
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

המכללה האקדמית צפת מזמינה בזאת  –ועדת מכרזים 
 הצעות:

 למכרז פומבי עם הליך מו"מ  
 06VB/19מס' 

 בניית תוספת קומה למבנה קיים 
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 א' חוברת

 
 
 
 

 
  06VB/19  מס' חוזה/מכרז

 יועצים רשימת

 

  הפרויקט יועצי רשימת

איש  שם תחום
 מייל טלפון קשר

 כ"לסמנ
 בינוי מכללה

 חיים דהן חיים דהן
04-6927787 

052-4281787 
haimd@Zefat.ac.il 

ניהול 
 פרויקט

יעקב  מעלה מעלה
 שטרית

04-6921845 

054-2468034 
yshitrit@zahav.net.il 

 אדריכלות

אורית  -אוקא
ווילנברג וקרן 

ידווב 
אדריכלים 

 בע"מ

 קרן ידווב

אורית 
 ווילנברג

אביבית 
 טיקוצקי

5612626-03  

keren@ok-a.co.il 

orit@ok-a.co.il 

avivit@ok-a.co.il 

 עיצוב פנים

אורית  -אוקא
קרן ווילנברג ו

ידווב 
אדריכלים 

מבע"  

 קרן ידווב

אורית 
 ווילנברג

אביבית 
 טיקוצקי

5612626-03  

keren@ok-a.co.il 

orit@ok-a.co.il 

avivit@ok-a.co.il 

יהקונסטרוקצ אורית  אורית רוב 
 Oritrov.gmail.com 04-9990350 רוב

יגאל  וישקין תכנון מיזוג אוויר
 רודניק

7888424-09  

553016-0523  
yigal@avishkin.co.il 

 בטיחות 

ש.צ. 
שאלתיאל 

צברי בטיחות 
 בע"מ

שאלתיא
 ל צברי

אלון 
 דעוס

 

0542251191 

9029250509  

shealti@netvision.net.il 

<alond.safety@gmail.com> 

 נגישות
 

 danny@danka-arc.com 04-9990321 דני כהנא דני כהנא

mailto:yshitrit@zahav.net.il
mailto:keren@ok-a.co.il
mailto:orit@ok-a.co.il
mailto:avivit@ok-a.co.il
mailto:keren@ok-a.co.il
mailto:orit@ok-a.co.il
mailto:avivit@ok-a.co.il
mailto:yigal@avishkin.co.il
mailto:shealti@netvision.net.il
mailto:alond.safety@gmail.com
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איש  שם תחום
 מייל טלפון קשר

  

אהרון  אהרון ויקס אקוסטיקה
 viks@inter.net.il;  03-6721414 ויקס

 מעליות
אוברמן ניב 

וולנסקי 
 מהנדסים

טל 
 office@lifts.co.il 03-6488831 וולנסקי

כמאי 
 אדריכלות

דני/אדוו דני קרייסברג
 danny@roshtov1.co.il 09-9542059 ה

 -חשמל 
יותשתת  

להט הנדסת 
 שי ביתן חשמל בע"מ

054-9984482 

077-3205098 
shay@lahat-eng.co.il ; 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viks@zahav.net.il
mailto:office@lifts.co.il
mailto:shay@lahat-eng.co.il
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 מסמכים רשימת

 

 הבאים: המסמכים את מכיל זה  מכרז/חוזה

  מצורף שאינו מסמך              מצורף מסמך המסמך

 

  למכרז הצעות להציע הזמנה א' מסמך
אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה   –א' נספח

 ואי חדלות פירעון
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת  – ב'  נספח

עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר 
 מינימום

תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה   – ג' נספח
 בתנאי סף

 תצהיר המציע על הכנסותיו  – ד' נספח
 מתנגד שהמציע מהחוזה סעיפים  -ה'  נספח

 לפרסומם
 נוסח ערבות הצעה  – 'ו נספח

 הצהרת הקבלן המציע  -נספח ז' 

 

  העבודה לביצוע חוזה ב'  מסמך

 ביצוע ערבות – א' נספח

 השלמה תעודת – ב' נספח

 ויתור כתב – ג' נספח

 אישור על קיום ביטוחים – ד' נספח

  ה"סתש נוסח  -  ממשלתי חוזה

  3210 מדף 2005

משרדי -ןהמפרט הכללי הבי  מך ג'סמ

לעבודות בנין בהוצאת משרד 

 הביטחון  בפרקים השונים

במהדורה האחרונה המעודכנת ליום 

 הוצאת המכרז.  

  מיוחדים כלליים תנאים 1ג' מסמך

  מיוחדים מפרטים 2ג' מסמך

   כמויותה כתב ד' מסמך

  תכניות רשימת ה' מסמך

 מת"י של  והתקנים המפרטים כל וישנם(.תנאים מיוחדים )היה  'ו מסמך

 העבודה לביצוע  הנוגעים

         הקרקע והביסוס  )היה וישנו(.דו"ח  'ז מסמך

  הצעת המחיר של המציע ]יצורף במעטפה נפרדת[ מסמך ח'

 ,הקבלן של ברשותו ואינם זה חוזה / מחיר להצעות צורפו שלא ,לעיל המצוינים הכלליים המפרטים 
 חופשי באופן ברשת להורדה או ,הבטחון משרד של לאור בהוצאה כישהרל ניתנים

 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx:בכתובת

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 א' מסמך

 

 VB06/19  מס' -  פומבי מכרז

 בניין בית וואהל -תוספת קומה למבנה קיים 
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 VB06/19  מס'  פומבי מכרז

 כלליות הוראות - הצעות להגשת הזמנה

 הצעות לה להגיש בזאת מזמינה ,("המזמינה" ו/או המכללה" )להלן:" צפת האקדמית המכללה

 ,בהתאמה(  ,"המכרז", רות"שי"ה )להלן: המכרז במסמכי מפורטכ בנייה עבודות לביצוע

      .העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז זה מקבלנים

 ע: ק ר .1

 – תשי"ח ,גבוהה להשכלה המועצה חוק פי על ,גבוהה להשכלה מוסד הינה ,המכללה 1.1

 לה להגיש ,4 אשר עומדים בתנאי הסף כמפרוט בסעיף מקבלנים בזאת מבקשת ,1958

 )להלן: זה מכרז במסמכי מפורט בנייה עבודות לביצוע ראשי קבלן לבחירת הצעות

  "(.העבודות"ו/או  "שירותיםה"

 :הינן העבודות 1.2

 1200בשטח של כ ", בית וואהלהמכונה בשם " ,תוספת קומה על מבנה קיים 1.2.1

 מ"ר.

בהתאם  ושיפור מיגון "(ממ"ממרחב מוגן מוסדי )להלן: "תוספת קומת  1.2.2

 .לתוכניות

 "ר.מ 75טר בשטח בקרבת בית רכתוספת מבנה חדר טרפו  1.2.3

העבודה כולל עבודות פרוקים והריסה והעברת ציוד ויחידות מיזוג חשמל  1.2.4

כולל מערכות אלקטרו מכניות כאשר כל  ,וגמרים  ועבודות בינוי ספרנקלרים

כולל חלק מהגג והיתר עם בנייה של גג  המבנה בנוי קירות בבנייה קובנציונלית

 אבן וחלק מפנל אלומניום.ציפוי החזיתות יהיה חלק מ קל פנל מבודד.

 לשילוב ,לדאוג עליו ויהא  הראשי כקבלן מלאה אחריות עצמו על יקבל הזוכה המציע 1.3

  .ני משנה בהתאם לתחום התמחותםקבל

 ואת לביצועה המועדים ,העבודה של הביצוע היקף את לשנות זכותה על שומרת המכללה 1.4

לשיקול דעתה הבלעדי  םבהתא ,הנדרשת העבודה היקף למלוא עדהנגזרת מכך  התמורה

 לרשותה. שיעמדו תקציביים משאביםסיבות של  לרבות

 המצורפים הכמויות וכתב החוזה ,התוכניות ,המפרטים בסיס על ייעשה העבודות ביצוע 1.5

 המכרז. למסמכי

 נפרד בלתי חלק מהווים "(המכרז מסמכי" )להלן: זה למכרז המצורפים המסמכים כל 1.6

 זה. את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו

 בהצעתו שנקב המחיר הצעת על תתבסס ההתקשרות תקופת כל במשך במכרז התמורה 1.7

 המצורף חוזהב כמפורט ,בפועל שבוצעו לכמויות בהתאם ,היחידה למחירי ביחס הזוכה

  למכרז.
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 ,המחיר בהצעת לרשום מעבר כלשהן תוספות לזוכה תשלם לא המכללה כי ובהרי 1.8

 להלן: המפורטות התוספות ישולמו לא ,לעיל ורהאמ בכלליות לפגוע מבלי אך ,לרבות

 -דהיינו ב."וכיוצ , עבודה מאומצת , שעות נוספותאדם כח תוספת ,מרחק תוספת

 .חוזהב כמפורטו הכמויות כתב בסעיפי המופיעים הסכומים את ורק אך תשלם המכללה

לן מובהר בזאת כי במתחם בית וואהל מתקיימת עבודות בינוי ושימור נוספות ע"י קב 1.9

לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הקיים בכל הנוגע מציע הזוכה באחריות ה קיים.

ודרכי מעבר. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים תקבע החלטתו של התארגנות לשטחי 

 הכרוך כל את חשבונם ועל בעצמם לבדוק המציעים על המפקח מטעם המכללה בלבד.

שטחי היערכות  ,להתבצע אמורות הן שבו האתר לרבות ,העבודות בביצוע והקשור

 ,עסקי או תפעולי ,משפטי נתון כל ולרבות ,המכרז מסמכי את גם כמו והתארגנות,

 והמציע ,חוזהה עפ"י המציע התחייבויות מלוא ולביצוע ההצעה הגשת לצורך הרלוונטי

 תישא לא והמכללה המכרז במסמכי הכלול מידע על להסתמכות מלטעון מנוע יהיה

 מידע על הסתמכות בשל ג' צד כל ו/או למציע שייגרמו נזק ו/או הוצאה לכל באחריות

 .כאמור

  תאריכים ריכוז טבלת .2

  במכרז: התאריכים את המרכזת טבלה להלן

 שעהעד ה תאריך פעילות

 מציעים/סיור קבלניםמועד קיום מפגש 

 (השתתפות חובה)

יתואם סיור נפרד לכל :  3/9/19-1/9/19

טלפוני לתאום . יש ליצור קשר מציע

 04-6927726 :ורסי

 13:00 11/9/19 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 15:00 12/9/19 מועד אחרון למענה המכללה לשאלות הבהרה

 13:00 18/9/19  המכרזים לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 

 יבמסמכ המוזכרים המועדים לבין שלעיל בטבלה המצוינים המועדים בין סתירה של במקרה

 בטבלה. המצוינים המועדים יגברו ,המכרז

 והיקפה: ההתקשרות מהות .3

 על והכול ,ביצוע העבודותל ראשי קבלן בחירת עבור הן המכללה ע"י המתבקשות ההצעות 3.1

 "(.העבודות" ו/או "השירותים" )להלן: המכרז במסמכי המפורט פי

 ,המכללה ידי על "(חוזה"ה )להלן: ונספחיו חוזהה לחתימת עד כי מובהר ספק הסר מעןל 3.2

 הצדדים. בין הסכםתוקף לחוזה יהא לא

 ההתקשרות: תקופת 3.3
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 למציע יימסר אשר העבודה התחלת בצו כמפורט :העבודות ביצוע תחילת מועד 3.3.1

  להלן. 20 בסעיף המפורטים בתנאים עמידתו לאחר הזוכה

 חודשים 11 בתוך : 4  טופס קבלת לרבות ,כולו הפרויקט ומסירת ביצוע סיום 3.3.2

 העבודה. התחלת לצו בהתאם העבודות ביצוע תחילת ממועד החל ,יםקלנדרי

)שישה( חודשים  6יימסר למזמין ע"י המציע הזוכה בתוך  5מובהר בזאת כי טופס  3.3.3

 .4טופס ממועד קבלת 

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .4

במכרז זה רשאים להשתתף, אך ורק מציעים, שבעת מועד הגשת ההצעה למכרז, עומדים 

תנאים המפורטים להלן. מציע, שאינו עומד בכל התנאים המפורטים להלן, בעצמם בכל ה

 ייפסל:

בישראל כדין, והוא המציע הינו תאגיד, הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה, הרשום  4.1

 לא מצוי בהליכי חדלות פירעון.

, 1976-למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  4.2

 פיו, לרבות אישורי ניהול ספרים בתוקף.-לוהתקנות ע

המציע רשום בכל מרשם, המתנהל על פי דין, ויש בידיו את כל הרישיונות, שקיומם נדרש  4.3

 לצורך השתתפות בהקמת המיזם המוצע. על פי כל דין

 -המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 4.4

בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  להצעתו,סיווג המתאים , ב1969

 .1988 -)סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח

סרן למזמין העבודה, כולל סגירת חשבון סופי המציע ביצע עבודות, השלים את ביצוען  ומ 4.5

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2016  -עם מזמין העבודה, וזאת בתקופה  המתחילה  מ

בודות יש לפרט בנספח שיצורף פי אחת מהחלופות הבאות )את רשימת העההצעות, על 

 למסמכי המכרז(: 

 א כולל מע"מ(. )ל₪  10,000,000 -לפחות פרויקט אחד, שהיקפו לא פחת   מ -

כולל )לא ₪  6,000,000-לפחות שני פרויקטים, שהיקף כל אחד מהם  לא פחת  מ -

 מע"מ(.

ציבור ו/או נה למגורים, אלא הקמה של מבנה משמעו בנייה, שאי -" לעניין זהפרויקט"

מ"ר(. המציע  יציג פירוט  1500 -מוסד להשכלה גבוהה ו/או מבנה )ששטחו אינו  פחות מ

 ניסיונו. 

)לא כולל מע"מ( בתחום ₪  20,000,000 -למציע מחזור כספי שנתי ממוצע שאינו קטן מ 4.6

(. על המציע לצרף וכולל)עד  2018 – 2016כל אחת משנים הבנייה ועבודות תשתית,  ב

להצעתו אישור רו"ח  בנוסח התצהיר המצורף כנספח לתנאי מכרז בדבר היקף מחזור 

 כספים מצטבר כאמור.
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מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו, וכי לא ניתן 

ינו המציע עצמו, לרבות ו כל פרט אחר של כל גוף, אשר אלייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/א

, חברת בת או כל גוף אחר, הקשור בדרך כלשהי למציע, למעט גוף אשר בוצע לגביו חברת אם

, טרם המועד האחרון להגשת 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 323מיזוג עם המציע, לפי סעיף 

 הצעות למכרז זה.  

 הגשת מידע על ידי המציע .5

 נאי הסף:ת המידע הבא על מנת להוכיח עמידתו בתהמציע יגיש למכללה בכתב, בין היתר, א

העתקנוטריוני, מאומת כדין, של תעודת  - 4.1 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.1

 התאגדות/תעודת עוסק מורשה בתוקף.

 תצהיר וכן אישור על ניהול ספרים בתוקף. - 4.2 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.2

אומת כדין,  של תעודת טריוני, מהעתק נו – 4.4ותנאי סף  4.3 עמידתו בתנאי סףלהוכחת  5.3

 רישום בתוקף למועד הגשת ההצעה.

 .המציעתצהיר   - 4.5 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.4

 אישור רואה חשבון. - 4.6 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.5

 ים כאמור.יש להגישם בהתאם לנוסח –ככל שמצורפים למכרז נוסחי תצהירים/אישורים  5.6

 על המציע לצרף להצעתו פרטי פרויקטים 4.5 על דרישת הסף המפורטת בס"ק בנוסף 5.7

יובהר, כי מדובר ברשימת פחות או  יותר מהרשום בתנאי הסף. , שהיקפם נוספים

. המכללה תהיה רשאית להשתמש במידע זה פרויקטים נוספים מעבר לרשום בתנאי הסף

 ע. לצורך קבלת חוות דעת נוספת על המצי

 

 סיור קבלנים חובה .6

קט במכללה בצפת, יתקיימו במועדים, ורים עימם באתר הפרוימפגשים עם מציעים וסי 6.1

שיתואמו באופן אישי עם המציעים. בקשה להירשם לסיור הפרטני, כולל ציון פרטים 

.  ניתן גם  להירשם טלפונית safia@zefat.ac.il מלאים ליצירת קשר, יש לשלוח למייל

לם האחריות המלאה בכל הקשור ו, א04-6927726ה מורדוך בטלפון מס' אצל הגב' גיל

 לתיאום טלפוני כאמור תחול על המציע בלבד.

שאית המכללה, השתתפות נציג מטעם המציע במפגש כאמור הנה חובה, אך בכל מקרה ר  6.2

 לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל גם הצעה ממציע, שלא נכח בסיור. 

ע העבודות, דרכי גישה, תנאי האתר וצגו: המיזם, מיקום ביצובסיור הקבלנים/המציעים י 6.3

 ועוד.

mailto:safia@zefat.ac.il
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יופץ רק למציעים, שנכחו בסיורים כאמור, ואשר מסרו הסיור, אם יופץ, רוטוקול פ 6.4

זה. סיכום/פרוטוקול  זה  יהווה אף הוא חלק בלתי נפרד  למכללה פרטי קשר לעניין מכרז

מידע, שנמסר במהלכו של הסיור. ממסמכי המכרז. סיכום זה בלבד ייחשב כאסמכתא ל

 כל מידע אחר, שיימסר בע"פ לא ייחשב כמחייב.

  השתתפות: דמי תשלום .7

 המכללה של האינטרנט באתר לבלבד לעיון יועמדו ,התכניות למעט ,המכרז מסמכי  7.1

 אתר)להלן:" "הכללבמ אודות"/"מכרזיםל:" להיכנס יש , www.zefat.ac.ilבכתובת:

 .אינטרנט"(ה

 )לא ש"ח 000,1 של בסכום  המכרז הפקת הוצאות בתשלום מותנית במכרז ההשתתפות 7.2

 גבי על הכמויות כתבו המכרז מסמכי קבלת ."(השתתפות דמי)להלן:" ,מע"מ( גובים

 להלן. כמפורט המכללה במזכירות תשלום אישור הצגת לאחר תתאפשר מגנטית מדיה

 הבהרה )שאלות המכרז חוברת על הנוסף החומר כל את להדפיס עהמצי שעל יובהר 7.3

 להצעתו. ולצרפם האינטרנט באתר  שיופיע כפי ועדכונים(

 באתר אשראי בכרטיס תשלום באמצעות יעשה ,הנ"ל במכרז ההשתתפות דמי תשלום 7.4

 ליום נכון המציע ע"י משוכה המחאה מסירת באמצעות או המכללה של האינטרנט

 טל' ,כספים במדור ,בלבד למוטב מוגבלת ,צפת האקדמית המכללה לפקודת ,מסירתה

 תחולל ההמחאה שבו במקרה כי יובהר .צפת 7 ירושלים רח' ,04-6927720/1 לבירורים

 המשתמע כל על ,ההשתתפות דמי תשלום כאי בכך יראו שהיא סיבה מכל פירעון באי

 מכך.

 זה. בעניין המכללה כלפי טענה כל תהא לא ולמציע ,אופן בשום יוחזר לא זה סכום 7.5

 

 המכרז לגבי והבהרות פניות .8

 הגשת לפני לקבל יהיה ניתן המכרז למסמכי והבהרות נוספים הסברים לקבלת פנייה 8.1

 ניתן  .לעיל 2 בסעיף "תאריכים ריכוז טבלתב" המפורט האחרון למועד עד ההצעה

 .safia@zefat.ac.il במייל  , ארבל צפי הגב' לידי  למכללה בלבד בכתב שאלות להעביר

 נוסף מידע כל יינתן לא בלבד.  המייל קבלת אישור לצורך 04-6927726 : טלפון מס'

מציעים אשר רכשו את מעטפת מובהר בזאת כי המכללה תענה לשאלות מ טלפונית.

למעט , תשובה לשאלה מגורם אשר לא רכש את מעטפת המכרז להמכרז בלבד, לא תנתן כ

 בלבד. סות לתנאי הסףשאלות המתייח

 אחראי יהא לבדו המציע זה. מועד לאחר שיגיעו הבהרה שאלות על תענה לא המכללה

 האמור. למועד עד התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי ,לוודא

 על לענות רשאית והיא אליה שיופנו הבהרה שאלות על לענות מתחייבת אינה המכללה 8.2

 ספציפיות. שאלות על חלקי באופן לענות או מהשאלות  חלק

http://www.zefat.ac.il/
mailto:safia@zefat.ac.il


 

 303מתוך  11עמוד 
 

 המכללה ידי על ייערכו אשר תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה כל  8.3

 באתר רק יפורסמו ,במכרז פיםמשתת לשאלות כמענה ו/או מיוזמתה ,המכרז עם בקשר

 אודות"/"מכרזים"ל:" להיכנס יש ,  www.zefat.ac.il : בכתובת המכללה של האינטרנט

 תיקון ו/או שינוי בכל להתעדכן המלאה האחריות חלה המציע עלו ,פתוחים" "מכרזים/

 להגשת האחרון המועד לפני ,למכרז תתוספ או שינוי כל האינטרנט. באתר המפורסם

 ידי על ייעשה ,מציעים של הבהרה שאלות בעקבות ובין המכללה ביוזמת בין ,ההצעות

 המציעים. את ויחייב ,דעתה שיקול לפי ,המכללה

 על חתומות כשהן ,להצעתם המציעים ידי על יצורפו שינוי והודעות הבהרות ,תשובות  8.4

 הכנת בעת בחשבון ונלקחו הובנו ,ידם על לוקבהת אכן הללו כי לאישור וזאת ,ידם

 המציע. מהצעת נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור שינוי והודעות הבהרות ,תשובות ההצעות.

 ניתנה אם אלא ,המכללה של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי ,מובהר ספק הסר למען  8.5

  .המכללה נציג ידי על בכתב/בדוא"ל 

 ההצעה הגשת אופן .9

 המפורט המועדמ יאוחר לא המכרזים" "תיבת -ל ההצעות תלהגש האחרון המועד 9.1

 למועד עד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .לעיל 2 בסעיף תאריכים ריכוז טבלתב"

 !תיפסל על הסף  זה

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע אשר יגיש יותר  9.2

 חלט.מהצעה אחת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמו

בשני עותקים )מקור יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  9.3

 והעתק(.

ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות, ככל שיהיו. העותק המקורי 

 יסומן כ"מקור" וההעתק יסומן כ"העתק" ויהא זהה למקור.

 במכרז.פעתם יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הו 9.4

יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת, במקומות בהם  9.5

 נדרשת חתימה מלאה יש לחתום ולהוסיף חותמת.

במקומות בהם נדרש מילוי ידני באמצעות עט, לרבות חתימות, יש למלא אך ורק  9.6

 באמצעות עט.

ניתן להדק את כל  ו"ב(,אין לכרוך את ההצעה בשום צורה )כריכה בחום, ספירלה וכי 9.7

 המסמכים יחד באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפינה הימנית העליונה. 

מעטפות פנימיות סגורות  2ההצעה תוגש במעטפה חיצונית אחת סגורה היטב ובתוכה  9.8

להלן. על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט  9.9.2 –ו  9.9.1היטב כמפורט  בסעיפים  

 ".   06VB/19מס'  לכיתוב "מכרז פומבי

http://www.zefat.ac.il/
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( מלאה מסמך ח'תכלול רק את ההצעה הכספית ) - המעטפה הפנימית הראשונה 9.8.1

וחתומה ע"י המציע כנדרש  בשני עותקים )עותק אחד יסומן "מקור" ועותק נוסף 

זהה יסומן "העתק"(. המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי 

 ". 1מעטפה   -   06VB/19מכרז פומבי כלשהם, מלבד הכיתוב: "

)למעט  המסמכים האחריםשאר תכלול את כל  - המעטפה הפנימית השנייה 9.8.2

בשני עותקים )עותק  מסמך ח' אשר יוגש במעטפה נפרדת כאמור לעיל( הכל יוגש

"(. המעטפה תהיה סגורה העתקר" ועותק נוסף זהה יסומן "מקואחד יסומן "

מכרז פומבי מס' בד הכיתוב: היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מל

06VB/19 -  2 מעטפה ." 

 יש להקפיד: 9.9

( ולא לציין את מסמך ח'לציין את הצעת המחיר רק בטופס ההצעה הכספית ) 9.9.1

 הצעת המחיר במסמכי המכרז האחרים ולו ברמז!

 ההתקשרות. חוזהבי לא לציין את עלויות ההצעה על ג 9.9.2

ת השנייה טפה הפנימי( לתוך המעמסמך ח'לא להכניס את ההצעה הכספית ) 9.9.3

 אלא רק למעטפה החיצונית כשהיא בתוך מעטפה סגורה היטב ולא גלויה. 

על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה  9.10

 כנדרש.כל המסמכים כנדרש והיא חתומה 

בתיבת !( במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר את המעטפה הסגורה יש להפקיד 9.11

 11רח' ירושלים  –הממוקמת בצמוד ללשכת מנכ"ל המכללה, מען המכללה המכרזים 

 לעיל.  2עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף  .צפת

נכ"ל )הגב' סמדר פרג'ון( מזכירת המעל המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י  9.12

הצעה, בטרם אריך ושעת הגשת הוצוינו על גביה תאו מנהלת הרכש )הגב' צפי ארבל( 

 הפקדתה בתיבת המכרזים.

לתשומת לב המציעים, במידה שכמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שתי  9.13

המעטפות לתוך מעטפה חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד כל מעטפה ולהכניסן בנפרד לתוך 

יותר מן המעטפות  תיבת המכרזים. במידה שבשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או

 . לעיל 9.12הגורמים הרשומים בסעיף הנחיות  לתוך תיבת המכרזים, יש לפעול עפ"י

 להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 9.14

 כך על שהודעה ובלבד ,הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לפני עת בכל ההצעות

 תפורסם.
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 ערבות הצעה .10

אוטונומית וצמודה כבטחון לקיום בנקאית או ערבות מחברת הביטוח  ערבותהגשת  10.1

 "(. ערבות ההצעה)להלן: "₪   500,000ההצעה ע"ס 

לעיל, בדיוק עפ"י הנוסח  10.1המציע יגיש את ערבות ההצעה, כאמור בתנאי מקדמי  10.2

 המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.

)בשלב  ם הגשת ההצעה ע״י המציעשינוי בנוסח הערבות, ללא אישור מפורש מראש טר 10.3

 .מהמפורט בנספח ו', יביא לפסילת ההצעה ,והתשובת במכרז בלבד( השאלות

והיה אם בחירת ההצעה  31/12/2019ערבות לקיום ההצעה תהא בתוקף עד לתאריך   10.4

הזוכה תארך מעבר למועד האמור, יידרש המציע להאריך את תוקף הערבות. כמו כן אם 

להלן, מובהר שהודעה על  14ארך מעבר למועד המפורט בסעיף בחירת הצעת הזוכה ת

להלן מהווה לעניין זה גם הודעה על הארכת תוקף  14הארכת תוקף ההצעה כאמור בסעיף 

 5הערבות ועם קבלת ההודעה יהיה על המציע להאריך את הערבות בהתאם, בתוך 

 )חמישה( ימים מיום הדרישה.

בתנאים  ו תדחה, אולם, אם המציע לא יעמודערבות ההצעה תוחזר למציע אשר ההצעת 10.5

להלן,  11.2ו/או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין כמפורט בסעיף 

 ערבות ההצעה תחולט כפיצוי, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות,  תחזיר המכללה למציע  10.6

יום לאחר פתיחת  90יאוחר מאשר  , עם  ההודעה על דחיית ההצעה ולאאת ערבות ההצעה

 ההצעות.

אזי  –אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והמכללה תבקש את הארכת הערבויות  10.7

 מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

 הערבות חילוט תנאי .11

 ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה כרזיםמה ועדת ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי  11.1

 מבלי וזאת ,מראש ומוערך קבוע מוסכם כפיצוי ,חלקה או כולה מציע של ההצעה

 לסעדים המכללה זכויות ביתר לפגוע ומבלי כלשהם והפסדים נזקים להוכיח שתידרש

  דין. בכל לאמור ובנוסף בהתאם והכל ,הממשיים נזקיה את לתבוע זה ובכלל אחרים

 ,ההצעה ערבות את לחלטו המציע הצעת את לבטל הזכות את לעצמה שומרת להכלהמ 11.2

 למציע שנתנה אחרי זאת כל ,אחרת הצעה וקבלת ההצעה קבלת ביטול לרבות זאת

 מאלה: אחד בו התקיים אם ,טענותיו את להשמיע הזדמנות

 כפיים. ניקיון בחוסר או בתכסיסנות ,בעורמה המכרז במהלך נהג הוא   )א(

 מדויק. בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא   )ב(

 ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא   )ג(

 במכרז.
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 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הואו במכרז כזוכה שנבחר לאחר  )ד(

 נדרש מסמך כל או חוזהה על םתויח לא הזוכה. עם המזמינה של התקשרות ליצירת

 ביטוחים קיום על אישור ימציא לא ו/או חוזהה לקיום ערבות ימציא לא ו/או אחר

 הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך ,)מסמך ב' נספח ד'( לחוזה המצ"ב לנספח בהתאם

  המכללה. ידי על יקבע אשר אחר זמן תוך או ,נתקבלה הצעתו כי המכללה

  ביטוח .12

את  לביצוע העבודה, קבלת הודעת הזכייהעם  חייב למסור למכללה,יה הקבלן הזוכה יה
 הרצ"ב: ד'נספח  ב'הבאים ובכפוף למסמך  אישור חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים 

 

גבול צד שלישי ב יטוחכוללת בה שווי העבודה, במלואפוליסה לביטוח עבודות קבלניות,  12.1

לנפגע, ₪  20,000,000בגבול אחריות של ים וביטוח חבות מעביד₪  10,000,000 של אחריות

 למקרה ולתקופת הביטוח

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית. 12.2

 פוליסה לביטוח חבות המוצר. 12.3

המזמינה תהיה אחת המבוטחים הפוליסות אלה, והן תכלולנה סעיף אחריות צולבת  12.4

 יבוב.שוסעיף ויתור על זכות 

 העבודה בביצוע תנאים .13

 מקצועית יכולת ,ניסיון ,ידע בעל להיות הזוכה על ההתקשרות תקופת כל במהלך 13.1

 העבודות. לביצוע כדין והרשאה

  .ראשי כקבלן העבודות את יבצע הזוכה  13.2

 ףיקהה את לשנות רשאית תהיה המכללה כי יובהר ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 13.3

 משנה קבלני ע"י נהבוצעת חלקן או מסוימות עבודות כי להורות ו/או ותהעבוד של הכולל

 המכללה. ע"י שיועסקו

 כל ולהוראות ונספחיו חוזהה ולתנאי המכרז לתנאי בהתאם העבודות את לבצע הזוכה על 13.4

 המכללה. של המלא רצונה ולשביעות גבוהה מקצועית ברמה הכל ,דין

 פעיל בקמפוס מתבצעות העבודות כי בכך התחשבות תוך העבודות את יבצע הזוכה 13.5

 .קבלנים אחרים בחלקה ועבודות קבלניות נוספות ע"י

 ובעלי אחראים ,מיומנים שירות נותניעובדים/ מעסיק הינו כי לכך מתחייב הזוכה המציע 13.6

 פועל הוא וכי המכרז נושא העבודות לביצוע הנדרשת ובכמות המתאימים האישורים

 בהתאם – כדין זרים עובדים ומעסיק לעובדיו מינימום שכר לתשלום לחוק בהתאם

מסמך א' כ ומסומן המצ"ב התצהיר על לחתום המציע על ,ציבורי ףוג עם לעסקה לתנאי

 .ב' נספח

 הזוכה מטעם משנה קבלן העסקת מורשים. קבלנים יהיו הזוכה מטעם המשנה קבלני כל 13.7

, המכללה תהא ובכתב מראש מטעמה מי או המכללהמ אישור קבלת לאחר תעשה באתר

  .בלי הצורך לנמק את החלטתהזכאית לא לאשר קבלן משנה המוצע ע"י הקבלן הזוכה מ
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 והגשתם  המכרז מסמכי .14

 כוללים: "המכרז מסמכי"  14.1

 בהם. הנדרש מסמך וכל נספחיו על זה מכרז  14.1.1

 צורפו(. אם ,ושרטוטים תוכניות )לרבות נספחיו על חוזה 14.1.2

 יהיו(. )אם הבהרה לשאלות בכתב תשובות  14.1.3

 יהיה(. )אם מציעים מפגש פרוטוקול 14.1.4

 ההצעה. להגשת מעטפה 14.1.5

 קבלן.ל שתמסר אחרת אלקטרונית מדיה כל או קיי און דיסק 14.1.6

 בלבד. הצעתו הגשת לצורך למציע מושאלים והם המכללה רכוש נםיה המכרז מסמכי 14.2

 המציע על הצעתו. הגשת מלבד המכרז במסמכי שימוש כל לעשות רשאי אינו המציע

 בחר אם בין ,ההצעות להגשת האחרון למועד עד למכללה המכרז מסמכי את להשיב

 לאו. אם ובין הצעתו ישלהג

 משמשים שיוצגו( )ככל המכללה של האינטרנט באתר המכרז מסמכי כי ,בזאת מובהר 14.3

 את לקבל המבקש מציע במכרז. ההצעה הגשת לצורך בהם להשתמש ואין בלבד לעיון

  זה. מכרז לצרכי ,עימו הקשר פרטי את למכללה ימסור ,המכרז מסמכי

 ,המכללה ידי על לו שנמסרו ,"המכרז מסמכי" גבי על גישהי ,הצעתו להגיש המבקש מציע 14.4

 ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/או תיקון כל המודפס בניסוחם לבצע מבלי

 יחד להכניסם ,המכרז ממסמכי אחד בכל עמוד כל בתחתית לחתום תוספת. ו/או התניה

 מעטפת את ולסגור ההצעה. למעטפת ,זה במכרז כאמור הדרושים המסמכים יתר עם

  ההצעה.

 סגירת ,המציע פרטי מילוי ,למעטפה הנדרש החומר כל הכנסת על להקפיד המציע על 14.5

 המכרזים לתיבת והכנסתה המכרז פרטי את המעטפה גבי על רישום ,כראוי המעטפה

 מספר מלבד ההצעה מעטפת גבי על דבר לסמן או לכתוב אין לעיל. 9.8 בסעיף כאמור

 המכרז. ונושא המכרז

 הגשת מועד גביה על וצוין המכללה בחותמת הוחתמה הסגורה המעטפה כי אלווד יש  14.6

 המכרזים. בתיבת הפקדתה בטרם ,ההצעה

 2 בסעיף  כמפורט ובמועד במקום ,לכך המיועדת לתיבה הצעתו את להכניס המציע על 14.7

 ,בדואר ,בפקסימיליה הצעות לשלוח אין זה. למכרז "תאריכים ריכוז טבלתב" לעיל

 הסף. על תפסל - כאמור שתשלח הצעה אחרת. דרך בכל או יאלקטרונ בדואר

 התוכניות למעט ,במלואם המכרז מסמכי כל את להחזיר יש מקרה בכל כי ,בזאת מובהר 14.8

 עצמן.
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 הכמויות כתב מילוי אופן .15

 .ד' מסמך – הכמויות כתב גבי על תוגש המחיר הצעת 15.1

 כל את הכוללים ,םוקבועי סופיים מחירים הינם המציע ע"י שיינתנו ההצעה מחירי 15.2

 זה. מכרז נשוא הנדרשים השירותים של  הנלוות  ההוצאות

 קיי און דיסק /מגנטית מדיה גבי על המכרז של רוכש לכל יימסר המכרז של הכמויות כתב 15.3

 באמצעות הדיסק  גבי על ממוחשב באופן הכמויות כתב את ימלא המציע ."(דיסק)להלן:"

 על המתאימים השדות מילוי באמצעות היחידות ימחיר את להקליד יש  .בינארית– תוכנה

 המחירים חיבור ידי על ,תוכנהה באמצעות יחושב ההצעות של הסופי המחיר .הדיסק גבי

 במספר מוכפלים כשהם הכמויות בכתב ופריט פריט כל עבור המציעים ידי על שניתנו

 )הכמות(. הנדרש הפריטים

 המכפלות את הכולל תדפיס ציאלהו יש –הדיסק גבי על ההצעה הכנת השלמת לאחר 15.4

 ההזמנה. מסמכי כלל על הנדרשת לחתימה בהתאם התדפיס על ולחתום והסיכומים

 הכספית ההצעה מחירי את כולל אוכשה הדיסק את הן לצרף יש ההצעה הגשת במסגרת 15.5

 כל גבי על וחתום הכספית ההצעה מחירי את כולל כשהוא הכמויות כתב של תדפיס והן

 .םעותקי בשני ,עמוד

 לבין המגנטית במדיה שהוקלדו המחירים בין סתירה של במקרה ,ספק הסר למען 15.6

 של מקרה ובכל ,בתדפיס המחירים יקבעו ,החתום הכמויות כתב של בתדפיס המחירים

 ,הכמויות בכתב הפרטניים הסעיפים סכומי תחשיב לבין הריכוז דפי בין התאמה אי

  יים.הפרטנ הסעיפים סכומי של התחשיב תוצאת תיקבע

 הטעות. את לתקן רשאית המכללה תהא ,חשבוניות טעויות או סופר טעויות בהצעה נתגלו 15.7

 למציע. תימסר הטעות תיקון על הודעה

 בכתב סעיף ליד במחיר ינקוב לא אשר מציע בשלמותו. הכמויות כתב את למלא יש 15.8

 ,מהותי שאינו בסעיף מדובר אם תיפסל. ההצעה מהותי בסעיף מדובר אם ,הכמויות

 האם ההחלטה כי יובהר בלבד. זה לסעיף הצעה הגשת לאפשר רשאית תהיה הוועדה

 המכרזים. וועדת של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה ,לאו אם מהותי בסעיף מדובר

 ,כאומדן ניתנו הכמויות בכתב הרשומות הכלל מן יוצא ללא הכמויות כל כי בזאת מודגש 15.9

 על ייעשה הזוכה למציע התשלום וכי יהןלמינ רשימות על המבוססות כמויות אותן כולל

 המדידה לשיטות בהתאם העבודה במהלך במבנה שתערכנה מדויקות מדידות סמך

 המכרז. במסמכי המפורטות
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 ההצעות תוקף .16

 האחרון המועדמ יום ,(ושמונים )מאה 180 במשך לפחות בתוקף תהיה המציע הצעת 16.1

 )אם כלשהו מציע עם חוזהב תתקשר שהמכללה לאחר גם כי מובהר ההצעות. להגשת

 מכרז פי על שהוגשו הצעות יפקעו לא ,נדחתה הצעתו כי מהמציעים למי ותודיע ,תתקשר(

 לבחור חייבת( לא )אך רשאית תהא המכרזים ועדת האמורה. התקופה במשך ,זכו ולא זה

 השני או הראשון הזוכה עם ההתקשרות חוזהש למקרה ,הלאה וכן שלישי וזוכה שני זוכה

 מיום חודשים 3 בתוך המכללה ע"י יבוטל או ,שהיא סיבה מכל ,לפועל ייצא לא אהלה וכן

 בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת תהיה ,האמור המועד בחלוף תחילתו.

 הסכמתו. את לכך נתן שהמציע ובלבד לעיל כאמור

 יהיה ,ייםיסת לא הזוכה בחירת הליך אם ,לעיל 16.1 בסעיף האמורה התקופה תום לאחר 16.2

 לידי ידו על תשלח כאמור הודעה הצעתו. ביטול על למכללה להודיע רשאי מציע כל

 בדו"אל. ו/או בכתב המכללה למנכ"ל

 על המכללה מנכ"ל ידי על בכתב אישור מתן ממועד החל תוקף יהיה הביטול להודעת 16.3

 תחייב כאמור וקבלתה ההצעה את לקבל המכללה רשאית תהא זה למועד ועד ,קבלתה

 תביעה או טענה כל לו תהא לא ,לעיל האמור עפ"י הצעתו את המציע ביטל המציע. את

 המכללה. כלפי

 חליפין שער או מדד לכל צמודים יהיו לאקבועים ו בהצעתו המציע נקב בהם המחירים 16.4

 .כלשהוא

 המכרז מסמכי כלל את והבין קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה תהווה חתומה הצעה הגשת 16.5

 ושלם. מלא באופן ,הסכמתו את להם לתת ובחר

 בחינת ההצעות ואופן שקלולן עפ"י אמות מידה  .17

 דבר המציע ישנה לא ,המציע וחתימת המוצעים ההנחות שיעורי ו/או המחירים לציון פרט 17.1

 בין ,הסתייגות או תיקון ,תוספת ,השמטה ,מחיקה ע"י לרבות ,דרך בכל המכרז ממסמכי

 לפי ,רשאית תהיה המכרזים ועדת – זאת עשה ואם ,נפרד במכתב ובין עצמם במסמכים

 ולראות כאמור שינוי מכל להתעלם או המציע של הצעתו את לפסול ,הבלעדי דעתה שיקול

 ליד הנחה שיעור ו/או מחיר הצגת אי של במקרה ,מסויגת בלתי כהצעה המציע בהצעת

  הסעיפים. ביתר כלול המחיר כאילו לראות רשאית המכללה תהיה שהוא כל סעיף

 ההצעות ממגישי לדרוש המכללה רשאית ,כן לעשות המכללה על חובה כל להטיל מבלי  17.2

 ו/או נתונים השלמת ו/או נוספים נתונים ,ההצעות בבחינת שלב בכל ,מהם מי ו/או

 ו/או הקבלנים להצעות הבהרות לקבל ו/או אישורים השלמת ו/או נוספים אישורים

 בבדיקת להתעורר שעשויה בהירות אי ירלהס כדי ,לנכון שתמצא כפי נוספים פרטים

 .ההצעות
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 ההכרעה ,אחרת הצעה כל או  ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכללה  17.3

 מתחייבת אינה המכללה .המכרזים ועדת של הבלעדית והחלטתה דעתה לשיקול נתונה

 הצעה לקבל הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית והיא ,בשלמותה כלשהי הצעה לקבל

 קבלנים/ספקים ו/או מציעים מספר בין הביצוע את לפצל ואף בסייגים לסייגה או הלקבח

    אחרים.

 במכרז המתמודדים עם ומתן משא לנהל זכותה על שומרת המכללה – מו"מ ניהול 17.4

 מתן על הקפדה ותוך בשוויוןהמו"מ יתקיים  ,לצרכיה מתאימות נמצאו שהצעותיהם

 המכרזים. דיני להוראות בהתאם הכול ,ומתן אשמ עמו שנוהל מי לכל הוגנת הזדמנות

 רשאית המכללה תהיה היתר בין חלקם. ו/או הצעתם תנאי כל לגבי יעשה מו"מ ניהול 17.5

 כללית הנחה  מתן לרבות ,להצעותיהם עדכון הצעות להגיש ,יותר או אחד למציע לאפשר

 יתאפשר אם כי ,ספק הסר למען ,בזאת מובהר המקורית. הצעותיהם במחירי הוזלה אוו/

 המציע את לשחרר כדי העדכון הצעת בהגשת  יהיה לא ,עדכון הצעת להגיש למציע

 תוגשנה ,תתבקשנה אם ,עדכון הצעות המקורית. בהצעתו הכלולות מהתחייבויותיו

 המכללה המכללה. ע"י שיקבע כפי במועד המכרזים לתיבת ותוכנסנה סגורות במעטפות

 בחירתו. לאחר ,הזוכה עם מו"מ לנהל זכותה על שומרת

 להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 17.6

 כנדרש. הודעה תפורסם ,כזה במקרה ההצעות. פתיחת לפני עת בכל ההצעות

 לפרסם או ממנו חלקים או זה מכרז לבטל ,שהיא סיבה ומכל שלב בכל ,רשאית המכללה 17.7

 לרבות ,למציעים כלשהו פיצוי בתשלום שתחויב לימב ,שונה( או זהה )בנוסח חדש מכרז

 או אכיפה סעדי על במפורש בזאת מוותרים המציעים ביותר. הזולה ההצעה בעל המציע

 כאמור. המכרז בביטול ,פיצויים

 עלותו בדבר תקציבית הערכה לעצמה קבעה המכללה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי  17.8

 ההצעות מן אחת אף לקבל שלא תכוהז את לעצמה שומרת והיא הפרויקט של המשוערת

 והמוחלט. הבלעדי דעתה שיקול פי על - סבירות אינן אלו אם
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 :אמות המידה ואופן שקלולן 17.9

 באופן הבא:אופן שקלולן יתבצעו  ו בחינת ההצעות

מיון ראשוני יבוצע על בסיס עמידה בתנאי הסף. הצעות שלא תעמודנה בתנאי   17.9.1

 תפסלנה.  –הסף 

"( בו מיון שניחינת האיכות )להלן: "תנאי הסף יעברו לב רק מציעים שעברו את 17.9.2

תבוצע בחינת איכות בהתאם לקריטריונים הרשומים מטה. המכללה שומרת 

על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, אם לעצמה את הזכות, לבטל את המכרז 

 לא יימצאו, על פי שיקול דעת המכללה כאמור, מספר מציעים מתאימים.

 ציון הסופיהמ %03 –ה צעההניקוד איכות  17.9.3

נקודות. הצעה אשר ציון  70מובהר בזאת כי ציון האיכותי המינימלי הנדרש הינו 

 נקודות תפסל. 70האיכות שלה יהיה מתחת ל 

 האיכות ייקבע ע"י שקלול של שתי אמות מידה:ניקוד 

 תחום הערכה 
 משקל

 בנקודות 

)לא כל אחד ₪  מיליון  6כמות הפרויקטים בהיקף של מעל  

ונמסרו ללקוח  2016משנת צעו על ידי המציע כולל מע"מ( שבו

 5מובהר בזאת כי  עד מועד הגשת המענה למכרז זה.

פרויקטים ומעלה ייקבלו את הציון המרבי וכל שאר ההצעות 

 פרויקטים. 5ימדדו יחסית ל 

30 

 70 שביעות רצון לקוחות )ראה התייחסות מטה(

 :שאלון שביעות רצון לקוחות

)שישה(  6ניקוד רכיב זה ימלא המציע בטופס ההצעה רשימה של לפחות רך לצו

)שלושה( לקוחות, אשר עבורם  3עבורם ביצע פרויקטים, מתוכם לקוחות שונים 

במהלך )נמסרו ללקוח( מבנים, אשר ביצועם הסתיים  תבוצעו פרויקטים להקמ

 למכרז.ועד המועד האחרון  להגשת הצעות  1.1.2016התקופה, שהחלה ביום 

הניקוד יינתן על בהתאם  למידע שיתקבל  מהלקוחות, בשיחות טלפון שתקיים 

עדה המקצועית במכללה, לפי בחירת הועדה המקצועית ובהתאם לשיקול הוו

דעתה. לקוחות אלה ייבחרו  מתוך כלל לקוחות המציע, אשר צוינו בהצעת המציע 

מה האמורה לעיל ו/או לצורך עמידה בתנאי הסף בנושא ניסיון ו/או מתוך הרשי

בזאת, כי ללקוחות אחרים של המציע אף אם לא פורטו בהצעת המציע. מובהר 

אם תעשה המכללה שימוש בזכותה לפנות ללקוחות אחרים של המציע, אשר לא 

 פורטו בהצעה, ייעשה הדבר באופן שוויוני כלפי כל המציעים. 
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ראות סעיף זה. אם מובהר בזאת כי המכללה לא תחשב כלקוח "אחר" על פי הו

האיכות  בר, המכללה בלבד תקבע את ציוןהמציע ביצע עבור המכללה פרויקט בע

ין שם המכללה ברשימת הפרוייקטים אותה הגיש של המציע, וזאת גם אם לא צוי

 .המציע

הלקוחות יתבקשו לנקד את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים  (1)

, שיבוצע על ידי חברי ו' להלן להלן, למעט ניקוד הקריטריון הקבוע בסעיף

 הועדה המקצועית במכללה:

 .15% –עמידה בלוחות זמנים  (א)

 . 15% –איכות הביצוע  (ב)

 .15% –שיתוף פעולה והיענות מהירה של הקבלן  (ג)

 –עמידה בהצעה הכספית הזוכה והימנעות מדרישות לא מבוססות  (ד)
15% . 

 .20%  –האם בכוונת הלקוח להעסיק את המציע בפרויקט עתידי נוסף  (ה)

 10% –הקפדה על נושא הבטיחות באתר באופן שוטף  (ו)

 .10% –התרשמות הועדה המקצועית מתוכן השיחה  (ז)

הניקוד בכל קריטריון )למעט בקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט  (2)

 - 5   -שביעות רצון נמוכה מאוד ומסמל  1, כאשר  5 – 1 -נוסף(  יהיה מ 

ריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט שביעות רצון גבוהה מאוד; ביחס לקריט

 בוודאי שכן. - 5 -"בוודאי שלא"  ו  –יסמל  1נוסף,  

 חישוב הציון המשוקלל עבור כל לקוח יבוצע כדלקמן: (3)

 הציון, שיינתן לכל קריטריון, יוכפל במשקל שנקבע לכל קריטריון; (א)

 בוצע סכימה של כל סכומי המכפלות שיתקבלו;ת (ב)

( ותוכפל 5שאלה ) יקוד המקסימאלי לכלעיל תחולק בציון הנלהסכימה  (ג)
 . 100ב 

ציון האיכות יחושב כממוצע הציונים שניתנו למציע על ידי כל הלקוחות  (4)

 .שישאלו

המכללה שומרת על זכותה להיפגש עם לקוחות של המציע, אשר צוינו  (5)

לקוחות, אשר תושאלו במסגרת הליך בחינת האיכות,  בהצעת המציע ו/או

המציע, ו/או לקוחות אחרים של המציע, אף אם לא  אף אם לא צוינו בהצעת

 צוינו בהצעת המציע.

במקרה בו תשובת הלקוח תהיה, כי השאלה אינה רלוונטית או כי אינו מוכן  (6)

ו או יכול להשיב, רשאית המכללה לפנות לנציג אחר אצל אותו לקוח, א

 .לפנות ללקוח אחר, אשר ישיב על כל השאלות
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 מהציון הסופי %07 – הכספיתההצעה ניקוד  17.9.4

מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י וועדת המכרזים רק לאחר השלמת  (1)

איכות בדיקת התנאים המפורטים לעיל ואך ורק עבור הצעות אשר ציון ה

 נק'.  70היה מעל 

ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב באופן הבא: ההצעה הכספית  (2)

ת. ההצעות הכספיות הנקודו 100תקבל את מירב המכרז הנמוכה ביותר לכל 

ביותר ת יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה להצעה הכספית הנמוכה האחרו

 , לפי הנוסחה הבאה )בניקוד יורד(: למכרז

 = ציון כספי 
ביותר בש"ח שהוצעה הצעת המחיר הזולה 

  X  100 ע"י מי מהמציעים במכרז

 הצעת המחיר הנבדקת בש"ח
 

 בחירת ההצעה הזוכה 17.9.5

 המורכב מהנוסחה הבאה:  יון משוקלל סופילכל הצעה יקבע צ (1)

x 70%  + ציון מחיר הצעה x 30%ציון משוקלל סופי ציון איכות = 

תדורג במקום הראשון ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הסופי הגבוה ביותר  (2)

וכל יתר ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל הסופי שהם 

 קיבלו.

 יותהערות כלל –בחירת ההצעה הזוכה  17.9.6

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכשרה הזולה ביותר, חלק  מכללהה (1)

 מההצעה או כל הצעה שהיא.

אישה", כהגדרתו במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת  (2)

, ובלבד שהוגשו אישור רו"ח 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2בסעיף 

 ותצהיר רלבנטי, כנדרש עפ"י חוק זה.

צעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת א תוגש הבמקרה ול (3)

המוחלט והבלעדי למזמינה, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך 

(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת Best & Final) הליך התמחרות נוסף

 להשיג את מירב היתרונות למזמינה.

 אומדן .18

 הצעות להגשת האחרון המועד עד ,המכרזים ועדת ע"י תוכנס המכרזים לתיבת 18.1

 ההצעות "(.אומדן" )להלן: הפרויקט לביצוע הכספי אומדן את שתכיל מעטפה ,המכרז

 לאומדן. בהשוואה תיבדקנה

 הצעתו כי ,והבלעדי המוחלט דעתה שיקול לפי ,המכרזים ועדת תחליט בו מקרהב 18.2

 מן מהותי באופן נמוכה או גבוהה ,ביותר הגבוה בציון שזכה המציע של הכספית

 המכרז. את לבטל או זו בהצעה להתחשב שלא המכרזים ועדת רשאית תהא ,האומדן
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 המכרז במסמכי העיון זכות .19

 ,גבוהה( להשכלה מוסד של )התקשרויות המכרזים חובת לתקנות )ו( 38 לתקנה בהתאם  19.1

 את לראות אחרים מציעים של פניות שתהיינה ייתכן ,"(התקנות" )להלן: 2010  – תש"ע

 במכרז. הזוכה תהצע

 אחרים למציעים הצגה בפני חסויים שיהיו מבקש שהוא בהצעה פרטים ולמציע במידה  19.2

 ,המכרז לתנאי המצ"ב מסמך א' נספח ה'ב המציע יפרט ,מסחרי או מקצועי סוד מטעמי

 שהסכים כמי ייראה ,אלה פרטים יציין שלא מציע חסויים. בהצעתו פרטים אלו ,במפורש

 המכרזים ועדת של תהא סעיפים חיסיון על הסופית ההחלטה כולה. הצעתו לחשיפת

 שלהערכתה מסמך כל להציג ,דעתה שיקול עפ"י ,רשאית תהא המכרזים ועדת בלבד.

 חובת חוק בדרישות לעמוד כדי דרוש והוא ,מקצועי/מסחרי סוד מהווה אינו המקצועית

 לו יהיו ולא ןיא כי ,מראש המציע ומאשר מסכים ,הצעתו בהגשת ותקנותיו. המכרזים

 בנדון. החלטה כל בגין  המכללה כנגד תביעות או דרישות ,טענות

 ומוסכם ברור ,ומקצועי מסחרי סוד מהווה ,ממנה חלק או ,הצעתו כי ציין והמציע במידה  19.3

 ,האחרים המציעים של בהצעות גם סוד מהווה ההצעה של זה חלק כי  ,המציע על

 לכך. בקשר סותרת טענה מלטעון ומנוע מושתק יהיה והמציע

 יצורף ,כאמור לעיון לבקשה בתקנות. לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות ,כאמור  19.4

 אלל)אג' לעמוד  50עלות סריקה או צילום:  ,₪( מאתיים) ₪ 002 בסך תשלום אישור

 יעשה ,הנ"ל התשלום בכך. הכרוכה העלות לכיסוי (מלכ"ר המכללה בהיות מע"מ

 המכללה לפקודת ,מסירתה ליום נכון המציע ע"י הוכמש המחאה מסירת באמצעות

   .כספים למדור ידנית תוגש אשר ,בלבד למוטב מוגבלת ,צפת האקדמית

 במכרז כזוכה שיוכרז מציע התחייבות .20

 המכרז למסמכי המצורף חוזהה על לחתום הזוכה יתבקש ,הזכייה הודעת קבלת לאחר  20.1

 )שבעה( 7 תוך וזאת  ,עצמן התוכניות על וכן נוספים העתקים בארבעה ב' כמסמך ומסומן

 ,המכללה החלטת לפי יותר מאוחר במועד או במכרז זכייה על ההודעה מקבלת עבודה ימי

 מתוקף לגרוע בכדי לעיל באמור אין נוסף. נדרש מסמך וכל האישורים כל את ימציאו

 למכללה. הגיש אותה בהצעה המציע של התחייבותו

 חתום ,חוזהל המצורף בנוסח ,ביטוח עריכת אישור מכללהל להמציאעל המציע הזוכה  20.2

 ערבות למכללה הזוכה המציע ימסור ,חוזהה על החתימה במעמד הביטוח. חברת ע"י

 מגובה 10%בשיעור  ,חוזהה עפ"י התחייבויותיו לביצוע וצמודה אוטונומית בנקאית

 חוזהל ורףהמצ בנוסח ,"(ביצוע ערבות )להלן:" מע"מ( ללא )  הקבלן עם חוזהב התמורה

  הערבות. של צילום יתקבל לא. 31/12/2020תוקף הערבות:   .(א' נספח ב' )מסמך קבלן
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 שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום המכללה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת  20.3

 יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל עצמו. חוזהוב חוזהל הביטוח בנספח  כאמור

 לא ההצעה הגשת לאחר לכך. שנקבע המועד ובתוך רותלהבה פניה במסגרת להעלות

 הביטוח. לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה

 אם מהזוכה. הנדרשות ההתחייבויות כל במילוי מותנית חוזהה על המכללה חתימת  20.4

 ,כנדרש ההתקשרות חוזה על יחתום לא או הנ"ל הדרישות כל אחר ימלא לא הזוכה

  הזוכה. עם ההתקשרות חוזה על לחתום לא הזכות את לעצמה  שומרת המכללה

 המכללה ע"י שייקבע במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה שהמציע במקרה  20.5

 לא ו/או הביטוח חברת ע"י חתום ביטוחים קיום על אישור המכללה לידי ימציא  לא ו/או

 רשאית המכללה תהא ,דעתה להנחת התחייבויותיו לביצוע ערבות המכללה לידי ימציא

 זכייתו את לאלתר ולבטל המכרז ערבות את לחלט ,מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות

 במכרז.

 על המכללה של החתימה מורשי חתימת עם רק ישתכלל זה מכרז נשוא חוזהשה מובהר 20.6

  .חוזהה

 המכרז ביטול .21

 כלפי כלשהי התחייבות ,בבחינתן או ,הצעות בקבלת או ,המכרז פרסום בעצם יהיה לא  21.1

 ההתקשרות. חוזה הזוכה/ים והמציע/ים המכללה ע"י ייחתם לא עוד כל ,כלשהו מציע

 לצאת או ,ממנו חלקים לבטל או לבטלו או המכרז היקף את לצמצם רשאית המכללה 21.2

 ,סבירות בלתי יהיו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות ,שהיא סיבה מכל חדש  למכרז

 בעיות ,הזמנים בלוחות יצפו בלתי משיבוש כתוצאה או ,הסף בדרישות יעמדו שלא או

  באלה. וכיוצא תקציב

 את לבטל רשאית תהא המכללה כי ,בזאת מובהר ,דין כל עפ"י ולאמור לעיל לאמור נוסף  21.3

 האלה: מהמקרים אחד בכל גם  המכרז

 מהאומדן סביר בלתי או מהותי באופן גבוה או נמוך במחיר הן שהוגשו ההצעות  21.3.1

 ו/או לעבודות וסביר הוגן כמחיר להכללמ שנראה מהמחיר ו/או שנערך המקצועי

 רכישת עבור לשלם המכללה נוהגת אותו המחיר על בהסתמך וזאת ,השירותים

 לקבלת שאושרה התקציבית המסגרת ו/או ,זה מכרז נשוא ,והעבודות השירותים

 העבודות. השירותים/ביצוע

 פעלו ו/או מחיר הצעות תיאמו ,חלקם או כולם ,שהמציעים להניח סביר בסיס יש  21.3.2

 כובל. הסדר יצורל  בניסיון

 מרוכשי למי ו/או במכרז המציעים מן למי תהא לא ,המכרז ביטול על המכללה החליטה 21.4

 מטעמה. מי כלפי ו/או המכללה כלפי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל המכרז מסמכי
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 שני כשיר בחירת .22

 דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית תהיה ,הבלעדי דעתה שיקול עפ"י ,המכללה  22.1

  "(.השני הכשיר" )להלן: שני במקום

 לא עמו ההתקשרות ו/או לב בתום שלא ינהג ו/או המכרז בדרישות הזוכה יעמוד לא אם  22.2

 מיום שתחילתה בתקופה המכללה רשאית ,שהיא סיבה מכל יפה תעלה לא או לפועל תצא

 בהתאם רתאח תקופה )או חודשים 3 תום ועד הזוכה עם ההתקשרות חוזה על חתימתה

 ,השני הכשיר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול  עפ"י ,המכרזים(  ועדת להחלטת

 המציע עם במקום ,השני הכשיר של ולהצעתו ההתקשרות חוזהל ,המכרז לתנאי בהתאם

 לפניית לענות מתחייב וזה השני הכשיר אל תפנה ,המכללה כן והחליטה היה הזוכה.

 המציע לנעלי להיכנס הסכמתו אי או הסכמתו על ולהודיעה עבודה ימי 5 תוך המכללה

 לגביהם הכספיים התנאים למעט ,וחלקיו דרישותיו ,תנאיו כל על למכרז הנוגע בכל הזוכה

  שלו. שבהצעתו התנאים יחולו

 כללי .23

 עליהם להוסיף ,ההתקשרות חוזה זה ובכלל המכרז מסמכי את לשנות רשאי אינו המציע 23.1

 בין ,עליהם להתנות או המכרז במסמכי האמור מן תלשנו או להסתייג ,מהם למחוק או

 ייחתם במכרז הזוכה עם שהיא. אחרת דרך בכל ובין לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף

 הסתייגות. ללא ,המצורף בנוסח חוזה

 במסמכי ייעשו אשר תוספת או שינוי ,מחיקה ,השמטה כל כי ,בזה מובהר ספק הסר למען  23.2

 תוספת ידי על בין ,כלשהו מסוג התניה או ,הסתייגות כל או ,מהם באיזה או המכרז

 לכללים בהתאם שלא מילוי וכל ,אחרת דרך בכל או ,לוואי במכתב או המכרז במסמכי

 דעתה שיקול פי על והכל ההצעה לפסילת לגרום עלולים ,לעיל זה בסעיף המפורטים

 על דיעהוול ,מאלה אחד מכל להתעלם רשאית תהא הועדה המכרזים. ועדת של הבלעדי

 ,השמטה ,תוספת כל כוללת אינה כאילו המציע הצעת את יראו ,כן עשתה ואם ,למציע כך

 כלשהי. התניה ו/או ,הסתייגות ,שינוי

 שמולאה הצעה לפסול שלא רשאית המכרזים ועדת ,לעיל זה בסעיף האמור אף על  23.3

 ההצעה ,הסטייה אף על כי ,שוכנעה אם ,לעיל זה בסעיף המפורטות מההוראות  בסטייה

 בתום נעשתה כאמור הסטייה וכי משמעית וחד ברורה היא ,המכרז דרישות את תואמת

 לב.

 פני על מחיקה קו סימון ע"י תיעשה ,בשגגה ,המציע ע"י שמולאו פרטים של מחיקה כל  23.4

 וחותמת התאגיד חותמת תוטבע ,התיקון וליד ,בצדו הנכון הפרט ורישום השגוי הפרט

 "טיפקס". באמצעות מחיקות לבצע אין בו. החתימה מוסמכי
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 או המציע מהצהרות הצהרה כי ,אחרת בדרך ובין המציע באמצעות בין ,מכללהל התברר  23.5

 או מלאים ,נכונים אינם ,הצעתו במסגרת המזמינה כלפי המציע שהציג אחר מצג

 בחרה ואם ,שבידה הערבות את לחלט ,ההצעה את לפסול המכללה רשאית ,מדויקים

 הזכייה. את לבטל – הוכהז כהצעה בהצעה

 דבר וכל בו המשפטיות הזכויות ,ההתקשרות חוזה כדאיות את בעצמו לבדוק המציע על 23.6

 להתקשר ואם הצעה להגיש אם בהחלטתו משקל או חשיבות ,המציע לדעת ,לו שיש אחר

 והוא ,חשבונו על ,בעצמו האמור כל את יברר המציע תזכה. שהצעתו במידה המכללה עם

 כך. עקב ,מטעמה מי ו/או המכללה כלפי טענה כל תלאהעמ מנוע יהיה

 ידי על תוגש ההצעה אחדים. גופים או תאגידים מספר של משותפת הצעה להגיש אין 23.7

 המקדמיות הדרישות בכל מלא באופן לעמוד בעצמו המציע על בלבד. ובשמו אחד מציע

 תבחן זבמכר להשתתפות המקדמיים בתנאים המציע עמידת המכרז. במסמכי המפורטות

 להסתמך רשאי המציע אין נפרדת. משפטית כאישיות ,מציע אותו נתוני פי-על ורק אך

 וכיו"ב ניסיון ,כישורים ,תכונות על במכרז להשתתפות המוקדמים בתנאים עמידתו לעניין

 ,מנהליו ,מניותיו בעלי ,רק לא אך ,לרבות ,שלישיים בצדדים המתקיימים רכיבים

 עצמו. המציע זולת ,"בוכיוצ שלו קשורים תאגידים

 תקציב .24

 מותנים ,הביצוע והיקף לביצוע המכרז מסירת ,הזוכה בחירת לאחר גם כי ,למציע מובהר

 של ואישורו הפרויקט של ביצועו לשם הנדרשים התקציביים המקורות כל של בגיוס

 כי ,מובהר ספק הסר למען לכך. המוסמכים הרלבנטיים הגורמים כל ידי על הפרויקט

 נשוא ותהעבוד מהיקף 25% עד הביצוע היקף את להגדיל/להקטין זכותה על מרתוש המכללה

 למציע שיימסר ,העבודה התחלת בצו המפורט מהפרויקט חלקים ביצוע אי לרבות ,המכרז

 ההתקשרות. תקופת במהלך הזוכה

 הסבה איסור .25

 ,חרלא להמחות ו/או להסב ו/או להעביר שלא מתחייב ,הזוכה לרבות ,מהמציעים אחד כל  25.1

 ,המכרז מסמכי לפי מזכויותיו זכות כל בעקיפין ו/או במישרין ,אופן ו/או צורה  בשום

 על חובה ו/או זכות כל קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או שותף שום לצרף או להוסיף ולא

 . המכללה של ובכתב מראש הסכמתה את כך לשם שקיבל לאחר אלא ,המכרז מסמכי פי

וללא מתן נימוק  והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על ,רשאית תהיה המכללה  25.2

 כל לעיל. 25.1 בסעיף כאמור המחאה ו/או הסבה ו/או העברה לאשר שלא ,להחלטתה

 תהיה ,המכללה של אישורה את תקבל שלא ,כאמור המחאה ו/או הסבה ו/או העברה

 תנאי של יסודית הפרה תהווה והיא ,תוקף שום לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה

 ערבות לחילוט הזכות לרבות דין כל לפי סעד כל למכללה ותקנה ,וההתקשרות זכרהמ

  ההשתתפות.
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 שונות .26

 אותו בתוך שונות הוראות בין או השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל  26.1

  .המכללה זכויות את או המציע חובות את מרחיב באופן  תפורש ,מסמך

 העדיפות חוזהה לבין המכרז מסמכי בין התאמה אי וא סתירה  של מקרה בכל כי יודגש  26.2

 .(ב' מסמך) חוזהל בהתאם תהיה המסמכים בין

 לשם למציע נמסרים והם המכללה של רכושה הם המכרז מסמכי כל כי ,בזאת מובהר  26.3

 הצעה. הגשת לצורך שאינו המכרז במסמכי שימוש לעשות אין הצעתו.  הכנת

 והעניינים לנושאים הקשור סכסוך בכל תומיהמק השיפוט סמכות כי מסכימים הצדדים 26.4

 המוסמכים המשפט לבתי ורק אך תהא ,נספחיו על זה במכרז הקשורים או הנובעים

 בנצרת.

 והודעות כתובות .27

 מספר ,שמו ואת במכרז הקשור בכל הודעות קבלת לצורך כתובתו את יציין במכרז מציע  27.1

 יימסר זה מידע זה. מכרז יןנילע המציע נציג של הדוא"ל וכתובת ,ונייד קבוע  טלפון

  המכרז. מסמכי רכישת בעת המכללה לנציג

 הנציג על המציע. ידי על שיצוין הנציג עם זה למכרז בקשר המגעים את תנהל המכללה  27.2

 ועד זה. מכרז של פרסומו ממועד החל ,המקובלות העבודה בשעות ,להשגה זמין  להיות

 תהא ,כאמור זמין המציע נציג ההי לא פיו. על ההצעה של  תוקפה תקופת לתום

 הודעה מסירת אי של במקרה המלאה והאחריות  ההודעה מחובת פטורה המכללה

  בלבד. המציע של תהא למציע

 גם אותה לשלוח המכללה יכולה מסוימת בדרך הודעה תשלח כי נאמר בו מקום כל  27.3

 הודעה .המכללה של ונוחותה דעתה שיקול לפי ,בדוא"ל או בפקסימיליה או בדואר

 הודעה המשלוח. ממועד עבודה ימי שני תוך ליעדה הגיעה כאילו  תחשב בדואר שנשלחה

 נשלחה )ואם משלוחה ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב 16:00 השעה עד בדוא"ל שנשלחה

 משלוחה(. יום שלאחר הראשון העבודה ביום – עבודה יום שאינו ביום

 

 

 

 רב, בכבוד

 נון-שלומי בן

 מכרזים דתעו ויו"ר מנכ"ל
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 א' נספח

 אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון

 

 רישיון_____________, מאשר בזאת כדלהלן:אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מס' 

הנני משמש כעו"ד / רו"ח של התאגיד / עוסק מורשה  _________________________  .1

 ________.מס' תאגיד/ עוסק מורשה _____

 מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם: .2

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 חתימת __________________ מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה.

לעיל, יש לצרף אישור מפורט  הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת

 .חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)

 לים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.שמי מהבע ( במקרה2)

( 06VB/19הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס'  .4

 מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

אני מאשר בזאת, כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי  .5

אחר אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי 

שר יש בהן להעיד על חשש ולא כל נסיבות כגון דא א המציע ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים

 להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

 הערות נוספות:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________ 

 עו"ד/רו"ח

יתייחס האישור  –תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה  במקרה של מציע שאינו ערה:** ה

 בלבד. 5 -ו 1לסעיפים 
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 נספח ב'

 תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר מינימום

אני הח"מ __________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  .1

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן:י אהיה צפוי האמת, וכ

הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .2

 "(.המציעעורך הבקשה )להלן: "

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .3

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים , בעל זיקהח בתצהיר זה, משמעותו של המונ .4

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו 

 משמעותו של מונח זה, וכי אני מבין/ה אותו.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל/עוסק מורשה הרשום בישראל )מחק את המיותר(.  .5

 תאימה(במשבצת המ X)סמן  .6

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק  לא הורשעיע ובעל זיקה אליו המצ 

( מטעם "מועד להגשה"מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  שכר 

 המציע בבקשה ל___________________________.

זרים  י חוק עובדיםבפסק דין ביותר משתי עבירות לפ הורשעהמציע או בעל זיקה אליו  

לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  וחלפה שנה אחתו/או חוק שכר מינימום 

 ההגשה.

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  

ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  ולא חלפה שנה אחת לפחותו/או חוק שכר מינימום 

 ה.ההגש 

 , להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי .7

 

__________________ _______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך

 אישור עורך הדין

אני הח"מ_______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום ____________ 

_______________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ___ מר/גב' ____ב______________הופיע/ה 

ת.ז. מס'_____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________ _______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 נספח ג'

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי סף 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 

צהיר/ה בכתב בחוק אם לא אעשה כן, מכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציעאני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: " .1

 "(.המכרז)להלן: " 06VB/19להצעה למכרז מס' 

המציע ביצע עבודות, השלים את ביצוען  ומסרן למזמין העבודה, כולל סגירת חשבון  הריני להצהיר כי .2

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, על  1.1.2016  -המתחילה  מדה, וזאת בתקופה סופי עם מזמין העבו

  :פי אחת מהחלופות הבאות )את רשימת העבודות יש לפרט בנספח שיצורף למסמכי המכרז(

  .)לא כולל מע"מ(₪  10,000,000 -פרויקט אחד, שהיקפו לא פחת   מלפחות  -

 ."מ()לא כולל מע₪  6,000,000-לא פחת  מ  לפחות שני פרויקטים, שהיקף כל אחד מהם -

משמעו בנייה, שאינה למגורים, אלא הקמה של מבנה ציבור ו/או מוסד להשכלה  -"פרויקט" לעניין זה

 . מ"ר(. המציע  יציג פירוט ניסיונו 1500 -פחות מגבוהה ו/או מבנה )ששטחו אינו  

 להלן רשימת הלקוחות בהתאם לנדרש בתנאי הסף:       

שם הלקוח עבורו    מס'
 בוצעה העבודה

 מהות ומיקום

 העבודה

 היקף כספי

 של העבודה 

 לא כולל מע"מ

 מועד 

 השלמת

 העבודה

 שם איש קשר,

 תפקידו וטלפון
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ביצע  )שישה( לקוחות שונים עבורם 6של לפחות .  לצורך ניקוד רכיב האיכות, מובאת להלן רשימה 3 

על אלו אשר עבורם בוצעו הפרויקטים, אשר צוינו בתנאי הסף(,  נוספיםפרויקטים )מדובר בלקוחות 

)שלושה( לקוחות, אשר עבורם בוצעו פרויקטים להקמת מבנים, אשר ביצועם הסתיים )נמסרו  3מתוכם 

 :ועד המועד האחרון  להגשת הצעות למכרז 1.1.2016ללקוח( במהלך התקופה, שהחלה ביום 

שם הלקוח עבורו   מס' 
 בוצעה העבודה

 מהות ומיקום

 העבודה

 היקף כספי

 של העבודה 

 לא כולל מע"מ

 מועד 

 השלמת

 העבודה

 שם איש קשר,

 תפקידו וטלפון

      

 

 

 

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

__________________ ___________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת         שם                  תאריך               

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ_______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום ____________ הופיע/ה 

ת.ז. ה ע"י /ב_________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו

מס'_____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________ _____________________  ____________________ 

 תחתימה וחותמ  מס' רישיון     תאריך
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 ' דנספח 

 תצהיר המציע על הכנסותיו

 
 .  תאריך:              שם המציע: 

 
 כמות פרויקטי בנייה .1

 
שבוצעו על ידי כל אחד )לא כולל מע"מ( ₪  מיליון  6בהיקף של מעל  כמות הפרויקטים 

ונמסרו ללקוח עד מועד הגשת המענה למכרז זה הינם: ______  2016המציע משנת 

 פרוייקטים.

 
  סותהכנ .2
 

)לא כולל ₪  20,000,000 -למציע מחזור כספי שנתי ממוצע שאינו קטן מי להצהיר כי הרינ

 )עד וכולל(. 2018 – 2016מע"מ( בתחום הבנייה ועבודות תשתית,  בכל אחת משנים 

          

     ע המצי חתימת                                                                                   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 אישור רואה חשבון

 

)להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר              לבקשת 

)עד וכולל(, כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות  2018 – 2016הכנסותיו בכל אחת משנים 

 ותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.הנהלת המציע. אחרי

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

שאין בהצהרה הנ"ל  בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון

 סיס נאות לחוות דעתנו.הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 

 )עד וכולל(. 2018 – 2016הכנסות המציע, בכל אחת משנים 

 

    תאריך: 

           
            

 
 רב,בכבוד 

  

 

       

 ____________________________       _____________________________ 

 )חתימה וחותמת רואה החשבון(           שם רואה החשבון                  
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 נספח ה'

 פירוט סעיפים מהחוזה שהמציע מתנגד לפרסומם 
 

מך אחר ממסמכי המכרז כל מסאו ב חוזהככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים ב
שהמציע יצרף להצעתו, עליו להצביע בטופס זה, באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים 

 . שלטעמו עלולים לפגוע בו
מובהר בזאת כי תמחיר ו/או מחיר אינם ניתנים לרישום כחומר חסוי/סודי ויהיו פתוחים לכל 

 גורם.
 

 העילה לאי חשיפתו המסמך מס"ד

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    חתימה        תאריך    
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 נספח ו'

 הצעה ערבות - בנקאית ערבות נוסח

 

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 עד סכום לסילוק כלפיכם ערבים אנו         לבקשת

 (                           )במילים:           של לסך

   מאת שתדרשו

 VB06/19 'מס למכרז הצעה לערבות שרקב 

 

 תשומה מחירי למדד צמוד ,בכתב הראשונה דרישתכם לפי ,הנ"ל הסכום את לסלק מתחייבים אנו

  חודש עבור שפורסם המדד בין ההתייקרות בשיעור "(המדד" )להלן: למגורים בבנייה

 עליכם להטיל מבלי ,הערבות סכום תשלום יום לפני סמוך שפורסם המדד לבין 9201 שנת  

    -ל לעמוד שיכולה הגנה טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם לנמק

 כלפיכם. לחיובים בקשר       

 

 בכלל. ועד 31/12/2019 םליו עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 

     מאת החוב קיום את לדרוש תחילה חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו

 

 

 

      חתימה        תאריך
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 ' נספח ז

 הצהרת הקבלן

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את כתב ההזמנה להגשת הצעות את תנאי המכרז )מסמך א'( 

 "(, את החוזה ונספחיו, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: כתב ההזמנה)להלן: "

 

את השיטה קראתי בעיון את כל המסמכים המפורטים במכרז וכל תנאיו, הבנתי את תוכנם ו .1

ומבלי לגרוע מהאמור,  לפיה הוכן כתב הכמויות ואני מסכים בזאת, לכל האמור בהם. בנוסף

לביצוע הפרויקט, אני מתחייב לבצע את הפרויקט  חוזההיה והמכללה  תבחר להתקשר עמי ב

 בהתאם לכל הדרישות המפורטות במסמכים האמורים.  

 חוזהמקשה אחת העתידה להוות יחד את  ידוע לי כי כל המסמכים המפורטים במכרז מהווים .2

ההתקשרות והמזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף עליהם מסמכים נוספים 

תוכן מי מהמסמכים הקיימים מבלי שתהיה לי כל תביעה ו/או דרישה בגין  ו/או לשנות את

 כך. 

פרטים הכללים מבלי לגרוע מהוראות המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, נמצאים ברשותי המ .3

עבודה ומשרד הבינוי בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד ה

"( בנוסח הנהוג ביום חתימתי על הצעתי זו, להאוגדן/הספר הכחו" –והשיכון/מע"ץ )מסמך ג' 

ואני מתחייב לראות במפרטים הכלליים חלק בלתי נפרד מההצעה והחוזה אף אם לא צורפו 

 למפרטים המיוחדים המצורפים.  אליו, זאת בנוסף

אני מצהיר בזאת כי לקחתי בחשבון במסגרת הצעתי את כל הגורמים העלולים להשפיע על  .4

תי לפני הגשת ההצעה באתר הפרויקט, בדקתי ולמדתי היטב את ביצוע העבודה, ביקר

-התנאים השוררים בו, מעליו, מתחתיו ובסביבתו, דרכי הגישה אליו, המבנים הקיימים בו 

והפעילות המתנהלת בהם ואני מוותר בזאת מראש על כל דרישה ו/או תביעה  -אם קיימים

ידיעה ו/או אי לקיחה בחשבון של מי ו/או טענה כלפי המזמינה שעניינה אי הבנה ו/או אי 

מתנאי המכרז על נספחיו או תנאי אתר הפרויקט או כל גורם אחר. בנוסף ומבלי לגרוע, אני 

מצעים שלא לפגוע בסביבה והמבנים הקיימים באתר הפרויקט מתחייב לנקוט בכל הא

תאום עם ולשמור על תפקוד יומיומי של תנועת רכבים והולכי רגל בכל סביבת האתר, הכל ב

 כל רשות מוסמכת רלבנטית, וכן עם המנהל והמזמינה או מי מטעמה. 

שר ביקשתי קיבלתי מהמזמינה ונציגיה ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים והתשובות א .5

 לדעת. 

ברשותי הידע, כושר הארגון, כוח האדם, הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והיכולת  .6

הדרושים לשם מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז. בנוסף ומבלי לגרוע, 
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אני מתחייב בזאת, להשלים את ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים 

 להלן.   13יף ך המועד הנקוב בסעבמסמכי המכרז תו

אני עוסק מורשה לצורכי מע"מ, מנהל ספרים כחוק ורשום ומוכר כקבלן אצל רשם הקבלנים  .7

רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לעבודות בהיקף ובסיווג המתאים ל

  בתנאי הסף במכרז זה.

לים בהצעתי ות, והמחירים הכלוהצעתי כוללת את כל הדרוש לדעתי לביצוע הפרויקט בשלמ .8

כוללים את כל ההוצאות, המיוחדות, הכלליות או  -כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות 

האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתי בביצוע העבודה, לרבות רווח הקבלן, והם מהווים 

תמורה מלאה, הוגנת ושלמה עבור ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולהוראות מסמכי 

 י כל יתר התחייבויות הקבלן לפיהם.  המכרז  ועבור מילו

 180-הצעתי זו, על כל המשתמע ממנה, תהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה שלא תפחת מ .9

)מאה שמונים( יום מתאריך הגשתה למזמינה או מהמועד אחרון להגשת הצעות כפי 

הינה ועד יוארך. הצעתי לפי המאוחר, כולל במקרה שהמ -שנמסר/ימסר לי על ידי המזמינה 

בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול, שינוי ו/או תיקון  ותחייב אותי במשך כל התקופה. היה 

ואחליט לחזור בי מהצעתי זו, מוסכם עלי כי ערבות הצעתי תחולט וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם 

 מראש בגין חזרתי זו מהצעתי.  

ר ההנחה )באחוזים( בהצעתי ייחשב שיעואם הצעתי כוללת הנחה כלשהי למחיר הכולל הנקוב  .10

כחל באופן שווה על כל אחד ממחירי היחידה הנקובים בהצעה. היה ואתן הנחה בסכום כספי 

כולל, תומר ההנחה באופן שתחושב באחוזים מהסך הכולל של ההצעה ושיעור ההנחה 

 שיתקבל באחוזים יחול באופן שווה לכל אחד ממחירי היחידה הנקובים בהצעתי.  

ת העבודה בהתאם לדרישות מסמכי ההזמנה , לפי מחירי יחידה אותם אני מתחייב לבצע א .11

בהצעתי וזאת ללא פיצוי כלשהו עבור דרישות נוספות וטענות מצידי. אני מצרף  פירטתי

 ת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים  כדין.  א לטופס הצעה זה

ל גורם או ישתנו בעתיד בשל כמחירי היחידה בהצעתי הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא  .12

סיבה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים 

במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים 

 וכיו"ב. 

כך על ידי אני מתחייב כי היה והצעתי תתקבל אתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע ל .13

בצו התחלת העבודה ואבצע את העבודה תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם  המזמינה

המזמינה ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות המתכנן, המנהל, המפקח, עובדי 

המזמינה וקבלנים אחרים. בנוסף, אני מתחייב בזאת להשלים את ביצוע כל העבודות 

קלנדארים מיום   חודשים 11תוך המזמינה  ות רצונה המלאה שלהנדרשות בפרויקט לשביע

 צו התחלת עבודה לביצוע עבודות אלו.

מבלי לגרוע מכל זכות מזכויות המזמינה על פי כל דין ו/או החוזה על כל נספחיו ובנוסף  .14

לזכויות אלו, אני מתחייב לפצות את המזמינה, היה ולא אשלים את ביצוע העבודות תוך 

וע שנקבעה בחוזה, אשלם למזמינה כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש לכל יום תקופת הביצ
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מור לסיים את אותה עבודה על פי הנקוב בצו התחלת העבודה אשר איחור מהיום שהייתי א

נמסר לי עבור אותה עבודה ועד יום סיום ביצועה לשביעות רצון המזמינה. סכום זה יחושב 

 כדלקמן:

 ורהימים הראשונים לאיח 30לכל יום במהלך ₪  4,000 .14.1

ירה הימים הראשונים ועד למס 30עבור כל יום איחור נוסף מעבר ל ₪   7,500 .14.2

 בפועל.

אם הצעתי תתקבל אעסיק במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט רק עובדים בעלי תעודת זיהוי  .15

ישראלית או בעלי אישור עבודה מטעם הרשויות המוסמכות ובהתאם לחוקי מדינת ישראל 

ים במועד ביצוע העבודה. האחריות הבלעדית להשגת האישורים הנ"ל חלה עלי. לא התקפ

ענה מצדי בדבר אי עמידתי בלוח הזמנים הנקוב בחוזה או כל טענה תשמע ולא תטען כל ט

אחרת בדבר אי עמידתי בתנאי אחד או יותר מתנאי החוזה מכל סיבה שהיא ובכלל זאת בשל 

 בפרט.אי השגת האישורים הנ"ל ולעובדי 

אמציא לרשות המזמינה תוך ולא יאוחר משבעה  –במלואה או בחלקה -אם הצעתי תתקבל  .16

 -היה וייקבע–(  ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה או מכל מועד אחר שייקבע בעניין 7)

בהודעת הזכייה מסמכי חוזה חתומים על ידי מורשי חתימה מטעמי כדין, ערבות בנקאית 

למסמכי המכרז כנספח א' למסמך ב' אם לנוסח המצ"ב נה בהתבלתי מותנית לטובת המזמי

מע"מ( להבטחת קיום תנאי  ללאמערך התמורה שנקבעה לביצוע העבודה ) 10% בשיעור של 

 למסמך ב' ד' כנספח, אישור קיום ביטוחים בנוסח המחייב כמצורף )ערבות ביצוע( החוזה

רישות המזמינה ו/או למסמכי המכרז ואת יתר המסמכים שאדרש להמציא בהתאם לד

 המנהל. 

ידוע לי ומוסכם עלי כי היה ולא אמציא את כל המסמכים המפורטים לעיל במועד הנקוב ו/או 

בכל מועד אחר שייקבע לכך ע"י המזמינה, המזמינה תהיה רשאית כפיצוי קבוע ומוסכם בגין 

ע אחר את ערבות ההצעה שהגשתי וכן, תהיה רשאית להתקשר עם מציהתנהגותי זו לחלט 

לביצוע הפרויקט תחתי וכן לפעול כמפורט בסעיפים הרלבנטיים לעניין בתנאי המכרז,  חוזהב

הכל  מבלי שהדבר יקנה לי כל זכות לסעד ו/או פיצוי כספי או אחר בגין האמור או לחילופין 

קיצור לוח הזמנים העומד לרשותי, הלכה למעשה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על 

דרשים ממני. עבודות בהתאמה לתקופה בה אאחר בהמצאת מלוא המסמכים הנלביצוע ה

בנוסף, ידוע ומוסכם עלי כי היה והמזמינה תבחר שלא לבטל את הודעת הזכייה אלא לקצר 

המגיע למזמינה על את לוח הזמנים העומד לרשותי לביצוע העבודות, הדבר לא יפגע בכל סעד 

 ן העניין. פי הוראות החוזה ו/או הדין ממני בגי

ידוע לי ומוסכם עלי שהמזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  .17

כלשהיא, ולהחליט למסור לביצוע רק חלק מהעבודה, או לפצלה בין מספר מציעים, או לא 

לפי שיקול דעתה המוחלט, ואני מוותר למסרה כלל לביצוע או להשהות את מסירתה, הכל 

 ענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. בזאת מראש על כל ט

ידוע לי ומוסכם עלי שבשיקוליה אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאית המזמינה להביא  .18

בחשבון כל גורם ושיקול שיראה בעיניה, ואני לא אהיה רשאי לבקש הסברים כלשהם לגבי 

 לערער על השיקולים האמורים ו/או לטעון טענות נגדם.  שיקוליו ו/או  
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ידוע לי ומוסכם עלי כי המזמינה רשאית בכל עת להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי  .19

שתהיה חייבת לנמק את החלטתה על ביטול המכרז או על ביטול ביצוע הפרויקט  )כולו או 

על הפסקת ביצועו )באופן זמני או  חלקו( או על דחיית מועד ביצועו )כולו או חלקו( או

ב ולא תהיה ע הפרויקט בשלבים או על ביצוע רק חלק מהפרויקט וכיוצ"לצמיתות( או על ביצו

 לי כל תביעה ו/או טענה לקבלת פיצוי כספי או אחר היה והמזמינה תחליט כאמור. 

יות ניתנו ידוע לי ומוסכם עלי שביחס לעבודות שהן למדידה הכמויות המופיעות בכתב הכמו .20

יה והצעתי תתקבל, תשולם לי תמורה אך ורק כאומדן בלבד ואין לראותן ככמויות לביצוע. ה

שיבוצעו על ידי בפועל לפי קביעת המזמינה ו/או המנהל אשר תתבסס על  בגין העבודות

חישובי כמויות שיוגשו על ידי ו/או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח כפי שיאושרו על ידי 

 , הכל לפי העניין ובהתאם להוראות החוזה. המנהל בכתב

 43דרש הקבלן להפעיל מערכת בקרת איכות, הכל כמפורט בסעיף בעבודה זו נידוע לי כי  .21

)מוקדמות( של המיפרט הכללי. כל  00בקרת איכות )ב"א( והבטחת איכות )ה"א( של פרק 

כה, וכל ההוצאות האמור במיפרט הכללי לעניין הבטחת האיכות יחול במלואו על הקבלן הזו

 היחידה של הצעת הקבלן. הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחירי 

כל ההוצאות הקשורות להכנת הצעתי, לרבות ומבלי לגרוע הוצאות בדיקת מסמכי המכרז  .22

)החוזה על נספחיו ומסמכיו(, הוצאות בדיקת אתר הפרויקט, הוצאות המצאת ערבות ההצעה 

גין כך א יהיו לי כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג ומין בוכיוצ"ב, תחולנה במלואן עלי ול

 ובין אם לא.   כלפי המזמינה או מי מטעמה, בין אם הצעתי תתקבל

מסמכי ההזמנה הם  רכוש המזמינה וקניינה הבלעדי והם נמסרו לי  בהשאלה למטרת הגשת  .23

בלבד  הצעתי ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ואני מתחייב להשתמש בהם למטרה זו

מחיר לביצוע הפרויקט, במועד שייקבע ולהחזירם למזמינה, גם אם אחליט שלא להגיש הצעת 

 כל מועד אחר בו אדרש לעשות כן.להגשת ההצעות או ב

 מובטל .24

אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל, הקפאת  .25

הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות הליכים, פירוק או הליך משפטי דומה ולא 

 .ם לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרזמהותיות, העלולי

הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא  .26

 תאמתי עם איש את אי השתתפותו במכרז.

ים אותי לכל דבר ועניין.  הצעתי זו מוגשת אך ורק בשמי ומטעמי וחתימתי על מסמכיה מחייב .27

ה או אגודה שיתופית(, הרי ביצוע העבודות הינו בגדר במקרה שהנני שותפות או תאגיד )חבר

השותפות/בתקנות האגודה  חוזההסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנותיה/בהמטרות ו

ואני מתכבד לצרף בזאת להצעתי את המסמכים השיתופית, הכל בהתאם לצורת התאגדותי 

 הבאים:

וצ"ב( חתומים כדין בהתאם מסמכי ההצעה )חוזה, תוכניות, מפרטים, כתב כמויות וכי .27.1

 רט להלן:לצורת התאגדותי ובכפוף למפו
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ההצעה מוגשת על ידי כשהיא חתומה על ידי תוך ציון שמי  –במקרה של יחיד  .27.1.1

 וכתובתי בצירוף חותמתי. 

ההצעה מוגשת על ידי כשהיא חתומה על ידי אחד או  –במקרה שהנני שותפות  .27.1.2

, תוך ציון שמו/ם יותר מהשותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות

 וכתובתו/ם בצירוף חותמת השותפות.

)להלן:"התאגיד"( מוגשת ו אגודה שיתופית במקרה שהנני חברה רשומה א .27.1.3

 הצעתי כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של התאגיד.

תעודת רישום/התאגדות בישראל. בנוסף, במקרה שהנני תאגיד )חברה או אגודה  .27.2

 ף ומצרף בזאת גם את המסמכים הבאים: שיתופית( או שותפות אני מוסי 

פרטי השותפים, חלקם היחסי של  אישור רו"ח או עו"ד ל – במקרה של שותפות .27.2.1

כל אחד מהם בשותפות, זכויות החתימה בשותפות וסמכות החותם לחייב את 

 השותפות בחתימתו/ם.

אישור רו"ח או עו"ד לגבי זכויות החתימה בתאגיד  - במקרה של תאגיד .27.2.2

הן למתן ההצעה והן לביצוע  –ותם לחייב בחתימתו את התאגיד וסמכות הח

דפיס עדכני מאת רשם החברות המפרט את בעלי המניות ותמצית ת –רויקט הפ

 או השותפים בתאגיד. 

אישור מורשה זכויות חתימה עדכני לצורך הגשת ההצעה ולחתימה על מסמכי החוזה  .27.3

 מאומת על ידי עו"ד או רו"ח.

 ________ת ביטוח, בלתי מותנית על סך ומית או ערבות מחברערבות בנקאית אוטונ .27.4

 אלף שקלים(, בהתאם למפורט במסמך א', ובנוסח המצ"ב למכרז.   _________ש"ח )

הדיסק )היה וישנו( בצירוף שני עותקים מהתדפיס שלו. כאשר, הדיסק והתדפיסים  .27.5

 חתומים על ידי המציע )חתימה+ חותמת( במקומות המסומנים.

פצו על היה והו –יור קבלנים ותשובות המכללה כאמור בכתב ההזמנה מפגש ססיכום  .27.6

 חתומים על ידי.   –ידי המכללה 

  

אני מוותר על הצורך במשלוח הודעה רשמית או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר לאי מילוי  .28

 או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעתי. 

היא בלשון יחיד ו/או יחידה ו/או רבים,  בכל מקום בו נכתב במסמך זה בלשון יחיד המשמעות .29

 תאם לצורת התאגדות המציע. הכל בה

ות ולדרישות המופיעות במכרז ואין לי כל טענה ו/או ני מתחייב לפעול בהתאם להנחיא .30

 התנגדות ו/או השגה לאמור בתנאי מכרז זה על נספחיו . 
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שובות לכל אני החתום מטה, ___________________________, לאחר שקיבלתי ת .31

חר שקראתי בעיון ובשקידה את שאלות ההבהרה, ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולא

ותנאיו, בין שצורפו למסמכי המכרז ובין  חוזהל נספחיו, את המפרט, את המסמכי המכרז ע

אם לאו, ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי המכללה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק 

את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב  את השירותים ולקבל

מחירים אותם וב חוזהבזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט, בתנאי ה

 הנני מציע בהצעתי זו.

 

 
 בכבוד רב,

 

______________________   _______________________ 
 חתימת וחותמת        מלא    שם 

 

 ____________________________תאריך:_________________יע:המצ

 _________________________מס' ת.ז./מספר תאגיד/מספר שותפות  של המציע: 

 כתובת המציע:__________________________________________________

 מס' טלפון של המציע : ____________________מס' פקס: _________________

 __________________________________________________ובת דוא"ל: תכ

 איש קשר: _________________________________________

 מס' רישום בפנקס הקבלנים: ____________________________. 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

כי  אני הח"מ_________________________עו"ד/רו"ח של המציע מאשר ומצהיר בזאת

___________________________ת.ז _________________ חתם/מו על מסמכי ________

מכרז זה בפני וכי חתימתו/ם בצירוף חותמת החברה/האגודה השיתופית/השותפות מחייבת את 

 __________לכל דבר ועניין. 

 

 

  "ד/רו"ח חתימת עו    תאריך: _____________                                                   
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 ב'  מסמך

 

 העבודה לביצוע חוזה 

 בנקאית ערבות נוסח - א' נספח 

 השלמה תעודת – ב' נספח 

 ויתור כתב – ג' נספח 

 אישור על קיום ביטוחים – ד' נספח 
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  ב' מסמך

 עבודה לביצוע חוזה

   VB06/19 מס'

 ביום____________ בצפת ונחתם שנערך

 ן י ב

 580362937 ע.ר. צפת האקדמית לההמכל

 צפת ,11 ירושלים מרחוב

 ("המזמינהו/או " "המכללה" )להלן:

 לבין

 ח.פ._______________   _________________ הקבלן

 ______________ מהעיר ___________מס'___ מרחוב

 "(הקבלן" )להלן:

  "(;העבודות" :)להלן 06VB/19 במכרז כמפורט עבודות לבצע מבקשת והמכללה  :הואיל

 הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי רשום קבלן הוא כי מצהיר והקבלן   והואיל
 נשוא העבודות לביצוע הדרוש בסיווג כדין רשום הינו וכי 1969 - תשכ"ט ,בנאיות

 זה; חוזה

 ויש זה חוזה נשוא העבודות מסוג בעבודות ובקיא מנוסה הוא כי מצהיר והקבלן  והואיל
 היכולת ,המקצועי הידע ,הרישיונות ,האדם כוח ,הציוד ,הכלים לכ את לו

 וכל זה חוזה להוראות בהתאם העבודות לביצוע הדרושים והמיומנות הניהולית
 נספחיו; על זה בחוזה הקבוע במועד דין

 ביצוע את לו למסור מעוניין הקבלן של האמורות הצהרותיו סמך על והמזמין   והואיל 
  נספחיו; כל על שלהלן בחוזה כמפורט ,לתנאים ובהתאם ףבכפו הכל ,העבודות

 כל על זה חוזה לתנאי בהתאם העבודות ביצוע את עצמו על לקבל הסכים והקבלן והואיל
 נספחיו;

 

 כדלקמן: הצדדים בין והוצהר הוסכם לזאת אי

 

 



 

 303מתוך  42עמוד 
 

 
 החוזה. מגוף נפרד בלתי חלק הינו זה לחוזה המבוא .1

 במומחיות לבצען מתחייב והקבלן ,העבודות עביצו את לקבלן בזאת מוסר המזמין .2

 כפי ,בעניין להוראות ובכפוף להלן המפורטים החוזה לתנאי בהתאם מירבית ובמקצועיות

 ,מצורפים שאינם ו/או לחוזה יצורפו אשר או/ו המצורפים ,הבאים במסמכים מפורטות שהן

 ממנו: נפרד בלתי חלק והמהווים להשיגם החובה מוטלת הקבלן ועל

 מחיר. הצעות להציע הזמנה כתב "1-"א' מסמך  2.1 

  הקבלן. הצעת "2-א'" מסמך 2.2 

 הבאים הנספחים את הכולל המצ"ב בנוסח החוזה תנאי "ב" מסמך         2.3

  מהחוזה: נפרד בלתי חלק המהווים

  בנקאית. ערבות נוסח  - 'א נספח

  השלמה. תעודת נוסח  - ב' נספח

  ר.ויתו כתב נוסח  - ג' נספח

  .נוסח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  - ד' נספח

 

 על ,מצורף( )לא הכחול" "הספר – בנין לעבודות הכללי המפרט - "ג" מסמך         2.4

  ביותר. העדכנית בהוצאתו ,פרקיו כל

 מיוחדים. כלליים ותנאים המפרט  -"1-"ג' מסמך 2.5

   דים.וחמי מדידה ואופני המיוחד המפרט   - "2 -"ג' מסמך 2.6

 הכמויות. כתב  - "ד" מסמך 2.7

 התרשימים. ו/או התוכניות ,כניותהת רשימת  - "ה" מסמך 2.8

  וישנם(. )היה מיוחדים תנאים           "ו" מסמך 2.9

 וישנו(. )היה  והביסוס הקרקע דו"ח -"ז" מסמך 2.10

   .הצעת המציע -"ח" מסמך 2.11 

  ".החוזה" יחדיו: ללעי המפורטים המסמכים כל יכונו להלן
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 בחוזה הקבוע המועד תוך  למזמין ולמסרן העבודות את ולהשלים לסיים מתחייב הקבלן .3

  בעניין.

        בוצעו שהעבודות ובלבד ,בחוזה כמוסכם תמורה עבודותיו ביצוע בגין לקבלן ישלם המזמין .4

  המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות החוזה להוראות בהתאם

  לחוזה. בכותרת כקבוע יהיו הצדדים כתובות הז חוזה לצורך .5

 סכסוך ו/או תובענה בכל לדון ובלעדית ייחודית סמכות תהא בנצרת המוסמך המשפט לבית .6

 המסורים ספציפיים בנושאים למעט ,זה לחוזה הקשור בכל הצדדים בין יתגלעו אשר

   זה. חוזה פי על המנהל של העניינית לסמכותו

 

 

 

 

 החתום: על הצדדים באו ולראיה

 

 

______________________   __________________ 

 הקבלן חותמת + חתימה        המזמין חותמת + חתימה 

 

 

 החותם:__________ שם .1   החותם:__________ שם .1

 

 תפקידו:_____________         תפקידו:_____________    

 

 __החותם:________ שם .2   החותם:__________ שם .2

 תפקידו:_____________         תפקידו:_____________   
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 החוזה תנאי

 כללי - א' פרק

  הגדרות

1.  

 ע.ר. צפת האקדמית המכללה  – "המזמין" .1.1

  לפרויקט. ופיקוח ניהולתאום,  שירותי ליתן המזמין ידי על שמונה מי – "המנהל"

 המבנה ביצוע על חלפק המנהל ידי על ,לזמן מזמן ,בכתב שנתמנה מי – "המפקח"
  חלקן. או כולן העבודות ו/או

 לרבות ,המוסמכים ומורשיו יורשיו ,שלוחיו ,נציגיו לרבות ,הראשי הקבלן – "הקבלן"
 ו/או המבנה בביצוע מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו הפועל ספק וכל משנה קבלן כל

 מהן. חלק כל ו/או העבודות

 בהתאם להקים או לבצע שיש דהעבו כל ו/או מבנה כל– "העבודות"/"המבנה"
 ארעית. עבודה או ארעי מבנה כל לגרוע ומבלי לרבות ,לו והמבוא החוזה להוראות

 יחד ,לעיל המתוארים והעבודות המבנים לכל מתייחסים שלהלן בחוזה אלה מונחים
  והעניין. הדברים הקשר לפי הכל ,יחד ולמבנה לעבודות ומתייחסים ,מהם ,לאחד או

 והכל – בשלבים או בחלקים או הכל– העבודות וביצוע המבנה הקמת – "הפרויקט"
 לייעוד בהתאם מושלם הפעלה של למצב והבאתם ,בעניין המזמין להוראות בהתאם

  דין. כל להוראות ובהתאם בכפוף ,הפרויקט

 ארעי באורח שיידרשו עבודה כל או מבנה כל – "ארעית ארעי"/"עבודה מבנה"
 המבנה. של לביצועו בקשר או לביצועו

 המבנה ביצוע למטרת ,המבנה למקום הקבלן ידי על שסופקו חומרים – "חומרים"
 ציוד וכן – מוגמרים בלתי ובין מוגמרים בין – מוצרים ,אבזרים לרבות ,והשלמתו
 המבנה. מן חלק להיות העתידים ומתקנים

 הפרויקט. אתר – האתר""

 המזמין. מטעם רהשמי בו ויש מגודר שהוא המבנה מקום – "סגור אתר"

 המזמין. מטעם שמירה בו ואין מגודר שאינו המבנה מקום – "פתוח אתר"

  ולהלן. לעיל  זה מסמך הוראות לפי החוזה תנאי פירושם -"החוזה תנאי"

 הבינמשרדית הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המיפרט – הכללי" "המיפרט
 התכנון מינהל / והשיכון ויהבינ משרד ,בינוי אגף / הביטחון משרד בהשתתפות

 במסמכי אחרת צוין אם אלא ,ביותר העדכנית ובהוצאתו בשלמותו ,ומע"צ וההנדסה
 כי בזאת מובהר ,ספק הסר ולמען האמור אף על המיוחד. במיפרט לרבות ,ההצעה

 בנייה לעבודות הכללי המפרט של מחירים ותכולת מדידה אופני ,המוקדמות פרק
 שמינית במהדורה פורסם אשר הפרק הינו זה חוזה מתייחס אליו (00 )פרק

 בו מקום בכל כי ,מובהר עוד המוקדמות"(. "פרק )להלן: 2009 דצמבר ,)מתוקנת(
 לביצוע החוזה כ"תנאי הידוע 3210 מדף בחוזה כלשהו לסעיף מפנה המוקדמות פרק

 ההפניה את לראות יש "2005 אפריל ,התשס"ה נוסח 3210 מדף קבלן ידי על מבנה
 פרק הפנה אליו לסעיף בהתאמה שלהלן החוזה סעיפי להוראות נעשתה ילואכ

   .3210 מדף בחוזה המוקדמות
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 ,הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול – המיוחד" "המיפרט
 ,הכללי במיפרט לכתוב משלימות או מנוגדות ,שונות אלו אם בין ,הנוספות הדרישות

 החוזה. ממסמכי אחד לכל יםונוספ מיוחדים  תנאים לרבות

 נפרד בלתי חלק המהווים ,כאחד המיוחד והמיפרט הכללי המיפרט – "המיפרט"
 מהחוזה.

 במבוא מפורטות שהן כפי מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות – תכניות""
 אשר אחרת תכנית כל וכן בתכנית/בתוכניות שינוי כל ,לגרוע ומבלי לרבות  ,לחוזה

 ואשר זה חוזה לענין המפקח ידי על או המנהל ידי על בכתב - תעל מעת - אושרה
 )אף החוזה חתימת ממועד החל החוזה קיום תקופת במהלך עת בכל לקבלן תימסרנה

 העבודות של בפועל ביצוע תקופת לסיום ועד בפועל( הפרויקט ביצוע החל טרם אם
   המזמין. רצון ולשביעות מוחלט באופן ,בחוזה הכלולות

 לקבלן המורה ,המזמין ידי על חתומה לקבלן בכתב הוראה – עבודה" תחלהת "צו
 המזמין החלטת לפי ,חלקן או כולן ,הפרויקט או העבודות או המבנה בביצוע להתחיל
  בעניין;

 ביצוע עבור לקבלן כתמורה הצדדים בין בכתב שנקבע כפי הסכום – החוזה" "שכר
 בהתאם הנקוב לסכום וסףיושת תוספת כל לרבות ,בחוזה הכלולות העבודות
 להוראות בהתאם הנקוב מהסכום שיופחת סכום כל ולהוציא ,החוזה להוראות

  החוזה.

 הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית – הכללי" החשב "ריבית
 כפי הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה הריבית חישוב לרבות ,האוצר במשרד

 לזמן. מזמן שיתפרסמו

 הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית – פיגורים" ריבית"
 בהתאם שייעשה הפיגורים ריבית חישוב לרבות ,פיגורים כריבית האוצר במשרד

 לזמן. מזמן שיתפרסמו כפי הכללי החשב להנחיות

 החוזה את רואים פרשנות לצורך החוזה. על יחול 1981 – התשמ"א ,הפרשנות חוק .1.2
  האמור. בחוק עותושמכמ כחיקוק

   יומן ניהול -  המפקח של וסמכויותיו תפקידיו

2.   

 את לבדוק וכן ביצוען על ולהשגיח העבודות ואת המבנה את לבדוק רשאי המפקח .2.1
 בביצוע הקבלן ידי על שנעשית העבודה וטיב בהם שמשתמשים החומרים טיב

 הוראות תבולר ,החוזה הוראות ביצוע אופן את לבדוק הוא רשאי כן הפרויקט.
 ידי על ,הבטיחות ונהלי החוקים ,התקנים כל קיום ולרבות הוא והוראותיו המנהל
 הקבלן.

 אלא הפרויקט ביצוע על למפקח  ו/או למנהל שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .2.2
 לא האמור הפיקוח במלואו. שלביו בכל החוזה את יקיים הקבלן כי ,להבטיח אמצעי
  זה. חוזה הוראות למילוי המזמין כלפי תיומהתחייבויו הקבלן את ישחרר

 והקמת ניהול לצורך המזמין של ונציגיו המקצועי כוחו באי הינם והמפקח המנהל   .2.3
 לביצוע בקשר והתוכניות ההוראות כל עליהן. ופיקוח העבודות וביצוע הפרויקט
 היה – שימונו היועצים ו/או האדריכל הנחיות ו/או הוראות זאת ובכלל העבודות

 בלבד. המפקח ו/או המנהל באמצעות לקבלן יימסרו לפרויקט המזמין ידי על – נומווי
 ליועצים ו/או לאדריכל יועברו ,אליהן -ותהיינה היה– הקבלן הסתייגויות ו/או הערות

 מובהר ספק כל הסר למען  בלבד. המנהל או המפקח באמצעות בכתב – העניין לפי –
   למנהל. ו/או למפקח הכוונה המפקח רשום וב שלהלן זה בחוזה מקום בכל כי ,בזאת



 

 303מתוך  46עמוד 
 

 מידי יירשמו בו "(היומן" )להלן: עותקים בשלושה עבודה יומן ינוהל ,המבנה במקום   .2.4
 כי ,המפקח קבע אם אלא ,המוסמך כוחו-בא או הקבלן ידי על הבאים הפרטים יום

 ידו: על ייעשו כאמור הרישומים

 המבנה; ועיצבב המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם )א(

 המבנה; בביצוע המועסק המכני הציוד )ב(

 המבנה; במקום השוררים האויר מזג תנאי (ג)

 היום; במשך שבוצעו העבודות (ד)

 ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש הקבלן לדעת אשר דבר כל )ה(
 הפרויקט.

 נויתשנ הוראות ביומן לרשום המפקח רשאי ,לעיל 2.4 בסעיף כאמור לפרטים בנוסף .2.5
 שלדעתו אחר דבר כל וכן ,הפרויקט ביצוע מהלך בדבר והערות הסתייגויות ,לקבלן

 הרישום. תאריך בציון ,הפרויקט ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש
 לביצוע בקשר הערותיו את ביומן לרשום רשאי המוסמך כוחו-בא או הקבלן

 בתנאי רק המזמין את יחייבו הלא רישומים אולם ,רישומן תאריך בציון ,העבודות
 שאין בתנאי ורק להסתייגויות מפורשות בכתב הסכימו המפקח ו/או שהמנהל
 הזמנים. בלוח אורכה למתן דרישה ו/או כלשהו לתשלום דרישה אלה ברישום

 כוחו-בא או הקבלן ידי על ,בו הרישום בתום ,ייחתם העבודה יומן של דף כל  .2.6
 קח.המפ ידי על מכן ולאחר ,המוסמך

 אשר המוסמך כוחו-לבא או לקבלן יימסר ביומן המפקח מרישומי חתום העתק  .2.7
 ידי על ,כאמור ההעתק ממסירת ימים 7 תוך ,בו הרשום פרט מכל להסתייג רשאי

 הודיע לא ביומן. יירשם הקבלן של הסתייגותו דבר למפקח. בכתב הודעה מסירת
 את הצדדים אישרו כאילו רואים ,כאמור הסתייגות על המוסמך כוחו בא או הקבלן
 ביומן. הרשומים הפרטים נכונות

 הסתייג המפקח או המוסמך כוחו-בא או שהקבלן לאלה פרט ,ביומן הרישומים .2.8
 העובדות על הצדדים בין כראיה ישמשו ,לעיל  2.5 סעיף של לסיפא ובכפוף ,מהם

  בהם. הכלולות

 עבודה יומן ליםפעבמ ינוהל ,במפעלים מבוצעות החוזה פי-על מהעבודות חלק אם .2.9
 ,העבודה התקדמות מצב את פעם מידי המוסמך כוחו-בא או הקבלן ירשום בו נפרד
 במפעלים המבוצעת העבודה לגבי ביומן הרישומים שאר הרישום. תאריך בציון
 לעיל 2.6-2.8 סעיפים והוראות ,לעיל 2.5 בסעיף כמפורט ,המחויבים בשינויים ,יהיו

  זה. קטן ףעיבס כאמור היומן על גם יחולו

 בעל והן בכתב הן ,המפקח של המצטברות הוראות או שהוראה בדעה הקבלן היה .2.10
 את הקבלן יבצע לא ,החוזה מהיקף 3%-מ ביותר החוזה מחיר את ייקרו ,פה

  כן. לעשות מהמזמין ובכתב מראש אישור לו ניתן ,כן אם אלא ההוראה

 משנה קבלני והעסקת החוזה הסבת

3.  

 רשאי הוא אין וכן ,ממנו חלק כל או החוזה את לאחר להסב רשאי הקבלן אין .3.1
 בהסכמת אלא ,החוזה לפי זכות כל לאחר לשעבד או למשכן או למסור או להעביר
 בהתאם והתחייבויותיו זכויותיו להעביר רשאי המזמין ובכתב. מראש המזמין

 הקבלן. בהסכמת צורך ללא ,משפטי גוף או אדם לכל ,חלקן או כולן ,זה לחוזה

 אלא ,מקצתו או כולו ,הפרויקט של ביצועו את לאחר למסור רשאי איננו ןבלהק  .3.2
 ההסכמה אין ,כאמור הסכמתו את המזמין נתן ובכתב. מראש המזמין בהסכמת
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 יישא והקבלן ,החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן את פוטרת האמורה
  ובדיהם.עו כוחם-באי ,המבנה מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות

 אם רק ממנה חלק כל או העבודה ביצוע את משנה לקבלני למסור רשאי הקבלן .3.3
 מראש המוצע המשנה קבלן זהות ואת כאמור העבודה מסירת את אישר  המנהל
 ו/או לשחרר כדי בו אין כאמור משנה לקבלני העבודה למסירת המנהל אישור ובכתב.

 קבלני לכל האחריות במלוא שאיי והקבלן ,זה חוזה לפי הקבלן מאחריות להפחית
 המוצע המשנה קבלן לזהות לסרב רשאי המנהל במבנה/בפרויקט. ועבודתם המשנה

 על ,כאמור במקרה ההחלטה. את לנמק עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על
 ,כאמור ,המנהל הסכמת לקבלת עד אחרים משנה קבלני ולהציע להוסיף הקבלן
  .המוצע המשנה קבלן לזהות

 הבלעדי דעתו שיקול פי על משנה קבלן/קבלני החלפת לדרוש רשאי יהיה המנהל .3.4
 עם מיד המשנה קבלן/קבלני את יחליף הקבלן הדרישה. את לנמק עליו שיהא ומבלי
 הסכמת את שקיבל ולאחר הדרישה ממועד שעות 72-מ יאוחר ולא הדרישה קבלת

 לזהות לסרב רשאי לנההמ המוצע. החדש המשנה קבלן לזהות ובכתב מראש המנהל
 עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על וזאת המוצע המחליף המשנה קבלן
 אחרים משנה קבלני ולהציע להוסיף הקבלן על ,כאמור במקרה החלטתו. את לנמק

 המוצע. המחליף המשנה קבלן לזהות ,כאמור ,המנהל הסכמת לקבלת עד מחליפים
 כתוצאה ,ייגרמו אם ,שיגרמו בנזקים ו/או אותוצבה ו/או בעלויות ישא בלבד הקבלן

  המשנה. קבלן/קבלני מהחלפת

  החוזה היקף

 ,הכלים ,החומרים ,האדם כח המצאת לרבות ,הפרויקט ביצוע על חלות החוזה הוראות .4
  כך. לשם  הנחוץ ,ארעי ובין קבוע בין ,אחר מרכיב וכל המכונות ,הציוד

  מסמכים בין ועדיפות במסמכים סתירות

5.  

 כלשהי הוראה לגבי משמעות דו ו/או התאמה אי ו/או סתירה של מקרה בכל .5.1
 העדיפות סדר של אחרת קביעה ובהעדר ,החוזה את המהווים השונים במסמכים

 הביצוע לעניין – העדיפות סדר החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל או המיוחד במיפרט
 שלהלן: ברשימה נקבע –

 לקבלן; בכתב שניתנו או דהבוהע ביומן הרשומות המפקח הוראות )א(

 תכניות; )ב(

 מיוחד; מיפרט )ג(

 כמויות; כתב )ד(

 מיוחדים; כלליים תנאים )ה(

 מדידה; ואופני כללי מיפרט )ו(

 החוזה; תנאי )ז(

 ;ישראליים תקנים )ח(

 יושלם ,דלעיל מהמסמכים במי מוסדרת שאינה סוגיה ו/או לקונה של מקרה בכל )ט(
 של קבלן ידי על מבנה לביצוע חוזה של האחרון חוסהנ הוראות פי על החוזה
 .3210 מדף - ישראל מדינת

 אחריו. הבא שבמסמך ההוראה על עדיפה שלעיל ברשימה קודם במסמך הוראה כל
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 ,החוזה מסמכי יתר ובכל במיפרט מובאים שהם כפי העבודות פרטי של התיאורים
 סתירה אין עוד כל ,הכמויות בכתב אשר התמציתיים התיאורים את משלימים

 בכתב סעיף בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל ביניהם.
מפרט הטכני קבע הי ,החוזה מסמכי יתר ובכל במיפרט העבודות פרטי לבין הכמויות

  הביצוע והתשלום.לעניין 

 של השונים בפרקים האמור בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל  .5.2
 עדיף – התשלום לענין והן הביצוע לענין הן – עבודה אותה לגבי ,יללהכ המיפרט
 מסוימת. עבודה באותה הדן הכללי המיפרט בפרק האמור

 חלות אינן ,לעיל כאמור התשלום ולענין הביצוע לענין מסמכים בין העדיפות הוראות .5.3
 ידי לע נעשה שתכנונן עבודות ועל הכללי במיפרט כמוגדר פאושל מחיר לפי עבודות על

 הקבלן.

 ההוראות בין משמעות דו ו/או התאמה אי ו/או סתירה  שהוא שלב בכל הקבלן גילה .5.4
 האמור בין לגרוע ומבלי לרבות ,החוזה את המהווים השונים במסמכים המופיעות
 ,הוראה של הנכון בפירושם מסופק הקבלן שהיה או במפרטים לאמור בתוכניות

 מסר שהמפקח או השמטה או טעות בהם נפלה כי שסבר או מהם חלק כל או מסמך
 מייד הקבלן יפנה – החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אין שלדעתו לקבלן הודעה
 בדבר ,הצורך לפי תכניות לרבות ,בכתב הוראות יתן והמנהל בנושא למנהל ובכתב

 אותה ביצוע את הקבלן יעכב ,המנהל הוראות לקבלת עד לפיו. לנהוג שיש הפירוש
 להוראות בהתאם ויפעל ימשיך הקבלן כאמור. למנהל לפנות היה יךרצ שבגינה עבודה

 העיכוב עקב שייגרמו הנזקים ו/או ההוצאות בכל חשבונו על ישא הקבלן המנהל.
 נוספת כספית תמורה או פיצוי לכל זכאי שיהיה מבלי וזאת ,כאמור העבודות בביצוע

 כך. בגין

 תכניות אספקת

6.   

 כל תשלום. ללא המנהל ידי על לקבלן יימסרו מהתכניות אחת מכל עותקים שלושה .6.1
 יחזיר ,הפרויקט השלמת עם הקבלן. חשבון על יוכן – לקבלן דרוש שיהיה נוסף עותק

 שברשותו. התכניות כל את למנהל הקבלן

 המבנה. במקום הקבלן ידי על יוחזקו ,מהחוזה חלק המהווה מסמך מכל עותקים .6.2
 בהם ולהשתמש לבדוק רשאים יהיו בבכת ידם על שהורשה אדם וכל המפקח ,המנהל

 סבירה. עת בכל

 בתוכניות יוצרים זכות ו/או רוחני קניין של ו/או קניינית זכות כל תהיה לא לקבלן  .6.3
   מהחוזה. חלק המהווה אחר מסמך בכל ו/או

 הפרויקט ביצוע

7.   

 של הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא לחוזה בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן .7.1
  והמזמין. חפקהמ ,המנהל

 ,המבנה ביצוע כדי תוך ,לזמן מזמן ,לקבלן להמציא רשאים והמזמין המפקח ,המנהל .7.2
 תיחשבנה אלו הוראות הפרויקט. לביצוע ,הצורך לפי תכניות לרבות ,הוראות

 יהיה שהקבלן מבלי ועניין דבר לכל הקבלן את ותחייבנה החוזה בהוראות ככלולות
 חוזה להוראות ובהתאם בכפוף הכל ,ביצוען יןגב אחרת או כספית תמורה לכל זכאי

 זה.
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  תשלומים ולביצוע החוזה לקיום ערבות

 עבודה התחלת צו להוצאת וכתנאי זה חוזה פי-על הקבלן של התחייבויותיו מילוי להבטחת .8
 ערבות החוזה חתימת עם למזמין הקבלן ימציא ,המזמין ידי על כלשהו תשלום ולביצוע
 א' בנספח שנקבע המחייב בנוסח – המזמין לפקודת ערוכה ,מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית

 כולללא ) החוזה מערך 10% של בגובה –הימנו נפרד בלתי חלק והמהווה המצ"ב לחוזה
 בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה תהיה הביצוע ערבות "(.ביצוע ערבות" )להלן: מע"מ(

 ביום הידוע המדד יהיה ההצמדה ובישלח הקובע הבסיסי כשהמדד "המדד"( )להלן:  למגורים
 שהיא כך ,לצורך בהתאם ,לפעם מפעם יוארך הביצוע ערבות של תוקפה הקבלן. הצעת הגשת

 להוראת בהתאם ,למזמין הקבלן ידי על בדק( )ערבות טיב ערבות להמצאת עד בתוקף תישאר
    בעניין. שלהלן לחוזה 60 סעיף

  הודעות מסירת

 לפי השני הצד של למשרדו רשום במכתב תישלח ,זה חוזה עם בקשר אחד צד של הודעה כל .9
 תשוגר או השני הצד של במשרדו ביד תימסר או בחוזה המפורטת השני הצד של הכתובת

  השני. הצד של למשרדו בפקסימיליה

 מסירתה ממועד שעות 72 כעבור ביד שנמסרה כהודעה תיחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה 
 ששוגרה הודעה מסירתה. במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב דיב שנמסרה הודעה בדואר.

  בפקסימיליה. השיגור אישור גבי על המצויין במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב בפקסימיליה
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 לביצוע הכנה – ב' פרק

  מוקדמות בדיקות

10.  

 מקום את ,הצעתו הגשת לפני ,ובפירוט יסודי באופן בדק כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.1
 טיב את ,הפרויקט לביצוע הנדרשות התשתיות זמינות את ,וסביבותיו המבנה
 ,הפרויקט לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם את ,הקרקע

 ,לביצוען הנדרש הזמנים ולוח העבודות ביצוע תקופת את ,למקום הגישה דרכי את
 כל על בזאת מוותר והוא ,הצעתו על להשפיע העשוי האחר המידע כל את שהשיג וכן

   שהוא.  סוג מכל התאמה אי ובגין האמור בגין טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

 - נעשו אם – העבודה לצורך מטעמו שנעשו וסקרים דוחות לקבלן ימציא המזמין .10.2
 כנדרש ,בדיקות בעצמו לבצע עליו המוטלת מהחובה הקבלן את יפטרו לא אלה אולם

  לעיל. 10.1 בסעיף

 ביצוע לצורך וסקרים דוחות לבצע המזמין על חובה להטיל יכד זה בסעיף באמור אין
 והסקרים בדוחות השימוש הקבלן. לידי להמציאם חובה עליו להטיל כדי או העבודה

 כדי באמור ואין בלבד הקבלן באחריות  הינה - לקבלן מזמין ידי על ונמסרו היה –
  המזמין. על בעניין חובה כל להטיל

 הוגנת תמורה מהווה הצדדים בין שהוסכם החוזה שכר כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.3
  דעתו. את ומניח החוזה פי ועל בהתאם להתחייבויותיו ורווחית

 זמנים ולוח ביצוע דרכי

11.   

 או ,העבודה התחלת צו הוצאת מיום ימים 15 תוך ,המפקח לאישור ימציא הקבלן .11.1
 דרכי ברדב בכתב הצעה ,המוקדם( )לפי המפקח ידי על יקבע אשר אחר זמן פרק תוך

 את לבצע בדעתו יש לפיהם אשר והשיטות הסדרים לרבות ,הזמנים ולוח ביצוע
 ועדכונים נוספים פרטים ,לזמן מזמן דרישתו לפי ,למפקח הקבלן ימציא כן הפרויקט.

 העבודה מתקני רשימת לרבות ,האמורים הזמנים ולוח הביצוע לדרכי בקשר בכתב
 ידי על האמורים המסמכים המצאת .בהם להשתמש הקבלן בדעת שיש העזר ומבני

 אינה ,אותם אישר שלא ובין במפורש אותם אישר שהמפקח בין ,למפקח הקבלן
   עליו. המוטלת כלשהי מאחריות הקבלן את פוטרת

 שנקבעה כפי הכוללת הביצוע בתקופת להתחשב הקבלן חייב הזמנים לוח בהצעת .11.2
 במסמכי שפורטו כפי םהזמני שבלוח הדרך ובאבני העבודות כלל לביצוע בחוזה
 לעיל לאמור בקשר שינויים להציע רשאי הקבלן יהיה זאת עם פורטו. אם ,החוזה

 שאושרו. לשינויים בהתאם הזמנים לוח ייערך ,המפקח ידי על יאושרו אלה ואם

 ידי על זמנים לוח ייקבע ,לעיל 11.1 בסעיף כאמור זמנים לוח הקבלן המציא לא  .11.3
 הקבלן. את ויחייב המפקח

 באחד שנקבעה אחרת בתדירות או המפקח דרישת לפי הזמנים לוח את יעדכן ןבלהק .11.4
 הכולל המעודכן הזמנים לוח לחודש. אחת הפחות ולכל ,נקבעה ,אם החוזה ממסמכי

 יימסרו הגשתו מועד שלאחר העוקב בחודש העבודות לביצוע מפורט זמנים לוח
 לא שלהלן. 59 יףבסע לאמור בהתאם ,החודשי החשבון עם יחד לאישור למפקח

 המוצע המעודכן הזמנים לוח את המפקח אישר לא או הזמנים לוח את הקבלן עידכן
 לכל הקבלן את יחייב זה ועדכון המפקח ידי על הזמנים לוח יעודכן ,הקבלן ידי על

 ידי על אם ,כאמור הזמנים בלוח שיבוצע עדכון כל כי ,בזאת מובהר ועניין. דבר
 ביצוע סיום מועד לשינוי עילה יהווה לא ,המפקח ידי על ואם המפקח באישור הקבלן

   להלן. 42 בסעיף לאמור בכפוף הכל ,בחוזה שנקבע כפי העבודות

 ,המפקח ידי על בעדכונו ו/או המפקח ידי על הזמנים לוח בעריכת הכרוכות ההוצאות .11.5
 או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל וינוכו הקבלן על יחולו ,לעיל כמפורט בנסיבות
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 ייקבע ההוצאות שיעור ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל ממנו יגבו
  סופית. תהיה וקביעתו המנהל ידי על

 גובה ונקודות סימון

12.    

12.1.  

 ,הגבהים של ולנכונותם המבנה של והמדויק הנכון לסימון אחראי יהיה הקבלן .12.1.1
 ידי על עשנקב הבניין קו עם בהתחשב המבנה חלקי כל של וההכוונה הממדים

   המנהל. ידי על שסומנו הקבע ונקודות המנהל

 על כבר נעשו ואם ,הקבלן ידי על יבוצעו והסימון ההתוויות ,המדידות כל  .12.1.2
 המקרה לפי הכל ,הקבלן ידי על יושלמו או ייבדקו – אחרים ידיגורמים

 לנסיבות. ובהתאם

 וןוסימ הקבע נקודות סימון של ושלמותם קיומם על לשמור חייב הקבלן .12.1.3
 נקודות ואם ,השלמתו למועד עד הפרויקט ביצוע תקופת כל במשך המבנה
 לחדשם. הקבלן חייב ,טושטשו או נעלמו המבנה סימון או הקבע

 12.1.1-12.1.3 בסעיפים המפורטות העבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות כל .12.1.4
 הדרושים המדידה מכשירי ואספקת מוסמכים מודדים העסקת לרבות ,לעיל

   הקבלן. על חלות ,למודדים

 הקבלן יבדוק ,הקיימים הקרקע פני על גובה נקודות המראות תכניות לקבלן נמסרו .12.2
 נקודות לגבי ורק אך תיערך הבדיקה העבודה. התחלת לפני תכניות אותן את

 שבין מקומיות גומות או בליטות בחשבון להביא מבלי ,בתכניות שנקבעו אופייניות
 נקודות על ערער לא אך אותה ערך או הבדיקה את הקבלן ערך לא אלה. נקודות
 התכניות את יראו ,תכניות אותן מסירת מיום יום 14 תוך ,בתכניות הנראות הגובה

 שבוצעו העבודה כמויות למדידת בסיס תשמשנה והן ,ומדויקות כנכונות האמורות
  בפועל.
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 וביטוח נזיקין ,השגחה – ג' פרק

  הקבלן מטעם השגחה

13.   

 ב' כנספח המצ"ב בנוסח - השלמה תעודת למתן ועד עבודה התחלת צו מסירת מעת .13.1
 העבודות לכל - ההשלמה"( "תעודת )להלן: ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה לחוזה
 העבודה מנהל דהיינו: - הקבלן של המוסמכים כוחו באי יהיו ,זה בחוזה כאמור

 המבנה צועיב במקום נוכחים - להלן 13.2 בסעיף כהגדרתם הבטיחות על והממונה
 המחמיר לפי ,דין כל פי על לנדרש בהתאם או העבודה שעות בכל ביומו יום מדי

 כל של בפועל קיום ועל העבודות ביצוע על ברציפות ישגיחו הנ"ל הכוח באי מביניהם.
 ומבלי בנוסף כי ,מובהר ,ספק הסר למען באתר. הבטיחות והנחיות החוקים ,התקנות

 חוזה תקופת במהלך עת בכל ובטיחותו האתר על ראיחא הקבלן ,לעיל מהאמור לגרוע
 וחגים שבתות כגון באתר עבודות בפועל מתבצעות לא שבהן ושעות בימים לרבות ,זה
 הקבלן כוח לבאי יימסרו אשר וכיוצ"ב מסמכים ,ביאור ,הסבר ,הוראה כל וכי

    עצמו. לקבלן נמסרו כאילו ייחשבו

 ובלבד הבאים העובדים את העבודות עצובי על והשגחה ניהול לצורך ימנה הקבלן .13.2
  : שלהלן 32 בסעיף כאמור ובכתב מראש לזהותם המנהל אישור את שקיבל

 שנים 6 של קודם ניסיון בעל בנין מהנדס שהינו רשוי מהנדס  - מורשה מהנדס .13.2.1
 בפנקס הרשום זה חוזה נשוא לעבודות דומות עבודות בביצוע לפחות

 ובכל ביצוע בניהול ,בתיאום ,בביצוע וסהומנ הבקיא ,והאדריכלים המהנדסים
 המורשה המהנדס החוזה. הוראות פי על הקבלן התחייבויות לביצוע הדרוש
 התכנון בחוק זה מונח כמשמעות השלד" לביצוע האחראי "המהנדס-כ ישמש

 ,האישורים כל על לחתום הבלעדי האחראי יהיה והוא 1965 – תשכ"ה ,והבניה
  הפרויקט. ביצוע לשם המוסמכות הרשויות ייד על הנדרש וכל התצהירים

 עבודה כמנהל לשמש העבודה ממשרד כדין רישיון בעל אדם – עבודה מנהל .13.2.2
 לסוג הקשור בכל ,דומות עבודות בביצוע לפחות שנים 10 של קודם ניסיון בעל

 העבודה ממשרד בכתב אישור למנהל להמציא הקבלן על והיקפה. העבודה
 ו/או הפרויקט מנהל בעבודתו. העבודה הלמנ שיחל טרם המינוי לתוקף

   דעתם. שיקול פי על דהוהעב מנהל החלפת לדרוש םרשאי המכללה

 לתקנות ובהתאם פי על הבטיחות על הממונה אדם– הבטיחות על ממונה .13.2.3
 יהיה אשר 1996-התשנ"ו ,הבטיחות( על )ממונים העבודה על הפיקוח ארגון
 המינוי על לדווח הקבלן של תהבלעדי באחריותו .העבודה מנהל על בנוסף

 הודעת של עותקים העבודה. משרד לרבות ,דין פי על הרלבנטיות לרשויות
 יהיה הבטיחות על הממונה  למנהל. הקבלן ידי על במקביל יועברו המינוי
 ע"י המבוצעות אלו לרבות ,באתר/בפרויקט המתבצעות העבודות לכל אחראי
 כל ידי על ו/או שלהלן 30 בסעיף םכהגדרת ממונים קבלנים ו/או משנה קבלני
 ינכח הבטיחות על הממונה באתר. המצוי או הנוכח אחר כלשהו גורם או קבלן

  .והתקנות החוק לפי וכנדרש קבועכ העבודה באתר

  עובדים והרחקת כניסה רישיונות

14.   

 המועסק אדם כל  הפרויקט ממקום להרחיק המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן .14.1
 מוכשר אינו או הולם בלתי באופן אדם אותו התנהג ,המנהל לדעת םא במקום ידו על

 דרישה לפי שהורחק אדם תפקידיו. בביצוע ברשלנות נוהג שהוא או תפקידיו למלא
  בפרויקט. ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להעסיקו הקבלן יחזור לא – כאמור

 ,המבנה םקולמ הכניסה בהגבלת הצורך על בכתב הוראה לקבלן לתת רשאי  המנהל .14.2
 ,לזמן מזמן ,ויעדכן למפקח הקבלן ימציא כאמור הוראה משניתנה מקצתו. או כולו
 הפרויקט לביצוע המבנה/בפרויקט במקום להם זקוק שיהיה העובדים רשימות את
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 יסדיר והמפקח – המפקח שידרוש כפי – אודותם אחרים ופרטים תצלומיהם את וכן
   לנכון. שימצא כפי ,כניסה שיונותיר לפי הפרויקט למקום הכניסה עניני את

 מתחייב והקבלן המזמין של רכושו יהיה לעיל 14.2 סעיף לפי כניסה רשיון כל  .14.3
 סיום עם מיד ,הרשיון ניתן שבשמו עובד כל של הכניסה רשיון את למפקח להחזיר
 כן החזרתו. את ידרוש שהמפקח עת בכל וכן ,הפרויקט בביצוע עובד אותו של עבודתו

 למקום לכניסה ורק אך מוגבל יהיה הכניסה ברשיונות שהשימוש הקבלן מתחייב
  ביצועו. לצורך המבנה

 את דרש שהמפקח עובד או לעיל 14.2 סעיף לפי כניסה רשיון לו ניתן שלא אדם  .14.4
 המבנה. ממקום להרחקתו הקבלן אחראי – שלו הכניסה רשיון החזרת

  בוטל. .14.5

 אישור בידם שיש עובדים ורק אך המבנה הקמת לצורך להעסיק מתחייב הקבלן .14.6
 עברייני של העסקה למניעת החוק פי על להעסקתם מניעה אין כי ישראל ממשטרת

 להשגת הבלעדית האחריות ותקנותיו.  2001 – תשס"א ,מסוימים במוסדות מין
 אי בדבר הקבלן מצד טענה כל תתקבל ולא תשמע לא הקבלן. על חל הנ"ל האישורים

 בתנאי עמידתו אי בדבר אחרת טענה כל או זה בחוזה ובהנק הזמנים בלוח עמידתו
 האישורים השגת אי בשל זאת ובכלל שהיא סיבה מכל זה חוזה מתנאי יותר או אחד
  בפרט. ולעובדיו הנ"ל

 המבנה במקום ומתקנים בטיחות אמצעי ,גידור ,שמירה

15.  

 טלפרויק בטיחות אמצעי ושאר גידור ,שמירה ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .15.1
 המנהל ו/או המזמין  של מחייבת הוראה או נוהג ,דין כל פי-על כנדרש כולו ולאתר

 בטיחות אמצעי לספק וכן זה בענין מוסמכת רשות של ו/או המקומית הרשות ו/או
  בחוזה. פורטו אלה אם ,מיוחדים

 המזמין דרישות לפי ,המבנה במקום ,חשבונו על ,ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן  .15.2
  החוזה: ממסמכי באחד ופורטו עושנקב כפי

 והמפקח. הקבלן עבור משרדי לשימוש מתקן או מבנה .15.2.1

  אחר. ציוד או אחר מיתקן כל .15.2.2

 ויסלקם יפרקם והוא הקבלן של רכושו יהיו לעיל כאמור ציוד או מיתקן ,מבנה כל .15.3
 אחרת נקבע אם אלא ,חשבונו על ,החוזה לפי העבודות ביצוע גמר עם המבנה ממקום
   בחוזה.

  למבנה יקיןזנ

16.   

 השלמת ליום ועד הקבלן של לרשותו ,מקצתו או כולו ,המבנה מקום העמדת מיום .16.1
 ,המבנה לשמירת אחראי הקבלן יהיה ,המבנה השלמת בתעודת כמצוין העבודה

 מסיבה הנובע למבנה נזק של מקרה בכל עליהם. ולהשגחה בו המותקן הציוד לרבות
 את לתקן הקבלן על יהיה –שלהלן 16.4 לסעיף בהתאם מוסכם לסיכון פרט – כלשהי

 במצב המבנה יהיה השלמתו שעם לכך ולהביא האפשרי בהקדם ,חשבונו על ,הנזק
 כלפי תהא כאמור  הקבלן אחריות החוזה. להוראות פרטיו בכל ומתאים תקין

 המזמין.

 עבודות כדי תוך הקבלן ידי על שנגרם נזק כל על גם תחולנה לעיל 16.1 סעיף הוראות .16.2
 ,הפרויקט השלמת תעודת מתן לאחר אף הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק וןתיק

 החוזה. בתנאי 55 לסעיף בהתאם
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 16.4 בסעיף כהגדרתו מוסכם מסיכון כתוצאה שנגרם למבנה נזק של מקרה בכל  .16.3
 ממנו ידרוש המנהל אם ,האפשרי בהקדם ,הנזק את לתקן הקבלן על יהיה שלהלן
 המזמין. על יחולו התיקון והוצאות ,כן לעשות

 או סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת ,מלחמה פירושו: – "מוסכם סיכון" .16.4
 ובין מלחמה שהוכרזה בין – וקרבות אויבת מדינה פעולת ,אויב פלישת ,סדירים בלתי
  לאו.

 לרכוש או לגוף נזיקין

 בגין או רשלנותו בקע ,המבנה ביצוע כדי תוך שייגרמו ,אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .17
  המזמין. כלפי תהא הקבלן אחריות זה. חוזה דרישות הפרת

 לעובדים נזיקין

 ו/או שלוחיו ו/או הקבלן מעובדי למי ו/או לקבלן שיגרם נזק לכל אחראי היהי לא המזמין .18
 מתאונה כתוצאה בשירותו ו/או הקבלן מטעם מי כל ו/או ממונים קבלנים ו/או המשנה קבלני

  בעקיפין. או במישרין הפרויקט ביצוע עקב ו/או כדי תוך וגרמשיי נזק או

 הקבלן ידי על ביטוח

 אשר הביטוח הוראות ,דין פי על ו/או זה חוזה פי על הקבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי .19
שלהלן ואישור קיום הביטוחים  הביטוחסעיפי  להוראות בהתאם הינן הצדדים על יחולו

  הימנו. נפרד בלתי חלק ומהווה ,ד' כנספח זה חוזהל המצורף

  חוזהל וביטוח אחריות

20.  

 ,לעובדיו ,לעצמו שייגרמו אובדן ולכל ,גוף או רכוש ,נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .20.1
 עקיפה ו/או ישירה כתוצאה שהוא שלישי צד כל ו/או מטעמה מי ו/או למכללה
 ישיר נזק כל יןגב המכללה את יפצה הקבלן  מטעמו. מי ו/או ידו על העבודות מביצוע

 ההוצאות כל לרבות ,המכללה של ראשונה דרישה עם מיד ,כאמור עקיף ו/או
 ובשל ,פלילית ו/או אזרחית ,כזו דרישה ו/או תביעה לכל בקשר בהן עמדה שהמכללה

  כזו. תביעה בפני להתגונן הצורך

 רוךעל הקבלן מתחייב דין כל פי על ו/או זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .20.2
 נפרד בלתי כחלק המצורף' ד בנספח המפורטים הביטוחים את חשבונו על ולקיים

 כמבוטח המכללה את להוסיף ומתחייב ,כדין מורשית ביטוח חברת אצל ,זה חוזהמ
 המוצר חבות ובביטוח העבודות ביצוע תקופת משך לכל ,אלו בביטוחים כמוטב ו/או

 ישראל. מדינת חוקי עפ"י חבות הקבלן על חלה עוד כל מקצועית ואחריות

 המכללה לידי להמציא הקבלן מתחייב לכך מקדמי וכתנאי העבודות תחילת לפני .20.3
 כשהוא ,זה חוזהל 'ד לנספח בהתאם לעיל המפורטים הביטוחים עריכת על אישור
  מבטחיו. ידי על חתום

 זה חוזהב האמור לבין  הביטוח עריכת באישור האמור בין התאמה אי של מקרה בכל .20.4
 להוראות להתאימו מנת על האישור לשינוי לגרום הקבלן מתחייב ,המכללה ישתדרול

 זה. חוזה

 כלשהם משלימים ו/או נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש הקבלן ולדעת היה .20.5
 ביטוח בכל כאשר הנ"ל הביטוחים את ולקיים לערוך הקבלן מתחייב הנ"ל לביטוחים

 מטעמה הפועלים ו/או המכללה כלפי ףתחלו זכות על ויתור בדבר סעיף יכלול כאמור
 הפועלים ו/או המכללה את לכסות המבוטח שם יורחב ו/או רכוש ביטוחי לעניין

 הביטוח נערך כאילו צולבת אחריות לסעיף בכפוף ,חבויות ביטוחי לעניין מטעמה
 המבוטח. מיחידי אחד כל עבור בנפרד
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 ידי על הנערך ביטוח ללכ קודמים הינם לפיהם מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי .20.6
 כמו המכללה. ביטוחי לשיתוף תביעה ו/או דרישה כל על מוותר המבטח וכי המכללה

 ולא ,יצומצמו לא הקבלן ביטוחי כי המבטח מתחייב לפיו תנאי בביטוחים יכלל כן
 יום 30, המכללה לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא ,יבוטלו
 מראש.

 ו/או המכללה כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא כי ,מצהיר הקבלן .20.7
 אלמלא עבורו לשיפוי זכאי שהיה או ,עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמה מי

 בפוליסת ו/או זה חוזה פי על ידו על הנערכות בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות
 לעיל. כאמור נזק ללכ מאחריות המכללה את בזאת פוטר והוא ,ההקמה עבודות

 ובמועדם במלואם ולשלם הביטוחים תנאי כל את בקפדנות לקיים מתחייב הקבלן .20.8
 הביטוח. דמי את

 בכל לעיל. המפורטות הביטוח פוליסות של עותק הקבלן יעביר המכללה לבקשת .20.9
 מתחייב ,זה חוזהב האמור לבין הביטוח בפוליסות האמור בין התאמה אי של מקרה
 זה. חוזה להוראות להתאימם מנת על הביטוחים ילשינו לגרום הקבלן

 ו/או הביטוח אישור בהמצאת ,הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי בזאת ומוסכם מוצהר .20.10
 המכללה על כלשהי אחריות להטיל כדי הקבלן ידי על הפוליסות העתקי בהמצאת

 על מאחריותו הקבלן את לפטור כדי ו/או למוסכם התאמתם בדבר אישור להוות ו/או
 דין. כל פי על ו/או חוזהה פי

 המכללה לידי האישור והמצאת הביטוחים עריכת כי הצדדים בין ומוסכם מותנה .20.11
 עריכת אישורי המצאת אי ו/או הביטוחים עריכת ואי זה חוזהב יסודיים תנאים הינם

 .חוזהה של יסודית כהפרה יחשבו במועד הביטוח

 וקבלני ,עובדיו ,מנהליו לידיעת יובאו זה סעיף הוראות כי לכך לגרום מתחייב הקבלן .20.12
 קבלנים עם שיערוך ההתקשרות בחוזי כי לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן שלו. המשנה
  האחריות ודרישות ביטוח דרישות יופיעו ,זה חוזה ביצוע עם בקשר משנה וקבלני

  זה. חוזה פי על הדרישות לכל BACK TO BACK לעיל

 עבודותה ביטוח בפוליסת המכוסה נזק או אבדן של במקרה כי בזאת מוסכם .20.13
 ,שלו המשנה מקבלני מי ו/או הקבלן שערך הביטוח בפוליסות ו/או קבלניותה

 בלבד. הקבלן על תחולנה אלה בפוליסות הנקובות העצמיות ההשתתפויות

 
 הקבלן ידי על התחייבות קיום אי עקב המזמין פיצוי

 סכום כל הפרויקט להקמת מיןהמז של לשותפים ו/או לתורמים ו/או למזמין ישיב הקבלן .21
 הפרויקט ביצוע כדי תוך שנגרמו מנזקים כתוצאה שלישי צד לכל מהם מי ידי על שישולם
 הנלוות: הוצאותיהם בצירוף - במחדל או במעשה – מטעמו מי או הקבלן ידי על לכך ובקשר

 ידי על ששולם סכום כל "(.ההוצאות" )להלן: וכיוצ"ב עו"ד טרחת שכר ,משפטיות הוצאות
 כחוב יחשב ההוצאות לרבות לעיל כאמור ,המזמין שותפי ו/או התורמים ידי על ו/או המזמין

 לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותו רשאי יהיה והמזמין זה חוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע
   .אחרת דרך בכל לגבותו או שהוא זמן בכל ,ממנו
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 כלליות התחייבויות – ד' פרק

 המבנה למקום המפקח גישת 

 למקום סבירה עת בכל להיכנס ,מטעמו נציג לכל או למנהל ,למפקח ,למזמין יאפשר הקבלן .22
 שממנו מקום לכל וכן ,החוזה לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום ולכל המבנה

  החוזה. לביצוע כלשהם חומרים מובאים

 וכיו"ב עתיקות מציאת

23.   

 שיהיה עתיקות בדבר חוק בכל או 1978-תשל"ח ,העתיקות בחוק כמשמעותן עתיקות .23.1
 ארכיאולוגי או גיאולוגי ערך בעלי כלשהם אחרים חפצים וכן ,לזמן מזמן ,בתוקף

 באמצעי לנקוט מתחייב והקבלן ,הם המדינה נכסי – המבנה במקום יתגלו אשר
 לצורך. שלא הזזתם או בהם הפגיעה למניעת מתאימים זהירות

 הקבלן יודיע ,ממקומם הזזתם ולפני לעיל כאמור חפץ או עתיקה גילוי לאחר מיד .23.2
 בדבר המדינה חוקי הוראות את לקיים הקבלן מתחייב כן הגילוי. על למפקח

 עתיקות.

 המזמין על יחולו ,זה סעיף לפי התחייבויותיו מילוי עקב לקבלן שנגרמו ההוצאות .23.3
  בעניין. המזמין ידי על שייקבעו לתנאים בהתאם וישולמו

  בוכיו" פטנטים זכויות

 ,נזק ,הליך ,דרישה ,מתביעה הנובע חיוב כל על אותו ויפצה מהמזמין נזק כל ימנע הקבלן .24
 או מסחר סמלי ,מדגמים ,פטנטים בזכויות מפגיעה כתוצאה שייגרמו וכיו"ב היטל ,הוצאה
 בחומרים או במכונות ,המבנה במתקני ,המבנה ביצוע כדי תוך ,השימוש בדבר דומות זכויות

   הקבלן. ידי על שיסופקו

 הנאה זכויות תמורת תשלום

 המצויים במקרקעין כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת צורך יהיה הפרויקט לביצוע אם .25
 או שימוש או מעבר זכות או ,חול או עפר נטילת או חציבה לצרכי כגון: המבנה למקום מחוץ

 כפי תמורתה ולתשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת אחראי הקבלן יהיה – דומה זכות כל
  הקבלן. לבין הבעלים בין שיוסכם

   אנשים של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 הציבור בנוחיות ,הפרויקט ביצוע כדי תוך ,לצורך שלא להפריע ולא לפגוע לא מתחייב הקבלן .26
 השימוש בזכות או וכיו"ב שביל ,דרך ,בכביש אדם כל של והמעבר השימוש בזכות ו/או

 ויתקין זמניות דרכים ,חשבונו על ,הקבלן יבצע כך לצורך כלשהו. ציבורי ברכוש והחזקה
 לפגוע שלא מנת על הדרושים האמצעים בכל וינקוט בפנסים מצוידים והכוונה אזהרה שלטי

  הציבור. בנוחיות

 וכיו"ב אחרים למובילים ,לכביש נזקים תיקון

-והעל קרקעיות-התת ותהמערכ לרבות ,למתקנים או לדרך שיגרם נזק שכל אחראי הקבלן .27
 שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק בין – ידו על הפרויקט ביצוע כדי תוך ,קרקעיות

 ביותר היעיל באופן ,חשבונו על יתוקן – הפרויקט לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה
 בדרך הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל המנהל של רצונו ולשביעות
 אף האמורים למתקנים שנגרמו קלקול או לנזק אחראי יהיה הקבלן האמורים. םובמתקני

 סומנו  לא באם וגם בשטח רגילה הסתכלות תוך לגלותם אפשר ואי לעין נראים אינם אם
 ,וכן בחוזה אחר מסמך בכל או הכמויות בכתב ,במיפרטים ,בתכניות האמורים המתקנים

 מכל הנדרשים החפירה אישורי כל את העבודות ביצוע טרם חשבונו על להשיג אחראי יהיה
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 (00 )פרק המוקדמות בפרק האמור על גובר זה בסעיף האמור לביצוען. המוסמכות הרשויות
   .00.03.00 סעיף

 לתנועה הפרעות מניעת

 הפרעה תגרום שלא בדרך ,תיעשה וממנו המבנה מקום אל מטענים שהובלת אחראי הקבלן .28
 הקבלן על יהיה חורגים מטענים להובלת מיוחדים בהיתרים צורך יש ואם ,השוטפת לתנועה

   מכך. הנובעת עלות בכל ישא והוא המוסמכות הרשויות מטעם הדרושים בהיתרים להצטייד

 מיוחדים משאות להעברת הגנה אמצעי

29.   

 במקום כלשהו חפץ להעביר צורך יהיה בחוזה הכלולות העבודות לביצוע אם .29.1
 לכבל ,לצינור ,טלפון לרשת ,חשמל לרשת ,לגשר ,שלכבי נזק לגרום עלולה שההעברה

 לפני ,למפקח בכתב הקבלן יודיע – מיוחדים הגנה באמצעי ישתמשו לא אם ,וכיו"ב
   מתאימים. הגנה אמצעי להבטחת תכניתו ועל ,להעבירו שיש החפץ פרטי על ,ההעברה

 אך יתולתכנ בהתאם ההגנה אמצעי את ,המזמין חשבון על ,לבצע רשאי יהיה הקבלן  .29.2
 בידו שיהיה ולאחר ,לכך ובכתב מראש והמנהל המזמין אישור את שיקבל לאחר ורק

 ..המוסמכות מהרשויות מתאים רישיון

  אחרים קבלנים עם הקשר

30.   

 ביצוע על החוזה קיום תקופת כל במהלך להורות הזכות את לעצמו שומר המזמין .30.1
 קבלנים באמצעות -לא אם ובין זה בחוזה הכלולות עבודות אם בין - באתר עבודות
 ממונה/קבלנים קבלן" )להלן: המפקח או המזמין ידי על אושרה זהותם אשר אחרים
   "(.ממונים

 אחת פי על תבוצע עבודתם לביצוע הממונים הקבלנים עם החוזית ההתקשרות  .30.2
 המזמין: של הבלעדית והחלטתו דעתו לשיקול בהתאם הבאות מהחלופות

 העבודות. לביצוע הממונים הקבלנים עם ישיר בחוזה יתקשר המזמין .30.2.1

 שהמזמין ובלבד העבודות לביצוע ממונים קבלנים עם בחוזה יתקשר הקבלן .30.2.2
 לרבות ,עמו ההתקשרות תנאי ואת הממונה הקבלן זהות את מראש יאשר
  הקבלן. ידי על לו תשולם אשר התמורה סכום

 ממונה/ים קבלן/נים עם ישירות להתקשר יחליט והמזמין היה כי מתחייב  הקבלן .30.3
 כלפי התחייבויותיו יתר מכל לגרוע ומבלי שבנוסף הרי ,לעיל 30.2.1 בסעיף כאמור

  כדלקמן: יפעל הוא זה חוזה לפי המזמין

 הן הממונים לקבלנים ,המפקח הוראות לפי ,נאותה פעולה אפשרות יתן .30.3.1
  אליו. בסמוך והן המבנה במקום

 וידריך עליהם יפקח ,הממונים הקבלנים עם והדוק מלא באופן פעולה ישתף .30.3.2
 שימוש להם ויאפשר ,לעבודתם הקשורות הבנין לעבודות הנוגע בכל אותם

 לעבודתו המשמשים ,אחרים ובמתקנים עבודה במשטחי ,בדרכים ,בפיגומים
 המפקח של לדעתו אשר וההקלות הסיוע ,העזרה כל את להם יגיש ,וכן הוא

 ,פסולת סילוק ,שלו דבציו סביר שימוש ,סימון לרבות ,זה בהקשר מקובלים
 וכדומה. ניקוי

 בהתאם הכל ,הממונים הקבלנים עבודת את המפורט הזמנים בלוח ישלב .30.3.3
 לעיל. 11 בסעיף לאמור ובכפוף
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 לאמור בכפוף המפקח ידי על שייקבעו במועדים הממונים הקבלנים את ישלב .30.3.4
 העבודות עם שלביהן( כל )על עבודתם של הביצוע תהליכי את ויתאם להלן

 מבחינת והן הכללי הארגון מבחינת הן ,זה חוזה במסגרת שלו לביצועו ושנמסר
  הזמנים. לוח

 של פעילותם בעקבות הבנין לעבודות הדרושים התיקונים כל את יבצע .30.3.5
 הגמר. עבודות לגבי והן השלד עבודות לגבי הן וזאת ,הממונים הקבלנים

 על נושהותק ובמתקנים בשירותים השימוש את הממונים לקבלנים יאפשר .30.3.6
 שבמפרט להוראות בהתאם הכל – אחר דבר כל ויבצע וחשמל מים לרבות ,ידו

  והמיוחד. הכללי

 ממונה/ים קבלן/נים עם בחוזה להתקשר לו יורה והמזמין היה כי מתחייב הקבלן .30.4
 יתר מכל לגרוע ומבלי שבנוסף הרי ,לעיל 30.2.2 בסעיף כאמור עבודות לביצוע

  כדלקמן: יפעל הוא זה חוזה לפי המזמין כלפי התחייבויותיו

 ,הממונים הקבלנים עבודות בגין חשבונות ויגיש כמויות יחשב ,מדידות יערוך .30.4.1
 בכך. הכרוך כל על

 כפי עמם ההתקשרות לתנאי בהתאם חלקם את הממונים לקבלנים ישלם .30.4.2
 החשבון פרעון ממועד ימים 7-מ יאוחר ולא המזמין ידי על יקבעו שאלו

 ידי על המתבצעות לעבודות המתייחס החשבון אוה -המזמין ידי על המתאים
 הממונים. הקבלנים

 תחולנה זה סעיף  הוראות לעיל. 30.3 קטן בסעיפים לאמור בהתאם יפעל .30.4.3
   הקבלן. על במלואן

 הממונים הקבלנים לבין הקבלן בין בהתקשרות אין כי מובהר ,ספק הסר למען .30.4.4
 בין חוזהה נשוא העבודות לגבי שהיא אחריות כל המזמין על להטיל כדי

 כלפי הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי בה ואין ,הממונים לקבלנים הקבלן
 שתימסרנה העבודות והן זה חוזה נשוא העבודות הן ,העבודות לביצוע המזמין

 המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות תקין באופן ,הממונים לקבלנים

 כדלקמן: תהיה יםהממונ קבלנים עם ההתקשרות בגין לקבלן המגיעה התמורה .30.5

 המזמין בהם במקרים ממונים קבלנים ידי על שבוצעו עבודות ביצוע בגין .30.5.1
 בהתאם ,רשאי יהיה המזמין– לעיל 30.2.1 בסעיף כאמור ,ישירות עמם יתקשר
 מי של העבודות ביצוע בגין תמורה הראשי לקבלן ליתן ,הבלעדי דעתו לשיקול

 באמור אין עבודתם. רךמע 6% על יעלה שלא בשיעור הממונים מהקבלנים
 סכום כל בתשלום או האמור השיעור בתשלום  המזמין את לחייב כדי לעיל
 שעלולה הנוחות אי בגין ו/או הממונים הקבלנים עבודת בגין לקבלן אחר

 הקבלן של מאחריותו  יגרע לא האמור התשלום אי עבודתם. עקב לו להיגרם
 המותקנים. של התקין למצבם

 לקבלנים הקבלן בין ישירה התקשרות בעקבות שבוצעו עבודות ביצוע בגין .30.5.2
  ביצוע בגין לתמורה זכאי קבלן יהיה - לעיל 30.2.2 בסעיף כאמור הממונים
 עבודות מערך 12% על יעלה שלא בשיעור הממונים הקבלנים של עבודתם

 ינוכה הממונים הקבלנים עבודת בגין הבדיקות דמי הממונים. הקבלנים
 ידי על אחרת נקבע אם אלא למזמין יוגש אשר אשירה הקבלן של מהחשבון

    המזמין.

 לעיל כאמור ממונים קבלנים בהעסקת אין כי עליו ומוסכם לו ידוע כי מצהיר הקבלן .30.6
  מכך. המשתמע כל על הפרויקט של ראשי כקבלן מאחריותו לגרוע כדי

 יםמנהז בלוחות ממונה קבלן כל עמידת מאי כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם .30.7
 זכאי הקבלן יהיה ,המזמין ידי על ישירות מועסק ממונה קבלן אותו כאשר ,שנקבעו
   להלן. 42 בסעיף לאמור ובכפוף בהתאם הפרויקט להשלמת לארכה
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 הפועלים גופים ידי על באתר שתבוצענה עבודות בגין לתמורה זכאי יהיה לא הקבלן .30.8
 מקורות ,מקומית רשות ,בזק ,החשמל חברת כגון חבות ו/או זיכיון ו/או דין כל מכח
 המנויים מהגופים מי ידי על שתינתן להוראה בהתאם ו/או אחרת רלבנטית רשות וכל

   לעיל.

 אליו המצורפים במסמכים או החוזה בהוראות אחר מקום בכל האמור אף על .30.9
 בפרק האמור על גובר זה בסעיף שהאמור הרי ,ממנו נפרד בלתי חלק והמהווים

   .00.06 סעיף (00 )פרק המוקדמות

  העבודה השלמת עם המבנה מקום וניקוי פסולת סילוק

31.  

 מאחת יאוחר לא מקרה ובכל המנהל להוראת בהתאם ו/או לזמן מזמן ,יסלק הקבלן .31.1
 מפעילותו כתוצאה במקום שהצטברה הפסולת כל את המבנה ממקום ,ימים 14 -ל

 עם ישירות שרוהתק אם בין הפרויקט בביצוע המועסקים אחרים קבלנים ופעילות
 ,השטח ניקוי מפעולות כתוצאה הפסולת לרבות ,המזמין עם התקשרו אם ובין הקבלן

 ,מפירוק כתוצאה הפסולת וכן ,העבודה ביצוע לתחילת שקדמו וכו' גרוטאות הרחקת
 במקום. להשאיר הורה שהמפקח לגזם פרט ,עצים של גדיעה או עקירה ,הריסה

 כל את ממנו ויסלק המבנה מקום את בלןקה ינקה ,העבודות ביצוע גמר עם מיד .31.2
 המבנה את וימסור ,שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת ,המיותרים החומרים

 למטרתו. ומתאים נקי כשהוא

 הרשויות ידי על זו למטרה שאושר לאתר ורק אך הפסולת את יסלק הקבלן .31.3
 תשלום וכן ,הסילוק אתר אל הפסולת הובלת דרכי כולל ,לאתר והסילוק ,המוסמכות

 חשבונו. ועל הקבלן של הבלעדית באחריותו הינם ,ותידרש במידה פסולת פינוי אגרת
 ,לעיל 30 בסעיף כמשמעותם כלשהם ממונים קבלנים בין דעות חילוקי של במקרים

 פינוי מועדי בין הפסולת. לסילוק אחר קבלן כל של וחלקו אחריותו את המפקח יקבע
 עם מראש שסוכמו ריכוז בנקודות באתר הפסולת את הקבלן ירכז מהאתר הפסולת
 פעמיים ולפחות ימים 3-ל אחת יעשה הנ"ל הריכוז בנקודות הפסולת ריכוז המנהל.
  בשבוע.
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 עובדים – ה' פרק

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת

32.  

 את ,הפרויקט לביצוע הדרוש האדם כח את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .32.1
 וכל ,וממנו המבנה מקום אל עבורם התחבורה אמצעי את ,זה אדם חכ על ההשגחה

 בכך. הכרוך אחר דבר

 לשם הדרוש במספר ,ואחרים מקצועיים ,מיומנים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .32.2
 ,ברישום צורך יש שלביצועה ובעבודה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט ביצוע
 רשיון בעל או שרשום מי רק להעסיק בלןקה חייב ,דין כל לפי היתר או אשרה ,רשיון

 יהיה המוסמך כוחו-שבא לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן הענין. לפי ,כאמור היתר או
   העבודה. שעות כל במשך הפרויקט ביצוע במקום נוכח

 תשי"ט ,התעסוקה שירות חוק הוראות פי-על עובדים הקבלן יעסיק העבודות לביצוע .32.3
 עבודה שכר ישלם ,עובדים העסקת בדבר אחר חוק כל הוראות פי-על או ,1959 –

 עליהם החלים הקיבוציים בהסכמים לקבוע בהתאם הכול ,העבודה תנאי את ויקיים
 לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף כי מובהר ,ספק כל הסר למען דין. כל פי-ועל

 שיש עובדים ורק אך העבודות ביצוע לצורך להעסיק הקבלן של הבלעדית באחריותו
 העסקה למניעת החוק פי על להעסקתם מניעה אין כי ישראל ממשטרת אישור דםיב

  ותקנותיו.  2001 – תשס"א ,מסוימים במוסדות מין עברייני של

 לקרנות מסים הפרויקט בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן .32.4
 צייםהקיבו ההסכמים פי-על העובד אותו לגבי שייקבע בשיעור סוציאלי ביטוח

 דין. כל פי-ועל עליהם החלים

 קבלני ,עובדיו בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .32.5
 פי-על בעבודה לבטיחות הנוגעות ההוראות אחר ולמלא ורווחתם ועובדיהם המשנה

 בחוק כמשמעותם העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי – חוקית דרישה ובאין ,דין כל
  .1954-התשי"ד ,העבודה לע הפיקוח ארגון

 ושומרון( )יהודה מסוימים במקומות עובדים העסקת בדבר הצו פי על חייב הקבלן .32.6
 במסגרת הנכלל בישוב האזור תושב להעסיק לא 1982 -התשמ"ב ,(967 )מס'

 האישורים וקבלת באיזור העבודה לשכת באמצעות אלא הישראלית ההתיישבות
  המתאימים.

 ומעביד. עובד יחסי לעובדיו ו/או לבינו המזמין בין ואין יעצמא קבלן הינו הקבלן  .32.7
 המשנה קבלני ו/או שלוחי ו/או מעובדי מי כי ,לעיל האמור חרף ,ייקבע בו במקרה

 כי או ,המזמין של עובד הינם הקבלן ידי על שהועסקו הממונים הקבלנים ו/או
 החוק רק לא אך לרבות דין כל פי על העובד כלפי כלשהי בחבות חייב המזמין
 בכל המזמין את ישפה הקבלן ,2011 - התשע"ב העבודה דיני של האכיפה להגברת

 לרבות ,האמורות הוצאותיו סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין בעניין. הוצאתיו
 דרך בכל לגבותו או שהוא זמן בכל ,ממנו לקבלן שיגיע סכום מכל משפטיות הוצאות
   אחרת.

 ,לעיל 13.2 בסעיף המפורטים אלו לרבות ,עובד כל תהחלפ לדרוש רשאי יהיה המנהל .32.8
 הקבלן לדרישה. הסיבה את לפרט עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול  פי על

 ממועד שעות 24-מ יאוחר ולא הדרישה קבלת עם מיד המבוקש העובד את יחליף
 בלבד הקבלן המנהל. ידי על ובכתב מראש אושרה זהותו אשר אחר בעובד הדרישה

 כל מהחלפת כתוצאה ,ייגרמו אם ,שיגרמו בנזקים ו/או בהוצאות ו/או בעלויות ישא
  כאמור. עובד
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 ועבודה חומרים ,ציוד – ו' פרק

  וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת

33.  

 וכל האבזרים ,החומרים ,יםהמתקנ ,הציוד כל את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .33.1
  הדרוש. בקצב הפרויקט של היעיל לביצועו הדרושים האחרים הדברים

 יעברו ,והשלמתו הפרויקט ביצוע למטרת ,הפרויקט למקום שיסופקו החומרים .33.2
  המזמין. לבעלות ,כאמור אספקתם במועד

 ביצוע למטרת הפרויקט למקום הקבלן ידי על שסופקו וחומרים ציוד  .33.3
 הסכמת ללא המבנה/מהאתר ממקום להוציאם רשאי הקבלן אין ,הפרויקטוהשלמתו

 רשאי ,החוזה בתנאי 54 סעיף פי-על למבנה השלמה תעודת ניתנה בכתב. המפקח
 עודפי ואת לו השייכים הארעיים והמבנים הציוד את המבנה ממקום להוציא הקבלן

  החומרים.

 או שלהלן 33.6 בסעיף כאמור ,המפקח ידי על נפסלו וחומרים שציוד מקרה בכל .33.4
 או כולם– 33.1-33.3 סעיפים לפי והחומרים שהציוד ,בכתב הורה שהמפקח במקרה

 ,הפרויקט מאתר להוציאם הקבלן רשאי ,הפרויקט ועלביצ עוד נחוצים אינם - חלקם
 המזמין. בבעלות מלהיות החומרים חדלים ,כאמור הוראה מתן או פסילתם ועם

 בהקדם להוציאם הקבלן חייב ,החומרים או הציוד להוצאת מועד בהוראה נקבע
 רשאי ,זו להוראה הקבלן לאציית כאמור. שנקבע מהמועד יאוחר ולא האפשרי
 ,הקבלן חשבון על ,בעיניו שיראה מקום לכל הפרויקט אתרמ להוציאם המזמין

   להם. שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה לא והמזמין

 בהם להשתמש רשאי והוא ,והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי הקבלן .33.5
 ,החוזה בתנאי 63 בסעיף המנויים מהמקרים אחד בכל אולם ,החוזה ביצוע לצורך
 של השימוש וזכות ,סעיף אותו פי-על לו המוקנות בזכויות להשתמש המזמין רשאי

  כאמור. 63 סעיף פי-על המזמין לזכויות כפופה זה קטן סעיף לפי הקבלן

 וחומרים ציוד של לטיבם המפקח ידי על אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .33.6
  עת. בכל לפסלם רשאי והמפקח ,כלשהם

 בוטל. .34

 והעבודה החומרים טיב

35.  

 ,במיפרטים לאמור בהתאם הפרויקט לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן .35.1
 חדשים יהיו למיניהם החומרים כל החוזה. מסמכי ובשאר הכמויות בכתב ,בתכניות
 של אחד מסוג יותר בתקן מצויים אם בחוזה. שנקבע כפי התקנים לדרישות ויתאימו
 סוג בחוזה נקבע אם פרט ,החומר של המובחר לסוג החומרים יתאימו – חומרים

 המתאים. התקן מתוך אחר

35.2.   

 התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת החומרים .35.2.1
 לפעול מתחייב הקבלן הישראליים. לתקנים בתכונותיהם יתאימו– הישראלי

 הנוגעות להוראות ,לרבות במלואו יםלחומר הנוגע התקן להוראות בהתאם
  בחומרים. השימוש לאופן

 התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לא לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת חומרים .35.2.2
 לדרישות או בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו – הישראלי

  בחוזה. שפורטו
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 או זהבחו נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו מיובאים חומרים .35.2.3
 יתאימולדרישות יבוא או הארץ תוצרת החומרים כל בחוזה. שפורטו לדרישות

 אין שלגביהן מיבוא או הארץ תוצרת חומרים קיימים. באם ישראלים תקנים
 התקנים מכון ע"י המוכרים חוץ תקנים לדרישות יתאימו ישראלים תקנים

 הישראלי.

 על חלה ,לעיל 35.2.1-35.2.3 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.2.4
 הקבלן.

35.3.  

 תקן. תו ישאו ,ישראליים תקנים קיימים לגביהם אשר חומרים .35.3.1

 חומר רק קיים או תקן תו הנושא חומר קיים לא הנדרשים מהחומרים אם .35.3.2
 נושאים שאינם חומרים להציע רשאי הקבלן יהיה – תקן תו הנושא בלבד אחד

  התקנים. לדרישות יתאימו המוצעים שהחומרים בתנאי אולם ,תקן תו

 על חלה ,לעיל  35.3.1-35.3.2 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.3.3
 הקבלן.

 החומרים למקורות ביחס הן ,המפקח של המוקדם אישורו את לקבל חייב הקבלן .35.4
 ,במפורש בזה מוסכם אולם חומרים. אותם לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו יש בהם

 מאותו המובאים החומרים לטיב ראישו משמש המקור אישור אין פנים בשום כי
 אותם אין אם ,מאושר ממקור חומרים משלוחי לפסול רשאי המפקח מקור.

 אלא הקבלן ידי על יירכשו לא הסוגים מכל חומרים למיפרט. מתאימים החומרים
 המפקח. של מוקדם באישור

 אושרו שהחומרים לאחר רק הפרויקט לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן  .35.5
 החומרים עבדה.מ אישור דרוש בהם במקרים ,המעבדה ידי ועל המפקח ייד על

 לצורך הדרושה בכמות ויהיו שאושרו לאלה הבחינות מכל יתאימו הקבלן שיספק
 תואמים אינם שהחומרים המפקח מצא שנקבע. הזמנים לוח לפי העבודה התקדמות
 שאינם םהחומרי את ויסלק העבודה את הקבלן יפסיק ,כאמור שאושרו למדגמים
 אחרת. הורה המפקח אם אלא תואמים

 יתר וכל האחסנה ,והפריקה ההעמסה ,ההובלה ,האריזה פעולות את יבצע הקבלן  .35.6
 ,קלקולם את שימנע באופן ,המבנה למקום החומרים בהבאת הכרוכות הפעולות
 תימנע אשר בצורה יאוחסנו החומרים אחרת. דרך בכל ערכם הפחתת או זיהומם
  אחר. סוג מכל והפרעה רגל והולכי רכב כלי של יתפשחו לתנועה הפרעה

35.7.    

 ,חומרים של דוגמאות לאישורו ויציג המפקח דרישת לפי ,יספק הקבלן .35.7.1
 יחל בטרם או אותם יזמין בטרם ,גוונים לרבות ,ואבזרים ייצור פרטי ,מלאכות
 המבנה. במקום או במפעל העבודות בביצוע או בייצורם

 גמר לאחר עד עליו שיוסכם במקום יישמרו קחהמפ ידי על שאושרו הדוגמאות .35.7.2
 כל המבוצעות. ולעבודות שסופקו לחומרים להשוואה וישמשו הביצוע

  אחרת. בחוזה נקבע אם אלא המזמין רכוש תהיינה הדוגמאות

 במסגרת הדוגמא תימדד ,כדוגמא תחילה הוזמן אבזר או שחומר מקרה בכל .35.7.3
 הדוגמא בעד רק בלןקל ישולם אולם ,הכמויות כתב של המתאים הסעיף

 התקנת בגין הסכום יופחת הדוגמא ממחיר כאשר לביצוע סופית שאושרה
 המתאים. האבזר או המוצר

 חומרים של ,יבואנים או יצרנים ידי על מנופקות ,אחריות תעודות למסור הקבלן על .35.8
 פי-על חובה קיימת שלגביהם החומרים אותם כל עבור ,המבנה למקום המסופקים

 שלא למרות במיפרט כזו דרישה היתה אם או לצרכן אחריות תעודות תמסיר של דין
 דין. פי-על חובה לגביהם קיימת
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 של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה אין – המזמין ידי על מסוימים חומרים סופקו .35.9
  העבודה. לטיב הקבלן

35.10.   

 ידי על המבנה במקום הבדיקות בביצוע המנהל בידי לסייע מתחייב הקבלן .35.10.1
  המפקח. שיורה כפי לכה ,אחרים

 את שתבצע המעבדה את לקבוע הזכות את לעצמם שומרים והמזמין המנהל .35.10.2
 החומרים לטיב הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה ואין ,הבדיקות
 בחוזה. כנדרש והעבודות

 מנהל לדרישות ובהתאם לתקנות בהתאם הנדרשות הבדיקות כל את יבצע הקבלן .35.11
 לשיעור עד הבדיקה תעלות א כוללים המציע בהצעת םוביהנק המחירים הפרוייקט.

 הזוכה. המציע של הסופית הצעתו מסך אחד( )אחוז 1% של כולל

 

    המבנה במקום חומרים

36.   

36.1.  

 את המזמין ישקול ,תשלום עבורם וביקש המבנה למקום חומרים הקבלן סיפק .36.1.1
 ישגי ,הקבלן בקשת את יאשר והמזמין היה לאשרה. מתחייב אינו אך הבקשה
 זה חשבון ועל ,המבנה למקום שסופקו החומרים בגין חשבון למפקח הקבלן

  המזמין. בבעלות הם כאמור שסופקו חומרים שלהלן. 59 סעיף הוראות יחולו

 בהתאם יבוצע פתוח לאתר הקבלן ידי על שסופקו חומרים עבור התשלום .36.1.2
 תערבו למזמין ימציא שהקבלן לאחר רק ,וזאת לעיל 36.1 בסעיף לאמור

 ללא ,החומרים ערך של בגובה – א' בנספח שנקבע בנוסח – בנקאית
 בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה תהיה האמורה הערבות התייקרות.

 יהיה ההצמדה לחישוב הקובע הבסיסי כשהמדד "המדד"( )להלן: למגורים
 למזמין הקבלן ידי על תומצא והיא ,הקבלן הצעת הגשת במועד הידוע המדד

 החומרים. עבור החשבון לתשלום שנקבע המועד לפני יום 15-מ יאוחר לא

 לתשלום שנקבע הזמן לפרק יתווסף ,לחומרים הערבות בהמצאת הקבלן איחר .36.1.3
 שבו זמן פרק אותו ,לחומרים המתייחס מהחשבון חלק לתשלום או החשבון

 ישא לא ,כאמור הנוסף הזמן בפרק והתשלום ,הערבות בהמצאת הקבלן איחר
  כלשהי. ריבית ו/או הצמדה הפרשי

 חלקה( או כולה מומשה ולא )היה לו תוחזר האמורה הערבות ,הקבלן לבקשת .36.1.4
 במבנה/בפרויקט הושקעו המבנה/לפרויקט למקום שסיפק שהחומרים לאחר

  המפקח. או המנהל ידי על אושרה והתקנתם

 כדין ,כאמור שסופקו חומרים דין – שלהלן החוזה בתנאי 62 סעיף לצורך .36.1.5
   אספקתם. בתאריך במבנה/בפרויקט קעווששה חומרים

 שיסופקו בחומרים המבנה/בפרויקט בביצוע ישתמש שהקבלן להורות רשאי המנהל .36.2
 לקבלן. המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם המזמין ידי על

 לביצוע החומרים את יספק שהמזמין קרי ,36.2 בסעיף כאמור הוראה ניתנה .36.3
 ההוראות עליהם יחולו – לכך בהתאם סופקו והחומרים ,מקצתם או כולם ,הפרויקט
  כדלהלן:

 הפרויקט. לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש הקבלן .36.3.1
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 יהיה לא – המבנה/לפרויקט למקום מהם חלק או האמורים החומרים הבאת עם .36.3.2
 אם אלא ,המבנה/מהמקום ממקום ,מהם חלק כל או אותם להוציא רשאי הקבלן

  ח.פקהמ מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל

 בחומרים יוחלפו לא ,מהם חלק כל או האמורים שהחומרים מתחייב הקבלן .36.3.3
 המפקח. מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל אם אלא ,אחרים

 ושהקבלן המזמין ידי על שסופקו החומרים את למזמין להחזיר מתחייב הקבלן .36.3.4
  האמורים. מהחומרים ושארית עודף כל וכן ,הפרויקט לביצוע בהם השתמש לא

 הקבלן חייב ,לעיל 36.3.4 סעיף לפי ,עודפם את או החומרים את הקבלן ירהחז לא .36.4
 ביום השוק למחירי בהתאם המנהל ידי על שייקבע סכום תמורתם למזמין מיד לשלם

   הגבוה. לפי ,המזמין ידי על שולם אשר התמורה למחיר בהתאם או התשלום

 מכוסים להיות שנועדו המבנה חלקי בדיקת

37.   

 להיות שנועד מהמבנה כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את נועמל מתחייב הקבלן .37.1
 המפקח. של הסכמתו ללא ,מוסתר  או מכוסה

 בכתב למפקח הקבלן יודיע ,מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהמבנה חלק הושלם  .37.2
 ולמדוד לבחון ,לבדוק למפקח ויעזור יאפשר והקבלן לבדיקה מוכן האמור שהחלק

 זמן תוך תיערך המפקח בדיקת הסתרתו. או כיסויו יפל מהמבנה האמור החלק את
 הקבלן. הודעת מקבלת סביר

 ,המפקח הוראת לפי ,מהמבנה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח ,יחשוף הקבלן .37.3
 של רצונו לשביעות ,לתיקנו יחזירו מכן ולאחר ומדידתו בחינתו ,בדיקתו לצורך

 המנהל רשאי ,זה קטן יףעס לפי המפקח הוראות אחר הקבלן מילא לא המפקח.
 להחזירו מכן ולאחר מהמבנה חלק בכל חורים ולעשות קידוחים לקדוח ,לחשוף

 לתיקנו.

 אם למעט ,הקבלן על תחולנה לעיל 37.3 בסעיף האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות .37.4
 בוצעה שהעבודה הוכיחו והבדיקות לעיל 37.1 סעיף לפי התחייבותו את הקבלן קיים

 החוזה. להוראות בהתאם

 שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי ,הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות  .37.5
  ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן

  פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק

38.   

  העבודה: מהלך כדי תוך ,עת בכל ,לקבלן להורות רשאי יהיה המפקח .38.1

 ייקבע אשר זמן פרק בתוך ,המבנה ממקום כלשהם חומרים סילוק על .38.1.1
 הבאת ועל ,החוזה לדרישות תואמים אינם שהחומרים מקרה בכל ,בהוראה
   החוזה. לדרישות התואמים אחרים חומרים

 ידי על שהוקם מהמבנה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו ,סילוקו על .38.1.2
  החוזה. תלדרישו בניגוד שבוצעה בעבודה או בחומרים שימוש

 לחומרים בקשר שבוצע ביניים תשלום וכל המפקח ידי על שנערכה בדיקה כל .38.2
  .לעיל 38.1 סעיף לפי המפקח של מכוחו גורעים אינם ,האמורים ולעבודה

 רשאי המזמין יהיה ,לעיל 38.1 סעיף לפי המפקח הוראת אחר הקבלן מילא לא .38.3
 ההוראה בביצוע ותהכרוכ ההוצאות בכל ישא הקבלן הקבלן. חשבון על לבצעה
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 לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלה הוצאות לנכות רשאי יהיה והמזמין
 לגרוע כדי באמור אין ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן

 כל על יסודית הפרה הקבלן ידי על ההוראה מילוי באי לראות המזמין מזכות
 ן.הלשל 63 בסעיף כמפורט מכך המשתמע
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 המבנה ביצוע מהלך – ז' פרק

 הפרויקט ביצוע התחלת

 בביצוע וימשיך ,העבודה התחלת בצו לכך שייקבע בתאריך הפרויקט בביצוע יתחיל הקבלן .39
 הנזכר הזמנים ללוח ובהתאם בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט להשלמת הדרוש בקצב

  החוזה. בתנאי 11 בסעיף

 באתר הקבלן ומעמד הקבלן לרשות המבנה מקום העמדת

40.  

 יעמיד ,הוראה אותה מתן במועד או ,הפרויקט בביצוע להתחיל ההוראה מתן לפני .40.1
 להתחלת הדרוש ממנו חלק אותו את או הפרויקט מקום את הקבלן לרשות המנהל
 החוזה. בתנאי 11 בסעיף הנזכר הזמנים ללוח בהתאם והמשכו הפרויקט של ביצועו
 ממקום נוספים חלקים ,לזמן מזמן ,לןהקב לרשות המנהל יעמיד מכן לאחר

  האמור. הזמנים ללוח בהתאם הפרויקט לביצוע שיידרש כפי הכל ,הפרויקט

40.2.  

 ביצוע לצורך מטעמו למי ו/או לקבלן נתונה ,באתר להימצאות הרשות .40.2.1
 ,מטעמו למי ו/או לקבלן להעניק כדי בה ואין בלבד החוזה פי על העבודות
 במבנים ו/או במתקנים ו/או באתר כלשהי זכות ,במשתמע ו/או במפורש

 מתחייב הקבלן  עיכבון. ו/או חזקה זכות לגרוע ומבלי לרבות ,בו הנמצאים
 ועובדיהם מטעמו המשנה קבלני ,הממונים הקבלנים ,שעובדיו ידאג כי ,בזאת

 או המזמין לדרישת בהתאם ו/או העבודות ביצוע גמר עם מיד האתר את יפנו
  בעניין. המנהל

 קבלני ו/או הממונים הקבלנים ו/או שעובדיו לכך לדאוג יבמתחי הקבלן .40.2.2
 הסכמתו את קיבלו אם זולת ,באתר ילונו לא עובדיהם ו/או מטעמו המשנה

 המקומית הרשות להוראות בכפוף ,לכך ובכתב מראש המנהל של המפורשת
  והדין.

מובהר בזאת כי במתחם בית וואהל מתקיימת עבודות בינוי ושימור נוספות ע"י  .40.3
בלן קיים. באחריות המציע הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הקיים ק

ל הנוגע לשטחי התארגנות ודרכי מעבר. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים בכ
בדק הקבלן מאשר בזאת כי הוא  .מפקח מטעם המכללה בלבדתקבע החלטתו של ה

ת האתר שבו הן את כל הכרוך והקשור בביצוע העבודות, לרבוו בעצמם ועל חשבונ
כמו גם את מסמכי המכרז, ולרבות כל  שטחי היערכות והתארגנות, אמורות להתבצע,

וא נתון משפטי, תפעולי או עסקי, הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מל
יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע  קבלן, והחוזהעפ"י ה קבלןהתחייבויות ה

א באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו הכלול במסמכי המכרז והמכללה לא תיש
 .ו/או כל צד ג' בשל הסתמכות על מידע כאמור קבלןל
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 הפרויקט השלמת מועד

41.   

 יתחיל שמנינה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט את להשלים מתחייב הקבלן .41.1
   העבודה. התחלת בצו העבודות ביצוע לתחילת  שנקבע מהתאריך

 כל של השלמתו לגבי בחוזה מפורש תנאי לכל בכפוף ההינ לעיל 41.1 סעיף הוראת .41.2
 בחוזה. שנקבעה המסוימת התקופה תוך מהפרויקט מסוים חלק

 בהתאם ,הפרויקט להשלמת המועד קוצר או המבנה/הפרוקיט להשלמת ארכה ניתנה .41.3
  לכך. בהתאם הפרויקט להשלמת המועד ישתנה ,שלהלן 42 לסעיף

  הפרויקט להשלמת קיצור או ארכה

42.   

 של ביצועה את המחייבת  שינויים לביצוע המנהל או המזמין ידי על הוראה התנני .42.1
 או הפרויקט השלמת מועד קביעת לצורך בחשבון שהובאה לזו שונה או נוספת עבודה

 ,החוזה בתנאי 46 סעיף לפי ,הפסקתה או מהעבודה חלק של ביטולה את המחייבת
 במועד השינוי את בה עבולק ,הקבלן בקשת לפי או הוא ביוזמתו ,המנהל רשאי

 הפרויקט. השלמת

כל עבודה אשר תידרש ע"י מנהל הפרויקט בין אם סוכם עליה מחיר מובהר בזאת כי 
כטענה ע"י הקבלן כעיכוב תקבל תבוצע מידית וכל עיכוב בביצועה לא תובין אם לאו 
 .ותחשב כנגד הקבלן מצד המזמין

 הקבלן רשאי ,בלבד במזמין יותלוהת מנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם .42.2
 ,בכתב בהודעה הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה לבקש
 שלהלן.  42.4 בסעיף לתנאים בכפוף

 שלדעת אחרות מנסיבות כתוצאה או עליון כח ידי על הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.3
 ,העיכוב את ענולמ אפשרות לו היתה ולא עליהם שליטה לקבלן היתה לא המזמין

 הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה לבקש הקבלן רשאי
 ו/או שביתה ו/או בשטחים סגר שלהלן. 42.4 בסעיף לתנאים בכפוף ,בכתב בהודעה
 פועלים ו/או השטחים מן פועלים בהעסקת הכרוכה אחרת בעיה כל ו/או השבתה

 אין עליהן. שליטה היתה לא שלקבלן נסיבות או עליון כח בגדר תחשבנה לא זרים
 כח בגדר נופלות אינן אשר הנסיבות של סגורה רשימה להוות כדי דלעיל בפירוט

 עליון.

  כדלהלן: יהיו הפרויקט להשלמת ארכה למתן יםהתנא .42.4

 יומן לרבות ,המזמין של רצונו לשביעות ,ראיות להביא חייב יהיה הקבלן .42.4.1
  הפרויקט. בביצוע כובלעי גרמו אירעו אשר שהנסיבות ,העבודה

 אירוע מיום יום 30 בתוך כאמור לארכה בקשתו את להגיש חייב יהיה הקבלן .42.4.2
 את הקבלן הגיש לא הפרויקט. בביצוע לעיכוב ,,לדעתו שגרמו הנסיבות
 החוזה ביצוע שתקופת לכך שהסכים כמי הקבלן את יראו ,במועד הבקשה
 לדון רשאי יהיה זמיןמה כי בזאת מוסכם ,לעיל האמור אף על בעינה. תישאר

 לאחר הוגשה הבקשה אם גם הארכה שיעור את ולקבוע כאמור ארכה במתן
 הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן בתנאי ,האמורים הימים 30 תום

    בבקשתו. לאיחור
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 ,לעיל 42.2 קטן בסעיף המפורטות מהנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.5
 בשיעור תקורה הוצאות –לעיל 42.4 בסעיף לתנאים בכפוף – לקבלן המזמין ישלם

 הנוסחה לפי החישוב על יעלו לא מקרה ובכל ,הקבלן לבין המזמין בין במו"מ שייקבע
 שלהלן:

 

T1

T0
x K0 - K1PQ = x

 

  Q  = התקורה; הוצאות 

  P = עשרוני: כשבר המבוטא המוסכם ההוצאות אחוז 
  

 ;2% – סגור באתר    

 ;3% – פתוח באתר    

  0K = מע"מ; ללא ,החוזה וםסכ 

  1K = התייקרות; וללא מע"מ ללא ,בסיס במחירי הביצוע סכום 

  0T = החוזית; הביצוע תקופת  

T1          =           לעיל 42.2 לסעיף בהתאם שניתנו ארכות כולל ,הביצוע תקופת 
 שתיהן. מבין הקצרה – בפועל הביצוע תקופת או

 

 בביצוע זמנית הפסקה של התקופה בחשבון ויובא לא 1T הביצוע תקופת בחישוב .42.6
 התחלת בצו שנקבע התאריך שבין התקופה וכן ,החוזה בתנאי 46 סעיף לפי הפרויקט
   הפרויקט. במקום בפועל העבודה התחלת תאריך לבין העבודה

 כפוף הסופי החשבון שכר סילוק עם לקבלן ישולמו 42.5 סעיף לפי התקורה הוצאות 
 הקבלן ידי על יוגש אשר הסופי בחשבון התקורה הוצאות לתשלום הבקשה להכללת
 החוזה. בתנאי 60 לסעיף בהתאם

 בגין מלא פיצוי מהווה ,לעיל 42.5 סעיף לפי הנוספות התקורה הוצאות עבור התשלום .42.7
 למקום מחוץ והן המבנה במקום הן ,הביצוע התמשכות עקב הקבלן הוצאות כל

 פיצוי או תוספת לכל זכאי הקבלן יהיה לא ,לעיל כאמור לפיצוי ומעבר ,הפרויקט
 נגרם בו מקרה בכל כי מובהר ספק הסר למען הפרויקט. ביצוע התמשכות עקב נוסף

 לפיצוי הקבלן זכאי יהיה לא ,עליהן חל אינו 42.2 סעיף אשר בנסיבות ביצוע עיכוב
  אלו. בנסיבות דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל על מוותר והוא העיכוב בגין כלשהו

 חול בימי היום בשעות עבודה

43.   

 בשעות הפרויקט בביצוע עבודה תיעשה לא ,אחרת במפורש בחוזה הותנה אם פרט .43.1
  דין. לכל בכפוף אלא ישראל ומועדי שבת בימי או הלילה

 ללא ,הדברים מטבע ,להיעשות שצריכה עבודה על חלות 43.1 סעיף הוראות אין .43.2
 נפש להצלת נמנעת ובלתי הכרחית שהיא עבודה כל או ,רצופות במשמרות או הפסק

 כך על להודיע הקבלן על כזו עבודה של במקרה ואולם ,המבנה לביטחון או רכוש או
   לביצועה. כתנאי דין לכל בהתאם ויפעל למפקח מיד
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  המבנה ביצוע קצב החשת

44.   

 שנקבע מכפי הפרויקט ביצוע קצב את להחיש ,עת בכל ,המנהל לדעת ,צורך היה .44.1
 ביצוע להחשת לפעול מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה - לנההמ יפנה ,תחילה

 ,העבודה לשעות הנוגעות המנהל הוראות כל אחרי ולמלא לדרישה בהתאם הפרויקט
 היום שעות בכל העבודה ביצוע לגרוע ומבלי לרבות ,העבודה ושיטות העבודה ימי

 וכיוצ"ב. ודהבע חומרי ,כלים ,ציוד ,האדם כח תגבור ,במשמרות עבודה ,והלילה
 הקבלן באחריות לדין. בכפוף ,כאמור  המנהל והוראות לדרישת בהתאם יפעל הקבלן
 הרלבנטיות הרשויות מטעם הדרושים ההיתרים כל את חשבונו ועל בעצמו להשיג
 בשעות לעבודה היתרים זאת ובכלל האמורות לדרישות בהתאם העבודה לביצוע
    הלילה.

 הפרויקט ביצוע קצב החשת בגין פיצוי ו/או ורהמת לקבלת זכאי יהיה לא הקבלן .44.2
 קצב את להחיש שיידרש האפשרות כי ,בזאת מצהיר הקבלן לעיל. 44.1 בסעיף כאמור

 והוא החוזית התמורה סכום בקביעת בחשבון ידו על נלקחה ,לעיל כאמור העבודה
 ןיב שנקבעה החוזית לתמורה מעבר נוספת תמורה ו/או פיצוי כל לדרוש שלא מתחייב
 ו/או המשתמע ו/או הנובע כל בגין ו/או העבודה ביצוע קצב החשת בגין הצדדים

   בכך. הכרוך

 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

45.   

 שלב או מהפרויקט מסוים חלק כל או הפרויקט ביצוע את הקבלן ישלים לא אם .45.1
 לפי רהבקיצו או בהארכתה בהתחשב ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך ביצועו משלבי

 מראש וקבועים מוסכמים  כפיצויים למזמין הקבלן ישלם ,החוזה בתנאי 42 סעיף
  לעיל. 16 בסעיף ומוסכם מפורטכ

 מכל לעיל 45.1 בסעיף האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין  .45.2
 לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו או מהמזמין עת בכל לקבלן שיגיע סכום

 לתשלום המאושר הביניים מחשבון ניכויו באמצעות או ערבויות וטחיל באמצעות
 פוטרים אינם גבייתם או ניכויים ,הפיצויים תשלום שלהלן. 59 בסעיף כאמור לקבלן

 מכל ו/או זו בחוזה הנקוב במועד הפרויקט את להשלים מהתחייבותו הקבלן את
  החוזה. לפי אחרת התחייבות

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המנהל נתן כולו הפרויקט השלמת לפני אם .45.3
 ,האמור בחלק השתמש או החזיק והמזמין ,החוזה בתנאי 54 סעיף לפי ,מהפרויקט

 מהפיצויים יחסי חלק ,האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל לגבי יופחת
 חלק שבין היחסי הערך לפי ,לעיל 45.1 בסעיף האמורים מראש והקבועים המוסכמים

  כולן. כולו/העבודות המבנה לבין האמור הפרויקט

 עבודה הפסקת

46.   

 לפי ,לצמיתות או מסוים לזמן ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע את יפסיק הקבלן .46.1
 ,בהוראה שיצוינו ולתקופה לתנאים בהתאם ,המזמין או המנהל מאת בכתב הוראה

 לפי– ןהמזמי או המנהל ידי על לו ניתנה אם אלא הפרויקט ביצוע את יחדש ולא
  כך. על בכתב הוראה - העניין

 באמצעים הקבלן ינקוט ,46.1 סעיף לפי ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק .46.2
  המפקח. ידי על שיאושרו כפי ,הצורך לפי ולהגנתו הפרויקט להבטחת
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 בסעיף כאמור הפרויקט ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות  .46.3
 כלשהו פיצוי ו/או תשלום לקבלת זכאי יהיה לא והוא בלבד לןהקב על תחולנה ,46.1

  כזה. במקרה

 עבודה התחלת צו שניתן אחרי ,לצמיתות ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק  .46.4
 הקבלן יהיה – בפועל הפרויקט בביצוע החל והקבלן ,החוזה בתנאי 39 סעיף פי על

 הפסקת למועד עד בפועל שביצע העבודה עבור התמורה את מהמזמין לקבל זכאי
 ,כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט סופי לסילוק וזאת העבודה

 העבודה ערך קביעת לצורך רווחים. והפסד הוצאותיו לרבות ,הכלל מן יוצא ללא
 ממנו חלק כל או הפרויקט לגבי סופיות מדידות תעשנה ,הקבלן ידי על בפועל שבוצעה

 ייקבע ,הקבלן ידי על בפועל שבוצעה העבודה ערך הענין. לפי הכל ,הופסקה שהקמתו
  העבודה. הפסקת מיום יום 45 תוך המנהל ידי על

 ולאחר לעיל 46.4 בסעיף כאמור ,לצמיתות ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק  .46.5
 ביצוע את לחדש המזמין ידי על הוחלט ,כאמור הביצוע הפסקת על ההודעה מתן

 והמזמין העבודה בביצוע להמשיך זכות לקבלן תהיה לא ,מקצתו או כולו ,הפרויקט
 - חלקו או כולו– הפרויקט ביצוע השלמת לשם קבלן כל עם להתקשר רשאי יהיה
 בגין אחרת כספית תמורה כל ו/או פיצוי כל לקבלת זכות תהיה שלקבלן מבלי

   המזמין. של זו החלטתו

 הצדדים ידי על בזכויות שימוש אי או שימוש

47.  

 תהווה לא ,מסוים במקרה זה חוזה מהוראות לסטות מהם אחד או הצדדים הסכמת .47.1
 אחר. למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים

 במקרה זה חוזה לפי להם הניתנות בזכויות מהם אחד או הצדדים השתמשו לא .47.2
 זו מהתנהגות ללמוד ואין אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין ,מסוים

 זה. חוזה לפי וחובות זכויות על כלשהו ורוית
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 והפחתות תוספות ,שינויים – ח' פרק

   הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלות ,הקטנות ,שינויים 

 שינויים

48.   

 או במבנה שינוי כל ביצוע על עת בכל בכתב להורות  רשאים המזמין או המנהל .48.1
 אחר למלא בזאת מתחייב והקבלן  - חלקן או כולן – בפרויקט או בעבודות

 נמסרה טרם אם גם– המבוקש השינוי את לאלתר לבצע מתחייב הקבלן  ההוראה.
 למנוע מנת על  שניתנה ובלבד - כנדרש המזמין או המנהל ידי על בכתב הודעה לו

   אדם. חיי או המבנה סיכון

 מי של הגדלה משמעותה אשר ,לעיל 48.1 בסעיף כאמור שינוי לביצוע הוראה .48.2
 מהכמות 50% על העולה בשיעור המצ"ב הכמויות בכתב הנקובות מהיחידות

מעלות הסעיף, לפי הגבוה מבין  50%או  הכמויות בכתב יחידה לאותה הנקובה
 תוגדר המצ"ב הכמויות בכתב מלכתחילה כלולה שאיננה עבודה ביצוע אוהשניים, 
  חריגה"(. "עבודה )להלן: חריגה עבודה לביצוע כהוראה

 הפרויקט צועיב בהיקף הגדלת או הקטנת

 חייב שיהיה ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי ,על בכתב לקבלן להורות רשאי המזמין .48.3
 הקטנת על או העבודות ו/או הפרויקט ביצוע היקף הגדלת על ,החלטתו את לנמק
 הקטנת על זאת ובכלל מהעבודות חלק ביטול על ו/או העבודות ו/או הפרויקט ביצוע

 דחיית על או הכמויות כתב מסעיפי אחד מכל יותכמו של כליל ביטול או הגדלת או
 והקבלן וכיוצ"ב בשלבים העבודה ביצוע על או - חלקן או כולן– העבודות ביצוע מועד

  ממנו. לגרוע ולא 48 סעיף הוראת על להוסיף בא האמור בהתאם. לפעול מתחייב

 – לעיל 48.3 בסעיף המנויים מהמקרים אחד כל בהתקיים - זכאי יהיה הקבלן  .48.4
 בהתאם  לו תשולם הנ"ל התמורה בפועל. שביצע העבודה חלקי בגין ורק אך לתמורה
 בכלל זה חוזה להוראות בכפוף הכמויות בכתב הנקובים הרלבנטיים היחידה למחירי

 דרישה ו/או תביעה כל לו תהיה לא כי בזאת מתחייב הקבלן בפרט. שלהלן 52 וסעיף
 כל בגין ו/או האמורה המזמין לטתחה בגין לכך מעבר פיצוי ו/או תמורה לקבלת
  ממנה. המשתמע ו/או הנובע

 המזמין ,לעיל 48.2 בסעיף כהגדרתה חריגה עבודה בגדר יהיה הנדרש והשינוי במקרה .48.5
 למנגנון בהתאם תהיה לא בגינה התמורה כי לקבוע הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי

 לאותה לבנטייםרה היחידה היחידה/מחירי מחיר אלא לעיל 48.4 בסעיף הקבוע
    שלהלן. 49 בסעיף הקבוע המנגנון פי על יקבעו חריגה עבודה

 שינויים הערכת

49.   

 ,חריגה כעבודה מוגדר אינו אשר 48 בסעיף לאמור בהתאם שבוצע שינוי כל של ערכו .49.1
 לא הכמויות. בכתב הנקובים הרלבנטיים היחידה/היחידות מחיר/מחירי לפי ייקבע
 השינוי של ערכו לקביעת הדרושים יחידה/יחידות מחירימחיר/ הכמויות בכתב נקבעו

 בסעיף הקבוע למנגנון בהתאם החסרים היחידה/היחידות מחיר/מחירי ייקבעו –
 של ערכו קביעת אי מפאת השינוי של ביצועו את לעכב רשאי אינו הקבלן שלהלן. 49.2

כעיכוב  מובהר בזאת כי עיכוב מפאת אי קביעת ערכו של השינוי לא יחשב השינוי.
 מצד המזמין. 

 היחידה/יחידות מחיר או לעיל 49.1 בסעיף כאמור ,החסר היחידה/היחידות מחיר .49.2
 שלוש מבין הנמוך המחיר בשווי יהיה ,לעיל 48.2 בסעיף כהגדרתה חריגה עבודה עבור

  הבאות: החלופות
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  קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר .49.2.1
  .סופית תהיה הפרויקט מנהל של קביעתו ,זה בעניין החסר ידההיח מחיר

 במחירון הכמויות כתב סעיפי בגוף הנקוב נטו מהמחיר 85%-ל השווה סכום .49.2.2
-ב בעניין הנקוב מהתעריף 85%-ל השווה סכום או שיפוצים( )לא "דקל"

-ו )"דקל" השונים במחירונים להשוואה הרלבנטי המחיר המשולב". "המאגר
 העדכנית במהדורה החסרה ליחידה המתאים המחיר יהיה לב"(שוהמ "המאגר

 עבודות בגין תוספת ללא ,השינוי לביצוע הבקשה למועד נכון המחירונים של
 אחרת תוספת כל ו/או  אזור תוספת ו/או התייקרות תוספת ו/או קטן בהיקף

 ראשי. קבלן עבור תוספת ו/או

 מחיר את לקבוע יתןנש אף על כי להחליט רשאי המזמין ,האמור אף על .49.2.3
 יקבע המחיר ,לעיל המפורטות מהחלופות יותר או אחת פי על הנדרש היחידה

  .שלהלן 49.3 בסעיף הקבוע המנגנון פי על

 לביצוע הנדרש היחידה מחיר לקביעת מתאימים סעיפים  המנהל לדעת ,נמצאו לא .49.3
  המנהל ייד על ערכם ייקבע ,לעיל 49.2 בסעיף הקבוע המנגנון באמצעות  השינוי

 מפורט מחירים ניתוח על וכן בעניין המנהל לדעת מקובלים שוק מחירי על בהסתמך
 )חשבוניות ואסמכתאות פירוט ויכלול המנהל לאישור הקבלן ידי על שיוגש

 בביצוע שהושקעו והחומרים העבודות לערך ,החומרים( נרכשו מהם מהספקים
 לתשלום ,כאמור והעבודה החומרים לעלויות בנוסף זכאי יהיה הקבלן השינוי.
 ,וזאת והחומרים העבודה מערך 12% עד של בשיעור נוספת פעמית חד תמורה

 כל ושל הקבלן של הכלליות הוצאותיו כל בעבור ומוחלטת שלמה ,סופית כתמורה
 הוצאות ,עבודה ניהול בגין הוצאותיו לגרוע ומבלי לרבות ,מטעמו המשנה קבלני

 האמור בגין לקבלן המגיעה התמורה שיעור .מותבשל ורווח מימון ,תקורות ,אתר
 תהיה בעניין המנהל החלטת הבלעדי. דעתו לשיקול בהתאם המנהל ידי על תיקבע
   ומוחלטת. סופית

 יומית עבודה תשלומי

50.   

 עבודה לפי שתיעשה עבודה של ביצוע על  בכתב – העניין לפי– המנהל או המזמין הורו .50.1
 ישולם אשר הסכום יקבע במסגרתו אשר מו"מ המנהל לבין הקבלן בין יערך יומית
 וערך העבודה ערך על בהתבסס יערך המו"מ האמורה. העבודה ביצוע בעד לקבלן

 על המעידים הקבלן ידי על יוגשו אשר למסמכים בהתאם המבנה במקום החומרים
   הערך.

 על ,השאר בין ,המנהל ידי על ייקבעו זה סעיף לצורך החומרים וערך העבודה ערך  .50.2
 הבאים: הפרטים נרשמו בהן הקבלן שניהל רשימות יסוד

 בעבודה; שהושקעו החומרים כמויות .50.2.1
 ושעות העבודה ימי וכן במקצוע סוגיהם ,מקצועותיהם ,העובדים שמות .50.2.2

 העבודה;
 הובלה; הוצאות .50.2.3
 כבד; מכני ציוד הוצאות .50.2.4
  העבודה. לביצוע הקשורות אחרות הוצאות .50.2.5

 בשני למפקח תימסרנה 50.2.5 ,50.2.4 ,50.2.3 ,50.2.1 בסעיף כאמור הרשימות .50.3
 למפקח תימסר 50.2.2 קטן בסעיף כאמור העובדים ורשימת ,שבוע כל בסוף ,עותקים

 בדיקתו לאחר ,רשימה מכל העותקים אחד עבודה. יום כל לאחר ,עותקים בשני
 לתשלום. הגשתו לשם לקבלן יוחזר ,המפקח של ואישורו

 בוטל.   .51
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 מדידות – ט' פרק

 יותכמו מדידת

52.   

 לביצוע הדרושות הכמויות של בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות .52.1
 מילוי לצורך בפועל לבצען הקבלן שעל הסופיות ככמויות לראותן ואין הפרויקט

  החוזה. לפי התחייבויותיו

 ידי על שתעשנה מדידות סמך על תיקבענה החוזה לפי בפועל שבוצעו הכמויות  .52.2
 חישובי סמך על ו/או הכמויות בכתב המפורטת לשיטה בהתאם והקבלן המפקח
 המדידות כל הענין. לפי הכל ,המפקח ידי על ויאושרו הקבלן ידי על שיוגשו כמויות

 המפקח ידי על ותיחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או המדידות בספר תירשמנה
 והקבלן.

 על לקבלן אשמר הודעה המפקח יתן ,מקצתו או כולו ,המבנה את למדוד בואו לפני  .52.3
 או הנקוב במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן ,לו הרצוי המועד ועל כן לעשות כוונתו
 וכן ,הדרושות המדידות את לבצע לנציגו או למפקח ולעזור זה לצורך כוח-בא לשלוח
 ולהמציא ,חשבונו על ,המדידות לביצוע הדרושים והציוד האדם כח את לספק

 לכך. בקשר הדרושים הפרטים את למפקח

 או המפקח רשאי – המדידות ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו-בא או הקבלן נכח לא  .52.4
 של הנכונות כמדידות האלה המדידות את ויראו ,בהעדרם המדידות את לבצע נציגו

 סביר טעם נתן הקבלן אם אולם עליהן. לערער רשאי יהיה לא והקבלן ,הכמויות
 ,כאמור המדידות לביצוע שנקבע דועהמ לפני למפקח הודעה כך על ומסר להעדרו

 לעיל. 52.3 בסעיף כאמור שיקבע יותר מאוחר למועד המדידות ביצוע יידחה

 7 תוך ,בכתב לערער הוא רשאי – המדידות ביצוע במועד כוחו-בא או הקבלן נכח .52.5
 הכמות של שניה מדידה לביצוע מועד יקבע והמפקח ,שנמדדה כמות כל על ,ימים

 לבין הקבלן בין דעות חילוקי יישארו השנייה המדידה אחרי גם אם האמורה.
 סופית. תהיה וקביעתו הכמויות את המנהל יקבע ,המפקח

 תבוצענה שהמדידות ביקש והקבלן למדידה מוכן ,מקצתו או כולו ,המבנה היה  .52.6
 סבירות. מסיבות אלא המדידה ביצוע את המפקח ידחה לא – בהקדם

 יסוד מחירי

 במקום נטו מחיר פירושו: ,מוצר או חומר לגבי ,יסוד" "מחיר בחוזה נקבע שבו מקום בכל .53
 ,הובלה ,פריקה ,העמסה הוצאות בחשבון להביא מבלי – מוצר או חומר שלאותו רכישתו

 או הכמויות בכתב נקוב מחיר שאותו כפי וכיו"ב האחרות והוצאותיו מימון ,קבלן רווח ,פחת
  החוזה. ממסמכי אחר מסמך בכל

 התוספת או ההנחה יחולו לא ,החוזה לשכר תוספת לקבלן ניתנה או הנחה הקבלן נתן .53.1
 לטיב ,האספקה למקור בנוגע המפקח אישור את לקבל חייב הקבלן היסוד. מחירי על

 למחירם. והמוצר החומר

 ,שובר,קבלה ,חשבון ,מחיר הצעת כל ,דרישתו לפי ,למפקח להמציא מתחייב הקבלן .53.2
 החוזה שכר לקביעת הנוגעים וכיוצ"ב לספקיו תשלום תנאי לרבות מס חשבונית

   הנ"ל. הסעיף שיחול במקרה
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 ותיקונים בדק ,השלמה – י' פרק

  לפרויקט גמר ותעודת אכלוס אישור טופס וקבלת למבנה השלמה תעודת

54.   

 ,המבנה בבדיקת יתחיל והמפקח בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע – המבנה הושלם .54.1
 יום 30 תוך האפשר במידת הבדיקה את ליםויש ,ההודעה קבלת מיום יום 15 תוך

 המנהל יתן – החוזה לדרישות מתאים המבנה את המפקח מצא בה. שהתחיל מהיום
 רשימת לקבלן המפקח ימסור – לא ואם הבדיקה; תום עם השלמה תעודת לקבלן

 סבירה תקופה תוך לבצעם חייב והקבלן ,הדרושים ההשלמה עבודות ו/או התיקונים
   המפקח. ידי על לכך שתיקבע

 בו ולהשתמש במבנה להחזיק המזמין של מזכותו גורע ,לעיל 54.1 בסעיף האמור אין  .54.2
 תעודת ניתנה ולא ההשלמה ו/או התיקונים עבודות במבנה בוצעו טרם אם גם

 התקופה תוך ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את לבצע חייב והקבלן ,השלמה
  המפקח. ידי על לכך שנקבעה

 על שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את הקבלן ביצע לא  .54.3
 ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את לבצע רשאי המנהל יהיה ,המפקח ידי

 עבודות ו/או התיקונים ביצוע הוצאות לנכון. שימצא אחרת דרך בכל או בעצמו
 מהן 12% של בתוספת ,אלה הוצאות ינכה והמזמין הקבלן חשבון על יהיו ההשלמה
 מהקבלן אותן יגבה או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ,משרדיות להוצאות כתמורה

 את לעיונו לקבל זכאי יהיה הקבלן ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל
 האמורות. ההוצאות פירוט

 מהמבנה/מהפרויקט מסוים חלק להשלים הקבלן על בחוזה מפורש תנאי לפי אם  .54.4
 חלק שהושלם או כולו הפרויקט להשלמת שנקבע הסופי התאריך לפני יםמסו במועד
 להשתמש או בו להחזיק עומד או בו השתמש ,בו החזיק והמזמין מהפרויקט כלשהו

 והוראות ,האמור מהפרויקט חלק לגבי השלמה תעודת לדרוש הקבלן רשאי ,בו
 כלגבי נהמהמב חלק לגבי השלמה תעודת מתן על יחולו שלעיל הקטנים הסעיפים

 כולו/הפרויקט. המבנה

 של הבלעדית באחריותו ,לעיל 54.1-54.4 בסעיפים מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף  .54.5
 אישור למתן כתנאי והמנהל הרשויות ,הדין ודרישות התנאים כל אחר למלא הקבלן

 עבור לפרויקט גמר תעודת ו/או (4 )טופס אכלוס אישור טופס לקבלת מהם מי מצד
   לעיל. 54.4 בסעיף כאמור ,העניין לפי ,וחלק או המבנה כל

 ימציא ,הצדדים בין יוסכם אשר אחר מועד בכל או למבנה השלמה תעודת קבלת עם .54.6
 לפקודת ערוכה מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית ערבות המזמין לידי הקבלן

 בשיעור – זה לחוזה א' כנספח המצ"ב בנוסח – טיב( )ערבות הבדק לתקופת המזמין
 שנתיים. של לתקופה מע"מ( ללא) העבודות ביצוע בגין הסופי השכר רךעמ 5% של

 ימציא ,העבודות ביצוע בגין הסופי שכרו לקבלן אושר  טרם האמור ובמועד היה
 השכר מערך 5% של בשיעור - האמור בנוסח – )טיב( בדק ערבות למזמין הקבלן
 של לתקופה (מע"מ ללא) העבודות ביצוע בגין המזמין ידי על המשוער הסופי

 לתיקון הקבלן ידאג ,להלן 60 בסעיף כאמור לחוזה סופי שכר קביעת עם שנתיים. 
    בהתאם.  הערבות סכום

 התיקונים לביצוע בכפוף ,הראשונה הבדק שנת בתום להורות המזמין בסמכות
 שיעור הפחתת על המזמין של המלאה רצונו לשביעות הקבלן ידי על במבנה שיידרשו
  מע"מ(. ללא) הסופי השכר מערך 2.5%-ל השנייה הבדק לשנת איתהבנק הערבות

 כל ביצוע את השלים לא הקבלן כי יסתבר הבדק תקופת לסיום הסמוך ובמועד היה
 יאריך ,והמזמין המנהל רצון לשביעות ממנו נדרשו אשר הליקויים/ התיקונים

 לתקופה קהבד ערבות תקופת את - הבלעדי שיקולו פי ועל לפעם מפעם -  המזמין
 כל כי המנהל אישור קבלת לאחר רק לקבלן תוחזר הבדק ערבות נוספת.

 לא שהערבות ובתנאי רצונו לשביעות הקבלן ידי על תוקנו הליקויים/התיקונים
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 הערבות רק תוחזר חלקי מימוש של שבמקרה ,כך – חלקה או כולה– מומשה
  שנותרה. המוקטנת

 עבודות בגין בדק ערבות למכללה ימציא הקבלן– איטום עבודות  בגין  בדק ערבות .54.7
 גובה ,חודשים 36 של נוספת לתקופה ,המבנים עבור השנייה הבדק שנת בסיום איטום

 האיטום פרק של הסופי השכר מערך  מע"מ( ללא) 10% של בשיעור יהיה הערבות
 בפרויקט

 ותיקונים בדק

55.  

 אחרת תקופה כל או חודשים 24 של תקופה פירושה: הבדק תקופת ,החוזה  לצורך .55.1
 של מניינה יותר. הארוכה התקופה לפי ,בדין או החוזה של אחר מסמך בכל שנקבעה

 ,למבנה ההשלמה בתעודת כמצוין העבודה השלמת מיום יתחיל הבדק תקופת
 המבנה של שונים חלקים לגבי השלמה תעודת של במקרה או לעיל 54 לסעיף בהתאם

   ההשלמה. ותבתעוד כמצוין חלקים אותם של השלמתם מיום –

 או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם אשר פגם או נזק ,הבדק תקופת תוך ,במבנה נתהווה .55.2
 נזק כל לתקן הקבלן חייב –לעיל (9)35 בסעיף לאמור בכפוף ,פגומים בחומרים שימוש

 תוך שנתהווה פגם או נזק לגבי הדין הוא ,המפקח דרישת לפי הכל ,כאמור פגם או
 כתוצאה נגרם ואשר החוזה בתנאי 27 סעיף לפי עוצשב תיקון בכל הבדק תקופת

 פגומים. בחומרים שימוש או לקויה מעבודה

  שלהלן. 56.2 בסעיף מהאמור לגרוע כדי לעיל 55.2 בסעיף באמור אין .55.3

 הקבלן. על יחולו לעיל 55.2 סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  .55.4

 סיבותיהם וחקירת פגמים

56.   

 מהקבלן לדרוש המפקח רשאי ,ביצועו בזמן במבנה פגם ו/או ההתאמ אי נתגלו .56.1
 ידי על שתאושר שיטה לפי ושיתקנם הפגם ו/או ההתאמה אי סיבות אחר שיחקור
 – החוזה לפי להם אחראי הקבלן שאין כאלה הפגם ו/או ההתאמה אי היתה המפקח.

 כאלה הפגם ו/או ההתאמה אי היתה המזמין. על והתיקון החקירה הוצאות יחולו
 יהיה וכן ,הקבלן על החקירה הוצאות יחולו – החוזה לפי להם אחראי שהקבלן

 אי אם בכך. הכרוך וכל הפגם ו/או ההתאמה אי את ,חשבונו על ,לתקן חייב הקבלן
 פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה ,לתיקון ניתנים אינם הפגם ו/או ההתאמה

  למזמין.

 אחר שנים 5 תוך במבנה פגם ו/או התאמה אי נתגלו ,זה בחוזה האמור לכל בנוסף .56.2
 ,הדין או החוזה לדרישות בהתאם שלא המבנה מביצוע הנובעים ,הבדק תקופת גמר

 ואם ,חשבונו על ,בכך הכרוך וכל הפגם ו/או ההתאמה אי את לתקן חייב הקבלן יהיה
 פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה ,לתיקון ניתנים אינם הפגם ו/או ההתאמה אי

  ין.למזמ

 56-ו (2)55 ,(2)46 סעיפים לפי הקבלן התחייבויות מילוי אי

 וזאת ,החוזה בתנאי 56 או 55.2 ,46.2 סעיפים לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם .57
 העבודות את לבצע המזמין רשאי ,יום 14 של בכתב מוקדמת הודעה לו שניתנה לאחר

 במילוי הכרוכות ההוצאות םוא ,אחרת דרך בכל או אחר קבלן ידי על האמורות
 ,האמורות ההוצאות את לנכות רשאי המזמין יהיה ,הקבלן על חלות כאמור התחייבויותיו

 או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ,משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת
 ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן
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 תשלומים - י"א פרק

  בוטל. .58
 

59.  
 הבאות: הוראותובהתאם ל מדידה באמצעות תיקבע התמורה

 
  

בגין ביצוע מצטבר עד  ביניים חשבון למפקח הקבלן יגיש חודש לכל 7 עד לחודש אחת .59.1
 חריגים ,כמויות חישובי ,מדידה דפי מעודכן, זמנים לוח בצירוף לסוף חודש קודם,

 הזמנים לוח זה סעיף לצורך ויכונ ]להלן חריגים( ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי
 )היה לחריגים המחיר וניתוחי החריגים ,הכמויות וחישובי המדידה דפי ,המעודכן

 לבדיקת תנאי מהווה האסמכתאות צירוף "[.אסמכתאות" יחדיו: חריגים( ויהיו
     .ואישורו המנהל ידי על הביניים חשבון

  
 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.2

 לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד עד הפרויקט
  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל יפחית זה מסכום לקבלן.

 או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה לפי לקבלן ששולם אחר סכום כל
 החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי על

 לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום
 המומלץ הסכום תשלום על להורות הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין למזמין.

 את חוזרת בדיקה בעצמו ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או
 המנהל המלצת את לקבל שלא הזכות שמורה למזמין דהיינו: המבוקש. כוםסה

 וכל האסמכתאות על בהסתמך לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו ולקבוע
 גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש נוסף נתון

 ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין סמכות
 בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין החלטת המנהל.

 מהיום יום 75 של תשלום בתנאי ישולם לקבלן לתשלום שיאושר הסכום ,מקרה
  הנ"ל שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון הוגש בגינו הביצוע חודש של האחרון

    האסמכתאות. כל אליו וצורפו לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד תוך הוגש
 

 הנקוב למועד מעבר מהאסמכתאות מי בצירוף או הביניים חשבון בהגשת איחור .59.3
 שמועד ,כך ותשלומו אישורו הביניים חשבון בדיקת מועד את ידחה ,לעיל 59.1 בסעיף
 חשבון אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת

 יהיה שהקבלן מבלי ,וזאת ,המאוחר לפי ,המזמין או המנהל ע"י הקבלן של הביניים
 הקבלן של הבלעדית באחריותו  בעניין. אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי

  קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג
 

 עבודה בישל ביצוע כנגד התשלומים טבלת פי-על נקבע החשבונות תשלום בו בחוזה .59.4
 או בשלמותם ,החוזה בתנאי 59-ו ,52 ,36 סעיפים הוראות יחולו לא ,מראש קבועים
 בחוזה. שנקבעו לשינויים בכפוף אלא ,בחלקם

  
 קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.5

 ומי הקרבמ המזמין. ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם (לחוזה 'ד נספח) הביטוח
 במועד המזמין ידי עלי המאושר ובנוסח בתוקף יהיה לא האמורים מהמסמכים

 המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה החשבון תשלום מועד ,לקבלן החשבון אישור
 של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת שמועד ,כך המזמין. ידי על

 לידיו המצאתם לאחר ,וזאת  הנ"ל המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו החודש
 בגין אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן הקבלן. ידי על

 מכך. המשתמע ו/או הנובע כל ו/או האמור התשלום מועד
  

 ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.6
 שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל או/ו המזמין הסכמת משום בהם אין

 עליהם כלשהם מחירים של לנכונותם או חומרים של לאיכותם או בפרויקט
  הביניים. תשלומי מבוססים

 
 מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.7

 שאינן
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 על הכללי החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות 
 מתום החל לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם התשלום

 תשולם לא בפועל.  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה הנקוב המועד
 הפרשי יישא לא התשלום כן כמו הנ"ל. לפיצוי מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן

 ו/או הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי תבירי ו/או הצמדה
 מכך. המשתמע

    
 

 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.8
 לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד עד הפרויקט

  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל יפחית זה מסכום לקבלן.
 או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה לפי לקבלן ששולם אחר סכום כל
 החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי על

 לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום
 המומלץ הסכום תשלום על להורות הבלעדי דעתו שיקול פי על אישר המזמין למזמין.

 את חוזרת בדיקה בעצמו ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או
 המנהל המלצת את לקבל שלא הזכות שמורה למזמין דהיינו: המבוקש. הסכום
 וכל האסמכתאות על בהסתמך לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו ולקבוע

 גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש נוסף וןתנ
 ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין סמכות
 בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין החלטת המנהל.

 מהיום יום 75 של וםתשל בתנאי ישולם לקבלן לתשלום שיאושר הסכום ,מקרה
  הנ"ל שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון הוגש בגינו הביצוע חודש של האחרון

    האסמכתאות. כל אליו וצורפו לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד תוך הוגש
 

 הנקוב למועד מעבר מהאסמכתאות מי בצירוף או הביניים חשבון בהגשת איחור .59.9
 ,כך ותשלומו אישורו הביניים חשבון בדיקת עדמו את ידחה ,לעיל 59.11 בסעיף
 אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת שמועד
 שהקבלן מבלי ,וזאת ,המאוחר לפי ,המזמין או המנהל ע"י הקבלן של הביניים חשבון

 לש הבלעדית באחריותו  בעניין. אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה
  קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג הקבלן

 
 מבוטל .59.10

 
 קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.11

 ומי במקרה המזמין. ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם (לחוזה 'ד נספח) הביטוח
 במועד המזמין ידי עלי המאושר ובנוסח בתוקף יהיה לא האמורים מהמסמכים

 המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה החשבון תשלום מועד ,לקבלן החשבון אישור
 של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת שמועד ,כך המזמין. ידי על

 לידיו המצאתם לאחר ,וזאת הנ"ל המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו החודש
 בגין אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן הקבלן. ידי על

 מכך. המשתמע ו/או הנובע כל ו/או האמור התשלום מועד
  

 ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.12
 שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין הסכמת משום בהם אין

 עליהם כלשהם מחירים של לנכונותם או חומרים של ותםיכלא או בפרויקט
  הביניים. תשלומי מבוססים

 
 מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.13

 החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות שאינן
 לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם התשלום על הכללי

  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה הנקוב המועד מתום החל
 כן כמו הנ"ל. לפיצוי מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן תשולם לא בפועל.

 העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה הפרשי יישא לא התשלום
 מכך. המשתמע ו/או בעהנו כל בגין ו/או
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 החוזה שכר סילוק

60.    

 בהתאם למבנה השלמה תעודת ניתנה בו מהחודש יום (60)  משישים יאוחר  לא .60.1
 עבודתו. ביצוע בגין סופי חשבון למנהל הקבלן יגיש ,בעניין לעיל 54 סעיף להוראות
   הבאות: האסמכתאות כל בצירוף יוגש החשבון

 ויות;מכ חישוב תדפיסי של עותקים שלושה .60.1.1

 הבדיקות; ממערך עותקים שני .60.1.2

 כשהם המדידות( )דפי באתר שבוצעו ומדידות מתרשימים עותקים שני .60.1.3
   מוסמך; מודד ע"י או והמפקח הקבלן ע"י חתומים

  חריגים(; ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי חריגים .60.1.4

 הקבלן המבנה. מתכנני ידי על ומאושרות חתומות ביצוע( )לאחר עדות תכניות .60.1.5
 תכניות מערכות 3–ו )דיסקט( מגנטית מדיה באמצעות העבודה בגמר יכין

 ,מובהר לביצוע. התכניות שהיו כפי מידה קנה ובאותו מתכונת באותה תנוחה
 ולא במידה המקורי בתכנון שינויים היו אם רק יוכנו לבנין עדות תכניות כי

  בחתימתו. המקוריות התוכניות הקבלן יגיש ,שינויים היו

 (.האסמכתאות" :יחד לעיל המנויות האסמכתאות כל יכונו להלן)

 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הסופי החשבון את יבדוק המנהל .60.2
 ידי על -ויאושר היה – שיאושר הסופי מהחשבון להשלמתו. ועד הפרויקט/הפרויקט

 אחר סכום כל ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות יופחתו המנהל
 חוזה כל פי על או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה לפי לקבלן ולםשש

 לקבלן תשולם היתרה וכיו"ב. לעיל האמור למועד עד הצדדים בין שנחתם אחר
 הוגש שהחשבון ובתנאי המנהל ידי על החשבון אישור מיום יום 75 של תשלום בתנאי
 האסמכתאות וכל לעיל 60.1יףבסע המפורטות האסמכתאות כל אליו צורפו ,במועד

  שלהלן. 60.4 בסעיף לאמור בהתאם הנדרשות

 60.4 -ו 60.1 בסעיפים הנקובות מהאסמכתאות מי או הסופי החשבון בהגשת איחור .60.3
 ידי על הסופי החשבון בדיקת מועד את ידחה לעיל  60.1 בסעיף הנקוב למועד מעבר

 שמועד כך ,לעיל 60.2 עיףסב הנקוב למועד מעבר בהתאמה ותשלומו אישורו ,המנהל
 באחריותו המנהל. ידי על החשבון אישור מיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת

 תאריך אתת האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית
  בידיו. קבלתן

 בהתאם שנקבע כפי התשלום למועד ועד היה הסופי החשבון תשלום את יעכב המזמין .60.4
 העניין לפי - המנהל לידי או לידיו הקבלן ימציא לא לעיל 60.1-60.3 בסעיפים למפורט

 הסופי החשבון תשלום ,כאמור במקרה מטה. המפורטות האסמכתאות כל את -
 לידי האמורות האסמכתאות אחרון את ימציא שהקבלן מהיום יום  75 תוך  יבוצע

 פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן רצונם. לשביעות – העניין לפי– המזמין או המנהל
 כל בגין ו/או הסופי החשבון בתשלום העיכוב בגין אחרת או כספית  תמורה ו/או

 הן: המבוקשות האסמכתאות  מכך. משתמע ו/או הנובע

 במבנה. שהותקנו ולציוד למתקנים ותחזוקה טיפול הוראות ,אחריות תעודות .60.4.1

  בוטל. .60.4.2

 ביצוע בגין הסופי השכר מערך 5% של בשיעור הבדק לתקופת בנקאית ערבות .60.4.3
  זה. בחוזה הקבועים ולתקופה בנוסח מע"מ( ללא) העבודות
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 כנגד מצדו תביעות והעדר המזמין כנגד הקבלן תביעות כל חיסול על הצהרה .60.4.4
 נפרד בלתי חלק ומהווה זה לחוזה ג' כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם המזמין

 כאמור המנהל ידי על שנקבע כפי הסופי השכר לגובה הקבלן הסכים לא ממנו.
 וסמנכ"ל המזמין מנכ"ל בהשתתפות מורחב לדיון החשבון יועבר  ,ולהלן לעיל

  תביעותיו. כל של סופית רשימה למנהל שהמציא ובתנאי ,המזמין של הכספים

 שבכתב המחירים של המכפלות יסוד על המנהל ידי על סופית ייקבע החוזה שכר .60.5
 של ערכו בהפחתת או בהוספת ,החוזה ינאבת 52 סעיף לפי שנמדדו בכמויות הכמויות

 ובהתחשב ,החוזה בתנאי 49 -ו 48 בסעיפים כאמור  - נתבקש אם – שנתבקש שינוי כל
  החוזה. בתנאי 62-ו  53 בסעיפים באמור

 רשאי ,לעיל 60.1 בסעיף הנקוב במועד הסופי החשבון את הגיש לא הקבלן בו במקרה .60.6
 את ולקבוע הסופי החשבון את במקומו לערוך ,לקבלן בכתב הודעה לאחר ,המנהל

 ידי על החשבון עריכת הוצאות ינוכו ,כאמור שיקבע החוזה משכר החוזה. שכר
 להוצאות כתמורה ,לתשלום הסופי החשבון מיתרת 12% של בתוספת ,המנהל

 ימים 75 של תשלום בתנאי לקבלן תשולם ,כאמור ,12% בניכוי היתרה משרדיות.
 המנהל ידי על שנקבע החוזה שכר המנהל. ידי על רהאמו החשבון עריכת  מיום

 ומוחלט. סופי  יהיה זה קטן בסעיף כאמור

 54 בסעיף כאמור ,מהמבנה/מהפרויקט חלק לגבי השלמה תעודת שניתנה מקרה בכל .60.7
 מהמבנה/מהפרויקט חלק לאותו סופי חשבון להגיש הקבלן רשאי ,החוזה בתנאי

 ולפי בהתאמה יחולו 60.1-60.6 פיםסעי הוראות ההשלמה. תעודת ניתנה שלגביו
 זה. במקרה העניין

 בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הסופי החשבון בתשלום פיגור של במקרה .60.8
 החשב לריבית האמור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות שאינן מסיבות

 פהלתקו תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם התשלום על הכללי
 בפועל. תשלום למועד ועד הסופי החשבון לתשלום בחוזה הנקוב המועד מתום החל

 ישא לא התשלום כן כמו לכך. מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן תשולם לא
 הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה הפרשי

 מכך. המשתמע ו/או

 מופרז רווח ומניעת יתר תשלומי

61.  

 יום 15 תוך ,למזמין יחזירם ,זה חוזה פי-על לו המגיע מעל תשלומים הקבלן קיבל אם .61.1
 לתשלום ועד החוב היווצרות מיום פיגורים ריבית בתוספת ,בכתב דרישתו ממועד
 בתוספת היתר תשלומי את לקזז המזמין של מזכותו גורע לעיל האמור אין בפועל.

 חילוט באמצעות לגבותם או לקבלן וממנ המגיע סכום מכל ,כאמור הריבית
 או המזמין לבין שבינו אחר חוזה לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן הערבויות

 מהקבלן. החזרתם את תחילה שידרוש מבלי ,אחרת דרך בכל לגבותם

61.2.  

ו/או  החוזה ששכרו/או חשד להניח  להניח יסודו/או למפקח  למנהל היה .61.2.1
 שעומד או ששולםלת החוזה, התמורה המבוקשת בגין תוספת מעבר לתכו

 המפקחו/או  המנהל רשאי ,מופרז רווח לקבלן מניח לקבלן משולם להיות
 למזמין ,למפקח ,למנהל להמציא מתחייב והקבלן חקירה עריכתלדרוש 

 לחוזה הנוגעים האחרים והמסמכים החשבונות ,הפנקסים כל את ולנציגיהם
 ידיעות כל לתת וכן ,ההחוז בביצוע הכרוכה כלשהיא פעולה של לביצוע או

  החקירה. לביצוע שתידרשנה בכתב והן פה בעל הן ,אחרות

, לאחר שאיפשר לקבלן כאמור מהחקירה כתוצאהו/או המפקח  המנהל קבע  .61.2.2
התמורה  דעתו שיקול לפי כי להשמיע את טענותיו לגבי תוצאות החקירה,

 רווח לןלקב שיניח כך החוזה שכר יופחת - מופרז רווחהמבוקשת נושאת עמה 
 והקבלן המפקח/המנהל ידי על שייקבע כפי ,בלבד הדעת על ומתקבל הוגן

 המופחת החוזה שכר מעל שקיבל סכום כל דרישה לפי להחזיר מתחייב
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 אותו לנכות או מהמזמין לקבל שיגיע סכום כל לנכות המזמין רשאי כן כאמור.
  אחרת. דרך בכל

תקבע חוות דעתו  - זה סעיף לפי הדעת על ומתקבל הוגן רווח קביעת לצורך  .61.2.3
  .של המנהל ו/או המפקח בלבד

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות

62.    

 ישתנו ולא מראש ומוסכמים קבועים הינם הכמויות בכתב הנקובים היחידה מחירי .62.1
 חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים לרבות ,סיבה או גורם כל בשל בעתיד

 בשיעורי שינויים ,ושכר מלאכות ,חומרים במחירי ייםשינו ,השונים המחירים ובמדדי
  וכיו"ב. מכסים ,היטלים ,מסים הטלת ,הריבית

 כלשהו באופן צמוד יהיה לא זה בחוזה כאמור הקבלן זכאי יהיה לו התמורה סכום .62.2
  זה. בחוזה הנקובים בסכומים נומינלית וישולם
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 ביצועו המשכת אי או החוזה סיום – י"ב פרק

 המבנה ממקום הקבלן יד סילוק 

63.  

 ,בו החזקה את לתפוס ,המבנה ממקום הקבלן של ידו את לסלק רשאי יהיה המזמין .63.1
 ולהביא – אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות או בעצמו – המבנה את להשלים

 של יסודית הפרה המהווים ,להלן המנויים מהמקרים אחד בכל סיום לידי זה חוזה
 על – חלקן או כולן –  אלו מפעולות מי שנקיטת לימב וזאת ,הקבלן ידי על חוזהה

 ומבלי המזמין ידי על החוזה כביטול ייחשב הבלעדי דעתו שיקול פי ועל המזמין ידי
 פי על הקבלן ידי על חוזהה הפרת בשל למזמין המוקנים מהסעדים יגרע שהדבר

  דין: כל פי על ו/או חוזהה הוראות יתר

 התחלת בצו שנקבע במועד דותט/העבוהפרויק בביצוע התחיל לא כשהקבלן .63.1.1
 מועד כל תוך או שעות 48 תוך - ציית ולא ,ביצועו את שהפסיק או עבודה

 מהם ממי בכתב להוראה - בעניין המנהל או המזמין ידי על שייקבע אחר
 מביצוע כשהסתלק או ,הפרויקט/העבודות בביצוע להמשיך או להתחיל

 אחרת. דרך בכל הפרויקט/העבודות

 ,והסופי הבלעדי דעתם לשיקול בהתאם סוברים, המנהל או יןכשהמזמ  .63.1.2
 במועד השלמתו את להבטיח כדי מדי איטי הפרויקט/הפרויקט ביצוע שקצב
 תוך ציית לא והקבלן ,להשלמתו קוצר או שהוארך במועד או בחוזה הקבוע

 בהוראה הנזכרים באמצעים לנקוט מהם ממי בכתב להוראה שעות 48
   במועד. הפרויקט/הפרויקט תלמהש את להבטיח שמטרתה

 את מבצע אינו שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש  .63.1.3
 ולאחר החוזה מסמכי וליתר לתכניות ,למפרטים בהתאם פרויקט/הפרויקט

  רצויות. תוצאות ,המזמין או המנהל ,לדעת נשאה לא לקבלן בכתב שהתראה

 הסכמת בלי – לאחר ,ממנו חלק כל או כולו ,החוזה את הסב כשהקבלן  .63.1.4
 ובכתב. מראש המזמין

 לזהותו ובכתב מראש המנהל הסכמת ללא משנה קבלן העסיק כשהקבלן  .63.1.5
 הפרויקט. מביצוע לסלקו המנהל להוראת נענה ולא ,לעיל 3 בסעיף כמפורט

 סידור כשעשה או נכסים כינוס צו נגדו כשניתן או הרגל את פשט כשהקבלן .63.1.6
   מאוגד. גוף הינו הקבלן בו במקרה פירוק של במקרה או נושיו לטובת או עם

 של בשמו אחר אדם או שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש .63.1.7
 כלשהי הנאה טובת או דורון ,מענק ,שוחד כלשהו לאדם הציע או נתן הקבלן
 אם ,לקבלן שניתן ובלבד החוזה בביצוע הכרוך דבר לכל או לחוזה בקשר
  המזמין. או המנהל בפני טענותיו להשמיע ,בכך רצונו

 שיש בעבירה בפלילים הורשע או הקבלנים בפנקס מרישום הושעה כשהקבלן .63.1.8
  החוזה. לפי התחייבויותיו בקיום לפגוע די בה

 ,הקבלן של כספים על או ,מהם חלק או הקבלן נכסי על עיקול הוטל כאשר .63.1.9
 ןהקבל נגד לפועל הוצאה פעולת שנעשתה או ,לקבלן המגיעים כספים על או
 הטלת מיום  עסקים ימי (3) שלושה בתוך בוטלה לא והפעולה נכסיו או

  לפועל. ההוצאה פעולת עשיית מיום או העיקול

 בו מקרה בכל ,לעיל-63.1.1-63.1.9 בסעיפים מהאמור לגרוע ומבלי נוסף .63.1.10
 ההפרה את תיקן ולא החוזה פי על מהתחייבויותיו התחייבות הפר הקבלן

 או בעניין המזמין או המנהל מאת בכתב ראהתה קבלת מיום ימים 7 בתוך
  בעניין. כאמור שתינתן בהתראה ההפרה לתיקון שיקבע אחר מועד כל תוך
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 או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,המבנה ממקום הקבלן של ידו סולקה .63.2
  כדלקמן: לנהוג המזמין רשאי ,מהמזמין

 צוייםמה ,מהם חלק בכל או ,והמתקנים הציוד ,החומרים בכל להשתמש .63.2.1
 הפרויקט. השלמת לצורך ,המבנה/הפרויקט במקום

 לסלק ,מהמזמין או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,מהקבלן לדרוש .63.2.2
 חלק או והמתקנים הציוד ,החומרים כל את המבנה/מהפרויקט ממקום

 ממקום לסלקם המזמין רשאי ,יום 14 תוך ,זו לדרישה הקבלן ציית לא מהם.
 יהיה לא והמזמין ,הקבלן חשבון על ,ניובעי שיראה מקום לכל הפרויקט

  להם. שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי

 שלהלן: ההוראות יחולו ,המבנה במקום החזקה את המזמין תפס  .63.3

 למועד עד שבוצעו העבודות של מדידות לערוך הקבלן את יזמין המנהל .63.3.1
 הקבלן של והמתקנים הציוד ,החומרים רשימת את לערוך וכן ידו סילוק
 הגיע לא בעניין. לעיל 63.2 סעיף להוראת בכפוף המבנה במקום יםהמצוי
 את לערוך רשאי המנהל יהא המנהל ידי על לכך שנקבע במועד הקבלן

 המנהל ידי על שייערכו והרשומות המדידות בעצמו. רשומות המדידות
  הצדדים. את ותחייבנה ומוחלטות סופיות תהיינה

 הנדרשות האסמכתאות בצירוף סופי חשבון המזמין לידי ימציא הקבלן .63.3.2
  לעיל. 60 בסעיף כמפורט

 ידי על הפרויקט/העבודות השלמת הוצאות בעלות חשבונו על יישא הקבלן .63.3.3
 הפיצויים ובסכום משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת אחר

 הפרויקט/הפרויקט בהשלמת דחייה כל מפאת למזמין נגרמו אשר נזקים על
 הפרויקט"(. השלמת של כוללת "עלות ן:הל)ל אחרים נזקים ומפאת

 רק ישולם מהמזמין לקבלן המגיע אחר תשלום כל או הסופי החשבון תשלום .63.3.4
 פי על הפרויקט השלמת של הכוללת העלות של הסופי הסכום שיתברר לאחר

 הבאות: החלופות מבין המתאימה החלופה

 העלות סכום על המזמין אצל המעוכבים החשבונות סכום עלה .63.3.4.1
 בין ההפרש את לקבלן המזמין ישלם הפרויקט השלמת של תהכולל

 הללו. הסכומים

 הכספים סכום על הפרויקט השלמת של הכוללת העלות סכום עלה .63.3.4.2
 ,מעוכבים אם ,ממנו לקבלן המגיעים המזמין אצל המעוכבים

 יוסיף המעוכבים.הקבלן הסכומים את לקבלן ישיב לא המזמין
 השלמת של הכוללת תלוהע סכום בין ההפרש את למזמין וישלם

 שילם לא כאמור. ,המזמין בידי המצויים הסכומים לבין הפרויקט
 לגבותו רשאי יהא המזמין ,ההפרש סכום את למזמין הקבלן

 הערבויות חילוט באמצעות לרבות נוהג או דין כל פי על מהקבלן
 יחול זה בסעיף האמור ישנן. אם ,בידיו אשר הקבלן של הבנקאיות
 אצל הקבלן של כספים כלל מעוכבים לא בו במקרה בהתאמה
   המזמין.

 זה חוזה סעיפי להוראות בהתאם המזמין זכויות על להוסיף באות 63 סעיף הוראות .63.4
  מהן. לגרוע ולא ,ולהלן שלעיל

 קיזוז

 פי-על מהקבלן לו המגיע חוב כל ,זה חוזה פי-על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי המזמין .64
 הקבלן מן המגיע אחר קצוב חוב כל וכן ,הקבלן לבין שבינו אחר חוזה כל פי-על או זה חוזה

 למזמין.



 

 303מתוך  83עמוד 
 

 ,אחרת דרך בכל האמור החוב את לגבות המזמין של מזכותו גורעות אינן זה סעיף הוראות 
 לבין שבינו אחר חוזה לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות לרבות

 המזמין.

  דין. כל פי-על למזמין הקיימת הקיזוז מזכות לגרוע ידכ לעיל באמור אין  

 המבנה ביצוע המשכת אפשרות אי

65.  

 ,מקצתו או כולו ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם .65.1
 למזמין הקבלן יפנה ,עליה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל או מלחמה מפאת

 ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי ,בכתב ראישו לקבלן יתן והמזמין
 לאי הנוגע בכל המזמין או המנהל הוראות אחר ימלא והקבלן ,מקצתו או כולו

 כאמור. הפרויקט ביצוע המשכת

 סעיף לפי הפרויקט ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום  .65.2
 בהתאם – האמור האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך ,יהיה 65.1

  השינויים. ובפקודות הכמויות בכתב הנקובים והשיעורים למחירים

 כולל ,הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הוא כאמור הסכום תשלום .65.3
 הפרויקט ביצוע המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור ותביעות פיצויים תביעות
  כאמור.

 אחרים םקניומת ציוד ,חומרים הפרויקט ממקום לסלק לקבלן המנהל הורה .65.4
 המזמין או המנהל להוראות בהתאם אחרת פעולה ביצע שלא או סילקם לא והקבלן

 ,הקבלן חשבון על האמורות הפעולות את לבצע המזמין רשאי ,65.1 סעיף לפי
 12% של בתוספת ,בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן ,אחרת דרך בכל או בעצמו

  משרדיות. להוצאות כתמורה מהן

 החוזה ביול

 הקבלן. על יחולו  - וקיימות במידה – חוזה בולים/ביול מס הוצאות   .66

 מוסף ערך מס

67.  
  מוסף. ערך מס כוללים אינם זה בחוזה הכמויות כתב בסעיפי הנקובים המחירים .67.1
-על החשבונות תשלום במועדי הקיים בשיעור המוסף הערך מס את ישלם המזמין .67.2

  זה. חוזה פי
 לעיל: 67.2 בסעיף האמור אף על .67.3

 החשבון את הקבלן הגיש לא או הסופי החשבון בהגשת הקבלן איחר םא .67.3.1

 יום 195 מתום החל הזמן ובפרק ,החוזה בתנאי 60 בסעיף כאמור ,הסופי

 המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט השלמת מיום

 שכר יתרת לתשלום שנקבע במועד קיים שהיה בשיעור המס סכום את

  .60 בסעיף שנקבע במועד הסופי החשבון גשהו אילו החוזה

 42-ו 41 בסעיפים כאמור התקופה תוך הפרויקט ביצוע את הקבלן השלים לא .67.3.2

 הקבלן היה חייב בו מהיום יום 195 מתום החל הזמן ובפרק ,החוזה בתנאי

 המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט את להשלים

 שכר יתרת לתשלום שנקבע במועד קיים שהיה בשיעור המס סכום את

 במועד. הוגש הסופי והחשבון במועד הפרויקט / המבנה הושלם אילו החוזה
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 ערבות ביצוע – א' נספח

 הצמדה ללא  אוטונומית בנקאית ערבות

 
        בע"מ _____________ בנק:

          סניף:_____________

 הסניף:____________ כתובת

 ____________ תאריך:

 

 לכבוד

   בע"מ צפת האקדמית המכללה

 ג.א.נ.,

 ___________________ מס': בנקאית ערבות הנדון:    

 

 _________________ של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו .1

 שתדרשו "(הערבות סכום" )להלן:  ( ש"ח ______________________  )במילים: ש"ח

 ___________________________________________________________מאת: 

 .06VB/19 מס' חוזה / מכרז עם בקשר  "(.נערבה" )להלן:

 

 ,מאתנו לדרוש או בשלמותו הערבות סכום תשלום מאתנו לדרוש זכאים תהיו אתם .2

 תשאר תשלום כל לאחר כזה ובמקרה הערבות סכום חשבון על סכומים ,לפעם מפעם

 לא ,דרישותיכם של הכולל שהסכום ובלבד הערבות סכום ליתרת חסיב בתוקפה זו ערבות

 הערבות. סכום על יעלה

 

 בכתב הראשונה דרישתכם לפי מייד ,לכם נשלם אנו אוטונומית. ערבות הנה זו ערבותנו .3

 על שיידרש סכום כל ,דרישתכם קבלת ממועד ימים )עשרה( 10 תוך מאשר יאוחר ולא

 עליכם שיהיה ומבלי דרישתכם לנמק עליכם שיהיה ימבל הערבות סכום בגבולות ידכם

 לעמוד שיכולה הגנה טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את להוכיח או לבסס

  כלפיכם. לחיוביו בקשר לנערב

 את כלשהו אחר שלישי מצד או מהנערב תחילה לדרוש חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו 

 ו.מקצת או כולו ,הערבות סכום של תשלומו

 

 להימסר חייבת פיה על דרישה וכל בכלל ועד 31/12/2020 ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות .4

 לאחר תתקבל. לא במברק או בפקס דרישה זה. בתאריך מאשר יאוחר לא בכתב לנו

 ומבוטלת. בטלה זו ערבות תהיה זה תאריך

 

 להסבה. או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5

 

 

 ___________________________   ___________________ תאריך:

 הבנק וחותמת חתימות                  
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 ב' נספח

 השלמה תעודת

 

 לכבוד:

 צפת האקדמית המכללה

 א.ג.נ.,

 

 

 השלמה תעודת : הנדון

 

 

 לבין ביניכם __________ ביום שנחתם חוזה של הכללים לתנאים 54 סעיף הוראות פי על

 בתאריך כי בזה מאשר הריני ,החוזה לפי כמפקח סמכותי קףתווב להקמת............... _________

 המסמכים כל כי ,לחוזה בהתאם ונמסרו בוצעו ,בחוזה כהגדרתן העבודות ______________

 לאנשי והנדרשות המתאימות ההדרכות כל וכי ,נמסרו הדרושים האחריות וכתבי הטכניים

  בוצעו. מטעמו מי ו/או המזמין

 

  ,רב בכבוד       

        

 

_________________ 

 הפרויקט מנהל               
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  ג' נספח

 ויתור כתב

                  תאריך        

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 התחייבויותינו כל ביצוע בגין ,והסופי הכולל החשבון את להגיש בזאת מתכבדים הח"מ אנו

 "(.חוזהה" .................)להלן:.. .להקמת לביניכם בינינו שנחתם חוזהב כהגדרתן

 

 כדלקמן: בזאת ומאשרים מצהירים אנו זה ויתור כתב חתימת עם

 

 אושר אשר המצטבר הסכום קרי ,והסופי הכולל הסכום כי  עלינו ומוסכם לנו ידוע  .1

 פי על התחייבויותינו וכל עבודותינו כל ביצוע בגין ,ידכם – ועל המנהל ע"י לתשלום

 "(.הסופי השכר" )להלן: מע"מ( )כולל _______________₪ של  ךסב הינו חוזהה

 של סך זה ויתור כתב חתימת למועד עד לנו שולם הסופי השכר חשבון על .2

 מע"מ(. )כולל ______________ש"ח

 ואשר הסופי השכר מתוך מכם לנו המגיעה היתרה קבלת עם כי ,בזאת מאשרים אנו .3

 במלואו. הסופי השכר לנו ישולם ,מע"מ( ל)כול _________ש"ח של סך כדי מסתכמת

 לנו אין ,לעיל 3 בסעיף הנקוב הסכום לקבלת לזכותנו פרט כי ,ומאשרים מוסיפים אנו .4

 כלפי ו/או כלפיכם - שהוא וסוג מין מכל - טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל  תהיינה ולא

 ו/או במישרין ,בו הכרוך ו/או ממנו הנובע לכל ו/או חוזהל בקשר מטעמכם הבאים

  בעקיפין.

 לבצען חייבים אנו אשר ,התחייבויותינו יתר מביצוע אותנו לשחרר כדי לעיל באמור אין .5

 הקשורות אלו לרבות ,ונוהג דין כל ,חוזהה להוראות בהתאם ,העבודות השלמת לאחר

 הבדק. לתקופת

 

  ,רב בכבוד      

      __________________ 

  בלןקה חתימת               
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 ד'  נספח 

 

 אישור על קיום ביטוחים

 

 ……………תאריך:
 לכבוד

 ו/או חברות בנותהמכללה האקדמית צפת 
 "(המכללה" )להלן: הו/או חברות בשליטת

 , צפת7ירושלים רח' 
 

עבודות לביצוע ............... מיום חוזהאישור על קיום ביטוחים בקשר עם   הנדון:
 המכללה"העבודות"(  שנחתם  בין   )להלן : ____________________________

 )להלן : "הקבלן"(                  ........................................לבין
 

ועל שם קבלני המשנה שלו  וכן על שם המכללה   הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן 
 ם ביצוע העבודות הנ"ל:  )להלן :"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר ע

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1
לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המכללה, במלוא לעבודות  המבוצעות, למתקנים ,  

צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות  ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי
ליסה בסכום ביטוח ו/או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפו

רכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת וכן כיסוי ל.. ₪  ………… …כולל בסך
 .  ₪  1,000,000.-  -מ 
 
וכן כולל כיסוי לכל סיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על ב 

ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר 
בתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מומחים, שכר עבודה בש

 מגובה הנזק. 20%-מיוחדות וכו' , כל זאת  בשיעור שלא יפחת מ
 
כמו כן כולל פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים  

לנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה   ₪ 1,000,000  -לקויים, וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מ
 וחומרים לקויים .

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2

על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע  חבות בגין 
למקרה ולתקופת   ₪ 10,000,000-    -העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

 ביטוח.
 
פריקה פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,   

בגובה  וטעינה , זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות
כללה שהמבוטח או כל ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש המ

איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח )למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת 
 מוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(.רכוש ס

 

 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות:  •

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי •

₪   750,000.- -ען בגבול אחריות שלא יפחת מכיסוי לרעידות והחלשת מש •

 למקרה על בסיס נזק ראשון. 

 בה חוקית לבטחו. נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חו •
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בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין  

ו לתקנות יחשב לצד שלישי על פי המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/א
 פוליסה זו. 

 
ול על כל אחד מיחיד פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יח 

סה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פולי
ל שותפות הכוללת כמה אנשים, נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה ש

 כדין גוף משפטי אחד. 
 מכוסה בפרק א'.רכוש המכללה  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה אם אינו  

 
 

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית  

למקרה ולתובע  ₪  20,000,000הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות של  
 ולתקופת הביטוח.

 
בה ובעומק, קבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגוחריג בדבר: קבלנים ו פרק זה אינו כולל כל 

עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער כחוק, פרעות או מהומות 
 אזרחיות,  עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 
 30_________________ )כולל תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך _

 ימי הרצה(.
 

 )ניתן לבצע במשולב עם ביטוח חבות מוצר(חריות מקצועית .    ביטוח א2

בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם 
דיה, כתוצאה ממעשה ו/או ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המכללה ו/או עוב

ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או אחריותו השילוחית בגין מי מטעמו, לרבות טעות 
. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חוזההשמטה בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרויקט נשוא ה

, הפרת סודיות ואי יושר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים
 של עובדים. 

 

וע העבודה החל הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצ
, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( והוא כולל חוזהבטרם נחתם ה

 חודשים. 6תקופת גילוי מורחבת של 

אחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה, אחריות המכללה הנובעת מהביטוח מורחב לכסות את 
ו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאיל

 ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של המכללה כלפי הקבלן.
 

 ח שנתית.ה ובמצטבר לתקופת ביטולמקר₪  ,  4,000,000: גבולות האחריות

 
 __________________תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך  

 

 
 ביטוח חבות המוצר )ניתן לבצע במשולב עם ביטוח אחריות מקצועית( .   3

 
 בגין אחריותו של הקבלן ו/או אחריותו השילוחית בגין מי מטעמו על פי דין בגין אובדן ו/או נזק  

ו/או  העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המכללה
 .חוזהעובדיה כתוצאה ממוצר פגום של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ה

 משמעו גם עבודה לקויה בהרכבת/הכנת המוצר.-מוצר פגום
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ה החל תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבוד הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום
______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( והוא  , אך לא לפני התאריך:חוזההבטרם נחתם 

 חודשים. 12כולל תקופת גילוי מורחבת של 
 
המכללה נכללת בשם המבוטח לצורך העבודות הנ"ל בלבד. הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת,   

הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו לפיו הכיסוי 
יסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של בלבד פול

 המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.
 
 מצטבר לתקופת ביטוח שנתית.למקרה וב לפחות,₪   4,000,000: גבולות האחריות  

 
 _____________ ועד ליום _____________.תוקף הביטוח: מיום   

 
 
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4
 

למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח  בביטוח  4.1
וייב המבוטח בפרמיה וע העבודה.  במקרה כאמור יחהקבלניות בכל שלב משלבי ביצ העבודות

 יחסית  נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה. 
 

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או  4.2
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

 
ת מגביל בדרך כלשהי את אחריו כזה( , המפקיע או מקטין או כל סעיף בפוליסות )אם יהיה 4.3

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המכללה.
 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו  4.4
ו/או המכללה  פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח

המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא,  ו ו/או כל אדם אחר הקשור עםוהתחייב לשפות
 אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.

 
ביטוח עבודות ההקמה לא יהיו  ניתן  לביטול  או לצמצום על ידינו במהלך תקופת ביצוע  4.5

מי יבות של מרמה או אי תשלום דהבדק ו/או האחריות, אלא מס העבודות ובמהלך תקופת
 הביטוח.

 
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן  4.6

 בלבד.
 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו  4.7
 לה על פי פוליסה זו. לא יגרע מזכויות המכל

 
או נוסח דומה   2016תנאי הפוליסה )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מתנאי ביט   4.8

 לו. 
 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסהות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור 
 לעיל.

 
 

   
 בכבוד רב,                  
   
 חתימת חברת ביטוח          

 
 ותפקידותם ושם הח           
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 1ג'  מסמך

 

 מיוחדים כלליים תנאים
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 זה. חוזה/מכרז במסגרת הכלולה העבודה תאור      00.01

וספת קומה במבנה קיים המכונה בשם "בית לה מתייחסת זה חוזה / מחיר הצעת

 .מכרזה במסמכי כמפורט צפת האקדמית במכללהוואהל" 

 המצורפים כמויותה בכתבי ההמצויינות עבודות יבוצעו זה מכרז/חוזה במסגרת

  .החוזה מסמכי את המהוויםו

מובהר בזאת כי העבודות יבוצעו במתחם אקדמי פעיל אשר בו קיימות ספרייה, כיתות  

 / סגל / מרצים / הסטודנטים לימוד ותרגול. באחריות הקבלן בלבד לדאוג לבטחון כלל

 הל בפרט. אורחים הבאים בשערי המכללה בכלל ובמתחם בית ווא

מתקיימות עבודות בינוי ושימור ע"י קבלן  מוך לבית וואהלסהקבלן מודע לכך כי ב

נוסף. באחריות הקבלן לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הקיים בכל הנוגע לשטחי 

ודרכי מעבר. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים תקבע החלטתו של המפקח מטעם 

  המכללה בלבד.

 מנת על הנדרשים הבטיחות אמצעי כל נקיטת על יתרה הקפדה להקפיד נדרש הקבלן

 השטחים לרבות בהם והמשתמשים תכולתם ,הקיימים למבנים ורכוש נפש נזקי למנוע

 כזו. פגיעה לכל מלאה באחריות ישא הקבלן .האחרים

 בין להפרדה נעילה עם ודלתות זמניות איסכורית פח מחיצות חשבונו על יבצע הקבלן

 הנמצאים והשטחים המבנים שאר ובין ,הסמוכים רחובותה  לשאר העבודה איזורי

 פעם בכל והדלתות המחיצות העתקת לרבות המפקח הוראות לפי המכללה בשימוש

 יריעות באמצעות הגנה ,אקוסטית הפרדה תכלול המחיצה הצורך במידת שיידרש.

 וכו'.  ירוק גבס ,ניילון

ית גדולה. עם הורדת הכיפה יפת זכוכקיימת כ וואהלחשובה ביותר: בתקרת בית  הערה

כך למניעת כניסת מים ו/או פסולת בנייה, הקבלן יבצע סגירה הרמטית של הגג  -

 לא תופרע.  ספרייהה והתנהלות שפעילות

במידה ופעילות כלשהי במסגרת העבודות תחייב הצבה של שוטרים/פקחים  –כן  כמו

 יהיה הנושא באחריות ועל חשבון הקבלן בלבד. –

                    

 גישה דרכי - האתר גבולות - המקום 00.02

 ,היום משך לכל שוטף באופן פעיל אזור הינו אשרבבית וואהל  תתבצע העבודה   .1 

 להמשיך הקבלן על ברגל. או ברכב ,רבה בתנועה רב קהל מגיע זה למתחם

 ,הפסקה ללא ובטיחותי שוטף באופן רגל והולכי רכב כלי של בטוח מעבר ולאפשר

 ידי על נהשתוכ הבטיחות ותכנית המאושרת התנועה הסדרי לתכנית ובהתאם

 הקבלן.

 הקבלן יהפוך צ.ה.ע"(" )להלן: עבודה התחלת צו קבלת עם כי ומודגש מובהר   .2 

 יבצע הקבלן ובתקנות. בחוקים כהגדרתו באתר הבטיחות ואחראי הבניה למבצע

 סמוכים עבודה לשטחי עבודתו חיטש בין ובתקנות בחוקים כאמור פיזית הפרדה

   אחרים. פעילים ולשטחים

 ע"י עבודות מתבצעות ,זה חוזה נשוא עבודות ביצוע בזמן כי מודגש , לנ"ל בנוסף  

 האתר. בהיקף סמוכים בשטחים אחרים קבלנים באמצעות המזמין



 

 303מתוך  92עמוד 
 

 יתואמו נוספות גישות ,רכב לכלי הכניסה שער דרך תהיה העבודות לאתר הגישה  .3 

 שטח בלבד. הקבלן וע"ח באחריות – והמשטרה המקומית הרשות עם הקבלן ע"י

 ותוהתקנ הרשויות לדרישות בהתאם נתון כשטח יגודר הקבלן של ההתארגנות

 במידה ,נוסף יעודי שער באמצעות תתאפשר זה לשטח ויציאה כניסה כאשר

 .אחר גורם כל ו/או המקומית הרשות מול ,זו כניסה להסדיר הקבלן על  ,ויידרש

 היחידה. במחירי כלול זה בסעיף הדרוש כל כי ומודגש מובהר  

  .מכללהה קב"ט / הביטחון מח' באישור מותנית מכללהה לשטח הכניסה   .4 

 ההתארגנות שטחיב למעט מכללהה שטחי בכל הקבלן רכב חניית תותר לא ככלל   .5 

 מכללהל הגישה ישיבכב ,כלשהו אחסון יותר לא כןו ,המפקח ע"י שיוגדרו כפי

 הבניה. אתר בתחום ו/או

 ינועו בו מכללהה תחום בכל רגל להולכי והן רכב לכלי הן מלאה בטיחות תובטח .6 

 להבטחת ושידרש ככל הגנה אמצעי נקיטת כולל ,הקבלן של מכני וציוד הרכב כלי

 ובפרט הבטיחות ותקנות חוקיםל בהתאם כאמור מכללהה באי של שלומם

 לתחומי מחוץ ,סכנה אזורי שישנם לכך הקבלן של המיוחדת לבו תשומת מופנית

 העבודות מפני מלאה הגנה לספק הקבלן ידרש להם ,המוגדרים העבודה אתר

 ..ידו על המבוצעות

 של מכני וציוד רכב כלי מעבר תחום בכל הניקיון על קפדנית שמירה תובטח .7 

 לאתר שיישפך חומר כל של ומיידי מלא פינוי לרבות  ,הקבלן חשבון על ,הקבלן

 זאת לבצע המזמין זכאי – כאמור ינקה ו/או יתקן ולא במידה .מורשה פסולת

 הקבלן. מחשבונות לכך בקשר הוצאותיו את ולנכות בעצמו

 על ,הבלעדי דעתו לשיקול ובהתאם שהיא סיבה מכל להורות יכול מפקחה  .8 

 ,הקבלן של מכני דוציו הרכב כלי מעבר של קבועה( או )זמנית מיידית הפסקה

 ,לדחותן או ,חלופי באופן עבודותיו לבצוע להתארגן יהיה הקבלן ועל עת בכל

 מהמזמין. הקבלן של סוג מכל כלשהיא לתביעה עילה בכך שתהיה ומבלי

 של הביטחון וקצין התחזוקה מחלקת מנהל עם  מתואם להיות הקבלן על  .9 

 בשטח התארגנות את איםהתול העבודות בצוע תחילת טרם מלא באופן  המזמין

 לדרישותיהם. העבודות ביצוע והליכי

  ופריקה אחסנה ,התארגנות שטחי גם כלולים ,המגודר הבניה אתר בתחום  

 .שיהיו ככל והעתידיים הקיימים והספקים הקבלנים כל את המשמשים וטעינה

 בשטחי מתקן או ציוד הצבת וכל כליו ,תנועותיו את לתאם הקבלן על

 האחרים. הקבלנים כל עם רגנותאההת

 כל לקבלן תשולם ולא היחידה במחירי כלול לעיל האמור כל כי ומובהר מודגש   .10 

 הנ"ל. בגין פיצוי ו/או תוספת

 

 התקשרות וצורת עבודה היקף 00.03

 ממרכיבי חלק לבצע - לערעור ניתן והבלתי הבלעדי שיקולו עפ"י - רשאי יהיה המזמין 

 מלא לביצוע הנדרשות ונוספות אחרות עבודות או זה רזממכ חלק  שהינם העבודה

 אחרים. קבלנים באמצעות ,המבנה של ומושלם



 

 303מתוך  93עמוד 
 

 לכל תביא לא , אחרים קבלנים באמצעות העבודה ממרכיבי חלק לבצע המזמין בחירת 

 - המזמין של זו החלטה בגין ותביעה עילה כל לקבלן תהיה ולא ,היחידה במחירי שינוי

 סעיף להוראות ובהתאם בכפוף הכול זמנים. לוחות בנושא והן דהיחי מחירי בנושא הן

  המכרז. למסמכי ב' במסמך 30

 

 הביצוע תקופת 00.04

 שיקבע מיום חודשים 11 תהיה ,הקבלן של העבודה כל לביצוע הכוללת הביצוע תקופת 

 .עבודה התחלת צוב

 בכל טקולנ מתחייב והקבלן זה מכרז/חוזה של מעיקרו היא זמנים בלוח עמידה 

 המפקח הוראות לפי ,וציוד עובדים ותגבור נוספות במשמרות עבודה כולל ,האמצעים

 הזמנים. בלוח לעמוד כדי ,נוספת תמורה ללא

  

  זמנים ולוח ביצוע שלבי    00.05

 ,בעבודה זכייתו על לקבלן הודעה ממתן )או עבודה התחלת צו מתן מתאריך ימים 15 תוך

 אבני כולל גנט לוח ,הזמנים לוח של ראשונית טיוטא בלןקה ימסור ,המוקדם( לפי הכל

 ,מפורט זמנים לוח יוכן ,מהמפקח הערות קבלת ממועד יום 7 ותוך בהסבר מלווים דרך

 :לעיל הקריטיים הביניים למועדי ובכפוף להלן המפורט פי על וסופי מלא

 הואשכ לעיל האמור כל את הכולל הפעולול וסדר הזמנים לוח של המושלם החומר .א

 ובמדיה עותקים במספר יוגש ,MS-PROJECT בתכנת ,סופי באופן משורטט

 במידה הערותיו. את ויעיר החומר את יבדוק המפקח ,המפקח לאישור דיגיטלית

 ולדרוש חלקו את ו/או החומר את לפסול המפקח רשאי ,שלם יהיה לא והחומר

 מחדש ויעביר ןקותי הדרוש כל את ויתקן יעדכן הקבלן מתוקנת. ו/או חדשה הכנה

 כל על החומר את יאשר בוהמפקח לשלב עד המפקח לביקורת מחדש החומר את

 פרטיו.

 העבודה תבוצע פיו על מוסכם זמנים לוח יהיה הסופי הפעילות וסדר זה זמנים לוח .ב

 לחוזה. כנספח ויהווה

 ממנו. לחרוג ולא המוסכם הזמנים לוח פי על לפעול מתחייב הקבלן .ג

 חייב הקבלן יהא ,שהיא סיבה מכל המאושר הזמנים מלוח ותסטי ותהיינה במידה .ד

 בחזרה מתכנס הביצוע פיהן על מתקנות פעולות בו להציג ,הזמנים לוח את לעדכן

 החוזי. העבודות סיום למועד

 לוח את לעדכן חייב הקבלן יהיה ,המפקח שיורה אחר מועד בכל או חודש בכל .ה

 בשטח. העבודות מצב תא המוסכם הזמנים לוח לתוך ולהכניס ,הזמנים

 ,המוסכם הזמנים מלוח לחרוג ו/או לפגר לקבלן להתיר כדי ,לעיל האמור בכל אין .ו

 הקבלן מצד שהפרתו ,זה בחוזה עיקרי תנאי היא הזמנים בלוח הקבלן ועמידות

 החוזה. של יסודית הפרה תהווה

 ,חפקהמ ע"י כנדרש מפורט זמנים לוח ,עבודה מיי 15 בתוך יגיש לא והקבלן במידה .ז

 יחייב זה זמנים ולוח המפקח ע"י יקבע אשר זמנים לוחות יועץ ע"י זמנים לוח יוכן

 יועץ עלות הקבלן מחשבונות קוזזי הזמנים לוח יועץ לעבודות בתמורה הקבלן. את

 .המכללה בהם שחויבה כפי הזמנים לוחות
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 העבודות: השלמת 00.06

 תיקונים קבלת אישור רק יכ בזאת מודגש המכרז מסמכי בשאר הכתוב לכל מעבר 

  העבודות השלמת על המעידה ,הגורמים כל ע"י חתומה  החוזה בתנאי כמופיע בפרויקט

 תקופת במניין להתחיל ניתן וכי הושלם העבודות ביצוע כי לכך עדות תהווה המפקחמ

 העבודות השלמת על המתכננים מכלל האישורים קבלת כי לקבלן מובהר הבדק.

 אחריותוב הינה ,מכך המשתמע כל על גמר ותעודת 4 טופס הוצאת וכן ,בתחומם

 קבלת ללא הנ"ל בפרויקט תיקונים קבלת אישור ימסר לא וכי ,הקבלן של הבלעדית

 ,כאמור העבודות השלמת על להעיד בכדי אלו באישורים אין ,זאת עם אלו. אישורים

 או אישור לבכ יהיה לא כי מובהר עוד השלמתן. על תעיד מפקחמה השלמה תעודת רק

 להטיל כדי או הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו לגרוע כדי קבלןל שניתנו תעודה

 הפרויקט. הנהלת או המזמין על כלשהי אחריות

 

 האתר וארגון ההתארגנות אתר 00.07

 מיקומם ,אליו הגישה דרכי את היטב והכיר הבניה באתר סייר כי מצהיר הקבלן .א

 ארגון לגבי מכך המשתמע וכל באתר העבודה איתנ את הכיר ,שכנים מתקנים של

 הגישה דרכי כולל קיים מצב של מדוקדקת בדיקה לרבות - עבודתו וביצוע

 הנ"ל העבודות כל כי בזאת מובהר  והשלמתה העבודה ביצוע לצורך הנדרשים

 .בנפרד עליהן ישולם ולא הקבלן של היחידה במחירי כלולות

 התוכניות ,המפרטים ,התנאים את בוריים-לע והבין הכיר ,למד כי מצהיר קבלןה .ב

 כלשונן דרישותיהם עפ"י עבודתו את יבצע וכי ,המצורפים הכמויות וכתבי

  וכרוחן.

 צווים ,בחוקים הכלולות להוראות בכפיפות העבודה את יבצע כי מצהיר הקבלן .ג

  מהם חלק או עליהם הפיקוח אשר מוסמכת רשות כל מטעם תוקף-בני תקנות או

  הרשמית. סמכותה יבתחומ הוא

 ולא הללו העבודה תנאי כל את בחשבון הביא בהצעתו כי בזה מצהיר הקבלן .ד

  הכרתם.-באי תנומקנה אשר תביעות לכ תוכרנה

 כל כניסת שימנע באופן האתר את הקבלן יסגור היומיות העבודה שעות בתום .ה

 מטעם באתר השומר למעט באתר עובדים לינת תותר לא האתר. לתחום אדם

 .המכללה קב"ט אישור בקבלת מותנת השומר זהות ,ןהקבל

 כל את בידו שיש יוודא הוא כי הקבלן בזה מצהיר ,לעיל האמור לכל בנוסף .ו

 האתר בתחומי והעיליים קרקעיים-התת המתקנים מצב על האינפורמציה

 את משחרר הוא ובכך עליהם להגנה הדרושים האמצעים בכל וינקוט ובקרבתו

 בהם למשתמשים ו/או המתקנים לאותם יגרם אשר זקלנ אחריות מכל המזמין

 רצון לשביעות וזאת ,ייפגעו( )אם חשבונו על המיידי לתיקונם להביא ומתחייב

 למתקנים נזק בגין נגדו שתוגש תביעה כל על המזמין את הקבלן ירצה כן המפקח.

 הנ"ל.
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 וגידור זהירות אמצעי 00.08

 הכלים תנועת והכוונת יאוםתל הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .א

 הסמוכים. בכבישים בתנועה והשתלבותם מהאתר ויציאה כניסה כולל המכניים

 לרבות ,ושבים לעוברים בנוגע מירביים זהירות אמצעי הקבלן ינקוט כן .ב

 האתר. בסביבת המצויים סטודנטים

 ,תמיכות )לרבות העבודה בצוע בעת מתאימים בטיחות לסידורי לדאוג הקבלן על .ג

 בנפש ונזקים תאונות מפני להבטיח מנת על וכו'( גישה דרכי ,גידור ,קיםזוחי

 לנפש או לגוף ובין לרכוש בין ונזק תאונה לכל בלעדי אחראי יהיה הקבלן ורכוש.

 עקב שידרשו פיצוי ו/או עבודה ו/או תיקון בכל וישא העבודות בצוע בגין שיגרמו

 בחוזה. שסוכם כפי יותחרהא תקופת תוך ועד העבודה בצוע תקופת במשך כך

 הפוליסה ביטול המתנה סעיף יהיה המוצר וחבות המקצועית האחריות בביטוחי

 זה. במסמך העבודה מזמין מאת בכתב באישור

 

 ואחריות השגחה 00.09

 לכל אחראי יהא הקבלן ,לעיל מהמפורט לגרוע ומבלי לעיל למפורט ובעדכון בהשלמה 

 שלישי צד לכל או למזמין שיגרם אחר נזק ולכל ,רכוש לנזק בין גוף לנזק בין ,שהוא נזק

 ,בעקיפין ובין במישרין בין ,הנובע הקבלן מצד מחדל או ממעשה כתוצאה עובד לכל או

 יהיה וכן ,מכן לאחר ובין העבודות ביצוע במהלך בין ,אליהן בקשר או העבודות מביצוע

 הנתון כל או שלוחיו או יםספק או משנה קבלני או עובדיו ידי על שיגרם נזק לכל אחראי

 ומבלי בנוסף ובסביבתו. העבודות ביצוע באתר המצויים חפץ או אדם לכל – למרותו

 לעיל: האמור מכלליות לגרוע

 בהתאם המזמין כלפי הקבלן התחייבויות כל להשלמת ועד החוזה תחילת מיום א. 

 או לאדם שייגרם לנזק ורשות אדם כל כלפי אחראי בלבד הקבלן יהא ,לחוזה

 מביצוע כתוצאה ,קרקעיים תת וכבלים צנרת ,דרכים לרבות ,לרכוש

 כתוצאה ,במקרקעין מהחזקתו כתוצאה ,זה לחוזה בהתאם התחייבויותיו

 ושאר מוזמניו ,עובדיו ,הקבלן של מחדל או פעולה מכל וכתוצאה מהעבודות

 או למקרקעין בקשר מטעמו( וספקים משנה קבלני )לרבות שלישיים צדדים

 זה. חוזה פי על מהתחייבויותיו אחרת התחייבות כל לביצוע בקשר או דותלעבו

 ,מזמין ידי על העבודה וקבלת העבודות כל השלמת ליום ועד החוזה תחילת מיום  

 העבודות. אתר לשמירת אחראי הקבלן יהא

 נובע ואשר ,המזמין ע"י נתקבלו בטרם ו/או השלמתן בטרם לעבודות נזק נגרם  

 האפשרי. בהקדם הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן על יהא כלשהיא מסיבה

 ובדק תיקון עבודות כדי תוך שנגרם נזק על גם תחולנה זה קטן סעיף הוראות  

 על וקבלתן העבודות השלמת לאחר אף ,מטעמו מי ו/או הקבלן ידי על שיבוצעו

 המזמין. ידי

 או ,לשלוחיו או לעובדיו שייגרם גוף נזק ו/או רכוש נזק לכל אחראי יהא הקבלן ב. 

 כתוצאה ,בשירותו נמצא או העבודה באתר ו/או בשטח שנמצא אחר אדם לכל
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 או עקב כדי תוך שיגרם אחר נזק כל או ,כלשהיא גופנית פגיעה או מתאונה

 העבודות. ביצוע במהלך

 כל למניעת ,העבודות ביצוע כדי תוך ,האמצעים בכל לנקוט מתחייב הקבלן ג. 

 השימוש בזכות הפרעה כל תהא שלא מנת על הציבור בנוחות ירהבס בלתי פגיעה

 אחר. ברכוש או ציבוריות בדרכים

 ציבורי לרכוש שייגרמו קלקול או נזק לכל המזמין כלפי אחראי יהיה הקבלן  

 ,חשמל ,תיעול ,ביוב ,מים רשת ,מדרכות ,סוג מכל דרכים לרבות ,כלשהוא

 כזה נזק וכל ,זה חוזה פי על חיוביו צועיב כדי תוך ,באלה וכיוצא טלפון ,תקשורת

 אותו על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל של רצונו לשביעות חשבונו על יתוקן

 שניזוק. רכוש

 הנדרשים והזהירות הבטיחות אמצעי בכל חשבונו על לנקוט מתחייב הקבלן ד. 

 אמצעי כל כגון: העבודות ביצוע בעת וסביבתו באתר אדם וחיי רכוש להבטחת

 באתר העובדים ונוחות לבטחון זהירות אמצעי ושאר ,דרוש שיהיה אחר מיגון

 ,והציבור והמזמינים המוזמנים לבטחון ,שם הנמצאים לבטחון ,העבודות

 הוראה פי על או ,בכך צורך שיהיה ובכל זמן בכל ,בו המצוי הרכוש ולהבטחת

 שהיא. מוסמכת רשות מצד

 הקבלן יתקין ,מלא יום אור אין בהן נותבעו או בשעות העבודות ותתבצענה היה  

 דין כל פי על הנדרשים או המתאימים וזהירות בטיחות אמצעי חשבונו על

 העבודה. אתר של מקפת תאורה ויתקין ,בחשיכה לעבודה

 כל בגין מכן ולאחר ביצוען בשלבי ,לעבודות שייגרם נזק לכל אחראי יהיה הקבלן ה. 

 למוצרים האחריות חוק לפי מטעמו מי או המזמין על שתוטל חבות או נזק

 מי או שלוחיו ,עובדיו ,הקבלן ידי על שנגרם נזק לרבות ,1980-תש"מ פגומים

 מטעמו.

 בהקדם חשבונו על לתקנו חייב הקבלן יהא ,כאמור לעבודות נזק של מקרה בכל  

 האפשרי.

 וא מעשה כל בגין מטעמו מי או המזמין כנגד כלשהי תביעה שתוגש מקרה בכל ו. 

 כאמור: להם אחראי שהקבלן מחדל

 או הפסדיו או הוצאותיו או נזיקין סכום במלוא הנתבע את הקבלן ישפה .1  

 זה ובכלל ,דיחוי כל ללא הימנה כנובע או תביעה אותה בשל אובדנו

 כאמור. הנתבע שהוציא ההוצאות בכל לשאת הוא מתחייב

 או ,חשבונו על ,ונןלהתג לו שיאפשר באופן לקבלן הודעה כך על תימסר .2  

 של חבויותיו את ו/או הפרוייקט את המבטחת הביטוח חברת באמצעות

 לא נתבע וכל ,אחר נתבע כל ובשם בשמו ,תביעה אותה מפני הקבלן

 בכתב לכך הקבלן הסכמת את שיקבל לפני תביעה לאותה בקשר יתפשר

 עינינים מטעמים אלא ,כאמור לפשרה יסרב לא שהקבלן ובלבד ,מראש

 ם.יריוסב
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 בתכניות מידות 00.10

 מקרה ובכל ,לביצוע בתכניות הנתונות והמידות התכניות כל את לבקר הקבלן על א. 

 עליו הכמויות בכתב או במפרט ,בשרטוטים ,בתכניות סתירה או טעות שתמצא

 החלטת העבודה. תבוצע מהן איזו לפי ,יחליט אשר למפקח מיד כך על להודיע

 ומכרעת. יתסופ תהא זה בנדון המפקח

 הקבלן על הקיימות. ולמערכות למבנים התכניות התאמת לבדוק הקבלן על ב. 

 תכניות התאמת גם ולוודא לבדוק וכו' חשמל ,אינסטלציה מערכות המבצע

 אי של במקרה העבודה. של והקונסטרוקציה האדריכלות לתכניות המערכות

 א'. סעיף לפי לנהוג יש התאמה

 בכל ישא הוא ,הנ"ל החלטתו אחר ימלא לא ו/או למפקח מיד יפנה לא הקבלן אם ג. 

 לאו. אם ובין מראש נראות אם בין ,האפשריות התוצאות

 

 המכללה נציגי עם תיאום 00.11

 נציגי עם מלא ותיאום פעולה שיתוף תוך העבודה את לבצע מתחייב הקבלן .א

 החיים של התקין למהלך להפריע שלא מנת-על זאת הרלוונטיים. המכללה

  במקום. םטפיהשו

 לאורך תמשך באזור שהפעילות לו ידוע כי הקבלן מצהיר זה מסמך על בחתימתו .ב

 במצב הדרושות ובהגנות המיוחדים בתנאים במחיריו התחשב וכי הביצוע תקופת

 זה.

 יקחו הקבלן ידי על שיוגשו המפורטות הביצוע ושלביות ההתארגנות תוכניות .ג

 .הללו התנאים את בחשבון

 ולמתקנים למבנים נזק לגרום ולא הקיים בנוף לפגוע לא לןהקב מתחייב כן .ד

 הביצוע. בהוראות למצוין פרט - שיוקמו כאלה או קיימים

 

 פסולת פינוי 00.12

 מחוץ לסלק עליו החומרים ועודפי הפסולת את כי ,בהצעתו בחשבון ייקח הקבלן .א

  חשבונו. על - שיידרש מרחק לכל - המכללה לשטח

 לפני - המתאימות הרשויות עם  מורשים פסולת תיכשפ מקומות את יברר כן .ב

 הצעתו. הגשת

 פינוי עבודות תחילת לפני מורשה פסולת מאתר חוזה למפקח יעביר הקבלן .ג

 הפינוי. במהלך וקבלות חומרים ועודפי פסולת

 ,הובלה לרבות לעיל האמור את כוללים השונים היח' מחירי כי ומודגש מובהר .ד

 הרשות לתקנות בהתאם לפינוי ואסמכתאות םאישורי ומתן שפך אגרת תשלום

 הנ"ל בגין פיצוי ו/או תוספת כל לקבלן תשולם לא כי ומובהר מודגש דין. וכל
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 חוזר לשימוש או למחזור הניתנת - בניין פסולת של הבנייה באתר ואחסון הפרדה 00.13

 עפר ועודפי

 ולתספ לאתר  100% של בהיקף למחזור הבניין פסולת את לפנות הקבלן על .א

-על להעשות יכול הפסולת מחזור הסביבה. להגנת המשרד ע"י המאושר ממחזר

 לחילופין או ,מאושר ממחזר לאתר המעורבת הבניין פסולת כלל הפניית ידי

 מול ישירות ולהתקשר בתקנות הנדרשים הסוגים פיל באתר הפסולת את להפריד

 פסולת. סוג לכל המאושרים ממחזרים חברות אתרים/

 בנייה מ"ר 100 לכל פסולת טון 10 של מפתח פי על יהיה למחזור לתסוהפ חישוב

 הריסה. מ"ר 100 -ל טון 50 ו חדשה

 הבניה באתר להשתמש ניתן לא בהם העפר עודפי כל את לפנות הקבלן על .ב

 עפר. פסולת למחזור הסביבה להגנת המשרד ידי-על מורשה באתר למחזור

 ו/או הירוקה הבניה יועץ לאישור להלן המסמכים את ולהגיש להכין הקבלן על .ג

 באתר: העבודות תחילת לפני המפקח

 ויעדי הרשויות עבור פינוי התחייבות הכוללת בניין פסולת ניהול תכנית  .1

 מחזור.

 מיקומו הגדרת עם התארגנות שטחי הכוללת מסומנת אתר תכנית  .2

 ,עפר ופסולת למחזור הניתנת הפסולת של האחסון שטח של המוגדר

  ופרטיו. האחסון פתרון קיבולת תלרבו

 הבניה אתר השפעות מזעור .ד

 את שתכלול הבניה אתר של סביבתי לניהול ותכנית הצהרה להציג הקבלן על

 שלהלן: הנושאים

 ושילוט שערים לרבות מ' 2 בגובה היקפית גדר ופירוט מיקום •

 ההתארגנות בתהליך באתר ומים חשמל צריכת להפחתת אמצעים תיעוד •

 אבק חומרי של ההיווצרות להפחתת בשטח הביצוע לאנשי ותהנחי תיעוד •

 האתר תחומי בתוך גישה בדרכי וכן ,באתר לגירוי הגורמים

 מהאתר וסנוור חריגים רעש מפגעי למניעת הביצוע לאנשי הנחיות תיעוד •

 לסביבה

 מהאתר היוצאות המשאיות כל לכיסוי המבצע הצוות הנחית •

 לאתר מחוץ הלסביב מהאתר תשטיפים למניעת הנחיות •

 ואגרגטים עפר עודפי לאחסון מורשה מקום של האתר ניהול בתכנית הגדרה •

 למחזור

 בתקופת להיווצר העלולים הפרעות/מטרדים לגבי השכונה דייריי יידוע •

  הבניה

  

 שלהלן: מתקנים של מיקום המפרטת האתר של תכנית לערוך  המבצע הקבלן על

 האתר. משרדי •

 יםכימי שימוש שימוש/בתי בתי •
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 לאכילה מיועד מקום סימון •

 בניין פסולת לאחסון מכלים •

 אשפה פחי •

 לאתר גישה דרכי •

 גובלים ציבור ובנייני מגורים בנייני •

 גישה ודרכי התארגנות שטחי •

 באתר. גלם חומרי מיקום •

 ולהעבירם וההצהרות ההנחיות התכנית את ולהגיש להכין מתחייב הקבלן 

 באתר. תהעבודו תחילת לפני המזמין מטעם למפקח

 

 שוטף. וניקוי פסולת פינוי – והאתר הבניין ניקיון 00.14

 של יומיומי ופינוי ניקיון ובאחריותו חשבונו על הקבלן יבצע ,העבודה מהלך בכל 

 האחרים. הקבלנים ושל שלו – מהאתר העודפים והחומרים הפסולת

 ושל יובדעו של וסביבתו בבנין חומרים ועודפי פסולת ייערמו לא – הקבלן לידיעת

 אחרים. קבלנים

 .שוטף באופן ותסולק מתאימות במכולות תרוכז הפסולת

 הפסולת כל תורחק לחלוטין. ומסודר נקי העבודה סיום עם השטח כל את ימסור הקבלן 

 המפקח. רצון לשביעות נקי יהיה השטח ,מהשטח

 .בנפרד עבורם ישולם ולא השונים הסעיפים במחירי כלולים הניקיון עבודות כל מחירי

 רציף. באופן לבניין מחוץ והן הבניין בתוך הן ההתארגנות שטחי את לנקות חייב הקבלן 

  לשבוע. אחת ולפחות שונים במועדים השונות הקומות את לנקות חייב הקבלן 

 ,שוטף באופף בלבד פסולת ופינוי נקיון בעבודות שיעסוק פועלים צוות יעסיק הקבלן 

 יומי.-ויום קבוע

 דרכי את ילכלכו שלא כך תלעבודו המשמשים הרכב כלי גלגלי את לנקות גידא הקבלן 

 הנובעים לכלוך או פסולת כל מכני מטאטא באמצעות במיידית וינקה למכללה הגישה

 והמדרכות. הגישה בדרכי מעבודתו

 שוקת העבודה מאזורי והיציאה בכניסה הקבלן יתקין ,המפקח ידי על ידרש באם 

  .צמ"ה גלגלי לניקוי

 בוצעו לא ו/או שוטף באופן נקיון עבודות בוצעו לא כי המפקח סבור בהם במקומות 

 לשביעות הנקיון להשלמת עד עבודה הפסקת על להורות המפקח רשאי מספקת ברמה

 הנקיון ביצוע על להורות המפקח רשאי ,הנקיון עבודות בוצעו לא המפקח. של רצונו

 הקבלן. של מחשבונו ינוכו הנקיון ותעבוד ביצוע ועלויות חיצונית חברה באמצעות

 כל תתקבלנה ולא בנושא ומוחלטת סופית תהיה המפקח של קביעתו כי ומודגש מובהר 

 מכך. הנובעת אחרת טענה כל ו/או העבודות בייצוע עיכוב בדבר טענות

 

 העבודות מסירת לפני יסודי ניקיון 00.15

 בנין למזמין למסור שמטרתו ייסוד ניקיון הקבלן יבצע למזמין העבודה מסירת לפני 

 אכלוס. – ועובדים ציוד של מיידית לכניסה הראוי 
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 רצון לשביעות מושלמת למסירה הדרוש וכל ,בנפרד ישולם לא היסודי הניקיון תמורת 

 היחידה. במחירי כלול המזמין

  .המכללה ע"י מראש שיאושר מוכר מקצועי ניקיון קבלן באמצעות יבוצע הניקיון 

 הבאות: העבודות את לפחות יכלול הניקיון 

 בתוך והאנכיים האופקיים השטחים מכל וצבע בניה שאריות ,אבק סילוק א. 

 וכדו'. פירים ,וארונות גומחות בתוך ,תותבות תקרות מעל ,הבניין

 ,מקבעים ,ריהוט ,הקירות משטחי לכל מתאימים ניקוי בחומרי יסודי ניקוי ב. 

 וכדו'. פתיל  חלונות ,דלתות ,פורמייקה

 המסתורים ,המסך קירות ,וחוץ פנים – הבנין חלונות של והברקה יסודי ניקוי ג. 

 הקבלן. ידי על בוצעו לא אם גם ,חוץ ומעטפת

 הפנלים ,בבנין הרצפות לכל מתאימים ניקוי וחומרי סובבת במכונה יסודי ניקוי ד. 

 ברצפות. המשולבים והאביזרים

 וטרצו. אפוקסיות רצפות PVC בותרל רצפות על להגנה "פוליש" בצוע ה. 

 

 חשמל אספקת 00.16

 החשמל חברת ע"י לו תסופק אשר חיבור מנק' זמני לחיבור לדאוג הקבלן על .א

 עצמי. גנרטור ע"י חשמל לאספקת  או המכללה עם בתאום

 אורך לכל השוטפת החשמל צריכת לרבות ,אלו בפעולות הכרוכות ההוצאות כל .ב

 .היחידה במחירי וכלולים מלא ופןאב הקבלן ע"י ישולמו ,התקופה

 הביצוע. במהלך הזמנית החשמל מערכת את לתחזק הקבלן על .ג

 החשמל. לחוק ובהתאם מוסמך חשמלאי ידי על תבוצענה החשמל עבודות .ד

 החשמל למערכת מוסמך מבודק בדיקה תעודת המפקח לידי ימסור הקבלן .ה

 באתר.

  

 מים חיבור 00.17

 העירונית המים לרשת המבנה של זמני לחיבור לדאוג הקבלן על -במידה ונדרש  .א

 לכך אישורים בהשגת ולטפל  המכללה ע"י אושרשי במקום הגליל פלג תאגיד מול

 מים. מונה חיבור ביצוע כולל

 בסוף וניתוק מיםה צריכת ,מונה חיבור ,בירורים ,בהזמנה הכרוכות ההוצאות כל .ב

 היחידה במחירי וכלולות הקבלן על לותח ,העבודה

 הביצוע. במהלך הזמנית המים מערכת את לתחזק ןבלהק על .ג

 

 המזמין בשטח תנועה 00.18

 כלי המזמין. ע"י לזמן מזמן יקבעו וממנו העבודה מקום אל האתר בשטח התנועה נתיבי 

 אלו. בנתיבים ורק אך ינועו מטעמו העובדים וכל הקבלן של רכבו

 מתחייב והקבלן מטעמו דיםוהעוב הקבלן על יחולו המזמין בשטח התנועה ונהלי חוקי 

 זה. בעניין המזמין הוראות לכל לציית
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 נזק כל חשבונו על ויתקן לו שנקבעו התנועה נתיבי שלמות על לשמור מתחייב הקבלן 

 חומר פיזור ,בטון שפיכת ,גרירה ,זחלי מרכב נזק כגון הקבלן שימוש בגין להם שיגרם

 וכיו"ב.

 לביצוען הדרכים כולל הקבלן באחריות םהינ החומרים ושינוע הביצוע  עבודות כל 

 לקדמותו. המצב והחזרת

 קיימים ומתקנים למבנים אחריות 00.19

 ובדרכי העבודה באתר קיימים ומתקנים מבנים לשלמות אחראי יהיה הקבלן .א

 עם העבודה. מביצוע כתוצאה להם שייגרם נזק כל חשבונו על ויתקן אליו הגישה

 על הוראותיו את ולקבל למפקח מיד ודיעהל הקבלן על קרקעי-תת מתקן גילוי

 בו. הטיפול אופן

 ,באנשים פגיעה או נזק למנוע כדי והבטיחות הזהירות אמצעי בכל ינקוט הקבלן .ב

 כאמור. פגיעה או נזק לכל מלאה באחריות וישא ותכולתם במבנים

 מבוטל .ג

 .עבודותיהם על להודיע מבלי לנזק יגרמו אשר קבלנים נגד חמורים צעדים יינקטו .ד

 לאותם שיגרם לנזק מלאה אחריות עצמו על מקבל הוא כי בזאת מצהיר הקבלן .ה

 רצון לשביעות חשבונו על לתקנם ומתחייב לרבות ,קיימים ומתקנים מבנים

 הנ"ל. מהנזק כתוצאה שנגרמו והעקיפות הישירות ההוצאות בכל ולשאת המפקח

 

 אחרים קבלנים ע"י שיבוצע ומקבעים לריהוט  אחריות 00.20

 ,אחרים ע"י ויותקן שיסופק לריהוט פגיעה כל למניעת הבלעדי האחראי יהיה לןקבה 

 ונקיונם מורשים שאינם לעובדים גישה מניעת ,הדרושות ההגנות כל ביצוע כולל

 יתוקן ,הקבלן מחדל או מעבודות כתוצאה ולמקבעים לריהוט שיגרם נזק כל השוטף.

 הקבלן. מחשבונות ינוכו ההחלפה אוו/ התיקון ועלות הריהוט יצרן ע"י יוחלף ו/או

 סופית. תהיה והחלטתו המפקח יהיה בנושא והסופי הבלעדי הקובע כי ומודגש מובהר

 

 אקלים ונזקי שלגים ,גשמים בפני הגנה 00.21

 להגנת הדרושים האמצעים בכל ,המפקח עם תיאום תוך ,חשבונו על ,ינקוט הקבלן 

 הוצאת והצפות. שלגים ,גשמים מפני יםהקיימ המבנים על הגנה כולל ,העבודה שטחי

 .היחידה במחירי וכלולות חשבונו ועל הקבלן ע"י תהיה נקווים מים

  

 )רג'י(  יומיות עבודות 00.22

 מראש לצפותן ניתן לא אשר המיוחדות העבודות אותן רק יהיו ברג'י עבודות .א

 אלו תעבודו ביצוע הרגילים. הכמויות כתב סעיפי בתוך להגדרה ניתנות ושאינן

 דעת על לבצען רשאי הקבלן ואין המפקח של בכתב מוקדמת בהוראה מותנה

 וכל העבודה לניהול האחריות אולם ,המפקח ע"י תיקבע העבודה שיטת עצמו.

 עבודות לגבי גם בתוקף הם זה חוזה במסגרת הקבלן אחראי להם הדברים יתר

 אלו.
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 ואין ביומו יום דיימ ,ביומן המפקח ע"י יעשה האלו העבודה שעות של הרישום .ב

 הוראת לפי בוצעו אם אלא ,זה סעיף לפי עבודה שעת ביצוע לתבוע רשאי הקבלן

 העבודה. ביומן יום באותו ונרשמו המפקח

 - בשטח כבר הנמצאים כלי או אדם של נטו עבודה שעת תמיד תהיה עבודה שעת .ג

 תההוצאו וכל הקבלן רווח וכן והחזרתם כלים או אנשים הבאת בגין הוצאות

 שיפורט כפי הסוג לפי העבודה שעת במחיר כנכללות אותן רואים - הסוציאליות

 ,בלאי ,שמנים ,דלק כגון: העזר חומרי כל את גם כולל המחיר הכמויות. בכתב

 באם כלי. או פועל אותו ע"י העבודה של התקין לביצוע הדרוש וכל עבודה כלי

 יעיל די אינו אלו ותלעבוד שהוקצה מפעיל או כלי או פועל כי למפקח נראה

 אותם להחליף יצטרך והקבלן ,אותם לפסול הוא רשאי ,לדעתו לנדרש בהתאם

 הקבלן. על תהיינה כזו מהחלפה הנובעות ההוצאות כל חשבונו. על

 

  חריגים( )סעיפים נוספות עבודות   .00.23

 ,בפרויקט בביצועה צורך יש המפקח לדעת אשר נוספת עבודה כל יבצע הקבלן א. 

 זאת עבודה לבצע מתחייב הקבלן הכמויות.-כתב מסעיפי בסעיף הוגדרה לא לאב

 ,שהיא סיבה מכל ביצועה את לעכב רשאי ואינו המפקח דרישת קבלת עם מיד

 מחירה. של מראש סיכום-אי מפאת לרבות

 של הבלעדית לדעתו ,מחירה את לקבוע ו/או למדדה שאפשר נוספת עבודה ב. 

 סיכום ידי-על מחירה ייקבע ,הכמויות ברשימת מהדו סעיף על בהסתמך ,המפקח

 .הפרויקט למנהל הקבלן בין בכתב

 ,לעיל ב' קטן סעיף לפי מחירה את לקבוע אפשר-אי המפקח שלדעת נוספת עבודה ג. 

 (.חוזה) ב' במסמך 49.3 -ו 49.2 בסעיפים הקבוע למנגנון בהתאם מחירה ייקבע

 

 העבודה קצב תגבור 00.24

 הזמנים,הוא בלוח לעמוד כדי מספיק אינו הביצוע קצב כי אהרי המפקח כאשר א.

 : ע"י העבודה ביצוע קצב להגביר לקבלן להורות ,בכתב הוראה ע"י ,יוכל

 המפקח. קביעת לפי וסוגי בכמות נוסף ציוד הבאת (1

 העובדים. צוות תגבור (2

 ארוכות. בשעות או ,מנוחה וימי בלילות עבודה (3

 המוקצבים מהזמנים חריגה עלמנו כדי יחייבו שהתנאים דבר כל (4

 כדי הדרוש כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים  

 או תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן לעיל. האמור לרבות ,הזמנים בלוח לעמוד

 בלילות נוספות בשעות עבודה ,האדם כוח תגבור ,הציוד תגבור בגין: פיצויים

 וכיו"ב. מנוחה ובימי

 על יהיה ,מנוחה ובימי לילה שעות ,נוספות שעות של בעבודה צורך לש במקרה  

 בשעות לעבודה הדרושים ההיתרים להשגת חשבונו ועל בעצמו לדאוג הקבלן

 .המכללה של והנחיות אישור לקבל ובמיוחד כנ"ל מיוחדות

 העבודה ביצוע קצב את להחיש ,שהוא זמן בכל ,המפקח לדעת ,צורך יהיה אם ב.

 מתחייב והקבלן ,הקבלן אל בכתב המפקח יפנה ,הזמנים בלוח ילהחת שנקבע כפי
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 מתחייב כן המפקח. ע"י כמבוקש העבודה ביצוע להחשת יכולתו כמיטב לעשות

 ימי ,עבודה לשעות בנוגע ,זה לצורך המפקח הוראות כל אחר למלא הקבלן

 העבודה. ושיטות העבודה

 

 הסביבה איכות דרישות 00.25

 למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח המבצע הקבלן יבחיית רעש מניעת בנושא 

 בציוד הקבלן ישתמש כך לצורך .1979 התשל"ט בניה( מציוד סביר בלתי )רעש  מפגעים

 והיציקה. הקידוח ,חפירה ,ההריסה לעבודות בלבד תקני

 רעש( )מניעת מפגעים למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח גם יתחייב המבצע הקבלן 

  .1993 התשמ"ג

 )רעש מפגעים למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח המבצע הקבלן יתחייב ,בנוסף 

 היום בשעות בתקנות כמוגדר סביר" בלתי ל"רעש לגרום ולא 1990 התש"ן סביר( בלתי

 והלילה.

 בסעיף לעיל כמפורט ,פסולת והפרדת פינוי לנושא גם מופנית הקבלן של לבו תשומת 

00.14. 

 

 ביטחון 00.26

 ,מכללהה קב"ט בפרויקט,אצל מטעמו העובדים כל רשימת את מראש יאשר לןהקב

 ת.ז. של צילומים כולל עובדים רשימת מראש הקבלן יגיש כך לצורך

 שהקב"ט מבלי וזאת עובד העסקת לאשר שלא ירשא המכללה של קב"ט כי בזאת מובהר

 בנושא. החלטתו את ינמק

 .המכללה תחםמב עובדים להלין אין 

 

 המזמין ע"י יזומות עבודות פסקתה 00.27

 ואירועים בחינות מתקיימות הב מכללהב תתבצענה העבודות כי הקבלן לידיעת מובא 

 .משתתפים רבי

 - יומיים על תעלה שלא לתקופה הקבלן עבודת תופסק המזמין ע"י שידרשו במועדים 

 לא - מראש ימים שלושה לפחות - מוקדמת הודעה לקבלן ותימסר במידה פעם. בכל

 בהתאם. יערך והקבלן ,כספיות לתביעות עילה כל זו עבודה הפסקת תהווה

 

 הקבלן צוות 00.28

 העובדים את לפחות יכלול אשר ניהולי צוות ,הבינוי שלבי כל במשך ,באתר יחזיק הקבלן 

 הבאים: 

 לפחות שנים 10 של מוכח מקצועי וניסיון ידע בעל ורשוי מוסמך עבודה מנהל .א

 של כזה לסוג מתאים הבניין ומערכות כבישים ,פיתוח ,גמר ,שלד בתחומים

 עבודות. ביצוע זמן בכל באתר נוכח ויהיה עבודה

 גם יחתום בנוסף אשר  ביצוע כמהנדס שיתפקד רשוי/רשום בניין מהנדס .ב

 לפחות שנים 6 של מוכח ניסיון בעל ,הבניה רישוי במסמכי לביצוע כאחראי

 )על לו"ז אחר ומעקב הכנה ,בקרה ,טיב פיקוח ,דומים פרויקטים וניהול בביצוע
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 נוכח להיות נדרש הביצוע מהנדס מהנדס(. דיפלומה/רישיון העתקי לצרף הקבלן

 מול ומתואם הפרויקט והתקדמות לאופי בהתאם המפקח דרישות לפי באתר

   המפקח.

 כחוק הכשר בעל ,באתר העבודה מנהל שאיננו אדם יהיה – הבטיחות על ממונה .ג

    כחוק. הרלוונטיות והתקנות וקהח עפ"י ויפעל

 מודד ידי על תבוצענה ,השונות לעבודות והמדידות הסימונים העבודות כל .ד

 מוסמך.

 ותכניות תשתיות ,מבנים ,מיסעות לרבות ,העבודות וסימון במדידה הכרוך כל

 היחידה. המחירי כלול ,עדות

 עבודות טרופי עם ,הנ"ל הצוות אנשי את המפקח לאישור להגיש הקבלן באחריות 

 האחרונים. שנים 5 במשך שבוצעו ופרויקטים

 בעת בחשבון זאת ייקח והקבלן באתר הנ"ל הצוות נוכחות על לעמוד המזמין כוונת 

 הקבלן מצוות מי נעדר כי נמצא ו/או הנדרש הצוות את הקבלן העמיד לא הצעתו. הגשת

 התפקיד בעל של עלותו תנוכה ,מועד מבעוד המפקח אישור וקבלת תיאום ללא

  דקל. מחירון לתחשיב בהתאם הקבלן מחשבונות

     וכו' חופשה/ מילואים מחלה/ של במקרה מחליפים של הימצאותם להבטיח הקבלן על 

 דלעיל. המקצוע מבעלי אחד של

   הקבלן מטעם המהנדס מצוות אחד כל החלפת לדרוש דעתו שיקול לפי רשאי המזמין 

 שהיא. סיבה מכל לדעתו מתאימים תיבל נמצאו באם  ,העבודה נהלמ ו/או

  לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 

 

 באתר בטיחות 00.29

  ימנה הקבלן כנדרש. חוק כל והוראות הבטיחות כללי לקיום אחראי יהיה הקבלן .א

 או ,הבטיחות בנושא מתאימה הסמכה שעבר ואישורים תעודות שברשותו אדם

 על כאחראי/ממונה כנ"ל( ריםואישו תעודות ברשותו )באם העבודה מנהל את

 באתר. הבטיחות

 משרד אישור קבלת ויוודא העבודה למשרד המינוי טופס את ישלח הקבלן .ב

 העבודה.

 משרד ע"י מאושר ,הבטיחות על אחראי להיות ידו-על שמונה מי כי יוודא הקבלן .ג

 מפעם מתעדכן והוא לנושא הנוגעים והחוקים הכללים כל את מכיר ,העבודה

 חדשות. והנחיות תבהוראו לפעם

 ויוודא  בנושא והתקנות החוק להוראות בהתאם באתר ימצא לבטיחות האחראי .ד

 המשנה קבלני ,מהפועלים אחד כל ע"י הבטיחות כללי קיום שוטף באופן

 בנוסף ,המזמין מטעם עובדים אשר אחרים ממונים וקבלנים באתר הפועלים

 על ,שונות עבודות לבצע מונו אשר מכון עובדי המנהל החלטת ע"פ יפעלו באתר

 באתר. והאורחים העובדים כל את ולהדריך תקין לציוד לדאוג הבטיחות אחראי

 או ,הננקטים לאמצעים המפקח של אישור או ,המפקח של הוראה או הנחיה .ה

 הקבלן של הבלעדית מאחריותו להפחית כדי בה אין ,עבודה לשיטת או ,לפיגומים

 הבטיחות. לנושא
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 לבצע בבקשה האזורי העבודה למפקח לפנות הזכות את לעצמה שומרת המכללה .ו

 ,החצרים הפרדת תבוצע באם כי ומודגש מובהר העבודה. לאתר/י חצרים הפרדת

 אתר על והבלעדי היחיד לאחראי ויהפוך ההליך מסמכי על לחתום הקבלן ידרש

 ישולם ולא הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי כלול הנ"ל העבודות.

  בנפרד.

 

 ואישורים חוקים ,ועירוניות ממשלתיות עבודה תקנות 3000.

 והעירוניות הממשלתיות העבודה תקנות כל הוראות את בדייקנות ימלא הקבלן .א

 לבטיחות והבניה התכנון לחוק ,העבודות לביצוע בקשר הרשויות ע"י שנקבעו

 דין. כל ולהוראות הפועלים

 הנ"ל התקנות את ידע שלא טענה סמך-על הקבלן של תביעות כל תאושרנה לא .ב

 מילוין-אי מפאת ידו-על שנגרם איחור עקב כלשהי זמן הארכת לו תינתן לא וכן

 הנ"ל. והתקנות ההוראות של

 הרשות ,ישראל ממשלת של ותקנות לחוקים בהתאם דין כל ע"פ תבוצע העבודה .ג

 ,בזק ,ישראל משטרת ,אש מכבי )כגון: אחרות מוסמכות ורשויות המקומית

 הנהלת כן וכמו וכד'( התחבורה ,הבריאות משרד ,העורף פיקוד ,החשמל חברת

 .ללההמכ

 אישורי )כגון: לביצוע הקשורים האישורים כל לקבלת ,בעצמו לדאוג הקבלן על .ד

 וכד'(. ניקוז ,גישה דרכי ,שפיכה לאתר פסולת פינוי

 

 ותנועה התארגנות 00.31

 למפקח שגילה הקבלן על העבודה התחלת צו קבלת מיום עבודה ימי 5 תוך .א

 :השאר שתכלולבין מפורטת התארגנות תכנית מוקדם( )לאישור

 ותקשורת. מים ,חשמל הזנות (1

 ,בנין חומרים אחסנה שטח ,לעובדים הסניטרים השירותים של מיקום (2

 וכו'. לעובדים לאוכל מיקום ,פסולת לעגלות מיקום

 הביצוע שלביות תמתואר ,התנועה הסדרי תכניות במסגרת כי מודגש (3

 ההתארגנות תכנית .ההתארגנות שטח ומיקום יםיהזמנ התנועה יוהסדר

 מחלקת עם בתיאוםו הנ"ל לתוכניות בהתאם תוגש הביצוע ושלביות

 מים חשמל הזנות רציפות קלספ הקבלן באחריות כי מודגש .הביטחון

 .הביצוע שלבי בכל השונות הבידוק לעמדות ותקשורת

  לאתר: לספק הקבלן באחריות .ב

 של ומושלם מלא לביצוע הנדרשים והאמצעים המתקנים ,הציוד כל את

 דרישות לפי לעובדים ונוחות גיהות ,בטיחות תנאי על שמירה תוך וכן העבודות

 .תקנות/חוקים/התקן

 באתר ההתארגנות שטח מיקום את לשנות הזכות למזמין שמורה כי מובהר

 ם.סמוכי ובאתרים באתר העבודות להתקדמות ובהתאם שיידרש ככל העבודה
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 ו/או המזמין עם יתואם אשר למקום התארגנותו שטח את להעתיק הקבלן על

 כל מילוי תוך ,העבודה ביומן ההנחיה מתן מיום קלנדרי שבוע בתוך מטעו מי

 לעיל. המפורטות ההנחיות

 זה בסעיף לעיל האמור כל את במחיריו בחשבון לקח כאילו הקבלן את רואים

 בידי תשמש לא מכך הנובעת ,אחרים םגורמי או המזמין מצד דרישה כל וכי

 נוספים. לתשלומים כעילה הקבלן

 

 מכני ציוד 00.32

 ביצוע למטרת הקבלן ע"י יופעל אשר אחר ציוד וכל המכשירים ,המכונות .א

 לגבי המפרט של הטכניות הדרישות קיום את להבטיח כדי בהם יהיה ,העבודות

 להבטיח יש וסדיר. תקין בבמצ ויתוחזק יסופק הציוד העבודה. של ואיכותה טיבו

 טכניות. תקלות של למקרה רזרבי ציוד או חילוף חלקי של הימצאותם את

 חשמלאי. אישור דורש חשמלי ציוד כל  

 דרישות עפ"י העבודה את להבטיח כדי בו אין המפקח של לדעתו אשר ציוד .ב

 במצב נמצא שאינו או ,שנקבע הזמנים ללוח בהתאם התקדמות קצב או ,המפרט

 המתאים אחר ציוד במקומו ויביא האתר מן הקבלן יסלקו - תקין טכני

 לדרישות.

 כנדרש ורישוי תקינות אישור בעל יהיה ציוד כל  

 
 ואחרים ממונים לקבלנים ראשי  קבלן שירותי ופרוט ראשי כקבלן הקבלן 00.33

 :ממונהה הקבלן .א

  ועד ועבודת מהלך )בכל להלן המפורטים השירותים למתן אחראי הראשי הקבלן

  אחרים. ממונים לקבלנים (4 טופס וקבלת עבודתו לסיום

 הבאים: הסעיפים את יכללו השירותים

 מראש. מתואמת ופריקה גישה ,לאתר כניסה אפשרות מתן .ב

 הביצוע שלבי על ,המבנה על הסברים ומתן )באתר( לעיון המבנה תכניות השאלת .ג

 קבלן בבחינת ,באתר הפועלים השונים הגורמים ושילוב ,הביצוע תחזיות ועל

 מבצע. ראשי

 מקומות במספר ,במקומות כולל המבנה חלקי בכל וגובה מיקום נקודות הכנת .ד

 הכנה כולל ,המפקח בקשת לפי הגינון ושטחי הציבוריים בשטחים ,קומה בכל

 הבניין. של סופית להשלמה עד וזאת תמחקנה באם נקודות של מחדש

 ,וסביבתו במבנה הקיימות והמערכות המבנים על לו הידוע על אינפורמציה מתן .ה

 מבצע. ראשי קבלן בבחינת

  - ולרבות הותקנות החוק לפי ע הנדרש כל את תכולל באתר הבטיחות על אחריות .ו

 של בטיחותם מבחינת הנדרשים הכללים על ידועה אינפורמציה מתן ,הדרכה

 תבטיחו מבחינת הנדרשים העבודה לכללי בנוגע הדרכה ,סמוכים וכבישים מבנים

 מבצע. ראשי קבלן בבחינת ,בו שמבוצע האתר

 במתקנים או פתוחים בשטחים האתר בתחומי ואחסון התארגנות שטחי הקצאת .ז

 המפקח. שיקבע כפי נעולים

 לאתר. מסביב והשערים הקיים הגידור אחזקת .ח



 

 303מתוך  107עמוד 
 

 יומי יום שוטף ניקוי כולל בבנין העובדים לכל הסניטרים בשירותים שימוש מתן .ט

 השירותים. של

 של הסופי חיבורו למועד עד ,הצורך לפי חופשי באופן ובמים בחשמל שימוש מתן .י

 להספק קומה בכל בטיחותי חשמל לוח והכנת ומים חשמל לרשתות הפרויקט

 יוגן הלוח זמנית. בו האחרים והקבלנים המשנה קבלני עבודות כל לביצוע מלא

 נקודת תותקן כן-כמו זמנית. בו הקבלנים כל צרכי על כאמור ויענה קצרים בפני

 קומה. בכל מים

 המבצעים השתלבות ,תאום ,העבודה בארגון טיפול כולל כללי עבודה ניהול .יא

 ובפני המפקח בפני משותפות בעיות וייצוג ,תיאום ישיבות הקבלן. בעבודות

 המתכנן.

 קבלנים העבודות כל את שיקיף מפורט זמנים לוח עם עבודה פרוגרמות עריכת .יב

 מבחינת הן שלביה כל על אחרים קבלנים עבודת של ועהביצ הליכי תאום ,אחרים

 העבודות כל של מוחלט תיאום הבטחת ,הזמנים לוח מבחינת והן הכללי הארגון

 הקבלן בין מלא פעולה שיתוף תוך אחרים קבלנים עבודת עם באתר המתבצעות

 או המבנה בביצוע הפרעות שימנע באופן הכל ,אחרים קבלנים לבין הראשי

 העבודות.

 הנוגע בכל הדרכתם ,אחרים קבלנים עם והדוק מלא פעולה שיתוף תטחהב .יג

 ,בפיגומים שימוש אפשרות מתן ,לעבודותיהם הקשורות המבנה הקמת לעבודות

 הגשת העבודות לביצוע המשמשים אחרים ובמתקנים עבודה במשטחי ,בדרכים

  .לביצוע בציוד סביר שימוש ,סימון לרבות זה בהקשר והקלות סיוע עזרה  כל

 וכו'. ניקוי ,פסולת לסילוק אחריות .יד

 הקבלן עבודת צרכי העבודות כל לביצוע וקיימים עומדים בפיגומים שימוש מתן .טו

 האחר.

 שקבלני כך עבודות לביצוע ובסביבתו בבניין מספיקה תאורה לביצוע אחריות .טז

 ללא ובלילה ביום חופשי באופן לעבוד יוכלו אחרים וקבלנים מלאכות מערכות

 מתאימים. תאורה גופי של מספיק מספר באתר להכין הקבלן על ר.וא של הגבלה

 כך האתר וארגון במסירה וסופי מוחלט וניקיון יומי יום ניקיון לביצוע אחריות .יז

 המפקח. משרד ואחזקת ניקוי לרבות ונקי מסודר שיהיה

 שיובאו ולציוד לאלמנטים ,למשאיות ,הרמה למנופי גישה דרכי ותחזוקת הכנת .יח

 העבודות. ביצוע ךלצור ,לאתר

 מתקניו. כל על באתר כללית שמירה .יט

 או מכולות 2 לפחות באתר קבוע באופן ישאיר )הקבלן האתר מן פסולת פינוי .כ

 האחרים(. הקבלנים של פסולת עבור לצורך בהתאם ,יותר

 האחרים הקבלנים או הקבלן יוכלו השירותים מתן בעניין דעות חילוקי של מקרה בכל 

 תהיה והחלטתו עניין בכל המחליט יהיה והמפקח למפקח לפנות האחרים הגורמים או

 מהתחייבויותיו גורעות אינן שירותים למתן הקבלן של וההתחייבויות העבודות סופית.

 החוזה. בתנאי לאמור תזכורת רק מהוות ובחלקן החוזה תנאי שאר לפי

 האחרים רמיםוהגו הקבלנים כל לידיעת יובא זה בסעיף האמור כל כי הקבלן על מוסכם 

 עמם. שייחתם חוזה בכל וייכלל
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 המזמין ידי על שירותים מתן 00.34

 או ,חלקן או כולן ,שירותים למתן בהתחייבויותיו המפקח לדעת הקבלן עמד לא  

 רשאי המפקח יהיה ,האמורות התחייבויותיו בביצוע המפקח לדעת התרשל

 תוך כאמור ויותיוייבהתח אחר הקבלן ימלא לא אם לקבלן. בכתב כך על להודיע

 לא אך ,רשאי המזמין יהא ,לקבלן האמורה בהודעתו המפקח שיקבע הזמן פרק

 לקבלנים מהם חלק או השירותים את אחרים בעזרת או ,בעצמו ליתן ,חייב

 שירותים מתן או השירותים מתן אי בגין ולנכות האחרים לגורמים ו/או האחרים

 לקבלן המגיעה מהתמורה המפקח קבעיש סכום כל ,כאמור הקבלן ידי על לקויים

 בעזרת או ידיו על השירותים מתן בגין מהוצאותיו פחות לא אך ,זה סעיף לפי

 מגיעה שהייתה התמורה על עולה זה סכום אם גם ,15% ובתוספת כאמור אחרים

 ראשי. קבלן היותו בגין לקבלן

 

 

  ותכולתם היחידה מחירי קביעת 00.35

 בגדר הן חלקן אשר ,זה למכרז המצורפות ניותהתוכ על תבוסס הקבלן הצעת .א

 הקבלן את רואה המזמין יותר. מאוחרים בשלבים ותושלמנה למכרז" "תוכניות

 את להגיש ויכול ממנו הנדרש את יודע ,אלו כגון בעבודות ומתמצא סמכא-כבר

 הסופיים. פרטיהם עד הושלמו לא התוכניות אם גם המפורטת הצעתו

 את ,התנאים את בדק ,ובסביבתו העבודה במקום קריב כאילו הקבלן את רואים

 והציוד החומרים רשימות את ,הקיימות והמערכות התשתיות ,הגישה דרכי

 בהתאם הצעתו את וביסס יסודי באופן ,במועד אספקתם ואפשרויות הנדרשים

 הקיימים. לתנאים

 או ותהתוכני כל בידיו היו לא כי על שהוא סוג מכל בטענות לבוא יוכל לא הקבלן .ב

 הפרטים. כל

 בפניו העומדות והבעיות השאלות כל את המכרז מילוי בעת להציג מוזמן הקבלן

 להכנת הנחוץ כל את המכרז משתתפי ולכל לו יבהיר אשר ,מהמפקח מענה ולקבל

 ההצעה.

 הכרוכות ההוצאות כל את היחידה מחירי חישוב בעת בחשבון ייקח הקבלן .ג

 לעיל. התנאים במילוי

 היחידה ומחירי ,בהצעתו בחשבון הנ"ל כל את לקח כי בזאת מצהיר הקבלן .ד

 המפקח. עם שיתואמו ובמועדים בשעות העבודות ביצוע את במלואם משקפים

 

  משנה קבלני 00.36

 סמכות כי בזאת ומודגש ,המזמין אצל המשנה קבלני את מראש לאשר יידרש הקבלן

 ו/או יצרן ו/או משנה לןבק כל ,לאשר לא ו/או לאשר ,ובלעדית מוחלטת הינה המזמין

 כספיות לדרישות עילה לקבלן תהיה לא מקרה בשום המזמין. לאישור שיוגשו ספק

 לגבי המזמין עמדת בשל אחרות או הביצוע תקופת להארכת לדרישות ו/או כלשהן

 משנה. קבלן/קבלני
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 מבוטל 00.37

 

 ממוחשבים חשבונות 00.38

 ייעזר הקבלן מחשב. בעזרת הכמויות וביחיש ואת החשבונות את להכין מתחייב הקבלן 

 לאישור יוגש העיבוד את שתכין החברה שם המפקח. של אישורו הטעונים במומחים

 בכתב. כך על הוראה הקבלן שקיבל מיום ימים שבועיים מאשר יאוחר לא המפקח

 שיאושרו לאחר להרצה יימסרו הקלט ונתוני המפקח עם בתיאום תיעשה לעיבוד ההכנה 

 וההגהות הקלט נתוני כל את שיכלול מלא דו"ח למפקח יגיש הקבלן ח.המפק ע"י

 המפקח. ע"י שידרשו במועדים

 של ויעוץ הדרכה לרבות ,במחשב הכמויות חישובי בהכנת הכרוכות ההוצאות כל 

 הקבלן. על יחולו - וכו' במחשב עיבוד בעד תשלומים ,ידרשו אם ,מומחים

 ממוחשבת. בתוכנה יוגשו חשבונות 

 הכמות וכן החשבון לחודש השוטפת הכמות ,שבחוזה הכמות תופיע החשבון יבדפ 

 אישור עם )דיסק(. מגנטית במדיה וגם ,וחתום מודפס למפקח יוגש החשבון המצטברת.

 המאושר. החשבון של מגנטית מדיה לקבלן תימסר המפקח ע"י החשבון

 זמניים לוחות בהגשת ביניים חשבון כל של אישורו את להתנות רשאי המפקח           

 החוזה. תנאי לפי ,מעודכנים

 

 

 וסופיים חלקיים חשבונות אישור 00.39

 כמויות ריכוז דפי ,מדידה דפי בהגשת מותנה ביניים חשבון כל של אישורו .א

 כמויות חישובי ,מסומנות תכניות ,סקיצות ,חלקיים כמויות ריכוז דפי ,כלליים

 עבורו ואשר ,התשלום נדרש עבורו וצעהמב החלק עבור וסופיים מדויקים ,וכיו"ב

 הגשת עם יועבר הנ"ל החומר כנ"ל. חישוב להגיש המפקח קביעת עפ"י ניתן

 החלקי. החשבון

 אותו ויראו המפקח ע"י ייבדק לא – לעיל המפורטת בצורה שלא שיוגש חשבון  

 .הוגש לא כאילו

 בכתב שהופרדו כפי הפרויקט מחלקי אחד לכל בנפרד יוגשו החשבונות .1

 אחד לכל נפרדות ומדידות כמויות חישובי לרבות וזאת והמחירים הכמויות

 הפרויקט. מחלקי

 זמנים לוחות בהגשת ביניים חשבון כל של אישורו את להתנות רשאי המפקח .2

 מעודכנים.

 מחיר ניתוחי לאישור בנוגע דעות חילוקי של מקרה בכל כי מובהר מודגש .ב

 וענין. דבר לכל והאחרון בעהקו הפוסק המכללה נציג יהיה ,וחשבונות

 הכרחי תנאי הנם הבאים המסמכים הגשת ,לעיל לאמור בנוסף כי ומובהר מודגש .ג

 סופי: ו/או חלקי חשבון   ותשלום אישור ,לבדיקה

 הקבלן. ע"י וחתומים מלאים כשהם החשבון חודש של עבודה יומני    .1             

 המפרט. בדרישות כנדרש מפורט זמנים לוח עדכון    .2             



 

 303מתוך  110עמוד 
 

 בטיחות. ממונה דו"ח    .3             

 ביצוע. ערבות תקפות    .4             

 ב'. למסמך 59-60 סעיפים להוראות בהתאם הנדרשים המסמכים כל    .5

 

 תביעות 00.40

 לעבודה ו/או למכלול ובין סעיף ו/או לפריט בין תשלום תביעת כל כי מצהיר הקבלן 

 ,שינוי )הוראת סיבתה מתאריך המאוחר לכל יום 30 תוך תוגש ,בה הכרוך לולכ ככלל

 רואים הנ"ל התקופה לאחר שתוגש תביעה כל וכו'(. חוץ תנאי ,תכנית עדכון תכנית

 להתייחס מבלי אף לדחותה רשאי והמזמין הקבלן של העבודות במחירי ככלולה אותה

 כלל. אליה

 מהקבלן לדרוש המפקח רשאי ,ההצעות שתהג מסמכי בכל המצוין בכל לפגוע מבלי 

 לא ולקבלן ,מדידתה ואופן התמורה עליה סוכמה לא אם גם ,שינוי הוראת כל לבצע

 ואופן התמורה על סיכום השלמת אי עקב שהוא כל שינוי בצוע לעיכוב עילה תהיה

 בגינה. שהיא כל לתביעה המפקח התייחסות אי או ,מדידתה

 

 המזמין רכוש - באתר וחומרים ציוד 00.41

 עבודות ו/או העבודה לביצוע חומר וכל העבודה לביצוע ו/או לבניה ועקיף ישיר ציוד 

 ו/או להוציאם רשאי הקבלן ואין ,המזמין כרכוש לאתר הבאתם מרגע בהם רואים ,עזר

 של ובכתב מראש באישור אלא זה חוזה נשואת העבודה למטרת שלא בהם להשתמש

 המפקח.

 

 תכניות 00.42

 או חדשה תכנית מכל העתקים 3 תשלום ללא לו יימסרו כי הקבלן לידיעת מובא 

 מתוקנת.

 עפ"י הנ"ל לכמות מעבר נוספים העתקים בהוצאות הקבלן את לחייב רשאי המזמין 

 הקבלן. של חשבון מכל עבורן שיגיעו הסכומים את ולנכות ,דעתו שיקול

 העבודה במקום לשמור הקבלן על המזמין. של רכושו מקרה בכל נשארות התכניות 

 תכניות כל מיד ולסלק ,עת בכל ,ומושלמת מעודכנת לפחות אחת תכניות מערכת

 מבוטלות.

 

 הביצוע במהלך איכות בקרת 00.43

 נוהלי עפ"י הביצוע שלבי לכל אישור ידרש הביצוע שבמהלך הקבלן לידיעת מובא 

 ע"י שימסרו סיםהטפ על ולחתום למלא הקבלן יידרש כך לשם איכות. לבקרת המכללה

 ביצוע. שלבי כל לגבי לדיווח המפקח

 

 ותיקונים בדק – אחריות 00.44

 להלן. כמפורט תהיה עבודותיו לגבי הקבלן של )בדק( האחריות תקופת 

 תוך לעיל. הנזכרת הסופית הקבלה בדו"ח הנקוב מהתאריך תחל האחריות תקופת 

 שנתגלו פגמים תיקוני עלביצו הקבלן אחראי ,התקופה לגמר ועד האחריות תקופת
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 תקופת כדי תוך שנתגלו פגמים לתיקון ו/או הסופית הקבלה בפרוטוקול ונרשמו

 האחריות.

 או המזמין ידי על תיעשה הבדק תקופת כדי תוך תיקונים לצורך הקבלן הפעלת 

 המפקח.

 להלן: כמפורט ותיקונים( )בדק האחריות תקופת תהיה זה בחוזה 

 מסמכי וביתר להלן עבורן אחרת נאמר לא אשר רותחא ועבודות הבניה לעבודות .א

 הסופי. הקבלה מתאריך שנתיים – החוזה

 שנתיים. – אויר ומיזוג תברואה מתקני .ב

 שנתיים. – ותקשורת חשמל עבודות .ג

 שנתיים. – ותברואה צנרת .ד

 איטום לעבודות מיוחדת  ותבער להשאיר הקבלן על .שנים 5– האיטום עבודות .ה

   .מע"מ כולל לא האיטום תודעב מערך 10% של בשיעור

 מבנה/מערכת( כל )של הסופית הקבלה בדו"ח הנקוב מהתאריך תחל האחריות תקופת 

 תיקוני לביצוע הקבלן אחראי התקופה לגמר ועד האחריות תקופת תוך לעיל. הנזכרת

 ,פגמים לתיקון ו/או הוספית הקבלה בפרוטוקול ונרשמו שנתגלו וליקויים פגמים

 תוך תיקונים לצורך הקבלן הפעלת האחריות. תקופת כדי תוך שנתגלו וליקויים תקלות

 המפקח. או המזמין ידי על תעשה האחריות תקופת כדי

 והקבלן מיידי תיקון הטעונים ופגמים ליקויים ,תקלות יתגלו האחריות תקופת תוך אם 

 באמצעות אלה תיקונים לבצע המזמין רשאי – בכתב התראה למרות בתיקונם פיגר

 הקבלן. חשבון ועל ,לו שייראה כפי ,כלשהו רםגו

 ,המרבי בהקדם האחריות תקופות במהלך הקבלן ע"י התיקונים יבוצעו מקרה בכל 

 למזמין. מינימליים נוחות ואי הפרעה ותוך

 

 הבדק כל ובתום הראשונה הבדק שנת בתום קבלה 00.45

 בתום ,תודוהעב כל מגמר אחת שנה בתום : הבדק שנות משתי אחת כל בתום א. 

 נושאים של הבדק תקופות בגמר הצורך לפי ואח"כ העבודות כל מגמר שנתיים

 ,העבודות לכלל תיערך זו קבלה חוזרת. קבלה תיערך ,בחוזה כמפורט מיוחדים

 נוספת קבלה תיערך אלה עבור נסתיימה. טרם עבורן הבדק שתקופת אלה גם

 ונושא. נושא כל של הבדק תקופת בגמר

 ,המפקח – השנה בתום ישתתפו המפקח או המזמין ביוזמת שתיערך זו בקבלה ב. 

 תקופות )בתום הבאות בקבלות ויועציו. המתכנן וגם ,והקבלן  ,המזמין נציג

 של זימונם ,והקבלן האחזקה נציג ,המזמין נציג רק ישתתפו הארוכות( הבדק

 המזמין. באחריות אלו

 פגמים ויתגלו במידה ירה ,בקודמות וכמו כאמור שתתואמנה אלו בקבלות ג. 

 על התיקונים השלמת לאחר התיקונים. רשימת עם דו"ח יוצא ,תיקון הטעונים

 ו/או המפקח בהשתתפות סופית קבלה לשם נוספת בדיקה תיערך הקבלן ידי

 לתום גמר" "תעודת תוצא ,נוספות הערות יהיו ולא במידה והקבלן. המזמין

 לקבלן תשוחרר כנ"ל התעודה תהוצא לאחר רק למבנה/מערכת. הקבלן אחריות

 בחוזה. כמפורט האחריות לתקופת ערבותו
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 ע"י שיבוצעו והפעולות התיקונים כל כי בזאת ומודגש מובהר ספק הסר למען ד. 

 תמורה לכל זכאי יהא שהקבלן מבלי הקבלן ע"י ייעשו ,הבדק בתקופות הקבלן

 עבורן.

 

 מחירים ,הכמויות מדידת .4600

 ובמפרט המיוחד במפרט ,הכמויות בכתב לכתוב בהתאם הסדר( י)עפ" ימדדו הכמויות 

 בלבד. מקורבות הן הכמויות במקצוע. כמקובל או 43 ת"י עפ"י – הגדרה ובהעדר ,הכללי

 לחישובי ובהתאם בפועל שנעשו העבודות של הסופיות המדידות לפי תשולם העבודה

 זכות לקבלן תהיה לא קח.המפ ידי על ויאושרו וייבדקו הקבלן ידי על שיוגשו הכמויות

 השינויים סמך על חדשים מחירים קביעת ו/או היחידות במחירי שינויים לדרוש

 הכמויות בחשבון יתבררו אם והן העבודה במשך עליהם יוחלט באם הן ,הנ"ל בכמויות

 העבודה. בגמר הסופי

 וכיו"ב אלמנט ,מוצר ,פריט כל של רוחב או אורך ,בעובי שינוי כי מודגש ספק למניעת 

 היחידה או הפריט בשטח 10% או המידות בכל 5% או אחת ממידה 10% עד של בשיעור

 דעתו שיקול עפ"י חריגים במקרים אלא היחידה מחיר לשינוי עילה ישמש לא –

 בלעדית. לו הנתונה בזכות ,המפקח של הבלעדית

 ביטוי דרבהע ,המפקח רשאי – זה לחוזה בהתאם למזמין העומדת זכות בכל לפגוע מבלי 

 שנדרשה לעבודה מסוים למבנה המתייחס והמחירים הכמויות כתב של בחלק מתאים

 בחלק הקיימים זאת לעבודה מקבילים סעיפים במחירי להשתמש ,זה במבנה ובוצעה

 אחר. למבנה והמתייחס והמחירים הכמויות כתב של אחר

 זהה דהבולע )המתייחסים מקבילים סעיפים ויתגלו במידה כי מובהר מקרה בכל 

 ישולם – זהים אינם הקבלן מחירי בהם הכמויות כתב של שונים בחלקים ומקבילה(

 הנמוך. המחיר לפי מקרה בכל לקבלן

 

 העבודות בקורת .4700

 הכלים ,הפועלים את המפקח לרשות חשבונו על להעמיד חייב הקבלן א. 

 להיכנס רשות תמיד תהיה למפקח העבודות. לבחינת הדרושים והמכשירים

 נעשית בהם אחרים עבודה למקומות או הקבלן של העבודה למקום או לאתר

 הבנין. בשביל עבודה

 וסבירים מקובלים גישה אמצעי המפקח לרשות להעמיד חייב הקבלן כי יודגש  

 של ושלב שלב בכל העבודה של חלק לכל המפקח של הבלעדי דעתו שיקול עפ"י

 ביצוע.

 מתאימים כבלתי לו הנראים עבודה כלי או רחומ כל לפסול רשאי יהיה המפקח ב. 

 להתאמה חומר כל של ובחינה בדיקה לדרוש רשאי יהיה וכמו"כ באתר לעבודה

 הקבלן. חשבון על זה וכל בחוזה לדרישות

 בוצעה לא אשר עבודה של הריסה או שינוי ,תיקון מהקבלן לדרוש רשאי המפקח ג. 

 המפקח הוראות את לבצע בחיי יהיה הקבלן להוראותיו. או לתכניות בהתאם

 המפקח. ע"י שתקבע תקופה תוך
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 דעתו לפי אם ,ממנה חלק או ,בכללה העבודה את להפסיק רשאי יהיה המפקח ד. 

 המפקח. הוראות או הטכני המפרט ,לתוכניות בהתאם נעשית העבודה אין

 הארכה לבקשת עילה תשמש לא זה סעיף לפי עבודה להפסקת המפקח של דרישה  

 יצוע.בה משך של

 והעבודה החומרים לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל היחיד הקובע יהיה המפקח ה. 

 ביצועה. ולאופן

 

 ערך שווה מוצר .4800

 המחיר מתייחס ,המוצר או החומר של המסחרי שמו או היצרן שם המצוין מקום בכל 

 המפקח ע"י שאושר ,אחר מוצר או חומר זה. מסוים למוצר רק הכמויות בכתב המוצג

 בשווה הוחלף המוצר או החומר בין אם וזאת ,בהתאם יקבע מחירו ,לראשון ערך כשווה

 במסמכי המצוין לזה ערך שווה במוצר השימוש המפקח. ביוזמת או הקבלן ביוזמת ערך

 המפקח. של מוקדם אישור טעון ,החוזה

 לאתר. אספקתו לפני יקבע מאושר אך ערך שווה חומר או מוצר של מחירו 

 רשאי יהיה ,מחירו קביעת לפני לאתר מאושר ערך שווה מוצר הקבלן פקוסי היה 

 כל מקרה בכל הקבלן. בהצעת התחשבות ללא שרירותית מחירו את לקבוע  המפקח

 בו מקרה בכל חשבונו. ועל הספק ע"י מהאתר יסולק אושר לא אשר מוצר או חומר

 ההצעה עם לספק ועלי ,ערך שווה מוצר על להתבסס ההצעה הגשת בשלב הספק מתכונן

 הגשת עם לאשרו ולדאוג המוצג הציוד של פוטוגרמטריות עקומות או קטלוגיים דפים

 ההצעה.

 מפקח. לאישור ש"ע מוצר ואת המוגדר המוצר את הקבלן יציג ונדרש במידה 

 תחילת עם מיד להציגו הקבלן על ערך שווה מוצר להציג מעוניין הקבלן בו מקרה בכל 

 לאחר מחודש יאוחר לא למוצר אישור ולקבל זה בחוזה המפורט םהזמני בלוחו העבודה

 והקבלן תבחן ולא תידון לא זה מועד לאחר ש"ע מוצר לאישור דרישה ע..ה.צ קבלת

 או עיכובים בדבר טענות כל תתקבלה לא החוזה. במסמכי שהוגדר המוצר את יספק

 אחרת. או כספית תוספת כל תשולם ולא לעיל מהאמור כתוצאה נוספות עלויות

 

 

 יסוד מחיר .4900

 הקבלן  המכרז. למסמכי ב' למסמך 53 בסעיף כקבוע פירושו- היסוד מחיר   א.

 עם יסכם שהמזמין התשלום תנאי לפי החומר מחיר את למפעל לשלם יתחייב

 הספק. של מחירון" "מחיר מקרה בשום יהיה לא יסוד מחיר המפעל.

 ב' במסמך המפורט ואת אחסון ,הבלהו ,העמסה הוצאות כולל אינו היסוד מחיר 

 התאמת היחידה. במחיר בחשבון לקחת הקבלן על אלו כל ואת המכרז למסמכי

 התאמת היחידה. במחיר המוצר של היסוד מחיר החלפת תוך תעשה החוזה שכר

 המוסכם היסוד במחיר המוצר של היסוד מחיר החלפת תוך תעשה החוזה שכר

 היסוד ממחיר נמוך או גבוה יהיה ספקהמפעל/ עם המזמין שיסכם החומר של

 עבור 3% של ,ומוחלטת סופית ,בהפחתה ו/או בתוספת ההפרש יקוזז או ישולם

  בלבד. פחת
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 היחידה. במחיר בחשבון יילקחו ,לא אם ובין הוזכרו אם בין ההוצאות יתר כל  

 זה. חוזה למפרט המוצר התאמת לבדוק הקבלן באחריות

 התייעצות לאחר אלא ציוד או ,מוצרים ו/או חומרים םשו יירכשו לא מקרה בכל   ב.

 אליו שיובאו לאחר וזאת התוצר ואת הסוג את בכתב שיקבע המפקח עם

 רשאי והוא ,סופית תהיה בנדון המפקח של דעתו היצרנים. ומפרטי הדוגמאות

 הנ"ל. להוראה בניגוד יירכש אשר מוצר כל פירוק על להורות ו/או לפסול

 והקבלן בעצמו והאביזרים הציודים את לרכוש דעתו שיקול פי על רשאי המזמין  ג.

 הכמויות. שבכתב ההתקנה מחירי פי על אותם יתקין

 

  ואישורם דוגמאות הגשת ,חומרים בדיקת .5000

 החומרים למקורות ביחס הן ומראש בכתב מהמפקח אישור לקבל חייב בלןהק .א

 למראה ביחס ןהו חומרים אותם לטיב ביחס הן ,להשתמש בדעתו יש בהם

 החומרים מקור אישור אין ואופן פנים בשום כי ,במפורש מוסכם אולם שלהם.

 מקור. מאותו המובאים החומרים אותם לטיב אישור משמש

 מתאימים החומרים אותם אין אם ,חומרים משלוחי לפסול המפקח בידי הרשות

 העבודה. לצורכי

 לצורכי חומרים מאותם תדגימו להגיש הקבלן על ,הנ"ל החומרים אישור רלאח .ב

 לשימוש התאמתם מידת את יקבעו הבדיקה תוצאות מאושרת. במעבדה בדיקה

 להפסקת לגרום ,המאושרת הדגימה מן החומר בטיב סטייה כל זה. חוזה בביצוע

 הקבלן. חשבון על מהמקום הפסול החומר של המיידי ולסילוקו העבודה

 ובכמות מאושר מטיב חומרים למקום יביא שהקבלן עד תמשך לא העבודה .ג

 הוצאות ,הצדדים שני את תחייבנה הנ"ל הבדיקות המפקח. דעת על המתקבלת

 הבדיקות. לדמי מעבר וזאת ,בלבד הקבלן על יחולו הבדיקות

 הפריטים רכישת לפני ,המפקח לאישור ,חשבונו על לבצע ו/או לספק הקבלן על .ד

  מים:מושל  ואלמנטים דגמים דוגמאות להלן היתר בין המפורטים

 המפקח. שיקבע ובמקום בצורה בגודל  יהיו הדוגמאות

 לאישור והאביזרים המוצרים מכל דוגמאות ,חשבונו על ,הקבלן יספק כן .ה

 המפקח.

 בכל וילוו האדריכל. דרישות ע"פ שונות באלטרנטיבות לאישור יובאו הדוגמאות .ו

 המפקח. לדעת הנדרש כתוב ו/או משורטט חומר

 עבודות המפקח,גם דרישות הקבלן,עפ"י יכין בנפרד( מדידה )ללא הנ"ל במסגרת .ז

 מרכיביהן. כל על שונות ודוגמאות ניסיוניות

 המפקח. רצון שביעות עד פעמים מספר תבוצענה אלו עבודות

 הדוגמאות כל אישור לאחר רק אלא הסופי בביצוע יתחיל ו/או יזמין לא הקבלן .ח

 המפקח. ע"י

 וישמשו הביצוע השלמת לאחר עד האתר במשרד ישמרו המאושרות הדוגמאות .ט

 המבוצעים. ציוד או מוצרים ,לחומרים להשוואה

 כל את ,התכניות כל את להביא הקבלן שעל ,ספק כל הסר למען ,בזאת מודגש

 למיניהם הגימורים ,הציפוי ,הצבע דוגמאות ,הפרזולים ,האביזרים ,הביצוע פרטי
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 ,החומרים הזמנת ה.העבוד התחלת צו מקבלת ימים 30 תוך המפקח לאישור וכד'

 וההזמנה לאישור ההגשה האישור. ממועד יומיים תוך תעשה וכד' האביזרים

 העבודה. לביצוע הזמנים בלוח מלאה עמידה שתבטיח בצורה יתוזמנו

 הקבלן. של ,מאחריות,כלשהי להפחית כדי הדוגמאות באישור אין .י

 הקבלן ישגי ,2-ג המיוחד במפרט וכמפורט לעיל כמפורט הדוגמאות לכל בנוסף .יא

  המפקח: לאישור הבאות הדוגמאות את הפחות לכל

 השונים והחיפוי הריצוף סוגי כל (1

 התותב תקרות סוגי כל (2

 לדלתות. השונים הפרזול פריטי (3

 והאלומיניום הנגרות ,המסגרות פריטי (4

 בטון חיצוני קיר ,שונים מסוגים פריקסטים ,HPL חזיתות חיפויי (5

 כוללת והיא מ"ר 10-כ דוגמא כל שטח וכד'. אלומיניום חשוף,חיפוי

 ,חלונות )כגון אחרים לאלמנטים והשילוב החיבור פרטי את במחיר

 אחרים(. חיפוי ,סוגי דלתות

 וברזים קבועות סוגי (6

 תאורה גופי סוגי (7

 מתועשות מחיצות (8

 בפרקים המיוחדים במפרטים למפורט בהתאם נוספים פריטים (9

  השונים.

 

 מתקן  ותיקי (MADE AS) עדות תוכנית .5100

 (.as made) בצוע לאחר מעודכנות תכניות ולמפקח למזמין הקבלן יגיש העבודה בסיום 

 העדכונים כל את )הכוללות בפרויקט העבודות כל של מדויק תאור יכללו התכניות

 חוץ ובתשתיות ,אלקטרומכניות במערכות עדכונים הביצוע( במהלך בבניין שבוצעו

 תכניות וכו'.  אויר מיזוג ,חשמל ,אינסטלציה ,רתצנ תוואי ,צנרת קרקעית רומי ,כולל

 ברמת לפחות 2016  באוטוקאד מגנטית מדיה + עותקים 4-ב הקבלן חשבון על יוכנו אלו

 תשלום יכלול  AS MADEה מחיר .מהמנהל שקיבל העבודה לתכניות דומה שרטוט

 לןהקב בין יסוכם והמחיר הביצוע ע"פ ולהתאמתו התכנון על המופקדים ליועצים

 ליועצים.

 מודד ע"י ויאושרו ימדדו השרטוטים גבי על המופיעים האחרים והעצמים המערכות כל 

 ידו. על יחתמו והתכניות הקבלן מטעם מוסמך

 הכוללים: מתקן תיקי של העתקים 3 ולמזמין מנהלל הקבלן יגיש כן כמו 

 אחריות ותתעוד כולל ,המכונות/מכשירים/מתקנים לכל ואחזקה טיפול ,תפעול הנחיות 

 אחזקה  של פעולות  זימון לוח  עם  חוברת/דפים ,לטיפול קשר אנשי רשימת ,מהספקים

 ,השונים לרכיבים מפורטים וסקיצות וסכמות מפורטת מונעת אחזקה והוראות ,מונעת

   וכו'.  ,הציוד פרטי  ,)בעתיד( בתוכניות המסומן פי על  ,הציוד מספר יצוינו בהן

 של וכו' אלמנטים רכיבים/ציוד/אביזרים/יחידות של - ורים/מקצילומ לצרף הקבלן על 

 כתובתו ,וכו' יבואן ,הספק שם תוך הספק/יצרן של קטלוגיים מספרים עם ,היצרן

 שלו. הטלפון ומספר
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  ומפסקים. ח"ק הכוללים האביזרים ,הציוד ,הלוחות לכל מפורט שילוט יכין הקבלן 

  השלטים  פוטומיטל. בשיטת שלט או ופלגרב צדדי דו סנדוויץ  עשוי יהא  השילוט

 המפקח. ידי על יקבעו וכו' צבעו ,עוביו ,השלט גודל  פח. ברגי באמצעות למקומם יחוברו

 הרצה שעברה לאחר למסירה אותה ויכין המערכת את ויכייל יווסת ,יפעיל הקבלן 

 לש  המדפסות ע"י דו"חות הדפסת כולל כתקנה עובדת והיא לפחות שבועות 4 במשך

 המערכת.

 עליו כי בחשבון לקחת הקבלן על המתקן. בתפעול האחזקה אנשי את ידריך הקבלן 

 הדרושות. הפעולות כל את לבצע שיוכלו כך האנשים להדריך

 לא )אולם הכרחי תנאי הם והמסירה ההפעלה ,ההדרכה ,התיעוד הליך כי מןבהר 

 סופי. חשבון לתשלום מספיק(

     

 האחריות פתבתקו ושרות אחריות .5200

 השונות( המערכות של המיוחדים במפרטים זה בנושא השלמה לראות )יש 

 וביצוע תקלות תיקון שיכלול אחזקה שירות גם  הבדק תקופת במהלך ייתן הקבלן 

 המפקח ע"י ויאושרו שיוצגו זימון ללוחות ,בהתאם למערכות מונעת אחזקה עבודות

 החלקים ,העבודה כל את יכלול קההאחז שירות הבדק.  תקופת כל במשך ולמתקנים

 וכדומה. איטום חומרי ,גז ,שימון חומרי לרבות העבודות לביצוע הדרושים והחומרים

 להלן. המפורטות הזמן תקופות תוך יתבצע תקלות תיקון

 6 במשך תקלות וללא בשלמות מערכת פעלה לא עוד כל תסתיים לא הבדק תקופת 

  המפקח. באישור המותנ הבדק תקופת סיום לפחות. חודשים

 תום עם המערכות לכל חלפים כולל ואחריות לשרות בהצעתו מחיר לתת נדרש הקבלן 

 לעיל. כאמור הבדק תקופת

 נוספות לתקופות ,לעיל כאמור ,ולמתקנים למערכות שירות וייתן אחראי יהיה הקבלן 

  .ובכתב. מראש המזמין ע"י יתבקש באם הבדק לתקופת מעבר

 בהתאם המזמין עם במו"מ שתיקבע ובעלות בלבד המזמין ע"י תקבע הזמן תקופת 

  ."שוק" למחירי

 ,והרצופה התקינה פעולתם את יבטיח ידו על המתקנים התקנת אופן כי יוודא הקבלן 

 חלקית הפעלה יאפשרו המתקנים וכי גבוהה בנגישות אחזקה שירותי מתן תאפשר

 .השירותים הענקת והפסקת המתקנים השבתת שתמנע באופן

 .ובכתב המזמיןמ אישור וקבלת מראש תיאום ללא אחזקה פעילות כל לבצע אין 

 אין שבהן ובשעות בימים יתבצעו מתקנים הדממת המצריכות האחזקה פעולות כל 

 בלבד. מהמתקנים חלק להשבית וניתן נמוכה השירותים שצריכת או שירותים צריכת

 מזמיןול לבנין חיוניות ותרכמע של להשבתה הגורמת ,אחזקה לצורך מתקנים השבתת 

 רשאי הקבלן יהיה לא חיוניים במתקנים .מזמיןה עם ובכתב מראש תתואם ,היזם

 יהיה שניתן כך העבודה את לתכנן עליו יהיה ולפיכך האספקות את לחלוטין להשבית

 את להתקין אחראי יהיה הקבלן חלופי. מתקן הפעלת כדי תוך מתקן להפסיק

  תתאפשר. זו יתחלופ שפעולה כך המתקנים
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 המתקנים הפעלת לאופן הקשור בכל המשתמשים את להדריך אחראי יהיה הקבלן 

 של נכונה לא הפעלה כנגד לטעון יוכל לא הקבלן .המזמין זאת שידרוש ככל ,ותחזוקתם

  .המזמין ע"י המתקנים

 עובדי ע"י הנדרשת העבודה כל את יכלול הקבלן( )מטלות העבודות סוגי כל ביצוע 

 לציוד חליפי וציוד עזר חומרי ,החומרים ,החלקים כל ,מטעמו משנה וקבלני ןהקבל

 ,הובלה ,הנדרשים העבודה כלי כל ,לשפצו כלכלית כדאיות אין המפקח קביעת שע"פ

 העמדת לרבות מופות או כבלים והחלפת לגילוי חפירות ,חיצוניים מלאכה בבתי עבודות

 וכדומה. הרמה ואמצעי מכניים חפירה כלי

 ,ופיקוד חשמל לוחות ,הייעודי הציוד ,המערכות היתר בין נכללים המתקנים דרתהגב 

 עיקרי חלק המהווה אחר אביזר וכל החיווט ,הכבלים כל ,ותעלות חפירות ,הולכה צנרת

 המערכת. במכלול משני או

 המתקן. לבדיקת תקופתיות ביקורות שלוש לבצע  קבלןה מתחייב השרות תקופת במשך 

 המתקן. לבדיקת תקופתית כביקורת יחשב לא תקלה עקב באתר ביקור

 תקופת במשך במערכות שתוקנה תקלה כל על  למזמין  בכתב להודיע מתחייב הקבלן 

 לרישום מחברת למנהל הקבלן ימסור השרות תקופת בתחילת לכך בנוסף השרות

 שם ,התיקון פרוט ,התקלה מהות ,ההודעה תאריך הבאות: העמודות ובה תקלות

  המזמין מטעם האחראי של מלא שם ,התיקון תאריך ,הטכנאי חתימת ,איהטכנ

 .המזמין ע"י המחברת תבוקר לפעם מפעם וחתימתו.

 

 הבאים: השירותים את יכללו הקבלן מטלות 

 מונעת אחזקה - המערכות שימור א. 

 עבודות כל את הקבלן יבצע ,התקינה ופעולתם המתקנים ערך על לשמור מנת על  

 פי ועל הבודדים למתקנים היצרנים בהוראות הנדרש פי על עתונהמ האחזקה

 ע"י שיאושר המתקן בספר ביטוי לידי שבא כפי ,כוללות למערכות ההוראות

 עד התקופה כל במשך ,מטעמו מי ו/או הקבלן ע"י יבוצעו אלו עבודות .המנהל

 הבדק. תקופת לסיום

 ידו.-על ותאושר יןהמזמ ו/או המנהל ידי-על תיעשה המונע הטיפול בדיקת  

 לעת. מעת המנהל ו/או המזמין ע"י שיקבע כפי לתקופה אחת תתבצע הבדיקה

 כל בו כשרשומים ,העבודה טופס במסירת רק יחשב מונעת אחזקה ביצוע גמר

 הקבלן. מטעם האחזקה אחראי בחתימת ,הנדרשים הפרטים

 תקלות תיקוני  ב. 

 כללי (1

 תקלות תיקון עבודות .לותהתק תיקוני כל את יבצעו הקבלן עובדי   

 אירוע כל יחשב כתקלה הקבלן. משימות שאר פני-על בעדיפות תהיינה

 ואושר שנמדד כפי ,מהם המתוכנן את לספק המתקנים ביכולת הפוגע

 לסביבה. נוחות נזק לגרום העלול או המתקן קבלת בעת

  תלונות שיקבל הבדק תקופת למשך קבוע שרות מוקד להעמיד הקבלן על   

 שרות מוקד פרטי בהמשך. )ג( בסעיף כמפורט בהן ויטפל תקלות על
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 הקבלה ממסמכי כחלק מזמיןל יימסרו וכו'( מיקום ,איוש ,)טלפון

 הסופיים.

 תקלה לתיקון מוקצב זמן     (2

 והמונעות. השוטפות המשימות פני-על בעדיפות יהיה תקלות תיקון    

 עד ברציפות לויויג עם מייד בתיקון יטפלו הקבועים הקבלן עובדי

 משנה קבלני או הקבלן מומחי הגעת המצריך תיקון התקלה. לתיקון

 להלן: המפורט הזמנים לוח פי-על יתבצע ,כגיבוי המשמשים

 ההודעה מרגע שעות 24 תוך יתבצע דחופה שאינה תקלה תיקון         א(

 לתיקונה. ברציפות יפעל והקבלן התקלה על

 מים מערכת כגון חיוניות ותבמערכ  דחופה תקלה לתיקון ב(

 או מערכת השבתת ,חשמל מערכת ,אש כיבוי מערכת ,לשתיה

 למקום הגיבוי צוות יגיע ,בטיחותית תקלה או ,אזור השבתת

 התקלות דחיפות הגדרת התקלה. על ההודעה מרגע שעות 4 תוך

 עד ברציפות יתבצע התקלה תיקון .המזמין ידי-על תיעשה

 לסיומה.

 הצורך. במידת ציוד החלפת כולל ןהתיקו           

 מחוץ אל תיקונו לצורך חלק הוצאת המחייבת תקלה תיקון ג(

 יתבצע ,לבצעו האחזקה קבלן יצטרך או יתבקש באם ,לבנין

 להלן: כמפורט זמנים לוח עפ"י

 מאיתור ימים 4 תוך יתבצע מנוע/משאבה תיקון  (1)

 התקלה.

 

 5 תוך - נהממ חלק או אחרת ציוד יחידת כל תיקון  (2)

 התקלה. מאיתור ימים

 מי ו/או הקבלן של מחדלים עקב ולרכוש לאדם שיגרם נזק כל

  ידו. על ויבוטח אחריותו על יהיה מטעמו

 מטופלים יהיו ידו על המתופעלים והמתקנים הציוד חדרי כי יוודא הקבלן ג.

 איםהנמצ ומתקנים ציוד בחדרי ניקיון פעולות יבצעו לא המזמין נציגי ונקיים.

 הקבלן. באחריות

 לשלושה אחת יסודי ובאופן לחודש אחת לפחות ינוקו והמתקנים הציוד חדרי  

 ניקוי העבודה. סיום עם מייד ינוקה ,עבודה ביצוע עקב שנוצר לכלוך חודשים.

 אחת יתבצע ,כבלים ,כבלים הולכת תעלות ,מלוחות ,ואביזריה צנרת ,מציוד אבק

 לכל הקבלן חשבון-על זאת כל האחזקה. ותפעול לביצוע במקביל לפחות לשנה

 הביצוע. תקופת

 עבודה נוהלי ד.

 להלן: המפורטים העבודה נוהלי פי על הקבלן יפעל לעיל לאמור בנוסף  

 ניהוליות והוראות תקנות ,הנחיות .1
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 מזמין.מה שיקבל והוראות תקנות ,הנחיות מערכת פי-על יפעל הקבלן   

 בכתב בין ,במהלכה ו/או ,העבודה תבתחיל יינתנו וההוראות ההנחיות

 פה.-בעל ובין

 הפרעות מניעת .2

 בצרכי מקסימלית התחשבות תוך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן   

 ובכלל , סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה ,מזמיןה

 הרגילות. הפעילות לשעות מחוץ לעבוד הצורך זה

 בטיחות מפגעי .3

 מיידי באופן הקבלן בו יטפל ,בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל   

 אמצעים התקנת של בדרך לרבות ,המלא לפתרון עד וברציפות

  אנשים מפני המפגע אזור להגנת העבודה משרד להנחיות המתאימים

 המסירה ליום עד ישים זה סעיף המפגע. בתחום להסתובב העלולים

 במקרים המפגע תא להסיר ידרש הקבלן – הבדק תקופת לגבי למזמין.

 בתקופה הקבלן  ע"י העבודות בביצוע ממחדל כתוצאה נוצר המפגע בהם

 זו.

 פסולת סילוק .4

 הפסולת כל את ,העבודה סיום עם מיד ,העבודה מאתר יסלק הקבלן   

 בשלמות. המקום את וינקה ,עבודתם במהלך עובדיו ידי-על שתיווצר

 שלא כך לעת תמע הפסולת את הקבלן יאסוף העבודה בצוע במהלך

 פי על הפסולת לפנוי אחראי יהיה הקבלן ואסתטי. בטיחותי מפגע ייווצר

 לפנוי המתאים פנוי אתר ואל סוג מאותו פסולת לפנוי הנוגע דין כל

 פסולת. אותה

 גורמים עם תיאום .5

 יביא הקבלן המנהל. עם מלא בתיאום עבודה כל לבצע מתחייב הקבלן   

 ביצוע עקב  צפויות הפרעות לרבות ,ויהפצ בעיה כל המנהל לב לתשומת

 עבודות.

 נזק או אבדן .6

 והתיקון ההתקנה ,ההרכבה ,האספקה את כוללת אינה הקבלן אחריות   

 ,אחרים ע"י ,ניזוק או חסר ,פורק ,שנגנב חומר או אביזר ,חלק כל של

 כל וימסור ולמזמין מנהלל ידווח הקבלן סביר. בלאי מהווה שאינו באופן

  הנדרשים. הפרטים

 תשלום יקבל הקבלן הנזק. את לתקן הקבלן על ,ההודעה מסירת לאחר   

 שליחיו. או הקבלן עובד ע"י נגרמו שלא נזקים תיקון עבור רק נוסף

 עבודה. שעות עפ"י ישולמו זה בס"ק כאמור נוספים תשלומים

 למתחם מחוץ ציוד הוצאת .7

 אישור ללא נייןבה למתחם מחוץ אל ציוד להוציא יורשה לא הקבלן   

 להוציאו מבקש הקבלן ואשר למבנה השייך ציוד לגבי הן האמור .המנהל

 מכל להוציאו ברצונו ואשר לקבלן השייך ציוד לגבי והן תיקון לצורך

 שהיא. סיבה
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 הבדק/השירות תקופת בגמר מהקבלן המתקנים קבלת ה.

 יתקיים ,זה בחוזה הבדק/השרות תקופת מועד תום לפני יום שלושים        .1 

 ישתתפו בסיור הקבלן. ידי-על המתוחזקים המתקנים בכל קבלה סיור

 והקבלן. המזמין ,המנהל

  14 במשך המתקנים כל את לסקור מזמיןל לסייע היוצא הקבלן חובת 

 הצגת ,פעולתם הצגת ,מתקנים הפעלת ידי-על ,וזאת מלאים עבודה ימי

 וכדומה. דלתות פתיחת ,עבודה יומני

 את בכתב ויגיש ,והמתקנים המבנה בחינת לאחר ,והמנהל ןהמזמי   .2

 כל לכלול יוכלו ההסתייגויות לקבלן. המתקנים ממצב הסתייגויותיו

 כחלק הקבלן ע"י להתבצע היה אמור ואשר ובמערכות במבנה כשל

 תקופת לסיום עד המפורט כל את לבצע יידרש הקבלן הבנייה. ממטלות

 שידרשו. םהאמצעי כל הפעלת ע"י וזאת החוזה

 ,לעיל כאמור הביקורת דו"ח הוראות אחרי ימלא לא והקבלן במידה .3

 או עובדיו באמצעות האמורה העבודה את לבצע להורות מזמיןה רשאי

  אחרת. דרך בכל או אחר קבלן ידי-על

 לנכות או לגבות רשאי יהיה והיזם ,הקבלן על יחולו האמורות ההוצאות 

 מכל ניהול( כהוצאות )שייחשבו 12% בתוספת האמורות ההוצאות את

 יהיה וכן הערבות חילוט לרבות שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע סכום

 אחרת. דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי המזמין

 בהם במקרים גם ,בדו"ח הנאמר וביצוע הקבלה בסיורי ההשתתפות   .4

 לשמש יוכלו לא ,החוזה לתקופת מעבר לפעול להמשיך הקבלן על יהיה

 כלשהי. כספית תוספת לדרוש ןבללק עילה

 המזמין לתפקוד המפריעים ליקויים במתקנים יתגלו בהם במקרים   .5

 ההסתייגויות את הקבלן סילק לא עוד שכל הרי ,במתקן ו/או במבנה

 ,חשבונו על ,בחוזה כנדרש המתקן את בעצמו לשרת הקבלן ימשיך ,הנ"ל

 רק אלו תקניםמב הטיפול את עצמו על יקבל היזם נוסף. תשלום ללא

 סופית. מסירה לאחר

 בכתב המזמין של סופי אישור המצאת הינו הבדק ערבות לשחרור תנאי 

 הסתייגויות. ללא המתקן קבלת לגבי

 מתקן תיק של במסירה מותנית תהיה המערכת של סופית מסירה   .6

 הקשור בכל מזמיןה עובדי של ובהדרכה המסירה לעת ומעודכן מושלם

 .המזמין של רצונו לשביעות ועד ימים מספר במשך המערכת לאחזקת

 

 שונות הוראות .5300

 הכללי במפרט המפורטות וההנחיות להוראות בהתאם תבוצע זו עבודה        .1             

 המעודכנת במהדורה השונים בפרקים הביטחון משרד שבהוצאת הבינמשרדי

 המיוחדים. במפרטים אחרת צוין אם אלא ,ביותר

 ישולם ולא היחידה במחיר כלול יהיה להלן המיוחד במפרט והמפורט האמור לכ   .2

 ו/או כולל..." "המחיר כגון משפטים אזכורי אחרת. במפורש צוין אם אלא בנפרד
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 תשולם "לא ו/או היחידה" במחירי כלולים יהיו העבודות "כל ו/או הקבלן" "ע"ח

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

 ,הקיים למצב התכניות והתאמת קיים מצב למדוד חשבונו ועל הקבלן באחריות    .3

 שהוא. סוג מכל התאמות אי בגין תביעה כל ללא זאת כל

 קטנים בשטחים ומעוגל משופע ,קשתי בתוואי ביצוע במחיר כוללות העבודות כל   .4

 למתואר בהתאם הכל ,שונות תויוובז מעוגל ,קשתי בתוואי חיתוכים ,וברצועות

 בתכניות.

 נלווים פרטים השלמת כדי תוך ביותר הגבוהה ברמה  יבוצעו העבודות כל        .5 

 הכל ,מושלם מוצר לקבלת עד חשבונו ועל הקבלן ע"י השונות לעבודות  וחסרים

 השונים. היחידה במחירי כלול

 רצון לשביעות ייעשה מויותכה ובכתב בתוכניות המתוארות העבודות כל ביצוע  .6 

 שונים,אביזרים האדריכל,פריטים לאישור גמר חומרי הצגת לרבות ,האדריכל

 בהתאם עבודה של סוג לכל דוגמאות וביצוע  האדריכל לדרישת בהתאם שונים

 היחידה במחירי כלול הכל ,שהיא כל עבודה ביצוע בטרם האדריכל לדרישות

 בנפרד. ישולם ולא השונים

 של והן החומר של הן הדוגמא אישור לפני שונות עבודות לבצע הקבלן יוכל לא   .7 

  .בלבד בכתב ינתן האישור ,הנלווים המרכיבים כל על כדוגמא שיוצר המוצר

 ביצוע לצורך הדרוש כל את כוללים הכמויות שבכתב השונים היחידה מחירי .8

 הקבלן לעו האדריכל ע"י נדרש במפורש,אך צוין לא אם גם העבודה של מושלם

 כל את הכמויות שבכתב המחירים כוללים כן כמו ,במחיריו בחשבון זאת לקחת

 כלשהו. בסעיף במפורש צוין לא אם גם בתכניות האמור

 אם גם השונים חלקיו כל על ישראלי תקן הנחיית ועפ"י בהתאם יבוצעו העבודות כל 

 בחוק. רשומים אינם

 

 4 טופס .5400

 בפועל ולהביא והתעודות האשורים כל ולהביא תויוברש לפעול האחריות הקבלן על

 המוסמכת. הרשות ע"י כחוק חתום אכלוס גמר/אישור ותעודת 4 טופס

 במחירים. כלולה זו עבודה

 מאושר אכלוס טופס קבלת ללא סופי חשבון ישולם ולא יאושר לא כי ומודגש מובהר

 .המקומית הרשות של

 

 מיוחדים מדידה אופני .5500

 ישולם ולא הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי כלול 1ג' סמךמב האמור כל 

 מבנה לגבי  נפרדת התייחסות ראה בנוסף ,בכ"כ במפורש צוין כן אם אלא ,בנפרד

 .פאושלי

  

 מסמכים בין עדיפות .5600

 לחוזה. 5 בסעיף פרוט ראה 
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 שלט     .5700

 או הבנייה באתר ,לפחות רטמ 2X4 בגודל פח שלט ,חשבונו על ,יתקין  ,יכין הקבלן .א
 ופרטים הקבלן שם ,המתכננים שמות ,העבודה שם את יכיל השלט .לו בסמוך
 אחר עניין וכל ,ההתקנה ומיקום צורת ,האותיות גודל ,צורתו ,השלט תוכן .נוספים
  .המפקח י"ע בלעדית יקבעו - בשלט הקשור

 ."(פרוצס)" הגבוה ברמה צבעונית ממוחשבת הדמיה בו תוכנס מהשלט כחלק .ב
 הממוחשבות לתוכניות בהתאם לקבלן ותימסר האדריכל י"ע תבוצע ההדמיה

 תכנון של ממוחשב קובץ .האדריכל י"ע לקבלן שיסופקו ,מחיר בהצעות המופיעות
 אישור את לקבל הקבלן ועל ,תכנונו בסוף למפקח יימסר ,ההדמיה עם השלט

 .ייצורו טרם המפקח

 התקנתו ואופן השלט קונסטרוקצית על הנדסממ אישור למפקח יגיש הקבלן .ג
 או/ו המפקח כך על הורה עם אלא אחר שילוט כל יורשה לא זה לשלט פרט .באתר
 .הבטיחות חוקי פ"ע נדרש

 של מיקומו את לשנות יידרש הפרויקט שבמהלך יתכן כי ,בחשבון להביא הקבלן על .ד
 דרישות עקב או העבודות התקדמות של מאילוצים כתוצאה ,תמורה ללא ,השלט

 .אחרת סיבה מכל או המפקח של

 אחזקתו ,במיקומו שינויים ,התקנתו ,ייצורו ,ההדמיה לרבות השלט תכנון עבור .ה
 ככלולה תיחשב אלו לכל והתמורה בנפרד לקבלן ישולם לא העבודה בגמר וסילוקו
 .הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי

 נדרש או/ו המפקח כך על הורה עם אלא ראח שילוט כל יורשה לא זה לשלט פרט .ו
 .השלט תכנון את לאישור יגיש הקבלן .הבטיחות חוקי פ"ע

 

 עבודה יומן    00.58

 :יום כל ירשום ובו ,הקבלן י"ע מסודר באופן העבודה במקום ינוהל עבודה יומן 

 .לסוגיהם וציוד מכונות ועבודת ומקצועם סוגם עם יחד העוסקים הפועלים מספר .א

 .שנתקבלו והסחורות החומרים כל .ב

 .בבניין מקומן בציון שנעשו העבודות של מפורטת רשימה .ג

 .האוויר מזג .ד

 או למזמין המיועדות הקבלן ותביעות בקשות ,הערות :בולט ובאופן מיוחד במדור .ה
 .מיוחד מכתב שליחת במקום זו בדרך בחר הוא אם למפקח

 זו בדרך בחר הוא אם המפקח רישותדו הוראות :בולט ובאופן מיוחד במדור .ו
 .מיוחד מכתב שליחת במקום

 עבודות בעד חשבונות .המפקח י"ע ובכתב מראש שאושרה היומית העבודה פרטי .ז
 .ביומן הרשום לפי רק ייעשו יומיות

 מטעם המפקח י"וע מטעמו העבודה מנהל או הקבלן י"ע יום כל ייחתם העבודה יומן 
 .המזמין
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 עבור והעתק המפקח עבור העתק ,המקורי הדף :העתקים 3 -ב לינוה העבודה יומן
 הנזכרים 'ו או 'ה מדור אם למחרתו למפקח הקבלן י"ע יימסר המפקח העתק .הקבלן

 .השבוע כל בסוף - לא ואם ,רשום מכילים לעיל

 היומן יימסר העבודה בגמר .הגיוני זמן בכל כוחו בא או המזמין לרשות יועמד היומן
 מגמר שנה במשך הגיוני זמן בכל הקבלן לרשות עיון לשם ויעמוד ,לשמירה למזמין הכרוך

 העבודה

 

 למזמין רזרבות    .5900

 אחר רכיב מכל או/ו והחיפויים הריצופים מכל 5% הפחות לכל למזמין ימסור הקבלן 

 במחירי עלותם את לכלול ועליו בנפרד לקבלן ישולם לא ל"הנ עבור .המפקח שידרוש

 .םהשוני היחידה

 

 בגובה עבודה    .6000

 פיגומים לרבות שיידרש גובה בכל העבודות ביצוע כוללים היחידה שמחירי בזאת מודגש

 .שיידרש גובה ובכל סוג מכל הרמה ואמצעי

 
 אש התפשטות מפני הגנה   .6100

 הייצור מתהליך כחלק אש התפשטות מפני מוגנים יהיו בפרויקט המורכבים המוצרים כל

 יועץ הנחיות פ"וע 921 י"בת כנדרש זמן למשך ,המוצר צדדי בכל ,בתוספת או המוצר של

 .הבטיחות

 
  מבוטל   00.62
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 2ג'  מסמך

 

 מיוחדים מפרטים

 

 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 בלתי נפרד ממרכז/חוזההמהווה חלק 
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 תכולת מחירי החוזה

רש אחרת. יה כלול במחירי החוזה אלא אם צוין במפוכל האמור והמצוין במפרט המיוחד הנ"ל יה

אזכורי משפטים כגון: "..המחיר כולל..."ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו מוכלים 

 במחירי החוזה" וכיו"ב אין בהם לגרוע מהאמור לעיל.

 

 עבודות הריסה-01פרק 

 

 הובלה ופינוי:

שפך מאושר ע"י הרשות המקומית, וזאת ע"י כל עבודות ההריסה כוללות הובלה ופינוי למקום 

 ועל חשבונו לרבות כל התשלומים ואגרות נלווים הקבלן

 פירוק זהיר לאלמנטים:

 פריטים לשימוש חוזר יפורקו בצורה זהירה וימסרו לידי המזמין. 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין פירוק לשימוש חוזר !!

 נקיון כללי:

 עבודה וזאת על חשבון הקבלן. כל הפסולת בסיום כל יוםיש לבצע נקיון כללי של 

 תיקונים בעקבות עבודות הריסה:

ונים הנדרשים בקירות/תיקרות ובכל מקום אחר, לאחר ביצוע מחירי הקבלן כוללים את כל התיק

 עבודות פירוקים והריסות, הכל קומפלט, מוכן לצבע.

 הגדרות עבודות הריסה:

פירוק, הריסה, פינוי ונקיון, אלא פירוק ו/או הריסה, הכוונה ל בכל מקום שכתוב בכתב הכמויות

 אם נאמר אחרת על דרך ההוספה 

תקרת הבניין שבו אנחנו עולים עליו ובונים את הקומה השנייה אסור לעלות עליו  -הערה חשובה

קבלן צריך לקחת את זה עם כלים מכניים מתנייעים כמו בובקט, מיני באגר, להריסה לכן ה

 ר.שהפרוק הוא ידני עם קומפרסו בתחשיב

 גמרים ע"ג אלמנטים לפירוק:

למען הסר ספק, כל עבודות ההריסה לקירות ומחיצות כוללים גם את כל התגמירים כגון שכבות 

 צבע, טיח, שפריץ, חיפויי קירות וכל מרכיבים שונים השייכים למערכות אינסטלציה, חשמל וכו'

 

 וללים:: עבודות הפרוקים קומפלייט כהבהרה

מלבד הקירות והאלמנטים שיש סביב הכיפה הנדרשים להריסה וכל מה  –הריסה של אלמנטים 

 שצויין בתוכניות

יש קטע נוסף של עמודים בחזית המבנה שגם הם להריסה והם כלולים בעבודת הקומפלייט של 

 ההריסה במבנה.

ניסיון לפרוק  ווי מהנדס מתכנן של הקבלן עםיעשה באופן מקצועי עם לי -פרוק הכיפה

הנ"ל זמן הפרוק יתואם עם המזמין ובאישורו תוך כדי מתן המשך קיום החיים  אלמנטים מהסוג

 בספרייה כתיקנה.
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 עבודות בטון יצוק באתר )הוכן ע"י מהנדס קונסטרקציה( - 02פרק 

 

 מפרט כללי

 זה טפרממ נפרד בלתי חלק הינו( הכחול הספר" )בניה לעבודות הבינמשרדי הכללי המפרט"

  .זו עבודה על חלות והנחיותיו

 
 הבטון סוגי  02.1

 הבטון יהיה אחרת נאמר שלא מקרה בכל, בתוכניות המפורט לפי יהיו הבטון סוגי 
 ג"ק 150 הצמנט של המזערית הכמות תהיה רזה בטון שנדרש במקרה. -30ב מסוג

 .250. פ.צ מסוג יהיה הצמנט. מוכן בטון ק"למ

 

 יציקותהו הבטון איכות  02.2

תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה  - תנאי בקרה  02.2.01
טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח 

 תנאי בקרה בינוניים.
 
 וכן, האלמנטים חתך לכל הבטון אחידות על להקפיד יש - הבטון ציפוף  02.2.02

 כלים בעזרת מתאים ציפוף י"ע וזאת ,מים חדירת בפני הבטון אטימות על
 .המפקח י"ע המאושרים מתאימים

 
 או ארוך צינור בעזרת תעשה גבוהים אלמנטים יציקת - סגרגציה מניעת  02.2.03

 מטר 2.50 -מ יותר לא של לגובה בטון נפילת שיבטיחו בטפסות פתחים
 .הבטון מרכיבי הפרדת למנוע כדי

 
 7 במשך ברציפות הבטון הרטבת י"ע שהתע הבטון אשפרת - אשפרה  02.2.04

 הוראות לפי -CURING  COMPOUNDב שימוש י"ע או, לפחות ימים
 פני את לכסות יש יבשות רוחות או חזקה שמש של במקרה, המפקח

 באישור אחרים באמצעים לנקוט או פוליאתילן יריעת י"ע הבטון
 .המפקח

 
 להכנת טרי בטון של מיםמדג יילקחו הבטונים לבדיקת - בטון בדיקת  02.2.05

 26 י"ת לפי תהיה ובדיקתם, כמותם, המדגמים לקיחת שיטת. קוביות
 הקשה מהבטון מדגמים יילקחו המפקח בהוראת, המפקח הנחיות ולפי

 .הקבלן חשבון על הן הבטונים בדיקות כל. 106 י"ת י"עפ וזאת

 
 (תבניות) טפסות  02.3

 כך ותתוכנן 904 י"ת לפי עתבוצ הטפסות מערכת - הטפסות תכן  02.3.01
 דרישות על תענה, קריסה או שקיעות ללא העומסים כל קבלת שתאפשר
 והגימורים הצורה את לבטון ותקנה באתר העובדים של הבטיחות
 .בתכניות הנדרשים

, חורים לקבוע יש הבטונים יציקת לפני - בבטון אלמנטים קביעת  02.3.02
 חשמל כגון וצנרת יזריםבא, עוגנים, בליטות, חריצים, שרוולים

 המפקח אישור את ולקבל לתבניות היטב לחזקם ב"וכיו ואינסטלציה
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 באופן ל"הנ כל על להקפיד יש. היציקה לפני קביעתם וצורת למיקומם
 .חשוף בטון ביציקת מיוחד

 הטפסות מן להוציא יש המרחק קובעי את - (ספייסרים) מרחק קובעי  02.3.03
 אין מקרה בכל. במרחקים שינויים עשתמנ בצורה היציקה בזמן

 .מפלסטיק ספייסרים למעט היצוק בבטון להשאירם

 להקפיד ויש עדש בבטון יוצקו הגלויים הקורות חלקי - יסוד לקורות בטון  02.3.04
 .הקורות של חוץ לפני מהוקצע נקי עץ על

 מכל היסוד קורות ניקיון הקבלן יבצע המסירה ולפני הבניה בגמר 
 .למיניהן הבני שאריות

 אזור  סיתות ביצוע את כוללים הבטון עמוד מחיר -הבטון לאלמנטי קוצים     02.3.05
 כימיות אמפולות עם לעמוד קוצים וביצוע עליונים מ"ס 5ב לפחות העמוד

 90 של באורך 14 בקור ברזלים 6 20/30 לעמוד'  הקונס י"ע מאושרות
 20/50 עמודים ל"כנ םקוצי 8 20/40 עמוד  לבטון מוחדרים מ"ס 15 מ"ס

 .ל"כנ קוצים 10

 
 הזיון פלדת  02.4

 על, בתכניות כמפורט מרותכת רשת או מצולעים או רגילים ממוטות תהיה הזיון פלדת 
 .אחר חומר וכל לכלוך, שומן כתמי, מחלודה נקיים להיות המוטות

 .היציקה בזמן תזוזה למנוע כדי למקום היטב יחוזקו המוטות 

 מספיק אינו שאורכם מוטות, בשטח האלמנטים לאורך להתאים יבחי המוטות אורך 
 .המהנדס או/ו המפקח להוראות בהתאם יוארכו או, חשבונו ועל הקבלן י"ע יוחלפו

 .לטפסות המוטות היצמדות ולמנוע התכניות או התקן לפי בטון כיסוי על להקפיד יש 

 לפני וזאת הנדרש הלגוב מרחק קובעי בעזרת להרים יש והתקרות הרצפות זיון את 
 .היציקה בזמן הרמה לבצע אין, היציקה

 

 בטונים תיקוני  02.5

 המפקח או המתכנן לדעת אשר ליקויים בהם ונתגלו שנוצקו בטון חלקי  02.5.01
 .המפקח להנחיות בהתאם מהאתר ויסולקו יפורקו, לתקנם אפשר אי

 ולמפרטים להוראות בהתאם חדשה יציקה תבוצע מקומות באותם 
 מאושר שפך למקום הפסולת סילוק כולל ל"הנ כל, המפקח י"ע ימסרויש

 .הקבלן חשבון על יבוצע

 ויאושרו הבטון פני על שיתגלו אחר ליקוי כל או/ו חצץ כיסוי או/ו שקעים  02.5.02
( 1:3) צמנט במלט או בבטון הקבלן ידי על יסתמו, לתיקון המהנדס י"ע

 אין'. וכו מגרעות או בליטות ןטוהב פני מעל הקבלן ויחליק יסתת כן כמו
 ואישור המהנדס י"ע בדיקתם לפני והחורים השקעים בסתימת להתחיל

 .בכתב ידו על התיקונים שיטת
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 פלדת הזיון

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות, על המוטות 

 חומר אחר.  להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל

המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים 

ק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספי

 בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.

 נוע היצמדות המוטות לטפסות. יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמ

את זיון  הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני 

 זמן היציקה.היציקה, אין לבצע הרמה ב

 

 פירוק אלמנטים

" קיים על הגג, יש לפרק ולהסיר מהאתר בהתאם להנחיות המפקח, חלקי בטון שנוצקו "בטקל

ים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר ונתגלו בהם ליקוי

"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון בהתאם להנחיות המפקח. כל הנ

 ה ע"י כלי מתנייע(הקבלן.)פרוק הבטקל לא יעש

 

 סוג הבטון ותכונותיו

 .2דרגת חשיפה  30-סוג הבטון  ב

למפורט בכתב הכמויות ובתכניות בתנאי  מכרז/חוזה זה הם בהתאםסוגי הבטון המבוצעים ב

 בקרה טובים.

 . S6דרוג הסומך הנדרש בבטון יהיה 

הקבלן לאשר את מפעל יותר השימוש אך ורק בבטון מובא, לא יותר ייצור הבטון באתר. על 

רבל הבטון לפני אספקת הבטון להציג למפקח את תעודת המשלוח של הבטון, מיד עם הגיע הע

.  לאחר קבלת אישור 118הראשון לאתר. הבטון צריך לעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקן ת"י 

 רכב הבטון תחל היציקה.המפקח לה

 תכניות מדידה על ידי צוות הקבלן

ה של האתר מיד עם קבלת השטח ובגמר העבודה יכין הקבלן תכנית שניה, אשר הקבלן יבצע מדיד

 תשמש לחישוב כמויות.

נת תכניות טופוגרפיה מעודכנות ותכניות עדות יבוצעו על ידי מודד מוסמך דות, הככל המדי

 שיועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ו. והקבלן מתחייב המפקח רשאי לבדוק את הקבלן בכל עת או לקבל את המדידה לפי הבנת

 להעמיד לטובת העניין את המודד מטעמו בהתאם לצורך .
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 ציוד מכני

יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם  וכל ציוד אחר אשר המכונות, המכשירים

 כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיב ואיכות ביצוע העבודה.

ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להבטיח מציאותם של חלקי החילוף או הכלים הציוד יסופק 

. דרישה זו חלה באופן מיוחד על ציוד לעבודות הרזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות

 המחייבות רציפות הביצוע.

ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפקח, או קצב 

קדמותו אינו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב מכני תקין , יסולק מהאתר ו הת

 מתאים לדרישות.     אחר הציוד  הקבלן יידרש לספק

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע העבודה יימצא במקום, בכמות הדרושה 

 ולשביעות רצון המפקח.

 עבודה בשלבים

 פה תעשה בשלבים כמתואר בתכניות ובמפרט.עבודת יציקת הרצ

הוראות אלה ללא המפקח יהיה רשאי לקבוע קדימות לעבודות באזורים שונים ועל הקבלן לבצע 

 דיחוי. 

כל המפורט לעיל  כלול במחירי היחידה לעבודות בכתב הכמויות ולא תשולם כל תמורה נוספת 

פת מחיר לביצוע בשלבים  ו /או הפסקות לקבלן בגין הוראות סעיף זה כמו כן לא תשלום כל תוס

 עבודה שיידרשו

 בדיקות במהלך העבודה

ו/או יועץ  ו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקחעל הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילו

 הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה.

 מכך.על הקבלן להתאים עצמו לקצב עריכת הבדיקות הנ"ל וכל המשתמע 

 דרכי גישה

על הקבלן להכשיר כניסה למתחם כפי שיורה המפקח או בהתאם לתוכנית ההתארגנות שתאושר , 

ומעבר זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, להבאת והרחקת ציוד או לשם פינוי חומר  ולבצע דרכי גישה

ודות שונות והסדרי תנועה במתחם אתר העבודות וברחובות וכדומה, הכל כמתחייב מעב

 ובכבישים הסמוכים.

בכל עת שמעבר ציוד או פינוי חומר יהיה בכבישים קיימים וסלולים או מוסדרים על הקבלן יהיה 

כל אמצעי לשמירת מצבם הקיים וניקיונם ובכל עת שכבישים אלה יפגעו כתוצאה מכל לנקוט ב

בתוך שש ה על הקבלן לתקן כבישים אלה ו/או פגיעות שנפגעו וכל זאת פעולה של הקבלן, יהי

שעות מעת התרחשות הפגיעה לרבות הפעלת מטאטא מכני והכל בהתאם להנחיות ובאישור 

 המפקח.

המצב לקדמותו בכל האזורים הנדרשים ה על הקבלן להחזיר את לאחר גמר העבודות, יהי

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

צאותיו ככלולות במחירי בגין כל האמור בסעיף זה לא תשולם לקבלן כל תוספת ורואים את כל הו

 היחידה .   

 לקשירת הרומים.  BMלקבלן ימסרו הנחיות וכן נקודות 
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זל זוית אשר מידותיהן לא זרת חקיקה בסלע או ביתדות בראת נקודות הסימון יש לסמן בע

ס"מ.  70 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 90מ"מ ובאורך  40x40x4תהיינה קטנות מ 

 ספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.כל היתדות ימו

ידי  המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלן העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על

ומים הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולר

 המתוכננים

ודות מדידה אחרות, באמצעות על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עב

אופטי. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את  -ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

 דיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידהרמת ה

א יחדש ופינות של מגרשים( הו BMאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות 

וינעץ נקודות אלו, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות 

הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש ע"י  לפרצלציה של מגרשים. כל

 המפקח.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

 בטון חשוף חזותימפרט לביצוע 

 -טרם תחילת הביצוע תקבע פגישה עם טכנולוג הבטון ובעזרתו יקבע הרכב הבטון ואופן הביצוע .1

 יר, מרחק התחנה מהאתר הרכב החומרים וכד'.אי מזג האווהכול ע"פ תנ

לפני יציקת אלמנט בטון חשוף סופי במבנה עצמו, יש להכין יציקה ניסיונית כדוגמא לאישור.  .2

ניתן לבצע באלמנט שאינו חשוף או כאלמנט נפרד שיפונה מהאתר. לא תאושר יציקה נסיונית 

  באלמנט סופי לאחר יציקתו.

התכניות,  ונית טרם שהתקיימה פגישה באתר לסקירתיצוע היציקה הנסיהקבלן לא ייגש לב

 הפרטים והמפרטים הנוגעים לביצוע העבודה עפ"י התכנון.

 לצורך ביצוע יציקות בטון חשוף חזותי, ייעשה שימוש בבטונים ללא אפר פחם. .3

 ביצוע היציקות יעשה רק ע"פ הרכב תערובת מאושר. .4

 תהיה בנפרד. קת בשני שלבים. יציקת כל אלמנט אין להפסיק יציקת אלמנט שלם ולצ .5

הקבלן יחשב את כמות הבטון במיקסר ע"פ נפח היציקות של האלמנטים על מנת להימנע 

 מהפסקות יציקה באלמנט אחד.

תבניות לאלמנטים של בטון חשוף בטקסטורה חלקה, תהיינה מלבידי עץ חדש בלבד בעובי של  .6

 .ן חלקים )תבניות ייעודיות בלבד("מ, גמר פורמייקה לקבלת פני בטומ 18

בתבניות עבור אלמנטים מבטון חשוף חזותי בטקסטורה של טפסות עץ חשוף )קרשים(, טפסות  .7

העץ יורכבו מלוחות עץ חדש בלבד, מוקצע בדופנותיו לצורך מגע רציף וחלק בין דופן הלוחות. 

 ס"מ. 10 –ס"מ. פני הלוח לכיוון היציקה  10/2חתך לוחות העץ יהיה במידות 

 סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית. .8

 כל מרווח ייסתם במרק או בסיליקון למניעת בריחת נוזלים מהתערובת, דרך הטפסה.
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מיקום סרגלי החלוקה והמישקים, במידה ומתוכננים, יהיה ע"פ תוכניות פריסת התבניות של  .9

 האדריכל.

 ורטת בתוכנית.קטומות תבוצענה רק ע"פ דרישה מפפינות  .10

 פינות פנימיות תבוצענה בגרונג בלבד על מנת למנוע את הטבעת דוגמת דופן הלביד על היציקה. .11

במקום בו הפינה אינה קטומה, תבוצע אטימת פינת התבנית בסיליקון על מנת למנוע יציאת  .12

 נוזלים.

 מנוע שבר ופגמים מכאניים בבטון.פירוק התבניות יבוצע בזהירות יתרה על מנת ל .13

 כאמור, לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ורק במסגרת חריץ או פס הפרדה מתוכנן. .14

 באחריות הקבלן להזמין את המפקח ואת האדריכל לפני סגירת התבניות לצורך אישור מוקדם. .15

 לא יבוצע שימוש חוזר בטפסות לצורך יציקות בטון חשוף חזותי !!! .16

פסה, יבוצעו וכד', המחברים בין שתי צידי הט המרחק, הדיווידגים, חוטי הקשירהשומרי  .17

 במידות ובמיקום מדויק ע"פ הפריסות.

במידה ולא ייעשה שימוש בחוטי קשירה, שומרי המרחק יהיו מצינוריות פלסטיק, מוטות  .18

  הידוק מפלדה  וקונוסים פלאסטים.

ש ם. איטום החורים יבוצע תוך שימולאחר פירוק התבניות יש לוודא סתימת כל החורי

דבקות טובה לבטון, ע"י חומר מקשר כדוגמת "טורובונד" בתערובת המבטיחה חוזק גבוה וה

 ומילוי ב"סטרקצ'ורייט" או שו"ע.

 במידה וייעשה שימוש בחוטי קשירה, הם יהיו עשויים פלב"מ )נירוסטה( .19

 האדריכל בלבד.החלטה על ביצוע סתימת חורים תהיה באחריות ולשיקול דעת  .20

 " או שו"ע בלבד.w320ג "סיקה ספרול בניות ייעודי מסויש להשתמש בשמן ת .21

אין לעשות שימוש בסולר או בכל חומר אחר מלבד שמן תבניות ייעודי. מצורף מפרט טכני 

 למוצר זה.

יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה באמצעות ויברטור מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים  .22

מק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג עו -ובתיאום עם טכנולוג הבטון. מידות הויברציה 

יבדקו בעת הכנת הדוגמאות. נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית  -הויברטורים וכו' 

 ם יבצעו אותה במשך כל הפרויקט ותחת פיקוחו.יוודא כי אנשים קבועיוהקבלן 

אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח שבין  .23

 תבניות לבטון.ה

למשך שבוע לפחות. יש לכסות  -לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הקירות 

ין וישמור על לחות במשך כל תקופת את פני הבטון החשוף ביריעות בד יוטה שיוספג במי

 האשפרה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התרחבות הטפסות, ובכלל זה הוספת טפסות חיזוק  .24

 ופקיות על אלה האנכיות.  כנ"ל בחיבור טפסות ליציקות המשך.א
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 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה ! .25

י הבטון החשוף לשמירתם מפני פגיעה מכאנית, מייד עם תום תקופת האשפרה, יכוסו חלק .26

 הכתמה או לכלוך על פי הנחיות המפקח.

ייקח בחשבון מניעת חשיפה של אלמנטים בכל מקרה, תכנון ביצוע העבודות השונות באתר 

 שוף מכל פגיעה מכנית, לכלוך או אחרת.מבטון ח

נפורמציה, כל עבודות בהמשך לסעיפים דלעיל ובכל מקרה של סתירה, אי התאמה או חוסר באי .27

הבטון החשוף יבוצעו ע"פ המפרט הכללי לעבודות בניין )"הספר הכחול"( בהוצאת משהב"ט, 

 נטיים הדנים ב"בטון חשוף חזותי".בהתאם לסעיפים הרלוו
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 בדיקות תכניות עדות

ואיכות כל הבדיקות המצוינות במפרט ו או בדיקות נוספות אחרות שיידרשו לשם בחינת טיב 

 הביצוע ע"י המפקח ו או המתכנן לא ימדדו ויהיו כלולות במחירי הקבלן שבכתב הכמויות.

 כפי שנדרש במפרט הטכני המיוחד . על הקבלן להגיש בגמר העבודה תכנית עדות

 צוות ניהול ומדידה -השגחה מטעם הקבלן 

מקצועי הנדסי, בעל  הקבלן מתחייב להעסיק באתר העבודה לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול

רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה 

 זה. 

וסה ומנהל עבודה ראשי המומחה בסוג העבודה המבוצעת ס ביצוע ותיק ומנהצוות יכלול מהנד

 י המזמין.בשטח, צוות הקבלן יאושר לפני תחילת ביצוע העבודות ע"י משרד הפיקוח ונציג

מודד מוסמך שיועמד מטעם הקבלן לרשות הפרויקט, יקבל את נקודות הקבע מידי המזמין, 

תו ויבצע את כל המדידות הדרושות לעבודתו של יאבטחו באמצעות נקודות נוספות לפי הבנ

בקרה ומעקב הקבלן בתחילת העבודה, בהמשכה ועד לסיומה כמו כן יענה לצורכי המפקח לעריכת 

 חלקי עבודה בהתאם לצורך ובצורה רציפה במהלך הפרויקט . אחר ביצוע

ושא הבטיחות מהנדס הביצוע או מנהל העבודה יהא אחראי בנוסף לתחום המקצועי ההנדסי גם לנ

 רסמות מפעם לפעם.באתר. עליהם להיות בעלי הכשרה מתאימה, מעודכנים בהוראות המתפ

 סדר עדיפויות לביצוע

ות ולקבוע את שלבי הביצוע וסדרי העדיפויות ו/או לשנות מעת בידי המפקח שמורה הזכות לשנ

ים לפני סיום לעת, הכל לפי דרישתו הבלעדית ולהנחות את הקבלן בתחילת עבודה בשלב מסוי

 שלב אחר.

לא תהיה לקבלן כל זכות לתבוע תוספות כספיות כל שהן בגין שינוי שלבי ביצוע ו / או סדרי 

 על ידי המפקח.העדיפויות לביצוע שיוכתבו לו 

 (As Madeתכניות עדות )

העתקי תכניות לאחר  DWG  +5הקבלן יכין על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך תוכנית בפורמט 

מסגרת העבודות, גובהם ומיקומם המדויק עפ"י הוראות של כל מרכיבי הביצוע שיושלמו בביצוע 

ת והגשת התכניות האלה היא מפרט זה. התכניות יהיו באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריו

 תנאי לקבלת העבודה על ידי המפקח.

 

 תכולת מחירי היחידה

ן לקחת בחשבון בעת חישוב מחירי היחידה למניעת אי הבנות מובאים להלן נושאים אשר על הקבל

 ר בגינם לא תשולם כל תוספת מחיר.שיציע ואש

ידה, או בכל סעיף אחר הסעיפים הרשומים מטה הם בנוסף לסעיפים הנזכרים באופני המד

 בהסכם זה.

הוצאה מהשטח למקום שפך מאושר על ידי הרשויות של כל הפסולת, לרבות גושי בטון ו/או 

נטים טרומיים ו/או שורשי עצים ו/או גזעים ו/או פסולת בנין ו/או כדומה לכל קורות ו/או אלמ

 בות אגרת הטמנה .יר כולל אגרות ,היטלים או תשלומים כלשהם לרמרחק הובלה שיידרש המח
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 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 עבודות הבטון

 לן:מחירי עבודות הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את המפורט לה

 

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.

 קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד'.עיצוב חריצים, בליטות, 

הכנסת ברגים, עוגנים, ווים, קוצים לעמודים, )הברזל יחשב במשקל( סיתות האזורים להתחברות 

נדרש לפי תוכניות המערכות )מע' אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג ביציקה  וכד' כ

 פקח.אויר וכו'( או לפי הוראות המ

 ים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא.עיצוב פתחים, שקע

 בטון בחגורות חיזוק אנכיות ואופקיות בין בניה ומשקופים .

 כל הבטונים יעשו בעזרת ריטוט .

 כנדרש.אשפרה 

 לתבניות בבטון חשוף. SHOP DRAWINGתוכניות 

 יציקות בשלבים ע"פ מיקום תפרי הפסקות יציקה.

 אישור החומרים והתפרים ע"י מהנדס השלד.תכנון ביצוע סופי של התפרים ו

 הגשת תכן תערובת בטון לאישור מהנדס השלד.

י דרוש לקבל את אישור כל החומרים האמורים לעיל מתוצרת חברת שושני ויינשטיין כל שינו

 המתכנן בכתב או ש"ע באישור המהנדס בכתב.

כל אחד ביחד ולחוד,בכל העבודה כוללת כל העבודות במצורף בתוכניות+כתב כמויות +מפרטים 

 מקרה של סתירה יכריע מנהל הפרויקט בלבד לקביעת החומר או הפרט הקובע.

 עבור ברזל הזיון ישולם בנפרד.

 בפועל מפרטים וכתבי כמויות כל העבודה למדידה לפי
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 (קונסטרוקציה מהנדס י"ע הוכן) בניה עבודות - 04 פרק

 
  .חורים 4 חלולים בטון מבלוקי יבנו פנים קירות   04.2

 .מ"ס 22 בעובי איטונג מבלוקי חוץ קירות 

 '. א סוג לגבי 5 י"ת בדרישות לפחות יעמדו החלולים הבטון בלוקי 04.3

 .פנים מחיצות עבור מ"ס -10ו מ"ס 20 הבלוקים עובי 

 .ואופקיות ישרות שורות על מרבית הקפדה תוך תבוצע הבניה 04.4

 יצוקים לאלמנטים או חוץ לקירות מחיצות חיבורי קשר שינני יבוצעו ולא במידה   04.6
 במפרט כמפורט קוצים והחדרת מ"ס 10 לפחות של בעובי בטון יציקת י"ע יבוצעו
 .בנפרד עבורם ישולם ולא הבניה במחיר יםולכל אלה חיבורים. הכללי

 חגורה, חגורה בחתך) מ"ס 10 בעובי בעמודון יסתיימו החופשיות הבנאות שפות כל 04.7
 (.אנכית

 בחול או בסיד להשתמש אין. צמנט+  חול בתערובת טיט עם יבוצעו הבניה עבודות כל   04.8
 .מחצבה

 גבי על להניח יש התחתון המסלול הרכבת לפני. הריצוף גבי על יבנו הגבס מחיצות       04.9
 בעובי יהיו הגבס ולוחות מ"מ 70 של ברוחב יהיו המסלולים. איטום פסי הריצוף
 פנל להדביק יש למחיצה. לתקרה לחיזוק עליון מסלול להרכיב יש. מ"מ 12 של מינימלי
 תלמחיצ מותאמות חשמל קופסאות הצורך במידת להתקין וכן בחדר הריצוף כדוגמת

 להבחין יהיה ניתן שלא בצורה הלוחות בין החיבורים את במרק לאטום יש. הגבס
 .הצביעה לאחר בחיבורים

 .מטויח, מ"ס 7 ברוחב בטון בלוק ג"ע הגבס מחיצות יבנו ריצוף שאין במקום 

 .2" בעובי סלעים צמר מילוי יכללו הגבס מחיצות 
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 עבודות איטום - 05פרק 

 כללי 05.01

ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים המאושרים   איטום יבוצעוכל עבודות ה 

 באישור המוקדם של המפקח.

 הסמכה נדרשת: 1-05.01

 על הקבלן להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים: 

תעודה השתלמות המוכיחה בקיאות בתהליכי וניהולי עבודה עם חומר האיטום  •

מטעם החברה המייצרת ו/או  מהסוג הנדרש במכרז/חוזה זה )התעודה תהיה

 המשווקת את חומר האיטום(

 לפחות בתחום זה. שנים 3מסמכים המעידים על ניסיון קודם של  •

 

 בתחום חדרים רטובים: 05.02

 איטום רצפות בחדרים רטובים  1-05.02

 א. האטום יבוצע ע"י מריחת שלוש שכבות בצבעים שונים של טיח צמנטי הידראולי

 ושר , כמתואר בכתב הכמויות " או שו"ע מא107יל כדוגמת "סיקה טופ ס

 המצויין בפרטים, תכניות יועץ איטוםב. העבודה כוללת פריימר ביטומני וכל 

 המחיר כולל גם:  

 אספקה והתקנת רשת אינטרגלס בין השכבות •

 1:3ביצוע רולקות )בצורה סהר( מטיט מצנט מושבח כולל איטומן בפולימרים  •

 קח בשטחבמידות לפי הנחיות המפ

 לפי הצורך ש"ע לרבות תיקוני איטום 72בדיקת הצפה במשך  •

 יםבטון שיפועים במקלחונ •

 איטום קירות בחדרים רטובים  2-5.02 

האטום יבוצע על גבי הטיח/ציפוי ומחיצות גבס לפני שכבות גמר כדוגמאת אריחים,  •

 צבע, טיח דקורטיבי וכו'.

ונים של טיח צמנטי הידראולי האטום יבוצע ע"י מריחת שלוש שכבות בצבעים ש •

 ."  או ש"ע טכני מאושר, כמתואר בכתב הכמויות107 ופ סילכדוגמת "סיקה ט

 

 תכולת מחיר החוזה לעבודות איטום 05.13

 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקומם מבחינת מפלסים, גבהים וכו'

 .לי ובמפרט המיוחד(מחירי האיטום כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכל
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 ומסגרות פלדהנגרות אומן  – 06פרק 

 כללי 06.01

כל העבודות יבוצעו בהתאם להנחיות ברשימת הנגרות והמסגרות. מפרט זה  א.  

 מהווה השלמה לנדרש בתכניות ורשימות אדריכלות.

 ( לאישור האדריכל SHOP DRAWINGעל המבצע לספק תכניות לביצוע )  ב.  

 כנפי דלתות ב 

ני הפתיחה של הדלתות כמתואר בתכניות אדריכלות. על  .1 קבלן הכיוו

ייפתחו ללא הפרעה, בהתאמה לתכניות אלה. כי הכנפיים   לוודא 

 יישום כל חמרי הגמר על הכנפיים יהיה כלול במחיר היחידה. .2

ן .3 וידרש הינו עץ אלו  סוג העץ במידה 

 

 גלוון מוצרי מסגרות 06.02

 1904רש בתוכניות, יעשה בטבילה חמה בהתאם לסעיף גלוון מוצרי מסגרות, בהתאם לנד 

 שבמפרט הכללי.

 

 משקופים  06.03

מ"מ, ת. "ש.ב.א" או  2המשקופים יהיו מפלדה מגולוונת בעובי  .1

 ש"ע.

ייצבעו בהתאם למערכת: .2  המשקופים 

 ווש פריימר א.

שכבות "סופרלק" או "איתן" של "טמבור" בגוון לפי  2 ב.

, בעוהנחיות רשימת חומרי גמר  מיקרון )כל  30ובי האד'

, הכל לפי הוראות היצרן.  שכבה(

 גמר המשקוף יהיה כלול במחיר היחידה. .3

כל הצביעה תהיה צביעה בתנור ע"פ החלטת מנהל הפרויקט ללא כל  .4

 תוספת מחיר

 

 מעקות 06.05

במעקות יהיו עשויים מתכת ומפרופילים ופחים במידות לפי הפרטים כנדרש  א.  

 הכול מגולבן צבוע בתנור -ת פלדהמעקו -ת.בתוכניו

  

 דוגמאות 06.06

 כל פריטי הפרזול והחומרים לביצוע מסגרות ונגרות יוגשו לאישור האדריכל. 

 לא יותר שימוש באביזרים שלא קיבלו אישור הנ"ל. 

 כל הפריטים יסופקו מגולוונים. .א

 

 צביעת פריטי מסגרות 06.07

 תיכלל במחיר היחידה. .א
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 תכולת מחירים 06.08

 תכולת המחירים של עבודות נגרות ומסגרות כוללים גם: 

 כל האמור במפרט המצורף לרשימות אדריכלות א.  

את כל הפרזול ) ידיות , רוזטות , מעצורים וכו' ( המופיע ברשימת בנגרות  ב.  

ובתוכניות הפרטים, לרבות מנעולים גליליים )צילינדרים( עם מסטר קיי, 

 כו' הכול קומפלט.ים, מזוזות וראולים , שלטמחזירים היד

 גלוון מוצרי מסגרות בטבילה חמה, בהתאם לנדרש בתוכניות. ג.  

 ציפוי כנפי דלתות בחומרים המפורטים ברשימות אדריכלות . ד.  

 מלווי מלבני דלתות וארונות. ה.  

 דוגמאות לאישור האדריכל. ו.  

 ביטון המשקופים. ז.  

 ות נדרשות הנדרשת, חיבורים , התחברויאת כל הקונסטרוקציה נשיאה  ח. 

 כל מרכיב ו/או חומר ו/או עבודה הנידרשים להשלמת העבודה קומפלט ט. 
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מערכות אינסטלציה סניטרית,  - עבודות אינסטלציה )הוכן ע"י יועץ אינסטלציה(-07פרק 

 מים, ספרינקלרים וכיבוי אש סילוק שפכים ודלוחים-אספקת

 
 הה ק ד מ   .1

, 07, 01המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורים למפרטים הכלליים פרקים  1.1

, תקן הל"ת של משרד הבריאות בהוצאתם האחרונה. 1205ת"י  58 -ו 57, 16, 08

של סתירות בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יש  במקרה NFPA-13, 1596תקן 

 לתת עדיפות למפרט המיוחד.

ם בתכניות ובכתב הכמויות, ועל כן רטים כהשלמה לתיאורייש לראות את כל המפ 1.2

אין זה מן ההכרח שימצא  -כל העבודות המתוארות בתכניות ו/או בכתב הכמויות 

 את הביטוי הנוסף במפרט.

 

 כ ל ל י .2

מים קרים, חמים סילוק -מפרט זה מתייחס להקמת מערכות סניטציה, אספקת 2.1 

מ"ר  1,500-ואהל במכללת אקדמית צפת בשטח של כשפכים ודלוחים,  ניקוז, בבניין ו

המתוארים והרכבתם כולל תופסת קומה לבניין הקיים. כולל הספקת כל החומרים 

ל החיבורים למערכות במקום וכל המלאכות לקבלת מתקן מושלם ומופעל, כולל כ

 הקיימות.

 מחייבים את הקבלן כל התקנים הישראליים -באם לא מצוין במפורש אחרת  2.2

 שנתפרסמו עד לתאריך מכרז זה. -הקשורים לעבודות/ המפורטות להלן 

מים קרים, סילוק שפכים ודלוחים, , ניקוז מי גשם, -העבודות הינם: אספקת

 אש.-כיבויאינסטלציה סניטרית,  ספרינקלרים ו

כל המערכות יחוברו למערכות הקיימות בקומת קרקע, פרט לקו שופכין של 

 -1ש שיחובר לשוחה קיימת בקומה השרותים. יתוכנן קו חד

על הקבלן לחסוף את הצינור )לפרק את  –קווי שופכין ומי גשם קיימים  2.2.1

ולחברו לקו אביזר המי גשם הקיים במידת הצורך( לנקות את קצה הצינור 

 החדש באמצעות מופה או בנד.

קע. אש יחוברו לקווים הקיימים בקומת קר-קווי מים, ספרינקלרים וכיבוי 2.2.2

עולה העבודה כוללת סגירת הקווים, ריקון, מילוי בחזרה, טסט, כל הדרוש לפ

 תקינה של המערכות.

משרד  כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמכות,  2.3

הבריאות, ההוראות למתקני תברואה של משרד הבריאות העדכניות ומשרד 

 העבודה.

זה. על הקבלן להמציא ה תעשינה בהתאם למפורט בחוהבדיקות של כל חלקי העבוד 2.4

למפקח אישור לבצוע העבודה לשביעות רצון הרשויות הנוגעות בדבר, כגון: מכון 

 התקנים, מכבי אש, משרד הבריאות.

יזמין ביוזמתו את כל הרשויות הנ"ל לבדיקות בהתאם לנוהג, המועדים  הקבלן

דיע על כך מראש למפקח. כל והשלבים שיקבעו ע"י הרשויות הנ"ל. הקבלן יו

 ההוצאות לבדיקות יחולו על הקבלן.
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על הקבלן להגיש למפקח ולקבלן הראשי לוח התקדמות העבודה מתואם עם עבודות  2.5

ם וגורמים אחרים וידאג לעדכונו השוטף במשך כל מהלך הקבלן הראשי וכן קבלני

ם לצורכי העבודה, העבודה. כן יגיש הקבלן למפקח רשימת הכמויות והציוד הדרושי

לפחות חודש לפני הזמנתם, וכן רשימת המועדים המשוערים של אספקתם לבנין. 

 תקדמות כללית של העבודה. הגשת לוח התקדמות העבודה,המועדים יותאמו עם ה

 יום מחתימת החוזה. 30תחול תוך 

המפקח רשאי לדרוש שינוי מועדי האספקה במקרה והמועדים אינם מתאימים 

 ים הכללי.ללוח הזמנ

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב  2.6

במועדי האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים. הקבלן יהיה 

אי לנזקים שייגרמו לחברה לקבלנים וגורמים אחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים, אחר

 חרים.בגלל הספקת חומרים וציוד במועדים מאו

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה מבוצעת בבניין קיים ומאוכלס וכל חיבור  2.7

לקווים קיימים יתואם עם נציגי מכללת האקדמית צפת. כמו כן גם עבודות בקומה 

 .קיימת

 

 היקף העבודה וטיבה .3

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי  

ר וכל יתר האמצעים הדרושים להתקנת המתקן כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות והעז

פן כללי במפרט, למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י המזמין או וכמתואר באו

ים אחרים.  המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על קבלנ

 הדרישות לאיכות מעולה.

בהתאם לתנאי המבנה, התכנון המפורט, שינויים  להשתנות בפרטיההעבודה עלולה  

 והשלמות בתכנון ובבצוע ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן.

שיתאימו למבנה ולשינויים בתכנון.  כל עבודות הצנרת לדוגמא, ישתנו במיקומם על מנת  

ע בשום צורה השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך שטיב המתקן לא יפג

 ואופן.  כל שינוי וסטייה מהתכניות והדרישות, יוגשו לאישור המהנדס לפני הבצוע.

  

 תאור הפרויקט .4

העבודה כוללת תוספת קומה מעל הספריה במבנה וואהל במכללת האקדמית צפת, כולל  

 חיבורים לקווים הקיימים. 
 

 תאור העבודות .5

 יותר את המערכות הנ"ל:העבודות כוללות באופן עקרוני וכללי ב 

 מערכות אספקת מים. 5.1 

 מערכת סילוק שפכים ודלוחין. 5.2 

 כלים סניטריים ואביזריהם. 5.3 

 מערכת ספרינקלרים לתוספת הבניה  5.4 

 אש.-מערכת כיבוי 5.5 
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 ניקוז גגות. 5.6 

 

 ת כ נ י ו ת .6

רכות מערכת התכניות שצורפה למכרז זה, מהווה רק חלק מתכניות המע 6.1

נוספות. כמו כן  המתוכננות. הקבלן יקבל במשך מהלך בצוע העבודה, תכניות

הה לקבלן כל עילה לתביעה כספית כלשהי, תימסרנה לקבלן תכניות שינויים. לא ת

בגין קבלת התכניות הנוספות או תכניות השינויים. תכנית שינויים שתימסר לקבלן 

עדכנית לא -יבוצעו לפי תכנית בלתיתבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. עבודות ש

ימדדו ועל הקבלן יהיה לתקן את העבודות ולהתאימם לתכנית השינויים ללא 

סף, כל עוד השינוי נמסר לפני בצוע העבודה או חלקה ונותר זמן מספיק תשלום נו

 לפי דעת המפקח להתחשב בשינויים שנכללו בתכנית השינויים.

י חיזוק י תליית צנרת, קונסולים, אמצעהקבלן ימסור לאישור המפקח פרט 6.2

בהתחשב במועדי הייצור והאספקה ובמשך הזמן הדרוש לבדיקה ואישור התכנית. 

יום. במקרה שהקבלן יידרש להכניס  10 -משך הבדיקה והאישור לא יפחת מ

 .יום לפחות 5תיקונים ושינויים בתכניות, יהיה משך הבדיקה החוזרת 

של מערכות  WORKSHOP DRAWINGS)ות )כן יכין הקבלן תכניות מפורט

, תוצרת HDPEשפכים ודלוחים המבוססים על צינורות פוליאתילן קשיח 

"GEBERIT או שווה ערך. התכניות יוגשו לאישור המפקח במועד מוקדם כנזכר "

 לעיל.

קונים שנעשו תוך במשך ביצוע העבודה הקבלן ירשום וישמור את כל השינויים והתי 6.3

מפקח תכניות עדות כנדרש בתנאי ובסיום העבודה ימסור הקבלן ל מהלך העבודה,

 החוזה, ללא תשלום נוסף.

 התכנון המפורט יכלול גם תאום כל הפרטים, הדרישות ואופני הבצוע עם המהנדס. 6.4

לאישור המהנדס ויסייע למהנדס בביקורת התכניות ע"י  הקבלן יגיש את התכניות 6.5

שר את התכניות או ידרוש שינויים והשלמות, או המתכננים והמהנדס. המהנדס יא

כניות הסופיות המאושרות יהוו חלק שיבטלם, או שידרוש תכנון מחודש. הת

 מהחוזה בין הקבלן למזמין.

עותקים. לאחר שיבדוק יחזיר  4 -הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המהנדס התכניות ב

דה. בכל מקרה יכללו המהנדס עותק מאושר, על פיו חייב הקבלן לבצע את העבו

 המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים:

, HDPEתכניות בצוע ודיסקטים של מערכות שפכים מפוליאטילן קשיח  א.

 כמוזכר לעיל.

דה של הצנרת, תכניות מפורטות ודיסקטים של כל שינוי בתכניות העבו ב.

 החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המהנדס.

ת דרישות בנין לבצוע קידוחים למערכות, השונות רק לאחר אישור כניות ג.

 הקדוחים יבצע הקבלן את הקידוחים.

תכניות לקונסטרוקציות עזר, קונזולות ואמצעי חיזוק ועיגון למבנה, חיזוקי  ד.

 תליות צנרת.
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שור תכניות העבודה ע"י המהנדס, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו אי

ן נאות וכן ייצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, להבטיח תכנו

פריט או חלק של עבודה אשר המהנדס ימצא אותו פגום, בעל  ישנה ויחליף כל

את ללא דיחוי ובאופן איכות ירודה או שאינו עומד בדרישות המפרט והתקנים, וז

וע בקצב התקדמות אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הבצוע, או כדי לפג

 העבודות.

 

 בדיקת התכניות והמקום .7

הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג האוויר והגימור, את  הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות

המערכות השונות הקיימות ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו 

אתר, ולקחת בחשבון את מצבן להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה וב

כולל בדיקה של העבודות   הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא,

 המקדימות אשר בוצעו במסגרת עבודות השלד.

יום מיום  14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך 

התנאים במקום, לרבות מערכות קיימות,  חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין

 לקבל את הנחיות המהנדס בנדון.פתחים, אפשרויות גישה וכדומה וביחס למידות ה

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לשינויים 

 '.בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות גישה וכד

ן הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות, שהבי

את כל התכניות, המפרטים והתיאורים, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל 

 כהלכה לשביעות רצון המהנדס.

אי מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו מדויק והמהנדס רש

יה הלשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה. על הקבלן י

להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג האוויר, החשמל, 

הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או 

 באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע. סטיות מתכניות אלה, וישא

חדר וחדר, ובכל קומה בהם יורכבו קבועות הקבלן יסמן את רום פני הרצפה הגמורה בכל 

 תברואיות.

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, ולפי המערכות הקיימת בבניין לבדוק את כל המידות 

התאמות -הודיע למהנדס על אישבתכניות ואת המערכות הקיימות בטרם יתחיל בעבודתו ול

אות והסברים בכתב. בכל שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הור

מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי 

 דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.

ות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן מען כל התכניה"תכניות" מש

 בלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי.תכניות שתימסרנה לק

תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן אחראי לוודא 

 לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

 

 



 

 303מתוך  144עמוד 
 

 ריםשרוולים ומעב .8

בנה. הקבלן יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה עבור כל הצנרת העוברת דרך שלד המ

מ"מ לפחות, בין פנים השרוול לחוץ  6השרוולים יהיו בקוטר מתאים, אשר יבטיח מרווח של 

מ"מ לפחות מעל פני הריצוף. מחיר השרוולים  6הצינור אל בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו 

 כלול במחיר הצינור.

בנה הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למבנה או עבודות אחרות, כתוצאה מבצוע חבורים למ

 הקיים.

הקבלן אינו רשאי לחצוב או לקדוח במבנה, ובמבנה הקיים ללא קבלת אישור מוקדם 

 מהמהנדס.

 לא תורשה פגיעה באלמנטים של שלד המבנה. כל קידוח יקבל אישור הקונסטרוקטור.

כל החבורים לשלד המבנה יהיו באמצעות קידוח וקביעה בברגים מתפצלים.  הקבלן יתקין 

 המיועדים למערכות אינסטלציה בתאום עם הקבלן הראשי.את שרוולי הג"א 

הקבלן יכין תוכנית עם כל הקדוחים הנדרשים ברצפת המבנה והמבנה הקיים לשם מעבר עם 

מערכות השופכין, רק לאחר קבלת אישור יבצע הקבלן את כל הקדוחים הנדרשים תוך 

מועד ביצוע   הקידוחים.נקיטת כל האמצעים הנדרשים למזער את הנזק הנגרם עקב 

 הקידוחים יתואם עם המפקח.

על הקבלן לבצע את כל ההכנות שיידרשו לאיטום פתחים נגד אש במעברים דרך קירות, 

מחיצות, תקרות וגגות, כולל מחיצות גבס. האיטום בין הצינורות והשרוולים יבוצע ע"י 

 הקבלן לאחר סיום ההתקנות.

פני אש לפרק הזמן הנדרש ע"י המהנדס. ויעמוד ב חומר האטימה ימנע חדירת חום ועשן,

החומר יהיה בעל תכונות שיאפשרו השמה קלה בפתחים אופקיים או אנכיים, וינתן לסגירה 

 נוחה או להחדרה נוספת של צנרת.

 מחיר בצוע האטימות ייכלל במחירי היחידה.

 

 עבודות קבלנים אחרים .9

 , הקבלן והגורמים האחרים.מקצועי מלא עם המהנדסעל הקבלן לבצע את עבודתו בתאום 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין עבודות שעל הקבלן לבצע, לעבודות אחרות, חייב 

 הקבלן להודיע על כך למהנדס לפני בצוע העבודה, כדי לקבל הוראותיו בכתב.

ות אחרות, בכל מקרה שיש צורך לסטות מהתכנון עקב תנאים בלתי נראים מראש, או מסיב

 היוועץ תחילה עם המהנדס ולקבל הוראותיו בכתב.על הקבלן ל

על הקבלן לתאם עם המהנדס והקבלנים והגורמים האחרים, את שלבי העבודה, ומועד 

חיבורים למערכות קיימות כך שלא ייגרמו עיכובים ונזקים לעבודותיהם ולא יהיה צורך 

ת הקבלן וכדי הקבלן או פירוק עבודובפירוק עבודות אחרות, כדי לאפשר בצוע עבודות 

 לאפשר בצוע עבודות אחרות.

הקבלן אחראי לבצוע כל הנמכות, שקעים, מעברים, שרוולים או חריצים, בתאום עם 

 המהנדס. 

 אין לפגוע בשלד הבניין ובעבודות קבלנים וגורמים אחרים, ללא קבלת אישור המהנדס.



 

 303מתוך  145עמוד 
 

עבודותיו, ולתאם  ות הגימור לצורך בצועהקבלן אחראי לבצוע כל ההכנות הדרושות בעבוד

תהליכי ושלבי בצוע עבודות קבלנים וגורמים אחרים, כך שיתאפשר בצוע עבודותיו ללא 

 עיכובים והוצאות נוספות.

החריצים והמעברים לאינסטלציה במעבר קירות, מחיצות ותקרות יצוקים ובנויים, יבוצעו 

 על ידי הקבלן.

הקבלן יחויב בהוצאות הסתימה,  ידי הקבלן הראשי.-על סתימת החריצים והחורים תבוצע

 ידו גרמו לנזקים במבנה מעבר לסביר לדעת המפקח.-במקרה והחריצים והחורים שהוכנו על

 

 מוצרים ובצוע .10

כל המוצרים, הציוד, האביזרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח 

 -ליים העדכניים, ובהיעדרם המפרט, התקנים הישרא ביותר ויעמדו בכל הבחינות בדרישות

בדרישות התקנים האמריקאיים והגרמנים המתאימים. הם יתאימו, כמו כן, לדוגמאות 

אותם חומרים, מוצרים ואביזרים אשר נבדקו ואושרו על ידי המהנדס. מוצרים, ציוד 

יוחלפו באחרים, ואביזרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו מהאתר על ידי הקבלן ו

 מים לדרישות ולדוגמאות כאמור.המתאי

כל העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח 

מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, 

ש ית. המהנדס רשאי לדרואשר הפיקוח על העבודות בחוזה זה הוא במסגרת סמכותה הרשמ

מהקבלן להמציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב 

 של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם ובעזרת 

ות, אשר לדעת המהנדס אינם נכללים ם בכל העבודות המיוחדקבלני משנה ויצרנים מתאימי

 בתחום הרגיל של עבודת הקבלן.

על הקבלן לוודא לפני רכישת כל מוצר ובצוע עבודה, כי במהלך בצוע העבודות וגם לאחר 

מסירתם לחברה, תתאפשר אחזקה קלה ויעילה, ותחלופת מוצרים במקרה של תקלות 

 ושינויים.

המציא תעודה ממוסד מוסמך, המאשרת את ודות ריתוך, חייבים לכל הרתכים שיבצעו עב

 יכולתם בבצוע עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך, וסוג הצנורות.

מבלי לגרוע מהוראות המפרט והחוזה, המחייב את הקבלן לספק את כל המוצרים הדרושים 

לן לקבל להשלמת המתקן, יהיה המזמין זכאי לספק לקבלן מוצרים, ו/או להורות לקב

ים על חשבון המזמין. על הקבלן לקבל את כל המוצרים הנ"ל, לשמור עליהם מוצרים מסופק

 בהתאם לתנאים המפורטים להלן ולהרכיבם במבנה.

באחריות הקבלן לבדוק את המוצרים במקום שתקבע החברה ולאשר בכתב את קבלתם 

, במסגרת אחריותו בשלמות וכמותם. מרגע מסירת האישור לחברה אחראי הקבלן למוצרים

צרים המסופקים על ידו, לפי החוזה. אחריות הקבלן תכלול גם שבר ופחת, ובשום מקרה למו

 לא תתקבל טענתו כי אינו אחראי למוצרים בגלל שנבחרו ע"י המפקח.
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 דוגמאות ובדיקות .11

הקבלן יספק דוגמאות של מוצרים, חלקי עבודות, ציוד ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים 

עבודות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים ובטרם החל בבצוע ה

 יום לפני התחלת הבצוע או מועד ההזמנה. 30 -להתקדמות העבודה, אך לא יאוחר מ

המהנדס עד לאחר גמר בצוע המתקן, וישמשו להשוואה הדוגמאות יישמרו באתר במשרד 

 לציוד ולמוצרים שיסופקו, ולמלאכה המבוצעת.

דס תבוצע באמצעות הקבלן או באמצעים אחרים, בדיקה של דוגמאות לפי דרישת המהנ

ועבודות, על מנת לוודא התאמת המוצרים והציוד לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו 

הקבלן, כפי שנקבע בתנאי החוזה. בכל מקרה של תוצאה שלילית,  במעבדה מוסמכת ע"ח

 יחויב הקבלן במלוא ההוצאות.

 

  אישור מוצרים .12

כל המוצרים יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה. מיד עם חתימת 

 החוזה ולפני הזמנת מוצרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו של המהנדס רשימה

העתקים, תכיל גם את  3 -מלאה של המוצרים והציוד הדרושים. רשימה זו, שיש להמציאה ב

וספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי ובמידה שמות היצרנים ומפרטים נ

תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה מחייבים  -והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל מוצרים יכלול בין היתר גם  את היצרנים, דוגמאות

 סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'. הוראות שימוש ואחזקה, ובכלל זה פירוט של שמני

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות, יספק הקבלן את כל היחידות 

 חרת.מאותו הסוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המהנדס א

רק המוצרים אשר יאושר על ידי המהנדס יובא לבנין ויותקן בו. כל מוצר אשר  יובא לבנין 

ק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת, אישור המוצרים ללא אישור, יסול

אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של המוצר, תכנונו, בנייתו, התקנתו 

 ריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.ופעולתו של כל פ

בעלי  המהנדס יאשר הזמנת מוצרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהינם

ידע וניסיון בייצור מוצרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש לבצוע העבודות. על היצרנים 

תמשים להוכיח כי מוצרים דומים שיוצרו על ידיהם, נמצאים בפעולה לשביעות רצון המש

שנים לפחות לגבי הציוד הדורש שרות תקופתי, המהנדס ייתן עדיפות ליצרנים  3בהם במשך 

קן שירות יעיל. להזמנת ציוד ומוצרים תוצרת חו"ל, תינתן עדיפות בעלי שם מוכר למת

ליצרנים או לספקים שיש להם בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף, ולציוד 

 להם בארץ ארגון שירות יעיל. הדורש שירות לכאלה שיש

אין באישור המהנדס מוצרים כלשהם, משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב המוצרים 

 פעולתם התקינה והמושלמת.ו

 

 השגת מוצרים  .13

הקבלן מתחייב כי כל המוצרים הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו, או 

ועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן, לפי שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום, להתקנה במ

 התקנות הקיימות בעת חתימת החוזה.
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ם וכלי העבודה והעזר הדרושים לשם בצוע התחייבות זו כוללת גם את כל המכשירי

 העבודות.

 

 תחליפים .14

בכל המקומות שלגביהם צוינו בגופו של הסעיף המתאים המילים "... או בעל איכות שווה", 

או "שווה ערך" וכדומה, רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים. המהנדס או "שווה לו" 

באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט יאשר את התחליף, בתנאי שלדעתו התחליף הינו 

המפורט, ו/או שיש צדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות. במסרו הצעת תחליף, 

צעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בה

 מקורה וכיו"ב.

עמד בדרישות הנ"ל. לא אושר  גם אם -למרות הנ"ל, המהנדס אינו חייב לאשר את התחליף 

התחליף שהציע הקבלן או לא הוצע תחליף על ידו, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר 

 הנדרש כפי שפורט.

 

 חוקים, תקנות ותקנים .15

כל הציוד, המוצרים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות 

יאות, מכון התקנים, ההוראות למתקני ותקנות של הרשויות המוסמכות, משרד הבר

, מכבי אש, משרד העבודה. כל החוקים, הוראות 1980תברואה של משרד הבריאות משנת 

תי נפרד של המפרט הזה. על הקבלן חלה ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בל

החובה למסור למהנדס את אישורי הרשויות, מיד עם קבלתם ולא יאוחר ממועד סיום 

 דות או חלקי עבודות.העבו

כל הציוד והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, ובהעדר תקן ישראלי 

רישות של הרשויות או התקנים, לבין . נתגלו סתירות בין הדDINהם יתאימו לדרישות תקני 

אלה הכלולות במפרט, יביא הקבלן את העניין לידיעת המהנדס לפני תחילת העבודה. 

 ס יחליט על אופן בצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.המהנד

על הקבלן לברר עם גורמי הרשויות, את הפרטים ואופן בצוע של עבודות המבוצעות 

י התחלת העבודה ובמהלכה, ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות בפיקוחם, לפנ

 לעבודות אלה.

לצורך פיקוח וביקורת במהלך בצוע העבודות  על הקבלן לדאוג להזמנת הרשויות הנ"ל

 ובסיומם.

 

 בטיחות .16

כל הציוד והמוצרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות, 

 טיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם.לרבות ב

על מנת להבטיח  כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים ע"ג החלקים הנעים,

מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות 

 מית.העדכניות של כל רשות, שעניינים אלה הם בגדר סמכותה הרש
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 פתחי גישה .17

הקבלן יתכנן ויבצע את מיקום כל הציוד והמוצרים, באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה 

לן יתכנן ויבצע את הצנרת והמוצרים הנסתרים, כך שניתן יהיה להפעיל את ושירות. הקב

דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם  -הברזים, לפתוח פתחי הביקורת וכו' 

הנדס, על מנת להבטיח שפתחי הגישה יהיו בגודל ובמיקום, כך שיאפשרו גישה טובה המ

גבלות הארכיטקטוניות של מבנה ודרישות להפעלה ושרות, אך בכל מקרה לא יחרגו מהמ

 המהנדס. כל פתחי הגישה יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן הראשי בפיקוח הקבלן.

 

 הגנה, ניקוי וצביעה .18

ע ועד הקבלה הסופית על כל העבודות, על הקבלן להגן על העבודות במשך כל תקופת הבצו

כדי בצוע העבודה, ע"י הקבלן  או כל חלק מהם מפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך

עצמו ו/או קבלנים וגורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה מידה, האחריות להגנת הציוד 

 המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה.

יתר על הקבלן להגן בעזרת כיסוי מתאים של הציוד ופתחי צינורות, על מנת למנוע בין ה

עות ע"י אחרים. אחריות הקבלן מתייחסת כמו כתמי טיח, סיד או צבע, עקב עבודות המבוצ

כן לנזקים אחרים כלשהם לציוד, לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות, קורוזיביות או 

 אחרות.

לנזקים שנגרמו תוך כדי בצוע עבודתו ע"י עובדי הקבלן, קבלני המשנה שלו, הקבלן אחראי 

אחרים. הקבלן ישמור על ניקיון  לעבודות שבוצעו ע"י -ציוד או חומרים שסופקו על ידו 

המקומות שבהם הוא עובד, ויסלק מדי יום ביומו כל פסולת, לכלוך וכדומה, אל המקום 

 המיועד לכך באתר.

ובאם לא  -תצבע ע"י הקבלן אך ורק במועדים שייקבעו ע"י המהנדס  שכבת הצבע הסופית

תאימים ובאוויר יבש ייקבעו, תבוצע הצביעה בגמר עבודות הבניין, בתנאים חצוניים מ

 וחופשי מאבק.

עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו למהנדס כשהוא במצב נקי ומסודר, וראוי 

 לשימוש מכל הבחינות.

 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים .19

הקבלן ימסור למהנדס, לפני מסירת המתקן, מערכת מסמכים הכוללת באופן עקרוני מערכת 

 .AS MADEתכניות סופיות 

 :מערכת תכניות

עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים ודיסקטים של המערכת  -4הקבלן יספק ב

נו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו , אשר ישורטטו ויעודכAS MADE"כפי שבוצע" 

במתקן, ויכללו את כל השינויים וסטיות שנעשו בבצוע, ביחס לתכנית המקורית. שרטוטים 

ים יכללו במפורט את מערכת הצנרת אשר יהיו קיימים בבניין בסיום בצוע אלה והדיסקט

סופית המתקן והפעלתו. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המהנדס לפני קבלתם ה

 ע"י המזמין.
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 תקופת האחריות, הבדק והשרות .20

 הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו, למשך תקופה שנקבעה בתנאי החוזה,

חודשים מיום קבלה סופית של כל המתקן )תקופת השרות( את  12ויבצע בנוסף במשך 

 פעולות השרות המפורטות להלן.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופת האחריות, אלא 

אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה 

שעות ממסירת  24 -קונים יבוצעו ללא דיחוי, אך לא יאוחר מנמסרו על ידו. כל התיש

ההודעה על התקלה, וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. 

לא בא הקבלן לבצע תיקונים במועד שנדרש, רשאי מהנדס האחזקה להורות על בצוע 

ים, ולחייב את הקבלן עובדים או קבלנים אחרהתיקונים, לרבות רכישת חלקים באמצעות 

 בכל ההוצאות.

תוך תקופת האחריות יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף, כל חלק ו/או פריט שלם 

שנים  2אשר נתגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

 מיום החלפתם.

במצב פעולה תקין  המתקן לטיפול המזמין עם תום תקופת השרות, על הקבלן למסור את

מכל הבחינות, כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למהנדס, 

שבועיים לפני תום תקופת השרות, על כוונתו למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו 

למסירה,  למסור את המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקת המהנדס במצב שאינו כשר

גמר תקופת השרות, עד למועד בו יימסר המתקן למהנדס לשביעות רצונו יידחה מועד 

 המלאה.

כגון משאבות, מיכלים, מתקנים ליצור מי אוסמוזה יהיה שלוש שנים מיום  לציודאחריות 

 קבלה סופית של כל מתקן.

 

 ביצוע העבודות .21

תכנית השינויים ולהוראות כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט, לתכניות, ל 21.1

הנושאות חותמת "מאושר לביצוע". יש לראות את כל המסמכים וההוראות 

 הנ"ל כמשלימים זה את זה.

העבודה תבוצע בצורה ממקצועית נאותה גם אם לא מצאה ביטויה בתכניות או  

 במפרט.

ות, תקנות וכן דרישות של רשות מוסמכת, עבודות אשר קיימות לגביהן דריש 

נה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'. שום עבודה לא תבוצע בניגוד תבוצע

 להוראות למתקני תברואה )הל"ת תשמ"א(.

מכל פגיעה, כולל הגנה עליהם בשעת בצוע  –קבלן לשמור על קירות ותקרות  21.2

 פה וכו'.עבודות ריתוך ועבודות אחרות, כולל הגנה בפני שרי

ראי לבצוע העבודות, מנהלי עבודה לפי סוגי בקביעות מהנדס אחקבלן יעסיק   21.3

א מעולים, בתפקיד ראשי קבוצות. כל העובדים -המלאכות ופועלים מקצועיים א

הנ"ל, כולל המהנדס, חייבים להיות כולם בעלי ידע וניסיון בבצוע עבודות 

 ומלאכות מהסוגים הכלולים במפרט זה.

 ם לפחות:עובדי 10העובדים של הקבלן חייבים להיות לכל צוות 



 

 303מתוך  150עמוד 
 

 א מעולה.-פועל מקצוע סוג א 1 

 א.-פועלים מקצועיים סוג א 2 

 פועלים מקצועיים סוג א'. 2 

כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך, חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך 

 הריתוך.המאשרת את יכולתם בביצוע עבודות ריתוך, בהתאם לסוגי 

של כלי עבודה מתאימים ותקינים, הקבלן יחזיק במקום העבודה, כמות מספקת  21.4

 שיבטיחו בצוע העבודה ברמה הדרושה ובמועד הדרוש לבצוע העבודות.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן להחליף כלי עבודה אותם לא ימצא ראויים 

כזאת את הציוד או הכלים להבטחת עבודה נאותה.  על הקבלן לסלק אחרי הוראה 

 ציוד או בכלים חדשים.שעות ב 24הפסולים, ולהחליפם תוך 

 

 קבלני משנה .22

מסירת בצוע העבודות בשלמותם או בחלקם ע"י הקבלן לקבלני משנה, טעון בהתאם לתנאי 

החוזה, אישור בי"ח. החברה רשאית לסרב לאשר מסירת עבודה לקבלן משנה, ללא מתן כל 

 הסבר.

 

 רט מיוחד למערכות צנרת ואביזריהמפ .23

ו/או המפורטים ברשימת הכמויות, הם קוטרים  ם בתכניתכל הקוטרים המסומני 23.1

נומינליים ומידותיהם כשהם מוגדרים ב"אינטשים" או במ"מ תואמים בקירוב 

 לקוטר פנימי של הצינור.

 כל הצינורות לפי סוגיהם יתאימו לת"י העדכני. 23.2

לקבלת כל צינורות מפלדה שייחתכו בעזרת סכין, יכורסמו בעזרת מכרסם קוני עד  23.3

 ך מלא של הצינור.חת

הצינורות יורכבו בהקפדה, בשיפועים נכונים בהתאם לתכניות. צינורות שופכין  23.4

 ודלוחין יורכבו בהתאם להל"ת.

רשת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני  23.5

  העבודה. הרכבתם ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר

בכל חיבור בין צינור נחושת וצינור פלדה )או ציוד פלדה או ברך פלדה וכו'( יש  23.6

 המתכות. 2לדאוג להרכבת מחבר דיאלקטרי להפרדה מוחלטת של המגע בין 

לצורך הבחנה ברורה ומניעת טעויות בהתחברויות, יצבע הקבלן את כל הצינורות  23.7

 5-4בעות בצבעים שונים במרחקים של תם ע"י טעוד לפני בידודם, סתימת או הסתר

 מטרים.

 בדיקת לחץ לקווים 23.8

שעות.  4אטמוספירות למשך  16ניסוי קווי מים ייעשה בלחץ של  23.8.1

הניסויים יבוצעו מיד ולאחר השלמת כל קטע מהמערכות לפני הצביעה 

 והבידוד, כשהצינורות גלויים לעיין.

דחיית בדיקתו מעכבת  מסוים אםהמהנדס רשאי לדרוש בדיקת קטע  

בצוע עבודות קבלנים וגורמים אחרים. הקבלן יודיע למפקח מראש 

 בכתב על מועדי הבדיקות, וירשום תוצאותיהם ביומן העבודה.
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או לחילופין בלחץ  1205ניסוי קווי דלוחים ושופכים יעשה בהתאם לתקן  23.8.2

קים פנאומטיים, בפקשניות תוך שימוש  90מיליבר למשך  200אויר של 

מיד לאחר השלמת כל קטע ולפני כיסויו. המזמין רשאי לדרוש בדיקת 

 קטע מסוים בנפרד, באם דחיית הבדיקה מעכבת בצוע עבודות אחרות.

 

ההוצאות לבדיקות כנ"ל וכן מכשירי העזר לניסוי הלחץ כגון משאבה,  23.8.3

מחירי ם במנומטר וכו' וכן סידורים זמניים לסגירת הקווים כלולי

 היחידה של הצינורות הנבדקים.

 

 מתלים ותמיכות 23.09

הצינורות יורכבו על תמיכות )קונזולים(, מתלים חובקים )"שלות"( מכל  24.09.1

במפרט הכללי. על הקבלן להכין  07012הסוגים, בהתאם להוראות סעיף 

דגם של כל מערכת תמיכה או תליה, ולקבל אישור בכתב לדגם, לפני 

 מוש בו.השיהתחלת 

במקרה ויידרשו תמיכות ומתלים להרכבת מספר צינורות, יגיש הקבלן 

לאישור המהנדס תכנית המתלה או התמיכה שבה יסומנו המרחקים בין 

 הצינורות וסוגי המתלים.

קביעת המתלים והתמיכות לשלד או לבניה, תעשה בעזרת ברגים 

 מתפצלים דוגמת "פיליפס". אין להשתמש בברגי ירייה.

מתלה רביעי יותקנו חיזוקים אורכיים כנגד רעידות אדמה, לפי כל ב

 הוראות משרד הבריאות.

 

 :להלן מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים לא יעלו על המפורט 23.09.2

  מ'. 2.00 -לא יותר מ – 1"¼צינורות פלדה עד קוטר 

  מ'. 3.00 -לא יותר מ – 1½" צינורות פלדה מקוטר 

 כפול הקוטר החצוני. 10 -לא יותר מ –י לצינורות מחומר פלסט 

צינורות נקזים מפוליאטילן בעל צפיפות גבוהה, יתמכו בהתאם 

 להוראות היצרן.

מהמרחקים הנ"ל, ולא  1.5המרחקים לחיזוק צינורות מאונכים יהיו פי 

 פחות מפעם בקומה.

 החובקים לצינורות נחושת יהיו מפוליויניל כלוריד קשיח.

מ'  2.50מ' עד  2.00ים למספר צינורות, יהיה בין המרחקים בין קונסול

בתוספת מתלי ביניים, כאשר נדרשים מרחקים קצרים יותר לפי 

 האמור לעיל.

צינורות פלדה יבודדו למניעת רעש מהחובקים בטבעות גומי ספוגי, או 

 מ"מ. 6"ארמפלקס" בעובי 
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ות וחייבות להיות לקונסולים, לתמיכות ונקודות קביעה שהן שונ

אמות למרחקים מהתקרות והקירות, על הקבלן להכין תכנית תו

 לאישור המפקח.

 צינורות מאונכים יחוזקו פעם אחת בקומה. 23.09.3

כל אמצעי התליה למיניהם ייצבעו כמפורט בסעיף עבודות צבע להלן.  23.09.4

שיראה לו, מגולוון בכל מקום -המפקח רשאי לדרוש אמצעי תליה מברזל

 ר.ללא כל תוספת מחי

 השסתומים במערכות 23.10

השסתומים יתאימו ללחצי העבודה במערכות, והתושבות יתאימו לטמפרטורה 

 כל שסתום יכלול איחוד הכלול במחיר השסתום.של המערכות. 

הקבלן יספק למהנדס לאישור דגמים מכל סוג שסתום המפורט בכתב הכמויות 

המהנדס. לאחר בדיקת , ודגמים נוספים לפי דרישת ותחליפים שברצונו להציע

 הדגמים יודיע המהנדס בכתב, איזה שסתומים יורכבו בכל מערכת.

 ברזי ניתוק למים יהיו כדוריים תוצרת "שגיב".  

 

 רקורדים ואוגנים 23.11

 07017ואוגנים יותקנו בסמוך לכל מגוף ובמקומות הנדרשים בסעיף  רקורדים

 במפרט הכללי, ובהתאם להוראות המפרט הכללי.

ים נגדיים למכשירים ושסתומים יתאימו במידותיהם לקוטרי האוגנים של אוגנ

 המכשירים, או השסתומים יהיו אוגני פלדה חרוטים.

 גישה וטיפול נוחים. האוגנים והרקורדים יורכבו, כך שתהיה אפשרות 

לשסתומים במערכות מים תת קרקעיות, יש לבצע בנוסף לאוגן הנגדי, דרסר  

 ולב עם דרסר תוצרת "קראוס".מצד אחד, או אוגן מש

למים קרים וחמים, יהיו מגומי. האטמים ייחתכו  האטמים לאוגנים ולרקורדים

 ויורכבו, כך שלא יבלטו לתוך הצנור ומחוץ לברגים.

שמן )למתן -את ההברגות של הרקורדים ושל הברגים, יש למרוח במשחת גרפיט

 אפשרות פירוק בעתיד(.

 

  שרוולים ומעברים 23.12

 אות:במפרט הכללי, יחולו ההוראות הב 07015וסף לאמור בסעיף בנ 

מ"מ לפחות,  15 -השרוולים יהיו מצינורות פלדה שקוטרם הפנימי גדול ב

 מהקוטר החצוני העובר בו.

מ"מ )התרמיל  6הצנור העובר בשרוול, יבודד באמצעות תרמיל ארמפלקס בעובי 

 יימדד לפי סעיף בידוד צינורות בארמפלקס(.

 10 -התקרה וס"מ מתחתית  2לים לצינורות העוברים דרך רצפות, יבלטו שרוו

 ס"מ מפני הרצפה הגמורה.

החלל בין השרוול והצינור ימולא בחבל אסבסט מהודק, ו/או ע"י השחלת צינור 

PVC .בקוטר מתאים 
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שרוולים לצינורות העוברים בקירות אטומים למים כמו בקירות חוץ, בגג, 

מסוג שרוולים אטומים בהתאם לפרט מיוחד למטרה זאת,  במקלטים, וכו', יהיו

 התאם לאישור הג"א.וב

לצורך התפשטות צירית של צינורות העוברים בפירים, יופרדו הצינורות 

מ"מ  300 -ו 2מ"מ, לצינורות בקוטר עד " 200מתמיכות ע"י שרוולים שאורכם 

 .2לצינורות מעל "

בין התמיכות משני צידי השרוול  שרוולים ייחשבו כתמיכת הצנור, ולכן המרחק

כפול מזה שנקבע לגבי מרחקים בין התמיכות לצינורות יכול להיות באורך 

 השונים.

 

 לחבור אביזרים תהכנ    1323.

יציאות צנרת יותאמו ע"י הקבלן למישור חומרי הגימור כמו חרסינה, קרמיקה 

 ביזרים אחרים.וחומרים אחרים, על מנת לאפשר חבור נוח ומדוייק של ברזים וא

 

 מפרט מיוחד מערכת למים קרים וחמים ומי כיבוי אש   .24

 

 צנורות מים  24.1

, צנרת גלויה תהיה SPועד בכלל המותקנים במחיצות יהיו מסוג  1/2"-1"½צינורות 

 מחוברים בתבריגים עם צבע חיצוני  לפי המפרט.  40מגולבנת סקדואל 

 צינורות כיבוי אש  24.2

ללא תפר עם תו תקן מחוברים במחברי  40מברזל מגולבן סקדיול  הצינורות יהיו

 אפ.  –קווי 

 הספחים לצינורות 24.3 

יהיו ספחים מיצקת חשילה ללחץ גבוה )עם בוררים(. לשינוי כיוון יש להשתמש  

כיפוף צינורות . פעמים קוטר הצינור. 1עם רדיוס כפוף  בקשתות 2מעל "בקוטרים 

יהיו  4"-3תעפות בצינורות מגולבנים בקוטרים "ספחי הס סור. מגולבנים א

מתוצרת חוץ, עם סעיף בצורת )חצי קשת( "נעל". לשינוי קוטרים יש להשתמש 

בהסתעפויות רדוקציה בקוטרים מתאימים או במצמדות רדוקציה. השימוש 

 בבושינגים אסור. 

 איטום ההברגה 24.4

מאושרת לשימוש ומשחת איטום  ייעשה ע"י ליפוף סרטי טפלון או בפשתן 

 לצינורות מים. 

 

 טוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמיםיח .25

חיטוי ושטיפת מערכת מים קרים וחמים, מי כיבוי אש לסוגיהם, תבוצע ע"י תמיסת מי 

 של הל"ת. הוצאות החיטוי נכללים במחירי היחידה. 2.11כלור, בהתאם לסעיף 

 

הנחיות עם משרד הבריאות, בהשגחתו העבודה היא האחראית ביותר, ולכן תבוצע לפי 

 הבטיחות. הביצוע ע"י קבלנים מורשים לעבודות מסוג זה.האישית של הבקיא בכל אמצעי 
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העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכלוס הבניין או חלקו ומסירתו 

 לשימוש.

ז יוצא אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים, כך שמכל בר

 ת לפחות.דקו 5ומכל שסתום ניקוז, יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 

 בדיקות לחץ  .26

. לא תורשה כל נפילת לחץ במשך זמן הבדיקה. 23.8מערכות המים ייבדקו בהתאם לסעיף 

בדיקות הלחץ יבוצעו ע"י הקבלן בשלבים עם התקדמות העבודה, באופן שלא יעכבו 

 השלמת עבודות אחרות.

לחבורים, הבדיקות יכלול את כל אביזרי העזר והסידורים הזמניים הדרושים בצוע 

 לסגירת קוים, לניקוז וכד'.

 בדיקת לחץ נוספת סופית תבוצע ע"י הקבלן עם סיום העבודות, ולפני מסירתם.

 על הקבלן להודיע מראש ובכתב למהנדס, על מועדי בצוע כל הבדיקות.

 .כל הבדיקות כלולות במחירי הצינורות

 

 מפרט מיוחד למערכת ספרינקלרים .27

 –הספרינלקרים מיועדת להגן על כל האזורים.  רמת הסיכון לצפיפות מערכת  27.1 

 .NEPA-13ההמטרה מחושבים לפי תקן 

 L.Hדרגת הסיכון   

 המערכת תחובר למערכת קיימת במבנה.  

 

 תקנים 27.2 

שראלי, ודרישות ומכון התקנים הי NFPA-13המערכת תבוצע לפי הנחיות   

הכבאות.  צורת בצוע העבודה יהיה כפוף לכל הסעיפים של התקנים -שירותי

של המפרט  16-ו 07והדרישות הנ"ל.  בנוסף לכך כפופה העבודה לפרקים 

 הסטנדרטי הישראלי.

 

 צנרת 27.3 

" ללא 40-ועד בכלל, יהיו צינורות מגולוונים "סקדיול 1הצינורות עד קוטר " א.  

ומחוברים  ASTM-A-52תקן, המתאימים לתקן אמריקאי  תפר עם תו

 בהברגה.

 ומעלה, יהיו צינורות מגולוונים  1"¼צינורות בקוטרים  ב.  

 ", עם צביעה חרושתית.Quickcoup"-" מחוברים ב10-"סקדיול   

    

 כל קווי הצנרת יותקנו בקווים ישרים ומקבילים לקירות. ג.  

ם זרים לפני התקנתם.  המערכת תישטף ה מכל שבבים/גופיהצנרת תנוק   

 במים לפני הפעלתה.
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הנכללים במחירי היחידה של  Quick upהצינורות יחוברו ע"י אביזרי    

 הצנרת.

 

 

 

 בדיקת לחץ 27.4 

שעות. לא תורשה  4אטמוספירות, במשך  16הבדיקה תעשה בלחץ הידראולי של   

 התקופה הנ"ל.נפילת לחץ כלשהוא, במשך 

 

 ינקלריםספר 27.5 

דגם תגובה  Recessedאו  Uprightאו  Pendentהספרינקלרים יהיו מטיפוס   

ובעלי מקדמי זרימה, כמתואר בכתב הכמויות.   NPTמהירה בעלי תבריג 

ובתוכניות הספרינקלרים יורכבו בהתאם למפורט בתכניות.  הרכבתם תעשה 

 חד למטרה זו.באמצעות מפתח אורגינלי בלבד, במיו

 

 עת צנרתצבי 27.6 

תוצרת אברות  APC-Pהצנורות יהיו עם צבע מהמפעל צבועים פוליאסטר חרושתי   

וצפוי פוליאסטר גוון אדום  SA-1.5או ש"ע מאושר כולל ניקוי גרגרי פלדה דרגת 

 מיקרון. 60בעובי 

 

 אביזרים ומגופים 27.7 

 .UL/FMכל המגופים והאביזרים יהיו   

  ויטש.כל המגופים יסופקו עם מיקרו סו  

 

 בקרה קבלה/גמר עבודה 27.8 

 ובהתאם להנ"ל  NFPA-13המערכת מתוכננת לפי התקנים מפורים של   

תיערך בדיקת המערכת. קבלה סופית תיערך רק לאחר גמר הבדיקות, כמצויין   

ולאחר שתוכח תקינות המערכת, בהתאם למפרטים הנ"ל.  NFPA-13במפרטים של 

של רשות הכבאות וכן מכון התקנים הישראלי. הקבלן אחראי לקבל אישור סופי 

 .חידהיכללו במחירי היהוצאות בדיקות תכנון המערכת וביצוע המערכת 

 

 פרט מיוחד למערכת נקזים ואוורור )שפכים ודלוחים( בפנים הבנייןמ .28

 לשפכים ודלוחיםצינורות  28.1

-או מ HDPEצינורות לשפכים אם לא צוין אחרת בתכניות יהיו פוליאטילן קשיח 

HDPE - SILENT " תוצרתGEBERIT .או שווה ערך כמסומן בתוכנית ,"

החיבורים יבוצעו בריתוך קצה לקצה ע"י מכשיר ריתוך חשמלי/חימום חשמלי, ע"י 

מופות חשמליות או חיבורי התפשטות, הכל לפי הוראות היצרן.  חיבור בין קטעים 

יעטף בשכבת  HDPE-SILENTטרומים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות. צנור 

ISOLנת צנרת . מיקום התקHDPE-SILENT .יהיה בהתאם למסומן בתוכנית 
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יחוברו ויותקנו עפ"י תכניות מפורטות של נציג החברה  HDPE -צינורות ה

((WORKSHOP DRAWINGS  על  -ותחת השגחתו. הוצאות הכנת התכניות

 וע.חשבון הקבלן. התכניות יעברו אישור המהנדס לפני הבצ

ים א;ב ולפי הוראות היצרן במעברים דרך לקח 4476המערכת תבוצע בהתאם לת.י. 

רצפות ותקרות יותקנו במעברים "קולרים" לאיטום החדירה תוצרת גבריט דגם 

 ; ומופה חשמלית.367.673

 

 ספחים 28.2

לא יורשה שימוש של יצרנים  -הספחים יהיו מאותה תוצרת המספקת את הצינורות 

 שונים.

בפקקים זמניים הכלולים במחיר נורות ינוקו בפנים לפני הרכבתם ויכוסו הצי

 הצנור.

 

 בדיקת לחץ 28.3 

או  1205בדיקת קווי דלוחין ושופכין תעשה על ידי הקבלן בהתאם להוראות תקן 

אטמ'. הבדיקה  2לחלופין לאחר סגירת הפתחים ע"י פקקים פנאומטיים בלחץ 

שניות. הבדיקות וכן אביזרי העזר והסידורים  90מיליבר למשך  200בלחץ אויר של 

נורות המיועדים ליציקה הזמניים לסגירת הקווים, כלולים בבדיקה. בדיקת הצי

מבחני לחץ:  3בבטון תעשה לפני בצוע היציקה.  יערכו לצנרת המותקנת ברפסודה 

 בהתקנת הצנרת; לאחר גמר התקנת הזיון, ובדיקה אחרונה לפני היציקה.

 

 ביקורת וניפליםעיני  28.4

עיני ביקורות בספחים או ניפלים עם ביקורת, יבוצעו בהתאם לדרישות הל"ת. שום 

ן ביקורת לא תמצא באפיק הזרימה )גם אם בתכניות הסימון למען נוחיות עי

השרטוט, כלפי מטה( ויפנו לצד המאפשר גישה.  סוף כל קו יסתיים בקופסת בקורת 

 במפלס הרצפה של בי"ח.

 

 פותעהסת 28.5

 מעלות. 45כל הסתעפות מקו אופקי תבוצע בעזרת מסעף 

 

 מחסומי  רצפה 28.6 

או פוליפרופילן כמצוין בתוכניות ויכללו, הרשתות  HDPE-יהיו ממחסומי רצפה   

 יהיו מפליז או מנירוסטה מרובעות עם ברגים.  המחסומים יהיו תוצרת גבריט.

 

 קדוחים בתקרת בטון 28.7 

הבטון יתבצע בקדוחים על הקבלן לתאם את מקום הקידוח עם  החדירות דרך רצפת  

 מום נזקים.המפקח ולבצע הקדוחים כך שיגרם מיני
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 קופסאות הביקורת 28.8 

קופסאות הביקורת יהיו מפוליאטילן בעל צפיפות גבוהה עם מכיסאות מתברגים   

   בתוך מסגרת מרובעת מפליז מצופה כרום.

 

 

 

 איטום צנורות 28.9 

דרך תקרת בטון יבוצע עם קולר איטום תוצרת גבריט מק"ט  דירה של צנורכל ח  

388.131001. 

 

 מופת מניעת מעבר אש 28.10 

בכל חדירה של צנור דרך קיר אש או תקרת בטון תותקן מופת מניעת מעבר אש   

 .369.815.001; 367.815.001 363.815.001תוצרת גבריט מק"ט 

 

 )איות)קבועות תברו כלים סניטריים ואביזריהם .29

 כללי 29.1 

 הכלים הסניטריים ואביזריהם יהיו לפי בחירת המהנדס והאדריכל.   

 

 הרכבה 29.2 

הכלים והאביזרים יורכבו ע"י הקבלן ברמה גבוהה ביותר, בהתאם להוראות   

המפרטים היצרנים והמהנדס, ובדיוק מקסימלי.  הקבלן אחראי לתאום הרכבת 

מבחינת דיוק התאמת הכלים לעבודות  ים אחרים, גםהכלים עם עבודות קבלנ

העזר -הגימור, לריצוף, טיח, חרסינה, שולחנות שיש או פורמאיקה וכו'.  כל חומרי

 והאביזרים הדרושים להרכבת הכלים, יהיו על חשבון הקבלן.

המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן לפצל ולדחות את מועדי ההרכבה של הכלים   

גמר העבודות והפרויקט, על מנת למנוע  בהתחשב בשלביוהאביזרים, או חלקם, 

 נזקים.

קבועות המותקנים על קירות גבס יותקנו ע"ג מנשאים מיוחדים מפרופילי פלדה   

 תוצרת גבריט או שוה ערך מאושר.

 

 כלים מחרס 29.3

הכמויות. הקבלן -שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לכתב כלים מחרס 29.3.1

יום לפני הרכבתים, לאישור  90ים באתר הבניה, יכין דוגמאות של כל

 המזמין והאדריכל.

 

יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך  כיורי רחצה 29.3.2

 קבועים בקיר. 30/30/3החרסינה, על זיזים מזויתנים 

 . המשטח בין הכיור 3/16ז ע"י וו מכופף "הכיור יחוזק לזי 

 יצירת מגע מלא.והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם  



 

 303מתוך  158עמוד 
 

הכיורים המותקנים על מחיצות גבס יותקנו על זיזים מיוחדים לקירות 

 מסוג זה.

כל החיזוקים והזיזים לתמיכת כלים סניטריים ושיש יהיו מגולוונים 

 .918בגילוון חם לפי ת"י 

 

מסוג  תלויות סידרת  DURAVITלות יהיו תוצרת האסאסלות  29.3.3

DURAPLUS   מ"מ. 575אורך ב 2547090000דגם 

כולל מושב תואם עם צירים הידראולים מנירוסטה האסלה מזוגת 

מבפנים ומבחוץ כולל תעלות שטיפה ומפזרים, מפזר מים בכניסה 

 לאסלה עשוי קרמי מזוגג בנוי כחלק אינטגרלי מהאסלה.

  DUOFIXליטר כולל מנשא  6בנפח   "GEBERIT"ת מיכל הדחה תוצר

ס"מ מעל לברגי  10בטון מזויין עד גובה  עם רגליים מתכוונות. חגורת

 תלית האסלה.

 ס"מ מעל לרצפה סופית. 40האסלה תותקן בגובה 

 

 כיור מטבח 29.3.4

כיור מטבח יהיה מנירוסטה כמוגדר ע"י האדריכל ויכלול סוללת מים 

 וסיפון. 900153רותם קרים וחמים דגם 

 

 אסלות נכים 29.3.5

מ"מ ומותקנת  700באורך  0190090000דגם  DURAVITהאסלה תהיה 

 ס"מ מעל לרצפה הסופית. 45בגובה 

  

 כיור רחצה 29.3.6

מסדרת  DURAVITהכיור יהיה מחרס לבן בהתקנה תחתונה תוצרת 

CODE  D   עם סיפון פליז מצופה כרום מטיפוס " 033849דגםP "

עם פיה  900142סוללה למים קרים וחמים תצורת חמת דגם רותם ו

סיפון פליז  –, כולל זוג ברזי "ניל" מקוריים 150 –קצרה מסתובבת 

 .Pמצופה כרום מטיפוס 

 

 כיור רחצה לשירותי נכים: 29.3.7

   DURAVITכיור יהיה מחרס לבן תוצרת  

ס"מ סיפון סמוי  36X50במידות  P  DCODE-033955דגם 

DALLMER   300דגםCR. 

 

 משתנות: 29.3.8

. 0829300000דגם   DURAVITיהיו מחרס לבן תלויות תוצרת  משתנות

כניסת מים אחורית סמויה המשתנות יותקנו בגובה   DCODEמסדרת 

ממיפלס רצפה סופית כולל מזרם משתנה אלקטרוני תוצרת שטרן  70/90
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NARA2030E רת ומנשא למשתנה תוצGEBARIT  DUOFIX  עם

  רגליים מתכוונות סיפון סמוי.

 

 

 האביזרים לכלים סניטריים. .30.2 
   

 סוללות למים קרים וחמים, ברזים יוצאים, רוזטות כגון: כל האביזרים 30.2.1

החלק החיצוני של ברזים פנימיים, מזרמים, ווי חיזוק והברגים שלהם, 

ונטילים לכיורים, שרשרות לפקקים, סיפונים, רשתות לעביטי שופכים 

ומצופים כרום מלוטש  171)לסלופסינק( יהיו מסגסוגת נחושת ת"י 

הכמויות. הקבלן יכין באתר דוגמאות -מת" או שו"ע, לפי כתבתוצרת "ח

 יום לפני הרכבתם, לאישור מהמזמין והאדריכל. 90רים, של כל האביז

 יהיו ממתכת. הידיות לסוללות וברזים 30.2.2

, יהיו עם כפות כרום הברזים הפנימיים המורכבים מתחת לכיורים 30.2.3

 פורט אחרת בתוכנית. מלוטשות ויורכבו לכל כיור ומשטף אם לא

יורכבו אם לא פורט אחרת בתוכניות, במרכזי הכיורים  האביזרים 30.2.4

 והאסלות בגובה אחיד מהרצפה הגמורה.

 אם לא צויין בתוכנית, יהיה: גובה הרכבת האביזרים 30.3.5  

 ס"מ. 105 לברזים או סוללות לכיורים  -   

 ס"מ. 90  מזרמים לאסלות -   

 ס"מ 105  ביטי שפכיםמזרמים לע -   

 ס"מ 90 ים לעביטי שפכיםברזים יוצא -   

 המידות הנתונות הן בערך לפני קביעת המידה המדויקת.

על הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן הראשי את המידות המדוייקות של 

אריחי החרסינה ורוחב החריצים, כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין 

 שני אריחים.

   

 עת קורוזיהצביעה ומני .31

 כללי 31.1 

במפרט הכללי, סעיפים  16073, 07091וסעיפים  11יבוצעו לפי פרק עבודות צביעה 

 והוראות פרק זה.  01.20, 01.19

 

 טיב הצביעה 31.2

עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי 

לדאוג לכך כי נציג מקצועי א. על הקבלן -יכלול לפחות צבעי אחד בדרג מקצועי א

מוסמך של יצרן הצבעים, יסייע למהנדס בבחירת הצבעים ופיקוח על הבצוע, 

 דות שבוצעו. ידריך את הצבעים ביישום הצבעים ויבדוק ויאשר את העבו

שכבת צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה, ולאחר נקויה 

 מאבק ושמן. 
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 צבע 31.3

ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש,  ממפעל חומרי הצביעה י

ייצור צבעים מוכר שיאושר ע"י המהנדס. תוספת מדללים לצבעים תעשה רק לפי 

הוראות של נציג יצרן הצבעים. חומרי הצביעה שטיבם מתקלקל או מתיישן 

 . מאכסון ממושך, יירכשו ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן הבצוע

 רשו להן שתי שכבות צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים. לעבודות שיד

 

 הכנת שטחים 31.4

הכנת השטחים תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או באופן מכני. ינוקו שכבות 

החלודה שנוצרו ותורחק הקשקשת, כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים 

((WASH PRIMERקיים.טוטים יבשים ונ. האבק יוסר בעזרת סמר 

 

 מניעת קורוזיה במהלך הבצוע 31.5

 תוך תקופת בצוע העבודות, על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה דלהלן:

שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות, ולתקן מיד לאחר  א.

 הריתוכים את המקומות הדרושים תיקון.

אצל יצרנים, יסופקו עם צבע מלאכה של הקבלן או מוצרי פלדה שיוכנו בבתי  ב.

 יסוד שיבוצע כמתואר לעיל.

בכל חיבור בין שני סוגי צנורות מתכתיים יותקנו אביזרים דיאלקטריים  ג.

 למניעת מעבר יונים מסוג מתכת אחד לסוג מתכת אחר.

ש למניעת מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה, או חובקי פלדה, י ד.

מודבק, או להשחילו בתוך שרוול  PVCמקום המגע בסרט ללפף את הצינור ב

 מצינור פלסטיק.

יש למנוע כל מגע בין צינורות מתכתיים כלשהם, ובין הקרקע הקור וסיבית  ה.

 שבאתר.

למניעת קורוזיה הפנימית בצינורות פלדה שחורים כתוצאה משאריות מים  ו.

ושרים ע"י חומרים אלקליים מא מניסויי לחץ, יש להוסיף למי הניסוי

 8-9בין  PHהמהנדס, כך שהמים יהיו בעלי 

 לאחר גמר הניסויים, יש לנקז את הקווים. 

 

 שכבות הצבע הנדרשות 31.6

 :צינורות פלדה מגולוונים 31.6.1

 מיקרון. 40 - שכבה אחת צבע יסוד צינק כרומט  א. 

 מיקרון. 35 - שכבת צבע לכה סינטטית  ב. 

 

 :צינורות פלדה שחורים 31.6.2

מיקרון כל  40 - שתי שכבות צבע יסוד מיניום עופרת א.

 אחת.

 מיקרון. 35 - שכבה אחת צבע שמנה  ב.
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 :וכו' כל חלקי מתכת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזל 31.6.3

 מיקרון כל אחת. 40 -שכבות יסוד של צינקום  2 א. 

 מיקרון. 35 -  333צבע עליון מגן  ב. 

 

 )רקע(צבע ראשי  31.7 

 הצביעה בצבע ראשי תעשה ע"י שתי שכבות צבע גמר מעל צבע יסוד. א.  

אם הצינור מוגן מקורוזיה ואין צורך להשתמש בצבע, הסימון יתבצע ע"י  .ב

 ס"מ. 15טבעת ראשית ברוחב של 

 

 הגדרה רשומה 31.8 

לסימון בטבעות תתווסף גם הגדרה רושמה הכוללת: שם החומר הזורם  א.  

 קובל או נוסחתו הכימית והגדרת אזור היעד.או קיצורו המ

 טיק חרוטים ומודבקים על טבעות הזיהוי.הרישום יבוצע על שלטי פלס ב.  

-בחדרי המכונות, חדרי עזר, ליד מחלקים וכו' ישתמשו בשלטים רב ג.  

או שווה ערך מאושר. צורת הקבוע לצינור  MUPROתכליתיים מתוצרת 

 תאושר ע"י המפקח.

 ה יסומן ע"י חץ.כיוון הזרימ .ד

 

 מקום הסימון 31.9 

שימצא בתוך שדה הראיה של אדם העומד על סימון הצנרת ימוקם כך  א.  

 רצפת המקום.

 המרחקים המרביים בין פריטי סימון יהיו כמתואר להלן: ב.  

 מטר. 5:  1צינורות עד "   

 מטר. 8:3עד " 1.25" -צינורות מ   

 מטר. 10ומעלה:  4"-צינורות מ   

 סימני הצנרת ימוקמו גם במקומות כדלקמן: ג.  

 חדירת צנרת אל קירות, תקרות, רצפות, פירים קרקע וכו'.. לפני 1   

 . ליד הסתעפויות.2   

 . ליד ברזים, מכשירים, ציוד.3   

 

 זיהי מגופים וציוד 31.10 

 כ ל ל י 33.11.1  

הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים. קבלת 

בודות או חלקן מותנת, בין היתר, בבצוע מושלם של דרישות הע

 לשביעות רצון המהנדס. -צבע וזיהוי 

 

 זיהוי לציוד וברזים 31.11 

כל ברז יסופקו ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים, למספר אותו ברז  

ס"מ. השלטים  3ס"מ, עם מספרים בגובה  5x5בסכמה. השלט יהיה במידות 
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"מ, עם ס 7או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש, יהיו עגולים בקוטר  לברזי שריפה

ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים. במקרים  5מספרים בגובה 

מסוימים, בהתאם לאישור המהנדס, תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת 

 פליז.

מ"מ צבוע בהתאם למפרט, או  3השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  

 ומר פלסטי בהתאם לאישור המהנדס. מח

 

 ותשלום מיוחדיםאופני מדידה  .32

 כ ל ל י 32.1 

 כל העבודות הינן למדידה לפי הביצוע בפועל –העבודה הינה למדידה  

מחירי היחידה לעבודות, נוספות כוללים את כל ההוצאות לקיום  א. 

, הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט המיוחד, במפרט כללי, בתקנים

 בתקנות ובתכניות, כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות, כוללים גם את כל ההוצאות  .ב 

לקיום הדרישות המפורטות במפרט, ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות 

לב בעת קביעת  על הקבלן לשיםלקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד. 

הכמויות הוא תמציתי  אור הסעיפים בכתבמחירי היחידה, לעובדה שת

ועליו להתחשב בתיאורים המלאים במפרט ובדרישות המלאות , ביותר

 בחוזה, ולכלול אותם במחירי היחידות.

אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי  ג. 

המהנדס כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות, ו/או 

 ם נוסף מכל סוג שהוא.כעילה לתשלו

 

 מחירי היחידה 32.2 

 מחירי היחידה ייחשבו ככוללים גם את ערך: .א 

כל החומרים, בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .1

ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם, שבר, הוצאות בדיקתם ואחריות 

 לטיבם ותקינותם.

 תנאי החוזה.כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם ל .2

 עבודה, מכשירים, מכונות, תמיכות ופיגומים.השימוש בציוד, כלי  .3

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט. .4

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד, צנרת  .5

-ושאר המוצרים הגורמים לרעידות, כל עוד לא נקבע סעיף נפרד בכתב

  הכמויות.

 חבורים, חומרי בנין וכד'.שרוולים, ווים, ריתוכים, הלחמות, 

בצוע מראש ע"י חיתוך וחציבה של כל הפתחים, חללים, חורים,  .6

 הנמכות, חריצים, מעברים וכד', שלא הוכנו מראש.
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סתימות הפתחי, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, מעברים וכד', בין  7

החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה שבוצעו ע"י הקבלן או ע"י אחרים, ו

 התקנת העבודות.לפני 

פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפיגומים  8

 הקיימים בבנין.

 עבודות בטיחות, דיפון, גידור וכד'. 9

 מצעים ועטיפות חול, מלט ובטון. 10

קבלת העבודות המוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ועבודות ההכנה  11

יות לעבודות אלו כאילו מבנה שבוצעו ע"י הקבלן הראשי, ואחרכשלד ה

 בוצעו ע"י הקבלן.

טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד, לרבות אלו המסופקים ע"י  12

 אחרים.

 יטוי מערכות המים.ח 13

 ידי אחרים, אול למערכות קיימות. -חבור אל צנרת שבוצעה על .14

כת הספרינקלרים וקבלת תו תשלום למכון התקנים עבור בדיקת מער .15

 ת המבוצעת.תקן למערכ

מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר, כמות  ג. 

הספחים בצנרת וכמות מוצרים הכלולים במחירי היחידה ואינם נמדדים 

 בנפרד.

 

 מחירי יחידה לאספקה 32.3 

בד", "אספקה" או "אספקה בל -הכמויות ב-מחיר יחידה המוגדר בכתב

המוצר, הובלתו לאתר, אחסנתו, הוצאות שמירתו יכלול גם את מחירי 

 ושינועו אל מקום ההרכבה וכן רווח הקבלן.

 

 מחירי יחידה להתקנה סעיף זה מבוטל כל הסעיפים הינם אספקה     32.4 

 והתקנה הכולל כלול במחיר                                 

יחידה להתקנת מוצרים או למרות האמור לעיל, מחירי ה א. 

הרכבתם אינם כוללים את מחיר המוצרים אצל הספק 

והובלתם לאתר, באותם מקרים שבסעיף בכתב הכמויות צוין 

 "התקנת...", או "הרכבה בלבד".

מחירי היחידה להתקנת המוצרים כוללים את הטיפול  ב. 

בהזמנתם, פריקתם באתר, בדיקתם, רישומם, אחסונם באתר, 

תם, הצבתם במקום, ברתם באתר עד למקום הרכבמיונם, הע

חיבורם לקווים השונים )ללא תוספת אורך לצינורות 

ההתחברות(, איטומם, ביטוים, תמיכתם, מבני העזר, 

הקונזולות ואשר האמצעים והאביזרים הדרושים לקביעתם 

הסופית, הגנתם, ניקויים הסופי, אחריות לפחת ושבר וכל 

 דרש וכן את רווח הקבלן.הדרוש להשלמתם והפעלתם כנ
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מחירי היחידה להתקנת מוצרים לא יושפעו מסוג המוצר ומחיר  ג. 

האספקה, אך המחיר יכלול אחריות הקבלן לפחת ושבר של 

 המוצרים.

לא יהיה הבדל במחיר התקנת מוצרים מסוגים שונים, תוצרת  ד.

 שונה וכד', פרט למיון שנקבע מראש בכתב הכמויות בחוזה.

 

 

 פני מדידהאו 32.5 

ם שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן, תימדד כל פרט למקרי א. 

עבודת מדידה נטו כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה 

במקומה, ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך, פחת, חפיות, שבר 

 וכיו"ב.

המחירים כוללים את ערך כל אביזרי העזר ועבודות הלוואי, 

הבטחת אך הדרושים לשם  אשר לא נמדדו בסעיפים נפרדים,

 שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין והשוטף.

אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים  ב.

הכלליים ובמפרט המיוחד. במקרה של סתירה, עדיפים הוראות 

 המפרט המיוחד.

במקרה של סתירה בין המפרטים הכלליים, עדיף המפרט ששנת 

 הוצאתו מאוחרת יותר.

 

 ודמוצרים וצי 32.6 

מוצרים, מכשירים או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב  א.

הכמויות, דגם ו/או שם של היצרן, נעשה הדבר למטרת קביעת 

טיבו וסוגו בלבד, ומחיר היחידה לא ישתנה באם החברה תזמין 

או תספק בעצמה או באמצעות אחרים, מוצרים, מכשירים 

ל יצרנים אותו יצרן ו/או שוציוד מטיב וסוגים דומים של 

 הכל לפי בחירת המהנדס. -אחרים 

בכל מקרה שאביזר או מוצר, או חלק ציוד הוזמן תחילה  ב.

כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים, אולם 

ישולם רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לבצוע. הדוגמא הינה 

 רכוש המזמין.

אביזר או חלק ממחיר הדוגמא יופחת התשלום בעד הרכבת ה .ג

וד המתאים, באותם מקרים שהדוגמא תישאר בידי החברה הצי

 ולא תורכב במבנה.

 

 מדידה לפי יחידות אורך 32.7 

צינורות לכל סוגיהם ולפי הקוטרים ימדדו לאורך ציריהם,  א.

כולל אורך רקורדי ושסתומי הברגה. אורך שסתומים ואוגנים 
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ועד  2עד קוטר " יופחת מאורך הצינור הנמדד. מחיר צינורות

במפרט  07.00.11בכלל, יכלול את כל הספחים כהגדרתם בסעיף 

 הכללי, חוץ מצינורות דלוחין בהם יימדדו הספחים בנפרד.

ומעלה, לא יכלול את הספחים אשר  3מחיר צינורות מקוטר "

 ימדדו בנפרד, לפי הכמות שבוצעה למעשה.

ביזרים עבור "התחברות" לכלים, למכשירים, למוצרים וא ב.

שיורכבו ע"י אחרים, לא תשולם לקבלן כל תוספת, פרט 

 מ"א נוסף לכל חבור של צינור. 1למדידת 

צינורות על המבנה, לרבות על קירות,  - צינורות גלויים ג.

מחיצות, מתחת לתקרות, דרך המבנה, בחללי תקרות ביניים, 

 רונות, מחיצות גבס וכד'.בחללי ציפויים, א

צינורות בתוך המבנה, לרבות בתוך בטונים  - צינורות סמויים ד.

ובניה של קירות, מחיצות, מחיצות גבס, תקרות ורצפות ומתחת 

 לריצוף.

 

 מדידה לפי יחידות 32.8 

כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, רקורדים  א.

ים כיחידות כוללות, ימדדו ואוגנים, למעט פרטים אלו הנמדד

 המורכבות במקום.לפי מספר היחידות 

לא ימדדו בנפרד כיחידות, אביזרים הנכללים במחירי יחידות  ב.

 ציוד.

ספחים בצנרת שופכים כגון: קשתות, זוויות, הסתעפויות,  ג.

מופות חשמליות, ניפלים עם ביקורת ומחברי התפשטות ימדדו 

 וקם.לפי מספר היחידות המורכבות במ

"קוויק אפ"  בצנרת כבוי אש לא ימדדו המחברים דגם ד.

המשמשים לחיבור בין צינורות או בין ספחים וצינורות, ויכללו 

 במחיר הצינורות.

בצנרת כבוי אש לא ימדדו בנפרד אביזרים מטיפוס "קוויק אפ"  ה.

 ויכללו במחיר הצנור. 09מדגם 

 ומעלה ימדדו כספחים. 3בקוטר " 08ספחים מדגם  

לחברת הגז,  ההוצאות לבצוע המבחנים, התאומים והמסירה ו.

 כלולים במחירים ולא ימדדו בנפרד.

 מגופים. ז.

 

 כלים סניטריים 32.09 

מחירי כלים סניטריים וארמטורות, כוללים העמסתם במחסן הספק או 

ובלתם במחסן הנמל, הובלתם, פריקתם ואחסונם באתר העבודה, ה

למקום הרכבתם, הצבתם וקביעתם במקום, כולל התחברות לקווים 

 השונים.
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ו כן כוללים המחירים את החיזוקים של הכלים לקירות ומחיצות כמ

 מכל סוג.

 

 בדיקות לחץ 32.10 

מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ. הבדיקות כוללות את כל 

העזר הזמניים ציוד הבדיקה, אביזרי  -הנדרש במפרטים, לרבות 

הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים לאפשר בדיקה חלקית 

ים. כמו כן את כל הסידורים לניקוז המים והגנה על עבודות ובשלב

 אחרות.

 

 בדיקות של רשויות 32.11 

מחירי העבודות כוללים הוצאות של בדיקות רשויות שונות כגון: מכון 

העבודה משרד הבריאות וכו', התקנים, בודקים מוסמכים מטעם משרד 

 שיוזמנו ע"י הקבלן ו/או ע"י המהנדס.
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 עבודות חשמל, לוחות חשמל, גילוי אש וכריזה - חשמל )הוכן ע"י יועץ( עבודות-08פרק 

 תנאי סף:

 ומעלה. 1 -על הקבלן להיות בעל סיווג א'  .1

 על קבלן החשמל להעסיק מנהל עבודה בעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות )לא קבלן משנה(.  .2

 על הקבלן להגיש רשימת ממליצים כולל אנשי קשר וטלפונים.  .3

 
 לעבודות חשמל וייצור לוחות חשמלמפרט טכני 

 
 עבודות חשמל -08פרק 

 
 תנאים כלליים 8.01פרק 

יים, אספקה והתקנה מלאה של מכרז/חוזה זה מתייחס לפירוק מתקן חשמל ק

תאורה ומערכת  תקשורת, טלפון, גילוי אש. לרבות חיבור לוח  מערכות חשמל כוח,

 קיים.

 

 תחום המפרט המיוחד 8.1.01

ם למהדורות האחרונות של חוק החשמל,התקנים העבודות תבוצענה בהתא

 הישראליים,

 . ISO.ULו/או  VDE ,IEC ,EIA/TIAוהתקנים האירופים 

מערכת כבילה כללית לבניינים  –רשתות בזק בחצרי לקוח  1,2,3,5חלקים  1907ת"י 

 דרישות הארקת –רשתות בזק בחצרי לקוח  4חלק  1907מסחריים . ת"י 

. בכל נושא שאינו 1981 –החשמל )הארקות יסוד( תשמא  תקנות 81019הבזק. תקנה 

 .ANSI ,ULמכוסה על ידי תקן ישראלי,המערכת תעמוד בהגדרות תקני 

ISO ו/או ,EIA/TIA  .הרלוונטי 

הדרישות הכלליות של חברת החשמל לישראל,מערכות תקשורת תבצע לפי הדרישות 

 .1985-08הבין משרדית  חברת בזק ו טל"כ, המפרט הכללי לעבודות חשמל של הועדה

המפרט והתיאורים המתייחסים למכרז/חוזה זה הוא מהפרט הכללי לעבודות בניה של 

" מוקדמות ופרק 00ית שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק "הועדה הבין משרד

 " .08עבודות חשמל לפי פרק "

כן כל יש לראות מפרט מיוחד זה כהשלמה למפרט הכללי,לתכניות ולכתב הכמויות ועל 

עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה 

 הנוסף במפרט זה.

תקן בהתאם למפרט, לכתב הכמויות, לתכניות, לתקן הישראלי, על הקבלן לבצע את המ

הוראות חברת החשמל, ואו כל הרשויות המוסמכות הנוגעות בעבודה. אם תוך כדי 

ס שינויים במתקן עליו לקבל לכך אישור המהנדס אישור עבודתו יציע הקבלן להכני

ת "כפי הרשות מהתאומה ואישור מראש.עם גמר הביצוע, על הקבלן להכין תכני

שבוצע" ולמוסרה למהנדס בשלושה העתקים, תוך סימון מפורט של מיקום הנחת 

 הצנרת וזה בחתימת מודד מוסמך.
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 ביצוע העבודה והספקת חומרים 8.1.02

ה בהתאם לתוכניות, תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המהנדס. הקבלן העבודות תבוצענ

 יספק את כל הציוד והחומר הדרוש)אם לא סומן אחרת(.

תקן החשמל,תאורה,מערכות תקשורת וטלפונים ומתקנים נלווים כולל כל חומרי העזר מ

להשלמת האינסטלציה ואשר יידרשו. הרשות בידי המהנדס לספק בעצמו החומרים 

. במקרה זה ייחשבו המחירים להורדה בהתאם ליחידות המחירים הכתובות והציוד

ניות ולקבל את כל הפרטים על בכתב הכמויות של הקבלן על הקבלן לעיין היטב בתוכ

 החומרים הדרושים וכן עליו לעיין בכל הגורמים המעניינים לקביעת המחירים.

 

 שינויים בתוכניות 8.1.03

יוכלו להיעשות אך ורק בהסכמתו של המהנדס.  יש צורך בכך, שינויים בתוכניות,באם

כמו כן רשאי המהנדס להוסיף תוכניות נוספות להשלמת התוכניות הקיימות. במקרה זה 

 יישארו בתוקף אותם המחירים כמו בכתב הכמויות והמחירים המקורי המצורף.

 

 טיב החומרים 8.1.04

לפני בצוע ו ע"י המהנדס כל החומרים והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר ויאשר

העבודה. בכל מקרה של שימוש בחומרים אשר קיים לגביהם תקן ישראלי, ישתמש 

הקבלן אך ורק באלה המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. המהנדס רשאי לדרוש 

אישור של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא 

 וס.להסתפק באישור כללי של הטיפ

ת על בדיקת מכון התקנים, במידה ויהיו, תחולנה על הקבלן. על הקבלן כל ההוצאו

להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים. האביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם 

לפני בצוע העבודה. בכל מקרה חייב החומר או המוצר לעמוד בדרישות המפרט ו/או 

מקצועיות תבוצענה ע"י  תקן. עבודות-והמפרט המיוחד אם אלה גבוהות מדרישות ת

בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. על הקבלן להיעזר בקבלני משנה 

ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המהנדס אינם בתחום 

הרגיל של עבודתו. במקרים מסוג זה רשאי המהנדס לפסול כל עובד, יצרן וכד', שאינם 

וע העבודה. הקבלן לא יתחיל בייצור וביצוע האביזרים והחלקים ים לדעתו לביצמתאימ

הנלווים עד לקבלת אישור המהנדס לדוגמאות אשר הגיש. במידה והקבלן יידרש להגיש 

כל המפורט  -דוגמא נוספת לאישור של אביזר,יגיש זאת ללא תוספת במחיר. הערה: 

ר המהנדס לגבי צבע, סוג, לקבל את אישו כלול במחירי היחידה הרלוונטיים. יש –לעיל 

ודוגמת כל האביזרים הסופיים. המהנדס יהיה הפוסק האחרון המכריע בכל שאלות 

איכות הביצוע ואיכות החומרים.  הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהנדס ללא 

טענות ומענות ולשנות, לפרק, לתקן ולהתקין מחדש כל חלק עבודה שיפסל על ידי 

עד קבלתן הסופית של העבודות להנחת דעתו המוחלטת של  בכל זמן שהוא המהנדס

 המהנדס וזאת ללא תמורה נוספת.

 

 

 



 

 303מתוך  169עמוד 
 

 זמני ביצוע והתקדמות העבודה 8.1.05

זמן התחלת העבודה יימסר בנפרד. קצב בצוע העבודות יהיה בהתאם להתקדמות 

דות הקבלנים ואחרים של הפרויקט ולפי הוראות המהנדס. כל הנזקים מעיכוב בעבו

 ל ידי הקבלן יהיו על חשבון הקבלן.הנגרמות ע

 

 ניהול העבודה ע"י קבלן 8.1.06

מוטל בזאת על הקבלן לקבל אישור מחדש לתכניות מן הרשות המוסמכת המתאימה 

ומן מהנדס, לפני תחילת הביצוע. במידה ובשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת 

ק כדי שלא יפגע בהם מיקומם המדיי קרקעיים ועיליים שונים. הקבלן יבדוק ויוודא את

במהלך ביצוע עבודתו. על הקבלן לשמור על מתקנים אלה עד לגמר הביצוע, כשהכול 

כלול במחירי היחידה. על הקבלן לתאם את עבודתו עם הקבלנים האחרים העובדים 

בשטח. על הקבלן לתאם עם חברת החשמל את ביצוע העבודות על ידי חברת החשמל 

הנחת כבלים. התשלום עבור התאום עם חברת  תקנת צינורות,כגון חפירה, ה

 החשמל,כנ"ל, כלול במחירי היחידה השונים. הקבלן 

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו לקווים ולמערכות קיימים. תשומת ליבו של 

הקבלן מופנית לכך שעליו לחפור בעומקים שונים כדי להגיע לגובה האבסולוטי הסופי 

ת ולמערכות הקיימות. על הקבלן לקבל היתרי חפירה לדרישת הרשויוהנדרש בהתאם 

מכל הרשויות הרלוונטיות. לביצוע המערכת בכל השלבים. כל הנ"ל כלול במחירי 

 היחידה התואמים.

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כוח שלו במקום בתור מנהל 

ת ומנהל העבודה במקום "חשמלאי בכיר" לפחועבודה. קבלן החשמל יהיה בעל רישיון 

בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות. מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן 

 בהחלטות מנהלתיות וכספיות.

 

 תכולת המחירים 8.1.07

הקבלן יספק את כל החומר וחומרי העזר הדרושים ואת העבודות הדרושות בכדי 

 .לפעולה, כולל תפעולו הניסיונילהשלים את המתקן שיהיה מוכן 

כן יכללו המחירים את עבודות ההכנה הדרושות, דמי הובלה של כלי העבודה, מכשירים 

וחומרים. שימוש בכלי עבודה ומכשירים, הוצאות הנסיעה של הקבלן ואנשיו )עובדיו(. 

המחירים יכללו גם את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים, דמי בטוח לקבלן ו/או 

דים נגד כל מקרה של אסון או תאונה בעבודה, בדים לפי פקודת הפיצויים לעובלעו

 ורווח הקבלן.

כל האישורים המקודמים לחפירות מחברת החשמל בזק וכד' כל עבודות בטון, הכנת 

עבודות קונסטרוקציה וכד', לא תינתן כל תוספת עבור עבודות חצוב, קונסטרוקציה, 

ל הפרטים המופיעים וכדומה. העבודות תכלולנה את ככיסויי פח, ברזל, צינורות מגן 

ומוזכרים בתכניות או במפרטים או המשתמעים בהם, אף אם הם לא פורטו וצוינו 

 במפורש.

במקרה של חלוקי דעות איזה שהם, הפוסק האחרון יהיה המהנדס בהתאם לתנאי 

 החוזה הכללי.
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 מדידת כמויות 8.1.08

ים או לא כל תוספת עבור פסולות חומרמדידת הכמויות תיעשה לאחר הבצוע בפועל ל

פחת מכל סוג שהוא. בחישוב מחיר עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא 

תשלום נפרד כל זאת על פי המצוין בתוכניות או המשתמע מהן, כולל דרישות ע"י 

המהנדס שידרשו: חצוב חריצים, חפירות, מעברים, התקנת שרוולים, סתימת החריצים 

על פני הטיח( בכל מקום שאלה לא הוכנו  )הסתימה 3:1רים שנחצבו במפרט והחו

מראש. העבודות יבוצעו בתקרות, קירות, קורות, עמודים ורצפות, הכול לשביעות רצונו 

 המלאה של המהנדס.

הקבלן אחראי להזמין את בדיקת בודק חשמל ו "בזק" ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות 

 קן בשלמותו.בור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתביצוע הבדיקה כולל תשלום ע

 

 תוכניות לביצוע 8.1.09

על הקבלן לדאוג שתמצא בידו מערכת שלמה של שרטוטים אשר רשימתה מצורפת 

למפרט זה. כמו כן עליו לדאוג לכך שהשרטוטים הנמצאים ברשותו הנם ההוצאה 

ראה זו, האחרונה )עקב שינויים העלולים לחול תוך מהלך בצוע העבודה(. חריגה מהו

בהוצאות השינויים שיידרשו. הקבלן יכין תוכניות של המתקן תחייב את הקבלן לשאת 

כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן. כן ימסור הקבלן 

סטים(. ללא מסירת תכניות אלה  3ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למהנדס )

 מערך העבודה. 10יעוכב תשלום של % 

 

 אחריות הקבלן לחומרים וציוד 8.1.10

הקבלן יקבל עליו אחריות לתקופה שנה אחת מיום קבלת המתקן על העבודה 

והחומרים שהוא מספק. כל הליקויים והקלקולים העלולים להתגלות במתקן במשך 

התקופה הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך זמן מתאים שיקבע ע"י 

ררים את הקבלן ודה, בדיקתה ואישורה אינם משחהמהנדס. הפיקוח על בצוע העב

 מהאחריות הנ"ל. האחריות הנ"ל חלה גם על מערכות זרם חלש.

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 8.1.11

עודפי עפר מחפירה ו/או חציבה וכל הפסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר, אל מקום 

אה של שפיכה מאושר. השגת האישור, הובלה וסילוק העודפים הנם באחריותו המל

 הקבלן ועל חשבונו.

 

 רת עבודה לגורם אחרמסי 8.1.12

אסור לקבלן למסור את העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה או לאדם אחר מבלי לקבל 

הסכמה מוקדמת לכך בכתב מהמהנדס או בא כוחו. האיסור מתייחס גם לגבי היצור 

ימה ואספקה של לוחות חשמל, גופי התאורה ומערכת זרם חלש. על הקבלן להגיש רש

ת חשמל, גופי התאורה וכדומה ועליו לקבל אישור על כל של יצרנים מוכרים של לוחו

 אחד מהם מאת המהנדס לפי הזמנת הציוד עצמו.
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 אחריות לנזקים אנשים וציוד הגנה על העבודה 8.1.13

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות שביצע, במשך כל 

העלול להיגרם על ידי  סופית של העבודה, בפני כל נזקתקופת הביצוע ועד למסירה ה

מפולת אדמה, שיטפון, רוח, שמש, מי תהום וכד'. במיוחד ינקוט הקבלן אמצעים 

הדרושים להגנה מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר לרבות מי תהום. על הקבלן 

זקת לבצע, בהתאם לצורך, שאיבת מים, חפירת תעלות זמניות לניקוז המים, הח

נת הגשמים וסתימת החפירות לפני מסירת המתקן. כל החפירה במצב תקין במשך עו

עבודות העזר הנ"ל כלולות במחירי היחידה. כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, 

הן אם הקבלן נקט אמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן ללא 

עבור כל נזק או  המלאה של המהנדס. הקבלן אחראידיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו 

נזקים שיגרמו ע"י עבודתו או פעולותיו לאנשים. או רכוש. כ"כ אחראי הקבלן על נזק 

שיגרם לעבודתו הוא ע"י קבלנים אחרים בשטח. אם יינזק חלק כל שהוא מעבודתו 

 יהיה עליו להחליף את החלק על חשבונו.

 

 לעובדים / רכושביטוחים שבאחריות הקבלן  8.1.14

בדיו, רכושו וכלי עבודתו בפני כל סיכוני העובדה וכן פגיעה בצד על הקבלן לבטח את עו

שלישי, בהיקף אשר יידרש על ידי המהנדס. על הקבלן לקבל אישור המפקח על היקף 

 וסוג הבטוחים אשר ידרשו, לא יגיע לקבלן כל תשלום נוסף כתמורה לבטוחים הנ"ל.

 

 יקף הכמויותהגדלה / הפחתה בה 8.1.15

יל או להפחית את הכמויות המתוארות בכתב הכמויות ללא למהנדס תהיה הזכות להגד

או פסילת פרקים שלמים של העבודה.  כל שינוי של יחידות המחירים המוצעות,

הכמויות המסומנות בכתב הכמויות הן מקורבות ואל לקבלן להסתמך בהזמנת 

 החומרים על הכמויות הנתונות בכתב הכמויות, כי אם עליו לעשות מדידות במקום.

מו כן שומר לעצמו המהנדס את הזכות לשינויים המתקבלים על הדעת, של מיקום כ

 נ"ל עד לזמן של ההתקנה סופית של הציוד הנ"ל, בלי תוספת מחיר.מכשירים, ציוד וכ

באם יסופק ציוד ע"י המהנדס או ע"י אחרים ימצא הציוד במחסן של המהנדס. הציוד 

בכתב הכמויות "התקנה בלבד" או "ללא הנ"ל יופיע ברשימה נפרדת במפרט או יצוין 

 הספקה".

 

  איתור חלקי המתקן 8.1.16

לקי המתקן טעונים אשר נוסף לפני הבצוע על ידי המקומות המדויקים של כל ח

)אין בשום מקרה להסתמך על  בתכניות לביצוע.המהנדס אלא אם נקבעו חד משמעית 

 לפי קנה מידה(. –מדידה בתכנית 
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 התאמה לתכניות 8.1.17

חייב לבדוק אם ישנה התאמה בין התוכניות לבין הנתונים בפועל במקום הקבלן מת

הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד  העבודה ובכל מקום שיגלה

 למהנדס.

במקרה של סתירה בין המפרט טכני ובין התכניות יש לעבוד לפי המחמיר יתר ביניהם, 

 באישור של מהנדס.

 

 ות קבלנים אחריםשיתוף פעולה עם עבוד 8.1.18

ו/או כל הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה עם הקבלן הראשי לעבודות בניה 

קבלן אחר שיעבוד במקום.)אינסטלציה,ביוב וכדומה(. לפני התחלת הביצוע יתואם לוח 

התקדמות העבודה של הקבלן עם אלה של הקבלן הראשי הקבלנים האחרים בשטח. 

גות העדיפות לגבי חלקי העבודה השווים והקבלן חייב המהנדס יהיה רשאי לקבוע דר

כפי שנקבעו, ללא תוספת מחיר. קצב ביצוע לבצע את העבודה בהתאם לדרגות הנ"ל 

 העבודות יהיה בהתאם להתקדמות הבניה ו/או הרכבת הציוד.

 

 בדיקת המתקן    8.1.19 8.1.19

ם, בדיקת בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן,צורת עבודתו, החומרי

לן פעולת המכשירים, הפעלה ניסיונית וכן, ע"י הקבלן ולפי הוראות המהנדס. על הקב

ללא כל תוספת במחיר.  –יהיה לשתף פעולה בפרוק מכסים,חבורים וכן' והחזרתם 

הקבלן יזמין בודק מוסמך,לעבודות החשמל שביצע ויקבל אישורו. בדיקת הבודק על 

יים יתוקנו אלה על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות חשבון הקבלן. במידה ויתגלו ליקו

 רצונו המלאה של המהנדס.

ון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המהנדס, הרי רשאי במידה והתיק

 המהנדס לעשות את התיקון על חשבון הקבלן.

 

 מפרט טכני 8.2

 

 תיאור העבודה והמתקן 8.2.01

 התחברות למונה חח"י בתיאום מול חח"י. .א

 לציה להזנות חשמל וכנדרש כל נקודות התאורה, חשמל, כוח.ביצוע אינסט .ב

 אספקה והתקנה של לוחות חשמל.  .ג

 אספקה והתקנה של גופי תאורה. .ד

 אספקה והתקנה של מובילים מסוגים שונים ולמערכות שונות. .ה

 הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י חברת חשמל ומהנדס בודק. .ו

 הפעלה ומסירת המתקן. .ז

 תקינה של המתקן למשך שנה.אחריות לפעילות  .ח
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 הארקות 8.2.02

קובץ התקנה  1981בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א העבודה תבוצע 

 , הקבלן ישלים אלקטרודות עד לקבלת התנגדות מתאימה.4271

 בחדר החשמל יותקן פס השוואת הפוטנציאלים של המבנה.

 

 .צנרת וכבלי הזנה,התכנת מוליכים,נקודות בית תקע וכנ"ל 8.2.03

קרות או קרקע הם יהי צינורות כל צינורות וכבלי ההזנה יבוצעו ללא מופות בקירו ת

וכבלים שלמים מנקודת ההזנה ועד לצרכן. המוליכים, יהיו מבודדים ושלמים, לא 

מכופפים ולא מפותלים החד במשנהו. צבע המוליכים יהיה חום לפאזה, שחור לאפס, 

כול בהתאם לתקן הישראלי העדכני. צבעי צהוב ירוק להארקה, כחול לפאזה חוזרת. ה

תלת פאזי: חום, חום, חום וכחול לאפוס. חיבורים בין המוליכים ייעשו  הפאזות במעגל

רק בתוך תיבות ההסתעפות, ובעזרת מהדקים תקניים. מוליכים נפרדים יותקנו עבור 

ה, פוסקי זרם או בתי תקע המוקנים אחד ליד השני, ויסתעפו מתיבת ההסתעפות קרוב

 ולא מאביזר אחד לשני.

רות כלול )חוט משיכה(, ולאחר הנחת הצינורות ריפודם צינור באדמה: במחיר הצינו

והגנתם יהיה על קבלן החשמל לקבל אישור המהנדס. כל צינור ייאטם, בשני קצותיו, 

כפיפים מטיפוס  –באמצעות פקק עם אטימת פוליסטירן מוקצף. צינורות פלסטיים 

. אין ים לכל אורכם בתו תקן מת"י, שם היצרן וקוטר הצינור"פני" יהי מוטבע

מ'  12מ"מ. כול  16להשתמש בצינור בלתי מסומן. הקוטר המזערי של הצינורות יהיה 

תותקן קופסת בקורת והשחלה. במקומות בהם יש תקרת ביניים, או כל מיני חומרים 

ו ירוק בלבד. כל הצנרת כבה מאליו" בצבע כחול, א-דליקים יותקנו צינורות מטיפוס "פנ

קרה ובשלב ההתקנה של תקרה. מיקום גופי תאורה באותם מקומות תותקן בחלל הת

עשוי להשתנות עפ"י דרישת המהנדס כול הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי 

לביצוע לדעת המהנדס. צינורות וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, 

 ים ייעשו בקופסאות תקינות ולא מאולתרים.החיבורים בין הקטע

 

 ולמות כבליםס 8.2.04

מ"מ המחוברים ביניהם,  50X50הסולמות יורכבו משני זוויתני ברזל מקבילים במידות 

מ"מ. המרחק בין השלבים לא  6X150מ"מ עם חריצים 15X40לרוחבם, בברזל תעלה 

 לבנים.מ"מ. החיבורים יעשו באמצעות ברגים מגו 40 -יהיה גדול מ

רוחב הסולם יהיה בהתאם למספר הכבלים המונחים עליו. כל חלקי הסולם יהיו 

 בגילוון חם באמבטיה. –מגולבנים, לרבות קונסטרוקציית התליה והחיזוק 

הסולמות יחוזקו למבנה )קירות, תקרות, קונסטרוקציות( באמצעות מתלים ו/או 

 3/8ם דיבל פליז בקוטר "יהיו ע תומכים מתאימים. ברגיי החיבור לקירות ותקרות בטון

לפחות. הכבלים יותקנו באופן מסודר על הסולם ויחוזקו במחזיקים מתאימים, כבלים 

בודדים או בקבוצות. במחיר הסולמות יכללו כל חלקי המתכת, ברגים, כיפופים, 

חיזוקים למבנה ולקונסטרוקציה, ברגים בבטון, ריתוכים וכל חומרי העזר ועבודות 

 שים.העזר הדרו
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 תעלות כבלים מפח מגולבן  2.058.

במקומות המצוינים בתוכניות יותקנו תעלות כבלים סגורות, עם מכסה. עובי הפח 

כבלים נוספים  50% -מ"מ לפחות. מידות התעלה יכללו מקום שמור ל 1.5 -לתעלות 

 2ס"מ עשויים פח מגולבן בעובי  40בעתיד. בתוך התעלות יותקנו מחזיקי כבלים כל 

 .מ לפחותמ"

מחיר התעלות יכללו את כל חלקי המתכת או הפלסטיק הדרושים, ברגים, כיפופים, 

זוויות, משפכים, חיזוקים למבנה ולקונסטרוקציה, ברגים בבטון, ריתוכים וכל חומרי 

 העזר והעבודות הדרושות.

 כל מרכיבי התעלות והחיזוקים יגולבנו בגלוון חם באמבטיה.

 

 בנתשת מגולתעלות כבלים מר 8.2.06 

מ"מ לפחות. גובה  5 -תעלות רשת תהיינה עשויות מתילי פלדה מגולבנים. עובי התיילים 

 מ"מ ורוחבן כמוגדר. חיזוק התעלות כמוגדר עבור תעלות פח לעיל. 85התעלות 

 

 הארקת תעלות ברזל 8.2.07

 16בכל תעלת פח, סולם כבלים ותעלת רשת יותקן מוליך הארקה גלוי שזור החתך 

מטר ע"י מהדק קנדי ללא חיתוך  3אשר יחוזק אל קטע התעלה כל  ר לפחותממ"

 המוליך.

 

 תעלות פלסטיות  8.2.08 

תעלות פלסטיות יהיו מתוצרת פלרם או שווה ערך מאושר בצבע שייקבע על ידי 

המהנדס. חיזוקי התעלות הפלסטיות יהיו במספר ובגודל מתאים שישאו את עומס 

 מ"מ לפחות. 4עלות יהיה דופן התהתעלות עם הכבלים. עובי 

המכסים לתעלות יהיו מלמעלה, מלמטה או מן הצד לפי בחירת המהנדס בכל מקרה הם 

יחוזקו כך שלא יפלו. הכבלים בתעלות יחוזקו כך שלא יפלו כאשר פותחים מכסה תעלה 

 חיזוק הכבלים בתעלות יבוצע ע"י קושרי פלסטיק תקניים. -

ברטיבות ומליחות. הקבלן יקבל אישור על  עמידים כל החיזוקים והחיבורים יהיו

 החומר ממנו עשויים חיזוקים אלה.

 

 צינורות פלדה גלויים 8.2.09 

 בכל מקום שבו קיימת סכנה לפגיעה מכאנית בכבלים ובמקומות חמים  )חדר דוודים

 וכד'( יושחלו הכבלים בקטעי צינורות חשמל משוריינים.

מפלדה ללא בידוד, מתאימים לדרישות התקן הישראלי צינורות אלה יהיו צינורות מגן 

ויהיו מצופים בפנים ובחוץ בשכבה רצופה של לכה שחורה. הצינורות יחוזקו למבנה 

שה באמצעות מחבר באמצעות מחזיקי מרחק מתאימים. החיבור בין שני קטעי צינור יע

צינור מתוברג מתאים. תיבות הסתעפות ומעבר יהיו תיבות משוריינות מתאימות ל

ויכללו במחיר הצינור. את קצות הצינורות יש לעבד כך שבידוד הכבל לא יפגע ואם יש 

 צורך בכך תותקן סופית מתאימה: קשתות וזוויות ביקורת יהיו סטנדרטיים.
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 חיםצינורות פלסטיים קשי 8.2.08 

בכל מקום בו קיימת סכנה של פגיעה מכאנית בכבלים, אך לא קיימת סכנה של פגיעה  

ב חום הסביבה, יותקנו הכבלים בקטעי צינור פלסטי קשיח כבד )מרירון(. התקנת עק

צינורות אלה תהיה בדומה לצינורות הפלדה, עם תיבות מעבר והסתעפות, מחברים, 

המתאימים. הכל בהתאם לדרישות התקן  מחזיקים וכל אביזרי העזר הסטנדרטיים

 1 -. מרחק מקסימאלי בין חבקים ע"י חבקים מנירוסטה -הישראלי. חיזוקים לצנרת זו 

 מטר.

 

 צינורות פלסטיים כפיפים 8.2.09

בכל מקום בו נדרשת התקנה סמויה של צינורות, במשרדים, מבני שירותים וכד',  

צינורות פלסטיים כפיפים  כבדים  )מריכף(   יותקנו ביציקות  בטון או בחריצים בקירות,

ון יותקנו הצינורות  הנ"ל כשהם  קשורים מ"מ.  ביציקות  בט 16בקוטר מינימאלי  של 

ס"מ לפחות מתחת  לפני הטיח או הבטון.  יש להבטיח  5לרשת הזיון והם במרחק של 

 שהצינורות לא ילחצו על ידי כל גורם אחר.

 5יש לחצוב חריץ מתאים כך שהצינור יהיה במרחק של  עבור התקנה בקירות בלוקים, 

וזק על ידי מלט ואילו תיקון הטיח יעשה על ידי ס"מ לפחות  מפני הטיח.  הצינור יח

המזמין, במקרה שהקבלן קיבל הוראה לבצע את החציבה רק  לאחר שהטיח  נוצק.  כל 

ה של  מפסקים אבזרי הצינור כגון תיבות הסתעפות ומעבר,  מחברים ותיבות  התקנ

 הצינור.ושקעים,  יהיו סטנדרטיים ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ויכללו במחיר 

יראו את הקבלן כאלו בדק את תוואי הקווים ותקינותם והוא ישא באחריות מלאה  

 בלעדית  לכל  התקלות  והנזקים בקשר  להשחלת החוטים  ותקינות הצינורות.

יו מטיפוס כבה מאליו "פן". הצינורות יחוזקו צינורות בחללי תקרה אקוסטית יה

ושרי פלסטית תקניים או שלות מתכתיות. לתקרת הבטון ע"י פרופילים מגולבנים עם ק

ירוק, בקרת מבנה  -צבעי היכר לצנרת יותאמו לסוגי המערכות השונות כדלהלן: חשמל 

 -צהוב, מחשבים  -לבן, אינטרקום  -אדום, מע' כריזה  -כחול, גילוי אש  -שחור, טלפון  -

 חום.

 

 צנורות גמישים  8.2.10 

אך ורק בחיבור מנועים, מכונות, אבזרי  בצינורות גמישים פלסטיים, יש להשתמש

פיקוד וכד',  הנמצאים תחת השפעת רעידות  ותנועות  וזאת  על  מנת  להעביר  את  

התנודות  אל הצינורות הקשיחים. במקרה זה יבוצע שימוש בצינורות שרשורים 

סטית )לא מתכתית( וכניסות פלסטיים )צינור ואקום( עם ספיראלה פנימית פל

 .PGביזרים ע"י מתאם לתיבות הא

 

 צינורות באדמה 8.2.11 

עבור כבלי ההזנה הראשיים ו/או כל כבל אחר המונח באדמה, בקטעי מעבר תחת 

כבישים, שבילים, מסילות,  מבנים וכד' ובכניסה למבנים, יותקנו בחפירות באדמה  

ם צינורות מגן בעלי קוטר מתאים.  הצינורות יהיו מבטון או פי.וי.סי קשיח בהתא

 אי השטח.לדרישות חברת החשמל, חברת הבזק  ובהתאם לתנ
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 התקנת כבלים 8.2.12 

ממ"ר יצוידו בנעלי כבל מסוג המתאים לאביזר אליו  6כל הכבלים מעל חתך של  א.

 יחוברו.

 180כל הכבלים ללא יוצא מהכלל יוגנו ע"י צינור מגן מתכתי משוריין עד לגובה  ב.

 ס"מ.

 ולמות יבוצע ע"י חבקי פלסטיק תקניים.חיזוק כבלים בתעלות/ס ג.

 הכבלים יונחו בתעלות בקוים ישרים ולא תותר הנחה מפותלת של כבלים. ד.

 -פעמים קוטר הכבל, כבל אלומיניום  8 -גודל מ -רדיוס כפוף כבלים: כבל נחושת  ה.

 פעמים קוטר הכבל. 12 -גדול מ

ינקה הקבלן את עם סיום עבודות התקנת הכבלים על סולם/תעלת כבלים  ו.

 או כל פסולת בנין שהיא. התעלות משיירי פסולת כבלים

כבלים על סולמות יותקנו באמצעות מחזיקים מיוחדים לחיזוק כבל בודד או  ז.

קבוצת כבלים, אל שלבי הסולם. כבל בודד על קיר או קונסטרוקציה, במקום  

רצועות  שאין בו סכנה של פגיעה מכנית, יחוזק באמצעות מחזיקי מרחק או

 הידוק מתאימות. 

 ושחלו הכבלים על ידי משיכה באמצעות תיל שהושחל מראש.בקטעי צנורות י 

אך ורק באדמה, קיימת אפשרות להשחיל מספר כבלים בתוך אותו צנור בעל  ח.

 קוטר מתאים.

 

 סוגי הכבלים ומוליכים 8.2.13 

ל טרמופלסטי עם סוג הכבל יהיה בהתאם למוגדר בתכניות ובכתב הכמויות כגון: כב

כבל טרמופלסטי משוריין עם מוליכי נחושת  )נ.וי.בי.וי.( כבל מוליכי נחושת )נ.וי.וי.( 

כבל עם  -טרמופלסטי עם מוליכי אלומיניום )נ.אי.וי.וי.( כבל מסוכך , כבל גמיש וכד' 

. חתכי הכבלים יהיו כמוגדר בתכניות וכתב הכמויות XLPE -בדוד פוליאתילן מוצלב 

 סטנדרטיים המקובלים לייצור כבלים.בהתאם ל

 

 מוליכים 48.2.1

מוליכים בודדים יותקנו בצינורות סמויים אשר במבני משרדים, שירותים וכו'. כמו כן 

יותקנו מוליכים בודדים על סולמות כבלים ובקטעי צינורות, המשמשים כמוליך 

 הארקה נפרד עבור כבלים גדולים בעלי ארבעה גידים.

ראשי במקומות חיזוק היה בעל צבע היכר תקני ויהיה קשור לכבל ההמוליך הנפרד י

הכבל. המוליכים יהיו בעלי בידוד פי.וי.סי עשויים מנחושת, קשיחים, שזורים או 

גמישים, כמוגדר בסעיף הקודם, מוליכי נחושת להארקה המותקנים במקביל לכבלים, 

 ת.יהיו גלויים ללא בידוד, לפי הוראות התכניות וכתב הכמויו

 

 חיבורי כבלים ומוליכים  8.2.15

הזנה מלוחות לאביזרים יחידים )מנועים, מכשירי פיקוד וכד'( יהיו מחתיכה כבלי 

אחת ללא כל חיבורים מכל סוג שהוא בין שתי הקצוות. כבלים או מוליכים המזינים 



 

 303מתוך  177עמוד 
 

מספר אביזרים יסתעפו בתוך תיבות סטנדרטיות מתאימות ויחוברו אך ורק למהדקים 

 ים מתאימים.תקני

באמצעות חיבור ישיר בין המוליכים וסרט בידוד, מוליכים לא יורשה כל חיבור 

קשיחים )גם של כבלים( יחוברו ישירות למהדקי האביזר או באמצעות נעל כבל 

מתאימה בקצה המוליך. מוליכים שזורים וגמישים יחוברו אך ורק באמצעות נעלי כבל 

 חם מוליך למהדקי האביזר.תקניים מתאימים. בשום מקרה לא יול

 

 סימון כבלים ומוליכים 68.2.1

כל כבל יסומן בשני קצותיו ובאמצע מסלולו, באמצעות שלט אלומיניום מרוקע 

הקשור לקצה הכבל. השלט יכלול את מספר המעגל ושם הלוח ממנו הוא מוזן. בכבלי 

ן את הזנה לכח יסמנו בצבעי המוליכים את תפקידם ואילו כבלי פיקוד יש לסמ

 ים.המוליכים לפי סימוני המהדק

)כאשר אין סימון על הגידים יש לסמן על כל גיד את מספר המהדק באמצעות סימון 

 סטנדרטי של יצרן הכבל.

 

 חיבורים לאביזרים ותיבות חיבור מיוחדות 8.2.17

כל החיבורים לאביזרים במתקן, כגון: מנועים, מכשירי פיקוד )מפסיקי גבול, 

י גובה וכד'(, גופי תאורה, מפסיקים, לחצנים וכו', יהיו כולם אטומים סולנוידים, מד

בפני רטיבות ו/או אבק. בכל מקרה במידה והחיבור יעשה בתוך תיבה האביזר 

לכך )כגון: סופית אנטיגרון(. עבור שאיננה אטומה לרטיבות, יש לבצע סידור מתאים 

רים מסוימים, להחליף את חיבור למנועים בכבל בעל מוליכי אלומיניום, דרוש במק

 תיבת החיבורים בתיבה גדולה יותר. 

עבור אביזרים או מנועים הניתנים לתנועה או רעידות חזקות, יש לסיים את הקו 

תקנת על מבנה קבוע ולהמשיך בתיבת חיבורים )סטנדרטית לגבי כבלים גדולים(, המו

רים, יסתיימו את הקו בכבל גמיש, כבלי פיקוד רב גידיים המזינים מספר אביז

 בתיבת מהדקים מיוחדת, ממנה ימשיכו הקוים  בכבלים בעלי מספר קטן של גידים.

 

כבל נפרד לכל אביזר. בתוך התיבה יותקנו מהדקים מסומנים בהתאם לתכניות. 

לגישה ותהיה בעלת מכסה קדמי סגור עם ברגים. כל  התיבה תותקן במקום נוח

היינה אטומות בפני כניסת אבק ו/או התיבות השונות וכניסות הכבלים אליהם ת

רטיבות. תיבות מעבר והסתעפות סטנדרטיות תכללנה במחירי הכבלים, אך ורק 

תיבות מהדקים מיוחדות ותיבות מיוחדות לחיבור כבלי אלומיניום למנועים 

 בנפרד.תימדדנה 

 

 כללי - מתקן מאור 8.2.18  

 XY2Nכבלים מטיפוס  ו/או ביציקה ו/או במחיצות קירות הגבס ו/או באמצעות

מותקנים בפרופילי שרשרת מחורצים ו/או מונחים בסולמות ו/או בתעלות כבלים, או 

 בתוך צינורות קשיחים מסוג מרירון בהתקנה גלויה
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לכל גוף תאורה ללא יוצא מן הכלל, תהיה קופסת הסתעפות, מותקנת בתקרה ו/או 

שולטת עם מספר המעגל בתעלת הכבלים ו/או בפרופילי השרשרת. הקופסה תהייה מ

על המכסה בדיו מיוחד בלתי מחיק בצורה ברורה ובולטת. המכסה יחוזק לבסיס 

בצמוד לתקרה האקוסטית, התיבה עם קושר פלסטי רפוי. גופי התאורה אשר יותקנו 

יחוזקו ישירות לתקרת הבטון שמעל לתקרה האקוסטית על ידי סרטי אלומיניום 

וציוד העזר להדלקה יהיו מחווטים ומחוזקים  פינות הגוף. גופי התאורה 4בכל 

לתקרת הבטון או התקרה התותבת. במקרה של התקנת גופי תאורה לתקרה תותבת 

עליהם מותקן הציוד באופן קבוע למסגרת פריקה יחוזקו הפנלים של התקרה 

התקרה. מסגרת מתכתית של תקרה תותבת תאורק למוליך הארקה. במקרה של 

עים בתקרת מגשי פח יש להוסיף עיבוי מעל המגש סביב התקנת גופי תאורה שקו

מ"מ לפחות בלתי דליק כדי שקפיצי החיזוק  12לקונטור גוף התאורה מחומר בעובי 

 וף לתקרה.של הגוף יצמידו הג

 

 גופי תאורה 8.2.19

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המפקח את כל דגמי גופי התאורה 

שהגופים הנ"ל אושרו על ידי המפקח ותוך הכנסת תיקונים שבדעתו לספק. רק לאחר 

ושינויים הנדרשים על ידי, במידה ויידרשו, ייצר הקבלן דוגמה מושלמת  מחווטת 

מכל סוג הנכלל במכרז זה ויגישה לבדיקתו ואישורו של המפקח. רק ופועלת של גוף 

 וזמנו.לאחר שהדוגמאות תאושרנה, יתחיל הקבלן בייצור הגופים בכמויות שה

 

הגופים יבוצעו בהתאם לדוגמאות שאושרו כמפורט לעיל, ובאורח מקצועי נכון, 

מזמין. עבודות בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו הגמורה של בא כח ה

אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנים וכד' תבוצענה בהתאם לאותם הדרישות, תקנות 

ציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות וכד'. המזמין רשאי לדרוש שהקבלן ימ

 לדרישות, תקנות וכד' והקבלן מתחייב להמציא אישור זה, באם יידרש, על חשבונו.

 

 ים ייבנו בהתאם למפורט להלן ויכללו את האביזרים כדלקמן:הגופים הפלואורסצנטי 8.2.20

 

 פח א.

 מ"מ לפחות. 1הגופים ייעשו מפח דקופירט שעוביו 

 צביעה ב.

ים יצופו בשכבה אחת של צבע יסוד ועליה שתי שכבות צבע אפוקסי בתהליך הגופ

אלקטרוסטאטי אפוי בתנור בטיב מעולה. גוון הצבע יהיה להן, ציפוי הצבע יהיה 

לק, חד גווני, ללא כל סדקים, בועות, שריטות ופגמים אחרים. עובי שכבת הצבע ח

 מיקרון. 80 -הסופית 

 משנק ג.

צנטיים יהיה כדוגמת מיני עין השופט בעל הפסדים המשנק של ג"ת פלואורס

שנות אחריות. לגופי תאורה עם נורות מטל הלייד יסופק משנק  5מוקטנים עם 

 .C100שעות  60,000 -תי ל"אוטורגולטור" עם קבל מתכ
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 בתי נורה ד.

 .B.J.Bבתי נורה בגופים הפלואורסצנטים יהיו סיבוביים בעלי תו תקן תוצרת 

 חווט ה.

. החווט C105 -כים בתוך הגופים יהיו מוליכי נחושת עם בידוד סיליקון להמולי

יכלול גם חיבור מהדק הארקה ליד מהדקי  פנימי של הגופים הפלואורסנטים

הנורה. כל החוטים יהיו מצוידים בקצותיהם במהדק חיבור תקני. החוטים 

 פלסטי מתאימים. -יחוזקו לגוף בעזרת מחזיקי קליפס 

 אורסצנטיותנורות פלו ו.

 10,000אלא אם צוין אחרת בעלות  WHITE COOLכל הנורות תהיינה מסוג 

מאורך  80%תפוקה לאחר תום  10% -רידה של יותר משעות פעולה. לא תותר י

 חיי הנורה המוצהר.

 הארקה ז.

 כל גוף תאורה יצויד בבורג הארקה תקני, לחיבור מוליך הארקה. 

 קבלים ח.

 .0.92 -נו קבלים לשיפור כופל ההספק לבכל גופי התאורה יותק  

 

 גופי תאורת חרום 8.2.21

ורת חרום, יתאימו במידותיהם לקליטת כל הגופים אשר יותקנו בהם יחידות לתא

היחידות הנ"ל בתוכם לפי אישור היצרן, יחידות החרום תכלולנה מטען, ממיר ומצבר 

מהתפוקה  50% -חותה מדקות ובתפוקת אור שאינה פ 60לפעולה רצופה של נורה למשך 

 המקסימאלית של הגוף.

 

 גופי תאורה דו תכליתיים לשילוט המעברים 8.2.22

ורה יהיו דו תכליתיים עם שלט יציאה, עם לדים, ויחידה לתאורת חרום דו גופי התא 

דקות. הגופים יכללו שילוט בצבע ירוק או  120תכליתית להפעלת נורה אחת במשך 

 .20IPות, יהיו בעלי דרגת אטימות ס"מ לפח 12אדום בגודל של 

 

 אביזרים והתקנתם 8.2.23

יהיו כל האביזרים אטומים בפני, כניסת במתקן שבו קיימת רטיבות באוויר  א.

 רטיבות.

אביזרים מותקנים בחוץ או במקומות לחים יהיו מוגנים בפני כניסת מים  

וכו'(.   רוןוכניסת הכבלים אליהם תמיד מהצד התחתון עם סידור אטימה )אנטיג

 אביזרים המותקנים במקומות הצפויים לפגיעה מכאנית יהיו משוריינים.

 מנתק בטחון ולחצני בטחון ב.

על יד כל מנוע, במקום הנראה לעין ומכל מקום במכונה המופעלת על ידי אותו 

מנוע, יותקן מנתק משוריין מוגן אבק שיסומן במספר המנוע ושם המכונה, כל 

א'(, אלא אם נאמר אחרת. המנתק יהיה מנתק  25כ"ס ) 10ד זאת לגבי מנועים ע

 בעומס מותקן בתיבת פלסטיק משוריין.
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עבור הפסקת חירום של כל אספקת החשמל יותקנו בכמה מקומות כפי שייקבע 

על ידי המפקח, לחצנים להפסקת חרום. לחצנים אלה יהיו לחצני הפעלה דגם 

כניסת רטיבות ומכוסה  פני"פטריה" המותקנים בתיבה משוריינת מוגנת ב

 במכסה פלסטי שקוף שביר )השבירה על ידי מכת אגרוף( ומסומן בשלט אזהרה.

 

 לוח חשמל 8.2.25

חשמלאים מוסמכים בעל רישיון  –יצור הלוח ייעשה ע"י יצרן מוכר ומאושר, בעלי מקצוע  ▪

 לעסוק במקצועם.

להבטחת   ISO-9002:2008-לוחות חשמל ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל בעל הסמכה ל             

 איכות +

 .61439הסמכה לתקן ישראלי             

    חובה לסמן את הלוח בתו תקן כדוגמת התמונה המצורפת )מת"י(.  הערה:             

 
 61439תקן  הלוח ייוצר לפי עפ"י דרישות

  SYSTEMהלוח ייוצר עפי אחד מהמערכות הבאות:  

 

 ציוד SYSTEM יצרן מקור 

 PRISMA Merlin-Gerin שניידר אלקטריק 1

 בלבד T4P ABB תמח"ש 2

 TABULA EATON ארדן 3

 SIVACON SIEMENS סימנס ישראל 4

 LVPT ABB אפקון דרום 5

או   Ri4POWER Merlin-Gerin ריטל מערכות מארזים 6

SIEMENS 

7 GE MODULA PLUS GE 

8 MOLLER X ENERGY MOLLER 
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 מפרט מיוחד ללוחות חשמל

 כללי

ולחוק החשמל. הלוחות ייוצרו  61439הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י  1.1

של מכון התקנים.  22מרכיב,  שמערכת האיכות שלו  מתאימה למסמך  ת"ת -על ידי יצרן

 מרכיב בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן. -ן, יהיה היצרןלחילופי

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן -היצרן  1.2

מרכיב יעמוד בקשר  מתמיד עם -מרכיב. היצרן -המקורי להעביר את הידע הנ"ל ליצרן

 רוך יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו, לא יע

סטם של היצרן שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסי

 המקורי.

 הרכבת הלוחות תתבצע על פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית   1.3

 תתבצע על ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו והוסמכו לייצר לוחות חשמל  

 ת בשטח התמחותם.והם מועסקים בקביעו              

שנקבעו במפרט זה.  היצרן יספק  הלוחות יוזמנו במפעל שעומד בדרישות איכות כפי  1.4

 שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

 תקנים המוזכרים במפרט זה:  1.5

 תיבות ריקות עבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – 62208ת"י  

 חלקים( 5ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך ) – 60947 ת"י  

IEC 61000  - Electromagnetic compatibility )מספר חלקים( 

IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

IEC 60364-4-41-Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for 

safety -  

IEC 60445    Basic and safety principles for man-machine interface, marking 

and identification  

IEC 60446  Basic and safety principles for man-machine interface, marking 

and identification - Identification of conductors by colours or alphanumerics 

IEC 61082-1- Preparation of documents used in electrotechnology -    Part 1:   

Rules 

IEC 60073 - Basic and safety principles for man-machine interface, marking 

and identification - Coding principles for indicators and actuators 

IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical 

equipment against external mechanical impacts (IK code) 

IEC 61439-1Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: 

General rules 
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 דרישות מיצרן מרכיב -2פרק 

 קטלוג יצרן מקורי   2.1

של הלוח  וניםמרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי, הכולל נת-ברשות היצרן 

מרכיב לייצר  ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים -שאותו בכוונת היצרן

ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת 

ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה, התאמה לתקנים, שיטות מידור, הוראות 

האספקה, טבלאות עליית טמפרטורה, תוספת ציוד עתידית,  לאחרהובלה, אחסנה וטיפול 

 נתונים מכאניים וצבע, וכן רשימת בדיקות ואישורים.

 הגשת תוכניות לאישור    2.2

         תוכניות החשמל שאותן מספק  הלקוח יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע".  

לאישור המהנדס היועץ מידע טכני מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר -על יצרן

 .A3בהתאם לנספח א'. התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל 

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו 

הוא   משתמש, רק לאחר אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן 

 לייצר את הלוחות.  להתחיל 

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין    2.3

 יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: מרכיב-היצרן         

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה עפ"י התקן  •

 הוראות אחסנה והובלה •
 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים •

יימצא מידע מדויק  ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות.  בהוראות  ההתקנה •
 גם לאחר ההרכבה.  IPלמרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 (.As Madeתוכניות סופיות כמבוצע ) •
 הצהרת יצרן )ראה נספח ב'( –מכתב התחייבות להתאמה לתקן •
 נתונים חשמליים •
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 בניית הלוח - 3פרק  

 )מבנה( הלוחמסד   3.1

 IEC 61439-1ינ"ל או לתקן הב 62208 -מסד הלוח יתאים לתקן ת"י

הסיסטם יהיה מודולארי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה. 

יחידות הציוד תהיה מלפנים, אלא אם קיימת גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי  הגישה לכל

 סיסטם היצרן המקורי. הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד ההתקנה בעזרת ברגים לפי

 וסביבתיים. בפני מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד 

 בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר.

על פי התקן הבינלאומי.  או   62208-לתקן הישראלי  ת"יהלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה בהתאם 

IEC 61439-1  דרגת  חומרה   תהייה  בלוחות להרכבה פנימיA  ובלוחות להרכבה חיצונית דרגת

להרכבה  לוחות  . IEC 62262)הלם מכני( תעשה לפי התקן הבינ"ל  IK. דרגת  ההגנה Bחומרה  

 .IK=7-נית ב,  לוחות להרכבה חיצוIK=5-פנימית יעמדו ב

 תנאי סביבה  סטנדרטים  3.2

 תנאי סביבה רגילים, כדלהלן, אלא אם צוין אחרת: הלוח יתוכנן ל     

; טמפרטורה מקסימאלית רגעית   35°C -שעת  24-טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל •

40°C  . 

. עבור לחות 40°C -ב 50% -עבור לוחות להרכבה פנימית. לא תעבור הלחות היחסית את ה •

 יחסית גבוהה יותר, נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.

 -ב 100% -ללחות רגעית ל להרכבה חיצונית. יכולה הלחות היחסית להגיע עבור לוחות •

25°C . 

 .3דרגת הזיהום הסטנדרטית תהיה  •

 מטר. 2000-לגובה ההתקנה מתחת  •

 דרגת ההגנה      3.3 

דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים ונוזלים  תסומן בדרגת 

IP  בהתאם לתקן הבינ"לIEC 60529 דרגת ההגנה המינימאלית תהיה .IP2X  דרגת ,

. בלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, IPXXBההגנה המינימאלית בחזית הלוח תהיה 

 .IPX3Bתהייה דרגת ההגנה המינימאלית 

היצרן יספק, למרכיב הלוח בשטח, הוראות הרכבה על מנת לשמור על דרגת האטימות 

 דו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי.המוצהרת. לוחות להרכבה חיצונית יציי

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר( 3.4

 IECרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרחקי אוויר( יהיו בהתאם לדרישות תקן הבינ"ל מ

61439-1 . 

 .IV  –סיווג מתח יתר בלוח ראשי  

 .III  –סיווג מתח יתר בלוח משני  
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 הגנה בפני התחשמלות 3.5

ביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו זמנית יקנו הציוד והא

 בטיחות מרבית. 

 הגנה בסיסית   .5.13

. ההגנה תעשה בעזרת בידוד מלא על IPXXBהגנה בסיסית מינימאליות תהיה 

החלקים או על ידי מחיצות ומחסום )כיסוי, פנלים,  דלת(.  פתיחת מחיצות, 

נה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח או דלתות ופנלים המעניקים הג

 מתח.באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור ה

 הגנה בשעת תקלה   3.5.2

דלת עם ציר, הנושאת ציוד,  תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם 

 ממ"ר.  6 -הפאזות אבל לא פחות מ

. IEC 60364-4-41 מבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם לתקן הבינ"לה

 הנגישים יחוברו ביניהם המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל חלקי המתכת 

בבדיקת דגם ובבדיקות   ולמקור הארקה של הלוח. רציפות הארקה תיבדק

 חלק מהלוח.  שיגרה.  רציפות ההארקה לא תיפגע כאשר פורקים

 ,וליך הארקה יעמוד במאמצים תרמיים ומכאניים בזמן קצר לפי התקןמ

 זרם הקצר של הלוח.בהתאמה ל

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יתאפשר רק בעזרת כלי.

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן. 

 הגנה על ידי בידוד כפול  3.5.3

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני. 

 מתח סטאטי      3.5.4

סטטי לאחר הניתוק. יסומנו בשלטי ים מתח וחות הכוללים אביזרים היוצרל

 אזהרה מתאימים.

 תנאי הפעלה ושירות 3.6

בלוחות שבהם קיימים אביזרים הנועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים, תהיה הגנה   3.6.1

 . IPXXCבפני כל מגע עם חלקים חיים. דרגת ההגנה המינימאלית 

יקה ולהחלפה של ציוד בלוחות המתופעלים לבדלהלן מפורטות דרישות לגבי גישה     3.6.2

 ע"י אנשים מורשים:

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים  •

והגנות, חיבור וסימון חוטים, כוונון ואתחול ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני, 

 תחהחלפת נתיכים, החלפת נורות, מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מ

 הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה להחלפה נוחה בין היחידות הפונקציונאליות. •

 בהתאם לצורך יתוכננו מחיצות. •

 ייעשה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. •
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בכניסת הכבלים מהשטח. במקרים שאינם  תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית •

 לקוח.מאפשרים לבצע בדיקה תרמוגרפית יסוכם הדבר עם ה

 

 הגדלה עתידית של הלוח   3.7

הלוח יהיה בנוי כך שישמר בו מקום להתקנה עתידית של ציוד על פי דרישת המהנדס 

 יועץ. 

 גודל המקום השמור לאבזרים עתידיים: 

 10%עתידיים ללא הכנה של פס צבירה ראשי וחלוקה  יהיה במינימום מקום לאביזרים  -

 נפח הלוח.

דיים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר יהיה במינימום מקום לאביזרים עתי  - 

 מכלל ציוד המיתוג. 15%

היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים,  

קי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים חיבורים וחל

 מסוג אשר עברו בדיקות דגם.  מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו

 

 דרגת המידור 3.8

כלומר, פסי הצבירה יהיו מופרדים מאביזרי  2Bדרגת המידור המינימאלית תהיה 

 המיתוג. בכל מקרה, יבנה היצרן את הלוח לפי דרגת המידור הנדרשת על ידי המזמין.

 

 (EMC)תאימות אלקטרומגנטית   3.9

 IECמידה אלקטרו מגנטית בהתאם לתקן הבינ"ל הציוד המותקן בלוח יהיה בעל יכולת ע

 , כלהלן.61000

 A   מסים אינדוקטיבייםבעבור תעשיה ועו 

 B   בעבור מבנים מסחריים ותעשייה קלה 

 

 התקנת פסי צבירה  3.10

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה 

 .יסודרו באופן שלא ייווצר זרם קצר

פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו 

 אמפר במשך שנייה אחת.  

מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה, במוליכים ובחיבורים, שהדגמים שלהם -היצרן

 נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה  לוח היצרן המקורי. 

קוטביים, פרט ללוחות למנועים  4ופסי חלוקה יהיו ם מערכות פסי הצבירה הראשיי

(MCC .)כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים( ) 

 מוליכים מבודדים    3.11

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר. המוליכים 

גע עם חלקים במיהיו שלמים וללא חיבורי ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו 
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חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שקיימת לכך דרישה מפורשת. לכל 

 מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר מוליכים.

מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט 

 פול.כ אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד

 דרישות מיצרן מקורי לגבי מעגלים לא מוגנים     3.12

בסעיף זה, מעגל לא מוגן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים, או  פסי חלוקה, 

לבין מפסק זרם או אביזר מיתוג אחר. מוליכים אלה יוגדרו על     ידי יצרן מקורי ויתועדו 

 בקטלוג היצרן.

מוגן  יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של  המוליכים במעגל לא  3.12.1

 שנייה. 1הלוח במשך 

בתנאים הבאים תבוצע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג )מפסק, נתיך( ובמקרה זה   3.12.2

 יצהיר היצרן על זרם קצר מותנה של המעגל :

 המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח.בעזרת מבדד מרווח. 3.12.3

 מוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור.ה  3.12.4

 המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר, בעלי חוזק מכאני גבוה מאד,או בידוד כפול. 3.12.5

מעלות צלזיוס מותרים להצמדה בתנאי שיועמסו בזרם שגורם  90-מוליכים  מעל- 3.12.6

 .של הטמפרטורה הנקובה של המוליך 80%לעליית הטמפרטורה שאינה עולה על 

     

  סימון החוטים בתוך הלוח  3.13

 IEC 60446 -ו IEC 60445כל החוטים יסומנו לפי התקנים  

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק.  

 מוליך האפס יסומן בצבע כחול או במקרים אחרים בסימון אפס . 

 

 מקדם  העמסה    3.14

. אם נתון זה הזה חסר, היועץמקדם העמסה  של הלוח או חלק של הלוח יוגדר על ידי 

 יקבע היצרן את מקדם העמסה לפי הטבלה בתקן.

 

 RDFמקדם העמסה מספר מעגלים 

2-3 0.9 

4-5 0.8 

6-9 0.7 

 0.6 10מעל 
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 זיהוי ציוד        3.15

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם. 

 -IEC 61082הזיהוי של תוכנית החיווט ייעשה לפי התקן הבינ"ל  

 

 מהדקים וכניסות כבלים 3.16

נית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. גבי התוכהיצרן יציין על 

המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה  ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח 

 החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמור רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.

לי היציאה )על מנת והן במעגמהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה 

 להקטין את השדות האלקטרומגנטיים(. 

 

ממ"ר  16וחתך מוליך והאפס מעל  ממ"ר 16חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות עד  

 . IEC 60445לפחות מחתך הפאזות. סימון המוליכים ייעשה לפי  50%יהיה 
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 ציוד ואביזרים – 4פרק 

 

 ציוד מיתוג       4.1

ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ.    IEC 60947-1ג יתאים לתקן הבינ"ל ציוד המיתו  4.1.1

מפרט היועץ  יגדיר מתח נומינלי, זרם נומינלי, תדירות, מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר 

פעולות. תהיה תאימות בין האביזרים )קורדינציה( כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים 

 . הרלוונטי IECלתקן 

העומס.   קווי ויכולת המיתוג הנדרשת בצד-יתוג יבחר בהתאם לתרשים החדציוד המ 4.1.2 

 מלפנים.   בהתאם להנחיות הסיסטם. הגישה לציוד תהיה הציוד יורכב

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים     4.1.3

 שונים( של הרכבת ציוד עתידי.

 מעגל ראשי        4.2

מעגל ראשי מוגדר כמעגל המחובר לפס הראשי או לפס החלוקה. ציוד מיתוג  אשר 

מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה. אין להשתמש 

 בציוד מיתוג  אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. 

  גישה לציוד וגובה התקנה       4.3

זרת של המכשירים ולהחלפתם המהירה. מהדקים יותקנו ה נוחה  להפעלה חותהיה גיש 4.3.1

 מ' מרצפת המבנה .  0.2בגובה  מינימאלי של 

מ' מרצפת  2.0 -מ' ל 0.5ידיות המפסקים יותקנו  בהתאם לחוק החשמל בגובה שבין  4.3.2

לחצני חירום מרצפת המבנה.  2.2-מ' ל 0.2הלוח. מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין  

 מ' מרצפת המבנה . 1.6-מ' ל 0.8שבין  יותקנו בגובה 

 צבע מנורות סימון      4.4

 .IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה צבע מנורות הסימון לפי התקן הבינ"ל  

 

 



 

 303מתוך  189עמוד 
 

 בדיקות – 5פרק 

 בדיקות על ידי יצרן מקורי 5.1

הבדיקות יאפשרו יצרן מקורי יערוך את הבדיקות על פי דרישות  התקן .מספר  

האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי שהם מופיעים בקטלוג לכסות את מגוון 

 היצרן המקורי.

 היצרן המקורי יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ. 

 בדיקות שיגרה 5.2

מרכיב. להלן בדיקות שיגרה שיש -בדיקות שיגרה יבוצעו לפי התקן, על ידי יצרן

 לבצע:

 בדיקה ויזואלית -דרגת ההגנה  - 

 בדיקה ויזואלית ואימות טבלה -ה מרחקי בידוד וזחיל - 

 בדיקה ויזואלית ובדיקת רציפות הארקה -הגנה מפני התחשמלות  - 

 הציוד  בדיקת התאמה להוראות היצרן המקורי  או ספק -הרכבת אביזרים בלוח  - 

 מומנט   בעזרת מדבדיקה מדגמית )אקראית(  של סגירת ברגים,   -חיבורים בלוח   - 

 סימון  ובחירת הגודלבדיקת  -מהדקים  - 

 עיליםפוחלקים  בדיקת יעילות של חלקים דוגמת חיגור מכאני, נעילות -הפעלה מכאנית  -

הבידוד   הבדיקה תעשה במתח הנדרש בתקן ובהתאם למתח -בדיקה דיאלקטרית  -

 שנייה אחת.המוצהר או  הנדרש על יד הלקוח. הבדיקה תעשה במשך  

 על ידי חיבור מתח. בדיקה -בדיקה פונקציונאלית  -  
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 הגשת תוכניות לאישור –נספח א' 

 יצרן הלוח )המרכיב(  יגיש לאישור המהנדס היועץ את הנתונים הבאים: 1-א

 דיאגרמה חד קווית. -

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. -

 מבט חזית  הלוח עם דלתות. -

 תוכנית העמדה על הרצפה. -

 מבט מלמעלה.  -

 תוכנית מהדקים. -

 שילוט. -

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. -

 סימון חוטים. -

 כניסת כבלים. -

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:                  2-א

 .ccIאו  cwIכושר עמידה בזרם קצר  -

 מתח עבודה ותדירות. -

 תח הלם(.)מ Uimpמתח אימפולס  -

 .Uiמתח בידוד  -

 זרם נומינלי של כל אביזר. -

 .IK\IPגות ההגנה  דר -

 מידות. -

 משקל. -

 דרגת המידור. -

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. -

- RDF –  העמסה  מקדם 

 דרגת הזיהום. -

 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. -

 תנאי שירות מיוחדים, אם יש צורך. -

 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור           3-א

 ה ללוח חיבורי מערכות סינוף של פסי צביר -

 אופן החיבור בין התאים  אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע . -

 המרכיב-תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן -
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 מרכיב )מפעל הלוחות(-נוסח הצהרת יצרן –נספח ב' 

 

 
 אנו החתומים מטה:

 

 היצרן _______________________________שם 

 

 לוחות החשמלמצהירים בזאת, על אחריותנו, לכך ש

 שם ודגם הסיסטם: ________________________

 

 אשר סופקו בפרויקט :______________________    

          

 מספר העבודה: ___________________________

 

 . 62208IECולפי התקן הבינ"ל  61439יוצרו לפי התקנים הישראליים ת"י 

 

 __           המסמך נכתב ב )מקום(: _________________

                        

 תאריך: _______________________________

 

 תפקיד החותם: _________________________

 

 שם החותם: ___________________________

 

 מורשה חתימה מטעם החברה

 : _____________________________חתימה
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 הגדרות למדידה ולתשלום 8.3
 

 כללי: 8.3.01

דדו העבודות לפי אחת המשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי ככלל ימ .א

מכלולים: כל העבודה בסעיף מסוים נמדדת  ביחידה אחת מושלמת ועובדת כולל 

כל העבודות, החומרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור 

 בסעיף המתאים.  08במפרט הכללי למתקני חשמל 

ל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד)לפי יבים. כמדידה לפי מרכ .ב

 ההגדרות מטה(. עבודות,חומרי העזר כלולים בכל מקרה.

תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים  .ג

 המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתיאורים בתוכניות.בכל מקרה.

 

 את ההספקה התקנה וחיבור ות כוללכל סעיף וסעיף בכתב הכמוי 8.3.02

בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או  פרט אם צוין אחרת במפורש.

שונה במידות בכתב הכמויות של הקבלן, יעשה החישוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על 

 הסעיף הרלוונטי הנ"ל.

 

 לן:תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור לה 8.3.03

 המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות.את  .א

ובנוסף לאמור בסעיפים קיום  08את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל  .ב

 התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.

 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המהנדס(. .ג

ות שימוש בכלי עבודה,במכשירים, רים לרבכל העבודה להתקנת הציוד והחומ .ד

ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע 

 עבודות הקבלן.

 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. .ה

בשלבים תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע  .ו

 ם העבודות האחרות.מתואמים ע

אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו  .ז

 והגנה עליהם עד למסירתם.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד. .ח

הוצאות כלליות של הקבלן:)הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .ט

 המוקדמות והמקריות.

 ן: מס קניה, מכס וכו'.ים הממשלתיים כגוההיטל .י

 רווחי קבלן. .יא

 

 כבלים, חוטים, מוליכים, צנרת וכו' 8.3.04

הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר 

עיקרי, חיזוקים, קשירות שלות, שלטי זיהוי, סופיות, סגירות, מחברים, מופות, זויות 

 ימדדו לפי מטר אורך נטו. ישים וכו'. כבליםכיפופים, חיבורים גמ
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 צינורות 8.3.05

הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה. 

 סימון קצה הצינור יכלל במחיר הצינור ולא ימדד בנפרד.

 

 תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות 8.3.06

ע התאים ' בזק לאופן ביצובניית התאים לטלפונים תכלול במחירה את התאומים עם חב

וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' ויכלול גם את הטפסות, הזיון והחפירה. תאים 

לתאורה,חשמל, וטל"כ ימדדו קומפלט כולל המכסה וכל המתואר בסעיף זה עבור שוחות 

 בזק.

 

 במפרט הכללי למתקני חשמל 0808גופי תאורה סעיף  8.3.07

ו הנורות, בתי הנורה, ציוד )גם בנוסף לאמור בסעיפים הנ"ל, במחיר גופי התאורה יכלל

אם הם מותקנים בנפרד(, נטלים, קבלים, לוברים, מצתים, כיסויים, ברגי הארקה, חווט 

פנימי, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר הדרושים אם אין תכ' מפורטת לגוף התאורה. 

 הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים: במחיר הגופים יכללו התנאים

ק דוגמאות של כל גופי התאורה ולא יזמינם עד שלא יקבל אישור הקבלן יספ ▪

 הדגמים ע"י המהנדס.

 תבניות ביציקה במידה וידרשו. ▪

 לא תינתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים. ▪

תם לאתר אישור קבלתם בשלמות המספק תוך בדיקתם, ספירתם, הובל ▪

 ואכסונם בשטח העבודה.

ור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, הקבלן יהיה אחראי עב ▪

 וכן באתר עד השלמת התקנת ומסירת המתקן המהנדס.

 במחירי גוף התאורה יכלל כל האביזרים. ▪

 

 חריגים 8.3.08

מוקדם עבודות/ציוד חריג שאינו מופיע בכתב הכמויות זה יבוצע/יסופק רק באישור 

"י הקבלן וקביעת מחיר בכתב של המהנדס, וזאת לאחר הגשת "ניתוח מחירים" ע

 מוסכם לעבודה/ציוד.

בכל מקרה תנאי המפרט והחוזה חלים גם על סעיפים חריגים. קביעת מחירו של סעיף 

 חריג תבוצע כלהלן )סדר החלופות כסדר העדיפויות(:

ת/הקטנת המחיר בהתאם בהשוואה לסעיפי חוזה "דומים" קיימים תוך הגדל ▪

ר בחוזה. )יחס קוטר, משקל, עובי, גובה, ליחס בין המוצר החריג והמוצר המוגד

שטח חתך, מכלול או כל שיטת יחוס סבירה שתתקבל ותוסכם בין שני הצדדים 

וכו'(.ובמידה ולא קיים סעיף זהה בחוזה יעשה החישוב ע"י מחירון דקל פחות 

%15 
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 עבודות רג'י 8.3.09

'י בהתאם עבודות רג'י. בכל אופן ייתן הקבלן מחיר עבור עבודות רג אין אשור לבצע

לסעיפים המופעים בכתב הכמויות. יחד עם זאת עבודת רג'י תבוצע אך ורק במידה ויקבל 

הקבלן מראש ממהנדס אשור בכתב לגבי עבודה מסוימת. במקרה זה יעריך הקבלן 

מהנדס והוא יאשר זאת מראש את כמות השעות, רק במידה והנ"ל יתקבל על דעת ה

 'י.בכתב, אזי יבצע הקבלן את עבודת הרג

 

 הספקה חומרים/ציוד ע"י המזמין 8.3.10

באם יחליט המהנדס לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את 

החומרים /ציוד במחסן הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן ולנקוט בכל הפעולות 

 ות למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד.הדרושות הכלולות בשיטות מדידה השונ

ימלא הקבלן את כתב הכמויות כך, שבעמודת החומר יכלול  למען הסר כל ספק

 החומר/הציוד כולל כל הסעיפים העבודה וחומרי עזר.

 

 הגדלת הקטנת כמויות 8.3.11

הגדלת כמויות או הקטנת כמויות לא יגרמו לשינוי במחירי יח' של סעיפים. הקבלן ייקח 

ת בסעיפים בחשבון בעת מילוי המחירים אפשרות של ביטול סעיפים. הוספת כמויו

שונים,אספקת ציוד גופי תאורה, לוחות או כל ציוד אחר ישירות ע"י המהנדס )התקנה 

 או שינוי במחירי סעיפי חוזה.וחיבור ע"י הקבלן( ללא תשלום נוסף 

 

 נקודות 8.3.12

נקודות כוללות צינורות, כבלים ו/או מוליכים, מפסקים זרם, קופסאות הסתעפות, 

ים, קשירות שלות, שלטי זיהוי, סופיות, סגירות, לחיבור מושלם חומר עיקרי, חיזוק

 מחברים, מופות, זוויות, כיפופים, חיבורים גמישים וכו'.

 

 קבלה סופית של המתקן 8.3.13

 בגמר העבודות ייערך סיור קבלה של המתקן. 

על אף הקבלה ע"י המהנדס, ועל אף האישורים השונים מהרשויות כגון: חברת חשמל, 

ראי בעתיד לאיכות העבודה, לליקויים שיתגלו בהמשך חברת בזק, הקבלן יראה כאח

 18ה של בעבודות שונות שבוצעו על ידו. לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות וכו' לתקופ

חודש. לאחר ביצוע סיור קבלה וקבלה מהמהנדס של דו"ח כולל הערות )במידה וקיימות( 

ופי לבדיקות תיקון הערות יתקן הקבלן את הדרוש תיקון ללא עוררין ויערך סיור קבלה ס

 ע"י המהנדס .
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 עבודות טיח - 09פרק 

 דרישות כלליות 09.01

 חומרי הטיח: 1-09.01

 מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין תערובת באתרהטיח יהיה 

 

 פינות טיח: 2-09.01

 מיזוג אוויר במידה ויידרש ע"י  כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות לרבות בהיקף פתחי

 המפקח או ע"י קבלן מזוג אוויר, יקבלו חיזוקי פינות מגן גרמניות מפח מגולוון+פינת 

 " או ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה.PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-ה מהגנ

 

 חיבור בין חומרים שונים: 3-09.01

 אנכי, תבוצע חבישה ע"י אספקה והתקנת רצועת פיברגלס בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ו

 ורך תפר החיבור. ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, לא 15ברוחב מזערי של 

 החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. 

 יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

 

 גליפים וקנטים: 4-09.01

 יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל מכל צד של  קנטים וגליפים

 הפינה.

 

 כיסוי חריצים: 5-09.01

מגולוונת עוברת  X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10ריצים שרוחבם כיסוי טיח על ח

 משני 

 צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 

 :מפגש עם שיפולים 6-09.01

 עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים יבלטו גמר טיח במפגש 

 במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 

 :עיבויי טיח 7-09.01

 עיבוי טיח לצורך שיקוע פרטי ניתוק ריצפתיים, קיריים, תיקרתיים, ובכל מקון בו נדרש ולכל 

 מטרה נוספת

 :דוגמאות 8-09.01

 ות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות תהיינה במידות ולל הכנת דוגמאהמחיר כ

 ס"מ ע"ג לוחות גבס 200/200של לפחות 

 

 שכבת הרבצה בחדרים רטובים: 9-09.01

 שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרים רטובים 
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 אופני מדידה מיוחדים 09.02

 ת ללא הבדל במיקומם מבחינת מפלסים, גבהים וכו'סים לכל המקומוסעיפי כתב הכמויות מתייח

 בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, 

 של הסעיפים הבאים:

ס"מ לא ימדדו ויהיו  22וגליפים בכל הרחבים ועומקים כולל בעומק מעל  טיח בחשפים •

 וי חלונות ופתחים.כלולים במחיר למ"ר של הטיח כאשר המדידה בניק

 יישום במעוגל, קשתי ומשופע. •

 חיזוק פינות כמפורט לעיל. •

 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mאספקה והתקנת רצועות פיברגלאס ורשת  •

 שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים כו'(טיח ליד אלמנטים  •

 גלאסכיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת פיבר •

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  •

 בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי 10.01

 עובי וסוג מילוי נדרש: 1-10.01

 סוג המילוי ייקבע ע"י המפקח )שכבת חול מיוצב או סומסום( ללא תוספות מחירים.  •

 מפקח לשקול אפשרות של יציקת שכבת בטקל בעובי הנדרש. תהיה אפשרות ל •

המחיר של הבטקל אינו כלול במחיר התקנת הרצוף, עובי מילוי ע"פ תוכניות אדריכל   

 וע"פ צורך.

ס"מ המחיר  10ודגש כי אופן הביצוע כולל שימוש בצמנט לבן במידה והעובי יעלה על מ

ק"ג/ מ"ר ויהיו כלולים במחיר  15של יכלול פיזור צמנט על גבי המצע סומסום במשקל 

 הריצוף.

 מילוי יבש: 2-10.01

באחריות הקבלן לדאוג שחומר המילוי יהיה יבש לחלוטין, לטובת "קבלת" ריצופים 

על כל המשתמע מכך, ייבוש לאחר ביצוע התשתית סוג ב' בהתאם לדרישות קבלן שונים 

 הריצופים בכפוף לבדיקת אחוזי לחות

 "פ תכניות:עבודות ע 3-10.01

עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו ע"פ תוכניות הריצוף, פריסות חדרים רטובים של  

 האדריכל.

 פינוי פסולת: 4-10.01

כל הפסולת ופינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית הקבלן יהיה אחראי לפינוי  

 הוזאת ע"י הקבלן ועל חשבונו, לרבות המצאת אישור פינוי פסולת לאתר מורש

 עבודות  ליטוש וסילר: 5-10.01

פרטי אדריכלות  עבודות ליטוש/קירצוף/רובה /סילר יבוצע ע"פ הוראות ספק ריצופים,  

 והנחיות המפקח בשטח לרבות חירוץ פוגות ומילוי החירוץ, קירצוף/ליטוש/רובה וסילר

 מלטש לאישור המפקח 

 תכולת מחירים לעבודות ריצוף וחיפוי: 10.02

 לסעיפי ריצופים וחיפויים כולל גם: מחירי הקבלן 

 תשתית מרוצפת כהכנה לריצופי גמר: 1-10.02

 קה והתקנת תשתית מצע מדה מתפלסת, המשמש כבסיס לרצופי גמריםאספ                 

 חומרי עזר לעבודות ריצוף וחיפוי: 2-10.02

ומר אספקה והתקנת כל חומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה כולל ח 

 שחור.
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 ספי הפרדה: 4-10.02

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר  

הוראה אחרת בספי/פרופילי הפרדה שונים, אופקיים ואנכיים לאישור האדריכל 

)הכלולים במחיר( ובהתאם לתוכניות בכל מקום ומקום, משווקים ע"י חברת "אייל 

 ו"ע מאושרציפויים" או ש

 :חיתוכי גרונג 5-10.02

 את כל חיתוכי גרונג נדרשים ע"פ תכניות אדריכל והנחיות המפקח בשטח 

 פתחים לשיקוע אלמנטים: 7-10.02

יצירת/השארת פתחים בכל המידות והצורות לשיקוע אלמנטים שונים, ע"פ תכניות                  

 "פ הנחיות המפקח בשטחאדריכלות ויועצים. צורת ביצוע יצירת הפתחים ע

 :יפועיםש 8-10.02

 את כל השיפועים הנדרשים ע"פ תוכניות ופרטי אדריכל והיועצים השונים. 

 נשיאת עומסי אריחי חיפוי: 9-10.02

על הקבלן לקחת בחשבון את עומס נשיאת החיפוי לרבות כל המשמעויות הכרוכות בכך,  

רות בטון במידת הצורך, הכל ע"פ לרבות כל החיזוקים הנדרשים, קשירות מכניות לקי

 הוראות הספק והנחיות המפקח בשטח.

 

 הגנות: 10.03

 סוג הגנות נדרשות: 1-10.03

על הקבלן לספק ולהתקין על חשבונו שכבת קרטונים+ניילונים+שכבת גמר של מזונית או 

דיקטים/לוחות גבס למניעת פגיעה בריצופים השונים, לרבות סגירת חפיפות בין שכבות 

 גנה ע"פ דרישת המפקח בשטח.הה

 תחזוק הגנות במהלך הפרויקט: 2-10.03

 תחזוקה שוטפת ללוחות ההגנה כולל החלפתם ע"פ החלטת המפקח בשטח.

 פירוק ופינוי לוחות ההגנה כולל כל הפעולות הנדרשות לקבלת אלמנטים נקיים לשביעות

 המפקח/אדריכל. רצון

 :ערדליים 10.04

 על השימוש בהם. פעמיים לכל באי האתר ויקפידעל הקבלן לספק ערדלים חד 

 רובה ופוגות 10.05

מילוי  מ"מ ו/או ע"פ תוכניות האדריכל והנחיות המפקח בשטח, 2ביצוע פוגות ברוחב 

ברובה אקרילית בגוון לבחירת האדריכל כדוגמת "אולטרא קולור פלוס" של חברת 

"Mapei Italia" .או ש"ע מאושר/דבק שיש עד לגמר מושלם 
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 מריחת אריחים: 10.06

מריחת כל אריח ואריח בדבק קרמיקה או שו"ע במידת הצורך ע"פ דרישות הספק 

 והנחיות המפקח בשטח.

 דוגמאות: 10.07

מ"ר לפחות אשר יכלול  3על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, בשטח 

 צוע. אריחים ושיפולים מכל סוג שהוא ויהווה חלק מהעבודה המיועדת לבי

האישור יכלול את סוג האריחים ואופן הביצוע לרבות הכנת התשתית, החומרים, שיטת 

 הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע העבודה. 

 

 אחריות: .0810

 זמן אחריות 1-10.08

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר  3הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  

 העבודה. 

 ערבות 2-10.08

ד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט, לאחריותו על עבודות הקבלן יעמי

 הריצוף.

 תכולת  האחריות  3-10.08

צוע והחומרים כולל עבודת ההתקנה, טיפול האחריות תכלול את כל מרכיבי הבי

 במישקים, אריחים, חומרי המליטה וכו'

 האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. 

 תיקונים כולל לוחות זמנים לתיקון 4-10.08

הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום ע"פ חוות דעת של מומחה מטעם  •

 המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או בשטח כולו. 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  •

 ע"פ שיקול דעתו של המפקח. שעות במקרה של תקלה חמורה,  48תוך  גילוי פגמים או
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 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.10

 : אופן הנחת אריחים:1-10.10

צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות, על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות 

 לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות. מיוחדות

 מלט צמנט:ריצוף באמצעות  2-10.10

 מסוג לבחירת המפקח בשטח:הטיט להתקנה יהיה 

" של חברת "מיסטר פיקס", תערובת צמנטית מוכנה, 181"סופר טיט לריצוף פורצלן  •

מ"מ באמצעות כף  20-40, מותאמת לפנים וחוץ, בעובי 6069לדרישות ת"י  מתאימה

דבקה כולל טייחים )מסטרינה( כך שהטיט יהיה מפוזר על פני כל האריח המיועד לה

מ"מ כדוגמאת דבק פיקס  3-10ל בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי דבק בלתי מתכווץ ע

C2TE S132 

)ריצופית סופר( של חברת "תרמוקיר", מלט צמנט )טיט( משופר  FL 810"תרמוקיר  •

 16-לריצוף אריחים, תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד בתצרוכת כ

 מ"מ 10ק"ג/מ"ר בעובי 

 ריצוף בהדבקה: 3-10.10

המורכב מצמנט, אגרגטים ומסופים   2Sהיה מסוג דבק בעל גמישות הדבק להתקנה י

פולימריים בכמות שכבות נדרשת ע"פ מפרט טכני של הספק והנחיות המפקח בשטח 

 של חברת "מיסטר פיקס" או שו"ע מאושר 100להדבקה מושלמת כדוגמאת "סופר גמיש "

 

 הכנת האריחים להדבקה 10.03.3

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב  

האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב 

האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של 

יקה" )כגון טלק למשל(. אבקה להאריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מח

זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר 

 שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  

מטלית  על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת 

נקיים רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מאבק ויבשים

 מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.

. אין בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  

 אלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.ל

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
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 חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן 10.07

במפרט הכללי. הדבקת האריחים תבוצע  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.07.1

 472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט  100651לסעיף  ע"ג טיח צמנטי בהתאם

" מתוצרת C-7מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "

 "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 

 

 אופני מדידה ומחירים 10.08

 וסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:נב 

ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  א.

 במצב נקי לחלוטין.

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.

 הריצוף על בסיס מלט לבן.

לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  שילוב גוונים ודוגמאות ג.

ההתאמות למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים 

 קטנים, מעוגלים וכו'.

, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת ד.

 כמפורט לעיל. 

 עיל.הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט ל ה.

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  ו.

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 

ן קידוחים במקומות הדרושים עבור במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכ

 אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 לוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.הגנה על הריצוף לרבות סי ח.

 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.

 מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  י.

וננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני איטום במסטיק דו קומפ יא.

 התברואה ברצפה ובקירות.
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 ות צביעהעבוד – 11פרק 

 

 כללי 11.01.1

 לעבודות צביעה אם לא צויין אחרת  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי 

 במפרט וכתב הכמויות.

 עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים 

 המקורית. כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם 

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

 שופים לקרני השמש, יש לשמור את הצבע במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם ח

 לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת ערבובם.-במקרה של שימוש בצבעים דו

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.

 הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי הדילול 

 שים. הנדר

 המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

 

 גוונים: 2-11.01

 דריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י הא

 * ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוום וכ"ו

 * בחירת הגוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני 

 קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכ"ו

 אין הכרח שכל  –של דלת החוזרת במבנה מספר פעמים* בחירת גוונים שונים ביחידות השונות )למ

 הדלתות תהיינה באותו גוון(.

 

 אלמנטים שאינם מיועדים לצביעה: 3-11.01

 חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכד', יפורקו ע"י בעלי מלאכה 

 מתאימים, יאחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

 הכנת השטח: 4-11.01

 לכלוך יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול, מלט, פריחות, אבק, חיתוכי גבס , 

 וכו', ולסתום חורים בשפכטל, סדקים ופגמים אחרים ולנקות את השטחים מכל חומר רופף, הכל 

 מושלם כהכנה לקבלת צבע



 

 303מתוך  203עמוד 
 

 תהליך צביעה: 5-11.01

 המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום

התחלת ביצוע שכבות הגמר, יש להקפיד על הפרשי יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני 

 זמן בין ביצוע שכבות, לפי הוראות היצרן.

 הקבלן יכין דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

 בע יש לנקות כתמי צבע מריצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות וכ"ו. בגמר עבודות הצ

 יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.המבנה 

 

 חומרים: 6-11.01

 הקבלן יספק את כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה באיכות מעולה, עבודת הקבלן 

 תהיה מעולה ותואמת לדוגמא שאושרה ע"י המפקח

 

 צביעה בסופרקריל .7-0111

 רוקריל" של חברת "נירלט" או הצביעה תבוצע בצבע "סופרקיל" תוצרת  חברת "טמבור" או "ני

  שכבות לפחות 3-אייר לס עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ב-שו"ע מאושר, יישום בהתזה ב

 ונדרול סופר"ביצוע ע"פ הוראות ספק כולל הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבת "ב

 שכבות לפחות של "סופרקריל" עד לקבלת כיסוי מלא 2בשכבה אחת, 

 

 צבע אנטי בקטריאלי .8-0111

 בחדרים רטבים יבוצע צבע אנטי בקטיריאלי, נגד 

 פטריות כגון צבע אקרילי איכותי להגנה בפני עובש ופרטיות כדוגמאת "סופרקריל אקרינול" של 

 שכבות לפחות 3-לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ב מאושר עד חברת "טמבור" או שו"ע

 

 שפכטל מלא: 9-11.01 

 בשטחים לביצוע שפכטל מלא יבוצע ליטוש יסודי החלקה בשפכטל ע"י מתיחת סרגלים במספר 

 שכבות כולל ליטוש בין שכבה לשכבה עד לשביעות רצון מלאה של המפקח בשטח

 של שפכטל, פינות האלומינום יושקעו בגבס  יבוצע חיתוך הגבס בצמוד לפינה לצורך מילוי מספק

 כך שהפינה תהיה במישור אחיד עם הגבס לפני ביצוע השפכטל

 איכות הליטוש תקבע ע"י תאורה אופקית וחייבת להיות מושלמת, יש לשים תשומת לב מיוחדת

 טחיםבמיוחד באזור ניתוקים, פינות וקצוות מש 

 להנחיות חברת האודיו וידאועבודות השפכטל ע"ג רמקולים סמויים בתיאום 

 

 גובה צביעה: 11-11.01

 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה 

 לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. 

 עלות הצביעה תהיה על חשבון בלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ובמידה והק

 הקבלן.
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 בטיחות: 13-11.01

 כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין, יש לצייד את העובדים בציוד מגן וציוד 

 כיבוי אש מתאים.

 אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או מדללים.

 

 ע:תיקוני צב 14-11.01

 טין וצבוע בצבע )כפי שמוגדראת כל תיקוני הצבע ושפכטל נדרשים לקבלת רקע חלק לחלו

 בסעיפים( בכיסוי מלא וגוון אחיד:  

 א( לאחר עבודות קבלני משנה וקבלנים אחרים

 ב( לאחר ביצוע שינויים נדרשים מכל סוג שהוא

 ג( לאחר אכלוס המבנה לרבות לאחר העברת רהיטים וציוד

 

 כיסוי אלמנטים: 15-11.01

 טים העלולים להתלכלך כגון נגרות, ריהוט, כליםלפני ביצוע הצביעה יש לכסות את כל האלמנ

 סניטריים, חלונות ודלתות וכו' כולל פירוק ופינוי הגנות בסיום העבודה 

 

 אופני מדידה מיוחדים 11.02

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:

 ים.רי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ונקי* ליטוש הקירות מגרג

 * הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון סופי.

 * שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.

 ס"מ עד לקבלת אישור האדריכל/המפקח. 100/100* הכנת דוגמאות במידות 

מישור אחיד ומיושר כולל מילואם בשפכטל לרבות כל ההכנות הדרושות לקבלת * פתיחת סדקים 

 מוכן לצבע

* צבע בגוון שחור באזור פלנום מזוג אוויר בתקרות, לפני הרכבת תקרה ויחידות מזוג אוויר מעל 

 פתחים של מפזרי אוויר/מעל גופי תאורה ובכל מקום שידרש

 בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד. * צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים

 

 תיקוני צבע 11.06

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.06.1

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

לי צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובע 11.06.2

 גוון אחיד.
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 עבודות אבן-14פרק 

 

 מפרט טכני

 

 עבודות אבן – 14פרק 

 

 הכנת  האבן ועיבודה 14.01

בזוויות ישרות, או בזוויות  כל האבנים תהיינה נסורות במסור או מסותתות בפיאותיהן 

אחרות המסומנות בתוכניות. כל מקצועות האבן יהיו חדים, אלא אם צויין אחרת. על 

מור שהמקצועות לא ייפגעו במהלך העבודות השונות המתבצעות באבן ועד הקבלן לש

 .לאחר קביעת האבן בקיר וקבלתה על ידי המפקח

פגומות. הקבלן יחליף באבן חדשה כל  כל האבנים שיוכנסו לקיר תהיינה שלמות ובלתי 

 .אבן שניזוקה או נשברה באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או בשעת בנייתה

נים יאושרו מראש על ידי המפקח. התיקון יעשה בחומר מיוחד להדבקת תיקוני אב 

 .אבנים. לאחר מכן יש לסתת את מקום התיקון

 .באמצעות קידוח בלבד –חורים  אם דרושים חריצים ושקעים הם יבוצעו בעזרת מסור, 

 

 אבן סביב פתחים 14.02

ים או מעובדים כל השטחים הבאים במגע עם מסגרות החלונות והדלתות יהיו מנוסר 

להלן(, ברוחב הדרוש לפי התוכנית. בהעדר הוראה אחרת  14.08מוטבה )ראה סעיף 

 (.16יהיה העיבוד "מוטבה דק" )מס' 

תוכניות. אבני הפינה לחשפי פתחים בעמודים שבין עובי האבן בחשף יהיה כמתואר ב 

חלונות יהיה מ' יהיו מאבן אחת )דסטור(. ביתר ה 0.35החלונות, שרוחבם לא יעלה על 

 .אורך אבני הפינה בהתאם לפרטי התוכנית

עיבוד האבן בחשפי הפתחים, בהעדר הוראה אחרת, יהיה לפי העיבוד בחזית הקיר.  

 ה" יהיה העיבוד בחשפים עיבוד "מוטבה".כאשר הקירות עם עיבוד "טובז

 

 חורים חריצים ומעברים 14.03

ניהם יסותתו בחתך מרובע או ייקדחו חורים לעוגנים, למעבר צינורות, או אבזרים למי 

במקדח מיכני לצורת עיגול. מעברים יבוצעו לפני הרכבת האבנים. סתימה סביב חורים 

ר מתאים כמפורט במפרט המיוחד, או וחריצים לחיבור אבזרים קבועים ייעשה בחומ

כמאושר על ידי המפקח. סתימה סביב מעבר צינורות ורכיבים אחרים וסתימת מישקים 

טרוקטיביים יבוצעו בחומרים גמישים שגוונם מתאים לגוון האבן, כמפורט במפרט קונס

 .המיוחד

 

 הבטון בגב האבן 14.04

של המפרט הכללי.  02רישות פרק הבטון שבגב האבן, הטפסות ופלדת הזיון יתאימו לד 

יציקת הבטון תתקדם עם התקדמות בניית האבן ולא תורשה בנייה על גבי נדבך מצע 

בטון בגבו, אלא באישור מיוחד של המפקח. לפני יציקת הבטון יכוסה גב  שלא נוצק
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האבן במי צמנט, גם כאשר גב האבן נושא שכבה מותזת. הבטון יחוזק היטב, ללא 

 .לא היטב את כל החלליםריטוט ויש למ

 

 

 עיבוד המישקים וכיחולם 14.05

ני האבן, ולאחר קבלת בסיום עבודות הבנייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון וניקוי פ 

אישור המפקח יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם. אם לא צויין אחרת, תהיה 

נייה היא מ"מ לפחות ולא פחות מפעמיים עובי המישק. כאשר הב 20ההעמקה לעומק 

במישקים נמשכים, תיעשה ההעמקה באמצעות מסור חשמלי בעל גלגל עם דפנות 

ם. יש לנקוט באמצעים מתאימים למניעת (, מצופה יהלומיVמקבילות )לא בצורת 

פגיעה בעוגנים ובחיזוקים תוך כדי ביצוע ההעמקה. שימוש בגלגל מצופה קרבורונדום 

אישור המפקח מראש. לפני ביצוע הכיחול או העמקת המישקים על ידי סיתות טעונים 

 יורטבו דפנות ופנים המישק. הכיחול ייעשה בשלב אחד ואם עומק החלל לכיחול עולה

בשני שלבים, באחת מצורות הגימור דלקמן: בולט או שקוע, מקוער,  –מ"מ  20על 

, מגובנן, מחורץ, מלוכסן פנימה, מלוכסן החוצה או שקוע בחתך מרובע לכל עובי המישק

הכל כנדרש בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה. בהעדר דרישה מיוחדת ייעשה הכיחול 

 .המישק בשלמות, ללא חלליםשקוע ומחורץ חצי עגול. המלט ימלא את 

 .הכיחול ייעשה מהפיגומים ששימשו בעת הבנייה ולא מפיגומים תלויים 

 

 כללי -אבנים מיוחדות בקירות מורכבים  14.06

אבנים מיוחדות הן אבני הפינה במקצועות המבנה, אבנים סביב פתחים, אבני דסטור,  

יהיו מסוג האבן המשמשת ודרכי ראש ואבנים בנדבכים מיוחדים. האבנים המיוחדות 

לבניית הקיר ויקבלו אותו סוג עיבוד, אלא אם צויין אחרת. באבנים מיוחדות בהן 

או מסותתת בסוג  הסמוכה מנוסרת הפיאה האחת מסותתת סיתות מסויים והפיאה

הרי בהעדר הוראה אחרת, יסתתו או שפתה חלקות )"זמלה"( ברוחב  –סיתות שונה 

תחתונים של בליטות, כגון ספים, נדבכי ראש, נדבכים שצויין בתוכניות. בשטחים 

 .מיוחדים בולטים, יש לבצע מדלף )"אף מים"(, גם אם הדבר לא צויין במסמכים

 

 אבני פינה 14.07

מ"מ ואורך  120אבן פינה למקצועות הבנין, אורך פיאתה הקטנה יהיה לפחות  א. 

פינה לחשפי פתחים או  הפיאה השנייה יהיה לפחות פעם וחצי גובה האבן. כל אבן

לפינות המבנה, הבאה במגע עם הקונסטרוקציה מבטון מזויין, תסותת בגבה )או 

לרווחים שבין הקונסטרוקציה ומישורי תנוסר( לצורת האות ד', לעובי המתאים 

 .פני האבן או תחובר משתי אבנים מודבקות זו לזו, כמתואר להלן

 

הרכבת אבני הפינה בצורת האות ד',  לפי הצעת הקבלן ובאישור המפקח תורשה ב. 

משתי אבנים שצורתן תיבה, אשר יודבקו יחד. שתי האבנים יהיו זהות מבחינת 

שורי ההדבקה יהיו ישרים וחלקים. ההדבקה תבוצע ההרכב, הגוון והמירקם. מי
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לפני עיבוד פני האבן והעיבוד יעשה לאבן הפינה המוכנה, כמקשה אחת. 

 .ות בהדבקה חלות גם על אבנים אלההדרישות לגבי אבנים מיוחד

 

אבני פינה לחשפי פתחים יהיו מנוסרות או מסותתות כנדרש. אורך פיאתן  ג. 

מ"מ  120פעם גובהן בנדבך אחד ובאורך פאה של  1.5-שבחזית יהיה לא פחות מ

בנדבך השני, וייקבע כך שתובטח עמידה בכללים המחייבים את אבני החזית. 

מקצועות חדים ועם מגרעות מדויקות לקבלת מלבנים אבני הפינה יעובדו עם 

 .ורכיבים צמודים אחרים

 

 משקופים 14.08

מ' לפחות, אלא אם  0.15מכים של אבני המשקופים יהיו באורכים המבטיחים אורך ס 

מ' )או מידה אחרת, אם צויינה(  0.60צויין אחרת. משקוף לפתח שמפתחו אינו עולה על 

מ'. אבן זו תאושר על ידי  0.13-סמך שלה לא יפחת מיבוצע מאבן אחת שאורך כל 

 .המפקח

בפתחים עם ארגזים לתריסי גלילה יש לסתת את גב האבן לעובי השווה לתחתית  

שקוף או הקשת, בסיתות גס או לנסרו כמסומן בתוכנית. יש לתמוך אבנים אלה המ

 .בהתאם לפרטים בתוכניות או כפי שיאושר על ידי המפקח

 

 לונותאדני ח 14.09

אדני חלונות יהיו רתומים, כלומר בולטים לתוך הקיר, עם ראשים המהווים סמכים  

אחרת. המידות, צורת העיבוד אלא אם קיימת דרישה   (STOOLING), למזוזות הפתח 

ומספר האבנים ליחידה יהיו כמפורט בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה. בהעדר דרישה 

 .מ', מאבן אחת 0.60ם אינו עולה על אחרת יהיו האדנים, לפתחים אשר מפתח

האבנים עבור האדנים יעובדו עם שיפוע לסילוק המים, עם מדלף )"אף מים"( ועם  

אשר יכולה להיות מודבקת, באישור המפקח, ואשר מקצועותיה  בליטה עליונה )"שן"(

יהיו חדים ושלמים. אם לא נדרשים ראשים, אפשר להשתמש באבנים בעלות עובי אחיד 

לפחות, בעזרת טריזים, או בדלי מתכת. בהעדר  5%חו בשיפוע כלפי חוץ בשיעור של שיונ

 .ולטים מפני חזית האבןהוראה אחרת יהיו פני האדן חלקים או בעיבוד "מוטבה", וב

אבנים לאדני חלונות יאושרו על ידי המפקח. האבנים יונחו על מלט עם מוסף משפר  

 .אטימות, והבנייה תהיה במישק מלא

 

 נדבכי ראש 1014.

בהעדר הוראות אחרות יהיה נדבך הראש מאבן אחת לרוחב הקיר או המעקה. עיבוד פני  

מוטבה", השטח העליון יהיה בשיפוע כלפי הגג, או נדבך הראש יהיה "אינדזלי" או "

לפחות. פני הנדבך מצד הגג יבלוט מעבר למישור הקיר )כולל טיח(  5%המרפסת בשיעור 

בך בחזית יהיו במישור הקיר, בנסיגה או בבליטה ממנו כמצויין מ"מ. פני הנד 20-ב

קן בו חריץ מ"מ ממישור הקיר ויות 20בתוכניות. אם לא פורט, יבלוט נדבך הראש 

 מדלף )"אף מים"(. בהעדר דרישה אחרת, יש לחבר אבנים שכנות באמצעות הדק 

(CRAMP)אבנים ממתכת בלתי מחלידה, המורכב בשקעים אשר יסותתו בקצוות ה
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ואשר ימולאו במלט צמנט. אבני נדבך ראש מיוחדות יעובדו בשביל פינות, עם שיפועים 

ד מיוחד יעשה בנדבכי ראש בהצטלבותם עם היוצרים שדרה או גיא, לפי המקרה. עיבו

 .מישקים קונסטרוקטיביים. מקצועות נדבך הראש הפונים לחזית יעוגלו במקצת

קח. היא תונח על מלט צמנט עם מוסף משפר האבן לנדבך הראש תאושר על ידי המפ 

 אטימות.

הלוח  מ"מ לפחות. אורך 40בנדבכי ראש עם חיפוי בלוחות אבן, יהיו הלוחות בעובי של  

מ' לפחות ורוחבו בהתאם לתוכנית. הלוחות שבפינות נדבך הראש יעובדו  0.50יהיה 

 .45°בזווית של 

 

 

 

 עבודות החיפוי 14.11

הלוחות על בליטת בטון או על זוויתן. החיפוי יתקדם בשורות בנדבך הראשון יושענו  

טריזים. אופקיות ואין להרים יותר מנדבך אחד בבת אחת. הלוחות יושענו בעזרת 

 10עם אגרגאט בגודל מכסימלי של  20-המילוי מאחורי הלוחות יהיה בתערובת בטון ב

עות לאחר הבנייה, ש 3. המילוי יבוצע לאחר שחלפו לפחות S4מ"מ, בעל דרגת סומך 

ואין להוסיף שורה נוספת לשטח שנעשה בו מילוי כמפורט לעיל, לפני שהמילוי התקשה. 

 3מ'. בין שכבה לשכבה יש להמתין  0.40ן אינו עולה על המילוי יבוצע בשכבות שגובה

מ"מ לפחות, אם עובי הלוחות  90שעות. העובי הכולל של החיפוי ושכבת המילוי יהיה 

 .מ"מ 30אם עובי הלוחות  –מ"מ  80מ"מ, או  40

 .מ"מ 1הסטייה בין פני אבן מנוסרת לפני שכנתה, לא תעלה על  

 .ת הבטון. אין להמשיך בעבודה ללא אשפרהלמחרת יציקת המילוי יש לאשפר א 
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 עבודות מיזוג אוויר )הוכן ע"י יועץ מיזוג אוויר(-15פרק 

 כללי –פרק א' 

 הצהרת הקבלן .1

 מהמסמכים הבאים: מכרז חוזה זה מורכב

 מפרט כללי לעבודות בניה של הוועדה הבין משרדית ובהוצאת משרד הביטחון:  .1.1

 , מפרט כללי למתקני מזוג אויר.15פרק  .1.1.1

 מפרט כללי למתקני הסקה. 16פרק  .1.1.2

 מפרט כללי לעבודות צביעה. 11פרק  .1.1.3

 מפרט כללי לעבודות חשמל. 8פרק  .1.1.4

 הכללי.ספת והשלמה למפרט מפרט טכני מיוחד לעבודות מזוג אויר המהווה תו .1.2

 כתב כמויות. .1.3

עדיפות בין מסמכים: בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט הכללי לבין הנדרש באחד  .1.4

 מפרט זה עדיף. –מהפרקים הנ"ל 

 

 הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו המפרטים הנזכרים במכרז חוזה זה בהוצאתו האחרונה 

הסברים שביקש לדעת, והוא מתחייב לבצע כנם וקיבל את כל ההמעודכנת. כי קראם והבין את תו

את עבודתו בכפיפות לדרישות מפרטים אלה והנחיות נוספות במידה ותינתנה על ידי המפקח או 

 בא כוחו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז חוזה זה והיא חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 וחתימת הקבלן:   חותמת:   תאריך:

 

 בחוזה עבודות שאינן כלולות .2

 יסודות יצוקים.הכנת  .2.1

הרץ, הארקה ואפס מהרשת עד לוח מזוג אויר.  50וולט,  380הספק זרם חשמלי תלת פזי,  .2.2

 חיבור הכבלים לרבות נעלי כבלים יבוצעו ע"י הקבלן.

פתחים בבטונים )קירות ורצפות( כמפורט בתכניות. הקבלן ידאג שהפתחים יבוצעו בהתאם  .2.3

 שה ע"י הקבלן(.ות בלוקים תעלתכניות. ) פתיחת פתחים בקיר

עבור הנושאים שאינם כלולים בחוזה ידאג קבלן מזוג האוויר שההכנות, העבודה והציוד  .2.4

המתוארים, יותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח התקנת המערכת המתוכננת. הקבלן יספק את 

ה, יום מיום חתימת החוז 14כל המידע לרבות התכניות הדרושות לביצוע העבודה הנ"ל תוך 

וצעו בהתאם לדרישותיו. )תכניות בסיסים לציוד, תכניות העמדה של הציוד לרבות וידאג שיב

 מהלך צנרת ותעלות(.

 הקבלן ינחה את הקבלן הראשי ויוודא ביצוע של פתחים, בסיסים, מעקים ושרוולים. .2.5
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 הגדרות  .3

ל העבודות "קבלן": כל מקום המזכיר "קבלן", הכוונה לקבלן מיזוג אוויר, חימום ואוורור ש .3.1

 תוארות במפרט זה.המ

"מפקח": כל מקום המזכיר "מפקח", הכוונה לבא כח המזמין, המפקח על העבודה  .3.2

 המתוארת במפרט זה.

 "מפרט": כל מקום המזכיר "מפרט", הכוונה למפרט כללי + מיוחד. .3.3

 כוונה .4

כוונת המפרט והשרטוטים, לתאר את המתקן באופן כללי. תכניות המפרט הן כלליות  .4.1

ן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרוש להפעלה תקינה ומושלמת של גרמטיות ואינודיא

המערכת. במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם 

הצעתו את פירוט האביזרים ו/או העבודות שלדעתו חסרות, כולל המחיר, אחרת תיראה 

 הצעתו כמכילה אותם.

פני הכנת תוכניותיו, על הקבלן לבדוק ולאמת את נתוני ות הקבלן(: לתוכניות עבודה )תוכני .4.2

 האתר הרלוונטיים לעבודתו.

שינויים ואישורים: הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן  .4.3

את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, במידה ואלה לא מבוצעות 

 ור לביוב, חשמל וכו'.ון: פרטי חיבעל ידו. כג

תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים, יגיש הקבלן למפקח בשלושה  .4.4

העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן 

דה לפני מאחריותו לטיב העבודה, החומרים, הציוד והחלקים. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבו

 אישור מהמפקח. קבלת

 הקבלן לא יעביר ציוד לאתר לפני שהמפקח יבדוק ויאשר את הציוד בבית המלאכה. .4.5

על הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום, לפני מתן הצעתו. לבדוק תוכניות המתכנן, תוכניות  .4.6

אדריכלות, חשמל וכל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה הנדרשת, כגון: דרכי גישה אל האתר 

 ויות האחסון והשינוע.ובתוכו, אפשר

התאמה למפרטים ולתוכניות: המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפרטים ולתוכניות  .4.7

המאושרות לביצוע. כל שינוי במפרטים או בתוכניות הנ"ל, הקבלן חייב לבקש עבורם אישור 

 בכתב מהיועץ, בין שהשינוי הוצע על ידי הקבלן, המזמין או המפקח.

 טיב העבודה .5

על ידי הקבלן, תבוצע ברמה גבוהה לפי הוראותיו ולשביעות רצונו של ודה המבוצעת העב .5.1

המפקח. למפקח תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעיניו כבעלת איכות ירודה. 

על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה על ידי המפקח ללא כל 

 תיאום נוסף.

הקבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס לפירוש הנכון של ות בין במקרה שיש חילוקי דע .5.2

 המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.
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במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך  .5.3

הסכמה מוקדמת מצד המפקח. ,למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפי המזמין 

 ודת קבלן המשנה.לגבי עב

כל העבודות יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מהסוג הזה,  .5.4

 ובהשגחתו המתמדת של מנהל העבודה מטעם הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מנהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן, שלדעתו,  .5.5

ית מתאימה או, שהתנהגותו אינה ה מקצועאינו מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמ

 נאותה בעיניו.

 לוח זמנים ותיאום .6

יום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות  15הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך  .6.1

הכלולות במפרט זה ובתוכניות. לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של 

 המזמין כפי שאושר על ידי המפקח.

מערכות שרטוטים מושלמות  3בודה ולפני מסירתה הסופית, על הקבלן לספק סיום העעם  .6.2

ומעודכנות של העבודה, כפי שבוצעה למעשה, ולמוסרם למפקח. הקבלן ישמור לעצמו באתר 

 מערכת תוכניות אחת, אשר בה יסמן כל שינוי שיעשה תוך כדי ביצוע.

 הוראות הפעלה והדרכה .7

ח שלושה העתקים מודפסים וכרוכים של הוראות לן למפקלפני מסירת המתקן ימסור הקב .7.1

 הפעלה ותחזוקה.

לפני מסירת המתקן, ידריך ויורה הקבלן את מפעיל המתקן מטעם המזמין כל הנדרש  .7.2

להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר העבודה 

 וההפעלות, ללא תוספת במחיר.

 בדיקת ויסות .8

הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הדרושים לשם קבלת  ע את כלהקבלן יבצ .8.1

התפוקה והתפעול בהתאם למכרז, כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים, 

הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא תוצאות בדיקות שנעשו בכתב 

 למפקח.

 הגנה .9

המתקן או כל חלק ממנו כנגד גניבה, פגיעות הגן על במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן ל .9.1

אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן עצמו או על 

 ידי גורמים אחרים.

במידה וייגרם נזק כל שהוא למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום  .9.2

 על ידי הבעלים.

נזק או אובדן שייגרמו תוך ביצוע העבודה לגופו או רכושו של אדם לכל הקבלן יהיה אחראי  .9.3

 כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המזמין יחדיו, מפני נזק או אובדן העלולים להיגרם  .9.4

 במישרין או עקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או לרכושו של כל אדם.
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 ות ואישוריםשיונר .10

הדרושים לעבודה במכרז זה וכן להסדיר את כל  על הקבלן לשלם ולספק את כל הרשיונות .10.1

הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות ולהמציא לבעלים את כל התעודות 

 הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לתקנות.

 ידה ותידרש.על הקבלן לדאוג לכל רשיונות הייבוא והקצבת מטבע זר במ .10.2

 אחריות ושירות .11

ם קבלת המתקן. אחריותו תסתיים רק לאחר שיצא אישור הקבלן אחראי למשך שנה מיו .11.1

 בכתב לגבי פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על ידו.

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים  .11.2

 במשך תקופה זו.

ות מזמן קבלת הודעה שע 24מתחייב במשך תקופת האחריות להיענות לקריאה תוך הקבלן  .11.3

 על תקלה ולבצע את התיקון מיידית.

למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן את התקלה בעצמו אם הקבלן לא  .11.4

נענה תוך פרק הזמן הנ"ל ולתבוע את ההוצאות של התיקונים והחלפת ציוד מהקבלן, 

 ידי המפקח.-ונות מאושרים עלבהתאם לחשב

פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או חלק ממנו, רשאי במקרה של קלקול, פגם או  .11.5

המפקח להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו, לפי שיקול דעתו, 

 למשך שנה נוספת מיום הקבלה מחדש של המתקן, או חלק ממנו שהוחלף, או תוקן.

ציוד העלולים ב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים והקבלן מתחיי .11.6

 להידרש לתיקון המתקן לפי דרישת המפקח.

האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל חלקי המתקן, כולל שימון וגירוז, ניקוי או החלפת  .11.7

מסננים, מתיחת רצועות, חיזוק ברגים, ביטול נזילות, החלפת מייבשים, ניקוי מעבים 

 חלודה, ביקורת וכיול. מחליפי חום, מילוי גז ושמן, תיקוני צבע לאחר ניקוי הו

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק מתן אחריות ושירות בתום כל שנה של שנות  .11.8

 האחריות והשרות הנוספות.

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למתכנן על כל תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת  .11.9

: ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות ובו הפרוט הבא האחריות. בנוסף לאמור

 תאריך התקלה, מהות התקלה, פרוט התיקון, שם הטכנאי האחראי לתיקון.

 הקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך שנת האחריות לצורך טיפול ואחזקה. .11.10

 הגנה בפני קורוזיה וחלודה .12

נסטרוקציה, תמיכות ומתלים, תקבל כל מערכת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקו .12.1

דה וקורוזיה. ההגנה כוללת הכנת שטחים לצבע באמצעים מכניים טיפול הגנה מפני חלו

וממיסי שומנים, צביעה בצבע אפוקסי בתנור או לחילופין גלוון בחום, ושכבה עליונה של 

 צבע עליון בגוון שיקבע על ידי המפקח.

 פלב"מ או מצופים קדמיום. כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, .12.2

 שונות יובטח נגד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון טפלון.המגע בין שתי מתכות  .12.3



 

 303מתוך  213עמוד 
 

 סילוק שיירים ולכלוך .13

הקבלן ידאג לסלק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך העבודה. עם סיום העבודה  .13.1

 ישאיר הקבלן את המקום נקי לחלוטין.

 מניעת רעש ורעידות  .14

 

ה, לא יגרום רעש ורעידות דא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זהקבלן יוו .14.1

 בלתי סבירים. 

מ' מהיחידה לא  1.5רמות הרעש הנובעות ממתקן מיזוג האוויר באזורים הממוזגים במרחק   .14.2

 יעלו על המפורט להלן:  

  DB 48(A)  -שטחים ציבוריים וחנויות עד .14.2.1

  DB 45(A)    -משרדים עד .14.2.2

  DB(A) 40                -ד עדכיתות לימו .14.2.3

ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע הקבלן על במידה  .14.3

חשבונו שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת משתיקים, בולמי זעזועים 

 או החלפת הציוד.

כונות, תותקן ריצפה צפה על הגג, בכל איזור בו מותקן ציוד מיזוג אוויר לרבות חדר מ .14.4

 ת.כמפורט בתוכניו

ציוד על הגג, מעל התקרה כגון: מקררי מים, משאבות, יחידות טיפול באוויר, יחידות  .14.5

כדוגמת  1לאוויר צח ומעבים יותקנו על בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "

י משקל הציוד או שווה ערך. דגם הבולמים ייקבע לפ ”VM“או תוצרת ” MASON“תוצרת 

למי הזעזועים יהיו בולמי זעזועים פתוחים למניעת קצר ומספר הבולמים ליחידה. בו

 ”.SLF“דגם  ”MASON“אקוסטי כדוגמת תוצרת 

ותוצרת  ”FEXL“דגם  ” MASON“חיבורים גמישים אל המשאבות יהיו מגומי תוצרת  .14.6

“VM”  מיש כדוגמת תוצרת או שווה ערך. חיבור תעלות אויר ליחידות יהיה ע"י חיבור ג

“TORRINGEN”  ערך מאושר, יש להגן על החיבור כנגד קרינת השמש. ראה  או שווה

 פרט.

פעם משקל המשאבה כולל  1.5כל המשאבות יותקנו מעל גבי בסיסי בטון שמשקלו לפחות  .14.7

המנוע והמים. מתחת לבסיס הבטון יש להתקין בולמי זעזועים קפיציים כדוגמת תוצרת 

"VM.” 

ות תחובר לריצפה באמצעות בולמי נרת בחדר המכונות: הצנרת המחוברת למשאבתליית צ .14.8

” PC30N“דגם  ” MASON“", כדוגמת תוצרת 1/2זעזועים מניאופרן בעלי שקיעה סטטית 

 או שווה ערך מאושר. ראה פרט.

צנרת בפירים: צנרת העולה לאורך פירים תחובר באופן גמיש אל הקירות באמצעות צמיד  .14.9

  ”FLMCO MAFRO“תוצרת  אל חלקו הפנימי צמוד גומי אלסטי כדוגמתמפח אלסטי ש

 או שווה ערך. לאחר גמר התקנת הצנרת יאטמו הפתחים במפלס הריצפה ע"י קבלן ראשי.

מעבר צנרת ותעלות אויר דרך קירות: במעבר צנרת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות  .14.10

שרוולי פח ולמלט במלט את מ"מ. את הגומי יש לעטוף ב 10בגומי ארמפלקס בעובי 
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הרווחים בין הצינור לקיר. במעבר תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלות בגומי 

 ווחים בין התעלה לקיר. ראה פרט.מ"מ ולמלט במלט את המר 10ארמפלקס בעובי 

 ביצוע מעבר תעלות וצנרת כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. .14.11

בתעלות בחתכים ובאורכים כמפורט בתכניות.  משתיק קול: הקבלן יתקין משתיקי קול .14.12

או שווה ערך מאושר. במחיר   ”M“המשתיקים יהיו כדוגמת תוצרת "ח.נ.א." דגם 

שתיק נגד חדירת רעש ובידוד פנימי של מעטפת המשתיק. המשתיק כלול איטום פתח המ

 מחיר המשתיק בהתאם לנפחו וביחידות של מ"ק.

 שלוט .15

ל ציוד במערכת כגון: מפסקים, לחצנים מנורות סימון, על הקבלן להתקין שילוט ליד כ .15.1

 ממסרים ומאבטחים, יחידות מיזוג אויר, משאבות, מפוחים.

חרוט כתובים לבן על גבי שחור. תוכן הסימון יהיה כפי שיאושר על  השלטים יהיו מבקליט .15.2

 ידי המפקח. חיבור השלטים על ידי מסמרות בלבד.

מפרט הטכני הכללי לרבות הדבקת חיצי כיוון זרימה סימון הצנרת יהיה בגוונים בהתאם ל .15.3

 וציון לסוג הנוזל והמערכת.

 עבודות חשמל .16

 עבודות חשמל .16.1

בכפיפות לחוק החשמל ולתקנות ולדרישות במפרט כללי כל עבודות החשמל יבוצעו  .16.1.1

 לעבודות חשמל.

 מנועים: הקבלן יספק וירכיב מנועי חשמל עבור כל הציוד. המנועים יהיו לפעולה בזרם .16.1.2

הרץ. המנועים יהיו בעלי יכולת עמידה בפני  50וולט ותדירות  380חילופין תלת פזי 

ר. המנועים ייבחרו לפעולה שקטה ללא התחממות ית 50%עמסות יתר רגעיות בשיעור 

ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע. לפני הזמנת המנועים חייב 

 ג המנועים המוזמנים.הקבלן לקבל אישור היועץ לגבי יצרן וסו

תוכניות יצור לוחות: לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים  .16.1.3

 תוכניות יצור מפורטות: 

 ן להתחיל ביצור הלוחות לפני קבלת אישור המפקח לתוכניות.אי .16.1.3.1

 .  A3בפורמט סטנדרטי   1:10התכניות בק"מ  .16.1.3.2

 נפרד ללא דלתות.התוכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, וב .16.1.3.3

 קווי של כל הלוחות, לרבות לוחיות הפעלה מרחוק.-תרשים חשמלי חד  .16.1.3.4

 דיםתרשים פיקוד מפורט עם מספור כל המהדקים והגי .16.1.3.5

 תוכניות מבנה הלוחות. עם ציון מפרט הצביעה והגוון הסופי. .16.1.3.6

 פרוט הציוד. .16.1.3.7

 רשימת השלטים בלוחות השונים. .16.1.3.8

חות החשמל אל כל המנועים ומכשירי הקבלן יתקין את החיווט החשמלי הדרוש מלו .16.1.4

 הוויסות על אביזריהם השונים.

 שווה ערך.צינורות החשמל הגלויים על הקירות יהיו צינורות "מרירון" או  .16.1.5
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צינורות החשמל מחוץ למבנה והגלויים לאטמוספירה יהיו צינורות משוריינים  .16.1.6

 מגולוונים.

 סיום הצינורות לאביזרים יהיה בצינורות גמישים. .16.1.7

 בלבד. XLPEעשויים  N2XYקן החשמל יבוצע בכבלים כל מת .16.1.8

ומן המוליכים יהיו בצבעים שונים, כל חוט יהיה מסומן בתג מסופרר בשני קצותיו ויס .16.1.9

 בתכניות החיווט בהתאם.

כל הזנות החשמל ליחידות מיזוג האויר במבנה ינותקו בשעת פרוץ שריפה במבנה.  .16.1.10

שריפה אשר יותקנו ע"י אחרים, הפסקת ההזנה תהיה באמצעות גלאי עשן או גלאי 

ומגע בלוח ע"י קבלן מיזוג. בנוסף, יותקן בכל יט"א תרמוסטט, אשר יפסיק פעולת 

 מ"צ. 50-פרטורה תעלה מעל להיחידה, כאשר הטמ

 הקבלן יתקין עבור כל מדחס קבל לשיפור מקדם הספק, לרבות מגען, הגנה, נורה ובורר. .16.1.11

 

ק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות קבלה של הקבלן ידאג להזמנת בודבדיקה ואישור:  .16.2

הבודק עבודות ולוחות חשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש על ידי 

ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת המתקן ע״י הבודק. על הקבלן להביא בחשבון 

שתהליך הבדיקה יעשה בשלבים ללא תמורה כלשהיא. הבודק יקבע ע״י המזמין ע״ח 

 בלן.הק

 הזנת מנועים:  .16.3

כ.ס. תהיה ישירה לקו. מנועים מעל הספק זה יותנעו ע״י  5,5התנעת מנועים עד  .16.3.1

כ״ס יהיו מטיפוס דיגיטלי.  30מתנע רך כדוגמת תוצרת ״סולקון״. מתנעים מעל 

הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש  מתנעים יכללו מגענים,

 .הפזות. המתנע כולל מגען עוקף

מתוצרת ״אושפיז״ סימנס, או ברוק  IP55 V400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  .16.3.2

למנועים  IE4יעילות  -קרומפטון או לירוי סומר מערב אירופאית או אמריקאית 

ליתר המנועים. מנועים החל משלושה כ״ס ומעלה  IE3 -מותנעי וסת מהירות ו

יפוף בנפרד. לכל המנועים יצוידו בהגנה תרמית אינטגרלית ע״י תרמיסטורים לכל ל

עם הלוח יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק הזרם במקרה של  שאינם בקשר עין

 טפול במנועים. 

יותנעו באמצעות וסת מהירות כדוגמת תוצרת חברת דנפוס  -כל מנועי מפוחי י.ט.א  .16.3.3

במחיר הלוח. הוסת יכללו משנקים הוסת כלול לפחות. מחיר  96%עם נצילות של 

ם יבטיחו שלא יכנסו לרשת רמוניות פנימיים בכניסה וביציאה. המסנניומסנני ה

הפרעות בהרמוניות הגבוהות. מחיר המסננים כלול במחיר   5% -החשמל יותר מ

מערכת החשמל. הלוח יכלול סידור להפעלת המנוע ידני באמצעות בורר עוקף וסת 

ת למנוע יהיו )חיצוני(. גם במצב זה יהיה המנוע מוגן כנדרש. הכבלים מהווס

ים תבוצע על פי הוראות היצרן ובאיזור מאורר מסוככים כנדרש. התקנת הוסת

היטב. בחדרי מכונות הוסתים יותקנו בתאים מיוחדים בלוחות החשמל או גלוי על 

 לפחות. IP56במידה והוסת יבוצע במארז  הקיר
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 פיקוד .16.4

ט ותכלול מערכת הפיקוד תהיה מושלמת על כל פרטיה בהתאם לשרטוטים ולמפר .16.4.1

 לפעולה תקינה של המערכת.את כל האביזרים הדרושים 

המערכת תותקן בהתאם להמלצות היצרן. הציוד ותוכניות הפיקוד יקבלו אישור  .16.4.2

 מוקדם של המפקח.

 מעגלי הפיקוד יובדלו ממעגלי הפעלה ויוזנו על ידי טרנספורמטור נפרד. .16.4.3

 לוחות חשמל .16.5

 ראה פרק מיוחד תיאור פרטני של הלוחות. .16.5.1

נעים יצוידו במפסיקים אוטומטים עם מגעי עזר כנדרש לפעולה אוטומטית המת .16.5.2

קילו אמפר לפחות, ומצוידים בממסרים נגד יתרת זרם.  15ומיועדים לזרמי קצר של 

המגענים והממסרים יהיו תוצרת "טלמכניק" צרפת או שווה ערך מאושר והמותאמים 

 לות.פעו( מיליון 3ולשלושה )  AC3לגודל המנועים לאפיין 

הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה, מנורה ירוקה לציון פעולה  .16.5.3

תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה. כל מנוע או אביזר הפעלה יצויד 

 במ"ז בורר פקוד בעל שלושה מצבים: הפעלה, ידני או אוטומט.

 וולט מוארק. 230/24או  230/230כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור  .16.5.4

המהדקים יהיו מסוג מהדקי שורה, מטיפוס לחץ שטח על המוליך )ולא רק על ידי בורג(,  .16.5.5

פסי דין  25%עם סימון על גבי מהדק. לא יהיו מהדקים מעבר לדלת. הקבלן ישאיר 

 ריקים להתקנת ציוד בעתיד.

. גנהלא יעברו כבלים בתוך הלוח אלא לצד הלוח. המכשירים על הדלת עם כיסוי ה .16.5.6

 ס"מ לפחות. 20/30/3בדלת יותקן תיק לתוכניות מידות הכיס יהיו 

 אמפר גלאי אש בלוח 63הקבלן יתקין בלוחות מעל  .16.5.7

מ"מ לפחות. יותקנו  2מבנה הלוחות:  הלוחות ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  .16.5.8

מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. על הדלתות יותקנו אך ורק 

בא: ידיות מצמד למפסקים  ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ד ההציו

ובוררים למערכות הפיקוד. הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד + צבע סופי אפוקסי 

 בשיטה אלקטרוסטטי בגוון קרם בהיר באם לא צויין אחרת

הצפה בגז ת באמפר  מערכת גילוי  וכיבוי אש אוטומטי 100הקבלן יתקין בלוחות מעל  .16.5.9

PM 200המערכת תותקן בהתאם בהתאם למפורט בהנחיות ה ,- NFPA  2001מספר 

 .  הגלאי ומערכת הכיבוי כלולים במחיר הלוח.

 הפעלה ויסות ומסירה .17

הפעלה: עם סיום העבודה על הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של  .17.1

ימי המבחן ידריך הקבלן את  10מהלך המערכת. בימים לבדיקת הפעולה התקינה של  10

המזמין על אופן פעולת המערכת לרבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל הנדרש 

 להפעלה נכונה של המערכת.

בדיקה וכוון: מערכת תעלות ומפזרים ייבדקו לתפוקה נדרשת, טבלת כמויות האוויר של כל  .17.2

תימסר למפקח עם ציון הכמויות  דדה בפועלהמפזרים ותריסי אויר חוזר וצח כפי שנמ
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ומהירות זרימת אוויר לפני קבלת המתקן על ידי המפקח. כל המנועים ייבדקו בעומס מלא 

 וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר זרם.

ימי המבחן, יזמין את המפקח  10מסירה: כאשר החליט הקבלן שעבודתו הסתימה, כולל  .17.3

עותקים של חוברת אחזקה והפעלה  4הקבלן  ירה ימסורוימסור לו את המתקן. בעת המס

 של המתקן. החוברת תכלול:

 הסבר כללי של המתקן. .17.3.1

 תיאור פעולה ובקרה. .17.3.2

 הוראות הפעלה. .17.3.3

 הוראות אחזקה. .17.3.4

 תוכניות חשמל מעודכנות. .17.3.5

 קטלוגים של כל הציוד והאביזרים. .17.3.6

ת כל המערכותכניות עבודה סופיות ומדויקות כפי שבוצע בפועל. התוכניות יכללו את  .17.3.7

 אשר סופקו ע"י הקבלן.

יכלול: שם מבצע הבדיקה, תאריך, שעה, טמפרטורה יבשה חוץ, טמפרטורה דוח הפעלה  .17.4

 לחה חוץ.

 כל המנועים ייבדקו לזרם בעומס מלא וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר זרם. 

 לכל מנוע יש לציין: 

 זרם מנוע רשום.   

 זרם מנוע נמדד.             

 כיוון מאמ"ת מנוע             

 (100%לכול מדחס יש להוסיף: )המדחס בפעולה מלאה  

 טמפרטורת כניסת מים.  

 טמפרטורת יציאת מים.  

 לחץ יניקה.  

 לחץ דחיסה.  

 לחץ פרסוסטט גבוהה.  

 לחץ פרסוסטט נמוך.  

 לחץ פרסוסטט שמן.  

 רגש זרימה חיצוני.  

 טמפרטורה רגש קפיאה חיצוני.  

 גופי חימום:

 זרם רשום.  

 זרם נמדד.  

 כיוון מאמ"ת  

 ביט"א יש לרשום:

 טמפרטורה תרמוסטט בטחון.  

 מפל לחץ לפרסוסטט הבדלי על המסננים.  

 בדיקה מפסק זרימה.  

 טמפרטורה יבשה בחדר.  
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 טמפרטורה לחה בחדר.  

 הגנה מפני התפשטות אש .18

 .1001מיזוג אויר תותקן מחומרים  בלתי דליקים לפי ת"י מערכת  .18.1

ויעמדו בסיווג  921-ו 755חומרי הבידוד לצנרת והתעלות יהיו בלתי דליקים כנדרש בת"י  .18.2

V.3.3  לפחות. הקבלן יעביר למפקח את תויות הזיהוי(NAME PLATE)  של חומרי

 הבידוד לאישור.

ציוד מיזוג האויר מפקודה אשר תתקבל  הקבלן יתקין מגע יבש בלוחות לצורך הדממת כל .18.3

אש במבנה. עם "נפילת" מתח בלוח מזוג אויר, יופעלו אוטומטית מדפי ממערכת גילוי ה

 האש.

ס"מ  12מעברי צנרות )חשמל, גז, מים( יאטמו בין קומה לקומה ע"י תקרות בטון מזוין  .18.4

 בלן מיזוג.לפחות תוך השארת שרוולים מינימליים לצנרת ע"י קבלן ראשי באחריות ק

יחסמו לאחר ההתקנה בחומרים בלתי דליקים חדירת צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות אש  .18.5

 בעלי עמידות אש ש"ע לאלמנט אותו הם חודרים, ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן מיזוג.

 הגנה מפני אש. ראה גם סעיף לוחות חשמל וסעיף מערכת תעלות. .18.6

 

 

 וכיבוי אש:מערכת פיקוד, בקרה, גילוי  .19

ע כחלק מעמדת פיקוד הכבאים, רכזת גילוי אש ועשן ראשית לבנין, תמוקם בקומת הקרק .19.1

 מיקום סופי יקבע ע"פ תכנית הבטיחות.

 

 רפפות אוורור  .20

 30רף -מערכת תריסי אוורור עם שלבי אלומיניום קבועים כדוגמת ממערכת קליל .20.1

על פי הגדרת האדריכל או שווה ערך ותותקן בפתחים בנויים  50רף -או קליל

ידות אחרות במישור ובמיקום המיועדים לכך ו/או משולבים בקירות מסך או ביח

 המתוכנן על פי התכניות.

יות האדריכל ויותאם לקווי פריטי קירות המסך, מצלול הרפפות יהיה מותאם לתכנ .20.2

 החיפויים ופריטי המעטפת הסמוכים אליו ויותקן במישור המתוכנן.

פרופילי ההצללה יחוברו אל מסגרת אלומיניום היקפית בעזרת בורגי נירוסטה  .20.3

עזרת מחזיקים יעודים. מסגרת האלומיניום תחובר אל פרופילי מסגרת סמויים וב

פוי הפח כמתואר בשרטוטים. לא יישארו פרופילים חלולים החלון ו/או אל חי

 הפתוחים מהצד.

פרופילי ההצללה ימוקמו בחפיה אחד מעל השני כך שממבט אופקי יראה רק קו  .20.4

זה שלא יאפשר חדירת מים אחד לכל פרופיל. המרחק בין פרופילי ההצללה יהיה כ

ישור יועצי מערכות אופקית אך יאפשר אוורור מקסימאלי. יש לקבל את הנחיות / א

 ומ"א ויועץ בטיחות לספיקת האוורור ו/או שחרור עשן הנדרשת.

במקום בהם מותקן תריס האוורור בצמוד למפוח ו/או להתקן אוורור אחר, יאטם  .20.5

מ"מ ויחובר בצורה אטומה  2ולוון בעובי כל שטחו הפנימי של התריס על ידי פח מג

 מ"א ומתכנן המפוחים.לצינור הפלטה של המפוח על פי הוראות יועץ 
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מצדם האחורי של פרופילי הרפפה ובתוך המסגרת ההיקפית תותקן בצורה מתוחה  .20.6

מ"מ כל אחד,  0.18גידים בעובי  6ומקבילה רשת נגד ציפורים עשויה מפוליאתילן, 

 מ"מ.  1919Xבגודל עם עיניים מרובעות 

 

 מערכת תעלות ובידודה .21

.  1506,  1505בהתאם למפרט הכללי סעיפים הקבלן יבצע מערכת תעלות מבודדות  .21.1

 על כל חלקיו. 1001ותקן ישראלי ת"י 

 כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושם מידה פנימית של התעלה. נטו למעבר אויר. .21.2

של שינוי הנובע מאי התאמה הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה  .21.3

 ל אישור המפקח.בבניין, או כתוצאה משינוי בבניין, על הקבלן לקב

בזמן הבנייה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע  .21.4

 חדירת לכלוך ומכרסמים.

כל התעלות המותקנות בחוץ על הגג והגלויות למזג אוויר, יאטמו נגד חדירת מי גשם  .21.5

ל יד איטום כל התפרים במסטיק אפוקסי. כל התפרים יהיו בתחתית התעלה למנוע ע

חדירת מים. התעלות יצבעו בצבע לבן " פוליגג משוריין" של "טמבור" זאת לאחר 

הכנת הפח לצבע הכולל ניקוי מכני, הורדת ברק, חספוס, צבע יסוד "גלווקוט" ורק 

שלא יעמדו עליהן מים. התעלות  אחריו פוליגג משוריין. הרכבת התעלות תעשה כך

 2.0ן קשיחה בלתי דליקה, בעובי יבודדו בבידוד אקוסטי מסיבי זכוכית בעל דופ

 אינטש.

של המפרט הכללי. תעלות  1505מערכת התעלות ללחץ נמוך תהיה כמתואר בפרק  .21.6

המיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקפלות. עובי הפחים וסוג 

יו כמפורט בתוכניות ובהתאם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלויות )גם אם לא התפרים יה

 בתוכנית( יורכב מדף מפלג )ספליטר(. הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה. מסומן

במשך שעתיים  C 250°תעלות לפינוי עשן יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .21.7

ך, או לחילופין מתעלות פח מגולוון לפחות. התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתו

במשך שעתיים כדוגמת  C 250°מ"מ חיבור אוגנים. עם אטמים העומדים ב  1.25בעובי 

 או שווה ערך מאושר. CPS 210DAאו   GOOD METALחבל דמוי אסבסט של חברת 

במשך  C 250°ו מחומרים העומדים בטמפרטורה של  תעלות יניקה ממנדף: יהי .21.8

עלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך וכן יהיו מצופות בשתי שעתיים לפחות. הת

 קרומי( וורוד בכל מקום שיעברו בתוך חלל מבנה.-שכבות גבס )דו

 1.0בידוד תרמי לתעלות: הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בלתי דליקות בעובי  .21.9

ט של המפר 15061טיפה של נייר אלומיניום לחסימת אדים כמתואר בפרק אינטש, וע

 הכללי.

בידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית )בעל דופן קשיחה( מוגן נאופרן  .21.10

ק"ג למ"ק לפחות, בלתי דליק שעומד  32", במשקל מרחבי של ductlinerמותז, מסוג "

לתעלות  2אינטש לתעלות פנימיות ובעובי " 1.0לפחות, בעובי  5.3.3בדרגה  755בת"י 

 של המפרט הכללי. 15068בחוץ .כמפורט בסעיף 

חדירה דרך הגג: כל החדירות יאטמו בעזרת פעמון פח מרותך בכל היקף התעלה  .21.11

 כמפורט בתוכניות.
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תליות וחדירות דרך התקרה והקירות: כל התעלות תתלינה בעזרת תליות ברזל, זוויות  .21.12

 ורט בתוכניות.ובורגי תליה, כמפ

ללים, יש לבצע איטום בהיקף חדירת תעלות דרך מחיצות: למניעת מעברי רעש בין ח .21.13

חדירת התעלות במחיצות השונות ע"י דחיסת צמר סלעים / זכוכית ומילוי במרק 

 אלסטי כמפורט. האיטום יבוצע גם במעבר צנרת גז וחשמל.

יב את כל המפזרים כפי מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר: על הקבלן לספק ולהרכ .21.14

ת מפזרי האוויר, כי סוג המפזר גודלו שסומן בתוכנית, על הקבלן לוודא לפני אספק

 ועוצמת הרעש מתאימים לכמות האוויר שעליו לספק.

אין להתחיל כל עבודות הקשורות בתעלות אוויר לפני קבלת תוכניות תיקרה אקוסטית  .21.15

ורות למיקום מפזרים וגרילים מאושרות וחתומות על ידי האדריכל עם מידות בר

על מערכות נוספות בחלל כגון תאורה, ביוב בתקרה. יש לקבל את כל האינפורמציה 

 ומים.

מדפי וויסות אוויר: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכניות. המדפים  .21.16

ח יהיו אוטומטיים או ידניים. המדפים יהיו מדגם רב כפות בעלי תנועה נגדית עשויים פ

. המדפים יבטיחו מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסבים מטפלון 1.5מגולוון בעובי 

אטימות מוחלטת. המדפים יסופקו עם אוגנים, אטמים וחיזוקים להתקנה מושלמת. 

מדפים להפעלה ביד יותקנו עם סידורי נעילה ושילוט לציון מצב פתיחה. מדפים 

 ות ומנופים מתאימים להנעת המדפים.להפעלה אוטומטית יצוידו בבסיס למנוע, זרוע

מיזוג אוויר עוברת דרך קיר או ריצפה המהווים מדפי אש: בכל מקום שבו תעלת  .21.17

אלמנט הפרדה לאגפי אש יקבע "מדף אש" לסגירה בעת גילוי אש בבניין. התקנת המדף 

עשויים  1001היא חובה גם אם לא סומן בתוכניות. מדפי האש יהיו כמפורט בת"י 

עמידים לאש למשך שעתיים לפחות. סגירתם תהווה חסימה מוחלטת  מאלמנטים

בר אויר לקטע המוביל. מדפי האש יותקנו בתעלות באופן אשר יאפשר בקרה, למע

וולט  220וולט או  24טיפול ואחזקה. המדף מסוג מדף ממונע הנפתח עם אספקת מתח 

לתעלות ” FKA“דגם  ” TROX“ונסגר בהפסקת המתח למדף. כדוגמת תוצרת  

המדפים יקבעו לתעלות עגולות, או שווה ערך מאושר. ” FRL“מלבניות ודגם  

 לאלמנטים קונסטרוקטיביים בבניין.

 הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה. .21.18

חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר עבור  .21.19

ס"מ. מחוזקות  10רצועות "אקסלון" ברוחב חיבורים גמישים. חיבורים גמישים יהיו מ

משני ציידי הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של מפעל מוכר  ס"מ 3עם סרגלי פח ברוחב 

דין" או שווה ערך מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או כל תעלה עם -כדוגמת "דורו

 אויר קריש להוסיף בידוד של ע"ג הגמיש.

ם מאלומיניום משוך תוצרת "מפזרי יעד" או מפזרי אויר וגרילים למיניהם יהיו עשויי .21.20

רי זרימה ומדפי ויסות מטיפוס להבים מנוגדים. המפזרים שווה ערך מאושר, עם מיש

ייצבעו על פי דרישת האדריכל. העבודה בסעיף זה כוללת התקנת משקוף עץ עבור כל 

 מפזר או גריל אוויר המותקן בקיר.
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של להבי הכוונה הניתנות לוויסות בלתי מפזרי אוויר קיריים יהיו בעלי שתי שורות  .21.21

להבים אחוריים אופקיים כדוגמת "מפזרי יעד", תלוי להבים קדמיים אנכים ו

   AS/Rדגם

. עם ווסת כמות TK/R מפזרי אוויר תיקרתיים יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם .21.22

 אויר כלול במחיר המפזר.

מעלות  45ם קבועים בחזית של שבכות אוויר חוזר או פליטה יהיו עם להבים אופקיי .21.23

 .”HRT“כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם 

 ”.RTP“תריס נגד גשם יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד " דגם  .21.24

סבכת אוויר חוזר ”. RTF“תריס אוויר צח עם מסנן כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם  .21.25

 ”.RTPF“נגד גשם עם מסנן תוצרת " מפזרי יעד " דגם 

תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי של תעלות  .21.26

מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקנת תעלות גמישות במקום  4.5גמישות 

הקבלן יצרף   1001תעלות פח באישור המפקח בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י 

אלומניום גמישות תוצרת אישור מכון התקנים הישראלי. התעלות כדוגמת תעלות 

  ” AMERIFLEX AF 012“  "ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגם

יר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם רשת הגנה כניסת או .21.27

 מ"מ. 13-בעלת פתחים קטנים מ

מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים מחומרים  .21.28

 טן מהתקרה בהם הם מותקנים.שסיווג האש שלהם אינו ק

רך מרבי של תעלות תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, או .21.29

מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקנת תעלות גמישות במקום  4.5גמישות 

הקבלן יצרף   1001תעלות פח באישור המפקח בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י 

ראלי. התעלות כדוגמת תעלות אלומניום גמישות תוצרת אישור מכון התקנים היש

  ”  AMERIFLEX AF 012 “"ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגם  

כניסת אויר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם רשת הגנה  .21.30

 מ"מ. 13-בעלת פתחים קטנים מ

ומרים מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים מח .21.31

 שסיווג האש שלהם אינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.

 

 מפוח צנטריפוגלי .22

יספק וירכיב מפוח יניקה צנטריפוגלי בגודל וספיקה המתוארים בתוכניות. הקבלן  .22.1

 המפוח יהיה מטיפוס כנפיים נטויות אחורה בעל כניסה אחת.

מ"מ  3-, לא פחות מ10מ"מ לפחות למפוח בקוטר עד " 2המפוח ייוצר מפח שחור בעובי  .22.2

בים יהיו . המפוחים במבנה קשיח על חבורי ריתוך וברגים. המס10למפוחים מעל "

 שעות לפחות. 50,000כדוריים מתייצבים מאליהם בעלי אורך חיים מחושב של 

מפורט. הרצועות תהיינה טריזיות התמסורות יהיו תמסורות רצועה או הנעה ישירה כ .22.3

 כדוגמת תוצרת "מגם".

המנוע יהיה סגור לחלוטין, בהספק הנתון בטבלאות ציוד, כדוגמת תוצרת אושפיז או  .22.4

 שווה ערך.
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 וח יצבע בהתאם למתואר בסעיף צביעה.המפ .22.5

 המפוח ייבדק לפני הבאתו לאתר. .22.6

מ' בצד  1מדוד  60dB(a)מפלס הרעש המותר כתוצאה מפעולת המפוח לא יעלה על   .22.7

 המנוע.

מחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה, הנפת המפוח אם הנדרש, התקנה, חיווט, בולמי  .22.8

 הנדרש לפעולה מושלמת. זעזועים, חיבור גמיש, ויסות כמויות אוויר וכל

 

 מפוחי אוורור שירותים ומטבחונים .23

בתוכניות, מפוחים בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק וירכיב, במקום המסומן  .23.1

צנטריפוגליים לאוורור. המפוחים יורכבו על בולמי רעידות קפיציים עם שקיעה סטטית 

. הזנת החשמל למפוחים . מחיר המפוחים יכלול מחיר בולמי הרעידות הקפיציים1של "

למנתק הביטחון.  הפעלת המפוחים תעשה דרך לוחית הפעלה עם מנורות פעולה תקלה. 

ינסטלציה החשמלית ע"י קבלן מיזוג האוויר. צנרת המובילים חיבור הלוחית והא

 וההזנה החשמלית תעשה ע"י אחרים .

 דגם המפוח לפי חברת שבח או שווה ערך מאושר. .23.2

וע ניתנים לצורכי מכרז. לפני הזמנת הציוד על הקבלן לחשב מפל הלחץ והספק המנ .23.3

 ולקבוע את מפל הלחץ והספק המנוע של מפוחים.

 ולל קונסטרוקציה נדרשת וכל המצוין מעלה.מחיר המפוחים כ .23.4

 

 מקרר מים .24

הפעלה ראשונית של מקרר המים באתר ע"י טכנאי מוסמך מטעם יצרן המקרר.  .24.1

ויאשר בכתב כי ההתקנה של הקבלן בוצעה  הטכנאי ימציא דו"ח הפעלה של המקרר

 בהתאם להנחיות יצרן הציוד.

התאמה -ובתכניות. בכל איהקבלן יתקין מקרר מים בהתאם למפורט בטבלאות ציוד  .24.2

בפרטים, תהיה עדיפות בין מסמכים כדלהלן: כתב כמויות עדיף, טבלאות ציוד ואחרון 

 המפרט.

 מקררי המים יכללו משאבות מובנות ביחידה. .24.3

 מ"מ. 0.2, עובי צלעות   .F.P.I 16עות: חמרן בצפיפות מכסימלית  של צל .24.4

 ה, סימון תקלה.מגעים יבשים: הפעלה, הפסקה, סימון פעול 4ביחידה  .24.5

 לפחות. 0.92היחידות עם קבלים לשיפור מקדם הספק  .24.6

 היחידות עם רגש זרימה ומגן קפיאה חיצוניים. .24.7

 יכים.היחידות עם מפסקים חשמליים אוטומטיים וללא נת .24.8

 לוח החשמל עם מפסק ראשי להפעלה חיצונית. .24.9

 

 צנרת מים קרים/חמים .25

התקנת צנרת מים קרים בהתאם למפרט הכללי, השרטוטים, וכתב הכמויות. הקבלן  .25.1

ירכיב את הצנרת בצורה מקצועית בהתאם להמלצות היצרן. כל הצנרת תותקן במקביל 

אקצנטריים. התחברות של או בניצב לקירות. שנויים בקוטר יעשו באמצעות מעברים 
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נת לאפשר פירוק נוח ומהיר של פרטי הציוד השונים תעשה באמצעות אוגנים, על מ

 בכוון הזרימה. 0.2%הציוד. הצנרת תותקן תוך שמירה על שיפוע  

כל הצנרת האופקית תהיה תלויה מן הגג או צמודה לקיר על ידי אביזרי תליה  .25.2

יזרי התליה יקבעו במרחקים אשר יבטיחו מגולוונים בהתאם לתוכניות המצורפות. אב

יחד עם זאת יאפשרו התפשטות והתכווצות של קשיחות מספקת וימנעו שקיעות, ו

 המערכת.

 ללא תפר. 40כל צנרת המים הקרים תהיה מצינורות פלדה סקדול  .25.3

הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים והברזים עבור המערכות כפי שסומנו עקרונית  .25.4

 ו בדרישות, על מנת לווסת ולבקר את הזרימה בכל מערכות הצנרת.בתכנית, במפרט א

כל הצינורות ינוקו באופן יסודי מבפנים ומבחוץ להסרת חלודה ולכלוך. מבחוץ הצנרת  .25.5

תיצבע ע"י שתי שכבות צינכרומט. מבפנים ימשחו הצינורות בשמן. הצינורות יגיעו 

 נקיים וסגורים בפקקים למניעת חדירת לחות ולכלוך.

יתוך בהתאם ור הצנרת יעשה ע"י ריתוך חשמלי או באמצעות אוגנים. תהליכי הרחב .25.6

 לדרישות התקן הישראלי. הרתכים שיועסקו בעבודה יהיו בעלי הסמכה ע"פ ת"י.

בעת ביצוע הרכבה וריתוך קווי הצנרת יש לדאוג לניקיון מרבי. כל ריתוך ינוקה מסיגים  .25.7

מהצד הפנימי והחיצוני. לאחר  ויעבור הקשות בפטיש כדי להסיר שיירי שלקה

 ם באמצעות אויר דחוס.ההקשות יש לסלק את שהלקה והסיגי

 בכל המקומות הגבוהים יש להתקין ברזים אוטומטיים לשחרור אויר. .25.8
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 בידוד צנרת מים קרים/חמים .26

אין לבודד צנרת במקום הריתוך/החיבור לפני קבלת אישור המפקח על ביצוע בדיקת  .26.1

 לחץ.

ל הגג או מחוץ למבנה תבודד בפוליאוריטן מוקצף בתוך שרוול פח כל צנרת המים ע .26.2

מ"מ. הפח צבוע בצבע לבן, עובי הבידוד כמפורט. במקום התמיכה  0.6מגולוון בעובי 

 תיקבע טבעת חומר בידוד קשיח, על מנת להבטיח את העברת כובד הצינור לתמיכה.

ים בעובי כמפורט אשר כל צנרת המים במבנה באזורים לא ממוזגים תבודד בצמר סלע .26.3

ם תוספת סיליפס נגד הזעה אשר תצבע לבן מ"מ ע 0.6תוגן בתבנית פח מגולוון בעובי 

 בגמר העבודה.

 -צנרת במבנה באזורים ממוזגים תבודד בשרוול וידופלקס. גמר עם סרט הדבקה מ .26.4

P.V.C.   50%בחפיפה . 

ידוד קשתות, בידוד צנרת יימדד במטרים לאורך ציר הצינור. כל תוספת עבור ב .26.5

 קוטר.הסתעפויות וכד'. להלן טבלת הבידודים לפי מיקום ו

 

בתוך המבנה באזורים לא  חדר מכונות או גלוי על הגג מקום

 ממוזגים

 בתוך המבנה באזורים ממוזגים

 גמר עובי חומר גמר עובי חומר גמר עובי חומר קוטר

פוליאוריטן  "2עד 

 מוקצף

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

 צבוע

טמפ דואל

)צמר 

 סלעים(

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

ציפוי 

 סיליפס

וידופל

 קס

  p.v.cסרט  אינטש¾ 

חפיפה 

50% 

2”-3” " 2” " " 2” " " 1” " 

4”-8” " 2” " " 2” " " 1” " 

 

 בדיקת לחץ .27

עם גמר הרכבת הצנרת ולפני חיבורה למשאבות ולמתקן הקירור יש לבצע שטיפת  .27.1

ביצוע השטיפה, יש לבצע בדיקת לחץ טין. לאחר המערכת עד שהמים יצאו נקיים לחלו

השעות  24שעות. אם במשך  24אטמוספירות ויוחזק  במשך  8-למערכת. הלחץ יועלה ל

אטמוספירה ולא התגלו דליפות מים, יזמין הקבלן  1/2-לא הייתה נפילת לחץ גדולה מ

פחות שטיפות ל 2את המפקח לקבלת אישור על בדיקת הלחץ. לאחר מכן יבצע הקבלן 

ק זיהומים ושאריות ריתוך מהצנרת. השטיפה תתבצע במים בלחץ גבוה. רק לסילו

 לאחר קבלת מים צלולים יזמין הקבלן את המפקח לאישור ניקיון הצנרת.

 לאחר הבדיקה יסיים הקבלן את עבודות הבידוד וחיבור המערכת. .27.2

 שסתומים, מגופים, מסננים ואביזרים .28

אינטש יהיו בהברגה עם רקורד  2ה על שאינו עול ברזים ואביזרים לצנרת מים בקוטר .28.1

 אינטש האביזרים יהיו מצוידים באוגנים. 2לפרוק הציוד. מעל 
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כל הברזים יהיו עם ראש מוגבה לאפשר בידוד. האביזרים יהיו עם מושבים ודסקיות  .28.2

 הניתנים להחלפה.

ית ותו אינטש ומעלה יהיו מגוף פרפר תוצרת "רפאל" תמסורת חלזונ 3מגופים מקוטר  .28.3

 מהדגם המתאים למים קרים/חמים עם סימון פתוח/סגור. תקן

אטמוספירות, עם  12אינטש ומטה יהיו כדוריים בנויים ללחץ עבודה של  2-1/2מגופים  .28.4

 כדורים מפלב"מ ואטימת טפלון תוצרת הבונים או שווה ערך מאושר.

 חוזרים יהיו מטיפוס שקט עם קפיץ מועמס.-שסתומים אל .28.5

מש'.  40שאבה, המסננים עם סל סינון מפלב"מ רשת סינון לפני כל מ מסננים יותקנו .28.6

 אטמ' תוצרת רפאל או שווה ערך מאושר. 10מותאמים לעבודה בלחץ 

 חיבור צנרת נחושת יעשה ע"י אביזר דיאלקטרי. .28.7

. לפי 4מנגנון ובורדון של " 4מדי לחץ מסוג תעשיתי )לא מיני במארז מוגדל( בקוטר " .28.8

  EN 837-1 תקן 

 סינון אב"ככת מער .29

 על הקבלן לוודא באתר את הפתחים והמידות לצורך התקנת  המערכת באתר. .29.1

"תיבת נח", או שווה ערך  -מערכות הסינון יהיו כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל"  .29.2

ובהתאם  4570מאושר.הקבלן יתקין מערכות  בהתאם לתוכניות ולדרישות ת"י 

 נות . לרבות תקופת השירות והבדק.חרולדרישות הנחיות ותקנות של פיקוד העורף הא

החלפות אוויר בשעה  2מק"ש לאדם או  6יחידות הסינון יספקו אוויר מסונן בחרום  .29.3

 לפחות.

 החלפות אוויר בשעה לפחות. 6מק"ש לאדם או  12במצב אוורור המערכת תספק  .29.4

מ"מ מים בהתאם להנחיות  14הקבלן יתקין שסתומי על לחץ אשר ישמרו על לחץ של  .29.5

 העורף.וד פיק

 כניסת אוויר דרך שסתום הדף ותא התפשטות.  .29.6

 באחריות הקבלן לוודא מעבר של כל הציוד לממ"ד. .29.7

באחריות קבלן הבניין לבצע שרוולים בקירות עבור המערכות השונות, באחריות קבלן  .29.8

המיזוג לוודא מעברים תקניים לפי דרישות פיקוד העורף עבור מערכות מיזוג אוויר 

וקיימת אי התאמה בין דרישות מפקדת העורף, או אי התאמה בין במידה וסינון. 

התוכניות לביצוע בשטח, באחריות קבלן המיזוג לדווח בכתב למפקח ולמתכנן על 

מהות הליקויים ,   ליקויים אשר ימצאו בשלב ההפעלה או המבחנים )הטסטים( יהיו 

 באחרית של קבלן המיזוג.

 תקני. MCTדרך שרוול תעבור צנרת גז וחשמל למיזוג אוויר,  .29.9

כניסת אוויר צח דרך שרוול תקני עם אוגנים, הקבלן יספק אוגן עיוור אטם ברגים   .29.10

ואומים לצורך פירוק ואיטום הפתח בזמן חרום )כיפתור( כל ציוד האטימה יתלה 

 בצורה מסודרת ליד השרוול.

 גנים.כניסת אוויר ופליטת אוויר למערכות הסינון  דרך שרוול תקני עם או .29.11

הפעלת המערכת בצורה ידנית או ע"י מנוע חשמלי, הקבלן יוודא הזנת חשמל ח"ח  .29.12

 והזנה חיונית בעת הפסקת חשמל.

בדיקת אטימות: באחריות קבלן המיזוג בתאום עם קבלן הבניין לבצע בדיקת אטימות  .29.13

פסקל ללא בריחת אוויר, הקבלן  120בסיום העבודה. על המעטפת להחזיק לחץ של 
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ב של תקינות המערכת עליו חתום הקבלן וספק הציוד. ביצוע ור בכתיגיש איש

 הבדיקות והוצאת הדו"ח כלולים במחיר הציוד ולא תשולם בגינם כל תוספת תשלום. 

 מערכת וי.אר.אף. .30

 כללי:  -התקנת צנרת, בדיקות והוספת גז  .30.1

חייבות לעבור שלושה שלבים של  VRFמערכות מיזוג  אישורי שלבים: .30.1.1

ושר של היצרן. השלמת שלושת השלבים מזכה את ציג מאבדיקה ע"י נ

 שנות אחריות. להלן השלבים: 3-הלקוח ב

בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לודא שהוא תואם  .30.1.2

 את רשימת הרכש המאושרת על ידי המתכנן.

 בדיקת הצנרת לפני כיסויה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .30.1.3

 ויסותה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק.רצתה והפעלת המערכת, ה .30.1.4

 

 צנרת: .30.2

צנרת בין המעבה למאייד מנחושת בקוטר בהתאם  למפורט בטבלת צנרת  .30.2.1

 נחושת.

הצנרת ללא תפרים עשויה נחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן  .30.2.2

C1220T-OL. 

 הצנרת תהיה מחוברת ע"י הלחמה בכסף או קופרטקס. .30.2.3

 תיקני )ולא כיפוף ביד(. כפופים בצנרת רק בעזרת מכופף צנרת .30.2.4

 מספר הכיפופים מינימלי ובהתאם לתכניות. .30.2.5

 3/4בקטרים " יהיו בצורת מוטות. צנורות 3/4הצנורות בקוטרים מעל " .30.2.6

וקטנים ממנו יהיו ממוטות או צנרת גמישה בתנאי שהיא עומדת בשאר 

 הדרישות.

הצנרת באתר תאוחסן במקום נקי ומוגן מפני פגיעה. כל קצוות הצנרת  .30.2.7

טמו באופן שימנע חדירת לכלוך/לחות. צנור שנחתך יאטם בקצהו מייד יא

 לאחר החיתוך.

כל אביזר בעזרת מישחולת לפני התחלת ההתקנה יש לנקות כל צינור ו .30.2.8

 ולוודא שהוא נקי לחלוטין.

 התקנת צנרת: .30.3

התקנת הצנרת תעשה בתואי חסכוני, בקווים ישרים ככל האפשר למעט  .30.3.1

 פיתולים נדרשים כמפורט.

מקום של חדירת צינור דרך חלק בנין, כגון קיר, קורה או תקרה יותקן  בכל .30.3.2

ר דרך הגג יורכב גם שרוול מתאים להעברת הצינור ולאטימה. לחדירת הצינו

פעמון הגנה נגד גשם או לפי פרט מתכנן. שרוול מעבר דרך תקרה יבלוט מעל 

 ס"מ. 2פני התקרה 

ן הגובה ותנועה צירית של המתלים לצינורות יהיו מטיפוס המאפשר את כיוו .30.3.3

מ"מ, באורך  1.5הצינור. צינור מבודד יוגן במקום המתלה בפח מגולוון בעובי 

שיקיף את מחצית הצינור. מגן הפח יהיה מעוגל בקצותיו ס"מ,  10מזערי של 

בכדי למנוע פגיעה בבידוד ויותקן כך שימנע התכווצות הבידוד. המרווח בין 
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מ' לקו אנכי. כל צינור בלתי מבודד  3ו אופקי, מ' לק 2.5המתלים לא יעלה על 

 2הנתמך במתלה יופרד ממנו באמצעות עטיפת לבד, או גומי סינטתי בעובי 

 מ. יש למנוע מגע קשיח בין הצינורות והמבנים.מ"

התקנת צינור בקיר תהיה בתוך חריץ חצוב מוגן ע"י כיסוי פח מגולוון שטוח  .30.3.4

 מ"מ. 1.5בעובי 

גבי הרצפה או תלויה מהתקרה ובכל מקרה תהיה  הצנרת תהיה מונחת על .30.3.5

מעוגנת לאורך מהלכה ב"שילות" )חבקים(  תואמות, מוגנת בכיסוי פח 

 מ"מ, כאשר היא מותקנת על הרצפה או הגג. 1.5בעובי מגולוון 

יהיו על ידי הקיטים המתאימים המוגדרים בתכניות ובטבלת  T-יציאות ה .30.3.6

 החיבורים.

גבלות המוכתבות על ידי היצרן. אין לשנות אורכי צנרת יהיו בהתאם למ .30.3.7

 אורכים מהמפורט בתכניות ללא קבלת אישור המתכנן.

 טבלת צנרת ובידוד: .30.4

 A 410R עבור גז 

קוטר צנרת במ"מ 

 )אינץ'(

41.3 

(1-5/8) 

38.1 

(1-1/2) 

35 

(1-3/8) 

31.8 

(1-1/4) 

28.6 

(1-1/8) 

22.2 

(7/8) 

19.1 

(3/4) 

15.9 

(5/8) 

 עובי דופן מינימלי
 )מ"מ(

1.43 1.43 
 

1.21 1.21 1 0.8 0.8 1 

עובי בידוד מינימלי 
 באזור ממוזג )מ"מ(

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 9 

עובי בידוד מינימלי 
באזור לא ממוזג 

 )מ"מ(

19 19 19 19 19 13 13 13 

 קוטר צנרת במ"מ
 )אינץ'(

12.7 
(1/2) 

9.52 
(3/8) 

6.8 
(1/4) 

     

מלי עובי דופן מיני
 )מ"מ(

0.8 0.8 0.8      

עובי בידוד מינימלי 
 באזור ממוזג )מ"מ(

9 9 9      

עובי בידוד מינימלי 
ממוזג באזור לא 

 )מ"מ(

13 13 13      

 28.6) 1-1/8מ"מ( אינו ניתן להשגה בארץ ובאירופה. יש לתכנן במקומו עם קוטר    " 25.4) 1הערה: קוטר "

 מ"מ(.

 

 בידוד: .30.4.1

 וג ארמפלקס או וידאופלקס. הבידוד יהיה מס .30.4.1.1

בחפיפה של  PVCהבידוד ייחבש לכל אורך מהלך הצנרת בסרט  .30.4.1.2

 לפחות. 50%

 מחוץ למבנה ייחבש הבידוד ע"י סרט אלומיניום משוריין. .30.4.1.3

תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זויות  .30.4.1.4

 ומחברים בצנרת.
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 חיבורים, הלחמות: .30.5

חנקן בלחץ נמוך דרך פקק עם מחט.  ההלחמות תבוצענה כאשר בצנרת זורם .30.5.1

 דרכו מבוצעת ההלחמה. יש לשים לב:יציאת החנקן מהצנרת דרך הפתח 

 ההלחמה דורשת איש מקצוע מיומן. .30.5.1.1

הזרמת חנקן יבש מונעת חמצון  בעת תהליך ההלחמה של  .30.5.1.2

 הצנרת.

מומלץ להתקין מפחית לחץ, עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת  .30.5.1.3

 0.05כמות החנקן )קצב מומלץ  על מנת לאפשר שליטה על "1/4

m/h  0.2או atm.) 

ימה יעילה בין הצנרת לפקק הגומי ולמחט יש להקפיד על אט .30.5.1.4

 ההזרקה של החנקן.

תקני מאושר ע"י היצרן )קיטים(  Tיהיו ע"י חיבור  הגזהסתעפויות בצנרת  .30.5.2

בהלחמה ובהתאמה לקטרי הצנרת )עם מעברים במידה ונדרש(. בחירת 

 התאם למפורט בטבלת היצרן.החיבורים )קיטים( ב

תואם לקטרי הצינורות. יש  Yר יהיו ע"י חיבו הנוזלהסתעפויות בצנרת  .30.5.3

להקפיד על פיצול "חלק" )ללא מפלי לחץ( תקני בהלחמה. הרכיב מסופק ע"י 

 היצרן/ספק.

 יש להקפיד לאטום הצנרת היטב עם תום הביצוע. .30.5.4

 וחוזק להלחמות. עם סיום ביצוע הכנות הצנרת, נדרש לבצע בדיקת אטימות .30.5.5

 (:TESTבדיקת הצנרת ) .30.6

בצע בדיקת לחץ באמצעות דחיסת חנקן יבש עם סיום התקנת הצנרת יש ל .30.6.1

N2   600בלחץ בדיקה של PSI. 

שעות. שעון הבדיקה יהיה צמוד לצנרת מרגע ביצוע  24הבדיקה תבוצע למשך  .30.6.2

 הבדיקה עד לסיומה.

 במהלך הבדיקה אסור שתתגלה נפילת לחץ כלשהי. .30.6.3

הלחץ הקובעת )על המתכנן לתת אישורו להצלחת הבדיקה ותקינות בדיקת  .30.6.4

ת( להוכחת אטימות מערכת הגז תכלול את כל היחידות הפנימיות הצנר

 והחיצוניות כשכולן מחוברות באופן סופי לצנרת הגז.

 יש להקפיד לא לפתוח את ברזי ניתוק היחידה החיצונית במהלך הבדיקה. .30.6.5

 ביצוע פעולת וואקום: .30.7

 וצע רק לאחר אישור המתכנן על בדיקת הלחץ.הבדיקה תב .30.7.1

 נציג היצרן/ספק. הבדיקה תבוצע בנוכחות .30.7.2

כדי לסלק את שרידי הזיהום והלחות מצנרת  להתבצע חייבתפעולת הואקום  .30.7.3

הגז ולהביאה ליובש מוחלט. יש להשתמש במשאבת וואקום בעלת שתי 

 רמ"ד ומעלה. 3דרגות ובספיקה של 

 הואקום יבוצע בשלבים הבאים: .30.7.4

תור. לאחר הגעה לרמה הנדרשת יש לסגור  10 -שלב א': ואקום ל .30.7.4.1

דקות. במשך זמן זה  10ברזי ניתוק של מערכת הואקום ולהמתין 

 יש לודא שאין ירידה בואקום.
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 שלב ב': שבירת הואקום ללחץ אטמוספירי באמצעות חנקן יבש. .30.7.4.2

תור. יש לסגור ברזים ולבדוק  2 -שלב ג': ביצוע ואקום ל .30.7.4.3

 שעה לפחות. 1נשבר למשך  שהואקום לא

שלב ד': שבירת הואקום באמצעות תוספת קרר בהתאם לכמות  .30.7.4.4

 המצוינת על ידי המתכנן.

במידה וקיים חשש לדליפה יש לבצע בדיקה באמצעות מי סבון/גלאי  .30.7.5

 אלקטרוני, ותקן בהתאם.

 תוספת קרר: .30.8

 .R410Aניתן להוסיף קרר  .30.8.1

 הוספת הקרר במצב נוזל כשהצנרת נמצאת בואקום. .30.8.2

 סף גז בכמות כמפורט )ראה דף נפרד(.וה .30.8.3

 15אם בעת הפעלת המערכת בפעם הראשונה טמפרטורת הסביבה מתחת  .30.8.4

שעות לפני תחילת  12מ"צ, יש לחבר את מתח ההזנה ליחידה החיצונית 

 ההפעלה כדי להבטיח חימום אגן השמן במדחסים.

שור יהפעלה ראשונה תבוצע ע"י נציג היצרן. רק דוח מסירה מטעמו מהווה א .30.8.5

 לתקינות המערכת.

 התקנת שרוולים לפיקוד: .30.9

מ"מ מהמעבה למאיידים בחיבור טורי.  16יש להתקין צינור חשמל גמיש  .30.9.1

 ראה פרט.

 מכל מאייד יש להתקין צינור כנ"ל לנקודת התרמוסטט. .30.9.2

 כל הצינורות יהיו עם חוט השחלה. .30.9.3

 תוואי הצינור יהיה ללא כיפופים חדים. .30.9.4

קבלן החשמל. אחריות פקוח ווידוא ביצוע  בבית חדש ביצוע השרוולים ע"י .30.9.5

על קבלן/מתקין מ"א. בבית קיים אחריות התקנת השרוולים על קבלן 

 המיזוג. 

 כבלי תקשורת: .30.10

 CPEVSאו  VS CVגידי -כבל תקשורת בין מאיידים למעבה יהיה מסוג דו .30.10.1

הינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CVVSממ"ר. כבל  1.25בקוטר מעל 

PVC כ לפיקוד(. כבל )משמש בד"CPEVS  הינו כבל עטוף סיכוך מבודד

 )משמש בד"כ לתקשורת(. PEבשרוול 

ללא סיכוך בקוטר בין  PVCגידי עטוף -כבל לחיבור שלטים קיריים הינו דו .30.10.2

 מ"מ. 1.25-ל 0.75

 הצהרת הקבלן:

ובדקתי אותה על פי כל ההנחיות שבמפרט. עם סיום הנני מצהיר שהתקנתי את הצנרת 

 זילות הנני מצהיר שאין כל דליפות בצנרת.בדיקת הנ

 

 חתימה                                          תאריך          שם      

_____________ _______________  ___________ 
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 VRF/VRVמערכת  .30.11

 VRF  /VRV Variable Refrigeration Flow/Volumeמערכת 
ומי התפשטות אלקטרוניים מתאימים את ספיקת מנוע מדחס עם שינוי מהירות ושסת כללי

 הקרר בתגובה לשינויים בעומס החום על היחידות הפנימיות.
מבוקר באופן אינדיבידואלי. רק אזורים שדורשים מיזוג יקוררו או יחוממו, כך,  כל איזור שליטה אינדיבידואלית

 שאזורים שאין בהם דרישה לא יפעלו כלל.
 מ"צ. -+/0.5את הטמפרטורה בדיוק של   המערכת מווסתת רמת נוחות

COP  3.9מינימום 
 R410A קרר

 130%לפחות  מקדם שימוש של המערכת
 למערכת יש אפשרות התקנה של ציוד עם יכולת חימום וקירור בו זמנית. מערכת חום שיורי

 למערכת אפשרות חיבור מנגנון מדידת צריכת אנרגיה לכל משתמש. חשבון נפרד לכל משתמש
 , היטאצ'י, סמסונג, טושיבה.LGמיצובישי, דייקין,  יצרנים:

הידע, שירות בכל הארץ מאושר ע"י  הספקים עם מחלקת הנדסה עם יכולת גיבוי בכל רמות נתוני ספקים
 היצרן, מחסן חלפים לכל היחידות המסופקות.

  מעבה
 המדחסים מסוג סקרולכל  מדחסים

 אינוורטר DC מנוע מדחס
 ט"ק 40מעל  ה מכס'תפוקת מעב

 DCמהירות משתנה באופן רציף ע"י מנוע  מנוע מפוח
לפליטת אוויר החוצה במקום מקורה. לחץ סטטי  מפוח אפשרות התקנת קשת מעל מעבה  התקנה במקום מקורה

 פסקל. 60מינ' 
 בקרת גובה שמן בעזרת רגשים עם מנגנון אוטומטי להחזרת שמן בקרת גובה שמן
 ט"ק 10ליח' עד    dB(A) 57 רמת רעש ביום

 ט"ק 10ליח' עד   dB(A) 50 רמת רעש בלילה
 שומרת עליה ומפחיתה מהרעש.רשת הגנה מסביב לסוללת המעבה  הגנה מיכנית

 הסוללה תהיה מצופה בחומר נגד קורוזיה לסביבה ימית הגנת מסביבה קורוסיבית
 ח' הפנימיות.הפשרה ע"י הזרקת גז חם תוך הפסקת הזרמת אוויר בי הפשרה

 מערכת של רגשי לחץ וטמפ' מבקרת כל הזמן את פעולות המעבה בקרת היח'
 ס"מ 165-מעבה לא יהיה גבוה מגובה  גובה מעבה מכס'

 לאופציה של ציוד לחימום וקירור בו זמנית אפשרות חום שיורי
 ט"ק( ניתן להעברה במעלית 14יחידה בסיסית ) עד  קומפקטיות

 מ"צ -15<   -------+  >15  ם טווח טמפ' בחימו
 מ"צ -5<   -------+  >45 טמפ' סביבה מכס'

 במקרה תקלת מדחס המעבה, המעבה ממשיך לעבוד עם שאר המדחסים. גיבוי מדחס במקרה תקלה
 במקרה ובחיבור מעבים מעבה אחד בתקלה שאר המעבים ממשיכים לעבוד גיבוי יח' עיבוי

 תתחיל לעבוד באופן אוטומטי גם אחרי תקופה ארוכה של נפילת הרשת.המערכת  הפעלה אחרי נפילת מתח
 י נגד קורוזיה בסביבה ימית.הסוללה עם ציפו הגנה נגד קורוזיה

 
 
  מאיידים:

מפזרים קוויים, קסט מפזר קווי אחד, קירי עילי, נסתר, נסתר דק,  2כווני, קסט  4קסט  סוגי מאיידים
 רצפתי, תקרתי

 dB(a)בי.טי.יו/ש' מתחת  30,000שקטות ביותר, רמת רעש מכסימלית ליח' עד  היחידות  רמת רעש
36. 

 אפשרות מיקום גריל אוויר חוזר בתחתית יחידה נסתרת בנוסף למיקום מאחור. גריל אוויר חוזר
משאבה אינטגרלית בתוך  -בנוסף ליחידות הקסט ניתן להתקין גם ביחידות אחרות  משאבה אינטגרלית

 חידה.הי
היחידות הנסתרות יהיו מצוידים במנגנון וויסות הלחץ הסטטי, לאפשר גמישות בהתקנת  כולת שינוי לחץ סטטיי

 היחידה בהתאם להתנגדות מערכת תעלות האוויר.
גמישות במיקום חיבורים 

 ליח'
 בין ימין או שמאל. -אפשרות בחירת מיקום חיבור ניקוז, צנרת גז ופנל חשמל 

 אפשרות העלאת טמפרטורת איוד למאיידים במקומות כמו חדר כושר. טמפ' איודשליטה על 
 אפשרות זריקת אוויר ביחידה רצפתית למעלה או הצידה )אופקית(. יח' רצפתית זריקה הצידה
 .70%רמ"ד, בנצילות של לפחות  2500יח' עם מחליף חום לאספקת אוויר צח עד  יח' אוויר צח אוויר אוויר

מ"צ( לספיקה מכס' של  35מ"צ )טמפ' חוץ  14יח' אוויר צח מספקת אוויר מטופל בטפ' של   רהצח לטמפ' קיח' אוויר 
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 רמ"ד. 1,200
 רמ"ד( 2,500מ"צ( לספיקה של עד מכס'  23אספקת אוויר בטמפ' החדר ) יח' אוויר צח 
 מ' 150אורך צנרת מירבי ממעבה עד יחידה רחוקה ביותר: מינ'  מרחקי צנרת

 מ' 40צלות ראשונה ועד יחידה הרחוקה:  מינ' אורך צנרת מהתפ
 מ' 60גובה צנרת מכס': לפחות 

 מ'. 150אורך צנרת ממעבה עד יחידה פנימית רחוקה ביותר: לפחות 
 מ' 15הפרש גובה מכס' בין יחידות פנימיות:לפחות 

 מ'. 300אורך סה"כ צנרת: מינ' 
  בקרה:

 כל תקלה ומציגה את מקומה. המערכת מספקת מידע על דיאגנוזה עצמית
 , לא פולריים.CPEVSאו  CVVSמסוכך מדגם   2X1.25כבל תקשורת בין יח': דו גידי אינסטלצית פיקוד

בדיקה עצמית של חיבורי 
 חווט

מערכת התקשורת מודיעה על כל חיבור שגוי של יחידה פנימית או חיצונית למערכת 
 הבקרה.

 ות כמות מילוי )טעינת( הגז בצנרת.למערכת מנגנון לוויס כמות גזבקרת 

לתכנת המערכת מנגנון זכירת כמות הגז שהוטענה בראשונה. המערכת מציגה את כמות 
 הגז בכל רגע בהשוואה לכמות המילוי הראשונה.

 אפשרות לשליטה מרחוק או ע"י שלט קירי לרבות שלט מפולש עם הטיח. שלט מקומי:
בקרה מרכזית: בקר 

 אזורי:
ידות מבוקרות ממקור שליטה אחד. הבקר מסוגל לשלוט על כל הפרמטרים של יח 64עד 

היחידות הפנימיות לרבות: החלפה בין קירור לחימום, סט פוינט של הטמפרטורה, הגבלת 
טמפרטורה, קביעת מהירות מפוח מאייד, לוח זמנים להפעלה יומית/שבועית/שנתית, 

 טוריית הפעלה ותקלות.ת אנרגיה, חלוקה לאזורי משנה, היסחלוקת צריכ
 או לבית חכם RS232חיבור לבקרת מבנה באמצעות  .1 בקרה מרכזית:

, Bacnetאו  MODBUSיכולת התחברות למערכות מבנה קיימות מסוג  .2
תוך שימוש ברשת אתרנט של הארגון או רשת האינטרנט כשנדרשת בקרה 

 ובקרה מלאים.שליטה  –ושליטה מרחוק 
ות נלוות באמצעות תוכנת שליטה שליטה על מערכת מ"א ועל מערכ .3

ובקרה מקוריים של מיצובישי לרבות תוכנה בעברית. השליטה על 
 מערכות אחרות ברמת הדלקה וכיבוי וחיווים.

 . LONworksאפשרות להתחבר למערכת בקרת מבנה בשיטת  .4
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 VRFתהליך ביצוע ביקורת במהלך התקנת מערכת  .30.12

 י סגירת תקרות.את הבדיקה יש לערוך עם סיום ההתקנה, לפנ

 תאריך אופי ביצוע הבדיקה שם הבדיקה   
   בתעלת פח. -אם עוברת ברצפה  בדיקה לאחר הנחת צנרת 1
   בתעלת פח עם מכסה.-בגג מבנה    

    
שנועדה בצנרת ביוב קשיחה -בקרקע

   לכך.
   הלחמות צנרת תוך כדי הזרמת חנקן. בדיקת צנרת בזמן ההלחמה 2
   ניבדק : א. חיתוך ובדיקהבמידה ולא     

    
ב. הזרמת חנקן ובדיקת  "שלקה" לפני 

   חיבור למאידים.

 בדיקת חיבורי הרכבת המתאמים 3
בדיקה שהורכב  בזווית הנכונה ובכיוון 

   הנכון.

4 
א. תואמים  -בדיקת קוטרי צנרת 

   לפי תכנת התכנון לתיכנון
     תקין–ב. עובי בידוד   
     פיקוד:-החוטים  בדיקת קוטרי 5

 פנימית, -א. בן יחידות )פנימית   
מטר  1000כבל שני  גידים  מסוכך . עד   

   ממ"ר ,  1.25:  
   ממ"ר 2.0מטר :  2000עד  חיצונית פנימית,פיקוד מרכזי(  

 ב. פיקוד בן יחידות חיצוניות  
ממ"  2.0-1.25כבל שני גידים מסוכך .  

   מ' אורך 100ר  , עד 

 ג. פיקוד לשלט רחוק   
ממ"ר  2.0 - 0.5כבל שני מוליכים  

   בהתאם לאופי הפיקוד 

 ד. אספקת מתח ליחידות הפנימיות  
 3.5 -מ'  20-50ממ"ר ,  2-מטר  20עד 

   ממ"ר

 ה. בדיקת צימתי חיוט הפיקוד  
חוטים , מרחק בן  3לא יותר מצומת של 

   צמתים יותר משני מטר

6 
נרת של אותה מערכת חיוט הפיקוד והצ

   להעביר יחד יחד. -

  
בתעלות  -כבלי מתח וכבלי פיקוד 

     ניפרדות או

  
ראה  -עם מרווח מתאים ביניהם 

 הוראות
 10-50מ"מ .  300אמפר רווח  10עד 

   מ"מ 500אמפר רווח של 

7 
בדיקת מיקום מיתקון  ומירווח מתאים 

   ראה הוראות התקנה של 
     יחידות המעבה  

8 
בדיקת אפשרות גישה ומתן שירות 

   ראה הוראות התקנה ליחידות המאדה

9 
לאחר חיבור הצנרת ליחידות  חובה 

   . PSI 225דקות  3. ב. PSI 45דקות  3א.  בדיקת לחץ
   .PSI 600שעות   24ג.     

 בדיקת לחץ גז במעבים 10
אסור שיעלה לערך הלחצים שבבדיקת 

   לויהצנרת. אחרת ריקון ומי

 בדיקת וואקום 11
 - 755שעות הגעה ל  :    2-3א. לאחר  

mm Hg      :  5או TOR   
   שעה 1ב. שמירת הוואקום במשך     

     בדיקת כמות גז נוספת והוספה 12

  
בדיקה שבירזי כל יחידות המעבה 

     פתוחים
   הפעלת המערכת הפעלה  
 



 

 303מתוך  233עמוד 
 

 :VRFדירוג אנרגטי מערכות  .30.13

 בהתאם לטבלה המצורפת: ASHRAEמיזוג יעמדו בדרישות מערכות ה

 ספק הציוד יצרף אישור עמידה בדרישות הדירוג האנרגטי. •

 

 מפוצלותיחידות מיזוג אויר  .31

יש להתקין את יחידת המעבה על מתלה מתכת שיחובר לקיר, או לבסיס כמפורט.  .31.1

בורו יאפשר הקבלן יתקין מתלה תקני ליחידה חיצונית, החוזק המכני של המתלה וחי

 ממשקל החלק החיצוני הבולט של המזגן.  5עומס פי 

 בה.שסתום שירות עם פקק יותקן על צנרת יניקה וצנרת דחיסה בכניסה למע .31.2

 עבודת הקבלן כוללת בנוסף להתקנת היחידות גם: .31.3

חיבור צנרת ניקוז מהיחידה הפנימית לזקף הניקוז. אספקה והתקנת צנרת גז  .31.3.1

ת העיבוי, עבודות חשמל ופיקוד בין חלקי בין היחידה הפנימית ליחיד

 היחידה, מנתק מקומי ע"י יחידת העיבוי.

ן בהתאם למפורט העמדת היחידות )הפנימית ויחידת העיבוי( במקומ .31.3.2

 בתכניות.
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 מפרט תחזוקה .32

הקבלן אחראי למשך שנה )או כל תקופה אחרת שנקבעה בהסכם( למתן שרות  .32.1

 ואחזקה למערכת מיזוג האוויר.

חייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד הקבלן מת .32.2

נועים ובחלקים במשך תקופה זו, לרבות שבר, שיפוץ מדחסים, קצר חשמלי במ

 חשמליים.

שעות מזמן קבלת ההודעה על תקלה ולבצע  24הקבלן מתחייב להיענות לקריאה תוך  .32.3

שקל  100חול קנס של מיידית את התיקון. במידה והתקלה לא תטופל בזמן הנ"ל, י

 על כל שעה איחור.

הקבלן מתחייב לביצוע אחזקה מתוכננת וטיפול מונע למערכת לרבות כל המערכות  .32.4

 מליות.המכניות והחש

 הקבלן יבקר לפחות פעם בחודש במהלך התקופה לצורך טיפולי אחזקה מונעת. .32.5

 רף.הטיפול כולל מתן שרות תחזוקה מונעת לכל חלקי המתקן בהתאם למפרט המצו .32.6

הקבלן מתחייב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים  .32.7

 להידרש לתיקון המתקן.

להודיע בכתב למזמין על כל תקלה שהתגלתה ותוקנה במערכת במשך הקבלן מתחייב  .32.8

התקופה. הקבלן ימלא את טופס הבדיקה ע"י סימון בעיגול של כל סעיף שבוצע 

לה הקבלן ימלא ספר מעקב תקלות וימסור למזמין ספר במפרט. במידה ויש תק

, שם רישום תקלות ובו הפירוט הבא: תאריך התקלה, מהות התקלה, פירוט התיקון

 הטכנאי האחראי לתיקון.
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 מיוחד –פרק ב' 

 היקף ותיאור העבודה .1

המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבנה במבנה וואהל בתוספת  .1.1

 הקיים.הקומה למבנה הספרייה 

-הפרויקט כולל תוספת קומה אחת למבנה קיים, תוספת הקומה בשטח של כ .1.2

חדרים ממוגנים בשתי קומות מ"ר וכוללת כיתות לימוד, משרדים, שני  1000

 וחדרי שירותים.

העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה להספקה ולהתקנה של: מערכת מיזוג  .1.3

ים מגג המבנה הקיים לגג מושלמת, קירור בקיץ וחימום בחורף והעתקת ציוד קי

 החדש, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

 מרכיבי המערכת: .1.4

 העתקת יח' קירור מים. .1.4.1

 מערכת מיזוג וי.אר.אף משאבת חום וחום שיורי. .1.4.2

 מאיידים נסתרים וגלויים לתפוקות שנות. .1.4.3

 מערכת תעלות ומפזרים .1.4.4

 צנרת מבודדת ואביזרים .1.4.5

 לוחות חשמל ומערכת בקרה .1.4.6

 העתקת לוח חשמל. .1.4.7

 קת מפוח.העת .1.4.8

 העתקת יחידות עיבוי מזגנים מפוצלים. .1.4.9

תכולת הפרויקט כוללת התקנת מערכת מיזוג חדשה לקומה הנוספת, מערכת  .1.5

 מסוג משאבת חום וחום שיורי לפי הפירוט הבא: VRFהמיזוג כוללת מערכת 

 משרדים, מטבחון ומסדרון המשרדים. -חום שיורי -1מעגל  ▪

 כיתות. -משאבת חום -2מעגל  ▪

 מסדרונות -משאבת חום -3מעגל  ▪

 ים.ממ"מ -משאבת חום -4מעגל  ▪
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יחידות מיזוג נסתרות, מדרך יבנה מתחת ליחידות ע"מ  3או  2בכל כיתה יותקנו  .1.6

לוודא גישה נוחה לשירות, באחריות הקבלן לוודא לפני התקנת המדרך כי היא 

 אכן תאפשר גישה נוחה לשירות.

ס"מ מעל הרצפה, האוויר  20 תריס אוויר חוזר בכל הכיתות והמשרדים יותקן

מהתריס ועד היחידה, מסננים נשלפים יותקנו בתריסי יתועל דרך תעלת פח 

 האוויר חוזר.

אוויר צח יסופק לכיתות דרך מפוח ישירות לתעלת האוויר חוזר של יחידת מיזוג 

הכיתה, הפעלת המפוח תתבצע עם הפעלת המיזוג בכיתה, מסנן  יותקן בנקודה 

מסילה שתאפשר יקת האוויר של המפוח, המסנן יותקן על נגישה בתעלת ינ

 שליפת המסנן בצורה נוחה.

העבודה כוללת העתקת ציוד קיים על הגג, לפני תחילת העבודות הקבלן יבצע  .1.7

סיור בגג, יסמן את כל הציוד שנדרש להעתקה ויעביר תכנית ולו"ז העתקת ציוד, 

, במהלך הבניה תקינות בשלב ראשוני יבוצע הגנה לכל הציוד שנשאר במקומו

ריות קבלן המיזוג, לאחר השלמת הגג ובתיאום עם הפיקוח הציוד הקיים באח

תחל עבודת ההעתקה, סעיף כתב הכמויות להעתקת ציוד הינו קומפלט וכולל את 

כל העבודות הדרושות להעתקת הציוד לרבות הגנות נדרשות במהלך הבנייה, 

 הציוד בדומה למצבו הנוכחי.הארכת כבילה וצנרת וכל שיידרש להפעלת 

 ותרשימת תכני .2

התוכניות הן למכרז בלבד. לפני הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכניות החתום  .2.1

 לביצוע.

 15065מספר עבודה:  .2.2

 תוכן עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

 קומה חדשה 31-12-18 17171 0 1-מא

 גג 31-12-18 17171 0 2-מא

 גליון פרטים 17171PR- 31-12-18 0 1-פר
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 תנאי תכנון .3

 חישובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן.

 C0מדחום לח   C0מדחום יבש   

 29 35 תנאי חוץ קיץ

 16-17 24-23 תנאי פנים

 2 2 תנאי חוץ חורף

 16 22 תנאי פנים

 מערכת שליטה .4

ליטה מרכזית כללי: מערכת השליטה כוללת שלטים מקומיים לכל אזור ומערכת ש .4.1

 על כל יחידה ע"י מסך מגע. ON-LINEהמאפשרת בקרה 

התקנת מערכת הפיקוד תכלול התחברות למערכת הפיקוד הקיימת במבנה  .4.2

 המבוססת על מערכת בקרה של חברת מיצובישי.

 שליטה מקומית: .4.3

תהיה ההפעלה משלט חוטי. השלט יותקן ליד מפסק בכל משרד או חלל ציבורי 

ויסות כל הפרמטרים )טמפרטורה, מהירות מפוח וכו' ע"י התאורה של המקום, ו

 השלט(.

 הפעלת המערכת .5

הפעלת המערכת, ממסך המגע, הפעלת כל חלל מלוחית הפעלה מקומית. הקובע  .5.1

בין השנים הוא האחרון שהפעיל. לבקר הראשי המרוחק קדימיות בפרמטרים 

רים יש דרישה שונים כמו מינ' טמפ' בחדר, זמני הפעלה וכו'. כאשר באחד החד

ע"י הפסקת  למיזוג יופעל המעבה והיחידה הפנימית באותו חלל. הפסקת המערכת

המיזוג בחדרים/אולמות )אין דרישה למיזוג( או דרך הבקר הראשי במזכירות, 

 הבקר הראשי יאפשר קביעת לו"ז לעבודת מערכת המיזוג.

של המפוחים  הבקר הראשי יפקד על מפוחי האוורור, הבקר יאפשר הפעלה וכיבוי .5.2

 וקביעת לו"ז עבודה.

ויופעלו עם הפעלת יחידת המיזוג  מפוחי האוויר צח בכיתות יסופקו עם מגע יבש .5.3

 בכיתות. 

הפסקה כללית של המערכת ע"י כיבוי מפסק ראשי או באופן אוטומטי בעת  .5.4

 התראה על שריפה.
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 נספח א' צנרת מיזוג:

 

ף )הנחיות לאופן מילוי סעיף זה בכתב הנחיות תמחור צנרת ואביזרים עבור מכרז וי.אר.א

 הכמויות(

 אוויר והאביזרים יתומחרו כמחיר קומפלט.כמויות הצנרת למיזוג  .1

הקבלן יצרף טבלה בהתאם למצו"ב ובה ימלא באופן מפורט את כמויות הצנרת  .2

 והאביזרים ומחיריהם בהתאם ליצרן הציוד בו הוא בחר.

ן מחיר עבור יציאה בודדת. אם הקבלן עבור קופסאות פיצול חום שיורי יציין הקבל .3

יציאות המחיר יהיה של הקופסא יהיה מכפלת  4משתמש לדוגמא בקופסת חום שיורי 

 המחיר בארבע.

במידה ובמהלך ההתקנה יהיו שינויים, תוספות או הפחתות בכמויות, תחשיב התמורה  .4

 יהיה בהתאם למחירי היחידה שבטבלה.

 אישור המתכנן לפני הביצוע.  כל שינוי יהיה קביל רק אם קיבל את .5

 15.4.110לכתב הכמויות לסעיף הצנרת מצו"ב הטבלה: יש למלא את הטבלה כנספח  .6

 

 צנרת:

קוטר 

צנרת 

במ"מ 

 ]אינץ'[

מחיר  כמות יחידה

יחידה 

]₪[ 

 ]₪[סה"כ 

    מטר 1/4

    מטר 3/8

    מטר 1/2

    מטר 5/8

    מטר 3/4

    מטר 7/8

    מטר 1

    מטר 1-1/8

    מטר 1-3/8

    מטר 1-5/8

    מטר 1-3/4

    מטר 2

 *מחירי הצנרת כוללים בידוד והלחמות
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 אביזרים בהתאם לספק הציוד המוצע:

 *המחירים כוללים התקנה, התחברות לצנרת, הזנות חשמל, פיקוד וניקוז.   

 

 מערכת פיקוד, בקרה, גילוי וכיבוי אש: .32.1

רכזת גילוי אש ועשן ראשית לבנין, תמוקם בקומת הקרקע כחלק מעמדת  .32.1.1

 פיקוד הכבאים, מיקום סופי יקבע ע"פ תכנית הבטיחות.

 

 רפפות אוורור  .33

 30רף -מערכת תריסי אוורור עם שלבי אלומיניום קבועים כדוגמת ממערכת קליל .33.1

על פי הגדרת האדריכל או שווה ערך ותותקן בפתחים בנויים  50רף -או קליל

המיועדים לכך ו/או משולבים בקירות מסך או ביחידות אחרות במישור ובמיקום 

 המתוכנן על פי התכניות.

יות האדריכל ויותאם לקווי פריטי קירות המסך, יהיה מותאם לתכנ מצלול הרפפות .33.2

 החיפויים ופריטי המעטפת הסמוכים אליו ויותקן במישור המתוכנן.

פרופילי ההצללה יחוברו אל מסגרת אלומיניום היקפית בעזרת בורגי נירוסטה  .33.3

סמויים ובעזרת מחזיקים יעודים. מסגרת האלומיניום תחובר אל פרופילי מסגרת 

פוי הפח כמתואר בשרטוטים. לא יישארו פרופילים חלולים החלון ו/או אל חי

 הפתוחים מהצד.

פרופילי ההצללה ימוקמו בחפיה אחד מעל השני כך שממבט אופקי יראה רק קו  .33.4

אחד לכל פרופיל. המרחק בין פרופילי ההצללה יהיה כזה שלא יאפשר חדירת מים 

ישור יועצי מערכות בל את הנחיות / אאופקית אך יאפשר אוורור מקסימאלי. יש לק

 ומ"א ויועץ בטיחות לספיקת האוורור ו/או שחרור עשן הנדרשת.

 מחיר כמות יחידה תיאור דגם

 יחידה 

 ]₪[ 

 מחיר 

 סה"כ

]₪[ 

    יח' יחידות חוץ Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 54,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 112,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 242,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 573,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה573,000מעל  Yמפצל 

    יח' יציאות 4עד  חנוכיה

    יח' יציאות 7עד  חנוכיה

    יח' יציאות 10עד  חנוכיה

    יח' יאה אחת  עלות ליצ קופסת חום שיורי 

סה"כ צנרת 

 ואביזרים
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במקום בהם מותקן תריס האוורור בצמוד למפוח ו/או להתקן אוורור אחר, יאטם  .33.5

מ"מ ויחובר בצורה אטומה  2כל שטחו הפנימי של התריס על ידי פח מגולוון בעובי 

 מ"א ומתכנן המפוחים.פי הוראות יועץ  לצינור הפלטה של המפוח על

מצדם האחורי של פרופילי הרפפה ובתוך המסגרת ההיקפית תותקן בצורה מתוחה  .33.6

מ"מ כל אחד,  0.18גידים בעובי  6ומקבילה רשת נגד ציפורים עשויה מפוליאתילן, 

 מ"מ.  1919Xעם עיניים מרובעות בגודל 

 מערכת תעלות ובידודה .34

.  1506,  1505בהתאם למפרט הכללי סעיפים מבודדות הקבלן יבצע מערכת תעלות  .34.1

 על כל חלקיו. 1001ותקן ישראלי ת"י 

כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושם מידה פנימית של התעלה. נטו למעבר  .34.2

 אויר.

הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה של שינוי הנובע מאי התאמה  .34.3

 ל אישור המפקח.קבלן לקבבבניין, או כתוצאה משינוי בבניין, על ה

בזמן הבנייה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת  .34.4

 למנוע חדירת לכלוך ומכרסמים.

כל התעלות המותקנות בחוץ על הגג והגלויות למזג אוויר, יאטמו נגד חדירת מי  .34.5

ה גשם על יד איטום כל התפרים במסטיק אפוקסי. כל התפרים יהיו בתחתית התעל

חדירת מים. התעלות יצבעו בצבע לבן " פוליגג משוריין" של "טמבור" זאת למנוע 

לאחר הכנת הפח לצבע הכולל ניקוי מכני, הורדת ברק, חספוס, צבע יסוד 

"גלווקוט" ורק אחריו פוליגג משוריין. הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן 

ן קשיחה בלתי דליקה, בעל דופ מים. התעלות יבודדו בבידוד אקוסטי מסיבי זכוכית

 אינטש. 2.0בעובי 

של המפרט הכללי. תעלות  1505מערכת התעלות ללחץ נמוך תהיה כמתואר בפרק  .34.6

המיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקפלות. עובי הפחים וסוג 

התפרים יהיו כמפורט בתוכניות ובהתאם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלויות )גם אם 

בתוכנית( יורכב מדף מפלג )ספליטר(. הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ  לא מסומן

 לתעלה.

במשך שעתיים  C 250°תעלות לפינוי עשן יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .34.7

לפחות. התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך, או לחילופין מתעלות פח 

במשך  C 250°העומדים ב  עם אטמיםמ"מ חיבור אוגנים.  1.25מגולוון בעובי 

 CPS 210DAאו   GOOD METALשעתיים כדוגמת חבל דמוי אסבסט של חברת 

 או שווה ערך מאושר.

במשך  C 250°תעלות יניקה ממנדף: יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .34.8

שעתיים לפחות. התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך וכן יהיו מצופות 

 קרומי( וורוד בכל מקום שיעברו בתוך חלל מבנה.-גבס )דו בשתי שכבות

 1.0בידוד תרמי לתעלות: הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בלתי דליקות בעובי  .34.9

של  15061אינטש, ועטיפה של נייר אלומיניום לחסימת אדים כמתואר בפרק 

 המפרט הכללי.
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ה( מוגן ופן קשיחבידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית )בעל ד .34.10

ק"ג למ"ק לפחות, בלתי  32", במשקל מרחבי של ductlinerנאופרן מותז, מסוג "

אינטש לתעלות פנימיות  1.0לפחות, בעובי  5.3.3בדרגה  755דליק שעומד בת"י 

 של המפרט הכללי. 15068לתעלות בחוץ .כמפורט בסעיף  2ובעובי "

תך בכל היקף התעלה ן פח מרוחדירה דרך הגג: כל החדירות יאטמו בעזרת פעמו .34.11

 כמפורט בתוכניות.

תליות וחדירות דרך התקרה והקירות: כל התעלות תתלינה בעזרת תליות ברזל,  .34.12

 זוויות ובורגי תליה, כמפורט בתוכניות.

חדירת תעלות דרך מחיצות: למניעת מעברי רעש בין חללים, יש לבצע איטום  .34.13

עים / זכוכית ומילוי ת צמר סלבהיקף חדירת התעלות במחיצות השונות ע"י דחיס

 במרק אלסטי כמפורט. האיטום יבוצע גם במעבר צנרת גז וחשמל.

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר: על הקבלן לספק ולהרכיב את כל המפזרים כפי  .34.14

שסומן בתוכנית, על הקבלן לוודא לפני אספקת מפזרי האוויר, כי סוג המפזר גודלו 

 אוויר שעליו לספק.הועוצמת הרעש מתאימים לכמות 

אין להתחיל כל עבודות הקשורות בתעלות אוויר לפני קבלת תוכניות תיקרה  .34.15

אקוסטית מאושרות וחתומות על ידי האדריכל עם מידות ברורות למיקום מפזרים 

וגרילים בתקרה. יש לקבל את כל האינפורמציה על מערכות נוספות בחלל כגון 

 תאורה, ביוב ומים.

: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכניות. רמדפי וויסות אווי .34.16

המדפים יהיו אוטומטיים או ידניים. המדפים יהיו מדגם רב כפות בעלי תנועה 

מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסבים  1.5נגדית עשויים פח מגולוון בעובי 

 מטפלון. המדפים יבטיחו אטימות מוחלטת. המדפים יסופקו עם אוגנים, אטמים

וחיזוקים להתקנה מושלמת. מדפים להפעלה ביד יותקנו עם סידורי נעילה ושילוט 

לציון מצב פתיחה. מדפים להפעלה אוטומטית יצוידו בבסיס למנוע, זרועות 

 ומנופים מתאימים להנעת המדפים.

מדפי אש: בכל מקום שבו תעלת מיזוג אוויר עוברת דרך קיר או ריצפה המהווים  .34.17

ש יקבע "מדף אש" לסגירה בעת גילוי אש בבניין. התקנת אאלמנט הפרדה לאגפי 

 1001המדף היא חובה גם אם לא סומן בתוכניות. מדפי האש יהיו כמפורט בת"י 

עשויים מאלמנטים עמידים לאש למשך שעתיים לפחות. סגירתם תהווה חסימה 

מוחלטת למעבר אויר לקטע המוביל. מדפי האש יותקנו בתעלות באופן אשר יאפשר 

וולט או  24רה, טיפול ואחזקה. המדף מסוג מדף ממונע הנפתח עם אספקת מתח קב

” FKA“דגם  ” TROX“וולט ונסגר בהפסקת המתח למדף. כדוגמת תוצרת   220

לתעלות עגולות, או שווה ערך מאושר. המדפים ” FRL“לתעלות מלבניות ודגם  

 יקבעו לאלמנטים קונסטרוקטיביים בבניין.

 לה כלולה במחיר היחידה.עהארקת כל תעלה ות .34.18

חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר  .34.19

ס"מ.  10חיבורים גמישים. חיבורים גמישים יהיו מרצועות "אקסלון" ברוחב  עבור

ס"מ משני ציידי הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של  3מחוזקות עם סרגלי פח ברוחב 



 

 303מתוך  242עמוד 
 

דין" או שווה ערך מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או -מפעל מוכר כדוגמת "דורו

 כל תעלה עם אויר קריש להוסיף בידוד של ע"ג הגמיש.

מפזרי אויר וגרילים למיניהם יהיו עשויים מאלומיניום משוך תוצרת "מפזרי יעד"  .34.20

או שווה ערך מאושר, עם מישרי זרימה ומדפי ויסות מטיפוס להבים מנוגדים. 

י דרישת האדריכל. העבודה בסעיף זה כוללת התקנת משקוף פהמפזרים ייצבעו על 

 עץ עבור כל מפזר או גריל אוויר המותקן בקיר.

יהיו בעלי שתי שורות של להבי הכוונה הניתנות  מפזרי אוויר קיריים .34.20.1

לוויסות בלתי תלוי להבים קדמיים אנכים ולהבים אחוריים אופקיים 

   AS/Rכדוגמת "מפזרי יעד", דגם

 .TK/R ר תיקרתיים יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגםמפזרי אווי .34.20.2

 .עם ווסת כמות אויר כלול במחיר המפזר

יהיו עם להבים אופקיים קבועים בחזית של  שבכות אוויר חוזר או פליטה .34.20.3

 ”.HRT“מעלות כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם  45

 ”.RTP“תריס נגד גשם יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד " דגם  .34.20.4

”. RTF“אוויר צח עם מסנן כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם תריס  .34.20.5

 ”.RTPF“סבכת אוויר חוזר נגד גשם עם מסנן תוצרת " מפזרי יעד " דגם 

תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי  .34.20.6

מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקנת  4.5של תעלות גמישות 

תעלות פח באישור המפקח בלבד. תעלות גמישות  תעלות גמישות במקום

הקבלן יצרף אישור מכון התקנים הישראלי. התעלות   1001בהתאם לת"י 

  עלות אלומניום גמישות תוצרת "ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגםכדוגמת ת

“AMERIFLEX AF 012 ”  

כניסת אויר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם  .34.20.7

 מ"מ. 13-בעלת פתחים קטנים מ רשת הגנה

מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים  .34.20.8

 ינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.מחומרים שסיווג האש שלהם א

תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי  .34.20.9

, התקנת מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות. 4.5של תעלות גמישות 

תעלות גמישות במקום תעלות פח באישור המפקח בלבד. תעלות גמישות 

ם הישראלי. התעלות הקבלן יצרף אישור מכון התקני  1001בהתאם לת"י 

 “כדוגמת תעלות אלומניום גמישות תוצרת "ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגם  

AMERIFLEX AF 012  ”  

אספקת אויר מבחוץ עם כניסת אויר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או  .34.20.10

 מ"מ. 13-רשת הגנה בעלת פתחים קטנים מ

ים מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשוי .34.20.11

 מחומרים שסיווג האש שלהם אינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.
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 כללי: .1

 הקדמה .1.1

תכנון, אספקה, הרכבה, והפעלה של מעלית במבנה העבודה הכלולה במפרט זה היא ל

 הספריה במכללה האקדמית צפת.

 היקף העבודה .1.2

 להתקנת המעלית יכלול את העבודות הבאות:היקף העבודה 

הרכבה, תכניות בניה  תכנון מושלם, התקנה והפעלה של המעלית כולל תכניות .1.2.1

 ין.וכל האינפורמציה נוספת הנדרשת לצורך שילוב התקנת המעלית בבנ

ביצוע בדיקות פנימיות של הספק, בדיקות עם גורמי רישוי )מכון התקנים(  .1.2.2

( הוראות AS MADEסטים של תכניות עדות ) 3ומסירה של המעלית כולל 

 הפעלה והוראות אחזקה.

 המעלית שתותקן במבנה תעננה על הדרישות המופיעות להלן. .1.3

 המפרט הטכני המיוחד: .א

 כללי. .1

 תנאים כללים. .2

 נתונים כללים. .3

 נתונים טכניים. .4

 כתב כמויות. .5

 תאור הציוד המוצע. .6

 חוקי התכנון והבניה המתיחסים למעליות .ב

 .81:20ENתקן  2481ישראלי  ת.י תקן  .ג

 נגישות למעליות. 70חלק  2481תקן ישראלי ת.י  .ד

 )אינה מצורפת(. -( 1970פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש ) .ה

 )אינו מצורף(. -פרק רעש ממעליות  1004ת.י  .ו

 חשמל. חוק .ז

 תקנות שרותי הכיבוי הארציים והמקומיים. .ח

 )מצורפות(. 718017תכניות מס'  .ט

 צורף(.חוזה שרות )מ .י

 בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני על דרישות המפרטים הכללים.
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 תנאי ההצעה: .1.4

 על הקבלן הראשי/ספק לציין תוצרת וארץ המוצא של כל הציוד שיסופק על כל .1.4.1

לא תנאי זה או כל תנאי אחר של הנתונים הכללים רטיו. הצעה שלא תמפ

 המזמין או היועץ לפירוט ציוד זה.עלולה להדחות, על הקבלן לקבל אישור 

בעת הגשת ההצעה, יש להחזיר המסמכים המצורפים למסמך זה מלאים  .1.4.2

 וחתומים ע"י המציע.

 בתנאים הכללים שלהלן: .1.4.3

 "ספק", פרושו: חברה שתספק ותרכיב את המעליות. 

 זמין"/"יזם" : מכללה אקדמית צפת."מ 

 "הקבלן" : המבצע את המבנה.              

 ץ" פרושו: אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים."היוע 

 "צו התחלת עבודה": כמשמעותו בחוזה שיחתם בין היזם לקבלן. 

 יעקב שטרית. –"מנהל הפרוייקט" : מי שמונה ע"י המזמין  

לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר אינו  המזמין והיועץ שומרים לעצמם זכות .1.4.4

 מספק לעבודה בהיקף זה. עונה על הדרישות במפרט זה או שניסיונו אינו

את המעלית אצל הספק ועפ"י דרישות היזם. היזם  על חשבונוהקבלן יזמין  .1.4.5

והיועץ שומרים לעצמם זכות לפסול ללא נימוק נוסף, ספק אשר אינו עולה על 

יסיונו אינו מספק לעבודה בהיקף זה. מבלי לפגוע דרישות שבמפרט זה או שנ

תו המבוססת רק על אחד מהספקים אמור לעיל יוכל הקבלן להגיש את הצע

 כדלקמן ורק לציוד תוצרת אירופה:

 (.OTISאלקטרה ) -

 (.KONEישראליפט ) -

 (.SCHINDLERשינדלר ) -

 (.WITTURנעמן מעליות ) -

 (MONITORמשיק מעליות ) -

  כפיר מעליות. -

די היזם הזכות להזמין את המעליות ישירות אצל הספק, במקרה   שמורה בי .1.4.6

מטלות הקבלן, המוגדרות במפרט זה, באחריות הקבלן במסגרת כזה יהיו כל 

 עבודתו בבניית המבנה.

בכל מקום במפרט זה שמוטלים בו חובות על הספק לטובת הקבלן ו/או  .1.4.7

רות "קבלן" הגד המזמין, יחשבו החובות כמוטלים על הקבלן לטובת היזם.

אולם  "ספק" במפרט זה באות להגדיר את היחסים ביניהם לנוחות "הקבלן"

 האחריות כלפי המזמין היא של הקבלן בלבד.
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 תנאים כלליים .2

 תכניות ואישורים .2.1

שבועות מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה, ולפני ביצוע  העבודה, על  6תוך 

מדויקת של הפיר  לשם הרכבת  הספק להגיש לקבלן את כל התכניות עבור השלמה

 התכניות לפיקוח.המעליות על חלקיהן. הקבלן יעביר 

תכנית מערך ראש פיר כוללות: גדלים ומיקום כל הציוד, תפוקת חום,  •

 אוורור נדרש וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת.

 תכנית מערך פיר הכוללת פסים, תא, משקל נגדי , פיגומים וכו'. •

 א, ופרטי תא לאישור האדריכל.תכנית תא, מסגרת ת •

 וכל חלקיהם.דלתות, משקופים , מפעיל דלת  •

 תכנית סיגנליזציה. •

 תכנית חווט. •

 תכנית בור ופגושות. •

 תכניות המעליות יותאמו לגיאומטריה הקיימת של הפיר, שתוכנן.

 כל התכניות חייבות לקבל אישור המזמין, או המהנדס.

 שו התכניות אסמכתא לבצוע.     לאחר בדיקתן ואישורן ע"י המהנדס, ישמ

 ניות או פעולות אחרות, אלא  לאחר אישור התכניות.הספק לא יבצע כל עבודות, ק

כל החלקים אשר ישמשו במעליות חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין לפני 

 הרכבתם. 

שבועות מיום צו  8תכניות פרטי הגמר של המעליות יש להגיש לאישור האדריכל תוך 

י העבודה וכן דוגמאות חומרי גמר לאישור האדריכל והמזמין לפ התחלת

 אלטרנטיבות המפורטות בתוכניות האדריכל.

העתקים בשפה העברית גם אם בוצעו  עבור  3-כל התוכניות תשלחנה לאישור היועץ ב

הספק בחו"ל, היועץ יעיר את הערותיו על גבי התכניות , יאשרן, ויעבירן לאדריכל 

לאישורם, ורק לאחר קבלת הערות/אישור של שלושת הגורמים,  ולמנהל הפרויקט

 ועברנה התכניות לספק לתיקון  ולהשלמה.ת

 :-הספק יעביר את התוכניות המאושרות לאחר תיקונן עם כל ההערות ל

 עותקים. 2מזמין:  •

 עותקים 2אדריכל:  •

 עותק. 1המהנדס:  •

 עותק. 1יועץ מעליות:  •

 עותק. 1קונסטרוקטור :  •

 העבודהדו"ח מהלך  .2.2

הספק או האחראי  שה.הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרי

עבור ביצוע העבודה,  ינהל יומן ובו תרשמנה העבודות, התקלות והנתונים החשובים 

 בכל עת לעיין ביומן הנ"ל. האחרים בנוגע לבצוע העבודה. המהנדס רשאי 
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 עבודות בניה: .2.3

 מידות: .2.3.1

 מידות הדרושות במקום. על הספק, לבדוק את כל ה

בהתאם למציאות ולא להסתמך תכניות הבניין בלבד, כ"כ  יודיע הספק 

מזמין על הסטיות  באם תהיינה. על הספק ללמוד את האתר, דרכי הגישה 

אליו חסון ואופן ההרמה. באם ידרשו שינויים או באם לא תוגשנה תכניות 

תעשה עבודה זו ע"י הספק יה צורך בהריסות ובניה ויה 2.1בזמן הנדרש סעיף 

 ועל חשבונו.

 

 קבלנים אחרים: .2.3.2

בשטח יעבדו קבלנים וקבלני משנה אחרים, על הספק לבצע עבודה תוך 

 שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה.

נתגלו חילוקי דעות/הפרעות/תביעות הדדיות וכיו"ב יימסר הנושא לטיפול 

 את הספק. תהיה סופית, והיא תחייבהמהנדס  והכרעתו 

 הספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף פעולה עם

 גורמים אלה.

 עבודות יבוצעו ע"י הקבלן .2.3.3

 העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם לתכניות הספק.

 הכנת פיר וקירות מסויידים. .1

 בנית ראש פיר, כולל חורים , מעברים, ועומסים מתאימים. .2

 המתאים בראש הפיר.התקנת ווי נשיאה לעומס  .3

 הכנת פיגום. .4

 חווט לאינטרקום לטלפון, פיקוד והתראות. .5

 ביטון משקופים )לאחר קיבועם באמצעות עוגני פיליפס ע"י הספק(. .6

 מחסן יבש לצורכי הספק. .7

על הספק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי שרעש מהמעלית לא יעבור 

 על הנדרש בתקן.למבנה ועצמת הרעש לא תעלה 

היר כי בדק את התוכניות וברורים לו כל האמצעים שעליו לנקוט הספק מצ

 על מנת לעמוד בדרישה זו.

כל העבודות הנדרשות לביצוע והתקנת המעליות בשלבים שונים יבוצעו ע"י  .2.3.4

 הקבלן בין אם הן מפורטות לעיל ובין אם לאו.
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 החשמל: .2.4

 עבור המעליות:

וכן הארקה אפס   וקו חד  פאזי הרץ  50וולט,  400הקבלן  יספק קו חשמל תלת פאזי 

וולט לראש הפיר עבור הכוח והמאור למעלית ולפיר המעלית. כן יספק המזמין  230

את המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל. כל החיבורים 

כו' יבוצעו ע"י ספק והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, תאורת פיר שקעים ו

.      08החשמל, ולמפרט הטכני הבין משרדי פרק המעלית בהתאם לתקן ולדרישות 

המזמין יספק תאורה, שקע כוח חד פאזי, יחידת תאורת חירום לראש הפיר, חווט 

 לאינטרקום ולהתראות ע"פ תכניות הספק וקו טלפון לראש הפיר.

 -חשמל לצורכי עבודת הספק: .2.4.1

ק זרם חשמל לצורכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא הקבלן הראשי יספ

 תר הבניה. ההתחברות למקור זרם זה ע"י הספק  ובאחריותו.בא

 

 טיב העבודה .2.4.2

הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים לחוקים 

ולתקנים הקיימים והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר  

 המתאימים לביצוע  העבודות.הדרוש ממדרגה ראשונה 

 קנים והמכשירים הדרושים לעבודה. על הספק לספק החומרים, המת

 כל החומרים והחלקים יהיו חדשים ומטיב משובח.

אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י 

 המזמין.

י המהנדס רשאי לפסול קבלן משנה לספק באם, לדעתו, אין הוא מבצע כראו

 את העבודה.

 

 נזק לבניין .2.4.3

בניין, למכונות, למתקנים ולבני אדם, על ידו הספק אחראי לכל נזק שיגרם ל

או ע"י עובדיו או פגם בחומרים שמסופקים על ידו כתוצאה מעבודה בלתי 

מקצועית או לקויה, הן במישרין והן בעקיפין הספק יהיה חייב לפצות את 

 המזמין על הנזקים הנ"ל בשלמותם.

, או בתקרות לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה, בקורות, בעמודים אין

ללא אישור מוקדם מאת המהנדס. הקבלן הראשי/הספק יהיה חייב להוציא 

בטוחים מתאימים המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם, לחומרים 

למתקנים למכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון אש קצר או 

בי עובדיו ולצד ם חשמל וכו' בתחום עבודתו כ"כ עליו להוציא, בטוחים לגזר

 שלישי כלשהו, הספק להמציא עותק מהפוליסות למזמין.
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 עבודות נוספות: .2.4.4

ביצוע כל עבודה או אספקת חומרים שאינם כוללים ב"כתב הכמויות" או 

 בתיאור הטכני טעונים אישור מוקדם בכתב של המהנדס.

 :המעליותהרכבת  .2.5

, בהשגחה ישירה של על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים

מומחים ומנהלי עבודה. על הספק לספק נוסף על החלקים העיקרים את כל חומרי 

העזר וחומרים נוספים, את כל העבודה  והמכשירים, מכשירי הרמה וכל האבזרים 

 ראשונה.הדרושים לעבודה מקצועית  ממדרגה 

חר השלמת הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות. אם לא

ההרכבה המכנית של המעלית לא תהיה, עדיין , הזנה קבועה של זרם חשמל למעלית 

יפעיל  הספק את המעלית בהזנת חשמל זמנית או בהזנת חשמל מגנרטור  כאשר 

ההפעלה יוזמן מכון התקנים מתקן החשמל יבדק ע"י בודק חשמל פרטי. בתום 

 הזנת חשמל הקבועה.לבדיקת המעליות אך היא תימסר לשימוש רק לאחר 

 מסירה: .2.6

לאחר סיום הרכבת המעליות יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות הבאות  .2.6.1

 וימסור אישור על בצוע הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין.

השלמה, על  במידה ובדיקה כלשהי תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או

 הספק      למלא אחר הדרישות הנ"ל.

 מטעם חברת החשמל. .א

 דק מוסמך של מעליות ממשרד העבודה.מטעם בו .ב

 מטעם מכון התקנים. .ג

 מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק )כולל רשימת הערות המחלקה(. .ד

הספק יביא לאתר את כל ציוד הבדיקה והעומסים הנדרשים לצורך בדיקות 

 אלה.

עותקים  3 -יקות, ימסור הספק את המסמכים הבאים  בלאחר ביצוע הבד .2.6.2

 למזמין.

 .2.6.1י הבדיקות בסעיף תוצאות ואישור .א

" הכוללות תכניות מכניות, תכניות חשמל ותכניות MADE ASתכניות " .ב

 פיקוד מפורטות והוראות אחזקה.

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעלית בהשתתפות        

האדריכל המפקח, היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן 

 למפרט הטכני.

המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים הספק יעמיד לרשות  

 לביצוע הבדיקות.

 יבצעם הספק מיידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים  

 ר ביצועם תיערך מסירה סופית של המתקן.לאח 
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 הדרכה: .2.6.3

 במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעליות.

ל הפסקת בשימוש במעלית ובמתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה ש

זרם או במקרה של  קלקולים אחרים. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת 

 ימוש.מכון התקנים או בודק מוסמך, תימסר המעלית לש

אין במסירת המעלית לשימוש הוכחה כי המעלית עומדת בדרישות סעיף 

 .2.6.2 -ו 2.6.1

 שילוט: .2.7

ר מעלית שלוט על הספק  להתקין את כל השלטים הדרושים בתא, בכניסות, מספו

העומס המותר והוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים 

 )ידית  חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו'( בצבע אדום.הקשורים לפעולת החילוץ 

  יש להציג את השילוטים לאישור האדריכל והמזמין טרם הזמנתם.

 אחריות:  .2.8

 המתקנים והמכשירים. הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, 

חודשים תחילת האחריות הנ"ל חלה מיום  24כ"כ על טיב העבודה לתקופה של 

במעליות או מועד המסירה הסופי וזאת ע"פ המאוחר. התחלת השימוש הסדיר 

האחריות מותנת במתן שרות בתקופת האחריות ע"י הספק. על הספק, לבצע מיד ועל 

כל התיקונים, ההתאמות וכד' במשך חשבונו עם קריאה ראשונה של היזם את 

תקופת האחריות בהתאם לדרישות ב"כ המזמין ובהסכמתו בתקופה הקצרה ביותר 

 יותר מיום הקריאה(.)אך לא 

הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי 

 אחריות אלה.

נייה שלו ספק חייב בתום תקופת האחריות יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה הש

לבצע בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל התיקונים, השינויים והחלפת החלקים 

תי מתאימים. לאחר ביצוע התיקונים תערך בדיקה הלקויים והפגומים או הבל

נוספת, ועבור החלקים והעבודות שבוצעו בתוך תקופת האחריות, תחול אחריות 

שלם. אישור התכניות או קבלת חודשים ממועד קבלת התיקון המו 24נוספת של 

 המעלית ע"י היזם אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י סעיף זה.

ושימוש )שיחשבו לתקופת הרצה( מתחייב הספק שמספר  חודשי הפעלה 3לאחר 

תקלות בשנה.  6התקלות הגורמות להשבתת מעלית והתלויות בספק  לא יעלה על 

ל חלקיה, ויחזיקה במצב פעולה תקין בתקופת האחריות יטפל הספק במעלית על כ

בהתאם להוראות טכניות של יצרן הציוד ובהתאם להוראת הטיפול המונע ויחליף על 

     חשבונו, את כל החלקים אשר יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה.

 שרות שוטף וטיפול מונע  .2.9

חוזה שרות עם התחלת השימוש הסדיר במעלית יחתום המזמין על חוזה שרות )

מצורף( המשתמש רשאי לנהל משא ומתן ישירות עם הספק בנושא מחירי השרות, 

חתימת הספק על חוזה האספקה מהווה ₪.  1,000מחיר השרות המכסימלי למעלית 

 הסכמה של הספק לנספח חוזה השרות.
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 נתונים טכניים .3

 
 מעלית נוסעים נגישה

 
 ק"ג  2000נוסעים  26 עומס

 מ/שניה 1.0 מהירות נסיעה 

 זרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה סוג הנע. 

 מ' בקירוב.   4 גובה הרמה. 

 2 מספר תחנות 

 כולן באותו צד 2 מספר דלתות בפיר 

 מאסף מלא              פיקוד 

 סגור  פיר המעלית 

 בנוי או יצוק מבנה הפירים 

 ללא חדר מכונה. מיקום חדר מכונות

 מ"מ X 3550 2200 ירמידות פנימיות של הפ

 מ"מ X 1700 X 2400 2400 מידות התא 

 מ"מ X 1200 2100 כניסות. 

 פתיחה מרכזית דלתות

 נעלי החלקה. נעלי תא ומשקל נגדי 

 עם גלגלים מתחת לתא 2:1  תילוי. 

 מ"מ 5 דיוק עצירה. 

 פאזות. 3הרץ,  50וולט,  400 הזנה חשמלית 

 אמת למבנה.שקטה ביותר מות פעולת המעלית.

 התנעות לשעה, ניצול מוגבר. 180 תדירות הפעולה. 

 
 ** 70חלק  24.81** המעלית מותאמת לתקן 

 
נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ 

 לצד הדלת בתחנה העליונה. נדרשת מעלית למבנה ציבור המיועדת לניצול מוגבר. 
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 מפרט טכני .4

 המעלית כללי תא .4.1

 מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות המעלית ראה להלן.        

 עיצוב סופי לבחירת האדריכל.        

תא איתן נתון במסגרת יציבה של פלדה צורתית שחוזקה בהתאם לעומס ולתנאי  - המבנה −

 העבודה הנ"ל.

העברת למניעת התא מבודד ממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר נאות אחר 

זעזועים. על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים, נעלי תא, התקן תפיסה, מנגנון 

 העקומה הנעה ומפעיל הדלת )לא יאושר תא ללא מסגרת(.

ק"ג  בחלק התחתון לכל  100 -יש לספק מתקן שקילה שנותן רזולוציה של לא יותר מ

מ"מ וישופע לאחור בחלק  750-מ רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות

 התחתון.

מ"מ לפחות ציפוי שילובי פלב"מ מוברש ופלב"מ  2מיחידות של פחי פלדה  קירות התא −

מרוקע זכוכית ו/או פורניר הכל לבחירת המזמין עפ"י גימור מהקטלוג של חברת  

 המעלית.

בחירת פה לפי מאחז מפרופיל פלב"מ עגול מסביב הקירות וסרגל דקורטיבי מסביב לרצ     

 האדריכל. 

 חזית התא ודלתות התא מפחי פלב"מ.      

ס"מ והחיפוי יעשה ע"י המזמין  3-רצפת התא מכוסה  שיש גרניט )הרצפה תונמך  ב     

 בהתאם לדרישת האדריכל(.

 (,DRUM ANTIהתא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה )

רות לפחות הכבות אוטומטית לאחר גמר פעולת נו 2רה אוטומטית בלתי ישי תאורת התא −

עם שנאי מבדל מחוברת למתג התאורה בתא, וכן תאורת חרום,  LEDהמעלית ותאורת 

 ע"פ התקן.

 מפח פלב"מ. תקרת התא −

או שווה ערך לו. עם מפסק צמוד המוזן למתח השהית הפיקוד. בעת שהמעלית  8מפוח "

 ורר, ותכבה התאורה האוטומטית.לת המאוחונה ללא קריאות, תפסק אוטומטית פעו

תקרת תא המעלית תהיה בעלת תאורה עקיפה עם תקרה כפולה מפלב"מ ותאורה שקועה 

 כפי  שידרש ע"י האדריכל.  LEDעם נורות הארה 

עיצוב תאי המעלית חייב לקבל אישור אדריכל  ויבחר מתוך המגוון הסטנדרטי של יצרן 

טנדרטי תבוצע הדקורציה ע"י הספק או שר תא סהמעליות . במידה והאדריכל לא יא

 הקבלן הראשי עפ"י אישור האדריכל.

                                         נוסעים )מידות נטו(   26תא מעלית  −

            מ"מ                                                                                                2400רוחב:  

 מ"מ                                                  1700עומק:   

 מ"מ                                                   2400גובה:   

 מ"מ גובה. 2100מ"מ רוחב,  1200פתחי כניסות בתא:    
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 -דלתות הפיר והמשקופים: .4.2

 2עפ"י הנתונים הכלליים( מפח דקופירט  דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח. )מידות

 מ"מ מצופה בפח פלב"מ מוברש או מרוקע.

כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח "משולש" בלבד. הדלתות תצופנה בשרף למניעת 

 .DRUM (ANTIרעש )

 חונה מול התחנה.לכל דלת, משקולת או קפיץ לסגירתה במידה והתא אינו 

( מפח Box frameלסף משקוף משקופים מרובעים )המחיר יכלול המחיר תמך פלדה 

 פלב"מ מוברש או מרוקע וסינר תקני. 

 -מנגנון מפעיל דלתות התא והתחנות: .4.3

 יותקן ויסופק למעלית מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות.

 תאושר ע"י היועץ. הציוד יכלול מכונה המורכבת על תא המעלית אשר

 לבו ויופעלו כאחת בעת פתיחה וסגירה.דלת התא ודלתות התחנות ישו

 דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתיחה ובסגירה

 ע"י מנגנון נאות.

 דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה.

פני שאפשר יהיה להפעיל את התא. סגירה של דלתות התא והפיר צריכה להתבצע ל 

 פתיחה ובסגירה.פעולתן שקטה ב

 לדלתות מנגנון לפתיחה עצמית בהפסקת חשמל )בתחום קומה בלבד(.

 תנתן אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן.

כל דלת תסופק עם התקן משולב אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה כל עוד לא נסגרו וננעלו 

 תות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.הדל

יותקן בדלתות התא. אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה עד אשר הדלתות מגע חשמלי 

 תסגרנה.

עפ"י המוגדר בחוק, יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות. מנגנון 

פתיחת הדלתות בשלמותו כולל מנוע, הנע גלגל שיניים, או הנע חלזוני, זרועות פרקים, 

וצרת חברת האם של ספק המעלית רמת הגנה גלגלים, מיסבים, מנעולים ומגעים, יהיה מת

. הדלתות תסענה על מסילות מלוטשות ע"י IPX3 מפעיל דלת ומגעי דלתות תא ופיר

גלגלים עם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מאלומיניום המשתלבת עם רצפת התא. 

 ק"ג. 250עומס על סף התא 

דלת תא פוטו אלקטרי המנגנון יכלול, מערכת פתיחה הכוללת טור תאים לכל גובה ה

 או הפעלת ומתקן פתיחה. עם חציית קרן האור, הפעלת טור תאים,

ק"ג על דלת המעלית תסוג הדלת לאחור ולאחר השהיה תסגר מחדש.  15כח העולה על 

הדלתות תוכלנה להפתח לכל רוחבן, ידנית, )במקרה חרום( ללא צורך בהפעלת כח מעל 

 לסביר.

( בזרם חילופין מבוקר תדר עם טור MEDIUM DUTYנדרש מנגנון לפעולה מוגברת )

 ונון.תאים ומהירות הניתנת לכו

מיקום התא הפוטו אלקטרי על מזוזת המשקוף. המעלית תחנה בתחנה עם דלתות סגורות 

למעט בתחנות ראשיות. לחיצה על לחיץ קריאת חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה תחנה, 

 תגרום לפתיחת הדלת.
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ת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש, לאחר אם לאחר ביצוע פקוד

גור שנית לאחר שלושה ניסיונות תפתח הדלת ותישאר פתוחה, ותבטל השהיה, ותנסה לס

 קריאות קיימות.

 

 השהיית דלתות 4.3.1

 3שניות, ברירת המחדל תהיה לקריאת תא  201השהיית הדלתות ניתנת לכוון בין 

 .שניות 4שניות לקריאת חוץ  

השהייה עפ"י קריאת כאשר מעלית מגיעה הן לקריאת תא והן לקריאת חוץ יהיה זמן 

 החוץ.

 חצית התא הפוטו אלקטרי  תקצר זמן השהייה.

 מכונות ההרמה:  .4.4

 מכונת המעלית תהיה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר. .4.4.1

בנוי בצורה נאותה  גלגל ההנעה המניע יהיה מטיפוס המאפשר פירוק לשם תיקונים. .4.4.2

ברינל. הגלגל מצויד  180מר על חיי כבל. עשוי ברזל יציקה בחוזק של לפחות השו

פעם  40קוטר הגלגל יהיה לפחות  במתקן הגנה בפני יציאת כבלים מהנעיצים.

 מקוטר הכבל.

 המנוע החשמלי: .4.5

מנוע מיוחד למעלית לזרם חילופין. מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה. זרם  .4.5.1

 נומינלי. מזרם 3עה מקסימלי פי התנ

המנועים  10%הרץ. שינוי מתח  מותרים  50וולט.  400זרם ההספקה תלת פאזי 

מוגנים ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומטי, המופעל ע"י כל פאזה וכל 

ליפוף בנפרד. על הגל החופשי של המנוע גלגל יד, עם סימון כווני הסיבוב של הורדה 

  מעלית.והעלאת ה

  ומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל  למותר.גם בעבודה מא

בליפוף המנוע יותקן צמד תרמי, אשר ינתק פעולת המנוע במקרה של התחממות 

במידת הצורך יש לספק מנוע עם אוורור  יתר של הליפוף רק לאחר גמר הנסיעה.

 מאולץ.

התאוטות והמהירות  נדרשת מערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות, .4.5.2

 בועה ע"פ תכנית קבועה מראש.הק

מ/שניה בריבוע.  0.8-מ/ש בריבוע ותכוונה ל 1.2התאוצות והתאוטות לא תעלנה על 

עצירה ובלימת המעלית תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם מכני אשר יפעל, בפעולה 

רגילה, רק לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית. המערכת תעבוד בחוג סגור 

ר אשר יותקן על ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים צעות משוב מטכו גנרטובאמ

 בעומס המעלית, גישת המעלית לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה.
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אם ידרשו נגדי התנעה  (VVVFבקרת מהירות תבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר )

 מ"מ. 5או בלימה יותקנו אלה מחוץ לחדר המכונות דיוקי העצירה 

נות מיוחדים אשר יגרמו לעצירת חרום באמצעות רכת ההנע יותקנו בטחולמע .4.5.3

 המעצור המכני.

 א. היווצרות שגיאה בין מהירות מתוכננת למהירות ממשית.  

 ב. נסיעה בכוון הפוך למתוכנן.  

 מ' מתחנה קיצונית. 0.7-ג. אי האטה כ  

 בטחונות אלה לא יהיו תלויים במערכת הפיקוד הרגילה.  

 :הבלם .4.5.4

על ע"י קפיצים יפתח חשמלית בזרם ישר. יתוכנן כך הבלם יהיה מטיפוס המופ

 שיבטיח פעולה חיובית וחלקה של עצירה בעומסים שונים. 

 

 חילוץ: .4.5.4.1

בשעת חרום של הפסקת פעולת המעלית, תהיה אפשרות לשחרר את פעולת 

מערכת המעצור ביד כדי להניע התא ולשחרר האנשים. לחילופין ניתן לספק 

נת, מסוללה נטענת עם אזהרה על פתיחת בלם באמצעות לחיץ מוז

התרוקנות סוללה, נורית המסמנת מיקום מעלית בתחנה ונוריות כיוון 

תנועה. בהעדר זינת חשמל תפלס המעלית אוטומטית לתחנה הקרובה 

 ותפתח דלתות.

 פילוס אוטומטי .4.5.4.2

"מ )עקב מ 6ם לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית ישנה סטייה של א

התארכות כבלים( תפלס המעלית מחדש דיוקי עצירה או התכווצות/

 מ"מ. 2 -בדלתות פתוחות ובמהירות נמוכה מאוד עד שהסטייה תפחת מ

 

 בידוד המכונה: .4.6

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מפלדה צורתי. מבודדת ע"י כריות   

ידות ודות או רעש שיעברו לתוך הבנין )ממקוריות של ספק הציוד. למניעת רעידות, תנ

 הכריות  ועובין יקבעו עם ספק המכונה(.

 מסלולים: .4.7

מסלולי התא המשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעלית, בעלי חוזק מתאים לעומסים 

 המתאימים.

עם כל החיזוקים במידה מספקת, כולל  הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצויידים

)על הספק לחשב בפועל את כמות מהדקים ויתר האבזרים לכל פס שני חיזוקים לפחות 

החיזוקים הנדרשת אולם אם נדרשים פחות משני חיזוקים לפס יותקנו לפחות שני 

 חיזוקים לפס(.
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"פיליפס".  כן חיבורי הפסים של התא והמשקל הנגדי יחוברו למבנה בעזרת ברגים ועוגני 

 יתקין הספק הפרדה למשקל הנגדי בבור הפיר.

 ולכך שידרשו חיזוקים מיוחדים או קורות הפרדה.תשומת לב הספק לגודל הפיר 

 משקל נגדי: .4.8

 מסגרת מברזל צורתי איתנה, עם מילוי מפריזמות פלדה ע"י  הספק. 

 .50%עומס מאוזן:   

 נעלי התא והמשקל הנגדי: .4.9

 וי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה. נעלי החלקה, עם ציפ  

 בית עם קפיצים וסיכה אוטומטית .          

 גלגלי הטיה: .4.10

 פעם קוטר הכבל. 40 -קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ  

 גליליים, בנויים ממבנה חזק, מוגנים בפני אבק.  הגלגלים יצוידו במיסבים  

 עם אמצעים נאותים לסיכה.          

 -כבלי תליה: .4.11

 ק"ג/ממ"ר. 160מיוחדים למעלית, מפלדה בחוזק שלא יעלה על 

 וקטרם בהתאם לעומס ומשקל התאים. , מספרםSEAL 19X8מבנה 

הדקי כבל. תילוי בקצוות יהיו מצוידים בפעמונים עם יציקת אבץ, או עם לבבות ומ

הכבלים קפיצי משני הצדדים. ניתן לספק מעלית עם חגורות מחומר וונילי וגדילי פלדה 

 יצוקים בתוכם.

מוגדר תהיה החלפת  או כבלי פלדה מצופים בציפוי פלסטיק יצוק. באם לכבלים אורך חיים

 ע"ח הספק. ראשונהכבלים 

 פיקוד המעלית .4.12

 מאסף מלא .4.12.1

בזיכרון המערכת. עצירת מעלית בקומה מבטלת את  קריאת כל קריאה תירשם 

 לכוון.  החוץ בהתאם

הפיקוד כבאים בהתאם לתקן פיקוד המעלית כולל מתקן "עומס מלא" "עומס 

 (. (RELEVELINGיתר" עם זמזם ותאורה בתא, מתקן  פילוס מחדש 

לחצן האזעקה בכל תא מקושר למערכת אינטרקום המופעלת מחדר מכונות 

 דיעין וכן קשר דיבור ישיר למוקד השרות של הספק.ומהמו

בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם והגנה תרמית. בהפעלת הגנה 

תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי 

  הנוסעים.

האינדוקטורים בפיר ישמשו ללימוד תאי הפיר בלבד ומידע זה ישמר במחשב 

 בכל עת )גם בהפסקת חשמל(. לוח הפיקוד 
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הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים  -" ישירעם הפעלת מפתח "

". ע"מ לסגור ONבלבד עד הוצאת מפתח.  אין אפשרות להוציא המפתח במצב "

צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן את הדלתות לנסיעה יש 

 "סגור". הרפית הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. 

 לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת.  

תסיים המעלית לבצע את כל קריאות התא, תגיע  -עם הפעלת מפתח "השתקה" 

 ות סגורות ותאורה ומאוורר כבויים. לתחנה הראשית ותישאר עם דלת

 ללאשמורה בידי המזמין הזכות להחליף כל לחיץ או מתג במתג מפתח וזאת 

 תשלום נוסף במסגרת הזמנת המעלית.

 אביזרי פיקוד והכוונה: .4.12.2

פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש  ע"י    

לפני ר האדריכל והמזמין על תכניות הספק האדריכל והמזמין ויקבלו את אישו

 תחילת יצורם. כל אביזרי הפיקוד יותקנו בתוך קופסאות מתאימות.

סימני הפיקוד על הלחצנים יהיו באותיות בולטות וסימני ברייל ניתנים לקריאה  

 ע"י כבדי ראיה  )כולל בפנלים חיצוניים(.

 .70חלק  2481כל הפקדים יתאימו לתקן  

 כל אביזרי הפיקוד אנטי ונדליים.  

 בתחנות .4.12.3

חנה זוג לחצני קריאה מוארים לרישום הקריאה )בתחנות קיצוניות בכל ת −

 לחצן אחד(.

בכל תחנה חיצי כוון )מהבהבים בנסיעה( מראה קומות וגונג מעל  לדלת  −

שניות לפני 3-התחנה )גונג יופעל רק כאשר מעלית מגיעה לקריאת חוץ וכ

 ונג  צליל שונה לעליה ולירידה ומראה קומות.הגעת המעלית( לג

 ח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן.  מפת −

 מתג ביטול מעלית בקומה ראשית.     −

 בתא: .4.12.4

 -טבלאות פיקוד הכוללות: 2יותקנו               

לחצני משלוח לכל התחנות המוארים לרישום קריאה בכל  המעלית  −

ובאותיות בולטות בצבע קונטרסטי ובגודל מסומנים בכתב ברייל כיתוב עברי 

 לפחות.מ"מ  20לחיץ של 

 לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום. −

 מתג למאוורר. −

 מתג מאור. −

מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" )הענות רק לקריאות פנים וביטול  −

קריאות חוץ( במצב פיקוד זה כשאין קריאות תא, חונה  המעלית בדלתות 

 תעננה בכל מקרה לפיקוד חיצוני. פתוחות ולא
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אלקטרי  ומגביל  -דלת ומופעל במקביל לתא  פוטו דלת" הפותח-לחצן "פתח −

 הכח של הדלתות .

 .2מראה קומות " −

 חיצי כיוון נסיעה )מהבהב בזמן נסיעה(. −

 נורית וזמזם לעומס יתר. −

 מתג מפתח לפיקוד כבאים. −

 לחיץ "סגור דלת" המבטל השהית דלת. −

 מותקו הלחצנים מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך או פיצו אלקטרי, כל מראי

( המודיע VOICE GENERATORבנוסף יותקן בתא מענה קולי ) .2בגודל "

 לאיזו קומה הגיעה המעלית.

 אביזרים על גג התא: .4.13

טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף", "לחצן מעלה", "לחצן מטה" "עצור" מתג 

רות, מנורה מטלטלת, חייגן ופעמון אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום העברה לפיקוד ש

 י התקן, מגע דלת פתח חרום, מתקן רפיון כבליםעפ"

 לוח פיקוד: .4.14

מ"מ צבוע בצבע אפוקסי  2.0לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח דקופירט בעובי  

למכשירים אבקה אפוי בתנור או פלב"מ מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים  

 המותקנים בו.

ואחוריות תוך התחשבות באוורור כן, יהיה בנוי עם דלתות מתכתיות קדמיות -כמו

מקסימלי ללוח. לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק )אלקטרוני(. לוח הפיקוד יכלול 

מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר  ומהתא )מגעי דלתות, מפסקים, 

 קריאה וכו'(.גובלים, לחצני 

ס"מ מעל לפני  20חשמל לוח הפיקוד יותקן שקוע בקיר ולא כחלק מהמשקוף, הזנות 

 הריצוף.

על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעלית )הניתנת 

לשנוי( יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת 

 ינדיקציות למראה הקומות חיצי  הכיוון וכו'.ונסיעת המעלית וכן א

תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע  כל הכניסות ללוח הפיקוד

 בפעולתו התקינה של הלוח.

 כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.

הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מיידית ללא 

 שימוש בכלי עבודה.

שאינו מתאים למחבר. כניסות מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס 

מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי  מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני 

כך שלא יוכל להיווצר קצר אקראי על מעגל הביטחונות. קו "האפס" של מעגל 
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כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הביטחונות ימנע נסיעת  הביטחונות יהיה מאורק

 ל"שריפת" הנתיך המתאים. מעלית ויגרום

אשר תנחינה  LEDבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות(  מטיפוס 

את המטפל בלוח על מצב המפסיקים  בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי כ"כ, יותקן 

 סגמנטים. 7ומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של בלוח הפיקוד  מראה ק

פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר  מערכת אנליזה שתנתח ניתן להציע לוח 

 את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן  קריאות חוץ ותא וכו'.

,  יהיו VDEו/או   CEהטרנספורמטורים ישאו תו תקן ישראלי או תקן בינלאומי

 ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני. מחושבים

הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית  הלוח. מוגנים בפני מגע יד, תוך התחשבות 

 באוורורו.

מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות ופתאומיות 

 מיקומם בלוח במקום מאורר.

שרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו מיקומם של מי

 ם לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.נוחי

 המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.

השהיית בעת ההתנעה. בלוח מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם 

של פאזות הפוכות, או חוסר   יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה

 באחת הפאזות.

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, כח 

ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה 

 ר, נאה ומקצועי וימוספר בכל הקצוות. מסוד

יות ואינדוקטור על גג התא לחילופין מפסקי הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פח

קומה בפיר או סלקטור המופעל ע"י סרט או שרשרת, או מגע אינפרא אדום המונה 

 פולסים.

בועים כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי ק 

ים בלוח, וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשיר

 ותכניות פיקוד חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.

בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן 

לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" 

ל תחתון ומגע התקן בטחון. יעקוף גובל עליון, לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גוב

 הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות בחדר מכונות.

לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י חיבור מערכת תצוגה( לשלוף את 

 האינפורמציה הבאה:

רישום תקלות היסטוריות )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח ללוח  .א

 הפיקוד(.

צב המעלית הכוללת, בצורה גרפית, מיקום מעלית, כוון, סגירה או פתיחת תצוגת מ .ב

 דלת, רישום קריאות תא וחוץ.
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נדרשת   אספקת  מערכת תצוגה אולם על  הספק להחזיק  לאבמסגרת מפרט זה      

ל עת מערכת תצוגה ו/או מכשיר לאיתור  תקלות המסוגל  לשחזר במחסנים, בכ

 גרת חוזה  השרות וללא תמורה.תקלות היסטוריות   וזאת במס

יותקנו בלוח הפיקוד שני מגעים יבשים למצב "אזעקה"  ומצב "תקלה". לוח  .ג

הפיקוד יותקן על גבי כריות גומי לצד הדלת בתחנה העליונה. לוח הפיקוד יותקן 

 מ"מ מעל לרצפה )למניעת הצפות(. 200 -בתחנה העליונה ולפחות ב לצד הדלת

 אינסטלציה חשמלית: .4.15

צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה           

עקב זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים באינסטלציה חייבות להיות 

 עצמאי. מחוזקות בנפרד באופן

 קה. כן, חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדי-כמו  

 חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצוינים בתכנית  הסימון.          

חוטים מהחלל  70% -אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ

 הפנימי. 

באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון, 

יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה.  –ר מנעולים או כל מכשיר אח

ע האינסטלציה יהיו מחוברים בצינור גמיש כדי המכשירים הטעונים כיוון לאחר בצו

 לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

כל מערכת האינסטלציה החשמלית, לחצני קומות מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, 

ם ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלציית התא מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויי

א, לגוף התא תהיה גמישה כדי לאפשר תהיה מוגנת, מעברי האינסטלציה ממסגרת הת

לתא להיות חופשי ומשוחרר מזעזועי המסגרת הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד 

יקוד יהיה מ"מ. כבל הפ 1-למעלית בלבד, עם לב נושא פלדה או מפשתן. הגידים לא פחות מ

ות רזרבה יותר מהנחוץ ולא פח 20%נפרד מכבל המאור או האיתות. בכל כבל כפיף יהיה 

גידים רזרביים. יש לבנות מערכת ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים החוטים  3-מ

מפסק עצור או מפסיק בו  -בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי הבטחות כגון:

ים בטיחותיים חיוביים. המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן וכו'. יהיו על בסיס עם מגע

 וחה, מפסיק הבור מוגן.להפעלה  ע"י מפסק שהגישה אליו נ

 התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים.

מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל  ולמפרט הכללי הבין 

 .0.8משרדי פרק 

 השרותאינטרקום וקשר לחברת  .4.16

 מערכת קשר הפנים למעלית תשולב במערכת קשר הפנים של המבנה. 

ם רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכת קשר הפנים בנוסף לגידים גידי 8על הספק להכין 

 הרזרבים שנדרשים במפרט.
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הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות )לוח פיקוד ותאים( בלוחות  חיבורים נפרדים  

 ויסומנו בהתאם.

"כ יכין הספק מגע נוסף בלחיץ האזעקה וחורים מתאימים בפנל הלחצנים להתקנת כ

 צני התא.רמקול בלוח לח

נדרשת התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינטרקום תוזן ממצבר נטען(. 

 בנוסף יתקין הספק מערכת דיבור ישיר בין התא למרכז השרות של הספק.

 מתקני בטחון: .4.17

 התקן תפיסה לתא  .א

מתאים למהירות הנומינלית מופעל ע"י וסת מהירות בחדר המכונות. ווסת יפעיל את     

התקן התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על המהירות הנומינלית כנדרש 

 בתקן כניסת התקן התפיסה הדרגתית. 

 -פגושות: .ב

 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.    

 -טיחות:במתקן  .ג

 המונע הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה.    

 הכח המפעיל בהתאם לתקן )בנוסף לטור התאים( המתכנס(.    

  -מגע בטחון: .ד

 במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.   

 מגע וסת מהירות  .ה

 ית לניתוק מעגל הבטחונות.על המהירות הנומינל 15% -הפועל במהירות העולה ב   

 : -מגע ביטחון .ו

 לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.           

 גובלים: .4.18

יופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות. מפסק גובל יפסיק את קו הזינה בכל 

וק בכל שלושת הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד הגורם לניתשלשת 

 הפאזות בהזנה למנוע ובניתוק הזרם לבלם בשני קצוות ההזנה.

 :מפסיק ראשי .4.19

בכל חדר מכונות יותקן מפסק ראשי תלת פאזי )ע"י המזמין(, ומתקני הגנה לזרם יתר,   

 לחוסר פאזה, ולהפיכת פאזה )ע"י ספק המעלית(. 

ידה ולא  יותקן שנאי כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעלית )במ-וכמ

 מבדל(.

 :צביעה .4.20

כל החלקים המתכתיים יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר בצבע גמר כנדרש.  כל שכבה 

 )מיקרון(. 30Mלפחות בעובי 
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 כתב כמויות  .5

 
 

 * מחירי השירות ראה בגוף המפרט *
 
 
 תאור הציוד המוצע .6

 נוסעים 26באים ימולאו ע"י הספק: מעלית ללא  חדר מכונה  הפרטים ה

 
 קוטר גלגל הנעה.................................... 6.1

 יחס תמסורת ........................................          
 תוצרת ....................  דגם ......................         

 מפעיל דלת תא 6.10
 צרת:........................דגם...........................תו

 הספק מנוע: ישר/חילופי/חילופי מבוקר
 חשמלימנוע  6.2

 תוצרת:........................דגם...........................
 הספק ..........................

 .זרם התנעה...................זרם נומינלי..............
 מקדם הספק בעומס מלא...............................
 .מקדם הספק בעומס קל ................................

 מס' התנעות בשעה..........................................
 מאוורר דגם.................הספק.........................

 ..................טמפ' עבודה בחדר מכונה..............
 )מ/ש(...................................מהירות המעלית 

 הגנת דלת )סרגל( 6.11
 

 ראשית
 סוג..............................דגם...........................

 משנית
 סוג.............................דגם............................

 

 מערכת הנע 6.3
 חילופין מבוקר              תדרזרם 

 תוצרת:........................דגם...........................
 הספק...........................

 האם מבוקרת וקטור מלא   כן/לא
 טכו גנרטור                          אנלוגי /דיגיטלי

 .........תוצרת:........................דגם..................

 לחצנים 6.12
 .....................דגם...........................תוצרת:...

 

 פגושות 6.4
 תא       תוצרת...................דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ
 ............תוצרת.............דגם..........משקל נגד   

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ

 כבלים 6.13
 תוצרת:........................דגם...........................
 כושר קריעה          מחושב..........מעשי............

 ...קוטר........................כמות.........................

 לוח פיקוד 6.2.5
 תוצרת:........................דגם...........................
 ממוחשב            כן/לא  הספק מגענים.............

 תא 6.14
 תוצרת:........................דגם...........................

 משקל עצמי..................
 בורר קומות 6.6

 ..כן/לא..........פולסים          כן/לאסרט...........
 אינדוקטורים     כן/לא

 מנעולים 6.15
 תוצרת:........................דגם...........................

 
  

 סה"כ מ. יח' כמות יח' תיאור סעיף
     מחיר בסיס 5.1

ק"ג  2000נוסעים  26-למעלית  5.1.1
בהתאם למפרט הטכני משרתת: 

 תחנות.  2

   1 מפ'קו

     סה"כ מעלית 
     אלטרנטיבות  5.2

תוספת מחיר להתקנת משקופים  5.2.1
 עמוקים מפלב"מ.

 לא לסיכום  2 יח'

הפחתה לאספקת דלתות בצבע  5.2.2
 גמר במקום ציפוי פלב"מ.

 לא לסיכום  2 יח'
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 ווסת מהירות 6.7
 תא           תוצרת.................דגם................
 ......מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה......

 

 פסי תא 6.16
 תוצרת:........................דגם...........................

 חתך.............................
 .נעלי החלקה דגם.......... תוצרת........................

 התקן בטחון 6.8
 תוצרת.................דגם................תאי            
 ....הדרגתי/הדרגתי עם ריסון/מיידיסוג..........

.................................................................... 

.................................................................... 

 פסי משקל נגד 6.17
 ..................דגם...........................תוצרת:......

 ..........................חתך...
..................................................................... 
 נעלי החלקה דגם.......... תוצרת........................

 מנגנון דלת פיר 6.9
 תוצרת:........................דגם...........................

 גובלים 6.18
 ...................דגם...........................תוצרת:.....

 
 

 אינטרקום 6.19
 תוצרת:........................דגם...........................

 
 

 אישור מידות 
 
 

 כן/לא  האם מידות תכניות מערך פיר מתאימות לציוד המוצע? 
 

 ...............אם לא פרט:............................................
 

 כן/לא  חדר מכונות מתאימות לציוד המוצע?  האם מידות תכניות
 

 אם לא פרט:...........................................................
 

 כן/לא  באם תכנית הבור מתאימה לציוד הספק? 
 

 ..אם לא פרט:.........................................................
 

 כן/לא יות מתאים לציוד המוצע? האם המהלך עודף בראש הפיר בתכנ
 

 אם לא פרט............................................................
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  מעליות -הסכם  .7

 ם כ  ס  ה 

 

 ___________ ביום _________ לחודש ______ שנת _____ -שנערך ונחתם ב

 

 ב   י   ן

______________________________ 

_______________________________ 

 )להלן הספק( מצד אחד.

 

 ל  ב  י  ן

________________________________ 

________________________________ 

 )להלן המזמין( מצד שני.

 

 והספק עוסק בעבודות אחזקה ותיקונים של מעליות. הואיל 

עובדים מאומנים ברמה מקצועית גבוהה לביצוע מצהיר כי ברשותו צוות והספק  והואיל 

 עבודות אחזקה ותיקונים של מעליות למיניהן.

של  למעליות  והספק מציע למזמין שרות אחזקה ותיקונים )להלן השרות(  והואיל 

 המזמין שהותקנו על ידו בבנין ................

והספק מקבל על  ת, ור לו את השרות במעליווהמזמין מסכים להצעת הספק למס והואיל 

 עצמו את השרות במעליות, הכל בהתאם לתנאי

 הסכם זה.  

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

2.  

 __________ יוםמ המזמין מתחייב למסור לספק והספק מתחייב לבצע את השרות החל .א

 )להלן התקופה המקורית(.________________עד ליום 

חודשיים לפני תום  אם לא יודיע אחד הצדדים למשנהו, בכתב ובדואר רשום לפחות .ב

זה על כל תנאיו ובשינויים המחויבים  התקופה המקורית על ביטול ההסכם, יחול  הסכם 

 של שנה אחת וחוזר חלילה. לתקופה נוספת

הסכם זה בכל עת  כל צד לבטל  ב' לסעיף זה, רשאי-בסעיפים קטנים א' ועל אף האמור  .ג

יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה  60ע"י מתן הודעה בדואר רשום למשנהו לפחות 

 תביעה כל שהן של צד אחד כלפי משנהו. עילה לדרישה, טענה או
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המעליות תהינה בכל עת  יבטיח כיהשרות במעליות אשר הספק מתחייב לבצע על פי הסכם זה  .3

 האמור, יכלול השרות בין היתר: ילות תקין ומבלי לגרוע מכלליותבמצב פע

אך לא פחות  שבועות 6עריכה בדיקה של המעליות בתדירות של אחת לחודש עד  .א

החשמליות והמכניות  פעמים בשנה. הבדיקה תכלול את המערכות 10מאשר 

 כדלקמן:

 וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות.  (1

 המעליות לשימוש ועבודה נאותה. בדיקת כל הפרטים של  (2

 מנגנוני ניקוי שימון וגירוז הפסים, פס השיניים, הציוד המכני, החשמלי,  (3

 הביטחון וכל יתר החלקים הדורשים ניקוי ושימון.

 .חיזוק ברגים (4

 כיול וסת מהירות. (5

 הוראת היצרן ויצרני תת המערכת. הטיפול המונע יהיה עפ"י 

 קינה של המעליות.סילוק תקלות המפריעות לפעולה ת .ב

ע"י הבודק  ביצוע תיקונים שאינם מצריכים החלפת חלקים לרבות אלה שנדרשו .ג

 המוסמך והם בתחום טיפולו של הספק.

שעות ביממה, כולל שרותי  24קיום תורנות והענות לקריאות במקרי חרום במשך  .ד

  העונה בהודעה קולית ללחיץ האזעקה בתא.מוקד שרות 

4.  

מפעם לפעם  ג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערךהספק מתחייב לשלוח נצי .א

משרד העבודה אשר יוזמן ע"י  בהתאם לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם

 המזמין ועל חשבונו.

ציג שיערכו ע"י נ הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות .ב

 המזמין.

אשר הבודק  מלייםהספק מתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או החש .ג

לאחר קבלת הודעה על כך ללא  הנ"ל ונציג המזמין יצביעו עליהם, וזאת מיד המוסמך

כל הפסקה ובצוות המכסימלי האפשרי, על מנת להבטיח ניצול המעליות בהתאם 

תשלום או החברה או המזמין, לפי לחוק. במידה והתיקון חייב בתשלום, ישאו ב

)ו( או )ז( להלן. מוסכם בזאת כי קביעתו  7עיף להוראות שבסיפא לס המקרה, בהתאם

 הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים.

הודעה מתאימה  בכל מקרה של הפרעה או תקלה בפעילות התקינה של המעליות לאחר קבלת .5

ולבצע באותו יום של קבלת ההודעה,  להופיע  מתחייב הספק 14:00מאת המזמין עד השעה 

המעליות למצב פעילות תקין וזאת במשך שעות  לשם הבאת  את התיקונים הדרושים

 כל יום פרט לימי שישי שבת או חג. הודעה שהתקבלה אחרי שעה 16:30 העבודה הרגילות עד

ל יום המחרת ש 10:00 מחייבת את הספק להופיע ולתקן את המעליות לא יאוחר משעה 14:00

יום. באם, עפ"י דרישת המזמין, באותו  11:30כך שהמעליות תפעלה לא יאוחר מאשר שעה 

השעות המצוינות בסעיף זה, יחויב המזמין בתשלום של  יתקן הספק את המעליות לאחר

 למען הסר הספק תיקון שאמור להתחיל בשעות העבודה הרגילות ונמשך לקריאה.  220₪

 לא יחויב בתשלום קריאה מיוחדת.לשעות שמעבר להן 

  / ...3 



 

 303מתוך  267עמוד 
 

 

לקילקולים הנובעים  י במסגרת הסכם זה אין הספק אחראימוסכם בין שני הצדדים כ .6

בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה  מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון במעלית או

את התיקון ורק הספק, בכל מקרה מתחייב הספק לבצע מיד  מטעם אנשים מחוץ לנציגי

 לדון בתשלום עבורו. לאחר מכן

7.  

אספקת והתקנת  השרות כולל הספקת והתקנת חלפים. מוסכם בין הצדדים כי אין .א

והחלפתם יהיה עפ"י מחירון  החלקים תהיה על חשבון המזמין. מחיר החלקים

סבירים והרווח אינו מופרז, מוסכם שבגין  הספק. על הספק להוכיח כי המחירים

  יהיה הרווח המותר בחוק. לניותעבודות קב

ל חשבון הספק בכפוף לסעיף בשנת הבדק תהיה אספקת והתקנת החלקים ע

 האחריות במפרט הטכני.

 וב החודש מגמר יום  __התשלום עבור אספקת החלפים יבוצע ע"י המזמין תוך  .ב

 חשבונית מתאימה על ידי הספק ואושרה על ידי המזמין. הוגשה

 חודשים. 12 החברה לחלפים השונים שסופקו על ידי החברה תהיהתקופת אחריות  .ג

שסופק על ידו אשר  מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חלוף הספק מתחייב להחליף .ד

 בס"ק ג' לסעיף זה. או התבלה בתוך תקופת האחריות כמפורט/נפגם ו

ו/או  אשר נפגם  כן מתחייב הספק להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק של המעליות .ה

ע על נכונה או שירות לקוי שבוצ התבלה, בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לא

 סיום תקופת האחריות הנ"ל. ידי הספק במסגרת השרות אף לאחר

ו/או חלקי  בכל אחד מהמקרים שצוינו בסעיף זה, יחליף מיד הספק את החלקים .ו

אשר עליו לשרת  לגבי הצד החילוף האמורים באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת

ציג המזמין ונציג העניין לדיון והחלטה של נ בהוצאות הכרוכות בהחלפות הנ"ל, יובא

 הסכמה יכריע במחלוקת היועץ. הספק, ובהעדר

ממקומו ולהעבירו  במקרה של שריפת מנוע חשמלי מתחייב הספק לפרק את המנוע .ז

לום עבור התיקון, לליפוף ו/או להתקין חדש במקומו וזאת גם לפני שידון נושא התש

ה. במקרה של ימים מיום הקריא 7כך שניתן יהיה להפעיל מחדש את המעלית תוך 

האמור לשאת בהוצאות הכרוכות בתיקון זה, בהתאם להוראות  מחלוקת לגבי הצד

ובהעדר  ההסכם, יובא העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ושל נציג הספק,

 הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.

המזמין לפני של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל אישור במקרה  .ח

 יבוצעו ללא קבלת אישור.________ש"ח קונים עד סךהביצוע תי

 

הנדרשים באופן סביר  הספק מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, בכל עת, את כל חלקי החילוף .8

תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו  לשם הבטחת פעולתה התקינה של המעלית משך

הפעיל המעלית בכל דרך לא נמצא בידי הספק חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הספק משתדל  ל

שהיא תוך ביצוע תיקון זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על פקודות הבטיחות 

 בעבודה.    

                                                                                        / ...4 



 

 303מתוך  268עמוד 
 

   

9.  

או של /וו/או של עובדיו הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש שלו  .א

כתוצאה מכל מעשה או מחדל של  -המזמין ו/או של עובדיו ו/או של צד ג' כלשהוא 

של  פעילותה  התקינה-הספק בבצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי

 פעילותה התקינה נובעת משימוש בניגוד ליעודה.-המעלית, אלא אם אי

לו ו/או שישא בהם  עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמוהספק יפצה את המזמין מיידית  .ב

ואשר האחריות לגביהם חלה על הספק ובתנאי שהמזמין הודיע לספק על תביעה 

 גד תביעה כזו.לספק להתגונן כנ שהוגשה נגדו מיד עם קבלתה כדי לאפשר

חשבונו בלבד,  בלי לגרוע מהאחריות הנ"ל של הספק מתחייב הספק לדאוג, על .ג

כאמור בס"ק א' לסעיף זה להנחת  סות ביטוח אשר תכסינה כל הנזקיםלהוצאת פולי

המזמין יחדיו עם סעיף אחריות צולבת. הספק  דעתו של המזמין, לטובתה ולטובת

 רישתו, העתקי פוליסות הביטוח הנ"ל, וכןהמזמין, מיד עם ד מתחייב להציג בפני

פוליסות  ק כיהעתקי הקבלות המעידות על תשלומי הפרמיות, וכן מתחייב הספ

 הביטוח הנ"ל יהיו תקפות משך תוקפו של הסכם זה.

10.  

ע"י אנשים   היות והמזמין מבצע חילוץ של נוסעים מהמעליות במקרים של תקלה .א

נעולות בגמר פעולות החילוץ.  ת תהיינהמוסמכים ומיומנים, עליו להקפיד שהדלתו

גישה לפתחים לבטח, ידאג המזמין לחסום ה במידה ולא ניתן לנעול את הדלתות

במקרה זה מתחייב הספק להופיע ולבצע תיקון כנדרש תוך  ויודיע מיד לספק.

  שעות ביממה. 24מקבלת ההודעה וזאת במשך  שעתיים

לכודים מתא  הדרכה בנושא חילוץ אנשיםהמזמין מצהיר בזאת כי קיבל מאת הספק  .ב

 המעלית וחילוץ יבוצע רק ע"י מי שהודרך ע"י הספק.

הבטחון, מתחייב  רעות במעליות, וביחוד של קלקול במנגנוןבכל מקרה של הפ .ג

ולהודיע מיד לחברה על ההפרעה או  המזמין להפסיק תיכף ומיד את פעולת המעלית

 הקלקול.

11.  

המזמין לחברה  יו של הספק על פי הסכם זה, ישלםבתמורה לביצוע כל התחייבויות .א

 סך של ....... ש"ח לחודש.

חדשים  לומים תקופתיים רצופים מידי ______ תש-התמורה תשולם לחברה ב .ב

 ___ לחודש של החודש הקודם לחודש מתן השרות.-מראש ולא יאוחר מה

)המדד  -לצרכן  התמורה האמורה בס"ק א' לסעיף זה תהיה צמודה למדד המחירים .ג

 הכללי(.

מדד  -........ )להלן  נקבע כי מדד הבסיס עליו מחושבת התמורה הנ"ל הינו מדד חודש .ד

 (.הבסיס

במישרין על  דמי השרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום חובה שמוטל .ה

הוא ישולם ע"י המזמין במועד  -השרות ולכן, באם יוטל מס, היטל או תשלום כנ"ל 

 הקבוע בחוק.
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דבר או לעמוד על זכות  עם פקיעה או ביטול הסכם זה הרי לא תפגענה זכויות כל צד לתבוע .12

 תחולנה לאחר פקיעת או ביטול ההסכם. כם זה אשר מימושו או ביצועןמוענקת לו בהס

מעביד בין הספק לבין -עובד למען מנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא ישררו כל יחסי .13

 מעובדי ו/או מנציגי הספק ללא יוצא מהכלל. בין המזמין לבין כל מיהמזמין ו/או 

לתבוע מהמזמין   פק, יהיה הספק רשאיבמקרה שהמזמין יפגר בתשלומים המגיעים לס .14

אך פיגור בתשלום ע"י המזמין לא  תשלום ריבית פיגורים בשיעור כפי שנקבע באותה עת,

 שמוגדר בחוזה זה. יהווה עילה לאי מתן שרות כפי

להסכם זה יראו   כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר לפי הכתובת אשר בכותרת .15

 ועד שיגורה.שעות לאחר מ 48אותה כנתקבלה 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
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 מסגרות חרש )הוכן ע"י מהנדס קונסטרוקציה( - 19פרק 

 פרק. –המפרט הבין משרדי  –תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין העבודות  19

 תכניות ביצוע לייצור והקמה 19.01

ציית הפלדה הינן למכרז ועל הקבלן להכין בכפוף קונסטרוק תכניות 19.01.1

תכניות ייצור והקמה,  4.5-ו 4.4; 4.3סעיפים  1חלק  1225לאמור בתקן 

 לאישור המתכנן.

 על הקבלן לספק לאישור התכניות הבאות: 19.01.2

 .1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  19.01.2.1

 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  19.01.2.2

 .1:5למבנה סטרוקציה פרטי חיבור הקונ 19.01.2.3

 פרט ייצור, הובלה והרכבה. 19.01.2.4

 פרטי החיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות 19.01.2.5

 מזחלות והכיסויים. פלשונגים,

 כל הנ"ל יוגש בשלב אחד לאישור. לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבים. 19.01.3

יום  ממועד קבלת צו התחלת העבודה  את  20על הקבלן להשלים בתוך  19.01.4

 תכניות הייצור.

ות הכרוכות בביצוע התוכניות כנ"ל יחולו על הקבלן ולא ימדדו כל ההוצא 19.01.5

 בנפרד.

 תקנים  19.02

 .  1508ות"י  1חלק  1225העבודה נשוא מכרז/חוזה זה תעמוד גם בדרישות ת"י  

 חומרים  19.03

כל חלקי הקונסטרוקציה יבוצעו מפלדה שחורה צבוע בצבע יסוד. הכל לפי 

 . 1225המוגדר בתקן ישראלי 

 ריתוך  19.04

ייב להעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים הקבלן מתח 19.04.1

.  בדיקה תבוצע ע"י 127בעלי תעודות מאושרות, בנות תוקף לפי ת"י 

 קבלן.מעבדה או גורם מוסמך לריתוכים באחריות ה

סוג האלקטרודות לריתוך יתאים לסוג הפלדה של הקונסטרוקציה, סוג  19.04.2

ביצוע ולתנוחת הריתוך הזרם החשמלי ועוצמתו, למיקום התפרים בעת ה

 .  1341-ו 1340, 1338לפי דרישות ת"י 

על הקבלן לבצע חיזוק אופקי לעמודי המבנה המרותכים על פי תקן  19.04.3

 תת סעיף ז. 11.9.5סעיף  1225ישראל 

 בדיקות רנטגןל הקבלן, לבצע במהלך הייצור לפי הנחיות המתכנן ע 19.04.4

בבדיקות  .הריתוך באמצעות מכון מוכר שיאושר ע"י המפקח לבקרת

. הסטיות 1חלק  225של תקן  11.9.6.2יבחנו הפריטים כמפורט בסעיף 

 .1225של תקן  11.9.7המותרות לפי התקן הגרמני כמפורט בסעיף 
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 הכנת חלקי קונסטרוקציה  19.05

בבית מלאכה יש לבצע את מירב החיבורים כדי לצמצם באתר את   19.05.1

 מספר החיבורים למינימום ההכרחי. 

מראש יצוינו ויסומנו באופן ברור במטרה לאפשר  כל החלקים המוכנים  19.05.2

 זיהוי מקומם בקונסטרוקציה ומיקום חיבורם לחלקים שכנים. 

בכלי מכני בלבד. אין לחתוך  חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או  19.05.3

במבער. שטחי החיתוך בכל מקרה יישארו ישרים ובלי חריצים ובמידת 

 האפשר יהיו חלקים. 

ם לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור האלמנטים המובאים מוכני 19.05.4

 המתכנן. 

קבלן אחראי להתאמת מידות קונסטרוקציית הפלדה למידות ה  19.05.5

 התאמה יודיע למתכנן. בתכניות ולמידות המבנה, על כל אי 

על הקבלן להרכיב בבטונים עוגני פלדה מפלדה מגולוונת כהכנה   19.05.6

הקבלן להתחברות עם חלקי הפלדה לפי פרטים שימסרו לקבלן. על 

לדייק בביצוע עבודות הבטון, כדי לאפשר הרכבת קונסטרוקציית 

 הפלדה. 

ים בהרכבת קונסטרוקציה בגבהים, הקבלן יעשה את כל ההכנות כפיגומ  19.05.7

זמניים, תמיכות וכו', כדי לבצע את העבודה תוך עמידה בדרישות 

 הבטיחות. 

 שימוש בחלקים רציפים  19.05.8

קים שלמים כמפורט אלמנטי קונסטרוקציית הפלדה יבוצעו בחל

ע"י , רציףביצוע אלמנט המתואר בתוכניות כ לא יאושרבתוכניות. 

. במידה ויהיה צורך להאריך אלמנט בריתוך, חיבור מס' חלקים בריתוך

הדבר טעון אישור בכתב מהמפקח. הריתוך יבוצע במפעל ובנוכחות 

המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת כי הקבלן נקט בכל האמצעים 

 ירה מלאה של הריתוך. להבטחת חד
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 גלוון באבץ ב"טבילה חמה" 19.06

 מפעל הגלוון  19.06.1

כדוגמת    iso 9002ו תקן הגלוון באבץ חם יבוצע רק במפעל הנושא ת

 החטיבה לגלוון וציפוי פלדות בקרית מלאכי או בערד. –מפעלי פקר 

 כללי 19.06.2

הפלדה בין אם קונסטרוקטיביים או אחרים בכל  כל אלמנטי 19.06.2.1

ונים בטבילה באבץ חם, לאחר יצור וגמר הפרויקט  יהיו מגולו

 ריתוכים, כולל כל פחי העזר, העוגנים וחומרי הלוואי.

הקבלן יגיש לקונסטרוקטור והאדריכל חלוקת האלמנטים  19.06.2.2

לקטעים לצורך הגלוון תוך צמצום כמות החיבורים באתר 

 חי.למינימום הכר

 הפלדה 19.06.3

 הפלדה תהיה מסוג " מתאים לגלוון" כמקובל בשוק. 19.06.3.1

פלדה בלתי   din 17100המתאימה לגילוון תהיה לפי הפלדה  19.06.3.2

 .UST 37(  Rimmed Steelמורגעת )

  RST 37(  Aluminum Killedאו פלדה מורגעת באלומיניום ) 19.06.3.3

 או פלדות שוות ערך.

של פלדות מתאימות לגלוון מכילות את  הרכב אופיני 19.06.3.4

 היסודות הבאים אם בנפרד ואם בצרוף:

  C   0.25% –פחמן  פחות מ 

     P 0.02% –רחן   פחות מ ז

  Mn   1.35%  -מנגן   פחות מ 

  Si    0.03% –צורן   פחות מ 

 המוצר יהיה מחומרים בהרכב כימי וטיב שטח אחיד. 19.06.3.5

 הכנה לגלוון  19.06.4

ריתוך בתוך החומר, העלולים לגרום  בכדי להקטין מאמצי 19.06.4.1

עוות בזמן הגלוון יש לסדר את סדר הריתוכים בהתאם 

 שצריכים לקבל גלוון.למקובל באלמנטים 

תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרופילים וארגזים מפחים  19.06.4.2

מרותכים. יש להימנע מגלוון פחים דקים המחוברים 

 לפרופילים בעלי דופן עבה ביחידה אחת.

האלמנטים יקבלו הכנה לגוון על ידי הכנת חורים ומעברים  19.06.4.3

לנוזל הגלוון בזמן הטבילה באמבט לפי הכללים המקובלים 

זה. כל החורים יסתמו בפקקים שיאושרו מראש ע"י  בנושא

 המפקח.

הריתוכים יהיו מלאים, ללא חורים או חללים זעירים  19.06.4.4

 ועלולים לגרום לנזילות חומצה לאחר הגלוון.
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ולהכין את כל הדרוש לתליית הפריטים לצורך  יש לתכנן 19.06.4.5

השינוע בעת הגילוון באופן שיובטח גילוון מלא גם במקומות 

 התליה.

ן את החלקים באופן שישתמר לאורך כל תהליך יש לסמ 19.06.4.6

 הגלוון.

 תקנים 19.06.5

 1979וגליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגלוון יבוצע בהתאם לת"י 

   ASTM 123Aלתקן אמריקאי פרט לעובי הציפוי שיהיה בהתאם 

 כמפורט להלן.

 חומרים לציפוי  19.06.6

   .G.0.B(  Good Ordinaryהאבץ לציפוי יהיהבאיכות ) 19.06.6.1

 אבץ טהור. 98.5% –ויכיל לא פחות מ  לפחות,

 . 0.03%תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על  19.06.6.2

 תהליך הגלוון 19.06.7

רכיבי הפלדה יעברו ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים 

 מעלות צלזיוס. 450)פלקס( וטבילה באמבט אבץ נוזלי בטמפרטורה של 

 עובי שכבת הגלוון 19.06.8

גליון תיקון  918הנדרש בהתאם לת"י עובי הציפוי לא יפחת מ 19.06.8.1

 .1979מדצמבר 

עובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לתקן האמריקאי  19.06.8.2

ASTM 123A  . 

 מראה הציפוי 19.06.9

 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים. 19.06.9.1

 פגמים קטנים יתוקנו בצבע עשיר אבץ. 19.06.9.2

 בקרת איכות 19.06.10

 .  ISO 9002תבוצע במפעל שהינו בעל תקן  19.06.10.1

יקות בכל שלבי היצור ע"פ בנוסף יתאפשר למפקח לבצע בד 19.06.10.2

הסיוע הנדרש כולל ביצוע  קביעתו. הקבלן יגיש למפקח את כל

 הבדיקות.

הגלוון לא יבוצע כל טיפול, למעט צביעת מקומות הריתוך שאושרו לאחר  19.06.11

ע"י המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר באבץ )במקומות שנפגע הגלוון(, 

 וצביעה סופית ע"פ המפרט.

 

 י  פלדה מגולבנת  מערכת הצביעה לאלמנט 19.07

,    400Cכדוגמת אמרלוק  במערכת צבע אפוקסי דו רכיביאלמנטי הפלדה יצבעו 

מיקרון והתאמה מלאה למפרטי  125תוצרת אוניברקול , בשכבה מינימלית של 

 .לבחירת האדריכל   RALבגוון   הביצוע של היצרן.
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 

 : סוג לוחות גבס1-22.01

 יצות גבס תהיינה דו קרומיות כפולות, ציפויי גבס תהיינה דו קרומיות בצד אחד.מח

מ"מ אלא עם צויין אחרת  12.7בכל המחיצות/הציפויים יש להשתמש בלוחות גבס תקניים בעובי 

פאזות מקורי מהמפעל!! בהתאם למצויין הסעיפי כתב  4או  2בסעיפי כתב הכמויות, בעלי 

 הכמויות.

או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. לוחות פגומים /יעו לאתר יהיו ללא סדקים ולוחות הגבס שיג

 .גיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים הכל על חשבון הקבלןשי

המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות 

 הדרושות. 

ע"י שימוש בשיירי לוחות או אחוי של מספר לוחות קטנים. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס 

 ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר. 

 : צפיפות ניצבים2-22.01

 ס"מ  40צפיפות ניצבים במחיצות וציפויי גבס כל  

 ס"מ 30תיקרה כל  צפיפות ניצבים בתיקרות ואלמנטי

 קונסטרוקציה  3-22.01

נסטורקציית הנשיאה הנדרשת מפרופילי פח מגולוונים, האיטומים, עיבוד אספקה והתקנת כל קו

 פתחים, פינות מגן וכל חומרי העזר למיניהם.

מ"מ במידה וניתן לו סעיף  0.8השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון בחם מכופף בעובי מזערי של  

 ויות הוא ימדד במידה ולא הוא יכלל במחיר למ"ר מחיצת גבס.בכתב הכמ

 מפרט עבודה: 4-2.012

כל עבודות הגבס יבוצעו ע"פ הנחיות חברת "אורבונד" וע"פ מפרטי ספקים שונים, לרבות עבודה 

בגבהים על כל המשמעויות הכרוכות בכך כולל חיזוקים אנכיים ואופקיים, ביסוס ועיגון, הכל ע"פ 

 תקנים

 תכולת מחירים לאלמנטים מתועשים בבניין 222.0

 כללי:

אלמנטים  -22למנטים מתועשים בבניין תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק כל עבודות א •

מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן ולפי המדריך לביצוע מחיצות גבס בהוצאת 

 משרד הבינוי והשיכון.

 -הדרושים להרכבת המחיצות שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר  •

 מפקח ובכתב.כולם חייבים באישורו המוקדם של ה
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 : פתחים במחיצות וציפויי גבס1-22.02

פתיחת פתחים עגולים ו/או מרובעים לכל פתח שיידרש לרבות עבור גופי תאורה, תריסי מיזוג 

וקטרים שונים לרבות כל אוויר, רמקולים, פתחי גישה לתריסי גלילה לחלונות, נישות במידות 

ית ואימות התנאים בשטח וע"פ מידות ודגם התיקונים הנדרשים לאחר וידוא מיקומם ע"פ תכנ

 הפריט שיורכב.

 : פינות2-22.02

" או שו"ע מאושר ע"פ החלטת goldאספקה התקנת פינות מתכת מסוג "בידקס" או פינות "

 המפקח בשטח

 : טיפול בקונסטרוקציית נשיאה3-22.02

 פקח בשטחקה  והתקנה  של קונסטורקציית נשיאה בכל מקום בו נדרש ע"פ הנחיות המאספ

 : חיזוקים:4-22.02

 מחיר הקבלן לסעיפי עבודות הגבס השונות כוללים גם את כל החיזוקים הבאים:

 תליית אביזרים ואלמנטים:  4.1-22.02

, רמקולים, גופי תאורה, LCDאת כל החיזוקים הנדרשים לתליית אביזרים כגון פלזמות, מסכי 

 עומסי גופי תאורה, מאווררי תיקרה וכו'

 תליית כלים סניטריים וריהוט:  4.2-22.02

את כל החיזוקים הנדרשים לתליית ולנשיאת עומסי אלמנטי ריהוט וכלים סניטריים בתיאום עם 

 הספקים השונים

 ציפוף ניצבים 0222.-4.3

ציפוף ניצבים במידת הצורך, הכל לפי תוכניות אדריכל ויועצים וע"פ הנחיות היצרן עבור תליית 

 אלמנטים שונים

 ניצבים מחוזקים 4.4-222.0

ניצבים מחוזקים לנשיאת עומסים וחיזוק אלמנטים, ע"פ תוכניות אדריכל, הוראות ספקים שונים 

 והנחיות המפקח בשטח

ר ספק: כל החיזוקים שאין עבורם סעיף בכתב הכמויות כלולים במחירי היחידה של למען הס

 הקבלן !!

 : שפכטל בתפרים22.02.5

 ל עד לגמר מושלם מוכן לצביעהביצוע שפכטל בתפרים, הכ
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 : בידוד אקוסטי22.02.6

עובי ק"ג/מ"ק או בידוד מצמר סלעים ב 36במשקל  2אספקה והתקנת בידוד מצמר זכוכית בעובי "

ק"ג/מ"ק עטוף במזרונים, הבידוד יעוגן באמצעות ברגים וכלול במחירי היחידה  80במשקל  2"

 למחיצות וציפויי גבס השונים

 י איטום והפרדה: פס22.02.7

פסי קומפריבנד במפגשים עם ריצפה ותיקרת בטון לאיטום והפרדה, עמיד בפני מים, שיילחץ 

 בין גבס לגמר קיר קשיח יגובה ב"תחבושת". ויהודק באמצעות פרופילים מתאימים. מגע

 גליפי גבס 22.02.8

ללי( לרבות כל ס"מ כפי שמוגדר במפרט הכ 22גליפי גבס ברחבים ועומקים שונים )כולל מעל 

 המשמעויות הכרוכות בכך

 דלתות במישור קירות 9-22.02

 את כל הנדרש לביצוע דלתות במישור קירות

 איטום מעבר תעלות 22.02.10

איטום מעבר תעלות חשמל ומיזוג אוויר וצנרת ע"י חומר איטום ייעודי ובידוד בצמר 

 סלעים/זכוכית דחוס

בין מלבנים, משקופים, ובין מחיצות וציפויים יובטח איטום מלא בין מחיצות/ציפויים ל

 לאלמנטים אחרים

 תליית אלמנטים: 22.02.11

ומלאכות אחרים, יותקנו בתוך המחיצות לצורך תליית וחיזוק כלים סניטריים וחלקי מערכות 

 אלמנטי תמיכה מתועשים דוגמת אורבונד. 

פקה והרכבה של אביזרים על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט דוגמאות של האביזרים הנ"ל. אס

 מתועשים כלולה במחיר החוזה.

 תיקרות אקוסטיות ו/או תותב 01-22.04

 כללי 1-22.04.01

 עו ע"פ המפורט בתכניות* כל התיקרות האקוסטיות יבוצ

 התיקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, עקמומיות וכו'

רותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השי

 לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן.

הוא עומד להשתמש וכן  על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם

דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(, התאמתם 

 למפרטים, סוג גמר וגוון.
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ד את התכניות עם קבלתן, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך הקבלן ילמ

 התקרה. 

הביצוע( על חוסר התאמה או חוסר  הקבלן יודיע באופן מיידי ומספיק זמן מראש )טרם תחילת

 במידות נדרשות בתקרה ובקירות.

 פתחים 2-22.04.01

אורה, גילוי אש ומפזרי אויר * הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת מערכות כגון ת

למיניהם בהתאם להנחיות שיקבל מקבלני המערכות, תעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים ללא 

 עדית לגבי התיאום חלה על הקבלןעיוותים, האחריות הבל

 * כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג אויר לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד  

 רי של האלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרתבמרכז הגיאומט 

כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק 

 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 ייצור והרכבת תיקרות: 3-22.04.01

רק לאחר אישור כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרה. 

 האדריכל לדוגמאות, יורשה הקבלן לייצר את התקרות.

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח. הדוגמאות תהיינה 

מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות המפרט הטכני ו/או 

 את תכניות העבודה.

ה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש בנוסף לאמור לעיל יהי

  בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר, ברגים, פחים וכד'.

 תיקוני פגמים: 4-22.04.01

על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם ו/או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד 

 מזמין באמצעות המפקח.למסירה של העבודות ל

ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם 

 דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

  מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים.

 . מסירת אלמנטים: 5-22.04.01

 מנת להגן ולשמור על העבודות כדי למסורתן הסופית.הקבלן ינקוט בכל האמצעים על 

 התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני היישום.

  

 תיקרות גבס 01-22.05

 חומרים 01.1-22.05

 מ"מ 12.5בי מזערי של פאזות מקורי מהמפעל בעו 4* שימוש בלוחות גבס 

 ופסי מתכת נדרשים להתקנת התיקרה בצורה מושלמת לרבות כל החיבורים  * את כל פרופילי

 והתחברויות נדרשות, חומרי איטום, מילוי ואביזרים  
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 תיאור: 2-01-22.05

 תקרות גבס, מותקנות אל מערכת נשיאה עשויה מפרופילים מפח מגלוון המחוברת באמצעות פסי 

 מומתקת לתקרה המסיבית. חיבור 

 ור ממתכת מותנה במיקומה של התקרה התותבת. אורך פסי החיב

 התוחב מפני הרצפה. –אורכם של פסים אלה מותנה בגובה תקרת 

 גמישות ההתקנה 3-01-22.05

 כל האלמנטי התקרות ייקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של לוחות הגבס בתקרות, מבלי 

 נטים הסמוכים אליו.ו/או למסגרת עליה הוא מותקן, או לאלמ שייגרם נזק ללוח עצמו

 חיפוי התקרות, בתקרות תוחב יותקן כאמור בתחתית התקרה המסיבית אליה תחובר מערכת 

 התלייה. גמישות ההתקנה מאפשרת לקבוע את הגובה הסופי מעל פני הרצפה.

 מפלס התיקרה 4-01-22.05

 א יפחת יה בהתאם למסומן בתכניות ומשום מקרה להגובה הסופי של התקרה, מפני שהרצפה יה

 ממנו, מאידך רשאי המהנדס או מפקח הבנייה באתר, בטרם שנעשתה ההרכבה לשנות את 

 הגבהים הסופיים ועל הקבלן יהיה לבצע את הוראותיו של המפקח הבנייה באתר, ללא תוספת 

 מחיר כל שהיא.

 מערכת לתליית תיקרות התותב 5-01-22.05

 של התקרות תיעשה באמצעות מערכת נושאת, מפרופילי מתכת. התלייה 

 המערכת תישא את התקרה התותבת ותתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבניין )תקרות 

 בטון, קונסטרוקציה נושאת ממתכת וכו' 

 פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין, יהיו בהתאם

 המהנדס ו/או האדריכל ובאישורם. אולם, אין באישור כזה משום הסרת האחריות לתוכניות של

 הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה יציבותה, על כל מרכיביה. 

 פרטי גמר סביב התיקרות 7-22.05.01

 ין פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות, מחיצות וכו'( יכלול את כל הפרופילים כמצו

 " בצירוף פרופיל מסוג Lת ובמפרטים. בהעדר פרטים כאלה, יכלול הפרט זוויתן מסוג "בתוכניו

"Z .)אין להשתמש בזוויתן בלבד( " 

 על הקבלן להקפיד על חיבורים נכונים של הפרופילים )אחד למשנהו(. 

 םוכן יהיה בהכל חיבורי זווית יהיו חתוכים ומחוברים בזוית ]"גרונג"[ מדויקים ללא מרווחים  

 עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל. 

 התקנת לוחות הגבס 8-22.05.01

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המהנדס או מפקח הבניין באתר, לרבות 

 אמצעי עזר אחרים. 

 אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כל שהם של תקרות תותב ו/או תקרות אחרות. 

ת ההתקנה יש להשתמש בברגים בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס. ת גבס למערכבחיבור לוחו

 פח כפופים או דקים. -אין לתלות תקרות תותב על סרטי

עבודות התקנת תקרות תותב תכלולנה ביצוע פתחים, תעלות תאורה, חורים ואלמנטים אחרים 

המערכות  אש וכל יתר ככל הנדרש לתאורה, מיזוג אוויר, תקשורת, אינסטלציה, חשמל, כיבוי

 האלקטרו מכאניות האחרות. 
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העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל, 

לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו', הכול כפי שיידרש 

ראות של האדריכל ו/או המהנדס ובהתאם להו לביצוע משולם של העבודות, במפורט בתוכניות

 ו/או מפקח הבנייה באתר. 

כל האלמנטים )לוחות הגבס( בתקרות תוחב ייקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר בכל עת פירוק של 

לוחות הגבס בתקרות מבלי שייגרם נזק ללוח עצמו, לאלמנט המחזיק אותו ולקונסטרוקציה 

 וח הגבס ללא כל פגיעה או נזק.להרכיב בחזרה את לבכללה, באופן שניתן יהיה לפרק 

 התקנת תעלות לתאורה: 9-22.05.01

 התקנת תעלות לתאורה, תיעשה כמפורט בתכניות. תעלות התאורה יסופקו באורכים הנדרשים

 כמסומן בתכניות ויהיו עשויים מפח מגולוון בעובי המסומן בתכניות אולם בשום אופן לא פחות

 מ"מ.  1.25מאשר 

 עה תעשייתית בצבע מגן ומכופף למידות ולצורות הנדרשות בתכניות. פח יהיה צבוע בצביה

 בטרם התקנתן, יאושרו תעלות התאורה להתקנה ע"י מהנדס החשמל ו/או מפקח הבנייה באתר.

הרכבת גופי התאורה עצמם תבוצע ע"י מבצע עבודות החשמל. אולם, הקבלן יהיה אחראי 

 להתקנת המערכת החשמלית והרכבת גופי עלות התאורה כהכנהלהתקנת החורים והפתחים בת

 התאורה. 

 האחריות הבלעדית לאמור בסעיף זה, כולל התיאום עם יצרן גופי התאורה והרכבתם חלה על 

 מבצע תקרות התוחב בלבד.

 תיקרות אקוסטיות מפח מחורר ו/או פח אטום: 11-22.05.01

 כללי:

 עקמומיות, כאשר יושלמו.עיוותים, גלים או התקרות תהיינה ישרות ומפולסות וללא 

 כל אמצעי החיבור יהיו בלתי מחלידים. במקום גלוי לעין יהיו בגוון של הרכיב המחובר. מודגש כי 

 הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח לכל פרופיל ולכל פרט חיבור.

 סמוך.רכיבי התקרה ייקבעו בנפרד באופן שיאפשר פירוק נוח ללא פגיעה ברכיב 

 ם יהיה בצורה שלא תגלה פרופילי חיבור.חיבור בין אלמנטי

אורך פסי התליה והקצה יהיה כאורך היחידה בה הם קבועים. כלומר אין להשתמש בפרופילים 

 קצרים מהמידה שבין המחיצות ואין לבצע השלמות וחיבורים לפסים קצרים

יות , ניום  לפי המופיע בתוכנ: תהיינה עשויות ממגשי פח ו/או פח אלומיתיקרות אטומות* 

 צבועים בתנור.

 עובי פח, חיבור תיקרות: 1-11-22.05.01

 מ"מ. רוחב המגשים כמפורט בתכניות. 0.8עובי מינימאלי של המגשים 

 יש לקבוע באמצעות ניטים כל מגש חמישי, משני צדדיו,אל הקונסטרוקציה עליו הוא מונח.

 גוון התקרה האקוסטית.כל הברגים והניטים הנראים לעין יצבעו ב

 ל הקבלן לשמור על קוים המשכיים לאורך ולרוחב התקרה.ע

 פרט קצה: 2-11-22.05.01

 " בגוון שייבחר ע"י האד' ויפורט ברשימת חומרי גמר.L"+"Zפרט הקצה הטיפוסי יהיה פרופילי "

 מעלות )גרונג( 45בפינות החלל יחוברו הפרופילים בזווית 

 קונסטרוקציה לתיקרות מגשי פח 3-11-22.05.01

 שים יותקנו ע"ג פרופילי אלומיניום מגולוון וצבוע בתנור בגוון המגשים. המג
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 מ"מ. 2עובי הפרופילים המינימאלי יהיה 

גבי אביזרים מיוחדים כגון: קלמרות המחוברים -התקרות האקוסטיות תהיינה תלויות על

 לקונסטרוקציית המבנה. 

 ת אישור המפקח.להגיש, על חשבונו, תכניות לתלית התקרה ולקבל א על הקבלן

במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, קונסטרוקציית חיזוק מפרופילי פלדה מגולוונים מעוגנים 

 למבנה. 

התכניות יבוצעו ע"י מהנדס מורשה ויאשרו ע"י המפקח. רק לאחר קבלת אישור המפקח יוכל 

 ועל חשבונו. יצוע הקונסטרוקציה לרבות תכנונה יהיה ע"י הקבלןהקבלן לבצע את התקרות. ב

 הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות תעמוד בכל דרישות התקן הישראלי והמפמכ"ים הרלוונטיים

במפרט הכללי כגון: תליית גופי תאורה עם מוטות הברגה, מרחק בין  22וכן בדרישות של פרק 

 תמיכות וכו'.

 לדוגמא:הכנת תיקרה  4-11-22.05.01

כל מרכיבה, לאשורם הסופי והבלעדי של האדריכל הקבלן יכין דוגמה מכל סוג של תקרה, על 

 והמהנדס האחראי לקונסטרוקציה. 

הדוגמה תהיה בגודל כפי שייקבע ע"י המהנדס או מפקח הבנייה באתר )בתאום עם האדריכל(. 

סוגי המרכיבים לרבות  מ"ר ותכלול את כל 2אולם בשום אופן לא תהיה הדוגמה קטנה מאשר 

 מות אקוסטיות, סגירות צד וכו'סוגי התעלות, הפתחים, חסי

 הביצוע הכולל של העבודות יחל רק לאחר קבלת אישור סופי כאמור לעיל. 

 הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים שיידרשו ע"י האדריכל ו/או המהנדס ויקבל אשור סופי 

ם כל וע הדוגמה כנ"ל כלולים במחירי היחידות ולא תשולכאמור, כל הוצאותיו של הקבלן לביצ

 תוספת עבור הכנת הדוגמאות
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 מפרט טכני למערכת גילוי אש אנלוגית

 מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת   .34

34.1 

  כללי 34.1.1

 (.ADDRESSABLE ANALOGהאש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) –מערכת גילוי 

תושבת  אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם-מטיפוס יוניזציה, פוטוהמערכת תבקר גלאים 

אחידה שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית 

 .0360ההתראה האינטגראלית של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של 

וצי אשר יכללו ממשק ער-ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/ מוצא כתובתיים מסוג חד

אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים. המעגלים קונבנציונאליים, מפסקים,  לגלאים

 ( ובמרחב כתובות זהה.SLCהגלאים ) יוזנו באמצעות קו בקרת

 תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים-המערכת המוצעת תישא תו

 .  EN-54כדוגמת 

רום ים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חיהמערכת תאפשר דיווח

 ודואר אלקטרוני. SMSאינטגראלית, הודעות 

 

 לוח הפיקוד והבקרה . 34.1.2

תווים עברית או אנגלית  40שורות של  4נומרי המכיל -מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה

לתצוגת אירועים ראשיים כגון אזעקה  LEDתווים למסכי המערכת ובמנורות 160 סה"כ 

 כתובות של התקני מבוא ומוצא. 508ה עד מערכת הבקרה תאפשר שליט תקלה והשתקה.

לולאות בקרה  1-4למימוש ם אפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שוניתמערכת הבקרה  

(SLC ).  התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני  127כל לולאה תאפשר בקרה עד

 NFPA 72 SLC Style 4  (CLASS קווי הגילוי יאפשרו חיווט באופני עבודה  מבוא מוצא.

B)  ו אNFPA 72 SLC Style 7  (CLASS A),  .וחווט בטופולוגיה חופשית 

 המחוברות נוספות, ברכזות שימוש ע"י תעשה כתובות 508 -ל מעבר ערכתהמ קיבול הרחבת

 (PEER-TO-PEER) "שוויונית" ברשת מחוברות הרכזות מהירה. בתקשורת המאופיינת ברשת

 המוגדרות אחרות ברכזות לאירועים ותגיב ציגשת כך רכזת כל בנפרד לתכנת שניתן כך

 הפעלה המאפשר זמן שעון לוכלי קרההב לוח מערכות. 32 עד ברשת לחבר ניתן כשותף.

 במשך העבודה לשעות בהתאם הגלאים רגישות ושינוי האוטומטי החייגן של בזמן מותנית

  )שישי/שבת(. השבוע לימי ובהתאם היממה

 ביצוע תקלה, אזעקה, שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון

 למחשב חיבור תאפשר המערכת ועוד. תכנות ביצוע צופרים, השתקת השב, כגון: פעולות,

 מבנה של צבעונית גרפית תצוגה  כוללת התוכנה כללית. לשליטה בקרה תוכנת מותקנת שבו

 המקום אופי את המתארים טקסטים ובליווי האזעקה נקודות של גרפי ציון תוך המערכת

 וניהול מרחוק שליטה ,המערכת תכנות אזעקה, בשעת בהן לנקוט שיש חירום ופעולות

 הדוחות וכו'. תקלה אזעקה, כגון מערכת אירועי דו"חות במערכת להפיק ניתן אירועים.

 אירועים נוספים. ופרטים הכינויים ההתקנים, סוג האירוע, זמן האירוע, נתוני את כוללים

 להדפסה. ניתנים לחילופין או המערכת במסך להצגה ניתנים האל
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 . ( LOOPהבקרה )לולאות   .334.1 

ערוצי, הכולל יחידת עיבוד -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו .א

סוג ומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( עצמאית. 

-הדו והתקשורת הבקרה פעולות את מבצעים והק כרטיסיוהתצורה של המערכת. 

  ההתקנים. אל כיוונית

מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב  SLCהקו האנלוגי מעגל       

קצר ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי. מעגל הקו יכלול נוריות 

LED צבי העבודה השונים.המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מ לבקרה 

ויספק להם מתח על זוג  כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו .ב

 חוטים יחיד .

כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות  .ג

שניות, כולל  3 -. הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מBroadcast)כלליות )

 (.Fire Alarm Verificationת אזעקה )ביצוע אימו

 

 ( . C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ).  .434.1

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה , ספק הכוח, מטען  .א

המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים , ממשקים וכו' . תקלה ניתוק 

 מיידית .או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח 

ת הלולאה, מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמ .ב

 בין לולאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת.  

מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון  .ג

 ווחים עפ"י שיוכם לתאריך .לא מחיק ממנו ניתן יהיה לדלתות די

( לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד. כל  HISTORYמערכת העיבוד תכלול   זיכרון ) .ד

אירועים אחרונים במערכת . נתונים אלה יהיו  250זיכרון אירועים יכיל לפחות 

או להדפסה באמצעות  LCD -ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה

 מדפסת.

( להצגת הפרמטרים MONITORט תצוגה גרפי/אנלוגי )המערכת תכלול תפרי .ה

נים, לרבות נתוני קריאה עכשוויים, ספי יחוס, ספי אזעקה האנלוגיים של ההתק

 ופרטי ההתקן.

 

 ארון   .534.1

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על  א.

 ם שיקבע ע"י המתכנן או המפקח .הקיר או בתוך השולחן בקרה , בהתאם למיקו

 לים נכנסים .הארון יכלול פתחים מודולאריים לכב .ב

בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות  החזותיות. שימוש  .ג

 במקשים יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות.

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. .ד

לת של מערכת המותקנת תוך אפשרות גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבו .ה

 . 50%להגדלה עתידית של לפחות 
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 פלט. –קווי קלט  64.1.3

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של 

 .בקרה עצמית  מתמדת למקרה של נתק , קצר, או תקלה אחרת

על הלוח שתבדיל בין תקלות  חזותית ברורה –קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית 

 , טעינה וכו' .ברכיבי המערכת השונים : גלאים , קוים 

 

 רמות גישה. .734.1

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך  3למערכת יהיו 

ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה 

 ניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים .מתאים וגם אז ה

 

 אזורים לוגיים. .834.1

אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו  499המערכת תאפשר הגדרה של 

מראש באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות 

 שונות.

 לוח הבקרה יכלול. .934.1

תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות   160אלפא נומרית בעברית עם   LCDצוגת ת .א

 ממרכיבי המערכת השונים .

שבעזרתם  IN – BUILTמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה  .ב

ניתן יהיה להגדיר בשטח , או לבצע שינויים בעת הצורך של האזוריים ופונקציות 

צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה רכת ללא ההפעלה השונות הנדרשות מהמע

 כלשהם .

למניעת התראות   ALARM    VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת  .ג

 שווא .

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת  .ד

בלי שיפריע   TESTומרכיביה השונים ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב 

טת אזעקות מכרטיסים אחרים. במקרה של אזעקת אמת באזור שבו דבר לקליה

 , המערכת תאבחן מצב זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל.TEST -מבוצע ה

גידי ) –לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  16ניתן יהיה לחבר למרכזיה  .ה

(RS-485ם אל לוח המחוברי אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים

אלפא נומרית עברית / אנגלית עם   LCDהבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת 

 תווים . 160

 מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו : .ו

הפעלת מערכות כיבוי , הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים , הפעלת מדפי אש , 

 . תות וכו'הפעלת מגנטים לסגירת דל

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את  .ז

הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו 
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אספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים 

 או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. 

 24Vבקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא ם יכללו הספקי .ח

להתקני ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד 

 המרכזית באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות.

מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית  .ט

הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים  ל הרכזת.ש

לכלל המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים 

 ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .י

 אירועים וצג גרפי., מדפסת IBM-PCמסוג 

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .יא

 רשתות אינטרנט.

 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: .1034.1

 פעולת המערכת במצב תקין. .א

 הצגת אירועי אזעקה. .ב

תקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי סיבת ההצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או  .ג

 המערכת(.

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או  .ד

 המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

 אזעקה ניפרד לכל גלאי.-קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם .ה

ד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין ע בנפרתכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבו .ו

 המצבים. 

קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים  .ז

 מכך.

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם .ח

 (.Drift Compensationעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) .ט

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) .י

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 -תגובה מהירה לאזעקה  .יא

תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או  .יב

 -לחילופן, באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

RS-232. 

 ת האזור.או ברמהמערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד  .יג

( ואינה עושה שימוש Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ) .יד

 בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.

 -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה  .טו

Free Topology. 
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צא, ספק כוח כתובתי בוא/מוכל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המ .טז

 מחשב.-ומבודדי הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

 Automatic Filed Programmingהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ) .יז

Feature.המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות ) 

ה ך תצוג( תוPeer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד  .יח

 ושליטה על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם.

בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה  .יט

ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת,  או על ידי מפסק מגנטי 

 ".walk testעבור " 

 .התקן הישראלי תו תישא אתהמערכת  .כ

 

 גלאי עשן אנלוגי ירוק   .234

גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם סידרת 

 .ADR-3000הרכזות 

הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי 

 היוניזציה.

מגלים החזרות אור מקלט אינפרא אדומים ה-הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר

 מחלקיקי העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(.

מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת -הגלאי יבוקר ע"י מיקרו

 לצורך ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.

ם באופן אוטומטי ע (DRIFT COMPANSATION)צע תיקוני סטייה גלאי העשן יב

היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. 

 בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי.

 

 נתונים חשמליים 34.2.1

 מאופנן. 22Vdcעבודה -מתח ❖

 אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה  ❖

 ממותג. ללא נורית סימון. -לערך  10mAזרם עבודה באזעקה  ❖

  C060עד     -C 010 -עבודה מ תחום טמפרטורה ל ❖

 ניתנת לכיוון מלוח הבקרה.  feet / 1.6% - 0.8 -רגישות  ❖

 . 50mAזרם מיתוג מכסימלי לעומס חיצוני ❖

 

 מידות מכניות 34.2.2

 מ"מ כולל בסיס. 124 -קוטר  ❖

 מ"מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי. 54  -גובה  ❖

 הגלאי ישא את תו התקן הישראלי.
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 עה כתובתי למערכות אנלוגיותצופר התר     34.3

למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית  יחידת הצופר הכתובתי .א

 סימון בעלת עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. .ב

  DCוזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות  .ג

V24   לצורכי הפעלת הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי

 ויגובה בסוללות.

 .במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה .ד

 יחידת מבוא ממוענת.    34.4

, יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל

F.S. מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס ,COLECTIV ל-LOOP  וכך יתאפשר להגדיר

 וחיבורם למעגל הגילוי הממוען. ADDRESSABLEכתובת זיהוי 

 יחידת הפעלה ממוענת.  .4.134

-יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוי

 .להזנות חשמלאש והפסקות חירום 

 ספק כח כתובתי אנלוגי .4.234

מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנת  V 24מאפשר הפצת 

 נתיכים.

 נוריות סימון גלאים .4.334

מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי.  א.

 ת.רית החיצוניהנורית תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנו

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח, או 

מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה 

 עבור כניסת הכבל.

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. ב.

 לחצנים לאזעקת אש. .4.434

   מ' מהרצפה. 1.6ילוי אש יותקנו בגובה של ג .א

נתק או  לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של .ב

 קצר.

באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח  הפעלת אזורי גילוי/כבוי .ג

 והגילוי.הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה 

 ממוען".הלחצן יהיה מסוג " .ד

לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף אשר  .ה

יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג, 

 ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. .ו

 ק ע"י האדם שהוסמך לכך.ן למצב רגיל תוכל להיעשות רהחזרת הלחצ .ז
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 . 224ea-HFC-(FE-FM/227-200) -מפרט למערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג   34.5

 כללי: 34.5.1

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארונות  –מטרת המערכות 

 .NFPA  12A -החשמל בריכוז המתאים ובכמות הנדרשת על פי מפרטי ה

מארה"ב או  FIKEמתוצרת חברת  D.O.Tעל מכלים מסוג   מערכות הכיבוי תתבססנה

( FM-200/FE-227)  -ועל גז כיבוי ירוק מסוג  UL/FMשווה ערך נושאים את התקנים 

HFC-224ea  מתוצרת החברותDUPONT      ו- GREAT LAKES  מארה"ב נושא את

 .UL/FMהתקנים 

 ת מערכת גילוי העשן.לפעול עפ"י התקן הישראלי באמצעו מותאמתעל המערכת להיות 

המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את 

כל החלקים, החומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות 

כמו כן יידרש  FMאו  ULתוכנת מחשב ייעודית.  התכנית חייבת להיות מאושרת ע"י 

פק מורשה ועל היותו מורשה על ידו ן המערכות על היותו סהקבלן להציג תעודה מייצר

 לתכנן מערכות מסוג זה!

 ארגון והפעלת המערכת 34.5.2

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.

 -המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש ב

NFPA  12A .ומאושרים בהתאם 

על פי המפורט  HFC-224ea( FM-200/FE-227עד לגז מסוג )מיכל גז  המיו .א

 .FIKE"”כדוגמת חברת  UL/FMבתכנית המחשב נושא את התקנים 

 שסתום  פריקה  מהירה. .ב

 מפעיל חשמלי )נפץ או סולונואיד(. .ג

 חבק לעיגון המכל. .ד

מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט  40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  .ה

 בתוכנת המחשב.

שניות, שלא יעלה  6 -ר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מר פיזור שיאפשנחי .ו

 שניות. 10על 

 .UL/FMנושא את התקנים  .ז

 צופר התרעה באזור )החדר( המוגן. .ח

התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור  .ט

 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 יקת גז באזור המוגן.להתראה על פר שלט מואר .י
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 הפעלת המערכת תעשה: 34.5.3

 באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. .א

באופן ידני ע"י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח  .ב

 הבקרה של מערכת גילוי העשן.

ע"י המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן  .ג

 מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.

 יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. .ד

ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון  .ה

המערכת בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את 

 ה בלוח  הפיקוד של מערכת גילוי העשן.הפעלההוראה ל

הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה  .ו

שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24במקום מאויש 

 שעות ביממה )מוקד(. 24

 .NFPA  12A –איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי  .ז

 ".FIKEכדוגמת תוצרת חברת "   D.O.T U.Sיה כנדרש ע"י ל יההמכ .ח

 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב. .ט

 מעלות צלזיוס. 30אטמ' בטמפ' של  25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ .י

כל האביזרים )מכלים, צנרת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו  .יא

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -ות משפיכת הגז תוך פרק זמן שלא פח

 שניות. 10הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות  .יב

 

 

 מפרט טכני למערכת כריזה משולבת 34.6

בדבר כריזה משולבת עם מערכת גילוי  3חלק  1220המערכת תענה לתקן  –קבלן שים לב 

והתקן  864UL 1711ULהמערכת תענה לתקנים האמריקאים . אש כתובתית אנלוגית

 60849IECהאירופאי 

 כללי: תיאור המערכות 34.6.1

 המערכת מיועדת לצורכי כריזה בכל שטח המבנה, עם אפשרות לכריזה סלקטיבית.   .א

 במערכת תהיה אופציה למוסיקת רקע עפ"י איזורי כריזה . .ב

 ההודעות תשמענה באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות מערכת רמקולים. .ג

 יק את השמעת המוזיקה באזורים אחרים.השמעת הודעה באזור מסוים לא תפס .ד

 שעות ביממה. 24רכת מיועדת לפעלה רצופה של המע .ה

 המערכת מיועדת לעבוד בקווי רמקולים ומיקרופונים ארוכים. .ו

 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופונים שונים. .ז

 תינתן אפשרות לכריזה דרך המרכזייה.

צלילים, וישודר  2-3לקטרוני בעל לפני שידור ההודעות ישמע ברמקולים צליל גונג א .ח

 בעמדות כריזה T.T.Pת עם הלחיצה על מתג אוטומטי

. המעבר בין מתחי VDC 24וכן ממתח ישיר  VAC 220המערכת תוזן ממתח  .ט

 העבודה יבוצע אוטומטית.
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תשמש גיבוי למתח הרשת  MAINENANCEמערכת מצברי חירום ללא טיפול   .י

דקות שידור רצופות ללא  30במשך  ותאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע

 ל.רשת חשמ

המערכת תכלול מטען אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל בטעינת טפטוף  .יא

 וטעינה מהירה, לפי צורך.

במתח של   CONSTANT VOLTAGEהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .יב

V100   אוV70.7. 

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי "  .יג

  R.F.I –ו  E.M.Iנגד  המערכת תהיה בעלת הגנות  .יד

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן לפני הזמנת הציוד והביצוע את התוכניות של   .טו

 המוצעת ותיאור טכני מלא של כל מרכיביה. מערכת הכריזה

בסיום העבודה על הקבלן להמציא אישור  3חלק  1220המערכת תעמוד בדרישות תקן 

 דס המתכנן, לפיקוח וליזם.ע"י מעבדה מוסמכת כדוגמאת מכון התקנים  למהנ

 

 תיאור מרכיבי המערכות: 34.6.2

 מסדים  מרכזיים ) חירום + מנהלתית ( 34.6.2.1

 י., יותקן כל הציוד המרכז 19במסד המרכז אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .א

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  .ב

אפשרות להסירם  דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה .ג

בשעת הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד 

 חלודה.

בסיס כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על  .ד

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.

גובה  המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, ועוד תוספת מקום פנוי של  .ה

 כרזרבה. 25%

המקומות הרזרביים במסד יסגרו באמצעות פנלים  עיוורים, מתאימים כל 

 עשויים חומר וצבע זהה לשאר מרכיבי הציוד.

ים הכוללים נתיכים עם מפסקי הפעלה ראשי AC/DCהמסד יכלול פנל   .ו

 וכן חיווי למתחים השונים . בהתאם לצריכת הציוד

 נעילת המסד.בגב המסד ובחזית יותקנו דלתות עם צירים ומנעול המאפשר  .ז

 ) חירום + מנהלתית (AC/DCפנל  34.6.2.2

יותקן בחלקו העליון של המסד ויאפשר הפעלה וכיבוי של מתחי  AC/DCפנל  

 המסד.

 24VDCוהשני למתח  220VACמאמ"תים, האחד למתח  2בחזית הפנל יותקנו  

 כמו כן יותקנו שתי נורות בצבעים שונים לחיווי הפעלה וכיבוי המתחים. 

 היו כאלה אשר יאפשרו החלפת הנורות מחזית הפנל.בתי הנורות י 

 פנל מוניטור עבור מערכת חירום  34.6.2.3

 ש'.אינט 19פנל המוניטור מיועד להתקנה במסד  

 מוצאים של מגברים שונים. 10פנל המוניטור יאפשר חיבור של עד  
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בעזרת היחידה תהיה תצוגה מוארת לצפייה בו זמנית בעוצמת מוצא של כל  

 המגברים.

גה תכלול עשרה שורות של לדים כאשר בכל שורה לפחות עשרה לדים התצו 

 .בצבעים שונים. בנוסף יכלול הפנל רמקול לשמיעת מוצא המגברים

בחירת השמיעה הרצויה תתאפשר ע"י לחיצה על אחד מעשרת מתגי בחירת  

 מגברים.

 .24V D.Cוכן מתח חירום  220VACהיחידה תעבור ממתח הרשת  

 -עבור מערכת כריזת חירום  יחידת גונג סירנה 34.6.2.4

סוגי גונג  4. היחידה כוללת 19יחידת גונג סירנה המיועדת להתקנה במסד " 

 המאפשרים בחירת סוג הגונג הרצוי.שונים 

 בנוסף ביחידה שני סוגי סירנה שונים אחת לאזעקה ואחת הרגעה. 

ו ע"י את כל סוגי הגונג והסירנות ניתן להפעיל ע"י לחצנים בחזית המכשיר ו/א 

 פיקודי מגע יבש בחלקו האחורי של המכשיר.

 P.T.T הגונג הנבחר יופעל אוטומטית בכל פעם שילחצו על אחד ממתגי 

 שמותקנים בעמדות הכריזה.

 .24VDCהיחידה תעבוד ממתחי חירום  

 עבור מערכת חירום   BOSCHמתוצרת   LBB 1920/00ערבל קול  דגם  34.6.2.5

  .19ערבל קול המיועד להתקנה במסד " 

 . X.L.Rכניסות מאוזנות מסוג  4הערבל כולל

 לכל כניסה וכניסה בנפרד וסת נפרד  לכיוון עוצמות השמע. 

 הערבל כולל שני מוצאים נפרדים .             

 .3שלה עדיפות על פני כניסה  2תהיה עדיפות על פני כניסה   1-3לכניסות מס'  

נמוכים וכן יחידת גונג  הערבל יכלול ווסת לתדרים גבוהים, ווסת לתדרים 

 מובנת.

 .X.L.Rיציאת הערבל תהיה מאוזנת מסוג  

 .24VDCוכן  220VACהערבל יעבוד ממתחי הרשת  

 

 נתונים חשמליים: 

50HZ-20KHZ תחום תדרים   

%0.5    עיוותים פחות מ: 

70db :יחס אות לרעש, טוב מ   

1MV/1K Ω  כניסות מיקרופון מאוזנותXLR ,   

   לפחות Line ,4כניסות ברמת  

±10db AT 100HZ ( ווסת לצלילים נמוכיםBass)   

±10db AT 100HZ  ווסת לצלילים גבוהיםTreble    

1V / 100 Ω  יציאה מאוזנתXLR    

220V AC, 24V DC מתח עבודה  



 

 303מתוך  291עמוד 
 

 

 

עבור מערכת  BOSCHמתוצרת  LBB 1912/10-מגבר קול משולב מיקסר  34.6.2.6

 מנהלתית

   S.M.R w 120ה של מגבר משולב מיקסר בעוצמ

. לכל כניסה וכניסה בנפרד R.L.Xהמגבר כולל ארבע כניסות מאוזנות מסוג 

 הווסתים הבאים: ווסת עוצמה, ווסת רגישות כניסה.

 מתג חיצוני להפעלת עדיפות עפ"י שאר הכניסות.  1לכניסה מספר 

 המכשיר כולל ווסת ראשי לעוצמת שמע, גונג פנימי להשמעה לפני הודעה.

 19כשיר העובד בזכות עצמו ו/או בהתקנה במסד שיר מיועד להתקנה כמהמכ

 אינטש'.

 .Line  100V -המכשיר כולל שנאי קוו לחיבור לרשת רמקולים ב

 24VDCוכן ממתח חירום  220VACהמכשיר יעבוד ממתח הרשת 

 נתונים חשמליים:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240W  R.M.S הספק מוצא   

50HZ-15KHZ תחום תדרים   

63db ש טוב :יחס אות לרע   

%1    עיוותים הרמונים פחות מ: 

1mv-200mv/1Kohm  1-4כניסות   

70V, 100V מוצא   

220VAC,  24V  DC מתח עבודה   

10.5  kg משקל   
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 עבור מערכת חירום BOSCHמתוצרת  LBB 1935 –מגבר הספק  34.6.2.7

  19ד "מגבר הספק המיועד לעבודה מאומצת ורצופה המגבר מיועד להתקנה במס 

 המגבר יכלול מאוורר )וונטה( פנימי לשמירה על יציבות טמפרטורת עבודה. 

מערכת הגנה אלקטרונית )לא פיוז( וכן נורה לציון פעולת מערכת ההגנה במקרים  

 הדלקה.וייצוב מתחים ב DCשל קצר בקווי רמקולים, שליחת מתחי 

 ן מכשיר דלוק.בחזית המגבר תהיינה נורות לציון עוצמת מוצא ונורה לציו 

 .XLRהכניסה למכשיר תהיה מאוזנת מסוג  

כאשר המעבר בין מתחי עבודה  24VDCוכן  220VACהמכשיר יעבוד ממתח רשת  

 היינו אוטומטי. 

            

 נתונים טכניים:             

240w R.M.S עוצמה   

50HZ-20KHZ תחום תדרים   

   עיוותים הרמונים פחות מ: 1%

80db ת לרעש טוב מ:יחס או   

-3db at 400HZ F.P.H )עם מתג הפעלה וכיבוי(   

70V, 100V מוצא   

1V / 20KΩ  כניסה מאוזנת מסוגXLR    

220V  AC  24VDC מתחי עבודה   

 

 אופציה -דיסקים   5קומפקט דיסק  34.6.2.8

אינטש. היחידה כוללת פלטה ל  19דיסק מיועדת להתקנה במסד " יחידת קומפק 

 דיסקים. 5 –

מעת הדיסקים יכולה להיות בצורה מתמשכת, חוזרת על עצמה או תיכנות הש 

 מראש של הערוצים ניתן להחליף דיסקים ע"י שלט רחוק.

 מנגנון היחידה בנוי בצורה מסיבית ומיועד לעבודה מאומצת ורציפה. 

של דיסק מסוים יהיה ניתן לפתוח את פלטת האחסנה ולהחליף  בזמן השמעתו 

 דיסקים אחרים.

 חידה תכלול תצוגה דיגיטלית שתציין את תצורת עבודת היחידה.הי 

 נתונים חשמליים: 

 

 

  

 

 

 

20Hz-20KHz תחום תדרים   
   עיוותים הרמוניים פחות מ: 0.003%
85 db :יחס אות לרעש יותר מ   
70db :תחום דינמי יותר מ   
0.2~2.0V :עוצמת מוצא משתנה בין   
220V  AC מתח עבודה   
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 רכת לגיבוי מתח ) מערכות חירום +מנהלתית (מע –מטען 34.6.2.9

 

תותקן מערכת לגיבוי מתח הרשת, אשר תכלול מערכת מצברים נטענים, מטען  

מצברים אוטומטי ומערכת מיתוג למעבר אוטומטי להזנה ממצברים בזמן 

 רשת.נפילת מתח 

 60קיבולת המצברים תאפשר הפעלת המערכת בעוצמה מקסימלית, במשך  

 פות.דקות שידור רצו

המצברים יהיו מהסוג  אשר איננו דורש טיפול  או הוספת מים,   

MAINTENANCE  FREE. 

 המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל. 

המטען מסוגל לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים, יהיה 

 שעות. 6להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 

לרבות יחידות ההגברה, יתאימו לעבודה ישירה ממתח מצברים כל המערכות,  

V24. 

 .19המטען שיסופק יהיה מטען המיועד להתקנה במסד " 

המטען יהיה אוטומטי ויווסת את טעינת המצברים בהתאם למצבם וכן  

 .DCמוצאי  5-חלוקה ל

 למטען תצוגת לדים לזרם הטעינה ומתח מצברים. בנוסף, למטען מס' נורות:

 ר    המטען נמצא במצב טעינה.כאש א.

 כאשר מתח המצברים נמוך מידי. ב.

 כאשר מתח המצברים גבוה מידי.          ג.

 

) מערכות חירום BOSCHמתוצרת  LBB 1946/00אזורים  6 –כריזה ל עמדת  34.6.2.10

 +מנהלתית (

 עמדת כריזה הבנויה מקופסא מסיבית להתקנה ע"ג שולחן עם פנל לחצנים מואר . 

אזורי כריזה ומתג נוסף לכריזה  6מתגים דולקים לבחירת עד  6ת העמדה כולל 

 כללית.

 ו/או כל שילוב אחר לפי הצורך.העמדה תאפשר כריזה לכל אזור בנפרד  

 העמדה כוללת פיקוד להשמעת צליל הגונג ולאחריו השמעת הכריזה. 

 ס"מ. 30ע"ג העמדה מותקן מיקרופון קונדנסר עדין עם צוואר אווז לפחות 

 

 נתוני המיקרופון  

 

 

  

 

100HZ-16KHz תחום תדרים   

110db Max. S.P.L (for 0.5 T.H.D)   

200Ω אמפדנס   
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עבור חדרי מדרגות  BOSCHתוצרת  LBC 3087/41בארגז דקורטיבי  8רמקול " 34.6.2.11

 וממד"ים   

כולל גריל מתכת צבוע אפוקסי  8ע"ג הקירות , ובחדרי המדרגות יותקן רמקול " 

 המותקן 

 ביחד עם שנאי קוו בארגז דקורטיבי להתקנה על הקיר.              

 פלסטיק/מתכת כאשר בחזיתו יותקן הרמקול עם ברגים.הארגז יהיה עשוי עץ   

 נתונים חשמליים:  

 

6W R.M.S הספק   

80Hz-18KHz תחום תדרים   

97 db  נצילות   

 

 BOSCHתוצרת  LBC 3086/41לתקרה אקוסטית דגם:  -רמקול  34.6.2.12

 אינטש'.כולל גריל מתכת צבוע באפוקסי. 8 רמקול

אקוסטית בעל תחום תדרים רחב המאפשר הרמקול מיועד להתקנה בתקרה  

 השמעת כריזה ומוזיקת רקע באיכות צליל גבוהה.

הרמקול כולל שנאי קוו בעל תחום תדרים רחב בעל מספר סנפים לקביעת עוצמה  

 שנאי הינם של אותו היצרן.סנפים(.הרמקול וה 4מקסימלית של הרמקול )לפחות 

 ן.הרמקול יסופק ביחד גריל דקורטיבי  מתכת לב 

 נתונים חשמליים: 

6W R.M.S הספק מוצא   

90HZ – 20KHz תחום תדרים   

90 db 1W/1M   S.P.L   

0.75W, 1.5W, 3W,6 W  שנאי קוו לעבודה ב- V100 :בעל סנפים ל   

 

 החניונים עבור BOSCHמתוצרת  LBC 3491/12רמקול שופר  34.6.2.13

רמקול שופר בעל פתח מלבני המיועד להתקנה חיצונית בעל מובנות דיבור גבוה .  

עם שלושה סנפים שונים לפחות ראש  V100 LINEכולל שנאי קוו לעבודה ב : 

 .R.M.Sוואט  10דחף אינטגרלי בעוצמה של 

 הרמקול יסופק עם התקני תליה אופקי ואנכי. 

 .ABSעשוי  המבנה החיצוני של הרמקול יהיה 

 . IP 65רמקול השופר עומד בתקן  

 נתונים חשמליים: 

10W R.M.S עוצמה   

480HZ – 5500HZ תחום תדרים   

118 db 1M/1W S.P.L   

2.5W,5W,10W שנאי קוו לעבודה ב- V100  בעל הסנפים   
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 חיווט והתקנה 34.6.3

טיח פי סטנדרטים כמקובל בציוד שמע מקצועי וזאת על מנת להב-המערכת תותקן על

ביצועים גבוהים ככל הניתן של המערכת מבחינת איכות שמע, נצילות וכיסוי אקוסטי 

 מחד ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות מאידך.

התקנת הרמקולים, צנרות וחיווט תעשה בצורה מקצועית ואמינה תוך שימת דגש על 

 חוזק מכני של התקנת הפריטים.

 .2x0.8mלפחות  פאזהגידי מזוהה -כבלי הרמקולים יהיו מסוג דו

צפיפות סיכוך ושני גידים  97%כבלי המיקרופון יהיו מסוג כבלים מסוככים עם לפחות 

 ממ"ר . 0.15מרכזיים מבודדים ומזוהים עובי כל גיד מרכזי לפחות 

 כבלי הפיקוד יהיו עם בידוד כפול מזוהים.

 כבלי הרמקולים והמיקרופונים יושחלו בצנרות נפרדות 

 ם במערכת יזוהו וימותגו לאורכם.ליכיחיבורי כל המו

 בתום ההתקנה על הקבלן לספק סט תוכניות מעודכן כולל ספר מערכת .
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 מסמך ד'

 כתב כמויות
 )בחוברת נפרדת(
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 מסמך ה'

 רשימת תכניות
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 תכניות קונסטרוקציה:
 

 בית וואהל –מרכז רב תכליתי 
 תאריך סטאטוס הוצאה תוכן גליון מס' תכנית

 12.06.19 למכרז 03 תכנית גג בטון והגבהת רצפה 18-04-01
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית חיזוק למחיצות 18-04-02
 

 12.06.19 למכרז 03 +9.25תכנית תקרת בטון  18-04-03
 

 12.06.19 למכרז 03 +9.25תכנית זיון תקרת בטון  18-04-04
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית גג 18-04-05
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית כיסוי תחתון 18-04-06
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית משטחי דריכה בין אגדים 18-04-07
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית פריסת אגדים לגג 18-04-08
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית מבטים על פסיה 18-04-09
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית חזיתות 18-04-10
 

 12.06.19 למכרז 03 דרגות פלדהתכנית מ 18-04-11
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית ממ"ד 18-04-11
 

 

 

 מיזוג אוויר תכניות

 תוכן סטטוס עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

 קומה חדשה למכרז 06-01-19 17171 0 1-מא

 גג למכרז 06-01-19 17171 0 2-מא

 גליון פרטים למכרז 17171PR- 06-01-19 0 1-פר
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 ת תכניות למעליותרשימ
 

 מס' תכנית

 

 סוג/גודל עדכון אחרון תאריך תאור

 גיליון

PDF 

 קנ"מ

PLT 

 קנ"מ

718017-K1-1 

 תוספת מעלית נוסעים לספריה

 מערך פיר, בור, ראש הפיר, 

א וחזיתות-חתך א  

 

19.08.2018 27.02.2019 
1:50 

1:100 
A3 
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 תכניות אדריכליות

 שם גליון מספר גליון ק .1.1.1.א מהדורה סטטוס תאריך עדכון

 סט כללי     
תכנית בינוי קומת  A-102 1:50 1 מכרז 4.6.19

 כיתות על גג ספריה

תוכנית  A-103 1:50 1 מכרז 4.6.19

בינוי,תקרה,ריצוף 

קומת גלריה שיפור 

 מיגון

 תכנית גג A-104 1:50 1 מכרז 4.6.19

תכנית ריהוט קומת  A-400 1:50 1 מכרז 4.6.19

 גג ספריהכיתות על 

 תכנית תקרה A-500 1:50 1 מכרז 4.6.19

 תכנית תקרה A-501 1:50 1 מכרז 4.6.19

תכנית ריצוף  A-600 1:50 1 מכרז 4.6.19

 וגמרים

 פריסת שירותי נשים A-910 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

פריסת שירותי  A-920 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

 גברים

 פריסת כיתות A-920 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

 חתכים A-201 1:50 1 מכרז 4.6.19

 חזיתות A-301 1:50 1 מכרז 4.6.19

 חזיתות A-302 1:50 1 מכרז 4.6.19

 גיליון מדרגות A-901 1:25 1 מכרז 4.6.19

 מדרגותגיליון  A-902 1:25 1 מכרז 4.6.19

 רשימות     

 רשימת נגרות A-810 1:50 1 מכרז 4.6.19

 רשימת מסגרות A-820 1:50 1 מכרז 4.6.19

 רשימת קוריאן A-830 1:50 1 מכרז 4.6.19

 רשימת אלומיניום A-840 1:50 1 מכרז 4.6.19

 פרטים     

 גיליון  פרטים A-700.1 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19

 2גיליון פרטים  A-700.2 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19

 3טים גיליון פר A-700.2 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19
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 חשמל -תכניות 

 

 תאריך מהדורה סטטוס שם תוכנית תכנית

 28.11.18 03 למכרז תכנית חשמל 01

 20.12.18 04 למכרז תכנית תאורה וגילוי אש ורמקולים 02

 28.11.18 03 למכרז תכנית תעלות מעל תקרה 03

 28.11.18 03 למכרז תכנית תאורה מדרגות מילוט 04

 20.12.18 04 למכרז שמלית קומה עליונהתכנית אינסטלציה ח 05

 20.12.18 04 למכרז תכנית אינסטלציה חשמלית גג 06

   למכרז לוח חשמל  

 

 

 אינסטלציה -תכניות 

 

 

 תאריך מהדורה סטטוס קנ"מ שם התוכנית מס' תכנית

 13.06.19  למכרז % סכמה עקרונית מערכות כיבוי אש  3615-3  

 
  3615-1-(3.80)  

 ופכין, דלוחין וניקוז מי גשם תכנית ש

 +(3.80מפלס )
 2 למכרז 1:100

13.06.19 

 

 
  3615-1-(9.25)  

 + )גג(9.25תכנית ניקוז מי גשם מפלס 

 
 2 למכרז 1:100

13.06.19 

 

 
 2 למכרז 1:100 +(3.80אספקת מים  מפלס )תכנית   (3.80)-3615-2  

13.06.19 

 

 
  3615-3-(3.80)  

 בוי אש תכנית ספרנקלרים וכי

 +(3.80מפלס ) 
 למכרז 1:100

2 

 

13.06.19 
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 לכבוד

 _______________ מר/גב'

 ראשי עבודה מפקח

 העבודה על הפיקוח אגף

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 לאחריותנו בניה באתר שטח להעברת בקשה הנדון:

 

 

 בשטחי _________""_____ בפרויקט בניה עבודות _______ מתאריך מתחילה ___________ חברה

 יופרד האתר בזה(. המצורף הסביבה מפת על הבניה אתר גבולות תרשים )ראה צפת האקדמית המכללה

 לנדרש. בהתאם ישולטו וגדר שער בכניסה. שער בעל גידור ע"י המכללה משטחי

 

 ההבני אתר שטח קבלת לאשר אבקש 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות לפקודת 7 סעיף מכוח

 כמפעל ואחריותנו לשליטתו העברתו ולאשר צפת האקדמית המכללה של משליטתה שהופרד" כ"מפעל

 הבניה. עבודת  ביצוע לסיום עד נפרד

 

 האתר שטח עוד כל ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני ,כן כמו

 בעבודה בטיחות לתקנות )ד( 6 וסעיף 1 בסעיף כהגדרתו בניה" "מבצעת תהיה חברתנו ,באחריותנו יהיה

 פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות את עצמנו על לוקחים ואנו ,1988 – התשמ"ח ,בניה( )עבודות

 כנדרש ,באתר העבודה מנהל מינוי לרבות ,ותקנותיה 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות

 הנ"ל. הבטיחות לתקנות 2 בתקנה

 

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 __________________ חברת מנכ"ל

 

 הסביבה. מפת גבי על הבניה אתר גבולות תרשים לוטה:

 

 :העתק

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר

 

 



 
 

 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        303מתוך  303 עמוד
 

 

 

 לכבוד

 ___________ מר

 אזורי עבודה מפקח

 צפון אזור

 תיתהתעסוק והבריאות הבטיחות מינהל

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 בניה באתר אחריות קבלת הנדון:

 

 המכללה בשטחי "_______" בפרויקט בניה עבודות ________ מתאריך מתחילה _________ חברה

 צפת. האקדמית

 הבניה" "מבצעת תהיי חברתנו ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני

 על לוקחים ,ואנו1988 – התשמ"ח ,בניה( )עבודות בעבודה בטיחות לתקנות )ד(6 וסעיף 1 בסעיף כהגדרתו

 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות את עצמנו

 הנ"ל. הבטיחות לתקנות 2 בתקנה כנדרש ,באתר העבודה מנהל מינוי לרבות ,ותקנותיה

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 ____________________ חב' מנכ"ל

 

 

     :העתק

 צפון העבודה/מחוז על הפיקוח צוות/אגף ראש – ___________ מר

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר

 

 

 

 

 


