעת עמודי השער יבוצעו באותו יום.
 )10את בור הקדח המוכן יש לצקת מיד לאחר ניקוי הקרקעית מחלקי עפר חופשיים.
 )11הקבלן יקדח את בור הבסיס בקרקע בהתאם לתוואי הגדר ,יצק בטון ב 20-לפחות ,עד לפני
הקרקע הטבעיים .העמוד יוחדר לבסיס וייתמך אנכית עד התקשות הבטון .על הקבלן להקפיד על
כל שהעמוד יעמוד אנכית בניצב לקרקע.
 )12במקרים בהם תוואי הגדר נמצא בשטח סלעי ,בטון ,אספלט וכו' קידוח בורות הבסיס יבוצע
באמצעות ציוד מתאים ולאחר קבלת אישור המפקח.
 )13בכל מקרה קידוח בור הבסיס יבוצע באמצעות ציוד מתאים שיאושר מראש ע"י המפקח .קוטר
המקדח יהיה שווה לקוטר הבסיס.
 )14מודגש בזאת כי בשום מצב לא יושארו בורות פתוחים ללא השגחה או סימון.
 )15בהתאם לדרישות המפקח ,תיבדק תערובת הבטון מבעוד מועד לקבלת אישור .טיב הבטון ייבדק
בכל משלוח (מערבל) של בטון מוכן טרי המגיע לשטח .קוביות לבדיקת חוזק הבטון יילקחו מכל
מערבל .ראש הצוות מטעם הקבלן יהיה אחראי להודיע למעבדה מראש על היציקות .תוצאות
הבדיקות תשלחנה ישירות מהמעבדה אל המפקח .התשלום עבור בדיקות המעבדה יבוצע ישירות
ע"י הרכבת  .בדיקות חוזרות בגין תוצאות לא תקינות יבוצעו ע"י המעבדה ועל חשבון הקבלן
ויופחתו במלואן מחשבון הקבלן  .במידה וטיב הבטון וחוזקו אינם עומדים בדרישות התקן ,ייאלץ
הקבלן לפרק את היציקות ולבנותם מחדש והכל על חשבונו.
 )16ראש הצוות מטעם הקבלן יהיה נוכח בשטח משך כל זמן הביצוע ,יהיה אחראי על קביעת סימון
הבסיס ,ויהיה אחראי על שמירת כללי בטיחות בעבודה של צוות העובדים המועסקים ויקפיד על
טיב הביצוע.
ב .ייצור הבטון באתר:

ג.

ד.

 )1לא יעשה שימוש בבטון שהינו פחות מבטון ב ,20-אלא אם ניתנה הוראה אחרת בכתב ע"י המפקח.
 )2במידה ויבחר הקבלן באפשרות של ייצור הבטון באתר ,יהיה הייצור נתון לתנאי בקרה טובים,
אשר יבטיחו טיב בטון שלא יפחת מטיב בטון המיוצר במפעל ליצור בטון.
 )3עם הזזת ציוד ייצור הבטון ממקום אחד למשנהו ,ינוקה המקום ניקוי יסודי .כל שיירי
האגרגטים ,הצמנט וכו' וכל פסולת שנותרה יסולקו מיד עם הזזת הציוד .הקבלן יחזיר את
המקום לקדמותו ,דהיינו ,למצב בו הוא היה לפני ששימש לייצור בטון.
 )4לא ימקם הקבלן ציוד לייצור בטון באתר אלא לאחר קבלת אישור מראש מאת המפקח .במקרה
של הזזת הציוד ממקום אחד למשנהו ,ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש לפני הזזת
הציוד למיקום הבא.
ייצור בטון מחוץ לאתר (בטון מובא):
 )1בטון שיובא לשטח ע''י משאית (מערבל בטון) יהיה לפחות ב 20-אלא אם ניתנה הוראה אחרת
בכתב ע''י המפקח.
 )2על הבטון המובא לאתר לעמוד בתקינה בהתאם לתקן  466עבור "חוקת הבטון" .הבטון יוזמן
ממפעל בטון מאושר להספקת בטון במדינת ישראל ,העובד בהתאם לתקינה הנ''ל.
 )3הקבלן אחראי לביצוע יציקה לתחתית בור הגדר בשפיכה מבוקרת ולהימנע ממצב של שפיכת בטון
מגובה וגרימה של הפרדות אגרגטים.
עיגון גדר לאלמנט בטון:
במידה ויידרש הקבלן להקים גדר מסוג כלשהו על קיר או קורת בטון ,יהיה פרט העיגון של העמוד
לאלמנט הבטון כמתואר בתרשים אופייני  03בנספח א' ,5בעזרת פלטת פלדה בעובי  8מ"מ ("פלח") עם
ארבעה חורים בקוטר  14מ"מ .העמוד ירותך לפח ויעוגן לבטון באמצעות  4ברגי ג'מבו בקוטר " 3/8ו-
 2דסקיות.
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כל הוצאות הקבלן בגין עיגון העמוד לבטון ,כולל הפח ,החורים ,הברגים ,הדסקיות כלולות במחיר
היחידה ולא ישולם על כך בנפרד.
חגורת בטון כבסיס לגדר ולעמודים:
במקרים מסוימים יידרש הקבלן ,עפ"י הנחיית המפקח ,להקים גדר שתוצב על חגורת בטון.
החגורה תהיה בחתך מלבני ובמידות  60×20ס"מ.
לפני יציקת החגורה ,יש לצקת בטון רזה בעובי  5ס"מ ולפלס את הקרקע .עמודי הגדר במידות
הנדרשות (עפ"י גובה הגדר) יוכנסו לתוך הטפסנות וירותכו במרחק של  300ס"מ אחד מהשני ,לכל
היותר .הבטון לחגורה עצמה יהיה מסוג ב ,30-כולל  4ברזלי זיון בקוטר  12מ"מ (מצולע) וחישוקים
בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ.
בטרם יציקת החגורה יש לקבל את אישור המפקח להמשך הביצוע.
כל הנדרש לעיל כלול במחיר היחידה ולא ישולם על כך בנפרד.
התקנת גדר ללא ביסוס עם עמודים בתקיעה בקרקע ,תעשה ע"י תקיעת עמודי בזנ"ט (ברזל זווית
נטוי) ע"י הלמנייה או כ ל כלי אחר באישור המפקח לעמוק המתאים לגובה הגדר ותנאי השטח ו/או כל
הוראה אחרת של המפקח.
התקנת גדר עם בסיס בטון טרומי תבוצע ללא חפירה בקרקע ו/או ביסוס .מידות בסיס הבטון הטרומי
יקבעו עפ"י גובה הגדר ובכל מקרה לא יפחתו מקוטר  40ס"מ וגובה  40ס"מ.

גלוון:
א .כל האלמנטים מפלדה ,לרבות :עמודים ,רשת ,אביזרים שונים ,ברגים אומים ודסקיות ,יהיו מפלדה
מגולוונת בגלוון חם בטבילה.
ב .אלמנטים אלה יהיו מגולוונים גם אם לא צוין מפורשות במפרט ,בתכניות או במחירון.
ג .רק אלמנטי פלדה אשר צוין במפורש אחרת ,יהיו אלמנטים לא מגולוונים (פלדה נירוסטה או רגילה).
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

הגלוון יהיה גלוון אבץ חם – דהיינו יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה ע"י טבילתו באמבט של
אבץ מותך.
תקנים :הגלוון יבוצע בהתאם לתקן ישראל  118במהדורתו העדכנית.
חומרים לציפוי:
 )1האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות  )GOOD ORDINARY BRAND( G.O.Bויכיל לא פחות מ18.5% -
אבץ טהור.
 )2תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על .0.03%
עובי שכבת הגלוון:
 )1עובי שכבת הגלוון יהיה בהתאם למפרט הכללי פרק  ,11ולא פחות מ 80 -מיקרון (הגדר רשת
קלועה עובי הגלוון  30מיקרון לפחות ,בגדר מרותכת  80מיקרון לפחות).
 )2עובי שכבת הגלוון המתקבל היא תוצאה של הרכבה כימי של הפלדה וכן מבנה וטיב השטח לפני
הציפוי.
מראה הציפוי:
 )1הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטח העיקרי.
 )2במקרה של פגמים קטנים מותר לקבלן לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ דוגמת "צינקוט" מתוצרת
טמבור או ש"ע בשתי שכבות.

 )3תיקון פגמים גדולים מהנ"ל יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק .11
ט .הידבקות הציפוי:
על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב ,כך שלא תתפרק ע"י פעולה שבירה של שינוע ,הרכבה ושימוש
של המוצר.
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צביעת הגדר:
א .למפקח ניתנת האפשרות להורות על צביעת קטעי גדר ,חלקם או כולם.
ב .ההחלטה בדבר הצביעה תתקבל לפני תחילת הייצור של אותם רכיבים שלגביהם תיפול החלטה לדבר
הצביעה.
ג .צביעת רכיבי הגדר תהיה צבע פוליאסטר בקלייה בתנור בטמפרטורה של  200מעלות צלסיוס בגוון
שיוחלט ע"י הרכבת.
ד .עובי שכבת הציפוי בצבע פוליאסטר לאחר הקלייה  80מיקרון לפחות.
ה .הציפוי בפוליאסטר יעמוד בדרישות מכון התקנים הישראלי (תקן מס'  )2003ובהתאם לתקן האירופי
.ISO-9003

.7

שילוט על הגדר:
א .על הקבלן להתקין שילוט לאורך גדרות הרכבת והשערים אשר בא להתריע על איסור כניסה לשטח
הרכבת.
ב .מפרט לשלט "אזהרה מפני כניסה לשטח הרכבת" זהה לאמור בסעיף  4.1.220להלן ולדוגמא בתרשים
אופייני  08בנספח א'.5
ג .השלטים ייתלו בחלקה העליון של הרשת כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט.
ד .השילוט יותקן לאורך הגדרות כל  00מ' או עפ"י הנחיות אחרות שימסור המפקח.
ה .מודגש בזאת כי מחיר אספקת והתקנת השלטים ,על כל האמור לעיל ,כלול במחיר היחידה ולא
ישולם על כך בנפרד.

.8

מדידה לקביעת תוואי הגדר:
א .מדידת תוואי הגדר:
 )1תוואי הגידור יחפוף את גבול זכות הדרך .על תוואי זה יבצע הקבלן את הגידור.
 )2לצורך זה יעסיק הקבלן מודד מוסמך בעל ניסיון ,אשר יקבע בשטח סימוני התייחסות לתכניות
התוואי וציון המרחק של המסילה.
 )3המודד יקבע יתד בר קיימא כל משך ביצוע עבודות הגידור בגבול זכות הדרך של המסילה (הקו
הכחול) ,באופן הבא:


צוות המודד המוסמך יסמן את מרכזי בסיסי עמודי הגדר לאורך התוואי הרצוי באמצאות
יתדות.



היתד עשוי ממוטות פלדה אליהם תוצמד תווית עליה ייכתב באופן ברור המיקום ומרחק ציר
קו המסילה הקרוב לגדר.



לכל יתד יינתן מספר ,ונתוני היתדות יימסרו למפקח ברשימה מפורטת לכל קטע ,לפחות 7
ימים לפני תחילת הביצוע ,לצורך אישור המפקח את התוואי המתוכנן ,זאת טרם התקנת
הגדר.

 )4בכל מקרה שאין אפשרות סבירה להתקין את הגדר על תוואי זכות הדרך (הקו הכחול) ,עקב
עצמים קיימים או מכל סיבה אחרת ,יעביר המודד למפקח מפת מדידה של השטח בו יסומנו
העצמים המפריעים לתוואי ,ויציע פתרון להקמת הגדר בתוך שטח זכות הדרך .הגדר תמוקם
בהתאם לקביעתו הסופית של המפקח.
 )5בכל מקרה ,גם כשאין אפשרות שהגדר תוקם על תוואי זכות הדרך (הקו הכחול) ,יסמן המודד את
גבולות זכות הדרך באופן ברור ויעגן את הסימונים לקרקע.
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 )6בכל מקרה של אי וודאות בדבר מקומו המדויק של הקו הכחול על פי הרישומים והתכניות
שנמצאות בידי הרכבת ,יבדוק ויוודא הקבלן ו/או המודד מטעמו מול הנתונים העדכניים ב"מרכז
למיפוי ישראל" והרשויות המקומיות .בכל מקרה של אי בהירות יכין המודד מפת שטח עליה
יסמן בצורה ברורה את השוני ויעביר את הנתונים לידי הנהלת הרכבת באמצעות המפקח ,לקבלת
הנחיותיהם.
 )7אישור המפקח להעסקת המודד המוסמך ,אין בו בכדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב עבודתו של
המודד המוסמך כלפי הרכבת.
 )8קביעת מיקום השערים והמעברים ,כולל הסימון ,ייעשה בהתאם ועל פי הנחיות המפקח.
 )1במקומות בהם תוואי הגדר ייתקל במכשולים כמו מעבירי מים ,ערוצי תיעול למיניהם ,מערכות
תת קרקעיות (חשמל ,תקשורת ,מים ,עמודים וכו') ,יציע הקבלן פרט לביצוע הגדר .לאחר אישור
המפקח בכתב יבצע הקבלן את הגדר בהתאם לפרט שאושר.
ב .מדידה לאחר ביצוע הגדר:
 )1על בסיס תכניות המדידה והיתדות כאמור לעיל ,יבדוק המודד את מיקום הגדר לאחר הביצוע.
 )2המודד יסמן על גבי התכניות כל חריגה מהתוואי והיתדות שנמסרו לקבלן לפני ביצוע העבודה,
ולחילופין יאשר כי הקטע בוצע בדייקנות לפי התוואי והיתדות.
)3
)4
)5
)6

בכל מקרה ש ל חריגה וביצוע הגדר מחוץ לתוואי הנקוב יפסיק הקבלן את העבודה וידווח בדחיפות
למפקח.
לא ימשיך הקבלן בביצוע הגדר אלא לאחר שתיקן את החריגות שבוצעו ולאחר קבלת אישור
המפקח כי התיקונים שבוצעו עונים על הדרישות.
עם סיום העבודות יכין המודד סט תכניות "עדות" ( )AS-MADEחתומות ,לציון מיקום הגדר ושאר
הפרטים .הקבלן יגיש למפקח שני סטים של תכניות בעותק קשיח (מודפס) וכן במדיה דיגיטלית
(קבצים).
חשבון סופי יועבר לתשלום רק לאחר קבלת התכניות הנ"ל אצל המפקח.

ג .למען הסר ספק ,על הקבלן להביא בחשבון בעת מתן הצעתו ,כי המדידה שתבוצע ע"י מודד מוסמך הן
לקביעת תוואי הגדר והן לאחר ביצוע וכן כל ההוצאות הכרוכות בגין כל האמור לעיל ,תהיינה כלולות
במחיר היחידה ולא תשולם בגין כך כל תוספת.
מדידה :מ"א
6.6.600

הגבהת גדר קיימת לגובה נוסף של  600ס"מ ,כולל עמודים ורשת
תאור ותכולת המחיר:
להן דגשים לסעיף זה ,אשר אינם גורעים מהנחיות הטכניות המופיעות לעיל.
הגבהת גדר קיימת לגובה נוסף של  1מ' ללא שינוי בביסוס ובמיקום העמודים ,כולל עמודים ורשת וכל
החיזוקים הנדרשים .התקנת הגדר תבוצע ע"י הגבהת עמודי הגדר ע"י תותב שיחפוף בין עמודי הגדר
הקיימת לבין העמוד החדש ,התותב יקובע למקומו משני צדיו ע"י ריתוך לאורך כל חתך העמוד ו/או
בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י המפקח ובהתאם לאישורו ,לרבות ברגי איסכורית וכד'.

אופן ביצוע הגבהת הגדר:
א .הגבהת עמודים
הגבהת עמודים תהיה בריתוך או בהברגה ,הכול על פי הוראות המפקח.
הגבהה תהיה בקטע ישר ,או עם קרן.
ב .הגבהה בהברגה
ההגבהה תהיה באמצעות מוט פלדה שיושחל בתוך פרופיל העמוד הקיים והתוספת.
אורך המוט לא יקטן מ 1/3 -הקיים ועוד  1/3התוספת ויותקן בפרופורציה הזו .הברגים יהיו
מגולוונים.
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ג .הגבהה בריתוך
העמוד הקיים והתוספת ירותכו ריתוך מלא לכל ההיקף.
מקום הריתוך ייצבע בצבע עשיר אבץ ,ומעליו צבע כסף.
ד .הגבהת רשת
הרשת הנוספת תחובר לרשת הקיימת ולעמודים בריתוך ("פיקים") עם תיקוני צבע ,כאמור לעיל.
מדידה :מ"א
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פרק  - 2עבודות אספקה והתקנת שערים
 .6כללי:
לאורך תוואי הרכבת קימות דרכי גישה וכן מתקני רכבת שונים ,כגון :מבני שליטה ובקרה ,מחסומים,
תחנות נוסעים ,תחנות תפעוליות ,מתחמים ,מוסכים ועוד .עפ"י דרישת הרכבת והנחיות המפקח ,יבצע
הקבלן אספקה והתקנה של שערים בהתאם לסוג הנדרש.
להלן פרוט הסעיפים בפרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
2.6.60

אספקה והתקנת שער דו-כנפי ברוחב  700ס"מ ובגובה  200ס"מ

2.6.20
2.6.00
2.6.00
2.6.00
2.6.10
2.6.70
2.6.80
2.6.90
2.6.600
2.6.660

כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.60אך בגובה  610ס"מ
אספקה והתקנת שער דו-כנפי ברוחב  000ס"מ ובגובה  200ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.00אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.00אך בגובה  620ס"מ
אספקה והתקנת שער דו-כנפי ברוחב  000ס"מ ובגובה  200ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.10אך בגובה  610ס"מ
אספקה והתקנת שער דו-כנפי כדוגמת גדר  210ס"מ ברוחב  000ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.80אך ברוחב  000ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.80אך ברוחב  100ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.80אך ברוחב  700ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
א .מבנה כנפי השערים:
 )1כל שער ברוחב מ 400-ס"מ עד  700ס" מ יהיה מורכב משתי כנפיים .גובה הכנף כגובה הגדר ,היינו 120
ס"מ 165 ,ס"מ 200 ,ס"מ 235 ,ס"מ 265 ,ס"מ.
 )2מסגרת כנף השער בנויה מצינורות פלדה בחתך מרובע במידות  60×60מ"מ ,בעובי דופן  2.2מ"מ,
חתוכים ומרותכים בזווית בפינות (גרונג) .המסגרת תחוזק בצינורות פלדה זהים אופקית ואנכית
בהתאם לתרשים אופייני  05בנספח א'.5
 )3לכנפיים תוצמד בריתוך רשת כדוגמת הגדר.
 )4לכל כנף יותקן בריח תחתון וסגר למנעול.
 )5תיבת נעילה תותקן בהתאם להוראת המפקח בלבד.
 )6פתיחת הכנפיים תתאפשר עד לזווית של  180מעלות.
 )7כיוון פתיחת הכנפיים יוגדר ע"י המפקח.
 )8הקבלן יישר את פני השטח באופן שתתאפשר פתיחת כנפי השער בנוחות וללא מכשולים.
ב .עמודי השער וביסוסם:
 )1עמודי השער עשויים פרופיל מרובע מפלדה  RHSבמידות  150×150מ"מ בעובי דופן  5מ"מ.
 )2ראש עמוד השער ייאטם בכיפת פלדה בעובי דופן  2מ"מ .לשם הבטחת האיטום וחיבור הכיפה אל
העמוד ,הכיפה תרותך לראש העמוד.
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ברגל עמוד השער ירותכו מוטות פלדת זיון בקוטר  16מ"מ ובאורך  60ס"מ בהצלבה בכדי להבטיח עיגון
העמוד ביסוד.
ביסוס יסוד עמודי השער יהיה מבטון ב 30-במידות עפ"י הפרוט הבא:
 לעמודים בגובה  120ס"מ  -יסוד שמידותיו  100×100×60ס"מ.
 לעמודים בגובה  165ס"מ ו 200 -ס"מ  -יסוד שמידותיו  100×100×100ס"מ.
 לעמודים בגובה  235ו 265 -ס"מ  -יסוד שמידותיו  110×110×110ס"מ.

 )5חפירת בורות היסוד ,יציקת הבטון בבסיס וקביעת עמודי השער יבוצעו באותו יום .אשפרת הבטון
ושאר הנחיות לביצוע יעשו עפ"י האמור בסעיף  4לסעיפי אספקה והתקנת גדר בטיחות לעיל.
ג .פרזול השער:
 )1כל כנף תיתלה על עמוד השער באמצעות  2צירי פלדה .עבור שערים בגובה  265ס"מ  3 -צירי פלדה.
הצירים ירותכו בסוף ההרכבה למניעת גניבת הכנפיים.
 )2מיקום הצירים בכנף יתאים למיקום בעמוד השער ,באופן שתחתית הכנף תהיה  10ס"מ מעל פני
הקרקע.
 )3צירי השערים עשויים מפלדה בקוטר  25מ"מ.
 )4צירי השערים יותקנו באופן שיאפשר פתיחת כנפיים לזווית של  180מעלות.
 )5בתחתית כל כנף ירותך בריח מפלדה בקוטר  16מ"מ .בידית הבריח יותקן סגר למנעול .רגל הבריח
תוחדר בשעת הסגירה לתיבת נעילה במידות  200×30×150מ"מ העשויה מפח בעובי  4מ"מ.
 )6תיבת הנעילה במידות  200×30×150מ"מ קבועה בתוך בסיס בטון ב 30-במידות  500×250×400מ"מ
ומעוגנת ע"י  2קוצים ממוט זיון בקוטר  12מ"מ באורך  700מ"מ כ"א .תיבות נעילה יותקנו רק לפי
דרישת המפקח .יודגש שמחיר תיבת הנעילה כלול במחיר היחידה.
ד .שילוט השער:
 )1לאחר התקנת השער ידאג הקבלן להתקנת שילוט כמפורט להלן:
)2

)3

בצדו החיצוני של השער יותקנו  0שלטים:


 1יח' שלט "אזהרה מפני כניסה לשטח הרכבת" ,במידות  70/50ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף
 4.1.220להלן  +דוגמא בתרשים אופייני  08בנספח א'.5



 1יח' שלט "עובד נעל את השער" ,במידות  60/40ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.230להלן +
דוגמא בתרשים אופייני  01בנספח א'.5

 1 יח' שלט "מספור שערים" ,במידות  30/20ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.240להלן +
דוגמא בתרשים אופייני  10בנספח א'.5
בצדו הפנימי של השער יותקן שלט אחד:

 1 יח' שלט "עובד נעל את השער" ,במידות  60/40ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.230להלן +
דוגמא בתרשים אופייני  01בנספח א'.5
 )4השלטים ייתלו בחלקו העליון של השער בסמוך למנעול ,כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט כלפי
העובדים/עוברי אורח.
 )5השילוט יותקן בכל שער או עפ"י הנחיית המפקח.
 )6מודגש בזאת כי המחיר עבור אספקת והתקנת השלטים ,על כל האמור לעיל ,כלול במחיר היחידה ולא
ישולם על כך בנפרד.
ה .נעילת שערים:
 )1הרכבת תספק לקבלן מנעול תקני לנעילת השער לאחר התקנתו .הקבלן ידאג לקבל מהרכבת מלאי
מנעולים לפני ביצוע התקנת השער.
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הקבלן אחראי לאבטוח של המנעול לשער ע"י שרשרת פלדה בעובי  8מ"מ ובאורך של  10ס"מ .השרשרת
תרותך בסמוך ללולאות הנעילה של השערים ,לאחת מכנפי השער .קצהו השני של השרשרת ירותך
למנעול ביטחון .השרשרת תסופק ע"י הקבלן.
לאחר ריתוך השרשרת יש לצבוע את מקום הריתוך בצבע אבץ המונע חלודה וקורוזיה בכל אזורי
הריתוך כולל על המנעול.
מחיר היחידה כולל את אספקת השרשרת ,עבודה וכל הנדרש (המנעול יסופק כאמור ע"י הרכבת).
 )2יודגש כי במידה ולא סופק לקבלן מנעול ע"י הרכבת ,על הקבלן לרתך באופן זמני את כנפי השער,
בצורה כזאת שלא תתאפשר פתיחת השער .עם קבלת מנעולים ע"י הרכבת ,אחראי הקבלן לשוב ולפתוח
את הריתוכים ולנעול את השער.
 )3הקבלן אחראי לתקן את כנפי השערים שרותכו ו/או פורקו ע"י שיוף לגובה פני הפלדה וצביעה בצבע
אבץ המונע חלודה וקורוזיה בכל אזורי הריתוך/שיוף.
ו .גלוון השער:
 )1כל חלקי המתכת שאינם פלדת אל-חלד (נירוסטה) יעברו תהליך גלוון בטבילה באבץ חם לפי תקן
ישראלי מס'  118לפני הבאתם לאתר.
 )2עובי הגלוון  80מיקרון לפחות.
ז .צביעת השערים:
 )1למפקח רשאי להורות על צביעת שערים וזאת לפני תחילת הייצור של הרכיבים שיש לצבוע.
 )2צביעת רכיבי השערים תעשה בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור בטמפרטורה של  200מעלות צלסיוס ,בגוון
שיוחלט ע"י הרכבת.
 )3עובי שכבת הציפוי בצבע פוליאסטר לאחר הקלייה  80מיקרון לפחות.
 )4הציפוי בפוליאסטר יעמוד בדרישות מכון התקנים הישראלי (תקן מס'  )2003ובהתאם לתקן האירופי
.ISO-9003
מדידה :יחידה
2.6.620

אספקה והתקנת שער פשפש ברוחב  620ס"מ בגובה  200ס"מ ,הגדר על גבי השער תהיה כדוגמת
גדר הרשת הקיימת בתוואי התקנת הפשפש
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.620אך בגובה  200ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.620אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  ) 2.6.620אך בגובה  620ס"מ
"אספקה והתקנת שער פשפש חד כנפי מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור ,לגדר פרופילים מדגם" :ציון"
" /צבר" " /נתיב" או ש"ע .ברוחב  620ס"מ ובגובה  200ס"מ .מסגרת מפרופיל  10/00/2.2מ"מ
וניצבים מפרופיל  20/20/6.0מ"מ במרווח של עד  600ס"מ ,לרבות :עמודים ,פרזול ויסוד בטון
 00/00/00ס"מ

2.6.670
2.6.680

כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.610אך בגובה  610ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.610אך בגובה  600ס"מ

2.6.600
2.6.600
2.6.600
2.6.626

תאור ותכולת המחיר:
א .מבנה כנף השער:
 )1גובה הכנף כגובה הגדר ,היינו  120ס"מ 165 ,ס"מ 200 ,ס"מ 235 ,ס"מ.
 )2שערי פשפש במידות גובה של עד  165ס"מ (לא כולל) יבנו ממסגרת פרופיל  RHSבמידות  80×40מ"מ
בעובי דופן  5מ"מ.
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 )3לכנף תוצמד בריתוך רשת כדוגמת הגדר.
 )4לכל כנף יותקן בריח וסגר למנעול.
 )5פתיחת הכנף תתאפשר עד לזווית של  180מעלות.
 )6פתיחת הכנף תהיה לכיוון שיוגדר ע"י המפקח.
 )7הקבלן יישר את פני השטח ,כך שתתאפשר פתיחת כנף השער.
ב .עמודי השער (עבור שערי פשפש בגובה  1.65ומעלה):
 )1עבור שערי פשפש בגובה  1.65ומעלה ,יותקנו עמודים עשויים פרופיל מרובע מפלדה  RHSבמידות 60×60
מ"מ בעובי דופן  5מ"מ.
 )2ראש עמוד השער ייאטם בכיפת פלדה בעובי דופן  2מ"מ .לשם הבטחת האיטום וחיבור הכיפה אל
העמוד ,הכיפה תרותך לראש העמוד.
 )3ברגל עמוד השער ירותכו מוטות פלדת זיון בקוטר  16מ"מ ובאורך  60ס"מ בהצלבה בכדי להבטיח עיגון
העמוד ביסוד.
 )4ביסוס עמודי השער יהיה ביסוד בטון ב 30-שמידותיו  80×80×80ס"מ
 )5חפירת בורות היסוד ,יציקת הבטון בבסיס וקביעת עמודי השער יבוצעו באותו יום.
ג .פרזול השער:
 )1כנף השער תיתלה על עמוד השער באמצעות  2צירי פלדה .הצירים ירותכו בסוף ההרכבה למניעת גניבת
הכנפיים.
 )2מיקום הצירים בכנף יתאים למיקום בעמוד השער ,כך שתחתית הכנף תהיה  10ס"מ מעל פני הקרקע.
 )3צירי השערים עשויים מפלדה בקוטר  25מ"מ.
 )4צירי השערים יותקנו באופן שיאפשר פתיחת כנפיים לזווית של  180מעלות.
ד .שילוט השער:
)1
)2

)3

לאחר התקנת השער ידאג הקבלן להתקנת שילוט כמפורט להלן:
בצדו החיצוני של השער יותקנו  0שלטים:


 1יח' שלט "אזהרה מפני כניסה לשטח הרכבת" ,במידות  70/50ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף
 4.1.220להלן  +דוגמא בתרשים אופייני  08בנספח א'.5



 1יח' שלט "עובד נעל את השער" ,במידות  60/40ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.230להלן +
דוגמא בתרשים אופייני  01בנספח א'.5

 1 יח' שלט "מספור שערים" ,במידות  30/20ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.240להלן +
דוגמא בתרשים אופייני  10בנספח א'.5
בצדו הפנימי של השער יותקן שלט אחד:


 1יח' שלט " עובד נעל את השער " ,במידות  60/40ס"מ .ראה מפרט לשלט זה בסעיף  4.1.230להלן
 +דוגמא בתרשים אופייני  01בנספח א'.5

 )4השלטים ייתלו בחלקו העליון של השער בסמוך למנעול ,כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט כלפי
העובדים/עוברי אורח.
 )5השילוט יותקן בכל שער או עפ"י הנחיית המפקח.
 )6מודגש בזאת כי מחיר אספקת והתקנת השלטים ,על כל האמור לעיל ,כלול במחיר היחידה ולא ישולם
על כך בנפרד.
ה .נעילת שערים:
 )4הרכבת תספק לקבלן מנעול תקני לנעילת השער לאחר התקנתו .הקבלן ידאג לקבל מהרכבת מלאי
מנעולים לפני ביצוע התקנת השער.
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בשער מסוג פשפש ,השרשרת תרותך לעמוד השער בסמוך למקום הנעילה כך שיתאפשר ליפוף השרשרת
סביב השער ונעילתה במנעול תלי .השרשרת תסופק ע"י הקבלן.
לאחר ריתוך השרשרת יש לצבוע את מקום הריתוך בצבע אבץ המונע חלודה וקורוזיה בכל אזורי
הריתוך כולל על המנעול.
מחיר היחידה כולל את אספקת השרשרת ,עבודה וכל הנדרש (המנעול יסופק כאמור ע"י הרכבת).
 )5יודגש כי במידה ולא סופק לקבלן מנעול ע"י הרכבת ,על הקבלן לרתך באופן זמני את כנפי השער,
בצורה כזאת שלא תתאפשר פתיחת השער .עם קבלת מנעולים ע"י הרכבת ,אחראי הקבלן לשוב ולפתוח
את הריתוכים ולנעול את השער.
 )6הקבלן אחראי לתק ן את כנפי השערים שרותכו ו/או פורקו ע"י שיוף לגובה פני הפלדה וצביעה בצבע
אבץ המונע חלודה וקורוזיה בכל אזורי הריתוך/שיוף.
ו .גלוון השער:
 )3כל חלקי המתכת שאינם פלדת אל-חלד (נירוסטה) יעברו תהליך גלוון בטבילה באבץ חם לפי תקן
ישראלי מס'  118לפני הבאתם לאתר.
 )4עובי הגלוון  80מיקרון לפחות.
ז .צביעת השערים:
 )5למפקח רשאי להורות על צביעת שערים וזאת לפני תחילת הייצור של הרכיבים שיש לצבוע.
 )6צביעת רכיבי השערים תעשה בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור בטמפרטורה של  200מעלות צלסיוס ,בגוון
שיוחלט ע"י הרכבת.
 )7עובי שכבת הציפוי בצבע פוליאסטר לאחר הקלייה  80מיקרון לפחות.
 )8ציפוי הפוליאסטר יעמוד בדרישות מת"י (מס'  )2003ובהתאם לתקן האירופי .ISO-9003
מדידה :יחידה
 2.6.690אספקה והתקנת שער בין מסילות דוגמת הקיים בתחנה
תאור ותכולת המחיר:
אספקה והתקנת שער בגדר הפרדה בין מסילות כדוגמת הקיים בתחנה ,בגובה משתנה עד  140ס"מ ועד רוחב
משתנה של  3מ' .פתיחת השער תהיה ע"ג מסילה ללא צירים-שער הזזה .אופי השער עלול להשתנות מאתר
לאתר ,לפיכך על הקבלן להגיש תכנית לאישור המפקח טרם ייצור והתקנת השער.
מצ"ב דוגמא להמחשה בלבד תרשים אופייני  13בנספח א'.5
מדידה :יחידה
2.6.200
2.6.260

דלת פח חד כנפית במידות  80-90/260ס"מ
כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.200אך במידות  600/260ס"מ

 2.6.220כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.200אך במידות  620/200ס"מ
 2.6.200כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.200אך במידות  600/260ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
דלת פח חד כנפית בפתיחה צירית במידות משתנות עפ"י המופרט לעיל .הכנף מורכבת משני לוחות פלדה
מגולוונת עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים ,ציפוי  PVCאו צביעה בתנור (לשיקול המפקח) ,לרבות משקוף פח
מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,מנעול צילינדר וידיות מתכת .לפני ייצור ואספקה יש לאשר את הפרט מול המפקח.
מדידה :יחידה
2.6.200

דלת פח דו כנפית במידות  620/260ס"מ
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 2.6.200כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.200אך במידות  600/260ס"מ
 2.6.210כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.200אך במידות  200/260ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
דלת פח דו כנפית בפתיחה צירית במידות משתנות עפ"י המופרט לעיל .כל כנף מורכת משני לוחות פלדה
מגולוונת עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים ,ציפוי  PVCאו צביעה בתנור לשיקול המפקח ,לרבות משקוף פח
מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,מנעול צילינדר וידיות מתכת .לפני ייצור ואספקה יש לאשר את הפרט מול המפקח.
מדידה :יחידה
 2.6.270תוספת לדלת עבור התקנת מנגנון בהלה ללא נעילה דגם "קורבין" או ש"ע
תאור ותכולת המחיר:
התקנת מנגנון בהלה לדלתות מכל סוג ובכל מידה ,בכל מקום עליו יורה המפקח ,לרבות :מתחמים ,תחנות,
קירות אקוסטיים ועוד.
מדידה :יחידה
 2.6.280כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.270אך כולל נעילה
תאור ותכולת המחיר:
התקנת מנגנון בהלה לדלתות מכל סוג ובכל מידה ,בכל מקום עליו יורה המפקח ,לרבות :מתחמים ,תחנות,
קירות אקוסטיים ועוד ,כולל מנעול צילינדר.
מדידה :יחידה
2.6.290

שער בהלה ברוחב  0מ' כולל מנגנון בהלה

 2.6.000כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.290אך ברוחב  0מ'
 2.6.060כנ"ל (כמו בסעיף  )2.6.290אך ברוחב  0מ'
תאור ותכולת המחיר:
שער בהלה דו כנפי ברוחב משתנה בהתאם למפורט לעיל ,גובה השער והמפרט לביצוע יקבע בתאם לסעיפי פרק 2
"אספקת שערים" ו/או בהתאם להנחיות אגף בטיחות של הרכבת והנחיות המפקח.
שער הבהלה יותקן במקומות בהם נדרש מילוט ,בד"כ בקצות רציפי תחנות רכבת או בהתאם להנחיות המפקח.
שער הבהלה יכלול מנגנון בהלה מתאים אשר יותאם לרוחב השער המותקן ( 3מ' עד  5מ').
מנגנון הבהלה יותקן על שתי כנפי השער במרחק  1מ' מקורת הראש של השער או בהתאם להנחיית המפקח.
מנגנון הבהלה יותקן ע"ג פח שירותך לשער .רוחב הפח כרוחב השער ,גובה הפח  100ס"מ ,עובי הפח המינימאלי
הינו  1.5מ"מ.
מחיר היחידה יכלול אספקת ידית בהלה כפולה בעלת תו תקן וכן את יצור ,אספקה והתקנת השער בשטח.
מדידה :יחידה
 2.6.020התקנת מנגנון בהלה בשערים קיימים במתחמים ,תחנות וקווי הרכבת ברוחב משתנה
תאור ותכולת המחיר:
מנגנון בהלה עבור שערי מילוט ,בעלי צינור גלילי באורך משתנה בתאם לרוחב השער הקיים.
מחיר היחידה כולל אספקת והתקנת המנגנון בשערים קיימים ,בכל מקום עליו יורה המפקח ,לרבות :מתחמים,
תחנות ו/או בכל מקום אחר בו מותקן שער בהלה.
מחיר היחידה כולל התקנה ואספקה של  2ידיות בכל כנף של שער .מנעול צילינדר יסופק בנפרד
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פרק  - 0עבודות אספקה והתקנת מעקות הולכי רגל
 .6כללי
 .1.1הקבלן יספק ויתקין מעקות ומאחזים מסוגים שונים במתחמים ,תחנות ו/או בכל מקום עליו יורה
המפקח ובהתאם להנחיות נוהל הבטיחות והתקשורת.
להלן פרוט הסעיפים בפרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
מעקה בטיחות להולכי רגל דגם "ירושלים  "Xתוצרת קל רם או ש"ע בגובה  600ס"מ מגולוון
0.6.60
בטבילה באבץ חם לפי תקן ישראלי וצבוע בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור מותקן עם פלטות מתכת
וברגיי פיליפס
תאור ותכולת המחיר:
א .מסגרת חיצונית מיוצרת מצינור " 2בעובי דופן  2מ"מ ,מכופף בפינות ברדיוס של  150מ"מ .מסגרת פנימית
מיוצרת מפלדה שטוחה  50×8מ"מ בעובי דופן  1.5מ"מ מכופפת בארבע פינות ברדיוס של  85מ"מ.
ב .ה X-בתוך המסגרת הפנימית עשוי מפלדה שטוחה מכופפת  30×8מ"מ בעובי דופן  1.5מ"מ המרותכת
במרכז לצינורית " 1בעובי דופן  1.5מ"מ ולמסגרת  50×8מ"מ בעובי דופן  1.5מ"מ.
ג .החבור בין המסגרת החיצונית לפנימית מתבצע בעזרת ריתוך של פרופיל  30×30×2.1מ"מ השומר על מרווח
קבוע בין המסגרת והפרופיל .T-40
ד .צבע – פוליאסטר בקלייה בתנור בטמפרטורה של  200מעלות צלזיוס ובגוון שיוחלט ע"י הרכבת.
ה .אפשרויות התקנה (בהתאם להנחיות המפקח):
 )1עיגון העמודים בתוך שוחות ע"י יציקת בטון ב 20-בקוטר  30ס"מ ובעומק  60ס"מ.
 )2עגון העמודים בתוך קורת בטון לתוך שרוולים שהוכנו מראש במדויק בקוטר ".5
 )3במידת הצורך קידוח יהלום בקורת בטון מוכנה מראש במקדח ".5
 )4פלטות מתכת וברגיי פיליפס.
ו .החיבורים בין קטעי הגדר מתבצעים בעזרת מחברים יבשים או ברגים ללא צורך בריתוך.
ז .המחיר כולל אספקה והתקנה.
מדידה :מ"א
 0.6.20מעקה הולכה והפרדה מדגם" :אלעד" " /בלגי" " /מנרב" או ש"ע
 0.6.00כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.20אך התקנה באמצעות פלטות מתכת וברגיי פליפס
תאור ותכולת המחיר:
א .מעקה עשוי מעמודי פלדה מגולוונים עם שלד מפרופיל  60×60מ"מ עובי דופן  2.2מ"מ ,מבוטנים ביסוד
 40×40×40ס"מ ,או מורכב ע"ג חגורת בטון במרחק של  200ס"מ ובגובה  105ס"מ וניצבים מפרופילים
 25×25מ"מ עובי דופן  1.5מ"מ ובמרווח של  100ס"מ.
ב .המעקה מגולוון וצבוע בתנור.
ג .המחיר כולל אספקה והתקנה.
מדידה :מ"א
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מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה  600ס"מ מעל פני המדרכה
0.6.00
תאור ותכולת המחיר:
א .מעקה בטיחות עשוי ממסגרת צינורות בקוטר " 2וקורת צינור אופקית בקוטר " 1.5באמצע (מדגם" :חיפה"
או ש"ע).
ב .התקנה במפגשי רכבת כולל יסודות בטון וצביעה בצבע אדום-לבן ביחידות עד  200ס"מ.
ג .המחיר כולל אספקה והתקנה.
מדידה :יחידה
0.6.00

גדר מדגם" :צבר" " /ציון" או ש"ע ,בגובה  200ס"מ

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.00אבל בגובה  200ס"מ עם קרן
0.6.10
כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.00אך התקנה באמצעות פלטות מתכת וברגיי פליפס
0.6.70
כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.70אך בגובה  200ס"מ
0.6.80
תאור ותכולת המחיר:
א .גדר מפרופיל מגולוון במידות  25×25×1.5מ"מ בגובה משתנה כמפורט לעיל .חלקו העליון של הפרופיל
ייחתך בזווית על מנת ליצור קצה מחודד.
ב .המרחק בין הפרופילים לא יעלה על  1.5ס"מ.
ג .לאורך הגדר ,יחוברו הפרופילים בשני פרופילים מרובעים ,עליון ותחתון במידות  2×60×40מ"מ .גדר
הסבכה מושחלת דרך הפרופילים הנ"ל במרחקים קבועים ומסובבת ב 45-מעלות.
ד .עמודי הגדר מפרופיל מגולוון במידות  60×60×2.2מ"מ במרחק שלא יעלה על  3מ' בין העמודים.
ה .הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים.
ו .יסודות הבטון הינם מ -ב'  200במידות  80×40×40ס"מ.
מדידה :מ"א
גדר דקורטיבית מדגם" :מעין חרוד" " /סביונית" או ש"ע בגובה  660ס"מ
0.6.90
 0.6.600כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.90אך בגובה  610ס"מ
 0.6.660כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.90אך בגובה  200ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
א .מסגרת הגדר מצינור מכופף בקוטר " ,1.25פינות מעוגלת ,ללא בליטות קוצים.
ב .רשת מרותכת במשבצות  150×50מ"מ מחוט פלדה משוך בקוטר  5מ"מ.
ג .עמודים עגולים בקוטר " 2מכוסים בכיפה דקורטיבית כל  215ס"מ.
ד .החיבורים ללא ריתוכים ,כל חלקי הגדר מגולוונים ,התקנה עם פלטות מתכת וברגיי פיליפס.
מדידה :מ"א
 0.6.620גדר דקורטיבית מדגם" :ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה  680ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
מסגרת הגדר מפלדה שטוחה  60×5מ"מ ,פינות מעוגלות ,קוצים בולטים.
רשת מרותכת במשבצות  150×50מ"מ מחוט פלדה משוך בקוטר  5מ"מ.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 61 -

עמודים מפרופיל מרובע  60×60×2.2מ"מ מכוסים הכיפה דקורטיבית.
מדידה :מ"א
 0.6.600תוספת בלבד לגדר דקורטיבית (בכל הסוגים שבהם ההתקנה אינה כוללת יסוד בטון) עבור ביסוס על
גבי יציקת יסוד בטון במידות  00/00ס"מ בעומק  80ס"מ ,במקום עיגון באמצעות פלטות וברגים
תאור ותכולת המחיר:
תוספת בלבד לגדר דקורטיבית (בכל הסוגים שבהם ההתקנה אינה כוללת יסוד בטון) עבור ביסוס על גבי יציקת
יסוד בטון ב' 20לפחות ,במידות  40×40ס"מ בעומק  60ס"מ במקום עיגון באמצעות פלטות וברגים.
מדידה :מ"א
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פרק  - 0עבודות שונות
 .6כללי
מעת לעת יידרש הקבלן לביצוע עבודות שונות עפ"י המפורט בפרק זה ,העבודות יבוצעו עפ"י הנחיות
הרכבת/המפקח.
להלן פרוט הסעיפים בפרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 0.6.60צביעת גדרות ושערים קיימים מפרופילים ו/או מרשת מכל סוג שהוא ,בצבע פוליאסטר
תאור ותכולת המחיר:
על הקבלן להכין את התשתית לפני צביעה לרבות ניקיון המתכת ,הסרת חלודה ושומן.
העבודה כוללת פירוק ,צביעה והרכבה מחדש בכל במקום שיידרש.
מדידה :מ"ר
 0.6.20תוספת עבור קידוח יהלום בבטון וביטון עמוד גדר בקדח (עמוד הגדר יתומחר בסעיף נפרד)
תאור ותכולת המחיר:
קוטר הקדח עד " 4לעומק  30ס"מ לפחות ,וביטון עמוד גדר בקדח בטון ב 20-לפחות (עמוד הגדר יתומחר בסעיף
נפרד).
קידוחי יהלום יבוצעו בהתאם לשיקול המפקח במקומות שבהם נדרשת התקנת גדר על חגורה/קורת בטון ,תעלת
ניקוז מדופנות ועוד.
יודגש כי מחיר היחידה כולל ביצוע קידוחי יהלום בכל אתר ובכל גובה נדרש להתקנת הגדר.
מדידה :יחידה
 0.6.00חגורות בטון ב ,00-כולל ברזל זיון עפ"י פרט או הנחיית המפקח
תאור ותכולת המחיר:
ביצוע חגורות בטון במידות שונות עד  20×60ס"מ ,כולל ברזל זיון עפ"י פרט או הנחיית המפקח.
העבודה כוללת את כל החומרים ,ציוד וכ"א הנדרש לביצוע סעיף זה.
מדידה :מ"א
 0.6.00יסוד טרומי מבטון
תאור ותכולת המחיר:
יסודות בטון במידות  60×30×10ס"מ .יסוד הבטון יכלול את יציקת עמוד הגדר כולל עמודי איסכורית.
המחיר כולל אספקה והתקנה בשטח.
העמודים יתומחרו בנפרד.
מדידה :יחידה
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אספקה והתקנת תלתלית סטנדרט דוקרן (קונצרטינה) קוטר  600ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
קוטר הסליל  100 :ס"מ.
קוטר החוט 3 :מ"מ.
חבילה לא תימתח מעל  10מ"א.
העבודה כוללת קשירה לגדר קיימת מכל סוג ,לרבות התקנה בתחתית הגדר ,באמצע הגדר או בחלקה העליון.
מדידה :מ"א
0.6.10

אספקה והתקנת תלתלית סכינים (קונצרטינה) קוטר  600ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
קוטר הסליל  100 :ס"מ.
קוטר החוט 3 :מ"מ.
חבילה לא תימתח מעל  10מ"א.
העבודה כוללת קשירה לגדר קיימת מכל סוג ,לרבות התקנה בתחתית הגדר ,באמצע הגדר או בחלקה העליון.
מדידה :מ"א
0.6.70

קרן באורך  00ס"מ על גדר קיימת ,כולל עמודים ורשת וכל החיזוקים הדרושים

0.6.80

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.70אך באורך  90ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת אספקה ,התקנה ,ציוד  ,חומרי עזר וכ"א הנדרש לביצוע סעיף זה.
יודגש כי התקנת הקרן תיעשה בכל גובה גדר שנדרש.
מדידה :מ"א
0.6.90

סנפיר פנימי באורך  00ס"מ על גדר קיימת

0.6.600

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.90אך באורך  80ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
הסנפיר הינו בליטת רשת לפנים השטח המוגדר באורך  83או  50ס"מ (בהתאם להחלטת הרכבת) ובזווית
א.
של  10מעלות (כמתואר בתרשימים האופייניים) .הסנפיר יחובר לרשת הקיימת בשני ריתוכים ובשלושה
חבקים לפחות.
עבור הסנפיר ישולם בנפרד והוא יבוצע אך ורק בהוראה מפורשת של המפקח.
ב.
מדידה :מ"א
0.6.660

סנפיר בתוך הקרקע לעומק של  00ס"מ על גדר קיימת

תאור ותכולת המחיר:
גדר רשת מרותכת בהתאם למפרט לעיל המוחדרת לקרקע בחריץ לעומק  50ס"מ ובולטת כ 20-ס"מ
א.
לחפיפה עם הגדר מעל הקרקע.
הסנפיר יוחדר לקרקע בין שני בסיסי העמודים.
ב.
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החיבור בין הרשתות יבוצע באמצעות  10חבקים או ריתוכים  -לשיקול המפקח.
ג.
בסיום העבודה החריץ ימולא חזרה בחומר מקומי ופני הקרקע ישוטחו.
ד.
מדידה :מ"א
0.6.620

גדר "אוסטרלית" בגובה  600ס"מ

0.6.600

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.620אך בגובה  600ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
א .רשת:
" )1רשת אוסטרלית" בחורים משתנים .גובה הרשת הינו  140ס"מ לפחות.
 )2חוט אופקי עליון  +תחתון  -חוט פלדה בקוטר  2.50מ"מ.
 )3יתר חוטים אופקיים  +אנכיים – חוטי פלדה בקוטר  2.20מ"מ.
 )4המרווחים בין התילים האנכיים יהיו  15ס"מ.
 )5הרשת תיקשר לעמודים כל חוט אופקי שני ובמפלס עליון ותחתון.
 )6גובה המפלס התחתון של הרשת הינו  40 -30ס"מ מעל פני הקרקע וגובה המפלס העליון הוא  140ס"מ.
ב .עמודים:
" )1אסכור" ( )Yבאורך  180ס"מ
 )2העמודים נעוצים בקרקע בעומק  40ס"מ.
 )3המרחק בין עמודי הגדר  3מטר.
 )4תמיכות :תמיכות "אסכור" (התמיכות מותקנות בכל עמוד עשירי ו/או בפינות או שינוי כיוון) .החיזוק
יכלול:
 ביסוס  -יסוד לעמוד בקוטר  20ס"מ ובגובה  60ס"מ.
 יסוד לעמוד אלכסוני בקוטר  45ס"מ ובקוטר  60ס"מ.
 עמוד התמך האלכסוני יהיה מרותך כאשר המרחק בין צירי העמודים הינו  10ס''מ במפלס הקרקע.
ג .עיגון:
 )1במקומות שבהן לא ניתן להחדיר את עמודי הגדר לקרקע (תשתיות תקשורת ,חשמל ,רציפי רכבת
בתחנות ובמקומות אחרים) יש להתקין את העמודים עם בסיסים של יסוד בטון טרומי במידות
 60/30/10כאשר עמוד הגדר מבוטן בתוך הבסיס.
 )2בסיסי הבטון במקרה זה יתומחרו בנפרד.
ד .סימון:
 )1לכל אורכה של הגדר ,בחלקה העליון ,ימתח סרט סימון לבן (סס"ל).
מדידה :מ"א
0.6.600

גדר זמנית כתומה מפלסטיק בגובה  600ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
א .גדר רשת פלסטית מפוליאתילן ,בגובה כולל של  100ס"מ.
ב .עמודי הגדר יהיו מעמודי אסכור בגובה  180ס"מ והם יקבעו במרחקים שווים כל  3מ'.
ג .הקצה התחתון של העמוד יוחדר לקרקע בהלמנייה לעומק של  40ס"מ לפחות.
ד .הגדר תחוזק לעמודים בעזרת חוטי תיל פלדה בקוטר  1מ"מ בשלוש נקודות בכל עמוד.
מדידה :מ"א

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

0.6.600

- 73 -

גדר רשת בגובה  680ס"מ מעל פני הקרקע ,מדגם :מע"צ או ש"ע

תאור ותכולת המחיר:
א .עמודים:
 )1העמודים יהיו מזוויתן במידות  45/45/5מ"מ מגולוון ויותקנו כל  3מ' עם יסוד מבטון במידות 25/25/60
ס"מ.
 )2לכל עמוד חמישי תינתן תמיכה מזוויתן ,כנ"ל במישור הגדר.
 )3העמוד יהיה לפחות  50ס"מ בתוך הקרקע.
ב .רשת:
 )1רשת הגדר קלועה  2.8/60/60מ"מ מגולוונת ובגובה  180ס"מ.
 )2לאורך הגדר ימתחו  3חוטי מתיחה בעובי  2.8מ"מ.
 )3לאורך הגדר ימתחו  2חוטי תיל בחלק העליון של העמוד.
 )4סה"כ גובה כללי של הגדר  200ס"מ.
 )5חומרים ועבודה עפ"י התקנים והמפרט הטכני הבין משרדי (הספר הכחול).
מדידה :מ"א
0.6.610

גדר מפח גלי דגם איסכורית או ש"ע ,בגובה  200ס"מ,

תאור ותכולת המחיר:
א .גדר מפח גלי דגם איסכורית או ש"ע בגובה  200ס"מ מורכב מ 2 -לוחות ברוחב  105ס"מ כל אחד.
ב .הלוחות מונחים זה על גבי זה בחפיפה.
ג .הלוחות יותקנו על עמודים מברזל זווית  5×45×45בגובה  3מ' ויוכנסו ליסוד לעומק של  60ס"מ.
ד .המרחק בין עמודי הגדר לא יותר מ 3 -מ'.
ה .הגדר תחוזק ע"י  2פרופילים אורכיים ויסוד בקוטר  30ס"מ ובעומק  60ס"מ.
מדידה :מ"א
0.6.670

רשת גדר סכינים בגובה  200ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
א .הגדר מיוצרת מרשת חוטי פלדה קשה בעובי  3מ"מ ,שעליה מורכבים במרווחים קבועים של 300×150
מ"מ ,סכינים בעובי פח של  0.5מ"מ .הסכינים מותקנים על גבי התיל המוביל ללא אפשרות תזוזה ולא ניתן
יהיה להפרידם בכוח.
ב .הרשתות מחוברת אחת לשנייה בחפיפה ,ותפורות לכל גובהן בעזרת  12טבעות עשויות מפלדת אל-חלד
(נירוסטה).
ג .גובה הגדר 200 :ס"מ (גובה רשת).
ד .הרשת מחוברת לעמודי הגדר באמצעות  7חבקי פלדת אל חלד.
ה .עמודים ויסודות הגדר יבוצעו עפ"י הדרישות המופיעות בסעיפי הרשתות לעיל.
מדידה :מ"א
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אספקה והתקנה של שרשרת לנעילה (המנעול אינו כלול במחיר ויימסר ע"י הרכבת) לשער
חדש/קיים .השרשרת תחובר לכנפי השער ולמנעול באמצעות ריתוך

תאור ותכולת המחיר:
א .בסמוך ללולאות הנעילה של השערים ,תרותך שרשרת בעובי  8מ"מ ובאורך של  10ס"מ לאחד מכנפי השער.
קצהו השני של השרשרת ירותך למנעול ביטחון.
ב .בשער מסוג פשפש ,השרשרת תרותך לעמוד השער בסמוך למקום הנעילה כך שיתאפשר ליפוף השרשרת
סביב השער ונעילתה במנעול תלי.
ג .ל אחר הריתוך יש לצבוע את מקום הריתוך בצבע אבץ המונע חלודה וקורוזיה בכל אזורי הריתוך כולל על
המנעול.
ד .מחיר היחידה כולל את אספקת השרשרת ,עבודה וכל הנדרש (המנעול יסופק ע"י הרכבת).
מדידה :יחידה
0.6.690

אספקת מנעול תליה מכאני (לא קפיצי) עם גוף עשוי פליז ואוזן נעילה מפלדה מחוסמת באורך
משתנה עפ"י צורך ,כולל מפתח מאסטר

מדידה :יחידה
0.6.200

מנעול תליה מדגם" :מולטילוק" או ש"ע תוצרת "רב-בריח" או ש"ע ,אוזן נעילה בקוטר  60מ"מ.
גוף מנעול מאסיבי עשוי ליבת פליז ומעטפת פלדה מחוסמת הצבועה בשחור ,כולל אנקול הגנה
מחוסם ומפתח מחורץ שטוח רב בריח"

מדידה :יחידה
0.6.260

מנעול צילינדר מסוג "רב בריח" או שו"ע

מדידה :יחידה
0.6.220

אספקה והתקנת שלט אזהרה מפני כניסה לשטח הרכבת ,במידות  70/00ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
שילוט זה ,הבא להתריע על איסור כניסה לשטח הרכבת ,יותקן לאורך גדרות הרכבת והשערים (ראה דוגמא
בתרשים אופייני  08בנספח א'.)5
א .חומר:

ב.

פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ או אלומיניום משי בונד דו-שכבתי קשיח בעובי  3מ"מ ( 0.26פלסטיק יצוק + PH
ציפוי דו-צדדי אלומיניום  0.02מכל צד) עמיד בכל מזג אויר ,מיוחד לציפוי מבנים וקירות.
מידות השלט:
 גבוה  50ס"מ.
 רוחב  70ס"מ.

ג .צבע :רקע צהוב ,כיתוב אדום  +שחור ,מסגרת שחורה ברוחב  1ס"מ ובמרחק של  1ס"מ מקצה המסגרת.
ד .כיתוב בשלוש שפות :עברית ,אנגלית ,ערבית – נוסח עפ"י תרשים אופייני  08בנספח א'.5
ה .גובה האותיות" :רכבת ישראל"  +לוגו רכבת  2.5 -ס"מ  -כיתוב שחור.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 75 -

  5ס"מ  -כיתוב אדום. 2.5 -ס"מ  -כיתוב שחור.

"אזהרה חמורה!"
"הכניסה"....
ו .הרכבת השלטים:
 )1בארבע פינות השלט ייקדחו חורים בקוטר  4מ"מ לחיבור השלט על השער.
 )2התליה תבוצע באמצעות חוטי שזירה בעובי  2.8מ"מ.
 )3השלטים ייתלו בחלקה העליון של הרשת כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט.
 )4השילוט יותקן לאורך הגדרות כל  00מ' או עפ"י הנחיות אחרות שימסור המפקח.
ז .לשיקול המפקח ניתן להחליף את הצבעים ,הרקע והנוסח ע"ג השלטים.
מדידה :יחידה
0.6.200

אספקה והתקנת שלט התרעה לנעילת שער ,במידות  10/00ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
שילוט זה יותקן בשני צדדיו של כל שער ,עפ"י הנחיית המפקח (ראה דוגמא בתרשים אופייני  01בנספח א'.)5
א .חומר:
פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ או אלומיניום משי בונד דו-שכבתי קשיח בעובי  3מ"מ ( 0.26פלסטיק יצוק + PH
ציפוי דו-צדדי אלומיניום  0.02מכל צד) עמיד בכל מזג אויר ,מיוחד לציפוי מבנים וקירות.
ב .מידות השלט:
 גבוה  40ס"מ.
 רוחב  60ס"מ.
ג .צבע :רקע לבן ,כיתוב אדום  +כחול ,מסגרת אדומה ברוחב  1ס"מ ובמרחק של  1ס"מ מקצה המסגרת.
  10ס"מ  -כיתוב כחול.ד .גובה האותיות" :רכבת ישראל"  +לוגו רכבת
"עובד שים לב נעל את השער!"  15 -ס"מ  -כיתוב אדום.
ה .כיתוב :בעברית ,נוסח עפ"י תרשים אופייני  01בנספח א'.5
ו .הרכבת השלטים:
 )1בארבע פינות השלט ייקדחו חורים בקוטר  4מ"מ לחיבור השלט על השער.
 )2התליה תבוצע באמצעות חוטי שזירה בעובי  2.8מ"מ.
 )3השלטים ייתלו בחלקו העליון של השער בסמוך למנעול ,כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט כלפי
העובד.
מדידה :יחידה
0.6.200

אספקה והתקנת שלט מספור שערים ,במידות  00/20ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
שלט זה יותקן בצדו החיצוני של כל שער ,עפ"י הנחיית המפקח( .ראה דוגמא בתרשים אופייני  10בנספח א'.)5
א .חומר:
פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ או אלומיניום משי בונד דו-שכבתי קשיח בעובי  3מ"מ ( 0.26פלסטיק יצוק + PH
ציפוי דו-צדדי אלומיניום  0.02מכל צד) עמיד בכל מזג אויר ,מיוחד לציפוי מבנים וקירות.
ב .מידות השלט:
 גבוה  30ס"מ.
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 רוחב  20ס"מ.
א .צבע :רקע צהוב ,כיתוב שחור.
ב .גובה הספרות 22 :ס"מ.
ג .הרכבת השלטים:
 )1בארבע פינות השלט ייקדחו חורים בקוטר  4מ"מ לחיבור השלט על השער.
 )2התליה תבוצע באמצעות חוטי שזירה בעובי  2.8מ"מ.
 )3השלטים ייתלו בחלקו העליון של השער כך שהכיתוב יופנה כלפי חוץ ויהיה בולט.
ד .המספר שיופיע בשלט יקבע עפ"י סדר רץ הקיים ברכבת ולפי הנחיית המפקח.
מדידה :יחידה
0.6.200

אספקה והתקנת עמוד סימון למתקנים רכבתיים ,כולל שלט

תאור ותכולת המחיר:
עמוד עם יסוד מבטון ושלט לסימון מתקני תקשורת או מתקנים אחרים לשיקול המפקח.
א .עמוד:
 )1עמוד פלדה מגולוון בקוטר " 3ובאורך של  2מ' ,הבולט מעל פני הקרקע בגובה  160ס"מ.
 )2מילוי העמוד בבטון לכל אורכו.
 )3ריתוך פלח בתחתית העמוד במידות :רוחב  2ס"מ לפחות ,אורך  30ס"מ ,עובי  2מ"מ.
 )4הטמנת העמוד ביציקת הבטון לעומק של  40ס"מ.
 )5העמוד ייצבע בצבע טמבור אפוקסי  80או ש"ע .צבע אדום-לבן ,כאשר ראש העמוד צבוע  40ס"מ
באדום ,ולאחר צבוע לסירוגין באדום לבן ,בקטעים של  40ס"מ עד גובה הקרקע.
 )6לא תבוצע צביעה בשטח (למעט עמודים קיימים).
ב.

יסוד:
יסוד מבטון ב 15-בקוטר  30ס"מ ובעומק  60ס"מ.

ג.

תאור השלט (ראה דוגמא בתרשים אופייני  11בנספח א'.)5
 )1חומר:
פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ או אלומיניום משי בונד דו-שכבתי קשיח בעובי  3מ"מ ( 0.26פלסטיק יצוק + PH
ציפוי דו-צדדי אלומיניום  0.02מכל צד) עמיד בכל מזג אויר ,מיוחד לציפוי מבנים וקירות.
 )2מידות השלט:
 גבוה 30 :ס"מ.
 רוחב 40 :ס"מ.

צבע :רקע לבן ,כיתוב אדום ,מסגרת אדומה ברוחב  1ס"מ ובמרחק של  1ס"מ מקצה המסגרת.
)1
גובה האותיות" :מ.ת"  15 -ס"מ.
)2
הרכבת השלטים :השלט יקובע לראש העמוד עם שני ברגי אל חלד.
)3
מדידה :יחידה
0.6.210

פינוי ערמות פסולת ומפגעים שהושארו ע"י אחר

תאור ותכולת המחיר:
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ערמות פסולת בשטח (לרבות :אשפה ,גדרות ישנות ,עודפי חצץ ,פסולת בניין ,חומרי מסילה וכו') במידה ויאותרו
כאלה יבוצע פינוין מהשטח באישור המפקח.
כל התשלומים הכרוכים בפינוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו
במלואם על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
במקרים בהם נדרש ריכוז או איסוף של הפסולת לפני פינוי (באישור המפקח בלבד) או פינוי משטחים כלואים
(עפ"י הגדרת המפקח בלבד) עלות העבודות עד שלב ההעמסה לפינוי מהשטח תשולם בנפרד.
הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב
פינוי ,הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י מנהל העבודה
(מנהל האזור/ראש צוות ,מי הנוכח בניהם עת ביצוע הפינוי) מטעם הקבלן.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות (היטל הטמנה ,אגרת שפיכה וכו') וכן קבלות/תעודות שקילה המעידות
על משקל החומר המפונה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת .הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו,
אשר יהוו תנאי לאישור ותשלום החשבון.
ניכוי תשלומים לקבלן בגין ברזל מסילה:
בכל מקרה בו יהיה על הקבלן לפנות ברזל מסילה כחלק מפינוי הפסולת ינוכה מהקבלן מחיר הברזל לטון לפי
 ₪ 300לטון.
הברזל יימדד לפי  0.06טון/למ"א פס רכבת ,הקבלן יפנה ברזל מהשטח רק באישור המפקח ולאחר תיעוד בצילום
ומדידה שתבוצע ע"י מנהל העבודה של הקבלן ותאושר ע"י המפקח.
עלות פרוק הברזל מאלמנטים כגון אדני בטון/עץ תשולם בנפרד כאמור מעלה ,הפירוק יתבצע בשטח הרכבת
ויתרת החומר תפונה כאמור מעלה.
הקבלן יעביר לרכבת את האישורים על פינוי כל ברזל מסילה ,אישור זה הוא תנאי לקבלת תשלום בגין כל
עבודות פינוי הפסולת והעבודות הנלוות.
פינוי הפסולת יעשה לכל מרחק.
סעיף זה כולל אך ורק פסולת שהושארה באתר ע"י אחרים ואינה כוללת את הפסולת שנוצרה כתוצאה מפירוק
גדרות ישנות לרבות בסיסי בטון או כל חלק אחר ששייך לגדר.
מדידה :טון
0.6.270

פירוק גדר רשת מכל סוג ,כולל פרוק יסודות בטון ,עמודים ,רשתות וסילוקם מהאתר

תאור ותכולת המחיר:
א .קיימים מקומות בהם הקבלן יונחה לפרק גדרות קיימות ,אם לשם החלפתם או לשם פינויים מהמקום.
המפקח יעביר לקבלן רשימה ובה אורך הגדר הנדרשת לפירוק ומיקומה .העבודה כוללת פירוק הרשתות,
העמודים והיסודות שנוצקו לצורך הקמת הגדר ופינויים מהמקום.
ב .פירוק גדר מכל סוג שהוא יבוצע בהתאם להוראות המפקח ,תוך תאום עם בעלי הגדר.
ג .הקבלן יפרק את הגדר ,יעקור את העמודים ממקומם ,כולל בסיסי/יסודות הבטון ,ימלא את הבור הנותר
בחומר מילוי מאושר ויהדקו.
ד .הגדר המפורקת תועבר לבעל הגדר/למחסני הרכבת ,או לכל מקום שיורה עליו המפקח ,או שתפונה לאתר
מורשה לסילוק פסולת ,עפ"י הנחיית המפקח.
ה .בסיסי/יסודות הבטון יפורקו ויפונו בכל מקרה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
ו .במידה והגדר תפורק לצורך החלפתה ,הקבלן יתקין את הגדר החדשה מיד לאחר פירוק הישנה .במידה ולא
יתאפשר לו להקים גדר חדשה בזמן קצר ,יציב הקבלן גדר הפרדה זמנית עד לסיום העבודות .לא יושאר
שטח רכבת פרוץ היכן שפורקה הגדר בשום שלב.
ז .המחיר במחירון כולל את התמורה לקבלן בגין העבודה הנדרשת ,הציוד ,הכלים ,הפועלים ,ההובלה והפינוי
משטח הרכבת וכל מה שדרוש לביצוע העבודה.
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ח .המחיר אינו כולל את מחיר החומר (הברזל) שמועבר לרשות הקבלן .לכל חשבון שיגיש הקבלן עבור פירוק
גדרות ,יקוזז סכום קבוע לפי מחיר של  ₪ 300לטון פסולת ברזל עבור החומר שהועבר לרשותו ,לפי חישוב
משקל הגדר שפורקה ובהתאם לסעיף המתאים במחירון.
ט .במידה וינחה המפקח את הקבלן להעביר את הגדרות המפורקות לאתר פסולת מאושר ,רואים את מחיר
פירוק הגדר המופיע בכ"כ ,ככולל את התשלום עבור הפינוי ואגרת השפיכה ועל הקבלן להציג למפקח
אסמכתאות ותעודות לפינוי הפסולת.
מדידה :מ"א
 0.6.280סבכה לתעלת ניקוז ברוחב  20ס"מ מיציקת ברזל עם מסגרת מפלדה מגולוונת דוגמת דגם "ירדן"
תוצרת "וולפמן" או שו"ע ,לרבות עיגונה בעת יציקת התעלה
0.6.290

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.280אך ברוחב  20ס"מ

0.6.000

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.280אך ברוחב  00ס"מ

תאור ותכולת המחיר:
אספקת סבכה לתעלות ניקוז ברוחב המוגדר ,הסבכה תהייה עשויה יציקת ברזל בתוך מסגרת פלדה מגולוונת.
המחיר כולל אספקה והתקנת הסבכה ,לרבות עיגונה לתעלה.
מדידה :מ"א
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פרק  - 0עבודות תיקון והחלפה
.6

כללי
.1.1
.1.2
.1.3

.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

.2

גדרות הרכבת נפרצות מעת לעת ע"י גורמים שונים .לשלמות הגדר חשיבות מכרעת בביטחון
ובבטיחות תנועת הרכבות .לפיכך תיקון הפרצה חייב להתבצע בזמן הקצר ביותר על מנת למנוע
חצייה של עוברי אורח במקום.
מיקום הפרצות שמתגלות מדווח למפקח באופן שוטף .המפקח יעביר לקבלן (בפקס או במייל)
רשימה של פרצות בגדרות הרכבת .על הקבלן לתקן את כל הפריצות תוך  20שעות ממועד קבלת
הרשימה.
ייתכן והקבלן יידרש במטלת חרום ע"י הרכבת לתקן באופן מיידי פרצה המהווה סכנה חמורה
להולכי רגל .במקרה על הקבלן להתארגן מידית ולתקן את הפרצה הרלבנטית תוך  0שעות מקבלת
הדרישה מהרכבת.
במידה ולא יחל הקבלן בתיקון הפרצה שברשימה בתוך  24שעות במטלת שבר דחופה ,או תוך 3
שעות במטל ת חרום ,רשאית הרכבת לבצע העבודה ע"י קבלן אחר ,ולחייב את הקבלן במלוא
ההוצאות.
כל עוד קטעי גדר ושערים בעבודה וטרם נמסרו למפקח הם ברשות הקבלן ואחריותו .על הקבלן
לדאוג לשמירה כוללת על הגדר ,החומרים ,הציוד והכלים.
בתום התיקון ,ישלח הקבלן למפקח הודעה על סיום התיקון בהודעת סמס ,ווטצאפ או מייל
ויצרפה לרשימת הפרצות המצטברת שטופלה באותו חודש.
עבור תיקון הפרצות ,ישולם לקבלן עפ"י הסעיפים הרלבנטיים שבמחירון.
מחירי עבודת התיקונים מהווים תמורה מלאה בגין החומרים ,חומרי העזר ,העבודה ,הציוד,
הכלים ,ההובלה ,ההגעה למקום התיקון והחזרה ממנו וכל הדרוש לתיקון הפרצה.

עבודת התיקון כוללת את השלבים הבאים
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8

קבלת דיווח על מקום הפרצה מהמפקח/נציג הרכבת.
בהתאם לסוג המטלה (שבר או חרום) ישלח הקבלן צוות לתיקון ,כולל ציוד וחומרים.
הקבלן יצלם את הפרצה לפני התיקון.
גדר שנפרצה וניתן לחברה חזרה ,תחובר ותרותך לרשת הקיימת ולעמודים .המפקח רשאי לאשר
את חיבור הגדר ללא ריתוך באמצעות חובקנים.
גדר שנפרצה ונהרסה ולא ניתן לחברה שוב תפורק מהמקום ובמקומה תותקן רשת חדשה .הגדר
שפורקה תפונה מהמקום .הרשת החדשה תרותך לעמודים ולרשת המקבילה בהתאם לאמור
בהנחיות להלן.
בסיום התיקון ,השטח ינוקה והפסולת (במידה והתהוותה) תפונה ע"י הקבלן ועל חשבוהו אל אתר
מורשה לסילוק פסולת ולכל מרחק ,אלא אם יורה המפקח אחרת.
הקבלן יצלם את מיקום הפרצה לאחר התיקון.
הקבלן ישלח למפקח את התמונות וכן דיווח כתוב על תיקון הפרצה.

להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
0.6.60

תיקון גדר רשת בכל המידות וחיזוקה לעמודים ולרשת הקיימת (יישור וחיבור)

תאור ותכולת המחיר:
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התיקון כולל את איתור הליקוי/הפרצה ע"י הקבלן ,או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד
להשבת הגדר למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיימת פרצה בגדר.
מדידה :קומפלט
0.6.20

החלפה/התקנת רשת גדר מרותכת בגובה  620ס"מ ,ללא עמודים ,כולל פירוק הגדר הישנה ופינוייה

0.6.00

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.20אך בגובה  610ס"מ

0.6.00

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.20אך בגובה  200ס"מ

0.6.00

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.20אך בגובה  200ס"מ ומעלה

תאור ותכולת המחיר:
התיקון כולל את איתור הליקוי/פרצה ע"י הקבלן או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד
להשבת הגדר למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיימת פרצה בגדר.
מדידה :מ"א
0.6.10

תיקון והחלפת עמוד גדר בגובה  620ס"מ ,כולל ביסוס ביסוד בטון חדש

0.6.70

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.10אך עמוד בגובה  610ס"מ

0.6.80

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.10אך עמוד בגובה  200ס"מ ומעלה

תאור ותכולת המחיר:
התיקון כולל את איתור הליקוי ע"י הקבלן או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד להשבת
הגדר למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיימת פרצה בגדר.
מדידה :יחידה
0.6.90

תיקון כנף שער קיים ואיזונה מחדש בגובה השער

תאור ותכולת המחיר:
התיקון כולל את איתור הליקוי ע"י הקבלן או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד להשבת
השער למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיים ליקוי בשער.
מדידה :יחידה
0.6.600

תיקון והחלפת עמוד שער בגובה  620ס"מ ,כולל ביסוס ביסוד בטון חדש

0.6.660

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.600אך עמוד בגובה  610ס"מ

0.6.620

כנ"ל (כמו בסעיף  )0.6.600אך עמוד בגובה  200ס"מ ומעלה

תאור ותכולת המחיר:
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התיקון כולל את איתור הליקוי ע"י הקבלן או עפ"י מיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד להשבת השער
למצב תקני לשביעות רצון הרכבת/מפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיים ליקוי בשער.
מדידה :יחידה
0.6.600

תיקון והחלפת תיבת נעילה

תאור ותכולת המחיר:
התיקון כולל את איתור הליקוי ע"י הקבלן או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד להשבת
השער למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיים ליקוי בשער.
מדידה :יחידה
0.6.600

תיקון והחלפת לולאות לנעילת השער

תאור ותכולת המחיר:
התיקון כולל את איתור הליקוי ע"י הקבלן או בהתאם למיקום שיימסר ע"י המפקח וביצוע התיקון עד להשבת
השער למצב תקני לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל את האביזרים ,חומרים ,עבודה ,כ"א והגעה לאתר בו קיים ליקוי בשער.
מדידה :יחידה
0.6.600

תיקון מנגנן בהלה בדלתות או שערים מורכבות במתחמים ,תחנות וקווי רכבת

תאור ותכולת המחיר:
תיקון מנגנוני בהלה מכל סוג ובכל מידה בכל מקום בו מותקן ברכבת ,לרבות :מתחמים ,תחנות ,קירות
אקוסטיים או כל מקום אחר עליו יורה המפקח.
תיקון מנגנון לקוי יכלול במידת הצורך החלפת רכיבים כגון :ברגים ,לשוניות נעילה ,מוטות נעילה ,ידיות,
בריחים וביו"ב וכל הנדרש להחזרת המנגנון למצב תקין ולשביעות רצון המפקח.
מדידה :יחידה
 0.6.610החלפת מנגנון נעילה בדלתות או שערים מורכבות במתחמים ,תחנות וקווי רכבת
תאור ותכולת המחיר:
החלפת מנגנון נעילה לדלתות בהלה מכל סוג ובכל מידה בכל מקום בו מותקן ברכבת ,לרבות :מתחמים ותחנות,
קירות אקוסטיים או כל מקום אחר עליו יורה המפקח .על הקבלן לבצע התקנת מנגנון נעילה חדש בהתאם
לסעיף  ,2.1.270בסיום ההתקנה יש לדאוג לפינוי מנגנון הנעילה שהוחלף.
מדידה :יחידה
 0.6.670יישור ותיקון דלתות מורכבות במתחמים ,תחנות וקווי רכבת ,לרבות החלפת כנפיים ,משקופים
וצירים
תאור ותכולת המחיר:
יישור ופילוס דלתות בהלה מכל סוג ובכל מידה בכל מקום בו מותקן ברכבת ,לרבות :מתחמים ותחנות ,קירות
אקוסטיים או כל מקום אחר עליו יורה המפקח .העבודה תכלול החלפת כנפיים ,צירים ,משקופים וכל הדרוש
להשלמת העבודה לשביעות רצון הרכבת.
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מדידה :יחידה

פרק  - 1עבודות רג'י
תת פרק  - 1.6עבודות רג'י – כוח אדם
.6

כללי:
עבו דה ביומית ("רג'י") תשולם רק עבור עבודות שאין לגביהן הגדרה ומחיר בסעיפי המחירון והן נוספות
על תנאי החוזה ורק עפ"י אישור מראש בכתב מנציג הרכבת .הכל כמפורט בסעיף  00.17לפרק
המוקדמות.

.2

אישור לביצוע עבודות ביומית:
העבודות יבוצעו אך ורק לפי הוראה מפורשת של המפקח ,בכל שעות היממה .שעות העבודה יאושרו ע"י
המפקח ביומן העבודה.

.0

יחסי עובד מעביד:
מובהר בזאת כי לרכבת אין יחסי עובד מעביד עם עובדי הקבלן או שלוחיו ועליו לדאוג לכל התשלומים
לעובד לרבות תנאים סוציאליים כקבוע בחוק.

.0

חישוב שעות:
מניין השעות יהיה בהתאם לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת נציג הרכבת.

.0

תכולת המחיר:
בכל סעיפי הרג'י על הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו :רווח קבלני ,הוצאות ניהול אתר וחברה ,כל
תשומות העבודה ,החומרים ,הציוד ,הכלים ,ההובלה וכל הוצאה אחרת.

להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.6.60שעת עבודה של עובד מקצועי כולל כלי עבודה ידניים ומוטוריים
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
 1.6.20שעת עבודה של עובד כללי כולל כלי עבודה ידניים
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
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 1.6.00שעת עבודה של רתך מקצועי ,כולל רתכת ואלקטרודות
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
 1.6.00שעת עבודה של רתך עוזר
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
 1.6.00יום עבודה צוות מדידה (מודד מוסמך  +שני עוזרים)
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה.
מדידה :יום עבודה
 1.6.10שרותי שמירה בשעות היום משעה  01:00עד שעה  ,20:00לפי הוראת הרכבת
באתרים שתקבע
 1.6.70כנ"ל (כמו בסעיף  )1.6.10אך בשעות הלילה משעה  20:00עד שעה ,01:00
לפי הוראת הרכבת באתרים שתקבע
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה.
מדידה :שעת עבודה
 1.6.80קבוצת אבטחה הכוללת  0עובדים בשעות היום ו/או הלילה לסגירת נתיבי נסיעה בכבישים
וסידור אביזרי בטיחות מכל הסוגים ,כולל שכירתם בכמות הנכנסת לטנדר עם עגלת חץ
תקנית ,ביחידות קומפלט ליום עבודה ( 8שעות)
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה
וחזרה ,השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'.
כמו כן ,המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בסגירת נתיבי תנועה לפי תכנית בטיחות מאושרת ,זאת ללא כל
תשלום למשטרת ישראל.
התשלום הינו לפרק זמן של עד  8שעות עבודה (מעבר לשעות אלו ישולם עפ"י כל שעה בנפרד באופן יחסי).
מדידה :קומפלט
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פרק  - 1עבודות רג'י
תת פרק  - 1.2עבודות רג'י – רכבים ,כלים וציוד
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.2.60יום עבודה של גנראטור ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הגנראטור לרבות :מפעיל ,הובלה ,דלקים ,שמנים ,כבל חשמלי,
ציוד נלווה וכו'.
המחיר הוא לכל סוגי הגנראטורים המספקים  220/2500ואט/וולט.
מדידה :יום עבודה של גנראטור כולל מפעיל
 1.2.20שעת עבודת פטיש חשמלי "קונגו" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת פטיש האוויר לרבות :מפעיל ,הובלה ,כבל חשמלי ,התחברות
למקור מתח קיים או זמני (גנראטור) ,ציוד נלווה (כמו אזמלים פטישים וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :שעת עבודה פטיש חשמלי "קונגו" כולל מפעיל
 1.2.00יום עבודה מכבש רוטט (ג'בקה) ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :יום עבודה מכבש רוטט (ג'בקה) כולל מפעיל
 1.2.00יום עבודה מכבש גלילי ידני דגם  BOMAG-75או מקביל ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :יום עבודה מכבש גלילי ידני כולל מפעיל
 1.2.00שעת עבודת מיני מחפרון אופני עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון/מקדח קרקע ,כדוגמת דגם
"בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיני מחפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף
קדמית ,פטיש ,כף חפירה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מיני מחפרון אופני "בובקט" כולל מפעיל
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 1.2.10שעת עבודת מיני מחפרון זחלי עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון /מקדח קרקע ,כדוגמת דגם
"בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיני מחפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף
קדמית ,פטיש ,כף חפירה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מיני מחפרון זחלי "בובקט" כולל מפעיל
 1.2.70שעת עבודת משאית רכינה  68מ"ק עם ארגז מתהפך ,לרבות העמסת הפסולת ופינוייה
לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמנים ,הובלת החומרים
לאתר מורשה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמנה /שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל
 1.2.80כנ"ל (כמו בסעיף  )1.2.70אך כולל מנוף חובק לאיסוף פסולת ,לרבות העמסת הפסולת
ופינויה לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמנים ,הובלת ופינוי
הפסולת לאתר מורשה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמנה/שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים
וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל
 1.2.90שעת עבודת מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף  20-10ס"מ כדוגמת דגם  J.C.Bאו ש"ע,
כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפרון לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף קדמית,
פטיש ,כף חפירה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מחפרון אופני כולל מפעיל
 1.2.600שעת עבודת יעה אופני ("שופל גלגלים") דוגמת דגם  900או ש"ע ,כולל מפעיל ,הובלה
וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת יעה אופני ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף נפתחת,
רוטר הידראולי וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מדידה :שעת עבודה יעה אופני כולל מפעיל
 1.2.660שעת עבודת מחפר הידראולי זחלי ("באגר") ,כדוגמת דגם "קטרפילר" 060/020/000
או ש"ע כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל ה מרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפר לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה (כמו כף נפתחת ,פטיש
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שבירה ,פטיש חציבה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת הבאגר לאתר העבודה וממנו ,בתנאי שהבאגר יועסק במקום
האתר חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק הבאגר פחות מחמישה ימים רצופים,
תישא הרכבת בעלות ההובלה כנקוב בסעיף המתאים מחירון (נספח  B2לחוזה).
מדידה :שעת עבודה מחפר הידראולי זחלי כולל מפעיל
 1.2.620מוביל להובלת ציוד כבד (במשקל מעל  62טון) לכל מרחק
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את הובלת הציוד לאתר העבודה וממנו (הלוך וחזור) וכן את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת
המוביל לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'.
למען הסר ספק ,מחיר היחידה הינו ללא תלות במרחק ההובלה (היינו ,לכל מרחק).
במידה ויידרש לעמוד המוביל בכוננות באתר ,המחיר שישולם יהיה כעלות הובלה חד-פעמית ויספר כך אחת ל-
 12שעות ,בין אם נדרש להוביל ובין אם לא.
מדידה :קומפלט
 1.2.600מגדל תאורת זמנית למקרים מיוחדים ,עפ"י הנחיית המפקח
תאור ותכולת המחיר:
הסעיף יופעל בהתאם להוראת המפקח ובכל מקום עליו יורה המפקח.
מחיר הצבת התאורה הזמנית כולל את כל המרכיבים הכרוכים באספקת תאורה טובה ומספקת לצורך עבודה
בתנאי חושך ו/או תנאי תאורה ירודים ,לרבות :כמות עובדים מספקת על מנת להציב ולהפעיל את הציוד,
גנראטור ,ציוד תאורה הכולל לפחות שלושה פרוג'קטורים ,הובלה וציוד נלווה כנדרש.
מדידה לתשלום:
הסעיף יימדד ביחידת קומפלט ל 12-שעות לכל היותר ,מרגע הפעלת התאורה .מעבר לכך ישולם לקבל עפ"י
החלק היחסי של שעות העבודה.
מדידה :קומפלט
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פרק  - 1עבודות רג'י
תת פרק  - 1.0עבודות בהקצב
כללי
עבודות אלו ישולמו לקבלן לאחר אישור הרכבת לביצוען ,בתוספת תקורה בשיעור  6%כנגד הצגת
חשבונית/קבלה על ביצוע העבודות בפועל.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.0.60הקצב עבור תשלום כלשהו כנגד הצגת חשבונית בפועל ,בהתאם לחלק היחסי
תאור ותכולת המחיר:
התשלום עבור מקרים כגון :פיקוח רשות העתיקות ,פיקוח משטרה (שוטרים/ניידת משטרה) וכד' ,יעשה ע"י
וע"ח הקבלן.
מדידה:
היחידה המופיעה לסעיף זה במחירון הינה קומפלט .הקבלן יהיה זכאי להחזר כספי בתוספת תקורה בשיעור 6%
כנגד הצגת חשבונית/קבלה בפועל .החישוב לגובה ההחזר ייקבע בהתאם לחלקו היחסי מהקומפלט.
 1.0.20תוספת לעבודה במסגרת קריאת חרום .עבודה ,ציוד וכ"א ימדדו בנפרד
תאור ותכולת המחיר:
אישור לביצוע עבודות חרום ואבטחה:
העבודות יבוצעו אך ורק לפי הוראה מיוחדת של הרכבת/המפקח ,בכל שעות היממה ולאחר חתימתו של המפקח
ביומן העבודה.
מודגש בזאת כי קריאת חרום תחשב במקרה שהעבודה אינה נדרשת בשל ליקוי בעבודת הקבלן.
כמו כן ,קריאת חרום תחשב במקרה שהצוות יגיע לטיפול בקריאה מעבר לשעות העבודה השגרתיות.
מודגש בזאת כי התשלום בגין קריאת חרום לקבלן תינתן אך ורק במידה והקבלן נקרא לביצוע המטלה מעבר
לשעות העבודה .מודגש בזאת כי במידה וקיים צוות תחזוקה בשטח או כל צוות עבודה אחר מטעם הקבלן,
והצוות הוקפץ ע"י המפקח לטיפול בקריאת חרום ,לא תשלום תוספת בגין קריאת חרום.
כמו כן ,מודגש בזאת ,כי במידה ובטווח של עד  8שעות מהרגע בו הוזעק צוות החרום ,תתרחש קריאת חרום
נוספת ,טיפול צוות החרום בקריאה הנוספת ,יהיה כלול במחיר היחידה (ייחשב כקריאה אחת) ולא ישולם בגין
כך תוספת כלשהי.
לצורך קבלת התוספת הנ"ל ,על הקבלן להעמיד הצוות הכולל לפחות :ראש צוות 2 ,עובדים (בנוסף למנהל
העבודה) ,רכב ,ציוד גיזום ,סולמות ,אמצעי תאורה ,גנראטור וכל הציוד והחומרים הדרושים לשם ביצוע
העבודה .על צוות החרום להתייצב ולטפל במפגע תוך  0שעות.
התמורה בעבור קריאת חרום תינתן לקבלן כתוספת בעבור סעיפי העבודה ,הציוד וכוח האדם הנדרש ,אשר
ימדדו בנפרד.
מדידה :קומפלט
 1.0.00זיכוי בגין פסולת ברזל/גדרות ישנות שפונו מהאתר (סעיף זה הינו לקיזוז מחשבון הקבלן
בהתאם לכמות הברזל שפונתה מהאתר)
תאור ותכולת המחיר:
במקרה של פירוק גדרות או שערים ישנים ממתכת מכל סוג ,יקזז הקבלן מחשבון שיקום גדר או אחזקה את
עלות המתכת לפי  ₪ 300לטון.
מדידה :טון
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פרק  - 7עבודות תחזוקה חודשית כוללת
.6

כללי
 .1.1הקבלן יבצע תחזוקה חודשית הכוללת את כלל העבודות המפורטות במפרט זה ,חלקן מתמשכות
וצפויות (כדוגמת תחזוקה שוטפת של גדרות קיימות – תחזוקת מנע) וחלקן עבודות חד-פעמיות
שאינן צפויות/מזדמנות (כדוגמת טיפול בפרצות והסרת ליקויים – תחזוקת שבר) ,אשר כולן
מבוצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן ,ויבוצעו ככל הנדרש על מנת לתחזק את גדרות
הרכבת הקיימות במצב הטוב ביותר.
 .1.2עם קבלת הוראת ביצוע/מטלה לתחזוקה כוללת ,ייערך סיור ראשוני בשטח המיועד להימסר
לקבלן לאחריותו ,בהשתתפות נציגי הקבלן והמפקח למסירת השטח לאחריות הקבלן .בנוסף,
הרכבת תמסור לקבלן את המידע אשר בעזרתו יוכל הקבלן להבין את גבולות שטחי התחזוקה.
 .1.3לאחר שהבין הקבלן את גבולות השטח ,כפי שנמסרו לו ע"י הרכבת לתחזוקה ,כאמור לעיל ולצורך
בקרה עתידית ,יסקור צוות הסיור מטעם הקבלן את כל גדרות הרכבת הקיימות בשטח ויכין סקר
מצב קיים מקיף ,אשר יכלול את כל המידע לגבי הימצאותן ומצבן של הגדרות הקיימות .ממצאי
הסקר ירוכזו ויוגשו ע"י הקבלן כטבלת אקסל עפ"י הפורמט המופיע בנספח א' 3-המצ"ב ,זאת
בתוך  30יום מקבלת הוראת ביצוע/מטלה (ע"ג מדיה מגנטית (דיסק/דיסק און קי).
למען הסר ספק ,הכנת סקר מצב קיים כלול במחיר היחידה ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו.
 .1.4אורך הגדרות הקיימות כיום באזור הצפון הינו כ 220 -ק"מ בכל הקטעים יחד .נתון זה הינו לצורך
הערכה בלבד ובא בכדי לסייע לקבלן בעת מתן הצעתו למכרז.
 .1.5מודגש בזאת כי כמות הגדרות שתימדד בסקר מצב קיים ע"י הקבלן (ראה פירוט בהמשך) ,אשר
תאושר ע"י המפקח ,היא כמות הגדרות אשר יתחזק הקבלן במסגרת פרק התחזוקה הכוללת.
כמו כן ,מודגש בזאת כי כל גדר נוספת שתוצב בשטח במהלך תקופת החוזה ,תיכלל בתכולת
העבודה של סעיף זה.
 .1.6לאחר הגשת סקר מצב קיים ואישורו ע"י המפקח כאמור ,הקבלן יכין בתאום עם המפקח תכנית
עבודה שנתית לתחזוקת הגדרות בשטחי התחזוקה הכוללת ,לפיה יעבדו צוותי הקבלן.
תכנית זו תכלול את סדר הסיורים ותכיפותם לפי קטעי המסילה שבתחום התחזוקה ,בכפוף
למפורט להלן בסעיף תאור העבודה הנדרשת.
תכנית זו תוגש לאישור המפקח אחת לשנה ולמפקח שמורה הזכות להורות לקבלן על שינויים שיש
לערוך בתכנית בהתאם לצרכי הרכבת ,אילוצים ומגבלות ככל שיהיו ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של המפקח.
 .1.7על הקבלן להכיר את תנאי העבודה בטרם יחל בעבודה ,לרבות :אופי העבודה ,מרחקי עבודה
מהמסילות ,דרכי גישה ,קירבה לכבישים ראשיים ,בטיחות ,תקשורת ,עבודה בסביבה
מחושמלת (לאחר פרויקט חשמול הרכבת ,כמפורט בפרק המוקדמות) וכו'.

.2

הגדרת גבולות הביצוע
 .2.1גבולות ביצוע כמוגדר בסעיף ג' לעיל.

.0

כ"א ,רכבים ,כלי עבודה ,ציוד וחומרים מינימאלי נדרש ברשות הקבלן לביצוע עבודות
תחזוקה חודשית כוללת
 .3.1לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת הקבלן ימנה צוות סיור ותחזוקה קבוע אחד לכל הפחות.
.3.2

צוות זה יבצע את כל הנדרש במסגרת תכולת פרק תחזוקה חודשית כוללת כפי שיפורט להלן ,וכן
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כל עבודה אחרת/נוספת אשר תידרש ע"י המפקח.
 .3.3מודגש בזאת כי לצורך ביצוע עבודות שאינן נכללות במסגרת דרישות פרק תחזוקה חודשית
כוללת ,יפעיל הקבלן צוותים ייעודים אחרים ,זאת בנוסף על צוות הסיור והתחזוקה.
למען הסר ספק ,צוות הסיור והתחזוקה הקבוע לא יבצע עבודות החורגות מדרישות פרק תחזוקה
חודשית כוללת אלא אך ורק באישור מפורש של המפקח.
 .3.4להלן פרוט כוח אדם ,רכבים ,כלי עבודה ,ציוד וחומרים אשר חובה שימצאו ברשות צוות הסיור
ותחזוקה בכל זמן נתון:
 .3.4.1צוות סיור ותחזוקה אשר יכלול :ראש צוות ושני עובדים (לכל הפחות) .ראש הצוות יחזיק
במפתח מאסטר לנעילת שערים ,אשר יימסר לו ע"י המפקח.
 .3.4.2רכב  4×4ונגרר ,הכולל:
 2 .3.4.2.1שלטים (מגנט) מכל צד של רכב הסיור עם הלוגו" :בשירות רכבת ישראל" לצורך
זיהויו.
 .3.4.2.2מערכת איתורן ,כמפורט להלן.
 .3.4.2.3הרכב לא יהיה בן יותר מ 4 -שנים לאורך כל חיי החוזה.
 .3.4.3רשתות גדרות ,עמודים ושלטים בכמות מספקת לסיור.
 .3.4.4קונצרטינות וגדרות זמניות.
 .3.4.5מנעולים ושרשראות לנעילת שערים.
 .3.4.6בזנ"טים ,חוטי קשירה וכד'.
 .3.4.7ציוד ריתוך ,צבע/צבע אבץ.
 .3.4.8כלי חפירה ידניים ,הלמנייה וכד'.
 .3.4.1שקים לאיסוף פסולת.
 .3.4.10סולם תקני לגובה  5מטר לפחות.
 .3.4.11גנראטור.
 .3.4.12ציוד לפתיחה וסגירת גדרות רשת מרותכת ,לרבות חבקים וקליפסים תקניים.
 3 .3.4.13רצועת תקניות לגרירה/הרמה של משקל מינימום של  5טון ובאורך של  6מטר כל אחת.
 .3.4.14ציוד בטיחות אישי לכל עובד ,לרבות :לבוש מלא ואפוד זוהר ,כפפות ,משקפי מגן,
אוזניות/אטמי אוזניים ,נעלי בטיחות וכל שאר הציוד הדרוש לביצוע עבודות בצורה בטוחה
ותקינה עפ"י חוק ועפ"י הנחיות יח' הבטיחות של הרכבת.
 .3.4.15ציוד בטיחות כללי ,לרבות :מטף כיבוי  6קילו ,קונוסים וכל שאר הציוד הדרוש לביצוע
עבודות בצורה בטוחה ותקינה עפ"י חוק ועפ"י הנחיות יח' הבטיחות של הרכבת.
 .3.4.16כל חומר ,ציוד וכלי עבודה נוספים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ,בין אם פורטו לעיל ובין
אם לאו.
מודגש בזאת כי על הקבלן להיערך בהתאם עם כמות כוח אדם ,כלי עבודה ,ציוד וחומרים מספקת,
על מנת לתקן את הפרצות והליקויים במקום באופן מידי .לא יתקבלו טענות בגין אי תיקון ליקוי
כלשהו עקב מחסור כלשהו בעזרים הנדרשים כאמור.
 .3.5בקרה ופיקוח:
 .3.5.1הקבלן יתקין מערכת איתורן ע"ג הרכב של צוות הסיור .מערכת זו תשדר באופן רציף למחשב
המפקח ובהתאם לדרישתו ,לכל התקופה בה יופעל הקבלן בהתאם לסעיף זה ,זאת על מנת
לאפשר בקרה וניטור אחר פעילות צוות הסיור .למען הסר ספק ,על הקבלן להביא בחשבון בעת
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מתן הצעתו ,כי התקנת התוכנה וההרשאה/רישיון למחשב המפקח כלולה במחיר היחידה.
מודגש כי הגישה לאיתורן תהיה זמינה למפקח ולמנהל העבודה מטעם הקבלן גם בטלפון
הנייד.
 .3.5.2הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפקח על הקבלן ולערוך סיורים בקרה לבדיקת עבודתו בכל
עת.
 .3.5.3הקבלן ינהל יומני עבודה יומיים בהם יקפיד לרשום בכל יום עבודה את מצבת כ"א ,כלים,
אתרי העבודה ,סוג העבודה שבוצעה ,מזג אוויר ,הוראות שהתקבלו מעת לעת ע"י המפקח וכל
מידע נוסף אותו ידרוש המפקח לציין ביומן העבודה.
 .3.5.4לבקשת המפקח יוגשו יומני העבודה סרוקים בדוא"ל חתומים ע"י מנהל העבודה/ראש צוות.
 .3.5.5מודגש בזאת ,למען הסר ספק כי צוות הסיור והתחזוקה הקבוע לא יבצע עבודה אחרת ,מלבד
הכלול בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת ,ללא אישור המפקח .מודגש בזאת כי לצורף
ביצוע מטלות נוספות יעמיד הקבלן כוח אדם נוסף עפ"י הצורך.

.0

תאור העבודה הנדרשת
 .4.1העבודות הנדרשות לביצוע סעיף זה יבוצעו כאמור באמצעות צוות סיור ותחזוקה ,אשר מתפקידו
לבצ ע עבודות תחזוקת גדרות שוטפת וכן לסייר במהלך כל החודש לאיתור ותיקון פרצות וליקויים
אחרים בגדרות ובשערים.
 .4.2להלן תאור העבודות שעל צוות זה לבצע במסגרת תכולת סעיף זה:
 .4.2.1סיור לאורך כל גדרות הבטיחות והביטחון של הרכבת.
 .4.2.2גילוי פרצות בכל סוג גדר קיימת וטיפול מידי בליקוי שנמצא ,לרבות :חיזוק הרשת,
קשירתה מחדש ,ריתוכה והחלפת רשתות מכל סוג.
 .4.2.3חיזוק שלטים רפויים ,החלפת שלטים לא תקניים/דהויים והוספת שלטים חסרים.
 .4.2.4יישור עמודים והחלפתם במידת הצורך ,כולל ביסוסם מחדש (הביסוס הישן יפונה מהשטח
ע"י הקבלן).
 .4.2.5תיקון ונעילת שערים תפעוליים ,שערי כניסה להולכי רגל ,שערי כניסה לרכב ,דלתות בהלה,
פתחי מילוט ועוד.
 .4.2.6תיקון/ריתוך שרשראות והוספת מנעולים לשערים.
 .4.2.7פירוק גדרות זמניות ובזנטים הנמצאים לאורך המסילות וביניהן.
 .4.2.8פירוק קונצרטינות שנמצאות בין הגדרות למסילות ,הנ"ל יבוצע בתאום עם המפקח.
 .4.2.1פינוי פסולת גדרות שהינה תוצר עבודת הקבלן ,אל אתר מורשה לסילוק פסולת.
מובהר בזאת כי הרכבת מייחסת חשיבות רבה לכך שהפרצות והליקויים המתגלים במהלך
הסיורים יתוקנו מידית עם זיהוי הליקוי/פרצה.
 .4.3אופן ותכיפות ביצוע הסיורים:
 .4.3.1בכל חודש יבוצעו לפחות ( 4ארבעה) סיורים לאורך כל הגדרות באופן שוטף .למען הסר
ספק ,כל סיור יבוצע לאורך הגדרות משני צידי המסילות .על הצוות לסקור ולבדוק כל
נקודה בה קיימת גדר רכבתית לפחות ארבע פעמים במהלך החודש.
 .4.3.2המפקח רשאי לשנות את סדר הסיורים ואת תדירותם בקטעים מסוימים בתקופת המטלה
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ולקבלן לא תהא כל תביעה בנושא זה.
 .4.3.3הצוות יסייר לפחות  22ימים בחודש (כאשר הפוגות בין הסיורים לא תארך יותר מיומיים
רצופים).
 .4.3.4בכל יום יעבוד הצוות לפחות  1שעות עבודה.
 .4.3.5הסיור יבוצע בשעות היום ולא בשעות הלילה.
 .4.3.6הצוות יהיה זמין לקריאות חירום ,הגעה לטיפול בקריאת חירום לא תעלה על  3שעות.
 .4.4על הצוות לתעד כל פרצה שהוא מגלה במהלך הסיור לפני ואחרי התיקון .התיעוד יירשם בדו"ח
סיור גדרות יומי (ראה דוגמא בנספח א' 1-המצ"ב) ויכלול:
 .4.4.1צילום תמונה של הפרצה/ליקוי לפני ובתום התיקון .התמונות יועברו עפ"י דרישה בזמן
אמת למפקח.
 .4.4.2ראש הצוות ינהל רישום קפדני של נתוני הליקוי שהתגלה ,בהתאם לפורמט המופיע בנספח
א' 1-המצ"ב ,אשר יכלול הפרוט :קו רכבת ,ק"מ מסילה ,צד מסילה ,סוג נזק ,התיקון
שבוצע וכל מידע נוסף שיידרש ע"י המפקח.
 .4.4.3הקבלן יפיק דו"ח ריכוז פרצות חודשי ,הכולל קובץ תמונות וקובץ אקסל ערוך עפ"י פורמט
שיימסר לקבלן (ראה דוגמא בנספח א' 2-המצ"ב) בו יירשמו כלל הפעילויות שבוצעו ע"י
צוות התחזוקה ,לרבות הפרוט :הפרצות שנתגלו ותוקנו ,שערים פתוחים ,החלפת גדרות,
מספר תמונה וכו'.
הדו"ח המלא יועבר למפקח בתום כל חודש ע"ג מדיה מגנטית (דיסק/דיסק און קי) ויהווה
תנאי לאישור החשבון החודשי.
 .4.5דגשים לביצוע העבודות השונות במסגרת תכולת סעיף זה:
 .4.5.1השלמת גדר (רשת ועמודים) חסרה/הרוסה שנמצאה במהלך הסיורים בנקודה אחת באורך
עד  15מ' כלולה בסעיף זה .במידה והפרצה ו/או הגדר ההרוסה/חסרה באותה נקודה הינה
באורך העולה על  15מ' ,ההפרש ישולם בנפרד עפ"י הסעיף הרלבנטי המופיע במחירון.
 .4.5.2ממצאים חריגים בגדרות (כגון :גניבת גדרות ,גדר חסרה או פרצה שאורך התיקון הנדרש
עולה על  15מ' (בנקודה אחת) ,נזק גדול לגדרות וכד') ,ידווחו ע"י ראש הצוות מידית למפקח
לקבלת אישור המפקח טרם התיקון/השלמה.
 .4.5.3סעיף זה כולל גם תיקון פרצה המדווחת מעת לעת למערכת בקרת תשתיות ומתגלה ע"י
גורמי רכבת ו/או גורמים אחרים .במידה והקבלן נקרא לתקן פרצה שנמצאה ע"י אחרים
ולא במהלך הסיור ,עליו לטפל בפרצה באופן מידי.
למען הסר ספק ,תיקון זה יהיה כלול במחיר היחידה של סעיף זה ,ויבוצע בכל מועד אשר
יידרש הקבלן לתקן ,כולל עבודות לילה וסופי שבוע.
 .4.5.4במידה ונמצאות פרצות במהלך הסיור שאינן ניתנות לתיקון מכל סיבה שהיא ,על הקבלן
לדווח מידית למפקח.
 .4.5.5תיקון אשר מתוקף הנחיות הבטיחות ,מתאפשר רק בהפסקת תנועת רכבות ,יתואם ע"י
הקבלן לביצוע במועד הקרוב ביותר האפשרי .על הקבלן לתאם את כל הדרוש לביצוע
המהיר ביותר שמתאפשר .למען הסר ספק ,במידה והתיקון נדחה לסוף השבוע ,הקבלן לא
זכאי לתוספת תשלום כלשהי והתיקון יהיה כלול במחיר היחידה של סעיף זה.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

.0
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תשלום ואישור חשבונות לסעיפי תחזוקה חודשית כוללת
 .5.1תשלום עבור עבודה אשר כלולה בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת יבוצע באופן הבא:
 .5.1.1הקבלן יגיש למפקח חשבון לכל חודש תחזוקה עד ל 5-בכל חודש לגבי החודש הקודם.
 .5.1.2לחשבון החודשי יצרף הקבלן:
 .5.1.2.1ריכוז דוחות סיור גדרות יומיים (עפ"י פורמט נספח א'.)1-
 .5.1.2.2דו"ח ריכוז פרצות חודשי (עפ"י פורמט נספח א' + )2-קובץ תמונות תואם על גבי
מדיה דיגיטלית.
מובהר בזאת כי צרוף כל הנ"ל יהווה תנאי לטיפול ,אישור ותשלום החשבון החודשי ע"י
המפקח.
 .5.1.3המפקח או מי מטעמו יאשר את העבודה עפ"י המצב בשטח בהתאם לתכנית עבודה ובהתאם
לדרישות הכלולות בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת.
 .5.1.4בקרה ופיקוח על עבודת הקבלן תבוצע ע"י המפקח .במידה וימצאו ליקויים בעבודת הקבלן
ימסור המפקח דו"ח מפורט על הליקויים.
 .5.1.5על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים בפרק זמן כפי שיוגדר בדו"ח.
 .5.2בגין תחזוקה לקויה בשטחי התחזוקה החודשית הכוללת שיצוינו בדוחות המפקח או מי מטעמו,
רשאית הרכבת לנכות סכומי פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה.
מודגש בזאת כי ניכויים שחלו על הקבלן בגין ליקויים בתחזוקה לא יוחזרו לקבלן גם לאחר תיקונם.
.5.3

במידה והשטח נמצא לקוי בתחזוקתו במשך חודשיים רצופים ,רשאית הרכבת להפעיל קבלן אחר
(קבלן ממתין ,או כל קבלן אחר) לביצוע העבודה .במקרה כזה ,הקבלן הזוכה יישא בכל העלויות
הכרוכות בהפעלת הקבלן האחר.

.5.4

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן חייב להיות נוכח בכל סיור פיקוח אליו יזומן ע"י המפקח .התנועה
בשטח בעת הסיור הינה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  44וכל דבר נוסף הנחוץ לקיום הסיור,
רשאי המפקח לדרוש סיור מהקטר או מכלי רכבתי אחר לצורך בקרה ופיקוח.

.5.5

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ,להוסיף או לגרוע
מכמות הגדרות המוערכת עד  20ק"מ חריגה מותרת ,הכל בהתאם לצרכיה .במקרה כזה ,תמסור על
כך הרכבת הודעה לקבלן לפחות  30יום מראש .למען הסר ספק ,הרכבת לא תיתן לקבלן פיצוי כלשהו
בגין גריעת שטחים ולקבלן לא תהיה כל עילה או דרישה לתשלום/פיצוי כלשהו בגין ובקשר עם כך.

.5.6

לרכבת שמורה הזכות להפעיל את הקבלן בכל קטע רכבתי נוסף במסגרת סעיף זה (תחזוקה חודשית
כוללת) גם מחוץ לגבולות החוזה והדבר יעשה בהתאם לצרכי הרכבת ומבלי שהרכבת תידרש לתת
לקבלן הסבר כלשהו באשר לשטח שיימסר לו.

להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 7.6.60תחזוקה חודשית כוללת לכל גדרות הרכבת באזור הצפון
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של סעיף זה.
מדידה :קומפלט לחודש

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

__________
תאריך
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___________________________
חתימה וחותמת הקבלן

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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נספחים למפרט הטכני
נספח א' :6-דו"ח סיור גדרות יומי.
נספח א' :2-דו"ח ריכוז פרצות חודשי.
נספח א' :0-סקר מצב גדרות באזור צפון.
נספח א' :0-דוגמא לתכנית עבודה.
נספח א' :0-תרשימים אופייניים.

נספח א' 6-דו"ח סיור גדרות יומי
תאריך:
חודש ביצוע:
שעת התחלת עבודה:
שעת סיום עבודה:
קטע מסילה

מזג אוויר:
קטע מסילה:

ק''מ
מסילה

צד:
צד:
צד

ק''מ מסילה:
ק''מ מסילה:
מה טופל
תאור
הליקוי

מס'
תמונה

הערות

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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נספח א' 2-דו"ח ריכוז פרצות חודשי
חודש ביצוע2067________ :
תאריך

קטע מסילה

ק''מ מסילה

צד

תאור הליקוי

מה טופל

מס' תמונה

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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נספח א' 2-דוגמא לדו"ח ריכוז פרצות חודשי
אזור צפון (דוגמא חלקית לצורך המחשה בלבד)

חודש ביצוע :דוגמא
תאריך

קטע מסילה

ק''מ מסילה

צד

תאור הליקוי

מה טופל

מס'
תמונה

01/01/2011

חיפה תל אביב

67 .400

R

פתח בגדר

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011

חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
חיפה תל אביב

67 .500
67 .800
67 .950
68 .100
68 .200

R
R
R
R
R

פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר

חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
חיפה תל אביב
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה

72 .900
73 .000
80 .100
80 .300
00 .500
01 .600
04 .500
04 .600

L
L
R
R
צפון
דרום
צפון
צפון

פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר

רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה
רוקח +פתח תקווה

08 .300
08 .600
07 .400
07 .050
05 .600
05 .180
04 .610
04 .100
03 .910

דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום

פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר
פתח בגדר

פרצה 3מ'
החלפת פלטה 2
מ"ר
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
החלפת פלטה 2
מ"ר
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
החלפת פלטה 1
מ"ר
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'
פרצה 3מ'

250 251

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011

252 253
254 255
256 257
258 259
260 261
262 263
264 265
266 267
268 269
270 271
272 273
274 275
276 277
278 279
280 281
282 283
284 285
286 287
288 289
290 291
292 293
294 295

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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נספח א' 0-סקר מצב גדרות באזור צפון
חודש ביצוע הסקר2067_______ :
קטע
מסילה

עד ק''מ

מק''מ

קטע
מסילה

עד ק''מ

מק''מ

קטע
מסילה

עד ק''מ

מק''מ

קו רכבת______________:
גידור עד
גידור
ק"מ
מק"מ
צד
סוג גדר
()M
()M

סה"כ
גידור
בקטע

תקינות
בגדר

שונות

סה"כ אורך גדרות שנסקרו בקו:
קו רכבת______________:
גידור עד
גידור
ק"מ
מק"מ
צד
סוג גדר
()M
()M

סה"כ
גידור
בקטע

תקינות
בגדר

שונות

סה"כ אורך גדרות שנסקרו בקו:
קו רכבת______________:
גידור עד
גידור
ק"מ
מק"מ
צד
סוג גדר
()M
()M

סה"כ אורך גדרות שנסקרו בקו:
סה"כ אורך גדרות שנסקרו בכל הקווים:

סה"כ
גידור
בקטע

תקינות
בגדר

שונות
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רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

נספח א' 0-דוגמא לסקר מצב הגדרות באזור צפון
אזור צפון (דוגמא חלקית לצורך המחשה בלבד)

חודש ביצוע הסקר :דוגמא
קו רכבת______________:
סוג גדר

צד

גידור
מק"מ
()M

גידור עד
ק"מ
()M

סה"כ
גידור
בקטע

תקינות
בגדר

1,067

0

280

R

00+600

1+600

1,000

תקינה

1,067

0

250

R

0+150

0+300

150

תקינה

1,067

0

חומה+קרן
גדר

R

0+250

0+500

250

תקינה

1,067

0

340

R

0+200

0+600

400

תקינה

1,067

0

300

R

0+450

1+067

617

100מ לשיקום

1,663

1,067

300

R

1+067

1+663

696

100מ לשיקום

2,756

1,663

300

R

1+663

2+050

287

50מ לשיקום

2,756

1,663

סבכה 200

R

1+600

2+100

500

תקין (דגון)

4,945

2,756

165

R

2+100

2+450

350

10מ לשיקום

4,945

2,756

165

R

2+480

2+550

70

70מ לשיקום

4,945

2,756

סבכה 200

R

2+550

2+600

50

תקינה

4,945

2,756

165

L

3+400

3+550

150

100מ לשיקום

4,945

2,756

280

R

3+600

3+950

350

תקינה

4,945

2,756

280

L

3+500

3+950

450

תקינה

4,945

2,756

165

R

2+000

2+700

700

150מ לשיקום

4,945

2,756

165

R

2+650

2+800

150

תקינה

6,710

4,945

165

L

4+620

5+300

650

150מ לשיקום

2200

תקינה

קישון 004-006

6,710

4,945

200

L

5+300

5+350

50

תקינה

קישון 004-006

6,710

4,945

200

R

5+100

5+350

250

50מ לשיקום

קישון 004-006

6,710

4,945

200

R

4+700

5+000

300

תקינה

קישון 004-006

6,710

4,945

165

L

4+100

4+520

420

50מ לשיקום

קטע
חיפה 000-001
מזרח
חיפה 000-001
מזרח
חיפה 000-001
מזרח
חיפה 000-001
מזרח
חיפה 000-001
מזרח
חיפה 001-001
מזרח -זבולון
צומת 001-002
זבולון
צומת 001-002
זבולון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
זבולון 002-004 -
קישון
קישון 004-006

עד ק''מ מק''מ

280

מתחם קישון

שונות

סבכה=
פרופילים
 2מ'

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 11 -

נספח א' 0-דוגמא לתכנית עבודה
תכנון

בוצע חלקית

בוצע

לא בוצע
נדחה

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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נספח א' 0-תרשימים אופייניים
תרשים  – 06גדר בטיחות רכבתית

עמוד /06/06606

עמוד /06/06606

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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תרשים  – 02גדר בטיחות רכבתית כולל סנפיר

עמוד 006006606
עמוד 006006606

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

- 102 -

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

תרשים  – 00פרטי עיגון לעמודי גדר

ה
הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :
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תרשים  – 00תוספות גידור

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 104 -

הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

תרשים  – 00שער דו כנפי

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 105 -

תרשים  – 01פשפש רשת  +משקוף

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 106 -

תרשים  – 07גדר פרופילים

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 107 -

תרשים  – 08שלט אזהרה מפני כניסה לשטח הרכבת

תרשים  – 09שלט התרעה לנעילת שער

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 108 -

תרשים  – 60שלט מספור שערים

תרשים  – 16שלט לעמוד סימון מתקני תקשורת

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 101 -

תרשים  – 62שער בהלה

הערה :בכל מקום בו מוזכרת המילה" :ברזל" " /מתכת" " /פח" " /פרופיל" " /רשת" " /קורה" " /עמוד" וכד' -
הכוונה לאלמנט העשוי מפלדה מגולוונת.

תרשים  – 60שער בין מסילות

רכבת ישראל בע"מ
תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
מכרז מס'26712 :

- 110 -

תרשים  –60שלט חשמול

