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 א'  חוברת

 
 מסמכים  רשימת

 

 הבאים: המסמכים  את מכיל זה  מכרז/חוזה 

   מצורף שאינו מסמך               מצורף מסמך המסמך

 

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

 חדלות פירעון 
העסקת    –  ב'     נספח  בגין  הרשעות  העדר  תצהיר 

שכר   תשלום  אי  ו/או  זרים  עובדים 
 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

 דרישות ביטוח  – ד'  נספח

   ה "סתש  נוסח    -   ממשלתי  חוזה

   3210 מדף  2005

משרדי לעבודות  -ן המפרט הכללי הבי  מסמך ג' 

הביטחון    משרד  בהוצאת  בנין 

במהדורה האחרונה    בפרקים השונים

 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 תנאים מיוחדים )היה וישנם(. ' ו מסמך

 העבודה  לביצוע    הנוגעים

          דו"ח הקרקע והביסוס  )היה וישנו(.  ' 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  לרכישה  ניתנים

 Spec/pages/manageSpec.aspxhttp://www.online.mod.gov.il/Construction:בכתובת

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 11RB/21  מס'    פומבי  מכרז

 כלליות  הוראות - הצעות להגשת הזמנה

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

רכטר"  עבודות  לביצוע "בית  מבנה  בשיפוץ  הראשי    )להלן:   המכרז  במסמכי  מפורטכ  הכל,  הקבלן 

       .העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז זה מקבלנים, בהתאמה( , "המכרז", "השירות"

 ע: ק ר .1

,  1958  –  תשי"ח,  גבוהה  להשכלה  המועצה   חוק  פי  על,  גבוהה  להשכלה  מוסד  הינה,  המכללה 1.1

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

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

  "(.העבודות"ו/או  

בצפת" 1.2 האקדמית  המכללה  בשטח  בוסל  בית  במתחם  הממוקם  מבנה  הינו  רכטר"  , בית 

העבודות המתוכננות כוללות שימור מלא  ,  כמבנה לשימור  22601המבנה מוגדר בתכנית ג/ 

של חזיתות המבנה ללא תוספת בניה חדשה )למעט התקנה אופציונלית של מעלונים בכפוף  

 . (לקבלת היתר בניה בעבור עבודה זו

עבודת השיפוץ תעשה המכללה שימוש במבנה   1.3 ולאחר  המבנה שימש בעברו כבית הבראה 

אקדמי חוג  לימודי  בטון,  עבור  אלמנטי  של  קונבנציונלית  מבנייה  עשוי  קירות  ,  המבנה 

  .ריצוף טרצו ואלמנטי נגרות, מילואה מבלוקי בטון

 ן: העבודה כוללת את העבודות שתיאורן התמציתי להל 1.4

 קדמו עבודות פירוק/הריסה וניקיון המתחם. , לעבודת המתוארות במכרז זה .א

המכרז   .ב פירוק  במסגרת  לרבות  מקומיים  פירוקים  והשלמת  הכנה  עבודת  תבוצע 

 תשתיות ישנות שנותרו וככל שידרשו. 

יציבים .ג שאינם  בלוק  קירות  והחלפת  לחיזוק  באתר  יצוק  בטון  ליציקת  ,  עבודות 

 עמודונים ואלמנטים במקלט )ובאם ימומש פרק אופציונלי להקמת שני מעלונים( 

 המבנה עבודות שיקום בטונים בחזיתות  .ד

 קירות ותקרות גבס  -עבודות בניית אלמנטים מתועשים .ה

 עבודות איטום   .ו

 נגרות ומסגרות אומן  .ז

 עבודות טיח לרבות טיפול בשפריץ הקיים ע"ג קירות פנים וחוץ  .ח

 עבודות ריצוף וחיפוי  .ט

 עבודות צביעה  .י

 עבודות אלומיניום  .יא
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תברואה .יב אינסטלציה(,  מתקני  )לרבות  לפירוק  ישנות  מערכות  ישנן  כל  ,  במבנה 

סמוך/במקום   ויעברו  לתוכניות  בהתאם  חדשות  יהיו  האינסטלציה  תשתיות 

ידיים,  התשתיות הישנות ביצוע העבודה בחפירת  בחלל  ,  על הקבלן לקחת בחשבון 

 עבודת ביצוע מערכות שאיננה סטנדרטית. -צפוף ונמוך

 מתקני חשמל  . יג

 מתקני מיזוג אויר  .יד

 דוודים לחימום מים  .טו

 ציונלי אופ  -בינוי והתקנת שני מעלונים .טז

 אלמנטים אקטיביים  יבוצעו ע"י קבלן אחר( -תשתיות תקשורת )אביזרי הקצה .יז

 מערכות גילוי וכיבוי אש  . יח

 בניית מסתור לציוד מיזוג האוויר.  -פיתוח .יט

ב 1.5 האמור  זה  כל  ומשלים  מכרז  נוסף  הראשי.  הקבלן  עם  מהחוזה  נפרד  בלתי  חלק  הינו  

 .החוזהלתוכניות ולכל מסמכי  ,  למפרטים הטכניים,  לחוזה

  לשילוב ,  לדאוג  עליו  ויהא   הראשי  כקבלן  מלאה  אחריות  עצמו  על  יקבל  הזוכה  המציע 1.6

  .ני משנה בהתאם לתחום התמחותםקבל

  ואת   לביצועה   המועדים,  העבודה  של   הביצוע   היקף   את  לשנות   זכותה  על  שומרת   המכללה  1.7

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

 לרשותה. שיעמדו  תקציביים משאביםסיבות של  לרבות

  המצורפים  הכמויות  וכתב  החוזה,  התוכניות,  המפרטים  בסיס  על  ייעשה  העבודות  ביצוע 1.8

 המכרז.   למסמכי

  נפרד   בלתי  חלק  מהווים  "(המכרז  מסמכי"  )להלן:  זה  למכרז  המצורפים  המסמכים  כל 1.9

 זה.  את זה כמשלימים לראותם ויש  ממנו

  בהצעתו  שנקב  המחיר  הצעת  על  תתבסס   ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  במכרז  התמורה 1.10

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

  למכרז.

,  לרבות,  המחיר  בהצעת  לרשום  מעבר  כלשהן  תוספות  לזוכה  תשלם  לא  המכללה  כי  ובהרי 1.11

  תוספת  להלן:  המפורטות  התוספות   ישולמו  לא,  לעיל  האמור  בכלליות   לפגוע   מבלי   אך

 תשלם   המכללה  -דהיינו  ב."וכיוצ  שעות נוספות,  עבודה מאומצת,  אדם  כח  תוספת,  מרחק

 . חוזהב כמפורטו הכמויות כתב בסעיפי המופיעים הסכומים  את ורק אך
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ושימור   1.12 בינוי  עבודות  מתקיימת  במתחם  כי  בזאת  קייםמובהר  קבלן  ע"י  והן   נוספות 

סיום מתקדמים הזוכה  באחריות ה  .בלשבי  עם הקבלן מציע  פעולה מלא  לעבוד בשיתוף 

הנוגע לשטחי   בכל  בין הצדדים התארגנות  הקיים  אי הסכמה  ודרכי מעבר. במקרה של 

בלבד. המכללה  מטעם  המפקח  של  החלטתו    ועל   בעצמם  לבדוק  המציעים  על  תקבע 

, להתבצע  אמורות  הן  שבו  האתר  לרבות,  העבודות  בביצוע  והקשור  הכרוך  כל  את  חשבונם

  תפעולי,  משפטי  נתון  כל   ולרבות,  המכרז  מסמכי  את  גם   כמו,  שטחי היערכות והתארגנות

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

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

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

 . כאמור מידע

   תאריכים ריכוז טבלת .2

   במכרז: התאריכים  את המרכזת  טבלה  להלן

 שעה עד ה תאריך  פעילות

  30/12/21 פרסום המכרז באתר המכללה ובעיתון 

 מועד קיום מפגש מציעים/סיור קבלנים 

 (השתתפות חובה)

מובהר כי   10/1/22ועד  3/1/22מתאריך 

. יש ליצור קשר  יתואם סיור נפרד לכל מציע

 04-6927726 :טלפוני לתאום סיור

 13:00 16/1/22 הבהרה   שאלות להגשת  אחרון מועד

 15:00 20/1/22 למענה המכללה לשאלות הבהרה מועד אחרון  

 13:00 30/1/22   המכרזים לתיבת  הצעות  להגשת  אחרון מועד

 

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

 בטבלה.  המצוינים  המועדים יגברו, המכרז

 ההתקשרות:תקופת  .3

  לאחר  הזוכה  למציע  יימסר  אשר  העבודה  התחלת  בצו  כמפורט  :העבודות   ביצוע  תחילת  מועד 3.1

   במכרז זה  המפורטים בתנאים עמידתו 

  ביצוע   תחילת   ממועד   החל,  קלנדריים  חודשים   6  בתוך  :כולו  הפרויקט  ומסירת   ביצוע   סיום 3.2

 העבודה.  התחלת לצו  בהתאם העבודות
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 תנאי סף להשתתפות במכרז: .4

עומדים בעצמם  ,  שבעת מועד הגשת ההצעה למכרז,  מציעיםאך ורק  ,  במכרז זה רשאים להשתתף

 ייפסל:,  שאינו עומד בכל התנאים המפורטים להלן, בכל התנאים המפורטים להלן. מציע

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

 מצוי בהליכי חדלות פירעון. 

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

 לרבות אישורי ניהול ספרים בתוקף., פיו-על

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

 פי כל דין לצורך השתתפות בהקמת המיזם המוצע. 

,  1969  -תשכ"ט ,  לן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהמציע הינו קב 4.4

להצעתוב )סיווג  ,  סיווג המתאים  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  בהתאם לתקנות 

 . 1988  -תשמ"ח, קבלנים רשומים(

כולל סגירת חשבון סופי  ,  השלים את ביצוען  ומסרן למזמין העבודה,  עבודותהמציע ביצע   4.5

העבודהעם   מ,  מזמין  המתחילה  בתקופה  להגשת    1.1.2018  -וזאת  האחרון  למועד  ועד 

שיצורף  ,  ההצעות בנספח  לפרט  יש  העבודות  רשימת  )את  הבאות  מהחלופות  אחת  פי  על 

 למסמכי המכרז(: 

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

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

זה פרויקט" לעניין  בנייה  -"  למגורים,  משמעו  הקמה,  שאינה  ציבור    שיפוץ/אלא  מבנה  של 

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

 ניסיונו.  

שא 4.6 ממוצע  שנתי  כספי  מחזור  מלמציע  קטן  בתחום    20,000,000  -ינו  מע"מ(  כולל  )לא   ₪

תשתית ועבודות  משנים    ,  הבנייה  אחת  לצרף   2020  –  2018בכל  המציע  על  וכולל(.  )עד 

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

 כספים מצטבר כאמור. 

בזאת המציע,  מובהר  על  הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  בעצמו  כי  הסף  בתנאי  ניתן  ,  לעמוד  לא  וכי 

גוף כל  של  אחר  פרט  כל  ו/או  כספי  מחזור  ו/או  ניסיון  עצמוא,  לייחס  המציע  אינו  לרבות  ,  שר 

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

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

 הצעות למכרז זה.   
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 הגשת מידע על ידי המציע  .5

 את המידע הבא על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף: , היתרבין ,  המציע יגיש למכללה בכתב

של תעודת התאגדות/תעודת  ,  מאומת כדין,  נוטריוני  העתק   –  4.1  להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.1

 עוסק מורשה בתוקף. 

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

של תעודת    ,  מאומת כדין,  העתק נוטריוני  –  4.4ותנאי סף    4.3  להוכחת עמידתו בתנאי סף 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

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

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

כי מדובר ברשימת פרויקטים ,  יובהרפחות או יותר מהרשום בתנאי הסף.  שהיקפם  ,  נוספים

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

 חוות דעת נוספת על המציע.  

 חובה סיור קבלנים  .6

בצפת 6.1 במכללה  הפרויקט  באתר  עימם  וסיורים  מציעים  עם  במועדים,  מפגשים  ,  יתקיימו 

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

ירשם טלפונית אצל .  ניתן גם  להsafia@zefat.ac.il  יש לשלוח למייל,  מלאים ליצירת קשר

מס'   גילה מורדוך בטלפון  לתיאום  וא ,  04-6927726הגב'  לם האחריות המלאה בכל הקשור 

 טלפוני כאמור תחול על המציע בלבד. 

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

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

יוצגו: המיזם 6.3 העבודות,  בסיור הקבלנים/המציעים  ביצוע  גישה,  מיקום  האתר  ,  דרכי  תנאי 

 ועוד. 

ואשר מסרו למכללה  ,  שנכחו בסיורים כאמור,  יופץ רק למציעים,  אם יופץ,  הסיוררוטוקול  פ 6.4

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

למידע כאסמכתא  ייחשב  בלבד  זה  סיכום  מידע  ,  המכרז.  כל  הסיור.  של  במהלכו  שנמסר 

 שיימסר בע"פ לא ייחשב כמחייב. , אחר

mailto:safia@zefat.ac.il
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   פות:השתת דמי תשלום .7

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

  אתר )להלן:"  " במכללה  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

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

 להלן. כמפורט המכללה במזכירות תשלום אישור הצגת  לאחר  תתאפשר מגנטית

  הבהרה  )שאלות  המכרז  חוברת  על  הנוסף  החומר  כל  את  להדפיס  המציע  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

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

04-  לבירורים  טל',  כספים  במדור,  בלבד  למוטב   מוגבלת ,  צפת  האקדמית   המכללה   לפקודת

  מכל  פירעון  באי   תחולל   ההמחאה   שבו   במקרה   כי  יובהר  .צפת  7  ירושלים  רח' ,  6927720/1

 מכך. המשתמע כל על , ההשתתפות  דמי תשלום כאי בכך יראו שהיא סיבה

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

 

 המכרז  לגבי והבהרות פניות .8

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

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

04-  :  טלפון   מס'  .safia@zefat.ac.il  במייל  ,  ארבל  צפי  הגב'  לידי   למכללה  בלבד  בכתב

מובהר בזאת   טלפונית.  נוסף  מידע  כל  יינתן  לא  בלבד.   המייל  קבלת  אישור  לצורך  6927726

בלבד המכרז  מעטפת  את  רכשו  אשר  ממציעים  לשאלות  תענה  המכללה  כל  ,  כי  תנתן  לא 

למעט שאלות המתייחסות לתנאי  ,  תשובה לשאלה מגורם אשר לא רכש את מעטפת המכרז

 הסף בלבד. 

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

 האמור. למועד עד  לוהתקב  אכן  ההבהרה שאלות כי, לוודא

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

 ספציפיות.  שאלות  על חלקי באופן לענות או מהשאלות

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

  האינטרנט  באתר  רק  יפורסמו,  במכרז  משתתפים  לשאלות  כמענה  ו/או  מיוזמתה,  המכרז  עם

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

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

  בין ,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  לפני,  למכרז  תוספת   או  שינוי   כל   האינטרנט.  באתר

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

 המציעים.  את  ויחייב, דעתה שיקול

http://www.zefat.ac.il/
mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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,  ידם  על  חתומות  כשהן,  להצעתם  המציעים  ידי  על  יצורפו  שינוי  והודעות  הבהרות,  תשובות  8.4

  ההצעות.   הכנת   בעת  בחשבון  ונלקחו   הובנו,  ידם  על  התקבלו  אכן   הללו   כי   לאישור   וזאת

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

  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

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

תיפסל     זה  למועד  עד  המכרזים  בתיבת  תימצא  שלא  הצעה  .לעיל  2  בסעיף  תאריכים  ריכוז

 !על הסף

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. , מהצעה אחת

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

 והעתק(.

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

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

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

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

 חתימה מלאה יש לחתום ולהוסיף חותמת.

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

 עט.

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

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

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

 ".    11RB/21"מכרז פומבי מס'  יירשם המעטפה   להלן. על 9.8.2  –ו  9.8.1כמפורט  בסעיפים  

)  -  המעטפה הפנימית הראשונה 9.8.1 הכספית  ההצעה  רק את  ח'תכלול  ( מלאה  מסמך 

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

    11RB/21מכרז פומבי  : "וירשם עליהזהה יסומן "העתק"(. המעטפה תהיה סגורה  

 ".  1מעטפה   -

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

כאמ נפרדת  במעטפה  יוגש  אשר  יוגש ח'  הכל  לעיל(  אחד    ור  )עותק  עותקים  בשני 

" "מקויסומן  יסומן  זהה  נוסף  ועותק  סגורה  העתק ר"  תהיה  המעטפה  וירשם  "(. 

 ".  2 מעטפה  - 11RB/21מכרז פומבי מס' : עליה
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 יש להקפיד:  9.9

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

 האחרים ולו ברמז! המחיר במסמכי המכרז 

 ההתקשרות.  חוזהלא לציין את עלויות ההצעה על גבי   9.9.2

9.9.3 ( ח'לא להכניס את ההצעה הכספית  ( לתוך המעטפה הפנימית השנייה אלא  מסמך 

 רק למעטפה החיצונית כשהיא בתוך מעטפה סגורה היטב ולא גלויה. 

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

 המסמכים כנדרש והיא חתומה כנדרש. 

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

  .צפת  11רח' ירושלים    –מען המכללה  ,  הממוקמת בצמוד ללשכת מנכ"ל המכללההמכרזים  

 לעיל.   2עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף  

מזכירת המנכ"ל )הגב' סמדר פרג'ון(  וודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י  על המציע ל 9.12

בטרם  ,  וצוינו על גביה תאריך ושעת הגשת ההצעה הרכש )הגב' צפי ארבל(  ע"י מחלקת  או  

 הפקדתה בתיבת המכרזים.

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

ניתן להגיש בנפרד כל מעטפה ולהכניסן בנפרד לתוך  ,  מעטפה חיצוניתהמעטפות לתוך   אזי 

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

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

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

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

 ערבות הצעה .10

הגשת ערבות בנקאית או ערבות מחברת הביטוח אוטונומית וצמודה כבטחון לקיום ההצעה   10.1

 "(.  ערבות ההצעה₪  )להלן: " 350,000ע"ס 

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

 כנספח ו' למסמכי המכרז. 

הערבות 10.3 בנוסח  אישור  ,  שינוי  המציע ללא  ע״י  ההצעה  הגשת  טרם  מראש  )בשלב    מפורש 

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

לתאריך 10.4 עד  בתוקף  תהא  ההצעה  לקיום  הזוכה    ,30/4/22  ערבות  ההצעה  בחירת  אם  היה 

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

מובהר שהודעה על הארכת תוקף  ,  להלן  14הצעת הזוכה תארך מעבר למועד המפורט בסעיף  

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

)חמישה( ימים מיום    5בתוך  ,  קבלת ההודעה יהיה על המציע להאריך את הערבות בהתאם

 הדרישה. 
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אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או  ,  אולם,  זר למציע אשר ההצעתו תדחהערבות ההצעה תוח 10.5

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

 ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו. , ההצעה תחולט כפיצוי

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

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

 ההצעות. 

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

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

 הערבות חילוט תנאי .11

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

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

  ובכלל   אחרים   לסעדים  המכללה  זכויות  ביתר  לפגוע  ומבלי  כלשהם  והפסדים  נזקים  להוכיח

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

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

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

 מאלה:  אחד בו התקיים אם, טענותיו את  להשמיע

 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.

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

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

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

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

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

  ביטוח .12

הזוכה 12.1 לעובדיו,    הקבלן  לעצמו,  שייגרמו  אובדן  ולכל  גוף,  או  רכוש  נזק,  לכל  אחראי  יהיה 

מביצוע   עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שהוא  שלישי  צד  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  למכללה 

ו/או מי מטעמו.    ידו  ו/או    הקבלן הזוכה העבודות על  נזק ישיר  יפצה את המכללה בגין כל 

מיד עם דרישה ראשונה ש ל המכללה, לרבות כלה ההוצאות שהמכללה עמד  עקיף כאמור, 

בפני   להתגונן  הצורך  ובשל  פלילית,  ו/או  אזרחית  כזו,  דרישה  ו/או  תביעה  לכל  בקשר  בהן 

 .תביעה כזו
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  הקבלן הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב   הקבלן הזוכהמבלי לגרוע מאחריות  12.2

ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים   "  'דבנספח  לערוך  "( דרישות הביטוח)להלן: 

מוניטין,   ובעלת  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  כחלק  המצורף 

 .ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות

מתחייב   12.3 לכך  מקדמי  וכתנאי  העבודות  תחילת  הזוכהלפני  המכללה    הקבלן  לידי  להמציא 

להסכם זה, כשהוא חתום    'דלנספח  אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם  

  .על ידי מבטחיו

זה  12.4 בהסכם  האמור  לבין  הביטוח   עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל 

לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות    הקבלן הזוכה ולדרישת המכללה, מתחייב  

 .הסכם זה

ולד 12.5 הזוכה עת  היה  כלשהם    הקבלן  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש 

לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח    הקבלן הזוכהלביטוחים הנ"ל מתחייב  

כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין  

ל המבוטח  שם  יורחב  ו/או  רכוש  לעניין  ביטוחי  מטעמה  הפועלים  ו/או  המכללה  את  כלול 

אחד   כל  עבור  בנפרד  הביטוח  נערך  כאילו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  חבויות,  ביטוחי 

 .מיחידי המבוטח

הזוכהביטוחי   12.6 ידי    הקבלן  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי  יכללו 

שיתוף ביטוחי המכללה. כמו כן יכלל  המכללה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה ל 

ביטוחי   כי  לפיו מתחייב המבטח  תנאי  הזוכה בביטוחים  יבוטלו,    הקבלן  ולא  יצומצמו,  לא 

 .יום מראש   30ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המכללה ,

לה ו/או  מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכל  הקבלן הזוכה  12.7

אלמלא   עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמה  מי 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 .את המכללה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל

הזוכה 12.8 ולשלם    הקבלן  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  ובמועדם  מתחייב  במלואם 

 .את דמי הביטוח

יעביר   12.9 המכללה  הזוכהלבקשת  בכל    הקבלן  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק 

מתחייב   זה,  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  בפוליסות  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה 

 .לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה הקבלן הזוכה 

, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  הקבלן הזוכהמוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי   12.10

ידי   על  הפוליסות  העתקי  הזוכה בהמצאת  המכללה    הקבלן  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי 

מאחריותו על   הקבלן הזוכהו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את 

 .פי ההסכם ו/או על פי כל דין 
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את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המכללה    הקבלן הזוכהאם לא יבצע   12.11

ולשלם את דמי הביטוח,    הקבלן הזוכהרשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת  

לנכות   רשאית  תהא  והמכללה  הצמדה,  הפרשי  ו/או  ריבית  השוטפות,  הפרמיות  לרבות 

לק ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלה  לגבותם  סכומים  רשאית  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  בלן 

הזוכהמ כל שהיא    הקבלן  על המכללה חבות  להטיל  כדי  לעיל  אין באמור  דרך אחרת.  בכל 

מוותר בזה על כל טענה נגד המכללה    הקבלן הזוכה , ו הקבלן הזוכהלעריכת הביטוחים עבור  

 .בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

ומוסכם 12.12 הינם    מותנה  המכללה  לידי  האישור  והמצאת  הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים  בין 

ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח   תנאים יסודיים בהסכם זה 

 .במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני    הקבלן הזוכה 12.13

לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים    הקבלן הזוכהמשנה שלו. כן מתחייב  ה

 BACK TO BACK וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל

זה.   הסכם  פי  על  הדרישות  הזוכהלכל  תחילת    הקבלן  לפני  למכללה  להמציא  מתחייב 

הביטו אישורי  את  זה  הסכם  לפי  בביצוע  העבודות  מטעמו  הפועלים  המשנה  קבלני  של  ח 

 .הסכם זה

 

 העבודה  בביצוע תנאים .13

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

 העבודות.   לביצוע כדין

   .ראשי כקבלן העבודות  את יבצע  הזוכה  13.2

  ף יקהה  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  ות העבוד  של  הכולל 

 המכללה.  ע"י שיועסקו

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

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

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

 . קבלניות נוספות ע"י קבלנים אחרים בחלקה

  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

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

 .ב' נספחמסמך א' כ ומסומן המצ"ב התצהיר על  לחתום המציע  על,  ציבורי גוף עם  לעסקה

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

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

  .זכאית לא לאשר קבלן משנה המוצע ע"י הקבלן הזוכה מבלי הצורך לנמק את החלטתה
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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

  המציע  בלבד.  הצעתו הגשת  לצורך  למציע מושאלים והם   המכללה  רכוש נם יה  המכרז  מסמכי 14.2

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

  ובין   הצעתו  להגיש  בחר  אם  בין ,  ההצעות  להגשת  האחרון   למועד   עד  למכללה  המכרז  מסמכי

 לאו.  אם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   לעיל. 9.8 בסעיף

  התוכניות   למעט ,  במלואם  המכרז  מסמכי  כל  את  להחזיר  יש  מקרה  בכל  כי,  בזאת  מובהר 14.6

 עצמן. 

 הכמויות כתב מילוי אופן .15

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

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

 זה. מכרז נשוא הנדרשים השירותים של הנלוות ההוצאות
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  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  מחירי   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  להוציא  יש  –הדיסק  גבי   על   ההצעה  הכנת   השלמת  לאחר 15.4

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

  והן  הכספית  ההצעה  מחירי  את  כולל  או כשה  הדיסק  את  הן  לצרף  יש  ההצעה  הגשת  במסגרת 15.5

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

 . עותקים בשני

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

  בין  התאמה אי  של מקרה ובכל,  בתדפיס המחירים  יקבעו ,  החתום הכמויות  כתב  של בתדפיס

  התחשיב  תוצאת  תיקבע,  הכמויות  בכתב  הפרטניים  הסעיפים  סכומי  תחשיב  לבין  הריכוז  דפי

  הפרטניים.  הסעיפים סכומי  של

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

 למציע.  תימסר הטעות תיקון על הודעה 

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

  תהיה  הוועדה ,  מהותי  שאינו  בסעיף  מדובר   אם   תיפסל.  ההצעה  מהותי  בסעיף  מדובר   אם

  מהותי  בסעיף  מדובר  האם  ההחלטה  כי  יובהר  בלבד.  זה  לסעיף  הצעה   הגשת  לאפשר  רשאית

 המכרזים. וועדת  של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, לאו אם

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

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

  המדידה   לשיטות  בהתאם  העבודה  במהלך  במבנה  שתערכנה  מדויקות  מדידות  סמך

 המכרז.  במסמכי המפורטות

 ההצעות תוקף .16

  להגשת   האחרון   המועד מ  יום   (םעשריו  )מאה  120  במשך  לפחות   בתוקף  תהיה  המציע  הצעת 16.1

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

,  זכו  ולא  זה  מכרז   פי  על  שהוגשו  הצעות  יפקעו  לא,  נדחתה  הצעתו  כי   מהמציעים  למי  ותודיע

  שני  זוכה  לבחור  חייבת(   לא  )אך  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת  האמורה.  התקופה  במשך

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

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

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

 הסכמתו. את לכך  נתן  שהמציע ובלבד  לעיל
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  כל  יהיה ,  יסתיים  לא הזוכה   בחירת הליך אם, לעיל 16.1 בסעיף  האמורה  התקופה תום  לאחר 16.2

  למנכ"ל   לידי  ידו  על  תשלח  כאמור  הודעה   הצעתו.  ביטול  על  למכללה  להודיע  רשאי  מציע

 בדו"אל.  ו/או בכתב  המכללה

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

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

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

 המכללה. 

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

 . 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 

  סעיף   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

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

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

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

 . ההצעות בבדיקת להתעורר שעשויה בהירות אי להסיר  כדי, לנכון שתמצא כפי

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

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

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

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

  

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

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

 המכרזים.   דיני להוראות בהתאם הכול, ומתן משא  עמו שנוהל מי  לכל הוגנת הזדמנות 
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  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   או ו/

  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  מבלי,  שונה(  או  זהה  )בנוסח  חדש  מכרז

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

 כאמור. המכרז בביטול, פיצויים

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

  אינן   אלו  אם  ההצעות  מן  אחת  אף  לקבל   שלא  הזכות  את  לעצמה  שומרת  והיא  הפרויקט  של

 והמוחלט.  הבלעדי דעתה  שיקול פי  על - סבירות
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 :המידה ואופן שקלולןאמות  17.9

 אופן שקלולן יתבצעו  באופן הבא:ו בחינת ההצעות

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

 תפסלנה.   –

17.9.2 " )להלן:  האיכות  לבחינת  יעברו  הסף  תנאי  את  שעברו  מציעים  שנירק  בו  מיון   )"

הר לקריטריונים  בהתאם  איכות  בחינת  שומרת  תבוצע  המכללה  מטה.  שומים 

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

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

 ציון הסופיהמ  %02  –ההצעה ניקוד איכות  17.9.3

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

 תפסל. נקודות 70האיכות שלה יהיה מתחת ל  

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

 תחום הערכה  
 משקל 

 בנקודות 

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

ונמסרו ללקוח    2018משנת  כולל מע"מ( שבוצעו על ידי המציע  

פרויקטים    5מובהר בזאת כי    עד מועד הגשת המענה למכרז זה.

ימדדו   ההצעות  שאר  וכל  המרבי  הציון  את  ייקבלו  ומעלה 

 פרויקטים.   5יחסית ל 

30 

 70 שביעות רצון לקוחות )ראה התייחסות מטה( 

 :שביעות רצון לקוחותשאלון 

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

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

להקמבוצעו   הסתיים  ,  מבנים  שיפוץ/ תפרויקטים  ביצועם  ללקוח( אשר  )נמסרו 

 ועד המועד האחרון  להגשת הצעות למכרז.  1.1.2018שהחלה ביום , במהלך התקופה

מהלקוחות שיתקבל   למידע  בהתאם   על  יינתן  שתקיים  ,  הניקוד  טלפון  בשיחות 

לפי בחירת הועדה המקצועית ובהתאם לשיקול דעתה.  ,  הוועדה המקצועית במכללה

ייבחרו  מתוך כלל לקוחות המציע צוינו בהצעת המציע לצורך  ,  לקוחות אלה  אשר 

הסף בנושא ניסיון ו/או מתוך הרשימה האמורה לעיל ו/או ללקוחות  עמידה בתנאי  

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

המציע של  אחרים  ללקוחות  לפנות  בזכותה  שימוש  פורטו  ,  המכללה  לא  אשר 

 ייעשה הדבר באופן שוויוני כלפי כל המציעים. , בהצעה

המכל כי  בזאת  אם  מובהר  זה.  סעיף  הוראות  פי  על  "אחר"  כלקוח  תחשב  לא  לה 

בעבר פרויקט  עבור המכללה  ביצע  האיכות  ,  המציע  ציון  בלבד תקבע את  המכללה 
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ין שם המכללה ברשימת הפרוייקטים אותה הגיש  וזאת גם אם לא צוי,  של המציע

 . המציע

,  הלקוחות יתבקשו לנקד את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן (1)

בסעיףלמ הקבוע  הקריטריון  ניקוד  להלן  עט  הועדה  ,  ו'  חברי  ידי  על  שיבוצע 

 המקצועית במכללה: 

 .15% –עמידה בלוחות זמנים  ( א)

 .  15% –איכות הביצוע  ( ב)

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

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

 .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)

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

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

יסמל    1  ,  גבוהה מאוד; ביחס לקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט נוסף

 . "בוודאי שכן" – 5  -"  ו שום אופן"ב –

כי   בזאת  אחד מובהר  המינמלי    בכל  הציון  מעלה,  )ז(  עד  )א(  מהפרמטרים 

 צעתו של המציע. יפסול את ה 2. ציון שווה או נמוך מהציון 2הנדרש הינו 

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

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

 תבוצע סכימה של כל סכומי המכפלות שיתקבלו;  (ב)

( ותוכפל ב  5עיל תחולק בציון הניקוד המקסימאלי לכל שאלה )להסכימה   (ג)
100  . 

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

 .שישאלו

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

אף אם לא  ,  אשר תושאלו במסגרת הליך בחינת האיכות,  המציע ו/או לקוחות

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

 ע. המצי

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

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

 .אשר ישיב על כל השאלות, ללקוח אחר
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 מהציון הסופי %08  – ההצעה הכספיתניקוד  17.9.4

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

  70היה מעל  איכות  התנאים המפורטים לעיל ואך ורק עבור הצעות אשר ציון ה

 נק'.  

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

לכל   ביותר  מירב  המכרז  הנמוכה  הנקודות. ההצעות הכספיות    100תקבל את 

,  ביותר למכרז להצעה הכספית הנמוכה    האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה

 לפי הנוסחה הבאה )בניקוד יורד(: 

 = ציון כספי 
הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח שהוצעה  

  X  100 ע"י מי מהמציעים במכרז 

 הצעת המחיר הנבדקת בש"ח
 

 בחירת ההצעה הזוכה 17.9.5

 הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה: לכל  (1)

x 80%   + ציון מחיר הצעה x 20%ציון איכות = ציון משוקלל סופי 

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

 וכל יתר ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל הסופי שהם קיבלו. 

 הערות כלליות  –בחירת ההצעה הזוכה  17.9.6

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

 מההצעה או כל הצעה שהיא. 

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

המכרזים2בסעיף   חובת  לחוק  רו"ח  ,  1992-תשנ"ב,  ב'  אישור  שהוגשו  ובלבד 

 חוק זה. כנדרש עפ"י , ותצהיר רלבנטי

אישה" (3) בשליטת  "עסק  מטעם  הצעה  תוגש  ולא  הדעת  ,  במקרה  שיקול  נתון 

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

( נוסף  התמחרות  מנת  ,  (Best & Finalהליך  על  אחר  באופן  לנקוט  האם  או 

 להשיג את מירב היתרונות למזמינה. 

 אומדן .18

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

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

 לאומדן. בהשוואה

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

, האומדן 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
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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 הצעת

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

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

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

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

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

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

  דרישות,  טענות  לו  יהיו  ולא  אין  כי,  מראש  המציע  ומאשר  מסכים,  הצעתו  בהגשת  ותקנותיו.

 בנדון.  החלטה  כל בגין  המכללה כנגד תביעות או

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

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

 לכך.   בקשר סותרת טענה  מלטעון ומנוע  מושתק יהיה 

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

חדשים )  ₪  006  בסך  תשלום  אישור שקלים  מאות  צילום:  ,  (שש  או  סריקה  אג'    60עלות 

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

,  מסירתה  ליום  נכון  המציע  ע"י  משוכה  המחאה  מסירתכרטיס אשראי או    באמצעות  יעשה

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

 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

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

  בנקאית  ערבות  למכללה  הזוכה  המציע  ימסור,  חוזהה   על  החתימה  במעמד  הביטוח.  חברת

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

 ב'  )מסמך  קבלן  חוזהל  המצורף  בנוסח,  "(ביצוע  ערבות  )להלן:"  מע"מ(  ללא  )   הקבלן  עם

  צילום   יתקבל  לא .  חודשים מיום צו תחילת עבודה  9לכל הפחות  תוקף הערבות:     .(א'  נספח

   הערבות. של
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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  להבהרות  פניה  במסגרת   להעלות

 הביטוח. לדרישות הסתייגויות כל  תתקבלנה

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

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

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

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

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

  את  לראות  רשאית  המכללה  תהא,  דעתה   להנחת  התחייבויותיו  לביצוע   ערבות  המכללה  לידי

 במכרז.  זכייתו את לאלתר ולבטל   המכרז ערבות את לחלט,  מעיקרה כבטלה ההצעה

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

   .חוזהה

 המכרז  ביטול .21

  מציע  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

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

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

  וכיוצא   תקציב  בעיות,  הזמנים  בלוחות  צפוי  בלתי  משיבוש  כתוצאה  או,  הסף  בדרישות  יעמדו

   באלה.

  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   למכללה   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   אחרת  תקופה  )או  חודשים  3  תום  ועד  הזוכה  עם  ההתקשרות  חוזה  על  חתימתה

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

  היה   הזוכה.  המציע  עם  במקום,  השני  הכשיר   של  ולהצעתו  ההתקשרות  חוזהל ,  המכרז  לתנאי

  ימי  5  תוך  המכללה   לפניית  לענות  מתחייב  וזה  השני  הכשיר   אל  תפנה ,  המכללה  כן  והחליטה

  למכרז  הנוגע   בכל   הזוכה   המציע  לנעלי   להיכנס  הסכמתו   אי  או  הסכמתו  על   ולהודיעה   עבודה 

  שבהצעתו   התנאים  יחולו  לגביהם  הכספיים  התנאים  למעט ,  וחלקיו  דרישותיו,  תנאיו  כל   על

   שלו.

 כללי  .23

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

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

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

 הסתייגות. ללא, המצורף  בנוסח

  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

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

,  למציע  כך  על   ולהודיע ,  מאלה  אחד  מכל  להתעלם   רשאית  תהא  הועדה   המכרזים.  ועדת   של

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

 כלשהי.  התניה  ו/או,  הסתייגות

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

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

 לב.  בתום נעשתה כאמור הסטייה וכי משמעית וחד  ברורה היא , המכרז דרישות

  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

  או  המציע  מהצהרות  הצהרה   כי,  אחרת  בדרך  ובין   המציע   באמצעות  בין,  מכללהל  התברר  23.5

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

  כהצעה  בהצעה   בחרה  ואם,  שבידה  הערבות   את   לחלט,  ההצעה  את   לפסול  המכללה  רשאית

 הזכייה.  את  לבטל  – הזוכה
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 דבר  וכל  בו  המשפטיות  הזכויות,  ההתקשרות  חוזה  כדאיות  את  בעצמו  לבדוק  המציע  על 23.6

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

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

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

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

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

  פי -על  ורק  אך  תבחן  במכרז  להשתתפות  המקדמיים  בתנאים  המציע  עמידת  המכרז.  במסמכי

  עמידתו   לעניין   להסתמך  רשאי  המציע  אין  נפרדת.   משפטית   כאישיות ,  מציע  אותו   נתוני

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

  קשורים  תאגידים,  מנהליו,  מניותיו  בעלי,  רק  לא  אך,  לרבות,  שלישיים  בצדדים   המתקיימים

 עצמו. המציע זולת, וכיוצ"ב שלו

 תקציב .24

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

  ידי  על  הפרויקט  של  ואישורו  הפרויקט  של   ביצועו  לשם  הנדרשים  התקציביים  המקורות  כל  של

  זכותה  על  שומרת  המכללה  כי , מובהר ספק  הסר  למען  לכך.  המוסמכים  הרלבנטיים הגורמים  כל

  ביצוע   אי  לרבות ,  המכרז  נשוא  ותהעבוד  מהיקף  25%  עד  הביצוע  היקף  את  להגדיל/להקטין

  תקופת   במהלך  הזוכה  למציע   שיימסר,  העבודה  התחלת   בצו  המפורט  מהפרויקט   חלקים

 ההתקשרות. 

 הסבה איסור .25

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

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

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

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

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

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

  מעיקרה   ומבוטלת  בטלה  תהיה,  המכללה  של  אישורה  את  תקבל  שלא,  כאמור  המחאה  ו/או

  ותקנה ,  וההתקשרות  המכרז  תנאי  של   יסודית  הפרה  תהווה  והיא,  תוקף  שום  לה  יהיה  ולא

   ההשתתפות. ערבות  לחילוט הזכות לרבות  דין כל לפי   סעד כל למכללה
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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

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

 . (ב' מסמך) חוזהל  בהתאם תהיה המסמכים

  הכנת  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. 

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

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

 והודעות  כתובות .27

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

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

   המכרז. מסמכי  רכישת בעת  המכללה

  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  היה  לא  פיו.  על  ההצעה  של   תוקפה תקופת לתום

 למציע  הודעה  מסירת  אי  של  במקרה  המלאה  והאחריות   ההודעה מחובת פטורה  המכללה

   בלבד. המציע של תהא

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

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

  עד  בדוא"ל  שנשלחה  הודעה  המשלוח.  ממועד   עבודה   ימי   שני  תוך  ליעדה   הגיעה   כאילו   תחשב

  עבודה  יום   שאינו  ביום  נשלחה  )ואם  משלוחה  ביום  ליעדה  הגיעה  כאילו  תיחשב  16:00  השעה

 משלוחה(.   יום שלאחר הראשון העבודה  ביום –

 

 

 

 רב, בכבוד

 נון-שלומי בן

 מכרזים  ועדת ויו"ר מנכ"ל
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 א' נספח

 זכויות חתימה ואי חדלות פירעון, אישור זיהוי בעלים

 

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

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

 תאגיד/ עוסק מורשה _____________. 

 מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם:  .2

 ___________________________  א.

 ___________________________  ב.

 ___________________________  ג.

 את התאגיד/ עוסק מורשה.  חתימת __________________ מהם מחייבת

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

 חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________  א.

 ___________________________  ב.

 ___________________________  ג.

 הערות: 

 יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח., ( במקרה שהמקום אינו מספיק1)

 וחוזר חלילה. , יש לפרט את מבנה הבעלות בו,  ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד2)

בזאת .4 מאשר  מס'  ,  הנני  )מכרז  זה  מכרז  מסמכי  על  החתומים  החתימה  מורשי  (  11RB/21כי 

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

 ___________________________  א.

 ___________________________  ב.

 ___________________________  ג.

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

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

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

 להמשך קיומו של המציע כעסק חי. 

 הערות נוספות: 

_________________________________________ ___________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
 ____________ 

 עו"ד/רו"ח 

 

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

 בלבד. 5 -ו 1לסעיפים 
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 נספח ב'

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

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

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

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

 "(.המציעעורך הבקשה )להלן: "

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

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  ,  בעל זיקהמשמעותו של המונח  ,  בתצהיר זה .4

ו של מונח  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעות חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "  1976

 וכי אני מבין/ה אותו. , זה

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

 במשבצת המתאימה( X)סמן  .6

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר    לא הורשעהמציע ובעל זיקה אליו   

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

 ל___________________________. 

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או    הורשעהמציע או בעל זיקה אליו   

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.   וחלפה שנה אחת חוק שכר מינימום

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

מינימום   שכר  לפחותחוק  אחת  שנה  חלפה  למועד    ולא  ועד  האחרונה  ההרשעה  ממועד 

 ההגשה.  

 י דלעיל אמת.ותוכן תצהיר , להלן חתימתי, זה שמי .7

 

 __________________  _______________________  ______________________ 
 חתימה וחותמת  שם תאריך 

 אישור עורך הדין

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

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

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

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

 

 __________________  _______________________  ______________________ 
 חתימה וחותמת  מס' רישיון תאריך 
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 נספח ג'

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי סף  

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

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:, נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו

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

 "(. המכרז)להלן: " 11RB/21למכרז מס' 

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

על  ,  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  1.1.2018   -המתחילה  מ וזאת בתקופה  ,  סופי עם מזמין העבודה

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

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

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

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

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

 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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האיכות3  רכיב  ניקוד  לצורך  רשימה  ,  .   להלן  לפחות  מובאת  ביצע    6של  עבורם  שונים  לקוחות  )שישה( 

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

( במהלך  אשר ביצועם הסתיים )נמסרו ללקוח,  םאשר עבורם בוצעו פרויקטי ,  )שלושה( לקוחות  3מתוכם  

 ועד המועד האחרון  להגשת הצעות למכרז: 1.1.2018שהחלה ביום , התקופה

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 

      

 

 

 

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. , זהו שמי

 

 __________________  ___________________  ____________________ 

 חתימה וחותמת          שם                   תאריך                

 

 אישור עורך הדין

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

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

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

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

 __________________ _____________________   ____________________ 

 חתימה וחותמת   מס' רישיון     תאריך 
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 ' דנספח 

 תצהיר המציע על הכנסותיו 

 
 .  תאריך:               שם המציע:  

 
 כמות פרויקטי בנייה  .1

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

 הינם: ______ פרוייקטים. ונמסרו ללקוח עד מועד הגשת המענה למכרז זה 2018משנת 

 
 הכנסות  .2
 

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

 )עד וכולל(.  2020  – 2018בכל אחת משנים  , מע"מ( בתחום הבנייה ועבודות תשתית

          

     חתימת המציע                                                                                      

 

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

 אישור רואה חשבון 

 

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

וח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת  כמדו,  )עד וכולל(  2020  –  2018הכנסותיו בכל אחת משנים  

 המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

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

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

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

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

 )עד וכולל(.  2020 – 2018בכל אחת משנים , המציע

 

    תאריך:  

           
            

 
 בכבוד רב,

  

 

       

  ____________________________       _____________________________ 

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

 פירוט סעיפים מהחוזה שהמציע מתנגד לפרסומם  
 

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

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

 גורם. 
 

 חשיפתוהעילה לאי  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

 ( שקלים חדשיםשלוש מאות וחמישים אלף  :)במילים ₪ 350,000   של לסך

    מאת שתדרשו

 11RB/21 'מס  למכרז  הצעה  לערבות בקשר 

 

  לנמק   עליכם  להטיל  מבלי ,  בכתב  הראשונה  דרישתכם   לפי,  הנ"ל  הסכום  את  לסלק   מתחייבים   אנו

      -ל לעמוד  שיכולה הגנה טענת  כל כלפיכם לטעון  ומבלי דרישתכם

 כלפיכם.  לחיובים בקשר      

 

 בכלל.  עדו  30/4/22  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 

 

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

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

 

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

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

אני מתחייב לבצע את הפרויקט  ,  לביצוע הפרויקט  חוזהעמי בהיה והמכללה  תבחר להתקשר  

 בהתאם לכל הדרישות המפורטות במסמכים האמורים.   

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

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

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

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

הביטחון משרד  בהשתתפות  המיוחדת  הועדה  הבינוי  ,  בהוצאת  ומשרד  העבודה  משרד 

ג'   )מסמך  זוהאוגדן/הספר הכחול"  –והשיכון/מע"ץ  ביום חתימתי על הצעתי  בנוסח הנהוג   )"  ,

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

 זאת בנוסף למפרטים המיוחדים המצורפים.  , אליו

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

בדקתי ולמדתי היטב את התנאים  ,  ביקרתי לפני הגשת ההצעה באתר הפרויקט,  צוע העבודהבי

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

והפעילות המתנהלת בהם ואני מוותר בזאת מראש על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי  

שעניינה   על  המזמינה  המכרז  מתנאי  מי  של  בחשבון  לקיחה  אי  ו/או  ידיעה  אי  ו/או  הבנה  אי 

אני מתחייב לנקוט בכל  ,  נספחיו או תנאי אתר הפרויקט או כל גורם אחר. בנוסף ומבלי לגרוע

יומיומי   על תפקוד  ולשמור  לפגוע בסביבה והמבנים הקיימים באתר הפרויקט  האמצעים שלא 

,  הכל בתאום עם כל רשות מוסמכת רלבנטית,  ביבת האתרשל תנועת רכבים והולכי רגל בכל ס

 וכן עם המנהל והמזמינה או מי מטעמה.  

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

 לדעת.  

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

אני  ,  וי כל התחייבויות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז. בנוסף ומבלי לגרועהדרושים לשם מיל

בזאת במסמכי  ,  מתחייב  המפורטים  ולתנאים  לדרישות  בהתאם  הפרויקט  ביצוע  את  להשלים 

 להלן.    13המכרז תוך המועד הנקוב בסעיף 
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ומוכר כקבלן אצל רשם הקבלני,  אני עוסק מורשה לצורכי מע"מ .7 ורשום  ם  מנהל ספרים כחוק 

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

   בתנאי הסף במכרז זה.

והמחירים הכלולים בהצעתי כפי  ,  הצעתי כוללת את כל הדרוש לדעתי לביצוע הפרויקט בשלמות .8

ידי בכתב הכמויות   על  כל ההוצאות  -שנרשמו  או האח,  המיוחדות,  כוללים את  ,  רותהכלליות 

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

הוגנת ושלמה עבור ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולהוראות מסמכי המכרז  ועבור מילוי כל  

 יתר התחייבויות הקבלן לפיהם.  

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

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

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

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

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

 תי זו מהצעתי.   בגין חזר

אם הצעתי כוללת הנחה כלשהי למחיר הכולל הנקוב בהצעתי ייחשב שיעור ההנחה )באחוזים(   .10

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

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

 זים יחול באופן שווה לכל אחד ממחירי היחידה הנקובים בהצעתי.   באחו

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

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

 כדין.    ת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים א  הצעה זה

או   .12 גורם  כל  בשל  בעתיד  ישתנו  ולא  מראש  ומוסכמים  קבועים  הינם  בהצעתי  היחידה  מחירי 

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

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

 וכיו"ב.  

תחייב כי היה והצעתי תתקבל אתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע לכך על ידי המזמינה  אני מ .13

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

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

אני מתחייב בזאת להשלים את ביצוע כל העבודות הנדרשות בפרויקט לשביעות  ,  אחרים. בנוסף

מיום צו התחלת עבודה לביצוע עבודות    קלנדארים   חודשים  6  תוךהמזמינה  רצונה המלאה של  

 אלו. 

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

היה ולא אשלים את ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע  ,  לפצות את המזמינהאני מתחייב  ,  אלו

בחוזה מהיום  ,  שנקבעה  איחור  יום  לכל  מראש  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים   למזמינה  אשלם 

עבור   לי  נמסר  העבודה אשר  בצו התחלת  הנקוב  פי  על  עבודה  אותה  לסיים את  שהייתי אמור 

 ביצועה לשביעות רצון המזמינה. סכום זה יחושב כדלקמן:ועד יום סיום אותה עבודה  

 הימים הראשונים לאיחור   ₪30 לכל יום במהלך  2,000 .14.1
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 הימים הראשונים ועד למסירה בפועל.  ₪30  עבור כל יום איחור נוסף מעבר ל  3,000 .14.2

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

ישראל  ישראלי מדינת  לחוקי  ובהתאם  המוסמכות  הרשויות  מטעם  עבודה  אישור  בעלי  או  ת 

התקפים במועד ביצוע העבודה. האחריות הבלעדית להשגת האישורים הנ"ל חלה עלי. לא תשמע  

ולא תטען כל טענה מצדי בדבר אי עמידתי בלוח הזמנים הנקוב בחוזה או כל טענה אחרת בדבר  

יו או  אחד  בתנאי  עמידתי  השגת  אי  אי  בשל  זאת  ובכלל  שהיא  סיבה  מכל  החוזה  מתנאי  תר 

 האישורים הנ"ל ולעובדי בפרט.

(   7אמציא לרשות המזמינה תוך ולא יאוחר משבעה )  –במלואה או בחלקה  -אם הצעתי תתקבל   .16

בעניין   שייקבע  אחר  מועד  מכל  או  הזכייה  הודעת  קבלת  ממועד  וייקבע–ימים  בהודעת    -היה 

ערבות בנקאית בלתי מותנית  ,  תומים על ידי מורשי חתימה מטעמי כדיןהזכייה מסמכי חוזה ח

  10%  למסמכי המכרז בשיעור של  כנספח א' למסמך ב'  לטובת המזמינה בהתאם לנוסח המצ"ב  

( העבודה  לביצוע  שנקבעה  התמורה  החוזה  ללא מערך  תנאי  קיום  להבטחת  )ערבות    מע"מ( 

למסמכי המכרז ואת    למסמך ב'  ד'  כנספחאישור קיום ביטוחים בנוסח המחייב כמצורף  ,  ביצוע(

 יתר המסמכים שאדרש להמציא בהתאם לדרישות המזמינה ו/או המנהל.  

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

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

וכן שהגשתי  ההצעה  ערבות  את  לחלט  זו  אחר  ,  התנהגותי  מציע  עם  להתקשר  רשאית  תהיה 

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

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

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

ידוע  ,  העבודות בהתאמה לתקופה בה אאחר בהמצאת מלוא המסמכים הנדרשים ממני. בנוסף

לקצר את לוח הזמנים  ומוסכם עלי כי היה והמזמינה תבחר שלא לבטל את הודעת הזכייה אלא  

הדבר לא יפגע בכל סעד המגיע למזמינה על פי הוראות החוזה  ,  העומד לרשותי לביצוע העבודות

 ו/או הדין ממני בגין העניין.  

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

מהעבודה,  כלשהיא חלק  רק  לביצוע  למסור  לפ,  ולהחליט  מציעיםאו  מספר  בין  לא  ,  צלה  או 

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

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

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

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

 שיקוליו ו/או  לערער על השיקולים האמורים ו/או לטעון טענות נגדם.   

ומבלי   .19 הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  להחליט  עת  בכל  רשאית  המזמינה  כי  עלי  ומוסכם  לי  ידוע 

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

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

או על ביצוע הפרויקט בשלבים או על ביצוע רק חלק מהפרויקט וכיוצ"ב ולא תהיה לי כל תביעה  

 מור.  ו/או טענה לקבלת פיצוי כספי או אחר היה והמזמינה תחליט כא

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

והצעתי תתקבל היה  לביצוע.  ככמויות  לראותן  ואין  בלבד  ורק  ,  כאומדן  אך  תמורה  לי  תשולם 
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בגין העבודות שיבוצעו על ידי בפועל לפי קביעת המזמינה ו/או המנהל אשר תתבסס על חישובי  

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

 הכל לפי העניין ובהתאם להוראות החוזה.  , בכתב

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

פרק   של  )ה"א(  איכות  והבטחת  )ב"א(  המיפ  00איכות  של  האמור  )מוקדמות(  כל  הכללי.  רט 

וכל ההוצאות הכרוכות  ,  במיפרט הכללי לעניין הבטחת האיכות יחול במלואו על הקבלן הזוכה

 בכך תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה של הצעת הקבלן. 

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

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

דרישות או תביעות מכל סוג ומין בגין כך  ,  תחולנה במלואן עלי ולא יהיו לי כל טענות,  וכיוצ"ב

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

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

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

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

 ההצעות או בכל מועד אחר בו אדרש לעשות כן. 

 מובטל  .24

, הקפאת הליכים,  ינו נמצא בהליכי פשיטת רגלאני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע א .25

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

 .ככל שיזכה במכרז, העלולים לפגוע בתפקודו

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

 השתתפותו במכרז.עם איש את אי 

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

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

ובתקנותיה/ב החברה  בתזכיר  הקבועות  והסמכויות  האגודה    חוזההמטרות  השותפות/בתקנות 

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

 הבאים:

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

 לצורת התאגדותי ובכפוף למפורט להלן: 

יחיד   .27.1.1 ציון שמי    –במקרה של  ידי תוך  על  ידי כשהיא חתומה  על  מוגשת  ההצעה 

 וכתובתי בצירוף חותמתי.  

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

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

 בצירוף חותמת השותפות. 

)להלן:"התאגיד"( מוגשת הצעתי  במקרה שהנני חברה רשומה או אגודה שיתופית  .27.1.3

 כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של התאגיד. 
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במקרה שהנני תאגיד )חברה או אגודה  , תעודת רישום/התאגדות בישראל. בנוסף .27.2

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

חלקם היחסי של   ,  אישור רו"ח או עו"ד לפרטי השותפים  –  שותפותבמקרה של   .27.2.1

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

 השותפות בחתימתו/ם. 

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

  –והן לביצוע הפרויקט  הן למתן ההצעה    –החותם לחייב בחתימתו את התאגיד  

ותמצית תדפיס עדכני מאת רשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים  

 בתאגיד.  

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

 מאומת על ידי עו"ד או רו"ח.

ביטוח .27.4 מחברת  ערבות  או  אוטונומית  בנקאית  מותנית,  ערבות  למפורט  בהתא,  בלתי  ם 

 ובנוסח המצ"ב למכרז.  , במסמך א'

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

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

היה והופצו על ידי    –סיכום מפגש סיור קבלנים ותשובות המכללה כאמור בכתב ההזמנה   .27.6

 על ידי.    חתומים –המכללה 

  

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

 הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעתי.  

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

 הכל בהתאם לצורת התאגדות המציע.  

ני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ולדרישות המופיעות במכרז ואין לי כל טענה ו/או התנגדות  א .30

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

ני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז  ככל שהיו לי לפ,  ההבהרה

נספחיו ה,  את המפרט,  על  לאו,  ותנאיו  חוזהאת  ובין אם  שצורפו למסמכי המכרז  ולאחר  ,  בין 

השירותים   את  לספק  אצטרך  לפיה  השיטה  את  והבנתי  המכללה  באתרי  לבקר  לי  שהתאפשר 

הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל  הנני מגיש  ,  ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל

 ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו.  חוזהבתנאי ה, ולבצע את השירותים המופיעים במפרט

 

 
 בכבוד רב,

 

 ______________________    _______________________ 
 חתימת וחותמת         מלא     שם 

 

 המציע:____________________________תאריך:_________________ 

 מס' ת.ז./מספר תאגיד/מספר שותפות  של המציע: _________________________

 כתובת המציע:__________________________________________________

 _ מס' טלפון של המציע : ____________________מס' פקס: ________________

 כתובת דוא"ל: __________________________________________________

 איש קשר: _________________________________________ 

 מס' רישום בפנקס הקבלנים: ____________________________.  

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

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

מסמכי   על  חתם/מו   _________________ ___________________________________ת.ז 

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

 __________לכל דבר ועניין. 

 

 

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

 

 העבודה  לביצוע חוזה 

 בנקאית  ערבות נוסח  - א' נספח 

 השלמה   תעודת  – ב' נספח 

 ויתור כתב – ג'  נספח 

 דרישות ביטוח – ד' נספח 
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 עבודה  לביצוע חוזה

    11RB/21 מס'

 ביום____________  בצפת ונחתם שנערך

 ן  י ב

 580362937 ע.ר.  צפת האקדמית המכללה

 צפת , 11 ירושלים מרחוב

 ( "המזמינהו/או " "המכללה " )להלן:

 לבין

 ח.פ._______________   _________________  הקבלן

 ______________   מהעיר ___________מס'___ מרחוב

 "( הקבלן" )להלן:

  "(;העבודות" )להלן: 11RB/21 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

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

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

  ביצוע   את  לו  למסור  מעוניין  הקבלן  של   האמורות  הצהרותיו  סמך  על  והמזמין    והואיל 
   נספחיו;  כל על  שלהלן  בחוזה  כמפורט, לתנאים ובהתאם  בכפוף 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
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 החוזה.  מגוף נפרד בלתי  חלק  הינו זה לחוזה  המבוא .1

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

  מפורטות   שהן  כפי,  בעניין  להוראות  ובכפוף   להלן  המפורטים  החוזה  לתנאי   בהתאם  מירבית

  הקבלן   ועל,  מצורפים  שאינם  ו/או  לחוזה  יצורפו  אשר  או/ו  המצורפים,  הבאים  במסמכים

 ממנו:  נפרד  בלתי חלק והמהווים להשיגם החובה מוטלת

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

  הקבלן.  הצעת " 2-א'" מסמך 2.2 

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

   מהחוזה: נפרד בלתי חלק

   בנקאית. ערבות  נוסח   - 'א נספח

   השלמה.  תעודת  נוסח   - ב' נספח

   ויתור. כתב נוסח   - ג' נספח

   .דרישות ביטוח   - ד' נספח

 

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

   ביותר. העדכנית בהוצאתו, פרקיו

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

   מיוחדים. 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: לעיל  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  זה חוזה לצורך .5

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

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

    זה. חוזה  פי על  המנהל  של העניינית

 

 

 

 

 החתום:  על הצדדים באו ולראיה
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 החוזה  תנאי

 כללי  - א' פרק

  הגדרות

1.  

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

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

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

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

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

 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

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

  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  שמירה 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  הבינוי  משרד,  בינוי  אגף  /  הביטחון  משרד  בהשתתפות

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

  (00  )פרק  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט  של  מחירים  ותכולת  מדידה  אופני,  המוקדמות
 דצמבר ,  )מתוקנת(  שמינית  במהדורה  פורסם   אשר   הפרק  הינו   זה  חוזה   מתייחס  אליו 
  מפנה   המוקדמות   פרק   בו   מקום  בכל  כי,  מובהר  עוד  המוקדמות"(.  "פרק  )להלן:  2009

 מדף  קבלן  ידי  על  מבנה  לביצוע  החוזה  כ"תנאי  הידוע   3210  מדף  בחוזה   כלשהו  לסעיף
 להוראות   נעשתה  כאילו  ההפניה  את  לראות  יש  "2005  אפריל,  התשס"ה  נוסח   3210

    .3210 מדף בחוזה  המוקדמות פרק הפנה  אליו לסעיף בהתאמה שלהלן  החוזה סעיפי

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

 החוזה. ממסמכי אחד  לכל ונוספים מיוחדים  תנאים לרבות
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 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   -  לעת  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"  התחלת  "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
  להוראות   בהתאם   הנקוב   לסכום  שתיווסף  תוספת  כל   לרבות,  בחוזה  הכלולות  העבודות

   החוזה. להוראות בהתאם הנקוב מהסכום שיופחת סכום כל ולהוציא,  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 

 במשרד  הכללי  החשב   ידי  על  פעם  מידי  שיתפרסם  בשיעור  הריבית   –  פיגורים"  "ריבית
  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הפיגורים  ריבית  חישוב  לרבות,  פיגורים  כריבית  האוצר
 לזמן.  מזמן שיתפרסמו  כפי הכללי החשב

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

   יומן ניהול  -  המפקח של וסמכויותיו תפקידיו

2.   

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

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

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

   זה. חוזה  הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את

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

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

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

  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; בביצוע המועסקים לסוגיהם  העובדים של מספרם )א(

 המבנה; בביצוע המועסק המכני  הציוד )ב(

 המבנה;  במקום השוררים האויר מזג  תנאי (ג)
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 היום; במשך שבוצעו העבודות (ד)

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

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

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

  ו/או  שהמנהל  בתנאי  רק   המזמין  את   יחייבו  אלה  רישומים  אולם,  רישומן  תאריך
 דרישה  אלה  ברישום  שאין  בתנאי  ורק  להסתייגויות  מפורשות  בכתב  הסכימו  המפקח

 הזמנים.  בלוח אורכה למתן  דרישה ו/או  כלשהו לתשלום

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

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

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

 ביומן.  הרשומים

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

  בהם.

 נפרד  עבודה  יומן  במפעלים  ינוהל,  במפעלים  מבוצעות  החוזה  פי-על  מהעבודות  חלק  אם .2.9
  בציון ,  העבודה  התקדמות   מצב  את  פעם  מידי   המוסמך  כוחו-בא  או  הקבלן  ירשום  בו

, יהיו  במפעלים  המבוצעת  העבודה  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום.  תאריך
 גם   יחולו   לעיל  2.6-2.8  סעיפים   והוראות ,  לעיל  2.5  בסעיף  כמפורט,  המחויבים  בשינויים

  זה.  קטן בסעיף כאמור היומן  על

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

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

 משנה  קבלני והעסקת החוזה הסבת

3.  

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

  כולן,  זה  לחוזה   בהתאם  והתחייבויותיו  זכויותיו  להעביר   רשאי  המזמין  ובכתב.  מראש
 הקבלן.  בהסכמת צורך ללא , משפטי גוף  או אדם לכל , חלקן או

  אלא ,  מקצתו  או  כולו,  הפרויקט  של  ביצועו  את  לאחר  למסור   רשאי  איננו  הקבלן  .3.2
  ההסכמה  אין,  כאמור  הסכמתו  את  המזמין  נתן  ובכתב.  מראש  המזמין  בהסכמת
 יישא  והקבלן,  החוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  האמורה

   ועובדיהם. כוחם-באי,  המבנה מבצעי  של מחדל  או  מעשה לכל מלאה  באחריות 

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

  להפחית  ו/או  לשחרר  כדי  בו  אין  כאמור  משנה  לקבלני  העבודה  למסירת  המנהל
 המשנה  קבלני  לכל  האחריות  במלוא   יישא  והקבלן,  זה  חוזה   לפי  הקבלן  מאחריות
  פי   על  המוצע  המשנה  קבלן   לזהות   לסרב   רשאי   המנהל   במבנה/בפרויקט.  ועבודתם 

  הקבלן  על,  כאמור  במקרה  ההחלטה.  את  לנמק  עליו  שיהא  ומבלי  הבלעדי  דעתו  שיקול
  קבלן   לזהות,  כאמור,  המנהל  הסכמת  לקבלת  עד  אחרים  משנה  קבלני  ולהציע  להוסיף
   המוצע.  המשנה
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  ומבלי   הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על   משנה  קבלן/קבלני  החלפת  לדרוש  רשאי  יהיה  המנהל .3.4
  קבלת  עם  מיד  המשנה  קבלן/קבלני   את  יחליף  הקבלן  הדרישה.  את  לנמק  עליו   שיהא

  המנהל   הסכמת  את  שקיבל  ולאחר  הדרישה  ממועד  שעות  72-מ  יאוחר  ולא  הדרישה
  קבלן   לזהות  לסרב   רשאי   המנהל  המוצע.   החדש  המשנה   קבלן  לזהות  ובכתב   מראש

 את  לנמק  עליו  שיהא  ומבלי  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  וזאת  המוצע  המחליף  המשנה
 עד  מחליפים  אחרים   משנה   קבלני  ולהציע  להוסיף  הקבלן  על,  כאמור  במקרה   החלטתו.

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

   המשנה.  קבלן/קבלני

   החוזה היקף

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

  מסמכים בין ועדיפות במסמכים סתירות

5.  

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

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

 לקבלן;  בכתב שניתנו  או העבודה  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(
  מדינת   של  קבלן  ידי  על  מבנה  לביצוע  חוזה  של  האחרון  הנוסח   הוראות  פי  על  החוזה 
 . 3210  מדף - ישראל

 אחריו.  הבא  שבמסמך ההוראה  על עדיפה שלעיל ברשימה קודם במסמך הוראה כל

, החוזה  מסמכי  יתר  ובכל   במיפרט  מובאים   שהם  כפי  העבודות  פרטי   של   התיאורים
 ביניהם.  סתירה  אין  עוד  כל,  הכמויות  בכתב  אשר  התמציתיים  התיאורים  את  משלימים

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

   והתשלום.

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

 מסוימת. עבודה באותה הדן  הכללי המיפרט בפרק

 על  חלות  אינן,  לעיל  כאמור  התשלום  ולענין  הביצוע  לענין  מסמכים  בין  העדיפות  הוראות .5.3
  ידי  על  נעשה  שתכנונן  עבודות  ועל  הכללי   במיפרט  כמוגדר  פאושל  מחיר   לפי   עבודות
 הקבלן. 
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 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
 מסמך ,  הוראה  של   הנכון   בפירושם  מסופק   הקבלן  שהיה   או  במפרטים   לאמור  בתוכניות 

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

  היה   צריך  שבגינה  עבודה  אותה  ביצוע  את  הקבלן  יעכב,  המנהל  הוראות  לקבלת  עד  לפיו.
  על   ישא  הקבלן  המנהל.  להוראות  בהתאם  ויפעל  ימשיך  הקבלן  כאמור.   למנהל   לפנות

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

 תכניות  אספקת

6.   

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

 שברשותו.  התכניות  כל את למנהל 

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

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

 הפרויקט ביצוע

7.   

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

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

  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  ועניין   דבר  לכל  הקבלן  את  ותחייבנה  החוזה  בהוראות
 זה.  חוזה להוראות ובהתאם בכפוף הכל, ביצוען בגין אחרת  או כספית תמורה
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   תשלומים ולביצוע החוזה לקיום ערבות

  עבודה   התחלת  צו  להוצאת  וכתנאי  זה  חוזה  פי-על  הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  להבטחת .8
  בנקאית  ערבות  החוזה  חתימת  עם  למזמין  הקבלן  ימציא,  המזמין  ידי  על  כלשהו  תשלום  ולביצוע

  לחוזה   א'   בנספח  שנקבע  המחייב  בנוסח   –  המזמין   לפקודת   ערוכה ,  מותנית  בלתי ,  אוטונומית
  )להלן:  מע"מ(  כולללא  )  החוזה  מערך  10%  של  בגובה  –הימנו  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  המצ"ב

  יוארך   הביצוע ערבות  של  תוקפה  .כלשהו למדד ודהצמ תהיה לא  הביצוע ערבות   "(.ביצוע ערבות"
  על   בדק(   )ערבות  טיב  ערבות  להמצאת   עד  בתוקף  תישאר  שהיא  כך,  לצורך   בהתאם,  לפעם  מפעם

     בעניין. שלהלן לחוזה  60  סעיף  להוראת  בהתאם, למזמין  הקבלן ידי

  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  ביד  שנמסרה  הודעה  בדואר.

   בפקסימיליה. השיגור  אישור  גבי על  המצויין במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב בפקסימיליה



 294מתוך  50עמוד 
 

 לביצוע  הכנה – ב' פרק

  מוקדמות בדיקות

10.  

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

  דרכי  את,  הפרויקט  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את
  שהשיג  וכן,  לביצוען  הנדרש  הזמנים  ולוח  העבודות  ביצוע  תקופת  את,  למקום  הגישה

  ו/או   דרישה   כל  על   בזאת  מוותר   והוא,  הצעתו  על   להשפיע   העשוי   האחר   המידע  כל   את
    שהוא.   סוג מכל התאמה   אי ובגין האמור בגין טענה ו/או   תביעה

 אולם  -  נעשו  אם  –  העבודה  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דוחות   לקבלן  ימציא  המזמין .10.2
  בסעיף   כנדרש,  בדיקות  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  הקבלן  את  יפטרו  לא  אלה
   לעיל. 10.1

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

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

  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.   

  תוך  או,  העבודה  התחלת  צו  הוצאת  מיום  ימים  15  תוך,  המפקח  לאישור  ימציא  הקבלן .11.1
  ביצוע  דרכי  בדבר  בכתב  הצעה,  המוקדם(  )לפי  המפקח  ידי  על   יקבע  אשר  אחר  זמן  פרק
  כן  הפרויקט.  את  לבצע  בדעתו  יש   לפיהם  אשר  והשיטות   הסדרים  לרבות ,  הזמנים  ולוח 

 בקשר  בכתב  ועדכונים  נוספים  פרטים,  לזמן  מזמן  דרישתו  לפי,  למפקח  הקבלן  ימציא
 שיש  העזר  ומבני  העבודה  מתקני  רשימת  לרבות,  האמורים  הזמנים  ולוח  הביצוע  לדרכי
  בין ,  למפקח  הקבלן  ידי   על   האמורים  המסמכים  המצאת   בהם.  להשתמש  הקבלן   בדעת

  הקבלן  את  פוטרת   אינה,  אותם  אישר   שלא   ובין   במפורש  אותם  אישר  שהמפקח 
    עליו.  המוטלת כלשהי מאחריות

 בחוזה  שנקבעה  כפי הכוללת הביצוע בתקופת  להתחשב הקבלן  חייב הזמנים   לוח בהצעת .11.2
 אם,  החוזה  במסמכי  שפורטו  כפי   הזמנים  שבלוח  הדרך  ובאבני  העבודות  כלל  לביצוע
  יאושרו  אלה  ואם  לעיל  לאמור  בקשר  שינויים  להציע  רשאי  הקבלן  יהיה  זאת  עם  פורטו.

 שאושרו.  לשינויים בהתאם הזמנים  לוח ייערך, המפקח ידי על

  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  הקבלן .11.4
  הכולל   המעודכן  הזמנים  לוח  לחודש.  אחת  הפחות  ולכל,  נקבעה   ,אם  החוזה  ממסמכי

  למפקח  יימסרו  הגשתו  מועד  שלאחר  העוקב  בחודש   העבודות   לביצוע  מפורט   זמנים   לוח
  הקבלן   עידכן  לא  שלהלן.  59  בסעיף  לאמור  בהתאם,  החודשי  החשבון  עם  יחד  לאישור

,  הקבלן  ידי  על  המוצע  המעודכן  הזמנים  לוח  את  המפקח   אישר  לא  או  הזמנים  לוח   את
 מובהר  ועניין.  דבר   לכל  הקבלן   את   יחייב   זה  ועדכון  המפקח  ידי  על  הזמנים  לוח  יעודכן
 המפקח   באישור  הקבלן  ידי  על  אם,  כאמור  הזמנים   בלוח  שיבוצע   עדכון   כל  כי,  בזאת

  שנקבע   כפי  העבודות  ביצוע  סיום  מועד   לשינוי   עילה  יהווה   לא,  המפקח  ידי   על   ואם
    להלן. 42 בסעיף לאמור בכפוף הכל, בחוזה

, המפקח  ידי   על  בעדכונו  ו/או  המפקח   ידי   על  הזמנים  לוח   בעריכת  הכרוכות   ההוצאות .11.5
  יגבו   או  עת  בכל   לקבלן  שיגיע   סכום  מכל  וינוכו  הקבלן  על  יחולו,  לעיל  כמפורט  בנסיבות

  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  ערבויות.   חילוט  באמצעות  לרבות,  אחרת  דרך  בכל  ממנו
  סופית. תהיה וקביעתו  המנהל 
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 גובה  ונקודות סימון

12.    

12.1.  

,  הגבהים  של  ולנכונותם  המבנה  של  והמדויק  הנכון  לסימון   אחראי  יהיה  הקבלן .12.1.1
  ידי  על  שנקבע  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
  ובהתאם  המקרה  לפי  הכל,  הקבלן  ידי  על  יושלמו  או  ייבדקו  –  אחרים  ידיגורמים
 לנסיבות. 

  המבנה  וסימון  הקבע  נקודות  סימון  של  ושלמותם  קיומם  על  לשמור  חייב  הקבלן .12.1.3
  או  הקבע  נקודות  ואם,  השלמתו  למועד   עד  הפרויקט   ביצוע  תקופת   כל  במשך
 לחדשם. הקבלן חייב, טושטשו או נעלמו  המבנה סימון 

,  לעיל 12.1.1-12.1.3 בסעיפים המפורטות העבודות  בביצוע הכרוכות ההוצאות  כל .12.1.4
,  למודדים  הדרושים  המדידה  מכשירי  ואספקת  מוסמכים  מודדים  העסקת  לרבות
    הקבלן. על  חלות

 את  הקבלן   יבדוק ,  הקיימים  הקרקע  פני   על   גובה   נקודות  המראות  תכניות   לקבלן  נמסרו  .12.2
  אופייניות  נקודות  לגבי  ורק  אך  תיערך  הבדיקה  העבודה.  התחלת  לפני  תכניות  אותן

 אלה.  נקודות   שבין  מקומיות   גומות  או   בליטות   בחשבון   להביא  מבלי,  בתכניות  שנקבעו 
  הנראות   הגובה  נקודות  על  ערער  לא  אך  אותה  ערך  או  הבדיקה  את  הקבלן  ערך  לא

  כנכונות   האמורות  התכניות  את  יראו ,  תכניות  אותן   מסירת  מיום  יום   14  תוך,  בתכניות
   בפועל. שבוצעו  העבודה  כמויות למדידת בסיס תשמשנה והן, ומדויקות
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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

  מדי   המבנה  ביצוע  במקום  נוכחים  -  להלן  13.2  בסעיף  כהגדרתם  הבטיחות  על  והממונה
 מביניהם.  המחמיר  לפי,  דין  כל  פי  על  לנדרש  בהתאם  או  העבודה  שעות  בכל  ביומו  יום
, התקנות  כל  של  בפועל  קיום  ועל   העבודות  ביצוע  על  ברציפות  ישגיחו  הנ"ל  הכוח  באי

  לגרוע  ומבלי  בנוסף  כי,  מובהר,  ספק  הסר  למען  באתר.  הבטיחות   והנחיות  החוקים
, זה  חוזה  תקופת  במהלך   עת  בכל   ובטיחותו  האתר  על  אחראי  הקבלן,  לעיל  מהאמור

 כל  וכי  וחגים  שבתות כגון באתר עבודות  בפועל  מתבצעות  לא שבהן  ושעות בימים  לרבות
  כאילו   ייחשבו  הקבלן  כוח  לבאי  יימסרו  אשר  וכיוצ"ב  מסמכים,  ביאור,  הסבר,  הוראה
     עצמו.  לקבלן  נמסרו

 ובלבד  הבאים  העובדים  את  העבודות  ביצוע  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
  המהנדסים  בפנקס  הרשום  זה  חוזה  נשוא  לעבודות  דומות  עבודות  בביצוע  לפחות

  הדרוש   ובכל   ביצוע  בניהול ,  בתיאום,  בביצוע  ומנוסה  הבקיא ,  והאדריכלים
-כ  ישמש  המורשה  המהנדס  החוזה.  הוראות  פי  על  הקבלן  התחייבויות  לביצוע

,  והבניה  התכנון  בחוק  זה   מונח  כמשמעות  השלד"  לביצוע  האחראי  "המהנדס
, האישורים  כל  על  לחתום  הבלעדי  האחראי  יהיה  והוא  1965  –  תשכ"ה

   הפרויקט. ביצוע  לשם המוסמכות  הרשויות ידי על הנדרש  וכל  התצהירים

  בעל  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

  העבודה  ממשרד  בכתב  אישור  למנהל  להמציא  הקבלן  על  והיקפה.  העבודה
  המכללה  ו/או   הפרויקט  מנהל   בעבודתו.  העבודה  מנהל  שיחל  טרם  המינוי   לתוקף
   דעתם. שיקול פי  על דה והעב  מנהל החלפת  לדרוש םרשאי

  ארגון   לתקנות  ובהתאם  פי  על  הבטיחות  על  הממונה  אדם–  הבטיחות   על   ממונה  .13.2.3
  על   בנוסף  יהיה   אשר  1996-התשנ"ו,  הבטיחות(  על  )ממונים  העבודה  על  הפיקוח

  לרשויות  המינוי   על   לדווח  הקבלן  של   הבלעדית   באחריותו   . העבודה  מנהל 
  יועברו  המינוי  הודעת  של  עותקים  העבודה.  משרד  לרבות,  דין  פי  על  הרלבנטיות

  העבודות  לכל  אחראי  יהיה  הבטיחות  על   הממונה   למנהל.  הקבלן  ידי  על  במקביל
  ו/או  משנה  קבלני  ע"י  המבוצעות  אלו  לרבות,  באתר/בפרויקט   המתבצעות

  כלשהו  גורם  או  קבלן  כל  ידי  על  ו/או  שלהלן  30  בסעיף  כהגדרתם  ממונים  קבלנים
  קבוע כ  העבודה  באתר  ינכח  הבטיחות  על  הממונה  באתר.  המצוי  או  הנוכח  אחר

   .והתקנות  החוק לפי וכנדרש

  עובדים  והרחקת כניסה רישיונות

14.   

  על  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  אם  במקום  ידו

 דרישה  לפי  שהורחק  אדם  תפקידיו.  בביצוע  ברשלנות  נוהג  שהוא  או  תפקידיו  למלא
   בפרויקט., בעקיפין ובין   במישרין בין, להעסיקו הקבלן יחזור  לא – כאמור

, המבנה  למקום  הכניסה   בהגבלת  הצורך  על   בכתב  הוראה  לקבלן   לתת  רשאי    המנהל  .14.2
 את,  לזמן  מזמן ,  ויעדכן  למפקח   הקבלן   ימציא  כאמור   הוראה  משניתנה  מקצתו.   או   כולו 

 את  וכן  הפרויקט   לביצוע   המבנה/בפרויקט   במקום  להם  זקוק  שיהיה   העובדים   רשימות 
  עניני   את  יסדיר  והמפקח  –  המפקח  שידרוש  כפי  –  אודותם  אחרים  ופרטים  תצלומיהם

    לנכון. שימצא כפי, כניסה רישיונות לפי הפרויקט  למקום הכניסה
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  להחזיר  מתחייב  והקבלן  המזמין  של  רכושו  יהיה  לעיל  14.2  סעיף  לפי  כניסה   רשיון  כל  .14.3
 של  עבודתו  סיום  עם  מיד,  הרשיון  ניתן  שבשמו  עובד  כל  של  הכניסה  רשיון  את  למפקח

  מתחייב   כן   החזרתו.  את   ידרוש  שהמפקח   עת   בכל   וכן ,  הפרויקט  בביצוע   עובד   אותו 
 לצורך  המבנה  למקום  לכניסה  ורק   אך  מוגבל  יהיה  הכניסה  ברשיונות  שהשימוש  הקבלן
   ביצועו.

 החזרת  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

   בוטל. .14.5

 אישור  בידם  שיש  עובדים  ורק  אך  המבנה  הקמת  לצורך  להעסיק  מתחייב  הקבלן .14.6
  מין   עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  פי  על  להעסקתם  מניעה  אין  כי  ישראל  ממשטרת
 האישורים  להשגת  הבלעדית  האחריות  ותקנותיו.   2001  –  תשס"א ,  מסוימים  במוסדות

 בלוח   עמידתו  אי  בדבר  הקבלן  מצד  טענה  כל  תתקבל  ולא  תשמע  לא  הקבלן.  על  חל  הנ"ל
 יותר   או  אחד  בתנאי  עמידתו  אי   בדבר  אחרת  טענה  כל  או  זה  בחוזה  הנקוב  הזמנים
  ולעובדיו   הנ"ל  האישורים  השגת  אי  בשל  זאת  ובכלל  שהיא  סיבה  מכל  זה  חוזה  מתנאי
  בפרט.

 המבנה  במקום ומתקנים בטיחות אמצעי, גידור, שמירה

15.  

 ולאתר  לפרויקט  בטיחות  אמצעי  ושאר  גידור,  שמירה,  חשבונו  על,  לספק  מתחייב  הקבלן .15.1
  הרשות  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין    של   מחייבת   הוראה   או  נוהג,  דין  כל   פי -על  כנדרש   כולו 

 אם,  מיוחדים  בטיחות  אמצעי  לספק  וכן  זה  בענין  מוסמכת  רשות  של  ו/או  המקומית
   בחוזה. פורטו אלה

  כפי   המזמין  דרישות  לפי ,  המבנה  במקום ,  חשבונו  על ,  ולהחזיק  להתקין   מתחייב   הקבלן  .15.2
   החוזה: ממסמכי באחד ופורטו  שנקבעו

 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  נזיקין

16.   

 השלמת  ליום  ועד  הקבלן  של  לרשותו,  מקצתו  או  כולו,  המבנה   מקום  העמדת  מיום .16.1
 לרבות,  המבנה  לשמירת   אחראי  הקבלן  יהיה,  המבנה  השלמת  בתעודת   כמצוין  העבודה 

 –  כלשהי   מסיבה  הנובע  למבנה  נזק  של  מקרה  בכל  עליהם.  ולהשגחה   בו  המותקן  הציוד
  על,  הנזק  את   לתקן   הקבלן   על  יהיה   –שלהלן  16.4  לסעיף  בהתאם   מוסכם  לסיכון  פרט

 ומתאים  תקין   במצב  המבנה   יהיה  השלמתו   שעם  לכך  ולהביא  האפשרי   בהקדם ,  חשבונו
 המזמין.   כלפי תהא  כאמור  הקבלן אחריות   החוזה. להוראות פרטיו בכל

 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  תיקון 

 החוזה.  בתנאי 55 לסעיף בהתאם

  שלהלן  16.4  בסעיף  כהגדרתו  מוסכם  מסיכון  כתוצאה  שנגרם  למבנה  נזק  של  מקרה  בכל  .16.3
, כן  לעשות  ממנו  ידרוש  המנהל  אם,  האפשרי  בהקדם,  הנזק  את  לתקן  הקבלן  על  יהיה 

 המזמין.   על יחולו התיקון והוצאות
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  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  עקב,  המבנה  ביצוע  כדי  תוך  שייגרמו,  אבדן  או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן .17
  המזמין.  כלפי תהא הקבלן אחריות  זה. חוזה דרישות הפרת

 לעובדים  נזיקין

  קבלני   ו/או  שלוחיו  ו/או  הקבלן  מעובדי  למי  ו/או  לקבלן  שיגרם  נזק  לכל   אחראי  היהי  לא  המזמין .18
  נזק   או  מתאונה  כתוצאה  בשירותו  ו/או  הקבלן  מטעם  מי  כל  ו/או   ממונים  קבלנים  ו/או  המשנה

   בעקיפין. או במישרין הפרויקט ביצוע עקב ו/או כדי תוך שייגרמו

 מבוטל  .19

   חוזהל וביטוח אחריות

20.  

,  לעובדיו,  לעצמו  שייגרמו  אובדן  ולכל,  גוף  או  רכוש,  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן .20.1
  מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שהוא  שלישי  צד  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  למכללה
  עקיף  ו/או  ישיר  נזק  כל  בגין  המכללה  את  יפצה  הקבלן   מטעמו.  מי  ו/או  ידו  על  העבודות

  בהן  עמדה  שהמכללה  ההוצאות  כל  לרבות,  המכללה  של  ראשונה  דרישה  עם  מיד,  כאמור
  בפני   להתגונן  הצורך  ובשל,  פלילית  ו/או  אזרחית,  כזו  דרישה  ו/או  תביעה  לכל  בקשר
   כזו. תביעה

  לערוך  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

  אישור המכללה  לידי להמציא  הקבלן  מתחייב לכך  מקדמי וכתנאי העבודות  תחילת  לפני  .20.3
  על  חתום  כשהוא,  זה  חוזהל  'ד   לנספח  בהתאם  לעיל  המפורטים  הביטוחים  עריכת  על
   מבטחיו. ידי

  זה  חוזה ב  האמור   לבין   הביטוח  עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה   אי  של   מקרה  בכל .20.4
 להוראות   להתאימו   מנת   על   האישור  לשינוי  לגרום  הקבלן   מתחייב,  המכללה  ולדרישת 

 זה. חוזה

  לביטוחים  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך   יש  הקבלן  ולדעת  היה .20.5
 יכלול   כאמור ביטוח בכל כאשר הנ"ל  הביטוחים   את ולקיים   לערוך הקבלן  מתחייב  הנ"ל 
  ביטוחי   לעניין   מטעמה   הפועלים   ו/או  המכללה  כלפי  תחלוף   זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף
  לעניין  מטעמה  הפועלים  ו/או  המכללה  את  לכסות  המבוטח  שם  יורחב  ו/או  רכוש

 אחד  כל  עבור  בנפרד  הביטוח  נערך  כאילו  צולבת   אחריות  לסעיף  בכפוף ,  חבויות  ביטוחי
 המבוטח.  מיחידי

  ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי   יכללו  הקבלן  ביטוחי .20.6
  כן   כמו   המכללה.  ביטוחי  לשיתוף  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  המבטח  וכי  המכללה

,  יבוטלו  ולא ,  יצומצמו  לא  הקבלן  ביטוחי  כי   המבטח  מתחייב   לפיו   תנאי  בביטוחים  יכלל
 מראש.  יום  30,  המכללה  לידי  רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא

  מי  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

 בפוליסת  ו/או   זה  חוזה   פי  על   ידו  על  הנערכות  בפוליסות  הנקובה  העצמית   ההשתתפות
 לעיל.   כאמור נזק  לכל מאחריות המכללה את בזאת  פוטר והוא, ההקמה  עבודות
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 את  ובמועדם   במלואם   ולשלם  הביטוחים  תנאי   כל  את  בקפדנות   לקיים   מתחייב   הקבלן  .20.8
 הביטוח.  דמי

 מקרה  בכל   לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של   עותק   הקבלן  יעביר   המכללה   לבקשת .20.9
  הקבלן  מתחייב,  זה  חוזהב  האמור  לבין  הביטוח  בפוליסות  האמור  בין  התאמה  אי  של

 זה.  חוזה להוראות להתאימם מנת  על הביטוחים לשינוי לגרום

  ו/או   הביטוח  אישור  בהמצאת,  הקבלן  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר .20.10
  ו/או  המכללה  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  הקבלן  ידי  על  הפוליסות  העתקי  בהמצאת

  פי  על   מאחריותו  הקבלן  את  לפטור  כדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  להוות
 דין.  כל פי  על ו/או חוזה ה

 הינם  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

 . 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
  לעיל    האחריות  ודרישות  ביטוח   דרישות  יופיעו,  זה  חוזה  ביצוע  עם  בקשר  משנה  וקבלני

BACK TO BACK זה. חוזה פי  על הדרישות לכל   

 קבלניותה עבודות ה ביטוח בפוליסת המכוסה נזק  או אבדן  של במקרה כי  בזאת מוסכם .20.13
  ההשתתפויות,  שלו המשנה מקבלני מי ו/או  הקבלן שערך הביטוח  בפוליסות ו/או

 בלבד. הקבלן על תחולנה אלה בפוליסות הנקובות  העצמיות 

המכללה  .20.14 תהא  זה,  הסכם  פי  על  לערוך  עליו  אשר  הביטוחים  את  הקבלן  יבצע  לא  אם 
חייבת,   לא  אך  הביטוח, רשאית,  דמי  את  ולשלם  הקבלן  תחת  הביטוחים  את  לערוך 

לנכות  והמכללה תהא רשאית  ו/או הפרשי הצמדה,  ריבית  לרבות הפרמיות השוטפות, 
סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם 

ש  כל  חבות  המכללה  על  להטיל  כדי  לעיל  באמור  אין  אחרת.  דרך  בכל  היא  מהקבלן 
בדבר  המכללה  נגד  טענה  כל  על  בזה  מוותר  והקבלן  הקבלן,  עבור  הביטוחים  לעריכת 

 .עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

 
 הקבלן  ידי  על התחייבות  קיום אי  עקב המזמין פיצוי

 סכום  כל  הפרויקט  להקמת  המזמין  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
  מובאים  שממנו מקום לכל  וכן, החוזה לביצוע  כלשהי  עבודה נעשית  שבו  אחר  מקום ולכל המבנה 

  החוזה.  לביצוע כלשהם חומרים

 משרדי ומתקני מנהלת האתר, המזמין, חברת הניהול והפיקוח והקבלן/קבלני המשנה:
המבנים והמתקנים הינם זמניים ויסולקו מהאתר בסיום העבודות, או בשלבים אחרים ע"פ  כל  

 הוראת המפקח או אישורו. 
ימים מיום חתימת ההסכם ישלים הקבלן, על חשבונו, את ביצוע העבודות המוקדמות    18תוך  

 שיכללו, בין היתר, גם: 

 משרדי ומתקני הקבלן:  .א
ומבני עזר אחריםיםמשרד שלו או של מבנים לצורך רווחת העובדים  לרבות    ,, מחסנים 

ומרים ח כגון: בית שימוש, סככת חדר אוכל וכיו"ב, אחסנת  קבלני המשנה מכל הסוגים  
המפקח   לאישור  הקבלן  יגיש  לעיל  הארעיים  המבנים  הקמת  ביצוע  לפני  עבודה.  וכלי 

ורק  אך  יעשה  המבנים  ביצוע  מפורטת.  העמדה  המפקח.    תכנית  אישור  ם  מבנילאחר 
בכפוף   בהמשך  יוקמו  הראשון,  בשלב  המפקח(  החלטת  )ע"פ  נדרשת  אינה  שהקמתם 

 לצרכים ולאישור המפקח. 

 המבנים לשימוש ניהול הפרויקט והפיקוח מטעם המזמין, יכללו:  .ב

 חדר ישיבות.  •
 משרד מנהל הפרויקט והמפקח. •
 מבנה שירותים ומבואה עם כיור.  •

א כסאות,  )שולחנות,  חדש  ריהוט  יכללו  מים( המשרדים  מקרר  מקרר,  מדפים,  רונות, 
 הכל לשביעות רצון המפקח.   –מערכות חשמל ותברואה, מיזוג אויר )לקירור וחימום( 

ושמירה על כל המבנים ותכולתם, וזאת   ןהקבלן הינו האחראי הבלעדי לתחזוקה, ניקיו 
וכו', הניקיו הוצאות התחזוקה, תשלום מס/אגרה/ארנונה/היטל  כל    ן עד לתום הביצוע. 

יחולו  וה בגינן,  השוטף  והתשלום  התקנתן  המערכות,  חיבורי  עלות  לרבות  שמירה, 
 במלואם על הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה של החוזה.

ו/או   למנהל  ו/או  למזמין  שיגרם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  נזק,  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 
אתר  ו/או השימוש  למפקח ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר לביצוע עבודות ההתארגנות ב

 שוטף של מתקניו בכל משך ביצוע העבודות.     ןבהן. הקבלן אחראי לתחזוקה וניקיו

 וכיו"ב  עתיקות מציאת

23.   

 שיהיה   עתיקות  בדבר  חוק  בכל  או  1978-תשל"ח,  העתיקות  בחוק  כמשמעותן   עתיקות  .23.1
 אשר  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  וכן,  לזמן  מזמן,  בתוקף
  זהירות  באמצעי  לנקוט  מתחייב  והקבלן ,  הם  המדינה  נכסי  –  המבנה  במקום  יתגלו 

 לצורך.  שלא הזזתם או בהם הפגיעה למניעת  מתאימים

  הקבלן   יודיע ,  ממקומם  הזזתם  ולפני   לעיל  כאמור  חפץ   או   עתיקה   גילוי   לאחר  מיד .23.2
 עתיקות.   בדבר המדינה  חוקי  הוראות  את לקיים  הקבלן מתחייב כן הגילוי. על  למפקח

  המזמין   על  יחולו,  זה  סעיף  לפי  התחייבויותיו  מילוי  עקב  לקבלן  שנגרמו  ההוצאות .23.3
  בעניין. המזמין  ידי  על  שייקבעו לתנאים בהתאם וישולמו
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  וכיו"ב 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

  מחוץ המצויים   במקרקעין כלשהו  שימוש או הנאה זכות  בקבלת  צורך יהיה  הפרויקט לביצוע אם .25
  זכות  כל   או  שימוש  או  מעבר   זכות   או ,  חול  או   עפר   נטילת   או   חציבה  לצרכי   כגון:   המבנה  למקום

  שיוסכם   כפי  תמורתה  ולתשלום   מבעליה   האמורה   הזכות   לקבלת  אחראי  הקבלן   יהיה   –  דומה
   הקבלן. לבין  הבעלים בין

    אנשים של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

  הציבור   בנוחיות,  הפרויקט  ביצוע  כדי   תוך ,  לצורך  שלא   להפריע   ולא  לפגוע   לא   מתחייב   הקבלן  .26
  והחזקה   השימוש  בזכות   או   וכיו"ב  שביל,  דרך,  בכביש  אדם  כל   של  והמעבר  השימוש  בזכות  ו/או

  אזהרה   שלטי  ויתקין   זמניות  דרכים,  חשבונו  על ,  הקבלן  יבצע  כך  לצורך  כלשהו.  ציבורי  ברכוש
   הציבור. בנוחיות לפגוע  שלא מנת על הדרושים  האמצעים  בכל וינקוט בפנסים מצוידים  והכוונה

 וכיו"ב  אחרים למובילים,  לכביש נזקים תיקון

-והעל  קרקעיות-התת   המערכות   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

  ולשביעות   ביותר  היעיל  באופן,  חשבונו  על  יתוקן  –  הפרויקט  לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה
  ובמתקנים   בדרך  הטיפול   על   לפקח   המוסמכים   רשות  או  אדם  כל  ושל   המנהל   של  רצונו

  נראים  אינם  אם  אף  האמורים  למתקנים  שנגרמו  קלקול  או  לנזק  אחראי  יהיה  הקבלן  האמורים.
  האמורים  המתקנים  סומנו   לא  באם  וגם  בשטח  רגילה  הסתכלות  תוך   לגלותם  אפשר  ואי  לעין

  על   להשיג  אחראי   יהיה,  וכן  בחוזה  אחר  מסמך  בכל  או  הכמויות   בכתב ,  במיפרטים,  בתכניות
  המוסמכות   הרשויות  מכל  הנדרשים  החפירה   אישורי  כל  את  העבודות  ביצוע  טרם  חשבונו

   .00.03.00 סעיף (00  )פרק המוקדמות בפרק  האמור על גובר זה בסעיף האמור לביצוען.

 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.   

 שההעברה  במקום  כלשהו   חפץ  להעביר  צורך  יהיה   בחוזה  הכלולות  העבודות  לביצוע  אם .29.1
 אם,  וכיו"ב  לכבל,  לצינור,  טלפון  לרשת,  חשמל  לרשת,  לגשר,  לכביש  נזק  לגרום  עלולה

  על,  ההעברה  לפני ,  למפקח  בכתב  הקבלן   יודיע  –  מיוחדים  הגנה   באמצעי  ישתמשו  לא
    מתאימים. הגנה  אמצעי להבטחת תכניתו ועל,  להעבירו שיש החפץ פרטי

 אך  לתכניתו  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
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  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
  סכום  לרבות,  עמו  ההתקשרות  תנאי   ואת  הממונה  הקבלן  זהות  את  מראש  יאשר

   הקבלן. ידי  על לו  תשולם אשר  התמורה

  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 

  במקום  הן  הממונים  לקבלנים,  המפקח  הוראות  לפי,  נאותה  פעולה  אפשרות  יתן .30.3.1
   אליו.  בסמוך והן  המבנה

  וידריך  עליהם   יפקח ,  הממונים  הקבלנים  עם  והדוק  מלא   באופן   פעולה  ישתף .30.3.2
  שימוש  להם   ויאפשר,  לעבודתם   הקשורות  הבנין  לעבודות   הנוגע   בכל   אותם

  הוא לעבודתו  המשמשים, אחרים ובמתקנים עבודה במשטחי , בדרכים, בפיגומים
  מקובלים  המפקח  של   לדעתו  אשר  וההקלות   הסיוע,  העזרה   כל   את  להם  יגיש ,  וכן

 וכדומה.   ניקוי,  פסולת סילוק, שלו בציוד סביר שימוש, סימון לרבות, זה בהקשר

  ובכפוף   בהתאם  הכל,  הממונים  הקבלנים   עבודת   את  המפורט  הזמנים  בלוח  ישלב .30.3.3
 לעיל.  11 בסעיף לאמור

  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  שנמסרו
   הזמנים. לוח

  הקבלנים  של  פעילותם  בעקבות   הבנין  לעבודות  הדרושים  התיקונים  כל  את  יבצע .30.3.5
 הגמר.   עבודות לגבי והן  השלד עבודות  לגבי  הן  וזאת, הממונים

,  ידו  על  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  השימוש  את  הממונים  לקבלנים  יאפשר .30.3.6
  הכללי   שבמפרט  להוראות  בהתאם  הכל   –  אחר  דבר  כל   ויבצע  וחשמל  מים  לרבות

   והמיוחד.

 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

  על,  הממונים  הקבלנים  עבודות   בגין   חשבונות  ויגיש  כמויות   יחשב,  מדידות  יערוך  .30.4.1
 בכך.  הכרוך כל

  שאלו  כפי  עמם  ההתקשרות  לתנאי  בהתאם  חלקם   את  הממונים  לקבלנים   ישלם .30.4.2
  על  המתאים   החשבון  פרעון  ממועד  ימים   7-מ   יאוחר  ולא  המזמין  ידי  על   יקבעו 

  הקבלנים  ידי  על  המתבצעות  לעבודות   המתייחס   החשבון   הוא  -המזמין  ידי
 הממונים. 

  במלואן   תחולנה  זה  סעיף   הוראות  לעיל.  30.3  קטן  בסעיפים  לאמור  בהתאם  יפעל .30.4.3
    הקבלן. על

  הממונים  הקבלנים  לבין  הקבלן  בין  בהתקשרות  אין  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען .30.4.4
  הקבלן  בין  חוזהה  נשוא  העבודות  לגבי  שהיא  אחריות  כל  המזמין  על  להטיל  כדי

  המזמין  כלפי  הקבלן   של  מאחריותו  לגרוע   כדי   בה  ואין,  הממונים  לקבלנים
  לקבלנים   שתימסרנה  העבודות  והן   זה  חוזה  נשוא   העבודות  הן ,  העבודות  לביצוע 

 המזמין.  של המלאה רצונו ולשביעות  תקין באופן, הממונים
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 כדלקמן: תהיה הממונים קבלנים עם ההתקשרות בגין לקבלן המגיעה התמורה .30.5

  יתקשר   המזמין   בהם   במקרים  ממונים  קבלנים  ידי  על  שבוצעו   עבודות  ביצוע  בגין  .30.5.1
  לשיקול  בהתאם,  רשאי  יהיה   המזמין –  לעיל   30.2.1  בסעיף   כאמור ,  ישירות  עמם
  מהקבלנים  מי  של  העבודות  ביצוע  בגין  תמורה  הראשי  לקבלן  ליתן,  הבלעדי  דעתו

  לחייב   כדי  לעיל  באמור  אין  עבודתם.  מערך  6%  על  יעלה   שלא   בשיעור  הממונים
  בגין   לקבלן  אחר   סכום   כל   בתשלום  או   האמור   השיעור  בתשלום   המזמין   את

  עבודתם.   עקב  לו  להיגרם  שעלולה  הנוחות  אי  בגין  ו/או  הממונים  הקבלנים  עבודת
  של  התקין  למצבם  הקבלן  של  מאחריותו   יגרע  לא  האמור  התשלום  אי

 המותקנים. 

  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   הראשי  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

 הזמנים   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

 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.  

  -ל  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

 עם  ישירות  התקשרו   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   הקבלן   ינקה,  העבודות  ביצוע  גמר   עם   מיד .31.2
  המבנה   את  וימסור,  שהוא  סוג  מכל   הארעיים  והמבנים  הפסולת,  המיותרים  החומרים

 למטרתו. ומתאים נקי כשהוא

,  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  זו  למטרה   שאושר  לאתר  ורק  אך  הפסולת  את  יסלק  הקבלן .31.3
  פינוי   אגרת   תשלום  וכן ,  הסילוק  אתר   אל  הפסולת  הובלת   דרכי   כולל ,  לאתר  והסילוק

 של  במקרים  חשבונו.  ועל  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  הינם,  ותידרש  במידה  פסולת
  המפקח  יקבע,  לעיל  30  בסעיף  כמשמעותם   כלשהם  ממונים   קבלנים  בין   דעות   חילוקי

  הפסולת  פינוי   מועדי  בין   הפסולת.  לסילוק  אחר  קבלן  כל  של   וחלקו  אחריותו  את
 המנהל.  עם  מראש  שסוכמו  ריכוז  בנקודות   באתר  הפסולת  את  הקבלן  ירכז  מהאתר

   בשבוע. פעמיים ולפחות ימים 3-ל אחת יעשה הנ"ל הריכוז  בנקודות הפסולת ריכוז
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 עובדים – ה' פרק

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת

32.  

  ההשגחה  את,  הפרויקט  לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את,  חשבונו  על,  לספק  מתחייב  הקבלן .32.1
  אחר  דבר  וכל,  וממנו  המבנה  מקום  אל  עבורם  התחבורה  אמצעי   את,  זה  אדם  כח  על

 בכך.  הכרוך

 לשם   הדרוש  במספר,  ואחרים  מקצועיים,  מיומנים  עובדים  להעסיק  מתחייב  הקבלן .32.2
, ברישום  צורך   יש   שלביצועה   ובעבודה ,  בחוזה  שנקבעה   התקופה  תוך   הפרויקט   ביצוע 
  או   רשיון  בעל  או   שרשום   מי  רק  להעסיק  הקבלן   חייב,  דין  כל  לפי  היתר  או  אשרה,  רשיון
 נוכח  יהיה  המוסמך  כוחו-שבא  לכך  לדאוג  הקבלן  מתחייב  כן  הענין.  לפי,  כאמור  היתר

    העבודה.  שעות כל במשך הפרויקט  ביצוע במקום

 –  תשי"ט ,  התעסוקה  שירות  חוק  הוראות  פי-על   עובדים  הקבלן  יעסיק  העבודות  לביצוע .32.3
 ויקיים  עבודה   שכר  ישלם ,  עובדים  העסקת  בדבר   אחר  חוק  כל  הוראות  פי-על  או,  1959

 כל  פי -ועל   עליהם  החלים  הקיבוציים  בהסכמים  לקבוע  בהתאם  הכול,  העבודה  תנאי  את
  באחריותו   לעיל   מהאמור   לגרוע  ומבלי   בנוסף  כי   מובהר,  ספק  כל   הסר  למען   דין.

 אישור  בידם   שיש  עובדים   ורק  אך   העבודות  ביצוע   לצורך  להעסיק  הקבלן   של  הבלעדית 
  מין   עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  פי  על  להעסקתם  מניעה  אין  כי  ישראל  ממשטרת
   ותקנותיו.  2001 – תשס"א , מסוימים במוסדות

  ביטוח  לקרנות  מסים   הפרויקט  בביצוע  ידו   על   שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן .32.4
 עליהם  החלים  הקיבוציים  ההסכמים  פי-על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי

 דין.   כל פי-ועל

  המשנה   קבלני,  עובדיו  בריאות  לשמירת   ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .32.5
,  דין  כל  פי-על  בעבודה  לבטיחות  הנוגעות  ההוראות  אחר  ולמלא  ורווחתם  ועובדיהם

  ארגון   בחוק  כמשמעותם  העבודה  מפקחי   ידי  על  שיידרש  כפי   –  חוקית  דרישה   ובאין 
   .1954-התשי"ד, העבודה על הפיקוח

 )מס'  ושומרון(  )יהודה  מסוימים  במקומות  עובדים  העסקת  בדבר   הצו  פי  על  חייב  הקבלן .32.6
 ההתיישבות  במסגרת  הנכלל  בישוב   האזור  תושב  להעסיק  לא  1982  -התשמ"ב,  (967

   המתאימים. האישורים  וקבלת באיזור העבודה לשכת  באמצעות אלא הישראלית

 ומעביד.  עובד   יחסי  לעובדיו   ו/או  לבינו   המזמין  בין  ואין   עצמאי   קבלן   הינו   הקבלן   .32.7
  ו/או  המשנה  קבלני  ו/או  שלוחי  ו/או  מעובדי  מי  כי,  לעיל  האמור  חרף,  ייקבע  בו  במקרה

 חייב   המזמין  כי  או,  המזמין  של  עובד  הינם  הקבלן  ידי  על  שהועסקו  הממונים  הקבלנים
 של  האכיפה  להגברת  החוק  רק  לא  אך  לרבות  דין  כל  פי  על  העובד  כלפי  כלשהי  בחבות

  המזמין   בעניין.  הוצאתיו  בכל  המזמין   את  ישפה  הקבלן,  2011  -  התשע"ב   העבודה  דיני 
 סכום  מכל  משפטיות  הוצאות  לרבות ,  האמורות  הוצאותיו  סכום   את   לנכות   רשאי  יהיה 

    אחרת. דרך בכל  לגבותו או  שהוא  זמן בכל, ממנו לקבלן   שיגיע

  על,  לעיל  13.2  בסעיף  המפורטים   אלו  לרבות,  עובד  כל  החלפת   לדרוש  רשאי  יהיה  המנהל  .32.8
 את   יחליף  הקבלן  לדרישה.  הסיבה  את  לפרט  עליו  שיהא  ומבלי  הבלעדי  דעתו  שיקול   פי

 בעובד  הדרישה  ממועד  שעות   24-מ  יאוחר   ולא  הדרישה  קבלת  עם  מיד  המבוקש   העובד
  ו/או   בעלויות  ישא   בלבד  הקבלן  המנהל.  ידי  על  ובכתב  מראש  אושרה   זהותו   אשר  אחר

   כאמור. עובד כל  מהחלפת כתוצאה, ייגרמו אם, שיגרמו בנזקים ו/או  בהוצאות
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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

 במועד  יעברו,  והשלמתו  הפרויקט   ביצוע  למטרת,  הפרויקט  למקום  שיסופקו  החומרים .33.2
   המזמין. לבעלות,  כאמור אספקתם

  ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו   וחומרים  ציוד  .33.3
 הסכמת   ללא  המבנה/מהאתר  ממקום   להוציאם  רשאי  הקבלן  אין,  הפרויקטוהשלמתו

  הקבלן  רשאי , החוזה בתנאי  54  סעיף פי -על למבנה  השלמה  תעודת  ניתנה   בכתב. המפקח 
  החומרים.  עודפי ואת לו השייכים  הארעיים והמבנים  הציוד  את המבנה   ממקום להוציא 

 במקרה או שלהלן 33.6  בסעיף  כאמור , המפקח ידי על  נפסלו  וחומרים שציוד  מקרה  בכל .33.4
  -  חלקם   או  כולם–  33.1-33.3  סעיפים   לפי  והחומרים   שהציוד,  בכתב  הורה  שהמפקח

 ועם,  הפרויקט  מאתר  להוציאם  הקבלן   רשאי,  הפרויקט  ועלביצ  עוד  נחוצים  אינם
 נקבע  המזמין.   בבעלות   מלהיות  החומרים   חדלים ,  כאמור  הוראה   מתן   או   פסילתם 
  האפשרי  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב,  החומרים  או  הציוד  להוצאת  מועד  בהוראה

 להוציאם  המזמין   רשאי ,  זו  להוראה  הקבלן   לאציית   כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר  ולא
  אחראי   יהיה  לא  והמזמין,  הקבלן  חשבון  על,  בעיניו  שיראה  מקום  לכל  הפרויקט  אתרמ

   להם.  שייגרמו אבדן או נזק לכל

 בהם  להשתמש  רשאי  והוא,  והחומרים  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן .33.5
  רשאי, החוזה  בתנאי 63 בסעיף  המנויים מהמקרים  אחד בכל אולם, החוזה ביצוע לצורך

  לפי   הקבלן  של  השימוש  וזכות,  סעיף  אותו   פי-על   לו  המוקנות  בזכויות  להשתמש  המזמין 
  כאמור. 63  סעיף פי-על המזמין לזכויות  כפופה זה קטן סעיף

 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
 אחר  סוג  בחוזה   נקבע  אם  פרט,  החומר  של  המובחר   לסוג   החומרים   יתאימו  –  חומרים 

 המתאים.  התקן מתוך

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  לחומרים  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

  או  בחוזה  נקבעו  אשר  חוץ   לתקני  בתכונותיהם  יתאימו   מיובאים  חומרים .35.2.3
  יתאימולדרישות  יבוא  או  הארץ  תוצרת  החומרים  כל  בחוזה.  שפורטו  לדרישות



 294מתוך  62עמוד 
 

  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

  אחד  חומר   רק  קיים  או   תקן  תו  הנושא  חומר  קיים   לא  הנדרשים   מהחומרים  אם .35.3.2
  תו   נושאים  שאינם  חומרים  להציע  רשאי  הקבלן  יהיה  –  תקן  תו  הנושא  בלבד
   התקנים. לדרישות יתאימו  המוצעים שהחומרים בתנאי אולם , תקן

  על   חלה ,  לעיל   35.3.1-35.3.2  בסעיפים   כאמור   ההתאמה  על  ההוכחה  חובת .35.3.3
 הקבלן. 

 בהם  החומרים   למקורות  ביחס  הן,  המפקח  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הקבלן .35.4
  כי,  במפורש  בזה   מוסכם  אולם  חומרים.   אותם  לטיב  ביחס  והן   להשתמש  בדעתו  יש

 מקור.  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משמש  המקור  אישור  אין  פנים  בשום
 החומרים  אותם  אין  אם,  מאושר  ממקור  חומרים  משלוחי  לפסול  רשאי  המפקח

 באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו   לא  הסוגים  מכל  חומרים  למיפרט.  מתאימים
 המפקח.  של מוקדם

  על   אושרו  שהחומרים  לאחר  רק  הפרויקט  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן  .35.5
  שיספק  החומרים  עבדה.מ  אישור  דרוש  בהם  במקרים,  המעבדה  ידי  ועל  המפקח  ידי

 התקדמות   לצורך  הדרושה  בכמות  ויהיו  שאושרו  לאלה  הבחינות  מכל  יתאימו  הקבלן
 למדגמים  תואמים  אינם  שהחומרים  המפקח  מצא  שנקבע.  הזמנים  לוח  לפי  העבודה
 אלא  תואמים  שאינם  החומרים  את  ויסלק  העבודה  את  הקבלן  יפסיק,  כאמור  שאושרו

 אחרת.  הורה  המפקח אם

  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 חופשית  לתנועה  הפרעה

35.7.    

,  מלאכות,  חומרים  של  דוגמאות  לאישורו  ויציג  המפקח  דרישת  לפי,  יספק  הקבלן .35.7.1
  בייצורם  יחל  בטרם  או  אותם  יזמין  בטרם,  גוונים  לרבות,  ואבזרים  ייצור  פרטי

 המבנה.  במקום או  במפעל העבודות  בביצוע או

  גמר  לאחר  עד  עליו  שיוסכם  במקום  יישמרו  המפקח  ידי  על  שאושרו  הדוגמאות .35.7.2
  הדוגמאות  כל  המבוצעות.  ולעבודות  שסופקו  לחומרים  להשוואה  וישמשו  הביצוע
   אחרת. בחוזה נקבע אם אלא המזמין רכוש תהיינה

  במסגרת   הדוגמא   תימדד,  כדוגמא  תחילה  הוזמן  אבזר  או  שחומר  מקרה   בכל .35.7.3
  הדוגמא   בעד  רק  לקבלן  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
  דין   פי-על  חובה  קיימת  שלגביהם   החומרים   אותם   כל   עבור,  המבנה  למקום  המסופקים

 קיימת שלא למרות במיפרט כזו  דרישה היתה אם או  לצרכן  אחריות תעודות מסירת  של
 דין.  פי-על חובה   לגביהם

 של  מאחריותו   לגרוע  כדי  זו  בעובדה  אין   –  המזמין  ידי   על  מסוימים  חומרים  סופקו  .35.9
   העבודה.  לטיב  הקבלן
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35.10.   

  ידי  על   המבנה   במקום  הבדיקות   בביצוע   המנהל  בידי   לסייע  מתחייב   הקבלן  .35.10.1
  המפקח. שיורה כפי הכל , 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  הנקובים  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
  יגיש,  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

  לאמור   בהתאם  יבוצע  פתוח  לאתר   הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים  עבור  התשלום .36.1.2
  –  בנקאית   ערבות  למזמין  ימציא   שהקבלן  לאחר  רק,  וזאת  לעיל  36.1  בסעיף
  התייקרות.תוספת    ללא,  החומרים  ערך   של  בגובה  –  א'  בנספח   שנקבע   בנוסח 

  המועד   לפני  יום  15-מ  יאוחר  לא  למזמין  הקבלן  ידי   על   תומצא   האמורה  הערבות 
 החומרים.  עבור  החשבון לתשלום שנקבע

  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  שהושקעו חומרים

  על  שיסופקו  בחומרים  המבנה/בפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל .36.2
 לקבלן.  המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם  המזמין ידי

, הפרויקט  לביצוע  החומרים  את  יספק  שהמזמין  קרי,  36.2  בסעיף   כאמור   הוראה   ניתנה .36.3
  כדלהלן: ההוראות  עליהם  יחולו – לכך בהתאם סופקו  והחומרים, מקצתם  או כולם

 הפרויקט.  לביצוע ורק  אך האמורים  בחומרים ישתמש  הקבלן .36.3.1

  יהיה  לא  –  המבנה/לפרויקט  למקום  מהם  חלק  או  האמורים  החומרים  הבאת  עם .36.3.2
  אלא,  המבנה/מהמקום  ממקום,  מהם  חלק  כל  או  אותם   להוציא   רשאי  הקבלן

   המפקח. מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל אם

  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   החזיר  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
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 מכוסים להיות שנועדו  המבנה חלקי בדיקת

37.   

 להיות  שנועד  מהמבנה   כלשהו  חלק  של  הסתרתו  או   כיסויו  את  למנוע   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
 את  ולמדוד  לבחון,  לבדוק  למפקח  ויעזור  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  מוכן  האמור  שהחלק

 סביר  זמן  תוך  תיערך  המפקח  בדיקת  הסתרתו.  או  כיסויו  לפי  מהמבנה  האמור  החלק
 הקבלן.  הודעת מקבלת

, המפקח  הוראת  לפי,  מהמבנה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח,  יחשוף  הקבלן .37.3
 המפקח. של  רצונו לשביעות, לתיקנו יחזירו  מכן ולאחר ומדידתו  בחינתו, בדיקתו לצורך

 לקדוח,  לחשוף  המנהל  רשאי,  זה   קטן   סעיף   לפי  המפקח  הוראות  אחר   הקבלן   מילא  לא
 לתיקנו.  להחזירו  מכן ולאחר  מהמבנה חלק בכל  חורים   ולעשות קידוחים

 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

  לקבלן   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

  פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק

38.   

   העבודה: מהלך כדי תוך, עת בכל, לקבלן  להורות  רשאי יהיה  המפקח .38.1

,  בהוראה  ייקבע  אשר  זמן  פרק  בתוך,  המבנה  ממקום  כלשהם  חומרים  סילוק  על .38.1.1
  חומרים  הבאת  ועל,  החוזה  לדרישות  תואמים  אינם  שהחומרים  מקרה  בכל

    החוזה.  לדרישות  התואמים אחרים

  ידי  על   שהוקם   מהמבנה   כלשהו   חלק  של  מחדש   והקמתו  הריסתו,  סילוקו  על .38.1.2
   החוזה. לדרישות בניגוד  שבוצעה  בעבודה או בחומרים שימוש

 ולעבודה  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

  לבצעה  רשאי  המזמין  יהיה,  לעיל  38.1  סעיף  לפי  המפקח  הוראת  אחר  הקבלן  מילא  לא .38.3
 יהיה  והמזמין  ההוראה   בביצוע   הכרוכות   ההוצאות   בכל   ישא  הקבלן  הקבלן.  חשבון  על

 דרך  בכל  מהקבלן  לגבותן  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  אלה  הוצאות  לנכות  רשאי
  לראות   המזמין  מזכות  לגרוע  כדי  באמור  אין  ערבויות.  חילוט  באמצעות  לרבות,  אחרת

  בסעיף   כמפורט  מכך   המשתמע   כל   על   יסודית  הפרה  הקבלן   ידי  על   ההוראה   מילוי  באי
 שלהלן.  63
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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
, הפרויקט  ממקום  נוספים  חלקים,  לזמן  מזמן,  הקבלן  לרשות  המנהל  יעמיד  מכן  לאחר

   האמור. הזמנים  ללוח בהתאם הפרויקט לביצוע  שיידרש כפי הכל

40.2.  

  העבודות  ביצוע  לצורך  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  נתונה,  באתר  להימצאות  הרשות .40.2.1
  ו/או   במפורש,  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  להעניק  כדי  בה   ואין  בלבד  החוזה  פי  על

  לרבות ,  בו  הנמצאים  במבנים  ו/או   במתקנים  ו/או   באתר  כלשהי  זכות ,  במשתמע
,  שעובדיו  ידאג   כי,  בזאת  מתחייב   הקבלן    עיכבון.  ו/או  חזקה  זכות  לגרוע  ומבלי 

  גמר  עם  מיד   האתר  את  יפנו   ועובדיהם   מטעמו   המשנה  קבלני,  הממונים  הקבלנים
   בעניין.  המנהל או המזמין  לדרישת בהתאם  ו/או העבודות ביצוע

  המשנה  קבלני  ו/או  הממונים  הקבלנים  ו/או  שעובדיו  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן .40.2.2
  המפורשת   הסכמתו  את  קיבלו   אם  זולת,  באתר  ילונו  לא  עובדיהם  ו/או  מטעמו

   והדין.  המקומית הרשות להוראות בכפוף, לכך ובכתב  מראש המנהל של

מובהר בזאת כי במתחם בית וואהל מתקיימת עבודות בינוי ושימור נוספות ע"י קבלן  .40.3
קיים. באחריות המציע הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הקיים בכל הנוגע 
בין הצדדים תקבע החלטתו  אי הסכמה  ודרכי מעבר. במקרה של  לשטחי התארגנות 

ו  בדק בעצמם ועל חשבונהקבלן מאשר בזאת כי הוא  .מפקח מטעם המכללה בלבדשל ה
שטחי  ,  לרבות האתר שבו הן אמורות להתבצע,  את כל הכרוך והקשור בביצוע העבודות

או  ,  ולרבות כל נתון משפטי,  כמו גם את מסמכי המכרז,  היערכות והתארגנות תפעולי 
, חוזהעפ"י ה  קבלןולביצוע מלוא התחייבויות ההרלוונטי לצורך הגשת ההצעה  ,  עסקי

לא    קבלןוה יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע הכלול במסמכי המכרז והמכללה 
ו/או כל צד ג' בשל הסתמכות על    קבלןתישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו ל

 . מידע כאמור
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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

  חלק  כל  של  השלמתו  לגבי  בחוזה  מפורש  תנאי  לכל  בכפוף  הינה  לעיל  41.1  סעיף  הוראת .41.2
 בחוזה. שנקבעה המסוימת התקופה תוך מהפרויקט מסוים

 בהתאם,  הפרויקט  להשלמת   המועד  קוצר  או  הפרוקיטהמבנה/  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   ניתנה .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
 השלמת  במועד  השינוי   את  בה  לקבוע ,  הקבלן  בקשת  לפי  או  הוא  ביוזמתו,  המנהל  רשאי

 הפרויקט. 

כל עבודה אשר תידרש ע"י מנהל הפרויקט בין אם סוכם עליה מחיר  מובהר בזאת כי  
עיכוב בביצועה לא ת וכל  כטענה ע"י הקבלן כעיכוב  תקבל  ובין אם לאו תבוצע מידית 

 . ותחשב כנגד הקבלן מצד המזמין 

  הקבלן  רשאי,  בלבד  במזמין  התלויות  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
  רשאי ,  העיכוב  את  למנוע  אפשרות  לו  היתה  ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  היתה  לא  המזמין
  בהודעה  הארכה  שיעור  את  יקבע  והמזמין,  הפרויקט  להשלמת  ארכה   לבקש  הקבלן
  ו/או  השבתה   ו/או   שביתה  ו/או  בשטחים   סגר   שלהלן.  42.4  בסעיף   לתנאים  בכפוף ,  בכתב

  תחשבנה  לא  זרים  פועלים  ו/או  השטחים   מן  פועלים  בהעסקת  הכרוכה  אחרת   בעיה  כל
  כדי   דלעיל  בפירוט  אין  עליהן.  שליטה  היתה  לא  שלקבלן  נסיבות  או  עליון  כח  בגדר

 עליון.  כח בגדר נופלות אינן אשר הנסיבות של סגורה רשימה  להוות

   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 לעיכוב גרמו אירעו  אשר שהנסיבות, העבודה

  אירוע   מיום  יום  30  בתוך  כאמור  לארכה  בקשתו  את  להגיש  חייב  יהיה  הקבלן .42.4.2
  הבקשה   את   הקבלן  הגיש  לא   הפרויקט.  בביצוע  לעיכוב,  ,לדעתו  שגרמו  הנסיבות

  בעינה.  תישאר   החוזה   ביצוע  שתקופת  לכך   שהסכים   כמי   הקבלן   את   יראו ,  במועד
  ארכה   במתן  לדון  רשאי  יהיה  המזמין   כי  בזאת  מוסכם,  לעיל  האמור  אף  על

  הימים  30  תום  לאחר  הוגשה  הבקשה  אם  גם  הארכה  שיעור  את  ולקבוע  כאמור
     בבקשתו. לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן בתנאי , האמורים
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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: 

  

  Q  = התקורה;  הוצאות 

  P = עשרוני: כשבר המבוטא המוסכם ההוצאות  אחוז    

 ; 2%  – סגור באתר    

 ;3% – פתוח באתר    

  0K = מע"מ; ללא, החוזה סכום 

  1K = התייקרות; וללא מע"מ ללא, בסיס במחירי הביצוע סכום 

  0T = החוזית; הביצוע  תקופת   

T1            =             או   לעיל   42.2  לסעיף   בהתאם  שניתנו  ארכות  כולל ,  הביצוע  תקופת  
 שתיהן.  מבין  הקצרה – בפועל הביצוע  תקופת

 

  בביצוע  זמנית  הפסקה  של  התקופה  בחשבון  יובאו  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

 נוסף  פיצוי  או  תוספת  לכל  זכאי  הקבלן   יהיה  לא,  לעיל  כאמור  לפיצוי  ומעבר,  הפרויקט
  עיכוב  נגרם  בו  מקרה  בכל  כי  מובהר   ספק  הסר  למען  הפרויקט.  ביצוע   התמשכות  עקב

  בגין   כלשהו  לפיצוי  הקבלן  זכאי  יהיה  לא,  עליהן  חל  אינו  42.2  סעיף  אשר  בנסיבות  ביצוע
   אלו.  בנסיבות  דרישה ו/או תביעה  ו/או  טענה כל על  מוותר והוא העיכוב

 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

 הפסק  ללא,  הדברים  מטבע,  להיעשות  שצריכה  עבודה  על  חלות  43.1  סעיף  הוראות  אין .43.2
 רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או ,  רצופות  במשמרות   או
  למפקח  מיד  כך  על  להודיע  הקבלן  על  כזו  עבודה   של  במקרה  ואולם,  המבנה  לביטחון  או

    לביצועה. כתנאי דין לכל  בהתאם ויפעל

   המבנה ביצוע קצב החשת

44.   

T1

T0
x K0 - K1PQ = x
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, תחילה  שנקבע  מכפי  הפרויקט  ביצוע   קצב  את  להחיש,  עת  בכל,  המנהל  לדעת,  צורך  היה .44.1
 הפרויקט   ביצוע  להחשת  לפעול  מתחייב  והקבלן  לקבלן  מתאימה  בדרישה  -  המנהל  יפנה 

 העבודה  ימי ,  העבודה  לשעות   הנוגעות  המנהל  הוראות  כל  אחרי  ולמלא   לדרישה  בהתאם
 עבודה,  והלילה  היום   שעות  בכל  העבודה  ביצוע  לגרוע  ומבלי  לרבות,  העבודה  ושיטות 

 בהתאם   יפעל  הקבלן  וכיוצ"ב.  עבודה  חומרי,  כלים,  ציוד,  האדם   כח  תגבור,  במשמרות
 ועל  בעצמו  להשיג  הקבלן  באחריות  לדין.  בכפוף,  כאמור   המנהל  והוראות  לדרישת
 בהתאם העבודה  לביצוע הרלבנטיות הרשויות  מטעם הדרושים ההיתרים כל את חשבונו

     הלילה.  בשעות לעבודה היתרים זאת ובכלל האמורות  לדרישות

 הפרויקט  ביצוע  קצב  החשת  בגין   פיצוי  ו/או  תמורה  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
  בין   שנקבעה  החוזית  לתמורה  מעבר   נוספת   תמורה  ו/או   פיצוי  כל  לדרוש  שלא  מתחייב 
  הכרוך  ו/או  המשתמע  ו/או  הנובע  כל  בגין  ו/או  העבודה  ביצוע  קצב  החשת   בגין  הצדדים

   בכך.

 איחורים   על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

45.   

  משלבי   שלב  או  מהפרויקט  מסוים  חלק  כל  או  הפרויקט  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  אם .45.1
  42  סעיף  לפי  בקיצורה  או  בהארכתה  בהתחשב,  בחוזה  שנקבעה  התקופה  תוך  ביצועו
 מפורטכ  מראש  וקבועים  מוסכמים   כפיצויים  למזמין  הקבלן  ישלם,  החוזה  בתנאי

   לעיל. 16 בסעיף ומוסכם

 סכום  מכל  לעיל  45.1  בסעיף  האמורים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  המזמין  .45.2
  באמצעות  לרבות,  אחרת  דרך  בכל   מהקבלן  לגבותו  או  מהמזמין  עת  בכל  לקבלן  שיגיע
  כאמור  לקבלן  לתשלום  המאושר  הביניים  מחשבון   ניכויו  באמצעות  או  ערבויות  חילוט
  הקבלן   את  פוטרים  אינם  גבייתם  או  ניכויים,  הפיצויים  תשלום  שלהלן.  59  בסעיף

 אחרת  התחייבות  מכל  ו/או  זו   בחוזה   הנקוב  במועד  הפרויקט   את   להשלים  מהתחייבותו
   החוזה. לפי

  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
 ולא,  בהוראה  שיצוינו   ולתקופה  לתנאים  בהתאם,  המזמין  או  המנהל  מאת  בכתב   הוראה

 -  העניין   לפי–  המזמין  או  המנהל  ידי  על  לו  ניתנה  אם  אלא  הפרויקט  ביצוע  את  יחדש
   כך. על בכתב הוראה

 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

  בסעיף  כאמור  הפרויקט  ביצוע  של  זמנית  מהפסקה  כתוצאה  לקבלן  שנגרמו  הוצאות  .46.3
  כלשהו  פיצוי  ו/או  תשלום  לקבלת  זכאי  יהיה  לא  והוא  בלבד  הקבלן  על  תחולנה,  46.1

   כזה. במקרה

  על   עבודה   התחלת  צו  שניתן  אחרי,  לצמיתות,  מקצתו  או  כולו,  הפרויקט  ביצוע  הופסק  .46.4
  זכאי   הקבלן  יהיה  –  בפועל  הפרויקט  בביצוע  החל  והקבלן,  החוזה  בתנאי  39  סעיף  פי

 העבודה  הפסקת  למועד  עד  בפועל  שביצע  העבודה  עבור  התמורה  את  מהמזמין  לקבל
  מן   יוצא   ללא,  כאמור  העבודה  הפסקת  בגין  תביעותיו  כל  של  ומוחלט   סופי   לסילוק  וזאת
  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  קביעת   לצורך  רווחים.  והפסד  הוצאותיו   לרבות,  הכלל
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, הופסקה  שהקמתו   ממנו  חלק  כל   או  הפרויקט  לגבי  סופיות  מדידות  תעשנה ,  הקבלן  ידי
  45  תוך   המנהל   ידי   על   ייקבע ,  הקבלן  ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה   ערך   הענין.   לפי   הכל
   העבודה. הפסקת מיום יום

 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
  מבלי  -  חלקו  או   כולו–  הפרויקט   ביצוע  השלמת  לשם  קבלן  כל  עם  להתקשר  רשאי  יהיה 

 של  זו  החלטתו  בגין  אחרת  כספית  תמורה  כל  ו/או  פיצוי  כל  לקבלת  זכות  תהיה  שלקבלן
    המזמין.

 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

, מסוים  במקרה   זה   חוזה   לפי   להם  הניתנות  בזכויות  מהם  אחד  או  הצדדים  השתמשו  לא .47.2
 ויתור   זו  מהתנהגות  ללמוד   ואין  אחר  במקרה  זכויות  אותן  על  ויתור  בכך  לראות   אין

 זה.  חוזה לפי  וחובות  זכויות על כלשהו
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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
  ההוראה.  אחר  למלא  בזאת  מתחייב   והקבלן   -  חלקן  או  כולן   –  בפרויקט  או  בעבודות

 הודעה   לו  נמסרה  טרם  אם  גם –  המבוקש  השינוי  את  לאלתר  לבצע  מתחייב  הקבלן
 המבנה   סיכון  למנוע  מנת  על   שניתנה  ובלבד  -  כנדרש  המזמין  או   המנהל  ידי  על  בכתב

    אדם. חיי או

  מי   של  הגדלה   משמעותה  אשר,  לעיל  48.1  בסעיף  כאמור  שינוי  לביצוע  הוראה  .48.2
 הנקובה   מהכמות  50%  על  העולה  בשיעור  המצ"ב  הכמויות  בכתב  הנקובות  מהיחידות

הסעיף  50%או    הכמויות  בכתב  יחידה  לאותה  השניים,  מעלות  מבין  הגבוה    או,  לפי 
 כהוראה   תוגדר  המצ"ב  הכמויות  בכתב  מלכתחילה  כלולה  שאיננה  עבודה  ביצוע

   חריגה"(. "עבודה   )להלן: חריגה עבודה   לביצוע

 הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלת או הקטנת

  הבלעדי   דעתו   שיקול   פי  ,על  בלבד  בכתב  לקבלן   יוות אהורימסור החלטותיו ו/או    המזמין  .48.3
  העבודות  ו/או  הפרויקט  ביצוע  היקף   הגדלת  על,  החלטתו  את  לנמק  חייב  שיהיה  ומבלי

 זאת  ובכלל  מהעבודות  חלק  ביטול  על  ו/או  העבודות  ו/או  הפרויקט  ביצוע  הקטנת  על  או
  על   או   הכמויות   כתב  מסעיפי   אחד  מכל  כמויות  של  כליל   ביטול  או   הגדלת   או  הקטנת  על

 וכיוצ"ב  בשלבים  העבודה  ביצוע  על  או  -  חלקן  או  כולן–  העבודות   ביצוע  מועד  דחיית
  לגרוע  ולא  48  סעיף  הוראת  על  להוסיף  בא  האמור  בהתאם.  לפעול  מתחייב  והקבלן

   ממנו.

 לתמורה   –  לעיל   48.3  בסעיף  המנויים  מהמקרים  אחד  כל  בהתקיים  -  זכאי  יהיה  הקבלן  .48.4
  למחירי  בהתאם   לו  תשולם  הנ"ל  התמורה  בפועל.  שביצע  העבודה  חלקי  בגין  ורק  אך

  52  וסעיף   בכלל  זה  חוזה  להוראות  בכפוף  הכמויות  בכתב  הנקובים  הרלבנטיים  היחידה
 לקבלת  דרישה  ו/או  תביעה  כל  לו  תהיה  לא  כי  בזאת   מתחייב  הקבלן  בפרט.  שלהלן 
  ו/או  הנובע  כל  בגין  ו/או  האמורה  המזמין   החלטת  בגין   לכך  מעבר  פיצוי  ו/או   תמורה

   ממנה. המשתמע

  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

ל  אלא  לעיל  48.4  בסעיף  הקבוע   הרלבנטיים  היחידה  היחידה/מחירי  מחירבהתאם 
     שלהלן. 49  בסעיף הקבוע המנגנון פי  על  יקבעו חריגה עבודה   לאותה

 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  מחיר/מחירי  הכמויות   בכתב  נקבעו

  49.2  בסעיף   הקבוע   למנגנון  בהתאם  החסרים   היחידה/היחידות  מחיר/מחירי  ייקבעו
 של  ערכו  קביעת  אי  מפאת  השינוי  של  ביצועו  את  לעכב  רשאי  אינו  הקבלן   שלהלן.
מובהר בזאת כי עיכוב מפאת אי קביעת ערכו של השינוי לא יחשב כעיכוב מצד   השינוי.

 המזמין.  

  עבור   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 

   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 היחידה מחיר

  במחירון   הכמויות  כתב  סעיפי   בגוף   הנקוב  נטו   מהמחיר  85%-ל  השווה   סכום .49.2.2
  "המאגר-ב  בעניין  הנקוב  מהתעריף  85%-ל  השווה  סכום  או  שיפוצים(  )לא  "דקל"

  "המאגר-ו  )"דקל"  השונים  במחירונים  להשוואה   הרלבנטי   המחיר  המשולב". 
  של  העדכנית  במהדורה  החסרה  ליחידה  המתאים  המחיר  יהיה  המשולב"(

  בהיקף  עבודות  בגין  ספתתו   ללא,  השינוי  לביצוע  הבקשה  למועד  נכון  המחירונים
  ו/או  אחרת   תוספת  כל  ו/או    אזור   תוספת  ו/או   התייקרות  תוספת  ו/או  קטן

 ראשי.  קבלן עבור תוספת

  היחידה  מחיר  את  לקבוע  שניתן  אף  על  כי  להחליט  רשאי  המזמין,  האמור  אף  על .49.2.3
  פי  על  יקבע  המחיר,  לעיל  המפורטות  מהחלופות  יותר  או  אחת  פי  על  הנדרש

  .שלהלן  49.3 בסעיף הקבוע  המנגנון

  לביצוע   הנדרש   היחידה  מחיר   לקביעת   מתאימים   סעיפים   המנהל   לדעת ,  נמצאו  לא .49.3
   המנהל  ידי  על  ערכם  ייקבע,  לעיל  49.2  בסעיף  הקבוע  המנגנון   באמצעות   השינוי

 מפורט  מחירים  ניתוח  על  וכן  בעניין   המנהל  לדעת  מקובלים  שוק  מחירי  על  בהסתמך
 מהספקים  )חשבוניות   ואסמכתאות  פירוט  ויכלול   המנהל  לאישור  הקבלן  ידי   על  שיוגש
  הקבלן   השינוי.  בביצוע  שהושקעו   והחומרים  העבודות   לערך,  החומרים(  נרכשו  מהם
 פעמית  חד  תמורה  לתשלום,  כאמור  והעבודה  החומרים  לעלויות  בנוסף  זכאי  יהיה

  שלמה ,  סופית  כתמורה,  וזאת  והחומרים  העבודה  מערך  12%  עד  של  בשיעור  נוספת
,  מטעמו  המשנה  קבלני   כל  ושל  הקבלן   של  הכלליות   הוצאותיו  כל  בעבור  ומוחלטת

  ורווח   מימון,  תקורות,  אתר  הוצאות,  עבודה  ניהול   בגין   הוצאותיו  לגרוע  ומבלי   לרבות
 בהתאם   המנהל  ידי  על  תיקבע  האמור  בגין  לקבלן  המגיעה  התמורה  שיעור  בשלמות.

    ומוחלטת. סופית תהיה בעניין המנהל החלטת הבלעדי. דעתו  לשיקול 

 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.

  יסוד   על,  השאר  בין,  המנהל  ידי  על  ייקבעו  זה  סעיף  לצורך  החומרים   וערך  העבודה  ערך  .50.2
 הבאים: הפרטים נרשמו בהן הקבלן שניהל  רשימות

 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

, עותקים  בשני   למפקח  תימסרנה  50.2.5,  50.2.4,  50.2.3,  50.2.1  בסעיף  כאמור  הרשימות .50.3
  בשני  למפקח   תימסר  50.2.2  קטן  בסעיף  כאמור  העובדים  ורשימת,  שבוע  כל  בסוף

  של  ואישורו   בדיקתו  לאחר ,  רשימה  מכל  העותקים  אחד  עבודה.  יום  כל  לאחר,  עותקים
 לתשלום.  הגשתו  לשם לקבלן  יוחזר,  המפקח

 בוטל.    .51
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 מדידות – ט' פרק

 כמויות 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

  המפקח  ידי  על  שתעשנה  מדידות  סמך  על   תיקבענה  החוזה  לפי   בפועל  שבוצעו  הכמויות  .52.2
 שיוגשו   כמויות  חישובי  סמך   על  ו/או  הכמויות   בכתב  המפורטת   לשיטה   בהתאם  והקבלן

 בספר  תירשמנה   המדידות  כל  הענין.   לפי   הכל,  המפקח  ידי  על  ויאושרו  הקבלן   ידי  על
 והקבלן. המפקח  ידי  על ותיחתמנה   לכך מיוחדות ברשימות או המדידות 

  על   לקבלן  מראש  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 
 למפקח   ולהמציא,  חשבונו  על,  המדידות  לביצוע  הדרושים   והציוד   האדם  כח  את   לספק

 לכך. בקשר הדרושים הפרטים את

  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
  יידחה,  כאמור  המדידות  לביצוע  שנקבע  המועד  לפני  למפקח  הודעה  כך  על  ומסר  להעדרו

 לעיל.  52.3 בסעיף  כאמור שיקבע יותר מאוחר למועד המדידות ביצוע

, ימים  7  תוך,  בכתב  לערער   הוא  רשאי  –  המדידות  ביצוע  במועד  כוחו -בא  או   הקבלן   נכח .52.5
 האמורה.  הכמות  של  שניה  מדידה  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח,  שנמדדה  כמות  כל  על

 יקבע,  המפקח  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  יישארו  השנייה  המדידה  אחרי  גם  אם
 סופית.  תהיה וקביעתו הכמויות את המנהל 

 בהקדם  תבוצענה  שהמדידות  ביקש  והקבלן  למדידה  מוכן,  מקצתו  או  כולו,  המבנה  היה   .52.6
 סבירות. מסיבות  אלא המדידה ביצוע  את המפקח ידחה לא –

 יסוד  מחירי

  במקום  נטו  מחיר  פירושו:,  מוצר  או  חומר  לגבי,  יסוד"  "מחיר  בחוזה  נקבע  שבו  מקום  בכל .53
,  פחת,  הובלה,  פריקה,  העמסה  הוצאות  בחשבון  להביא  מבלי  –  מוצר  או  חומר  שלאותו  רכישתו

  בכל   או   הכמויות  בכתב  נקוב   מחיר  שאותו  כפי  וכיו"ב  האחרות  והוצאותיו  מימון ,  קבלן  רווח 
  החוזה.  ממסמכי אחר מסמך

  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



 294מתוך  73עמוד 
 

 
 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  וישלים,  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
, השלמה  תעודת  ניתנה  ולא  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  במבנה  בוצעו  טרם  אם  גם

 לכך  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  לבצע  חייב  והקבלן
   המפקח. ידי על

  ידי   על  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  לא  .54.3
  או  בעצמו  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  לבצע  רשאי   המנהל  יהיה,  המפקח

  על   יהיו  ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  ביצוע  הוצאות  לנכון.  שימצא  אחרת  דרך  בכל
  להוצאות  כתמורה  מהן   12%  של  בתוספת,  אלה  הוצאות  ינכה  והמזמין  הקבלן   חשבון

, אחרת  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  יגבה  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע   סכום  מכל,  משרדיות
  ההוצאות  פירוט   את  לעיונו  לקבל  זכאי  יהיה  הקבלן  ערבויות.   חילוט  באמצעות  לרבות

 האמורות.

 מהמבנה/מהפרויקט  מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  בחוזה  מפורש  תנאי  לפי  אם  .54.4
 חלק  שהושלם   או   כולו  הפרויקט   להשלמת   שנקבע  הסופי   התאריך   לפני   מסוים  במועד
, בו  להשתמש  או  בו   להחזיק  עומד  או  בו  השתמש,  בו  החזיק  והמזמין  מהפרויקט  כלשהו
  הסעיפים   והוראות,  האמור  מהפרויקט  חלק  לגבי  השלמה  תעודת   לדרוש  הקבלן  רשאי

 המבנה  כלגבי   מהמבנה   חלק  לגבי  השלמה  תעודת  מתן  על  יחולו  שלעיל  הקטנים 
 כולו/הפרויקט. 

  הקבלן   של  הבלעדית  באחריותו,  לעיל  54.1-54.4  בסעיפים  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף  .54.5
  מי   מצד  אישור  למתן  כתנאי  והמנהל  הרשויות,  הדין  ודרישות  התנאים  כל  אחר  למלא
 המבנה   כל  עבור   לפרויקט   גמר  תעודת  ו/או  (4  )טופס  אכלוס  אישור  טופס  לקבלת   מהם

    לעיל. 54.4 בסעיף  כאמור, העניין לפי, חלקו או

 ימציא,  הצדדים  בין  יוסכם  אשר  אחר  מועד  בכל  או  למבנה  השלמה  תעודת  קבלת  עם .54.6
  המזמין  לפקודת  ערוכה  מותנית   בלתי,  אוטונומית  בנקאית  ערבות  המזמין  לידי   הקבלן

  5%  של  בשיעור  –  זה  לחוזה   א'   כנספח  המצ"ב  בנוסח   –  טיב(   )ערבות  הבדק  לתקופת
 ובמועד  היה  שנתיים.  של  לתקופה  מע"מ(  ללא)  העבודות  ביצוע  בגין  הסופי  השכר  מערך

  הקבלן  ימציא,  העבודות  ביצוע   בגין  הסופי   שכרו   לקבלן  אושר   טרם האמור
  המשוער  הסופי  השכר מערך  5%  של בשיעור  - האמור בנוסח   – )טיב( בדק ערבות  למזמין 

  קביעת   עם  שנתיים.  של  לתקופה מע"מ( ללא) העבודות  ביצוע בגין המזמין ידי על
    בהתאם.  הערבות סכום לתיקון הקבלן ידאג , להלן  60 בסעיף כאמור לחוזה  סופי שכר

 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 הבנקאית  הערבות

 כל  ביצוע  את  השלים  לא  הקבלן  כי  יסתבר  הבדק  תקופת  לסיום  הסמוך  ובמועד  היה
   המזמין   יאריך ,  והמזמין  המנהל   רצון   לשביעות   ממנו   נדרשו  אשר   הליקויים /  התיקונים 

 ערבות  נוספת.  לתקופה   הבדק  ערבות  תקופת  את   -  הבלעדי   שיקולו  פי  ועל  לפעם   מפעם  -
  תוקנו   הליקויים/התיקונים  כל  כי  המנהל  אישור  קבלת   לאחר  רק   לקבלן   תוחזר  הבדק

, כך  –  חלקה  או  כולה–  מומשה  לא  שהערבות  ובתנאי  רצונו  לשביעות  הקבלן  ידי  על
   שנותרה.  המוקטנת  הערבות רק תוחזר חלקי מימוש של שבמקרה
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 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

 בהתאם ,  למבנה  ההשלמה  בתעודת  כמצוין   העבודה  השלמת  מיום   יתחיל  הבדק  תקופת
 מיום  –  המבנה  של  שונים  חלקים  לגבי   השלמה  תעודת  של  במקרה  או  לעיל  54  לסעיף

    ההשלמה. בתעודות כמצוין  חלקים אותם של השלמתם

  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  שבוצע  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.   

  שיחקור  מהקבלן   לדרוש   המפקח  רשאי ,  ביצועו  בזמן   במבנה   פגם   ו/או   התאמה   אי  נתגלו  .56.1
 המפקח.  ידי   על  שתאושר  שיטה  לפי   ושיתקנם  הפגם   ו/או  ההתאמה   אי   סיבות   אחר

  יחולו   –  החוזה   לפי   להם  אחראי  הקבלן   שאין  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי   היתה 
  שהקבלן  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  היתה  המזמין.  על  והתיקון  החקירה  הוצאות
  חייב  הקבלן  יהיה  וכן,  הקבלן  על  החקירה  הוצאות  יחולו  –  החוזה   לפי  להם  אחראי

  ו/או  ההתאמה  אי  אם  בכך.  הכרוך  וכל  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  את,  חשבונו  על,  לתקן
   למזמין. פיצויים בתשלום חייב  הקבלן  יהיה,  לתיקון ניתנים אינם הפגם

 גמר  אחר   שנים  5  תוך   במבנה   פגם   ו/או   התאמה   אי  נתגלו,  זה   בחוזה   האמור  לכל   בנוסף  .56.2
  יהיה ,  הדין  או  החוזה  לדרישות  בהתאם  שלא  המבנה   מביצוע  הנובעים,  הבדק  תקופת
  אי  ואם ,  חשבונו  על,  בכך  הכרוך  וכל  הפגם  ו/או  ההתאמה   אי   את   לתקן  חייב  הקבלן

  למזמין. פיצויים בתשלום חייב הקבלן  יהיה, לתיקון ניתנים אינם הפגם ו/או  ההתאמה

 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

  התחייבויותיו   במילוי  הכרוכות  ההוצאות  ואם,  אחרת  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורות
  12%  של  בתוספת,  האמורות  ההוצאות  את  לנכות   רשאי  המזמין  יהיה,  הקבלן  על  חלות  כאמור

  בכל  מהקבלן  לגבותן  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל,  משרדיות  להוצאות  כתמורה  מהן
 ערבויות.  חילוט באמצעות לרבות, אחרת דרך
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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
קודם חודש   חריגים,  כמויות  חישובי,  מדידה  דפי,  מעודכן  זמנים   לוח  בצירוף,  לסוף 

 הזמנים   לוח  זה   סעיף   לצורך  יכונו  ]להלן  חריגים(  ויהיו   )במידה  לחריגים   מחיר   וניתוחי
  ויהיו   )היה   לחריגים  המחיר   וניתוחי  החריגים,  הכמויות  וחישובי  המדידה  דפי,  המעודכן
 חשבון   לבדיקת  תנאי  מהווה  האסמכתאות  צירוף  "[.אסמכתאות"  יחדיו:  חריגים(
     .ואישורו המנהל ידי  על הביניים

  
 הפרויקט   ביצוע  התחלת   מיום  מצטבר  חשבון  המהווה  הביניים  חשבון   את  יבדוק  המנהל  .59.2

 מסכום  לקבלן.  לתשלום ידו   על  המאושר הסכום   את  ויקבע מתייחס  הוא  אליו  למועד  עד
 אחר   סכום  כל  ,  לקבלן  ששולמו  קודמים  ביניים  חשבונות,  מקדמות  המנהל  יפחית  זה

 חוזה   כל  פי   על   או  החוזה  פי  על   מהקבלן   למזמין  המגיע  או  החוזה  לפי  לקבלן  ששולם
 )הסכום  החדש  הסכום  ואת  וכיו"ב   לעיל   האמור  למועד  עד  ביניהם  שנחתם  אחר

  למזמין.   לקבלן  לתשלום  מומלץ  כסכום  המנהל  יעביר   ההפחתות(   פחות  המאושר
 לבקש   או  המומלץ  הסכום  תשלום  על  להורות  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי   על   רשאי   המזמין 

 הסכום  את  חוזרת  בדיקה  בעצמו  ולבדוק  הסכום  קביעת  לדרך  והבהרות  הסברים
  בעצמו  ולקבוע  המנהל  המלצת  את   לקבל  שלא  הזכות  שמורה  למזמין  דהיינו:  המבוקש.

 שידרוש   נוסף  נתון  וכל  האסמכתאות  על  בהסתמך  לקבלן  המאושר  התשלום  סכום  את
  לקבוע  למזמין   סמכות   גם   כוללת  זו  סמכות  כי,  יובהר  ידרוש.  אם,  מהמנהל  או   מהקבלן 

  המזמין   החלטת  המנהל.  ידי  על   שאושר  מהסכום  נמוך  לתשלום  מאושר  סכום  לקבלן
 שיאושר  הסכום,  מקרה  בכל  הצדדים.   את  ותחייב  ומכרעת  סופית  תהיה  זה  במקרה

  בגינו   הביצוע  חודש  של  האחרון  מהיום  יום  75  של  תשלום  בתנאי  ישולם  לקבלן  לתשלום
  בסעיף   הנקוב  המועד  תוך  הוגש   הנ"ל  שהחשבון  ובלבד  הרלבנטי  הביניים  חשבון  הוגש
     האסמכתאות. כל אליו וצורפו  לעיל 59.1

 
  בסעיף   הנקוב  למועד  מעבר  מהאסמכתאות  מי  בצירוף  או  הביניים  חשבון  בהגשת  איחור .59.3

 תחילת  שמועד ,  כך  ותשלומו  אישורו  הביניים  חשבון  בדיקת  מועד  את  ידחה ,  לעיל  59.1
 של   הביניים  חשבון  אושר  בו  החודש  של  האחרון  מהיום  יחל  לתשלום  הימים  75  חישוב
  פיצוי   לכל   זכאי   יהיה   שהקבלן   מבלי ,  וזאת,  המאוחר  לפי,  המזמין  או  המנהל  ע"י  הקבלן 

 לכך  לדאוג   הקבלן  של  הבלעדית   באחריותו   בעניין.  אחרת  או   כספית   תמורה  ו/או 
   קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי  על יכתוב   שהמנהל

 
 עבודה  שלבי  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   במקרה  המזמין.  ידי  על  המאושר  ובנוסח  בתוקף  הם  (לחוזה  'ד  נספח)  הביטוח
 אישור  במועד   המזמין  ידי  עלי  המאושר  ובנוסח   בתוקף   יהיה   לא  האמורים  מהמסמכים 

  ידי   על  המאושר  בנוסח   להמצאתם  עד  יידחה  החשבון  תשלום  מועד,  לקבלן  החשבון
 החודש  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
  מועד   בגין   אחרת  או  כספית  תמורה  ו/או   פיצוי   לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  הקבלן. 

 מכך.  המשתמע ו/או הנובע כל ו/או  האמור התשלום
  

, אלה  תשלומים  של  ביצועם  וכן  הביניים  תשלומי  אישור  ו/או  הביניים  תשלומי  בדיקת .59.6
  שנעשתה   העבודה   לטיב   המפקח  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין   הסכמת  משום  בהם  אין 

 מבוססים  עליהם  כלשהם  מחירים  של  לנכונותם  או  חומרים  של  לאיכותם  או  בפרויקט
   הביניים.  תשלומי

 
  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   ריבית  ו/או  הצמדה
 מכך.  המשתמע

    
 

 הפרויקט   ביצוע  התחלת   מיום  מצטבר  חשבון  המהווה  הביניים  חשבון   את  יבדוק  המנהל  .59.8
 מסכום  לקבלן.  לתשלום ידו   על  המאושר הסכום   את  ויקבע מתייחס  הוא  אליו  למועד  עד
 אחר   סכום  כל  ,  לקבלן  ששולמו  קודמים  ביניים  חשבונות,  מקדמות  המנהל  יפחית  זה

 חוזה   כל  פי   על   או  החוזה  פי  על   מהקבלן   למזמין  המגיע  או  החוזה  לפי  לקבלן  ששולם
 )הסכום  החדש  הסכום  ואת  וכיו"ב   לעיל   האמור  למועד  עד  ביניהם  שנחתם  אחר

  למזמין.   לקבלן  לתשלום  מומלץ  כסכום  המנהל  יעביר   ההפחתות(   פחות  המאושר
 לבקש   או  המומלץ  הסכום  תשלום  על  להורות  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי   על   רשאי   המזמין 

 הסכום  את  חוזרת  בדיקה  בעצמו  ולבדוק  הסכום  קביעת  לדרך  והבהרות  הסברים
  בעצמו  ולקבוע  המנהל  המלצת  את   לקבל  שלא  הזכות  שמורה  למזמין  דהיינו:  המבוקש.

 שידרוש   נוסף  נתון  וכל  האסמכתאות  על  בהסתמך  לקבלן  המאושר  התשלום  סכום  את
  לקבוע  למזמין   סמכות   גם   כוללת  זו  סמכות  כי,  יובהר  ידרוש.  אם,  מהמנהל  או   מהקבלן 

  המזמין   החלטת  המנהל.  ידי  על   שאושר  מהסכום  נמוך  לתשלום  מאושר  סכום  לקבלן
 שיאושר  הסכום,  מקרה  בכל  הצדדים.   את  ותחייב  ומכרעת  סופית  תהיה  זה  במקרה

  בגינו   הביצוע  חודש  של  האחרון  מהיום  יום  75  של  תשלום  בתנאי  ישולם  לקבלן  לתשלום
  בסעיף   הנקוב  המועד  תוך  הוגש   הנ"ל  שהחשבון  ובלבד  הרלבנטי  הביניים  חשבון  הוגש
     האסמכתאות. כל אליו וצורפו  לעיל 59.1

 
  בסעיף   הנקוב  למועד  מעבר  מהאסמכתאות  מי  בצירוף  או  הביניים  חשבון  בהגשת  איחור .59.9

  תחילת  שמועד ,  כך  ותשלומו  אישורו  הביניים  חשבון   בדיקת  מועד   את   ידחה ,  לעיל  59.11
 של   הביניים  חשבון  אושר  בו  החודש  של  האחרון  מהיום  יחל  לתשלום  הימים  75  חישוב
  פיצוי   לכל   זכאי   יהיה   שהקבלן   מבלי ,  וזאת,  המאוחר  לפי,  המזמין  או  המנהל  ע"י  הקבלן 

 לכך  לדאוג   הקבלן  של  הבלעדית   באחריותו   בעניין.  אחרת  או   כספית   תמורה  ו/או 
   קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי  על יכתוב   שהמנהל

 
 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
 אישור  במועד   המזמין  ידי  עלי  המאושר  ובנוסח   בתוקף   יהיה   לא  האמורים  מהמסמכים 

  ידי   על  המאושר  בנוסח   להמצאתם  עד  יידחה  החשבון  תשלום  מועד,  לקבלן  החשבון
 החודש  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
  מועד   בגין   אחרת  או  כספית  תמורה  ו/או   פיצוי   לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  הקבלן. 

 מכך.  המשתמע ו/או הנובע כל ו/או  האמור התשלום
  

, 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 

 מבוססים  עליהם  כלשהם  מחירים  של  לנכונותם  או  חומרים  של  לאיכותם  או  בפרויקט
   הביניים.  תשלומי

 
  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
  החל   לתקופה   תהיה ,  כאמור  לקבלן  המגיעה   הריבית   בפיגור.   ששולם  התשלום  על   הכללי 
  לא   בפועל.   הביניים  תשלום  למועד  ועד  הביניים  לתשלום  בחוזה  הנקוב  המועד  מתום

 יישא  לא  התשלום  כן   כמו  הנ"ל.  לפיצוי  מעבר  נוספת  כספית  תמורה  כל  לקבלן  תשולם
  ו/או  הנובע כל  בגין ו/או העניין   בגין לעיל  לנקוב מעבר כלשהי  ריבית ו/או הצמדה הפרשי

 מכך.  המשתמע
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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 

 כמויות; חישוב  תדפיסי של עותקים שלושה .60.1.1

 הבדיקות; ממערך עותקים שני .60.1.2

  חתומים  כשהם  המדידות(  )דפי  באתר  שבוצעו  ומדידות  מתרשימים  עותקים  שני .60.1.3
    מוסמך; מודד  ע"י או והמפקח  הקבלן ע"י

   חריגים(; ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי  חריגים .60.1.4

  הקבלן  המבנה.  מתכנני   ידי   על   ומאושרות   חתומות   ביצוע(   )לאחר   עדות  תכניות .60.1.5
  תנוחה  תכניות  מערכות  3–ו  )דיסקט(   מגנטית   מדיה   באמצעות  העבודה  בגמר  יכין 

  תכניות   כי,  מובהר  לביצוע.  התכניות  שהיו  כפי  מידה  קנה   ובאותו  מתכונת  באותה
,  שינויים  היו  ולא  במידה  המקורי  בתכנון  שינויים  היו  אם  רק  יוכנו  לבנין  עדות
   בחתימתו. המקוריות התוכניות  הקבלן יגיש

 (.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  ששולם

  בתנאי   לקבלן  תשולם   היתרה   וכיו"ב.  לעיל   האמור  למועד   עד  הצדדים   בין  שנחתם  אחר
, במועד  הוגש  שהחשבון  ובתנאי  המנהל  ידי  על  החשבון  אישור  מיום  יום  75  של  תשלום

  הנדרשות  האסמכתאות  וכל  לעיל  60.1בסעיף   המפורטות  האסמכתאות  כל  אליו  צורפו
   שלהלן.  60.4 בסעיף לאמור בהתאם

 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  בסעיף  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

  יבוצע  הסופי  החשבון   תשלום,  כאמור   במקרה  מטה.   המפורטות  האסמכתאות   כל  את
  או  המנהל  לידי  האמורות  האסמכתאות  אחרון  את  ימציא  שהקבלן   מהיום  יום   75  תוך

   תמורה  ו/או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה   לא  הקבלן  רצונם.  לשביעות  –  העניין  לפי–  המזמין
  משתמע  ו/או   הנובע  כל  בגין   ו/או  הסופי   החשבון   בתשלום   העיכוב  בגין  אחרת   או  כספית

 הן:  המבוקשות האסמכתאות  מכך.

 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

  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 
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  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  בתנאי   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
 שכר  את   ולקבוע   הסופי   החשבון   את   במקומו   לערוך,  לקבלן  בכתב   הודעה  לאחר,  המנהל
,  המנהל  ידי  על  החשבון  עריכת  הוצאות   ינוכו,  כאמור  שיקבע  החוזה  משכר  החוזה.

 היתרה   משרדיות.  להוצאות  כתמורה,  לתשלום  הסופי  החשבון  מיתרת  12%  של  בתוספת
  החשבון   עריכת   מיום  ימים   75  של  תשלום  בתנאי  לקבלן   תשולם ,  כאמור,  12%  בניכוי

   יהיה   זה  קטן   בסעיף  כאמור   המנהל  ידי  על  שנקבע   החוזה  שכר  המנהל.   ידי  על  האמור
 ומוחלט.   סופי

  54  בסעיף  כאמור,  מהמבנה/מהפרויקט  חלק  לגבי  השלמה  תעודת  שניתנה  מקרה  בכל .60.7
  שלגביו  מהמבנה/מהפרויקט  חלק  לאותו  סופי  חשבון להגיש   הקבלן רשאי , החוזה בתנאי 
 במקרה   העניין  ולפי   בהתאמה  יחולו  60.1-60.6  סעיפים   הוראות  ההשלמה.   תעודת  ניתנה

 זה.

 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 

  החל   לתקופה  תהיה,  כאמור  לקבלן  המגיעה   הריבית   בפיגור.   ששולם   התשלום   על  הכללי 
 לא  בפועל.  תשלום  למועד  ועד  הסופי  החשבון  לתשלום  בחוזה   הנקוב  המועד  מתום

 הפרשי  ישא   לא  התשלום  כן  כמו  לכך.  מעבר  נוספת   כספית  תמורה  כל   לקבלן  תשולם
  ו/או  הנובע  כל  בגין  ו/או  העניין  בגין   לעיל  לנקוב   מעבר  כלשהי   ריבית   ו/או  הצמדה

 מכך.  המשתמע

 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.

  הערבויות   חילוט   באמצעות   לגבותם  או   לקבלן   ממנו  המגיע   סכום  מכל,  כאמור  הריבית 
 דרך  בכל  לגבותם  או  המזמין  לבין  שבינו   אחר  חוזה  לכל  או  זה  לחוזה  המציא   שהקבלן

 מהקבלן. החזרתם את תחילה  שידרוש מבלי , אחרת

61.2.  

למפקח    למנהל  היה .61.2.1 להניח    להניח  יסודו/או  חשד  ו/או    החוזה  ששכרו/או 
  להיות   שעומד   או   ששולם,  התמורה המבוקשת בגין תוספת מעבר לתכולת החוזה

  עריכתלדרוש    המפקחו/או    המנהל  רשאי,  מופרז  רווח   לקבלן   מניח  לקבלן  משולם
  כל   את  ולנציגיהם   למזמין,  למפקח,  למנהל  להמציא  מתחייב  והקבלן  חקירה

  פעולה   של  לביצוע   או   לחוזה  הנוגעים  האחרים   והמסמכים  החשבונות ,  הפנקסים
  והן  פה   בעל   הן ,  אחרות  ידיעות   כל   לתת   וכן ,  החוזה  בביצוע   הכרוכה  כלשהיא 

   החקירה. לביצוע שתידרשנה  בכתב

המפקח    המנהל  קבע  .61.2.2 לקבלן  ,  כאמור  מהחקירה   כתוצאהו/או  שאיפשר  לאחר 
החקירה תוצאות  לגבי  טענותיו  את  התמורה    דעתו  שיקול  לפי   כי ,  להשמיע 

עמה   נושאת    רווח   לקבלן  שיניח   כך  החוזה  שכר  יופחת  -  מופרז   רווחהמבוקשת 
  והקבלן  המפקח/המנהל   ידי   על   שייקבע   כפי,  בלבד  הדעת  על   ומתקבל   הוגן 

  כאמור.  המופחת  החוזה   שכר  מעל  שקיבל  סכום  כל  דרישה   לפי  להחזיר  מתחייב 
  דרך  בכל   אותו  לנכות   או  מהמזמין  לקבל  שיגיע  סכום  כל   לנכות  המזמין  רשאי   כן

   אחרת.
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תקבע חוות דעתו של    -  זה  סעיף  לפי  הדעת  על  ומתקבל  הוגן  רווח  קביעת  לצורך  .61.2.3
   .המנהל ו/או המפקח בלבד

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות

62.    

  ישתנו  ולא  מראש  ומוסכמים  קבועים  הינם  הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  מחירי .62.1
  ובמדדי   חוץ  מטבעות  של  החליפין  בשערי  שינויים  לרבות,  סיבה  או  גורם  כל  בשל  בעתיד

,  הריבית  בשיעורי  שינויים,  ושכר  מלאכות,  חומרים  במחירי  שינויים,  השונים  המחירים
   וכיו"ב. מכסים, היטלים, מסים הטלת

  כלשהו  באופן  צמוד  יהיה  לא  זה  בחוזה  כאמור  הקבלן  זכאי  יהיה  לו  התמורה  סכום .62.2
   זה. בחוזה הנקובים  בסכומים נומינלית  וישולם



 294מתוך  80עמוד 
 

 

 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 
  ידי  על   –  חלקן  או   כולן   –   אלו  מפעולות  מי   שנקיטת   מבלי  וזאת ,  הקבלן  ידי  על   חוזה ה

 ומבלי   המזמין  ידי  על  החוזה  כביטול  ייחשב  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  ועל  המזמין
 יתר   פי   על   הקבלן   ידי  על  חוזהה  הפרת   בשל   למזמין  המוקנים  מהסעדים   יגרע  שהדבר
   דין: כל פי על  ו/או חוזהה הוראות 

  התחלת  בצו  שנקבע  במועד   הפרויקט/העבודות  בביצוע  התחיל  לא  כשהקבלן .63.1.1
  אחר  מועד   כל  תוך  או  שעות   48  תוך  -  ציית   ולא,  ביצועו  את   שהפסיק  או   עבודה 

  או  להתחיל  מהם  ממי  בכתב   להוראה  -  בעניין  המנהל  או  המזמין  ידי  על  שייקבע
  הפרויקט/העבודות   מביצוע  כשהסתלק  או ,  הפרויקט/העבודות  בביצוע  להמשיך 

 אחרת.  דרך בכל

  שקצב ,  והסופי  הבלעדי  דעתם  לשיקול  בהתאם,  סוברים  המנהל  או  כשהמזמין   .63.1.2
  הקבוע   במועד  השלמתו  את  להבטיח  כדי  מדי  איטי  הפרויקט/הפרויקט  ביצוע

  שעות   48  תוך  ציית   לא  והקבלן,  להשלמתו  קוצר  או  שהוארך   במועד  או   בחוזה 
  שמטרתה  בהוראה  הנזכרים  באמצעים  לנקוט  מהם   ממי  בכתב  להוראה
    במועד. הפרויקט/הפרויקט השלמת את להבטיח

  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

  עם  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

  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 
  רצונו  אם,  לקבלן  שניתן  ובלבד  החוזה  בביצוע  הכרוך  דבר  לכל  או  לחוזה  בקשר

   המזמין.  או המנהל   בפני טענותיו להשמיע , בכך

  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע   או  הקבלנים  בפנקס  מרישום  הושעה  כשהקבלן .63.1.8
   החוזה. לפי התחייבויותיו בקיום לפגוע די בה

  או,  הקבלן  של   כספים  על  או,  מהם  חלק  או  הקבלן   נכסי  על   עיקול   הוטל  כאשר .63.1.9
  או   הקבלן  נגד  לפועל  הוצאה   פעולת  שנעשתה  או,  לקבלן  המגיעים  כספים  על

  או  העיקול  הטלת  מיום   עסקים  ימי  (3)  שלושה  בתוך  בוטלה  לא   והפעולה  נכסיו 
   לפועל.  ההוצאה פעולת  עשיית מיום

  הקבלן  בו  מקרה  בכל,  לעיל-63.1.1-63.1.9  בסעיפים  מהאמור  לגרוע  ומבלי  נוסף .63.1.10
  7  בתוך   ההפרה  את  תיקן   ולא   החוזה  פי   על  מהתחייבויותיו  התחייבות  הפר

  כל  תוך  או  בעניין  המזמין  או  המנהל  מאת  בכתב  התראה  קבלת  מיום  ימים
   בעניין. כאמור שתינתן בהתראה ההפרה  לתיקון  שיקבע אחר  מועד
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, מהמזמין  או  מהמנהל  בכתב  הודעה  באמצעות,  המבנה  ממקום  הקבלן  של  ידו  סולקה .63.2
  כדלקמן: לנהוג המזמין רשאי

  המצויים,  מהם  חלק  בכל   או,  והמתקנים  הציוד,  החומרים  בכל  להשתמש .63.2.1
 הפרויקט.   השלמת לצורך, המבנה/הפרויקט במקום

  ממקום  לסלק,  מהמזמין  או  מהמנהל  בכתב  הודעה  באמצעות,  מהקבלן  לדרוש .63.2.2
  ציית  לא  מהם.  חלק  או  והמתקנים   הציוד,  החומרים  כל   את   המבנה/מהפרויקט 

  לכל  הפרויקט  ממקום  לסלקם  המזמין  רשאי,  יום  14  תוך,  זו  לדרישה  הקבלן
  או   נזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  והמזמין,  הקבלן  חשבון  על,  בעיניו  שיראה  מקום
   להם.  שייגרמו אבדן

 שלהלן:  ההוראות  יחולו, המבנה במקום החזקה את  המזמין תפס  .63.3

  סילוק   למועד  עד  שבוצעו  העבודות  של  מדידות  לערוך  הקבלן  את  יזמין  המנהל .63.3.1
  המצויים   הקבלן   של  והמתקנים  הציוד ,  החומרים  רשימת   את  לערוך   וכן   ידו

  במועד   הקבלן   הגיע  לא  בעניין.  לעיל  63.2  סעיף   להוראת  בכפוף  המבנה  במקום
  רשומות   המדידות  את  לערוך   רשאי  המנהל  יהא   המנהל   ידי  על   לכך   שנקבע
  ומוחלטות   סופיות  תהיינה   המנהל  ידי  על   שייערכו   והרשומות   המדידות  בעצמו.

  הצדדים. את ותחייבנה 

  הנדרשות  האסמכתאות  בצירוף  סופי  חשבון  המזמין  לידי  ימציא   הקבלן .63.3.2
   לעיל. 60 בסעיף כמפורט

  אחר  ידי   על  הפרויקט/העבודות  השלמת  הוצאות  בעלות  חשבונו  על  יישא  הקבלן .63.3.3
  נזקים על  הפיצויים ובסכום משרדיות  להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת

  ומפאת  הפרויקט/הפרויקט  בהשלמת   דחייה   כל  מפאת   למזמין  נגרמו   אשר
 הפרויקט"(.  השלמת של  כוללת  "עלות )להלן: אחרים נזקים

  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  הכוללת

 הללו.   הסכומים

  הכספים   סכום  על  הפרויקט  השלמת  של  הכוללת  העלות   סכום  עלה .63.3.4.2
  המזמין ,  מעוכבים  אם,  ממנו  לקבלן  המגיעים   המזמין   אצל   המעוכבים

  למזמין  וישלם  יוסיף  המעוכבים.הקבלן  הסכומים  את  לקבלן  ישיב   לא
  לבין  הפרויקט  השלמת  של  הכוללת  העלות  סכום  בין  ההפרש  את

  את  למזמין  הקבלן  שילם  לא  כאמור.,  המזמין  בידי  המצויים  הסכומים
  או   דין  כל  פי  על  מהקבלן  לגבותו  רשאי  יהא   המזמין,  ההפרש  סכום

  אשר  הקבלן  של   הבנקאיות  הערבויות  חילוט  באמצעות  לרבות  נוהג
  לא  בו  במקרה  בהתאמה  יחול  זה   בסעיף  האמור  ישנן.  אם,  בידיו

    המזמין.  אצל הקבלן  של כספים כלל מעוכבים

 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. 
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  לרבות ,  אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב   את  לגבות   המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 
 המזמין.   לבין  שבינו אחר  חוזה  לכל או זה לחוזה  המציא  שהקבלן  הערבויות חילוט באמצעות

  דין.  כל  פי-על למזמין הקיימת הקיזוז מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין  

 המבנה   ביצוע המשכת  אפשרות אי

65.  

 מפאת ,  מקצתו  או  כולו,  הפרויקט  בביצוע  להמשיך  אפשרות  שאין  עת  בכל  יתגלה  אם .65.1
 והמזמין   למזמין  הקבלן  יפנה,  עליה  שליטה  לקבלן  שאין  אחרת  סיבה  כל  או  מלחמה

 או   כולו,  הפרויקט  בביצוע  להמשיך  אפשרות  אין  אמנם  כי ,  בכתב  ראישו  לקבלן  יתן
 ביצוע   המשכת  לאי  הנוגע  בכל  המזמין  או  המנהל  הוראות   אחר  ימלא  והקבלן,  מקצתו

 כאמור. הפרויקט

 סעיף  לפי  הפרויקט   ביצוע   המשכת  אפשרות  אי  של  במקרה  לקבלן   שישולם  הסכום  .65.2
 למחירים  בהתאם – האמור האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך, יהיה 65.1

  השינויים. ובפקודות הכמויות  בכתב הנקובים  והשיעורים

 תביעות  כולל ,  הקבלן  תביעות   כל   של  ומוחלט   סופי   לסילוק  הוא  כאמור  הסכום  תשלום .65.3
   כאמור. הפרויקט ביצוע המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור  ותביעות פיצויים

  והקבלן  אחרים  ומתקנים  ציוד,  חומרים  הפרויקט  ממקום  לסלק  לקבלן  המנהל  הורה .65.4
  סעיף   לפי   המזמין   או  המנהל   להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  סילקם  לא

 בכל  או  בעצמו,  הקבלן  חשבון   על  האמורות  הפעולות  את  לבצע   המזמין   רשאי,  65.1
 כתמורה  מהן  12%  של  בתוספת,  בכך  הכרוכות  בהוצאות  ישא  והקבלן,  אחרת  דרך

   משרדיות. להוצאות 

 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
  פי-על   החשבונות   תשלום  במועדי  הקיים  בשיעור   המוסף   הערך   מס  את   ישלם   המזמין  .67.2

   זה. חוזה
 לעיל:  67.2 בסעיף האמור אף על .67.3

  החשבון   את  הקבלן   הגיש  לא   או   הסופי   החשבון   בהגשת  הקבלן  איחר   אם .67.3.1

  מיום   יום  195  מתום  החל  הזמן   ובפרק ,  החוזה  בתנאי  60  בסעיף   כאמור,  הסופי

  את   המזמין  ישלם  –  המוסף  הערך  מס  של  שיעורו  הועלה,  הפרויקט  השלמת

  אילו  החוזה  שכר  יתרת  לתשלום  שנקבע   במועד   קיים  שהיה  בשיעור  המס   סכום

   .60 בסעיף שנקבע  במועד הסופי החשבון  הוגש

  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

  את המזמין  ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו  הועלה,  הפרויקט  את להשלים 

  אילו  החוזה  שכר  יתרת  לתשלום  שנקבע   במועד   קיים  שהיה  בשיעור  המס   סכום

 במועד.   הוגש הסופי והחשבון במועד הפרויקט /  המבנה הושלם

 



 294מתוך  83עמוד 
 

 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:    

 

  ש"ח   _________________  של  כולל  לסכום   עד   סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה   ערבים  אנו .1

 שתדרשו  "(הערבות סכום" )להלן:   ( ש"ח ______________________  )במילים:

  ___________________________________________________________מאת: 

 . 11RB/21  מס' חוזה / מכרז עם   בקשר  "(.נערבה" )להלן:

 

  מפעם,  מאתנו   לדרוש  או  בשלמותו  הערבות   סכום  תשלום  מאתנו  לדרוש  זכאים  תהיו  אתם .2

  זו   ערבות  תשאר   תשלום  כל  לאחר  כזה   ובמקרה   הערבות  סכום  חשבון  על   סכומים ,  לפעם

  על   יעלה  לא,  דרישותיכם  של   הכולל  שהסכום  ובלבד   הערבות   סכום   ליתרת  ביחס   בתוקפה 

 הערבות.  סכום

 

  ולא   בכתב  הראשונה   דרישתכם  לפי  מייד,  לכם  נשלם   אנו  אוטונומית.   ערבות  הנה  זו   ערבותנו .3

  ידכם  על  שיידרש  סכום  כל,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  )עשרה(  10  תוך  מאשר  יאוחר

  או  לבסס  עליכם  שיהיה  ומבלי  דרישתכם  לנמק  עליכם  שיהיה   מבלי  הערבות  סכום   בגבולות

  בקשר  לנערב   לעמוד   שיכולה  הגנה   טענת   כל   כלפיכם  לטעון   ומבלי  דרישתכם  את   להוכיח

  כלפיכם. לחיוביו

  את   כלשהו  אחר  שלישי  מצד  או  מהנערב  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  כך   על  מוותרים  אנו 

 מקצתו.  או כולו,  הערבות  סכום של תשלומו

 

  להימסר   חייבת  פיה  על  דרישה  וכל  בכלל  ועד  31/12/2020  ליום  עד  בתוקף  תהיה  זו  ערבות .4

  תאריך  לאחר   תתקבל.   לא   במברק   או  בפקס  דרישה  זה.  בתאריך  מאשר   יאוחר   לא  בכתב  לנו 

 ומבוטלת.   בטלה זו ערבות תהיה זה

 

 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  ובתוקף  להקמת...............  _________

  המסמכים  כל  כי ,  לחוזה  בהתאם  ונמסרו  בוצעו,  בחוזה  כהגדרתן  העבודות  ______________

  המזמין  לאנשי  והנדרשות   המתאימות  ההדרכות  כל  וכי,  נמסרו  הדרושים  האחריות  וכתבי  הטכניים

   בוצעו. מטעמו מי ו/או

 

 ,  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

 

  לתשלום  אושר  אשר  המצטבר  הסכום  קרי,  והסופי  הכולל  הסכום  כי   עלינו   ומוסכם  לנו   ידוע  .1

   בסך   הינו  חוזהה  פי  על  התחייבויותינו  וכל  עבודותינו  כל   ביצוע  בגין ,  ידכם  –  ועל  המנהל  ע"י

 "(.הסופי  השכר" )להלן: מע"מ( )כולל _______________₪ של

  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( )כולל _________ש"ח של סך  כדי מסתכמת

  ולא  לנו  אין,  לעיל  3  בסעיף  הנקוב  הסכום   לקבלת  לזכותנו  פרט  כי,  ומאשרים  מוסיפים  אנו .4

  הבאים  כלפי ו/או   כלפיכם - שהוא  וסוג מין מכל  -  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כל  תהיינה

   בעקיפין. ו/או במישרין, בו  הכרוך ו/או ממנו  הנובע לכל  ו/או   חוזהל בקשר מטעמכם

  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      

       __________________ 

   הקבלן   חתימת               
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 ד'   נספח 

 דרישות ביטוח 

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן:  .1

 
 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1

לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמינה, במלוא   
ערכם אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת  

 התחזוקה הקבועה בפוליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ.  
 הכיסוי כולל:  

 .   מסכום הביטוח 10%  -רכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ כיסוי ל 1.1.1
 .  מסכום הביטוח 10%  -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2
 .   מסכום הביטוח 10%  -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3
 .  מסכום הביטוח 10%   -נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.4
 .  מסכום הנזק 20%   -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5
 .  מסכום הנזק  20%  -הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא יפחת מ   1.1.6
 .  מסכום הנזק 15%  -הוצאות עפ"י דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.7
 .  מסכום הנזק 10%   -הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.8
 פרעות ושביתות.  1.1.9

 . (314) , גניבה פריצה ושוד (316) , רעידת אדמה (313)נזקי טבע   1.1.10
 (.328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  1.1.11

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :   -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע   
למקרה ולתקופת    ₪ 10,000,000.- -ות שלא יפחת מ העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחרי

 ביטוח. 
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב         1.2.1

 . (321( )304( )302)הביטוח כאילו  נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 
 (. 329).    רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים(  1.2.2
 . (307)בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  חבות המבוטח       1.2.3
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי       1.2.3
ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו       1.2.5

(328.) 
למקרה על   ₪ 750,000.- -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ     1.2.6

 בסיס נזק ראשון.  
 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.       1.2.7

 
 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3
 לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1 

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2
 עבודות בגובה ובעומק.  1.3.1  

 פתיונות ורעלים.  1.3.2  
 העסקת נוער כחוק.  1.3.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  1.3.4

 . (319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן  .3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6
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 ביטוח אחריות מקצועית   .2

לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל   2.1
אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה  

 (.322) ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו 
 .   ן מי מטעמוכיסוי לאחריותו של הקבלן בגי 2.2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3
 (. 301אובדן מסמכים ) 2.4
 .(327) אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5
   (.303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 2.6
   (.325) מרמה ואי יושר של עובדים   2.7
 . (326)פגיעה בפרטיות   2.8
מבקש האישור לבין הקבלן   הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין   2.9

 )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( . 
 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור    2.10
 (.332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של    2.11
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל   2.12

  (.321( )304)רשלני של הקבלן 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   2.13
 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.   ₪ 000,0004,.-גבולות האחריות:    2.14

 
 המוצר  ביטוח חבות  .3

בגין אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק   3.1
העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של  

 הקבלן ו/או עובדיו.  
האישור  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש  3.2

 לבין המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  3.3
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, ובכפוף לסעיף   3.4

 . (321( ) 304( )302)אחריות צולבת  
 (. 328)  טוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורוביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל בי 3.5
 (.332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   3.6
 ₪, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  4,000,000. -גבולות האחריות:  3.7

 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או   4.1
 ( . 328)דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם 

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות   4.2
 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמינה.

 (.309) לטובת מבקש האישור -ויתור על זכות תחלוף 4.3
 ( 318)מבקש האישור  -מבוטח נוסף 4.4
 האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד. 4.5
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע   4.6

 מזכויות מבקש האישור. 
 .  2016סות לא יפחתו מתנאי ביט  תנאי הפולי 4.7
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה   4.8

משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 
 ₪. 1,000,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 

פגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק  על מבטחי הקבלן לאשר כי לא ת 4.9
 ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח   4.10
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 

  30במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא  4.11
 , בדואר רשום. למבקש האישוריום 

 
על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה    הערה:

על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא  
באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת  מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה

 הביטוח של הקבלן )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(.
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תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  
(DD/MM/YYYY) 

בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, 
ח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

    
מען הנכס   המבוטח מבקש האישור*

המבוטח / כתובת  
 ביצוע העבודות* 

מעמד מבקש  
 האישור*

המכללה האקדמית צפת   שם: 
ו/או חברות בנות ו/או חברות  

 בשליטתה

 שם: 
 

  בית שיפוץ 
 רכטר

 קבלן הביצוע ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 שוכר ☐ 

מזמין  אחר:  ☒ 
 העבודה 

 ת.ז./ח.פ.:   ת.ז./ח.פ.:  
  מען: , צפת7רחוב ירושלים  מען:

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות /  
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 מטבע  סכום  לנספח ד'

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות

לדוגמה )ניתן לפרט   הרחבות
 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

שווי    ביט 
 העבודות: 

 ________ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪
כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור, 

  -316כיסוי גניבה פריצה ושוד,   -314
מבוטח   -318כיסוי רעידות אדמה, 

 ראשוניות -328מבקש האישור,   -נוסף 
 ₪      רכוש עליו עובדים 

 ₪      רכוש סמוך 
 ₪      פינוי הריסות

נזק ישיר מתכנון  
לקוי/עבודה לקויה ו/או 

 חומרים לקויים

     ₪ 

קבלנים   -307  אחריות צולבת, -302 ₪ 10,000,000   ביט  צד ג'
ויתור על תחלוף   -309  וקבלני משנה, 

כיסוי בגין    -312לטובת מבקש האישור, 
  -315נזק שנגרם משימוש בצמ"ה,  

מבוטח   -318כיסוי לתביעות המל"ל, 
ראשוניות,   -328מבקש האישור,   -נוסף 

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד   -329
 ג'

הביטוח לא יהיה כפוף לכל  
ו/או  הגבלה בדבר רעד 

 החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב שימוש  
בכלי רכב מנועי, מעבר  

לחבות המכוסה בפוליסה  
 סטנדרטית לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל     
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  
לעיל עד לסכום של 

1,000,000  

₪ 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של המבוטח  

 ייחשב כצד שלישי 

     ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   -309 ₪ 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים 
מבוטח נוסף )מבקש   -318האישור, 

מבוטח נוסף היה    -319האישור(, 
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  

 ראשוניות  -328המבוטח, 

דיבה,   -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 4,000,000   ביט  אחריות מקצועית 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  

הרחבת   -304כיסוי אחריות מקצועית,  
ויתור על תחלוף לטובת   -309שיפוי,  

נוסף בגין  מבוטח  -321מבקש האישור,  
מבקש   -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר   -325האישור, ,  
פגיעה בפרטיות במסגרת   -326עובדים,  

  -327כיסוי אחריות מקצועית,  
  -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,  

  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות ,  
 חודשים( 

והוצאת לשון הרע  דיבה, השמצה  -303 ₪ 4,000,000   ביט  חבות מוצר 
  -304במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 

ויתור על תחלוף   -309הרחבת שיפוי,  
מבוטח    -321לטובת מבקש האישור, 

  -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
עיכוב/שיהוי עקב   -327מבקש האישור, 
  -332ראשוניות ,   -328מקרה ביטוח, 
 חודשים(  12תקופת גילוי  )

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  השירותיםפירוט 
   קבלניות עבודות -בניה 009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 1ג'  מסמך

 

 מיוחדים כלליים  תנאים
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 עבודות פירוק  -  00פרק 

 במפרט הבין משרדי   11המהווה השלמה לנאמר בפרק 

                   פינוי פסולת הריסה או חפירה      00.01

חפירה עבודות  עבור  המופעים  המחירים  את  ,  כל  כוללים  שונות  והסרות  חלקי/מלא  פרוק 

 פינוי הפסולת לאתר מורשה. 

מפירוקיםלרבות  ,  פסולת והחומרים  עפר  י,  עודפי  מדי  מאושר.   ממהיפונו  פסולת  לאתר 

ימוינו חוזר  לשימוש  המיועדים  נוספים  וחומרים  ויאופסנו,  אבנים  מסודרת    ינוקו  בצורה 

המפקח ע"י  שיאושר  יום .  במקום  בתום  השטח  את  ישאיר  מפסולת    הקבלן  נקי  עבודה 

 וממכשולים.

 בדיקות לפני פירוקים  00.02

יסים מעץ יש לזמן את קבלן הנגרות  חלונות ותר,  אלמנטים שנותרו כגון דלתותלפני פירוק  

כדי שיבחן את פרטי הנגרות ואת התאמתם לפרטים המנחים.  חלק מפרטי נגרות  ,  למבנה

רק  יבוצע  הנגרות  פרטי  פירוק  לביצוע.  כדוגמאות  מסודרת  בצורה  באתר  ויישמרו  יפורקו 

 לאחר אישור המתכננת. 

 כיסוי והגנה על רצפת מפלס הכניסה ומהלכי המדרגות 00.04

גרמי   כפי שיורה המפקח.  נוספים  ולאלמנטים  הלובי  על רצפת  כיסוי מלא להגנה מושלמת 

בנפרד שלח   כל  ייעטפו   מנזקים,  המדרגות  להגנה  מתאימות  ושבירה,  ביריעות  ,  שריטות 

 דוגמת ניילון בועות או ש"ע. 

 אופני מדידה לתשלום 0500.

 המחיר כולל פינוי פסולת לאתר מאושר.  
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   עבודות עפר -  01פרק 

 כללי  01.00

של הועדה    -לעבודות עפר    01פרק    -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי   01.00.1

השיכון   משרד  של  המיוחדת  משרדית  )ההוצאה  ,  מע"צ  -הבין  הביטחון  משרד 

 .לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה

ו/או   01.00.2 "חפירה  נאמר  כאילו  לראות  יש  "חפירה"  נכתב  בו  בכל  בכל מקום  חציבה 

 סוגי קרקע". 

  חפירה לבורות ולקורות 01.01

הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח   01.01.1

 .תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים

החפירות 01.01.2 בתמיכת  צורך  יש  לפי  ,  באם  הדרושות  התמיכות  כל  את  הקבלן  יבצע 

 .הוראות המפקח

ל ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות  מחירי היחידה של כל הרשום לעיי  01.01.3

 .לתמיכות הנ"ל

ע"י   01.01.4 מאושרת  למטמנה  האתר  לשטח  מחוץ  אל  הקבלן  יוביל  החפור  החומר  את 

ולמטמנה לרשויות  וההטלים  האגרות  כל  תשלום  )כולל  השונות  בגין  ,  הרשויות 

 .כך(

החפור 01.01.5 מהחומר  חלק  המפקח,  את  להוראת  בהתאם  החפור  החומר  ,  ממיטב 

 .הכל בהתאם להוראות המפקח, לן במערומים באתרישאיר הקב 

ללא   01.01.6 גודל אלמנטי הבטון  לפי  נטו  החפירה לאלמנטי בטון תת קרקעיים תימדד 

עבודה עבודות  ,  מרווחי  עבור  עבודה  מרחבי  ביצוע  שדרוש  במקומות  מלבד 

 .האיטום

 חפירה מיותרת  01.02

מגבולות   01.02.1 יחרוג  ו/או  הנקוב  למפלס  מתחת  לחפור  יעמיק  שהקבלן  מקרה  בכל 

 :כדלקמן, על חשבונו, התכניות ימלא הקבלן את עודף החפירה

של   01.02.2 בשכבות  א'  סוג  במצע  מילוי  יהיה  עודף החפירה  הרטבה    15מילוי  עם  ס"מ 

  % לפחות  של  לצפיפות  ויברציוני  במכבש  א.א.ש.הו   100והידוק  מודיפייד    לפי 

חות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר  ולפ

 .ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת
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  מילוי חוזר מסביב לאלמנטים 01.03

 .עבודות המילוי יבוצעו בכלי הידוק עדינים ומתאימים למקום ההידוק 01.03.1

באיטום   01.03.2 פגיעה  למנוע  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  )אם  על  שבוצע  

 .בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 01.04

הכללי במפרט  לאמור  עבודות   בנוסף  מחירי  כוללים  באמור  לפגוע  מבלי  המיוחד    והמפרט 

 :החפירה והמילוי את האמור להלן

אשר   01.04.1 הסוגים  מכל  ובשכבות  שהיא  שיטה  כל  לפי  בהם  חפירה  להיתקל  עשויים 

 ו'. חפירה לקרקע רטובה וכ , כולל חציבה

 .ריסת ופינוי אלמנטים שונים הנמצאים בתוואי ובתוך החפירהה 01.04.2

 .סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים  מהסביבה 01.04.3

,  מדרונות,  שיפועים,  תימוך ודיפון מקומי בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה 01.04.4

ו/או    החפירה  עבודות  לביצוע  הדרושה  שהיא  עבודה  וכל  וכו'  יציאה  רמפות 

  .המילוי

  .חפירה בעבודת ידיים למפלסים הדרושים 01.04.5

 .תמלוגים לרמ"י ולמטמנה, תשלום אגרות 01.04.6

 :הערה

 .מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון לא יימדדו )מלבד מרווחי עבודה שנעשו לצרכי איטום(
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 עבודות בטון יצוק באתר   –א'   02פרק 

 כללי  02.00

כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט  ,  בנוסף למפורט להלן 02.00.1

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני.  02פרק   -הכללי  

הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו   02.00.2

 . מטעם המזמין הן מהדורתו האחרונה של המתכנן

 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר  ,  לפני יציקת הבטון 02.00.3

ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה.  יחוזקו לתבניות  ,  עם פריטים אחרים

אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון  

טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש  ,  או שינוי או החלפה עקב מחדל

 בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. 

 . ונקי חלק,  חשוףבגמר  יהיו   , כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או  

ת ו/או  בפני  י סגרגציה  אחר  פגם  כל  ו/או  תבניות  בין  זליגה  ו/או  סגרגציה  קוני 

של   בלעדית  בחירה  עפ"י  אחר  למועד  שידחה  יכול  הצבע  ביצוע  החלק.  הבטון 

 חזות שתאפשר זאת.  יעלולפיכך יהיו פני הבטון ב  מפקחה

פרק    -לדרישות המפרט הכללי  ייעשה בהתאם    במרחבים המוגניםביצוע עבודות   02.00.4

  . ותהעדכני  פיקוד העורף ותקנותו/או כל פרק רלוונטי אחר  59

 

 סוגי הבטון  02.01

.  -30ב-יהיה לכל הפחות  סוג הבטון  יהיה בהתאם למסומן בתוכניות.  סוג הבטון   02.01.1

כ של  רגיל  פורטלנד  צמנט  תכולת  עם  טובים  בקרה  בטון    400-בתנאי  ק"ג/מ"ק 

מוכן. הקבלן יקפיד על הרכב התערובת לבטון כפי שייקבע ע"י מעבדה מוסמכת.  

 הבטון יסופק אך ורק ממפעל מאושר לייצור בטון. 

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה   02.01.2

 . טובים

בפינות   02.01.3 או  התבניות  בתוך  שיושמו  במשולשים  יקטמו  הבטונים  כל  מקצועות 

 חדות כפי שיקבע האדריכל הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף.

בתבניות 02.01.4 השונים  הבטונים  עיוותים -יציקות  ללא  חדשות  "טגו"    פח  ובתבניות 

 . )בכל האלמנטים בגמר חשוף כולל בתקרות(
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 דיוק בביצוע 02.02

השונותעל   בעבודות  מקסימלי  דיוק  להבטיח  גדול  ,  מנת  שחלק  העובדה  בשל  בעיקר 

לקיים המשך  ומהווים  הקיים  במצב  קשורים  י,  מהאלמנטים  של  הקבלן  בשירותיו  שתמש 

קירות העמדת  כולל  השונות  הסימון  עבודות  בכל  מוסמך    ותקרות קורות  ,  עמודים,  מודד 

כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה    עלות המודד  .  ולרבות השלמת מדרגות /טריבונות

 בנפרד. 

 TOLERANCES -סיבולות  02.03

 . 02.15.04.03בהתאם לאמור במפרט הכללי בסעיף 

בת"י   לאמור  בהתאם  יהיו  הבניה  באתר  יצוק  בטון  לעבודות  שלהלן   789סיבולת    ולטבלה 

 :)החמור מבניהם(

 

התחום שבו   תיאור העבודה והגדרת הסטייה  מס'

 הסטייה תיבדק 

הסטייה   גודל

 המקסימלי 

של   (1 ובשטחים  בקווים  מהאנך  סטייה 

 קירות ועמודים 

 מ"מ  5 מ' 3 -כ

של   (2 ובשטחים  בקווים  מהאנך  סטייה 

 קירות ועמודים )בחזיתות( 

 

 מ'  5-כ

 לכל גובה המבנה 

 מ"מ  5

 מ''מ  10

מהניצב בקווים    סטייה אופקית בתכנית  (3

 של קירות/קורות וכיוצ"ב 

 מ"מ  5 מ'  3-כ

מהשיפוע (4 או  מהמפלס  מסומן  ,  סטייה 

 תקרות וקירות , בתכניות לרצפות

לפי הפרק על  

 הרצפות 

 

פתחים   (5 של  ובמקומות  בגודל  סטייה 

 תקרות וקירות , ברצפות

 מ"מ  10 מ'  5-כ

רצפות (6 של  בעוביים  ,  תקרות,  סטייה 

 ועמודים חתכי קורות  

 פלוס 

 מינוס 

 מ"מ  10

 מ"מ  5

 

 לא תורשה צבירת סטיות! 

לעיל שהוגדרו  מאלה  גדולות  סטיות  שיתגלו  מקום  בכל  ,  בכל  לשאת  הקבלן  על  יהיה 

 מבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.חלקי כולל הריסת  ,  ההוצאות הכרוכות בתיקון

 

 הכנות ליציקה  02.04

שעות לפני    48לפחות  ,  המוצעים על ידועל הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה  

 בכתב לאותו מועד.הביצוע מטעם הקבלן מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס 
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 הפסקות יציקה 02.05

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות  לפי אישור מיוחד בכתב   02.05.1

השיטה המפקח.  חייבים  ,  של  היציקה  הפסקות  של  הביצוע  ואמצעי  הצורה 

למפקח   יגיש  הקבלן  המפקח.  בקשתו    2באישור  את  ובכתב  מראש  שבועות 

יציקה הוא  ,  להפסקות  אם  יקבע  המפקח  הבצוע.  שיטת  של  מפורט  תכנון  כולל 

ע"י הקבלן יהיה מוכן,  מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע  ,  ואם לא 

הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת  יבצע הקבלן את  

 המפקח. 

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם   02.05.2

נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן  ,  להנחיות המפקח גם אם הן 

ע"י המ פקח  יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו 

וזאת ללא כל תוספת תשלום.  ,  גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש

יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה יציקה  ויוצאו קוצים לחיבור  ,  בכל הפסקת 

המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה  

בתבנית והמכילים  או בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים 

במפרט   לאמור  בנוסף  העבודה.  להמשך  הברזל  את  וגם  השקע  את  גם  בתוכם 

הכללי ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי  

 בטון ומי צמנט. 

על הקבלן לבצע פרט הפסקת יציקה לפי המפרט תוך שימוש ברשת וכו' וגם לפי   02.05.3

 האמור בתקן הישראלי. 

 כלול במחיר ולא ישולם בנפרד. , ור בהקשר להפסקת יציקהכל האמ 02.05.4

במפרט 02.05.5 לאמור  בנוסף  לבצע  יש  אנכיות  או  אופקיות  יציקה  מריחת  ,  בהפסקות 

 )כלול במחירי היחידה(.  ןפריימר לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבטון יש 

במחיר   02.05.6 כלולים  שלבים  במספר  או  אחד  בשלב  קורות  חתכי  הסעיפים  יציקת 

 עשה מדידה נפרדת למרות האמור במפרט הבין משרדי. ולא תהשונים 

 

 אלמנטים מבוטנים וכו', שרוולים, חריצים, חורים 02.06

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל   02.06.1

לבצעם  ,  וכו'  השרוולים,  החריצים,  החורים,  הפתחים,  המעברים שיוכל  כדי 

 מראש. על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים. 

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח   02.06.2

וקבלני   המתכננים  באתר  הוכל  הנמצאים  הנדרשות    -מערכות  ההכנות  כל  את 

הבנ תוכניות  התאמת  את  לבדוק  גם  היתר  ובין  מערכות  ילהם  לתוכניות  ין 

 מיזוג אויר וכו'. , המעליות,  החשמל,  התברואה
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זה   שאין  בזאת  בתכניות  מודגש  יופיעו  וההכנות  הסידורים  שכל  ההכרח  מן 

של   המערכות  תוכניות  את  גם  לבדוק  ויש  האדריכלות  או  הקונסטרוקציה 

 המתכננים והקבלנים. 

כל  של  תוכנית  הקבלן  יכין  הבטונים  יציקת  ,  החורים,  המעברים,הפתחים  לפני 

מראש,  חריצים,  שרוולים להכינם  שיוכל  כדי  וכו'  קבלנ,  שקעים  עם  י  ויברר 

מכניות האלקטרו  נמוך,  המערכות  ומתח  וסינון  ,  חשמל  איוורור  וכל    מערכות 

כל   עבורם  להכין  כדי  בעבודתם  הקשורים  הפרטים  כל  את  בדבר  הנוגעים  שאר 

 הנדרש. 

השרוולים כל  הן  ,  החריצים,  השקעים,  הכנת  שיבוצעו  וכו'  וניקויים  פתיחתם 

ביצ ובהוראות  ביומנים  מהרשום  והן  בתוכניות  ואף  מהמסומן  היציקה  לפני  וע 

היציקה שום  ,  במהלך  זו  עבודה  עבור  תשולם  ולא  הבטון  במחירי  כלולים  יהיו 

 תוספת שהיא. 

מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל  ,  כל חור 02.06.3

שהוא עם  ,  סיבה  בתאום  ניסור  או  קידוח  ע"י  היציקה  לאחר  ידו  על  יבוצע 

 בכך תהיינה ע"ח הקבלן.  המפקח. כל ההוצאות הכרוכות

 

 אשפרה 02.07

פרק   הכללי  במפרט  לאמור  מתאימה    0208פרק  -תת,  02בנוסף  אשפרה  לבצע  הקבלן  על 

 -לתנאים כמפורט להלן:

 -ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

על כל השטחים הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך   02.07.1

הנקרא   והוראות  ,  צבעוני  CURING-COMPOUNDהבטון  מפרט  לפי  הכל 

החומר יהיה מסוג שניתן בקלות להסירו לקראת  ,  היצרן.  )מלבד על רצפות בטון(

 השלמת היציקה. 

תיד )שטחי הפסקות  הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בע 02.07.2

יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק את  

 ימים. 7משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 . CURING-COMPOUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז   02.07.3

עטיפתם   02.07.4 ידי  על  תעשה  העמודים  חרושתיותאשפרת  אשפרה  כדוגמת    ביריעות 

או   גיאוטכני''תיאטקס''  וארג  פוליאטילן  הכוללות  שוו''ע   או  עד    ''אשפרית'' 

 . לראש העמוד

 ימים. 5באופן רצוף במשך היריעות יורטבו  02.07.5

ורצפות   02.07.6 תקרות  חומר  -אשפרת  התזת  ע''י  ההחלקה  בגמר  מיד  האשפרה  בצוע 

חרושתיות  ,  Curing Compoundאוטם   אשפרה  יריעות  באמצעות  ובנוסף 

,  פרית'' או  ש''ע הכוללות פוליאטילן וארג גיאוטכניאו ''אש,  כדוגמת ''תיאטקס''
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  7מקובעות בלוחות עץ או מתכת ומוגבהות מעל הרצפה ליצירת חלל אויר למשך  

 ימים לפחות.  

מתחת ליריעות האשפרה )לפי מזג  -מספר פעמים ביום–יש להרטיב במים כל יום   02.07.7

(–האוויר   ביום  פעמים  של  רב  ע''י טפטפות  -אף מס'  שפני הבטון  ,  רצוי  ולוודא 

על   העבודה  לסיום  מאוד  קרוב  יפרסו  האשפרה  יריעות  רטובים.  תמיד  יהיו 

 כדי להגן על  הבטון המוחלק מפגיעות ולשמור על הרטיבות בתקרה.  , התקרה

ליציבות  ,  ימי האשפרה  7יש לדאוג לפריסה מלאה ויציבה של היריעות במשך כל   02.07.8

 המסגרות התומכות ומגביהות אותן מהבטון . 

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין   02.07.9

לס והרטבה  ליבוש  הגורמת  רציפה  לא  הרטבה  בבטון  ילבצע  הפוגעים  רוגין 

 וגורמים לסדיקה. 

ולא   02.07.10 הכמויות  בכתב  הנקובים  השונים  היחידה  במחירי  כלול  האשפרה  מחיר 

 תוספת שהיא.  כלתשולם בגינו לקבלן 

 

 הזיוןפלדת  02.08

מצולעת 02.08.1 פלדה  או  רגילים  עגולים  פלדה  מוטות  יהיו  הזיון  כמצוין  ,  מוטות 

כל   ללא  העדכניים  הישראליים  התקנים  לדרישות  תתאים  הפלדה  בתוכניות. 

 סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט. 

" העולים  על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים 02.08.2

 מעל מפלס התקרות. 

לאישור   02.08.3 שיוגשו  הקבלן  ע"י  מפורטות  ברזל  רשימות  הכנת  כוללים  המחירים 

יספק   לא  המזמין  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  התחשבנות.  לצורך  ובדיקה 

  רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

ומוט  רגילים  עגולים  ממוטות  זיון  ת"י  פלדת  לפי  מוצלעים      739ות"י    893ות 

הכל לפי  ,  580בהתאם לת"י    בהתאמה. רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון תהיינה

 המסומן בתכניות.  

 

 בדיקת בטונים טריים  02.09

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  02.09.1

עם   02.09.2 לתאם  הקבלן  של  הבדיקה  אחריותו  הטרי    מכון  מהבטון  מדגמים  לקיחת 

 שעות לפני מועד היציקה בפועל.  24בהודעה מראש של 
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 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.10

אלמנטי הנחית    התחברות  ו/או  בתוכניות  למפורט  בהתאם  תעשה  לקיימים  חדשים  בטון 

קיימים בטונים  של  סיתותים  ע"י  ולרבות  הקיימים  ,  המפקח  באלמנטים  השענות  סיתות 

 וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.

השונים   בסעיפים  כלולה  ותהיה  בנפרד  תשולם  לא  קיימים  לאלמנטים  ההתחברות  כל 

 ב הכמויות. שבכת

 

 יציקות רכיבים שונים בגובה  02.11

עמודים   ,  תקרות,  קיימים רכיבים שונים כגון קורותעל הקבלן לקחת בחשבון כי   02.11.1

,  לבצע מערכת פיגומים וחיזוקים,  אותםלתמוך  יידרש  ,  וכד' שבשל היותם בגובה

 לצקת בשלבים וכד'. 

 היחידה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי 

ה 02.11.2 של  מערכת  מטעם  תמוך  רשוי  מהנדס  של  לתכנון  בהתאם  תעשה  אלו  רכיבים 

 תוך כדי הקפדה על כל כללי הבטיחות., הקבלן ועל חשבונו

ויסופקו   02.11.3 יבוצעו  והפיגומים  התמיכות  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  כל 

הקבלן ידי  תכניות ,  על  הגשת  וחישובים סטטיים    לרבות  ביצוע לתמיכות  ופרטי 

הבטיחות על  והמפקח  העבודה  משרד  התקן,  לאישור  ע"פ  העמסה  ,  הכל  שלבי 

 והסכמה הסטטית של הרכיבים השונים. 

 הטפסות החיזוקים חלות על הקבלן. , כל האחריות ליציבות התמיכות 02.11.4

 . כל האמור כלול במחירי הצעתו לעבודות הבטון מבלי שישולם בגינם בנפרד 02.11.5

 

 כיסוי בטונים 02.12

פקקים עגולים מבטון טרום    ותברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצע 02.12.1

יהיה   הזיון  מוטות  כיסוי  עובי  המפקח.  ע"י  אחרים  מאושרים  באמצעים  או 

 ס"מ. אופן ביצוע כיסוי הבטון יהיה בעזרת שומרי מרחק פלסטיים.  4מינימום 

יהיה בהתאם למפורט  עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון   02.12.2

 בתכניות.

היצו 02.12.3 תחתונות  איטוםברצפות  שכבת  מעל  מרחק  ,  קות  בקובעי  להשתמש  יש 

במידות   בטון  בתכניות    10*10מקוביות  הנדרש  הכיסוי  ובעובי  ס"מ 

 כמפורט בפרק האיטום.    , ס"מ לכל היותר 60* 60כל , קונסטרוקציה

 



 294מתוך  99עמוד 
 

 אלמנטי פלדה מבוטנים בבטון  02.13

מעוגנות 02.13.1 פלטות  כמו  פלדה  מעוגנים,  אלמנטי  פלדה,  זויתנים  יש  ,  פרופילי  וכו' 

ע"י   יעשה  האלמנטים  ייצור  בתכניות.  כמפורט  ובמדויק  המלאכה  בבית  לייצר 

ת"י   בדרישות  ועומדים  מתאימה  והסמכה  הכשרה  בעלי  בחינת    127רתכים 

 רתכים.

טיב החומר  ,  עם הבאת האלמנטים לאתר על  המעידה  תעודה   לצרף  הקבלן  על 

 מוכרת ומוסמכת.וחיזוקו לאחר בדיקת מדגמית שנערכה ע"י מעבדה 

אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטים   02.13.2

לשבוע לנקות  ,  תמשך מעבר  על הקבלן  באתר  לפני ההתקנה  על הקבלן לשמנם. 

 היטב בעזרת ממיסי שומנים את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון. 

ינו 02.13.3 או  הכללי   למפרט  בהתאם  יגולוונו  מעוגנים  פלדה  חול  אלמנטי  בניקוי  קו 

בעובי    A.S.  2.5לדרגה   סטייה    120ויצבעו  כל  בלבד.  החיצוני  בצד  מיקרון 

המהנדס   רשאי  כן  כמו  המהנדס.  ובהוראת  באישור  רק  תעשה  הנ"ל  מההנחיות 

להורות לקבלן לבצע על חשבונו של הקבלן כל פעולה הנדרשת לשם שמירה והגנה  

ים אחרים יסופקו עם קדחים  זויתנים ואלמנט ,  פלטות פלדה  על אלמנטי הפלדה.

על הטפסות. האלמנטים    4) היטב  יהיה להצמידם  כדי שאפשר  בפלטות(  לפחות 

 יוצמדו אל טפסות פלדה בברגים ואל טפסות עץ במסמרים.
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 בחזיתות מבנה טיפול   –ב'   02פרק 

 מפרט לטיפול בחזיתות מבנה  –בית רכטר 

 

 התארגנות  1 שלב 

הכנת תכנית ביצוע הכוללת; פילוח אזורי עבודה, לוח זמנים מפורט, סוגי מערכות פיגום וגישה,   1

 סדר תנועת פיגומים לפי אזורי ביצוע, בעלי תפקידים ודרכי גישה. 

 הכנת תכנית בטיחות ע"י ממונה בטיחות לעבודה בחזיתות המבנה / עבודה בגובה   2

אזורים בעלי קירוי   -קביעה וחלוקה של סוגי אזורים באתר  –בהתאם לתכניות הבטיחות והביצוע  3

הגנה , אזורי מעבר בטוח להולכי רגל, אזורים סגורים לכניסת הולכי רגל, אזורי תפעול, אזורי  

 עבודה. 

התקנת מעברים בטוחים על ידי תחימה בגדרות או במידת הצורך ייצור   –לאחר קבלת אישורים  4

 והתקנה של סככות הגנה וקירויים בהתאם לתכנית הביצוע והבטיחות. 

לרבות קבלת אישורי קונסטרוקטור ובודק   –התקנת מערכות פיגום וגישה לפי פילוח אזורי עבודה  5

 פיגומים מוסמך. 

מיגון מערכות פיגום וגישה בהתאם לתכניות הבטיחות, למניעת נפילות אבנים וחלקיקים במהלך   6

 הביצוע. 

 הגשת תיק חומרים לאישור המפקח  7

 אפ'(  -בחירת אזור לביצוע מקטעי ניסוי )'מוק 8

 

 

חשוף שטיפה בלחץ מים נמוך של קירות שפריץ פנים וחוץ/קירות חיפוי אבן וחזיתות בטון  2 שלב 

 לשימור 

 הכנת אזור למקטע שטיפה לניסיון טרם ביצוע.  1

 סוגי שטיפה ללא תוסף: 3ביצוע  2

 bar 80-120א. לחץ 

 bar 250ב. לחץ עד 

 במידת הצורך בלבד  –ג. שימוש בדיזה טורבו 

מעבר בין לחצי השטיפה בהתאם לתוצאות הניסוי. מטרת השטיפה הסרת חלקיקים רופפים וניקיון  

עד לקבלת תשתית יציבה ונקייה ללא פגיעות   –והשפריץ משאריות פיח, עשן ושאר מזהמים האבן 

 בטקסטורה, גוון או שלמות האבנים. 

 ביצוע שטיפה כוללת על כל האזורים המיועדים לניקיון. 3
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 הסרת ציפוי ולכלוך קיים מתשתית בטון / מתכת כחלק מתהליך שיקום / שימור  3 שלב 

 לרבות מיסוך מכלולים וחלקים לצורך הגנה.  -מיגון והגנה על אזור היישום  1

 יישום החומר המיועד על מקטע בדיקה, טרם ביצוע כולל.   -ביצוע מקטע ניסוי  2

 בהתאם לסוג הציפוי הקיים.  -בחירת מסיר ציפוי על בסיס אקולוגי / על בסיס סולבנטי   3

 *במידת הצורך יש להתייעץ עם יצרן חומר מסיר הציפוי.

יישום מסיר הציפוי יבוצע ככלל בטכניקת הברשה עד לכיסוי מלא ואחיד של שכבת המסיר על   4

 הציפוי הקיים.  

משטחים נרחבים תישקל אפשרות התזה במערכת 'איירלס' או  *במקרים בהם נדרשת הסרת ציפוי 

 לחילופין 'פיסטולט' בלחץ נמוך.

על הקבלן לפרוס יריעת ניילון לשימור תהליך הריכוך ומניעת   UV** באזורים חשופים לקרינת  

 התאדות של מסיר הציפוי. 

 תבוצע בחינה ויזואלית של הציפוי במהלך זמני המתנה.  5

 דקות.  5-10 -אימולסיה( -)מערכות אפוקסי / פוליאוריתני / אקרילי -יסי  משך זמן לריכוך בס 

 שעות.  24 -אימולסיה( -)מערכות אפוקסי / פוליאוריתני / אקרילי -משך זמן מקסימלי לריכוך מלא 

לאחר ריכוך, הסרת הציפוי הקיים תבוצע באמצעות אמצעים מכניים )שפכטל / מגב / סטריפר(   6

 למת הניקיון. ומטליות ניגוב להש

תבוצע פעולה חוזרת של מסיר הציפוי בהתאם לשלבים    -במידה ונותרו אזורי ציפוי )'קרחות'(  7

 שבוצעו עד כה. 

 בר להסרת מלאה של המסיר.   120-300בגמר השימוש במסיר ציפוי תבוצע שטיפה בלחץ מים  8

ניקיון התשתית יבוצע   -במידה ומדובר בהסרת ציפוי קיים כהכנה ליישום מערכת ציפוי חדשה  

בר בתוספת סבון הסרת שומנים 'דגריזר' אשר יסופק על ידי אותו ספק מסיר   250-300בלחץ מים 

 הציפוי. 
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 הכנת שטח לשיקום בטונים  4 שלב 

סימון אזורי שיקום לרבות בדיקות ויזואליות ובדיקות הקשה לאיתור משטחים חלולים  1

 התנתקות"(. )"כיסי  

חציבה, פירוק והסרה של כל חלקי הבטון הרופפים עד לקבלת תשתית יציבה. החציבה  2

מ"מ    150-200סטייה( ומסביב לברזלי הזיון עד לחשיפה מלאה של  30%תבוצע בניצב )עד 

 מ"מ, זאת על מנת לאפשר ניקיון יסודי של הזיון.  500-800בהיקף, ופתיחה צידית של עד 

חשיפת ברזלי הזיון בהיקפם וניקויים באופן היקפי. יבוצע באמצעים מכניים )כגון דיסק  3

חשמלי בעל מברשת פליז ומברשות פלדה( עד להסרה מלאה של קשקשת )חלודה( וקבלת  

 .  ISO-8501-2בהתאם לתקן  ST-2ניקיון פני שטח הזיון ברמת  

 אם לצורך. בהת  –שטיפת האזורים בלחץ מים מתוקים לניקוי סופי  4

 

 EN-1504למבנים בהתאם לתקן  R4יישום מערכת שיקום ושחזור בטונים בדרגת  5 שלב 

' הגבוהה ביותר לפי  R4הערה: חומרי המליטה הפולימריים במערכת השיקום הנ"ל הינם בדרגת ' 1

המערכת הנ"ל יעודית   -"בלתי מתכווצות"( , משמע   –התקן ובעלי תכונות ייחודיות )ביו היתר 

לאזורי חשיפה קורוזיבית מירבית )כגון קו החוף או סביבה רוויית כימיקלים במפעלים( ומעניקה  

 מענה מלא למפגעים קונסטרוקטיביים קשים בבטונים. 

 ; EN- 1504המפרטת נתוני החומרים לפי דרגות כנדרש בתקןלהלן טבלה  2



 294מתוך  103עמוד 
 

 

יישום שכבה ראשונה של יסוד אנטי קורוזיבי על גבי ברזלי הזיון )פריימר(, היישום יבוצע בעזרת   3

 מברשת פינתית ברוחב מתאים עד לכיסוי מלא ואחיד של כל מוטות הזיונים לאורכם.

הערה: שכבת היסוד תהא מבוססת צמנט פולימרי מעושר אינהיבטורים )מעכבי קורוזיה( או  

 לחילופין יסוד מבוסס שרף אפוקסי דו רכיבי. 

על גבי ברזלי הזיון ועל אזורי הבטון הפתוח עד לכיסוי   יישום שכבה שניה של יסוד אנטי קורוזיבי 4
מלא ואחיד של התשתית המיועדת לטילוא. נעשה על מנת לאפשר הידבקות מיטבית של בטון  

 הטילוא לתשתית הקיימת. 

עד לשחזור   –יישום בטילוא )מילוי דחיסה ולחיצה( של בטון פולימרי ייעודי לשיקום בטונים  5
אלמנט הבטון המתוקן. שיטת היישום )"רטוב על רטוב" / "רטוב על יבש"(  המידות המקוריות של 

 תקבע בהתאם למערכת החומרים של היצרן. 
הערה: מלט התיקון הפולימרי יעורבב ומיושם בהתאם להוראות היצרן הרלוונטי. תערובת  

ימלי של  סל"ד במשך זמן מינ 300המליטה תעורבב על ידי מערבל מכני תקני במהירות מינימלית של  
  50דקות עד לקבלת תערובת אחידה, הומוגנית ללא גושים. שכבת המילוי המקסימלית תהא עד   4

" תוך המתנה לזמני ייבוש ואשפרה בין שכבה  Layersמ"מ יבוצעו בשיטת "   50מ"מ ותיקונים מעל 
 לשכבה בהתאם להוראות היצרן.

מקוטרו הראשוני. חיתוך המוט   30%יבוצע בכל מקום בו מוט הזיון איבד    -החלפת מוטות זיון  6
 הישן וחיבור המוט החדש יבוצע בהדבקה של דבק אפוקסי תקני בהתאם להוראות היצרן.  

 בכל מקרה, אין מפרט זה מחליף הנחיות קונסטרוקטור וכל החלפת מוט תבוצע על פי הנחיותיו. 
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 מפרט משלים לשלבי שיקום בטונים -שחזור טקסטורה באלמנטי בטון חשוף  6 שלב 

   –באזורי שיקום בהם נדרשת שחזור והשלמות טקסטורת בטון חשוף 1

 הרחבה לפרק שיקום הבטונים:

תבוצע הגדרה מקדימה של סוג הטקסטורה המיועדת לשימור. לדוגמא טקסטורת 'קרש עץ'   2

 יאופיינו גובה ורוחב הטקסטורה ומאפיינים אחרים בולטים.   –

בהתאם לסוג הטקסטורה תקבע טכניקת השחזור, ככלל יעשה שימוש הסרגל הטבעה   3

 )'ליינר'( בעל ראש סיליקוני ייעודי להטבעות בטון. 

דת הצורך יבוצע ייצור של סרגל הטבעה ייעודי חדש. קביעת טקסטורת ההטבעה  במי 4

בתבנית הסיליקונית תיבחר מקטלוג יצרן או לחילופין בייצור לפי דוגמת הקיים )בניית מודל  

 'רפליקת גבס'(. 

 בחירת חומר השיקום תעשה לפי פרמטרים מוגדרים;  5

 שימוש בבטון ללא תקינה. . לא יעשה EN1504אל מול תקן   -א. פונקציונלי 

 לא ניתן לגוון בטון פולימרי. עם זאת ניתן לבחור סוגי בטון בעל גוון דומה לקיים.  –ב. גוון 

משפיע על איכות השחזור. ניתן לבחור סוג בטון שיקומי בהתאם לגדלי   –ג. גודל אגרגט 

 האגרגט הרצויים

 אפ'( לאישור המזמין. -מוקטרם ביצוע הטלאות ידניות לשיקום יבוצע מקטע ניסוי )'  6

מעלות( מרגע ההטלאה, תוך  25דקות )טמפ' סביבה של   10-40השחזור יעשה בחלון זמן   7

 הנחת סרגל השחזור וביצוע פעולות לחיצה / דפיקה עד לקבלת הטקסטורה הרצויה. 

 בגמר השחזור יבוצע ניקיון של האזור תוך הקפדה על השארת סימני לחיצה.  8

 

 טיפול בסדיקה קונסטרוקטיבית / נימית ותפרי התפשטות 7 שלב 

 איתור וסימון סדקים בתשתית. 1

   –הכנת שטח  2

 ס"מ  1מ"מ לעומק מקסימלי של  3-4פתיחה / סיתות וחריצה לרוחב   –סדק 

פתיחה מלאה של התפר לרבות הוצאה של המילוי הישן. במידת הצורך סיתות שפתי   –תפר 

 מ"מ עד להפרדה מלאה של אלמנטי הבטון.   5התפר לרוחב מינימלי של 

 ניקוי השטח מאבק, מזהמים עד לקבלת תשתית יציבה.  3

 התקנת פרופיל גב ייעודי לאורך התפר. –בתפר התפשטות  4

קה ייעודית שכבת מסטיק פוליאוריתני חד רכיבי / מסטיק צמנטי עמיד  יישום בפיית הזר 5

 עד למילוי אחיד ומלא של הסדק / תפר.  UVלתנאי חוץ וקרינת 

דקות ניתן להתיז מי סבון ולעבור על אזור הסדק / תפר עם מרית לקבלת   5הערה: לאחר 

 טקסטורה אחידה וגמר מתאים.
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 מיקרון(   80יצירת שכבה )'פילם'( על גבי התשתית )עובי מינימלי 

 רכיבית( לציפוי חזיתות / אלמנטי בטון -פוליאוריתנית )דו –יישום מערכת ציפוי אפוקסי  8 שלב 

 הכנת שטח טרם יישום מערכת ציפוי תעשייתית: 1

 מיגון מכלולים וציוד באזור הצביעה. 

 טרם יישום מערכת צבע. ניקיון השטח מלכלוך ואבק   2

 שטיפה בלחץ מים נמוך / ניקוי ידני בהברשה להסרת לכלוך קל.  -במידת הצורך 

 יישום מערכת ציפוי )צבע(:  3

התזה )ספריי רסס בעזרת איירלס( / גלילה )רולר ייעודי למערכת צבע    –בחירת שיטת היישום 

 תעשייתית( תעשייתית( / הברשה )מברשות ייעודיות למערכת צבע 

 מיקרון.   30-50יישום שכבת יסוד אפוקסי ייעודית למערכת צבע פוליאוריתנית בעובי  4

 יישום שכבת יסוד אפוקסית )'פריימר'( ראשונה באזורי בהם בוצעה הכנת שטח. 

 מיקרון.  30עובי שכבה: 

 יעשה שימוש ביסוד אפוקסי בעל התכונות הנ"ל: 

 היספגות אימפרגנציה(.  70%תשתית בטון )לפחות א. בעלת תכונת אימפרגנציה והיספגות ב

 מוצקים( 75%ב. תכולת מוצקים מוצקים )לפחות 

 )נירלט(.   385, יסוד לטמגלס, אמרקוט  SLאפיקטלק –הערה: מוצר לדוגמא של טמבור או ש"ע 

 יישום שכבת עליון פוליאוריתנית בשתי שכבות )עליון( על כל שטח המכלול / אלמנט המיועד לציפוי.  5

 יעשה שימוש בעליון בעל התכונות הנ"ל: -מיקרון  40-50עובי שכבה בין 

 .UVא. עמידות לקרינת שמש 

   RALב. יכולת גיוון מלאה לפי טבלת 

 , נירוגלס )נירלט(. WB, טמגלס PEטמגלס  –הערה: מוצר לדוגמא של טמבור או ש"ע 
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 דות בניה עבו  –  04פרק 

 כללי   04.00

הנוספות    בהתחשב בהוראות,  04לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ה תבוצע כולה  דוהעב

 דלהלן: 

יש  את   04.00.1 לבין עצמם או לאלמנטים מבטון  ביניהם  יח  להבטכל חיבורי הקירות 

 ע"י הוצאה של קוצים וכן יציקת שטרבות בטון )שנני קשר(.

 יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(.לא  04.00.2

 חים על צידם. יותר שימוש בבלוקי בטון מונלא  04.00.3

 יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.   ט במישקיםהטי 04.00.4

חגורה אנכית בגודל     בו  ןמ' ללא עמוד בתווך תינת   5קטע קיר שאורכו מעל  כל   04.00.5

מ"מ מעוגנים ברצפה    12מוטות מצולעים בקוטר    6ס"מ עם    30/20של לפחות  

 ובתקרה. 

ובי,  קירכל   04.00.6 אטום  שהוא  פן  בין  בו  חגורה  יח תשיש  בו  תהיה  אחת  ם  אופקית 

 רה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות. ולפחות כאשר מוטות החג

א   בכל 04.00.7 מהעמוד  קוץ  יוצא  שנייה  בנייה  במפרט  קמה  ושורת  כנדרש  הנגדי  יר 

 הכללי. 

כל  חגור 04.00.8 לפחות  יהיו  אופקיות  ו/או    10ות  האנכיות  לחגורות  ויחוברו  בלוקים 

מ"מ  כל    8בקוטר    עם חישוק  מ "מ  12קוטר  ב  מוטות  4לעמודים. לפחות ברזל  

לא  ,  ס"מ מכל צד של הפתח. בכל מקרה  50לאורך    םכנ"ל מעל פתחי,  ס"מ  20

 מ'.   2.10 -ות מיגדל המרחק האנכי בין החגורות האופקי 

 

 ד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( בידו 04.01

  ת גע עם הקירומבשכל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות  תחת  

שכבות    3פת שכבת חציצה של  סמ"מ ובתו   50וץ יש ליצור פס מריחה ביטומנית ברוחב  ח

 רד. בנפ נייר טול. כל העבודה הנ"ל תיכלל במחיר הבניה ולא תשולם

 

 ע חריצים וחורים בקירותביצו 04.02

חריציםחציב וחורי,  ת  חשמל  תעלות  ואביזרי  צינורות  התקנת  לצרכי  בניה  בקירות  ם 

ן דיסק או מסור  ומכשיר מכני מתאים כג ידי  -יבוצעו בקווים ישרים על ,  'וכ סטלציה וינא

 ו/או מקדחה חשמלית. לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש. 
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 וביטון משקופים הצבה 04.03

ידי  משק 04.03.1 על  וייוצב  הבניה  בעת  יורכב  מכופף  פח  לתוך  וף  הקיר  קצה  הכנסת 

לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב  ר  שקע המשקוף ומילוי הרווח הנות 

החיבו  יבוצע  הבניה  סעיף    רלאחר  לפי  אנכי  לבטון  קיר  חיבור    04042כמו 

 במפרט הכללי. 

כשהם  ,  ך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובהבתו  ת משקופים מלבניםהצב 04.03.2

תמוכ ואנך.  סרגל  בעזרת  פני  מיושרים  את  לישר  נדרש  אם  סטייה.  בפני  ים 

עם לה  המשקוף  יש  לפחות  אש הטיח  מרווח  במקרים    15יר  הטיח.  עבור  מ"מ 

 להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח.  שאחרים י

חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב    ילוי הקבלן להקפיד על מעל   04.03.3

יהיה על הקבלן לפרקו  , וף לא יהיה מלאנגד רטיבות. בכל מקרה שמילוי המשק

 יבו מחדש.רכ ולה

ת בקו אחיד ולא תורשה  רת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושהצב 04.03.4

 כל בליטה או סטייה מהתקן. 

יש לתמוך את    בעת 04.03.5 יגרם  המשק יציקת הדייס  וף מבפנים לכל אורכו כך שלא 

 עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה. 

רווחאם   04.03.6 יבו  קיים  לפתח  המשקוף  בין  עם    י"עהביטון    צע גדול  חגורה  יציקת 

 זיון לפי הוראת המפקח. 

 

 ת מתכ -ן משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  ביטו 04.04

ת ודלתות פלדה/עץ/אלומיניום בקירות  לונו קבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חעל ה

 ומחיצות בנויים לכל גובהם. 

 

 הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות  תאום 04.05

 בתאום עם עבודות המערכות השונות.  םיבבוצע בשלת הי הבנ 04.05.1

לסמהעל   04.05.2 השונים    ןקבלן  והמחיצות  הקירות  של  ראשונה  שורה  ולבנות 

יו לא  המפקח.  של  ולאישורו  הלבדיקתו  השונים  כל  הקירות  את  לבנות  קבלן 

 בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים. 

 פסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח. הכל  04.05.3

הבניה  הבמקר 04.05.4 עבודות  לפני  יבוצעו  צינורות  או  הבניה  תותא,  שתעלות  ם 

 קום הצינורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות. ילמ

יש להכין פתחים  ,  לות יבוצעו אחרי עבודות הבניההתע   ה והצנרות ו/או רבמק 04.05.5

 מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.
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ר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/בטון.  בעמ פתחים ל  עומקרה לא יבוצ  םבשו 04.05.6

 יו ספים מעובדים.ה ספי הפתחים י

 כל שלבי הביצוע ילוו ע"י מתאם מערכות מטעם הקבלן.  04.05.7

 

 י מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםאופנ 04.06

וי שטרב 04.06.1 ימדדו  לא  ואופקיות  אנכיות  וחגורות  סעיפי  היו  ות  במחירי  כלולים 

 הבניה השונים. 

ם קיימים וחדשים ,ע"י הוצאת  ינו רבות לבטשטהחיבורים של החגורות והכל   04.06.2

היחידה של הסעיפים השונים ולא    יקוצים ו/או קידוח קוצים כלולים במחיר

 ימדדו בנפרד. 

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחיר עבודה בגובה.  04.06.3

 (.בתוכניותקיימים קירות ומחיצות בגבהים גבוהים בהתאם למצוין )

פתחים   04.06.4 עיבוד  עבור  הבניה  עבודות  לסעיפי  מחיר  תוספת  כל  תשולם  לא 

 ומעברים עגולים ומרובעים בחתכים וקטרים שונים 

 סעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה. הכל  04.06.5
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 עבודות איטום -  05פרק 

 כללי   05.00

תקן   05.00.1 כל  פי  על  יבוצעו  והבידוד  האיטום  כגון  עבודות  .  1752/2,  1752/1קיים, 

 . 2חלק  1920עבודות טיח יבוצעו על פי תקן 

 כל חומר שיש לו ת"י, חובה להשתמש רק בסוג התואם את התקן.  05.00.2

החומרים המופיעים במפרט מוזכרים בשמם המסחרי, כל החלפה בחומר שווי   05.00.3

 ערך חייב באישור בכתב ומראש של המתכנן. 

בכל מקום במפרט בו כתוב "יריעת ביטומן" הכוונה ליריעה בעלת תקן ישראלי   05.00.4

 . עובי היריעה והגמר העליון יצוינו בנפרד. Rברמה   1430/3

 כל מרכיבי החומרים השונים של מערכת האיטום יהיו מאותו יצרן.  05.00.5

פוליאורתן 05.00.6 בסיס  על  האיטום  רשת    במערכת  כגון  תהיה  השריון  שכבת 

החפייה   פגמים.  או  קמטים  קיפולים,  ללא  קטנות  "עיניים"  עם  "אינטרגלס" 

 ס"מ.  10בין הרשתות 

היות   05.00.7 הוא  היריעות(  )בשיטת  האיטום  קבלן  לבחירת  ובסיסי  מוקדם  תנאי 

 הקבלן "אוטם מורשה" ע"י מכון התקנים. 

 ינו בכתב הכמויות.המדידה היא  "בפריסה" והתשלום יחול על סעיפים שצו  05.00.8

 איטום פיר מעלית   05.01

 . 1ראו פרטים מסדרה 

 כללי  05.01.1

ביטומניות   05.01.1.1 יריעות  בסיס  על  המעלית  פיר  וקירות  רצפה  איטום 

 מ"מ. 5בעובי  B-PREנדבקות לבטון טרי מסוג: 

חומר האשפרה על הקירות יהיה על בסיס ביטומן, תואם דרישות   05.01.1.2

309C –  ASTM. 

 סדר עבודות האיטום  05.01.2

מעלית 05.01.2.1 פיר  רצפת  טרי    -איטום  לבטון  נדבקות  ביטומניות  יריעות 

 מ"מ.  5בעובי  B-PREמסוג: 

קיר 05.01.2.2 עם  רצפה  של    -מפגש  שובל  להשאיר  מיריעות    30יש  ס"מ 

 הרצפה, יישום עצר מים כימי תופח בין רצפה לקיר. 

קיבוע היריעות אל תבניות הקיר, התחברות    -איטום מקירות הפיר 05.01.2.3

 היריעות הבולט מהרצפה.עם שובל 

 שעות לפחות.  72פירוק תבניות לאחר  05.01.2.4
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 טיפול בחורי דיווידגים ע"י אטם גזים מסוג: "ריבר סטופ". 05.01.2.5

 מ"מ. 0.5בעובי   HDPEהגנת האיטום תבוצע בשכבת  05.01.2.6

קיבוע יריעת הריצפה החדשה אל הקיר הקיים על ידי סרגל קיבוע   05.01.2.7

 ומסטיק אטימה. 

 אבני, פסולת וברזלים.הקרקע המוחזרת תהיה עם חומר נקי מ 05.01.2.8

 איטום יציאה לרחוב/פיתוח  05.02

 .2ראו פרטים מסדרה 

 במפגש חגורת בטון ורצפה, ביצוע רולקת בטון.  05.02.1

ביטומן   05.02.2 יריעת  ע"י  לחצר  ביציאה  הרצפה  חול,    APP   4איטום  גמר  מ"מ 

כ הינו  היריעה  שטח  התשתית.  על  מלאה  חגורת    1-בהלחמה  צידי  מכל  מ' 

 מ' מקצה החגורה, האיטום יעלה על חגורת הבטון.   2-הבטון, וכ

עם משחת הדבקה ייעודית ע"ג הקיר,    EPDMע"ג חגורת הבטון, יישום יריעת   05.02.3

 המשקוף העיוור ופרופיל האלומיניום

 איטום קירות חוץ 05.03

 3ם מסדרה ראו פרטי

 עבודות האיטום

 קירות בגמר שפריץ  05.03.1

 ניקוי הקירות בחומר ע"ב ביולוגי בהתאם להנחיות יועץ השימור.  05.03.1.1

 שטיפת קירות בלחץ מים גבוה. התזה בגרניק.  05.03.1.2

 קירות בטון חשוף   05.03.2

 שיקום בטון בהתאם להנחיות קונסטרוקטורית.  05.03.2.1

גרניק 05.03.2.2 בעזרת  הקיר  חזזית    ניקוי  שאריות   להסרת  גבוה  לחץ 

ביולוגי   ע"ב  החומר  בהתזת  הקיר  ניקוי  הצורך  במידת  ולכלוך. 

 בהתאם להנחיות יועץ השימור.

 ציפוי הקיר בהתזה לבחירת האדריכל  05.03.2.3

 קירות אבן  05.03.3

ניקוי הקיר בעזרת גרניק לחץ גבוה להסרת שאריות חזזות ולכלוך.   05.03.3.1

ביול  ע"ב  החומר  בהתזת  הקיר  ניקוי  הצורך  בהתאם  במידת  וגי 

 להנחיות יועץ השימור. 

הבטון   05.03.3.2 או  האבנים  בין  הכוחלה  בהם  במקומות  כיחול  השלמת 

 שמתפורר. 
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 איטום פטיו 05.04

 4ראו פרטים מסדרה 

 פטיו פתוח.   05.04.1

 ס"מ מתחת לקורות הראש.  30הפטיו יחפר עד   05.04.1.1

תטופל   05.04.1.2 הצנרת  מבוטלת,  שאינה  חודרת,  צנרת  יש  בהם  במקומות 

ס"מ לפחות מכל צד של    40-40-40ראשית ביציקת קוביית בטון של  

 צנרת.

 כל הקיר האנכי וקורת הראש יעברו שיקום בטון באם נדרש. 05.04.1.3

בטיח   05.04.1.4 התת"ק  השטח  כל  יאטם  בטון,  בשיקום  צורך  אין  באם 

 מ"מ מוחלק מאלג'.  8הרבצה בעובי 

מ"מ ביטומן   3אפוקסי כגון "אקוודור" ועליו   תיושם שכבת פריימר 05.04.1.5

"היפרדסמן   מסוג  ש"ע.  PBפולימרי  או  פולידן,  ע"י  משווק   "

 ס"מ מעל פני הקרקע.  10האיטום יעלה לפחות  

יריעות   05.04.1.6 עם  הגנה  מלאה    1.5בעובי    HDPEתבוצע  הלחמה  מ"מ, 

  60בחפיות אשר תחל בתחתית החפירה, תוך יצירת "שובל" באורך  

 ים מהיסודות.ס"מ להרחקת המ 

 איטום בין חלון לקיר   05.05

 . 5ראה פרטים מסדרה 
 : האיטום יתבצע ע"י יריעת בוטילית

 עבודות הכנה  05.05.1

"משחת   05.05.1.1 קירדי  בד  גב  עם  בוטילית  יריעה  ע"י  יבוצע  האיטום 

 הדבקה" ייעודי ע"ג הקיר  ופרופיל החלון. 

טווח   05.05.1.2 עד  רופפים  טיח  חלקי  ולפרק  לסתת  מאזור    25יש  ס"מ 

 ההדבקה. 

בוטילי 05.05.1.3 סרט  תחתיו  להכניס  המוברג,  הכיסוי  את  לפרק     יש 

 בהדבקה. 
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 איטום חדרים רטובים, כגון: חדרי שירותים, מקלחות. 05.06

 .6ראו פרטים מסדרה 
האיטום יבוצע ע"פ רצפה ותחתית הקירות. בקירות הצפויים להירטב האיטום יבוצע עד  

 מעל לגובה ההרטבה הצפוי. 

 כללי  05.06.1

חדרי שירותים, השימוש בצנרת פלסטיק קשיח  בחדרים רטובים, כגון   05.06.1.1

 בעיקר "גבריט", מותר רק תוך שימוש בפלנג' חרושתי תואם. –

 יבצע הקבלן הראשי טיח הרבצה הכולל ערב אטימה. -ע"ג בלוקים 05.06.1.2

בטון   05.06.1.3 חגורת  על  יעמוד  הקיר  ירוק,  גבס  בקירות  שימוש  של  במקרה 

ק הגבס  ס"מ, מערכת האיטום תהיה על פי הוראות ספ  20בגובה של  

 )יבואן א.צ. שיווק(. PCIאו ע"פ מפרט חומרים של חברת 

 מערכת האיטום  05.06.2

 האיטום מבוסס על שתי מערכות איטום:

מוגמש.   05.06.2.1 הידראולי  צמנט  על  המבוססת  מערכת  ראשונה:  מערכת 

 מ"מ.  2בעובי  

 חומר האיטום יאושר מראש ובכתב ע"י היועץ.   05.06.2.2

התשתית,   05.06.2.3 את  הצנרת  מעברי  הכנת  אחרי  תיושם  האיטום  שכבת 

 ולפני יישום צנרת אופקית.  

אפשרות   05.06.2.4 גובה  מעל  עד  נרטבים  קירות  על  גם  תבוצע  זו  מערכת 

 ההרטבה.  

וכיסוייה   05.06.2.5 הצנרת  יישום  לאחר  תבוצע  זו  מערכת  שניה:  מערכת 

בבטון, או ע"ג מדה בטון על כל השטח. ע"ג צמנט הידראולי, יישום  

בסיס  פריי על  מערכת  ע"י  יבוצע  האיטום  עליו  אקוודור,  מר 

  , ביטומני  ע"י    P.Bפוליאוריתן  )משווק  "אלכימיקה"  חב'  של 

 מ"מ. 2פולידן( בעובי כולל של 

לגובה של   05.06.2.6 זו תעלה על תחתית הקיר  ס"מ מעל    15מערכת איטום 

 לפני הריצוף בלבד. 

 ן. במפגש מישורים, יש ליישם מריחת חיזוק עם שכבת ארג שיריו  05.06.2.7

שכבות   05.06.2.8 עם  הסף  חגורת  ע"ג  לעלות  יש  ליבש,  רטוב  אזור  בין 

 האיטום 

בעובי   05.06.2.9 מגולוון  פח  פרופיל  מגש,    2יישום  בצורת  יבוצע  אשר  מ"מ. 

צדדים. האיטום האופקי יעלה על המגש והאיטום    3-עם הגבהה ב

 בשיפולי הקירות ובגילוף ירד ע"פ המגש ולתוכו. 
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 איטום תפרים. 05.07

 .7ראו פרטים מסדרה 

 כללי  05.07.1

 .7-1איטום תפרים אנכיים בחזית המבנה ראו פרט  05.07.1.1

 . 7-2איטום תפרים אופקיים בגג המבנה ראו פרט  05.07.1.2

 עבודות האיטום  05.07.2

 שפתי התפר ינוקו ובמידת הצורך ישוקמו.  05.07.2.1

 יישם פרימר אפוקסי כגון "אקוודור" בשפתי התפר.  05.07.2.2

מפוליאוריתן 05.07.2.3 גב  ב  הכנסת  רחב  כזה    30%מצולב,  לעומק  מהתפר 

 ס"מ מעליו.  2שיאפשר עובי של  

 ". LM 15איטום התפר במסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס  05.07.2.4

 הגנה בפלשונג פח.  05.07.2.5

 עבודות איטום תפרים אופקיים.  05.07.3

דחיסת צמר סלעים. ע"ג הנ"ל    -תפר הפרדה בין מבנים בין תקרות 05.07.3.1

שיריון ללא  יריעה  והלחמת  תואם  פריימר  פלקסוביט    יישום  כגון 

ברוחב   ראשונה  ברווח    40שכבה  מעל  שניה  ושכבה  ס"מ.    60ס"מ 

 ע"ג הנ"ל סגירה דקורטיבית ע"י פלשונג פח. 

 

 איטום מרפסות קונזוליות  )קיים(  05.08

 .8ראו פרטים מסדרה 

 שלבי עבודות האיטום 05.08.1

 פינוי וניקוי שטח המרפסת, כולל פתיחת ניקוז במעקה.  05.08.1.1

כולל   05.08.1.2 המרפסת  שטח  ננוהספגת  ע"י  וקירות   1STסטון  -מעקות 

 מ"ר. 8ליטר/ 1בכמות של 

 הערות:
תקינה   הצפה  בדיקת  לאחר  אחת,  במרפסת  זה  איטום  לבצע  יש  בתחילה 

 איטום כלל המרפסות.
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 איטום גג עליון גלוי 05.09

 .9ראו פרטים מסדרה 

 שלבי עבודות האיטום 05.09.1

 הסרת שכבות איטום קיים והגנה לבטון שיפועים. 05.09.1.1

 בדיקת תקינות בעזרת סיב אופטי של נקזים קיימים.     05.09.1.2

05.09.1.3 " קוטר  חדשים  נקזים  הישנים,  4קידוח  לנקזים  מחוץ    בצמוד 

 לעמוד. 

 ס"מ בהיקף כל נקז. 50*50חציבת אגנית  05.09.1.4

 ניקוי שטח הגג בגרניק לניקוי שארית אבק וכל פסולת אחרת. 05.09.1.5

 קלמ"ר.  250בכמות  474יישום פריימר ביטומני כגון   05.09.1.6

מ"מ לכל שטח הגג כולל עליה    2בעובי    795פולימרי    יישום ביטומן 05.09.1.7

 על הרולקות עד לגובה אף מים.

בחתך   05.09.1.8 מתועשות  ביטומנית  רולקות  מפגשי    3* 3התקנת  בכל  ס"מ 

 המישורים.

מ"מ גמר חול.בכל מפגשי המישורים עליה עד    5יישום יריעת חיזוק   05.09.1.9

 ס"מ מתחת לאף מים.  5

 לבן. גמר אגרגט  SBSמ"מ   5יישום יריעה עיקרית   05.09.1.10

מיריעה   05.09.1.11 שוליים  עם  "דלמר"  מסוג  מתועשים  נקזים  התקנת 

 ליריעה עיקרית.   ביטומנית לצורך התחברות

 יריעות חיפוי בכל המפגשי המשורים עד גובה אף מים.  05.09.1.12

 ס"מ והדוק לבטון.  2"מחיקת" קצה עליון של יריעה ברוחב  05.09.1.13

מ"מ לפחות לכל קצוות    5בעובי    18  מריחת מסטיק מסוג פסקרול 05.09.1.14

 יריעת החיפוי. 

 הלבנה חפיות בחומר מסוג "אקריל פז משוריין" או ש"ע.  05.09.1.15
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 .קירות מסד הבאים במגע עם הקרקע\רצפת מעלוניםאיטום  05.27

היסוד/   קורות  של  ההשענה  באזור  מים  מעבר  למנוע  יסודות  בכדי  למנוע  ראשי  ובכדי 

גוף הכלונס עצמו דרך  ה,  עלייה קפילרית של רטיבות  / קורות    יסודותיש לטפל בראשי 

 איטום גבישי חודר. –יסוד ע"י מערכת איטום צמנטית מסוג ונדקס 

 הביצוע יעשה בשלבים כדלקמן:

 ס"מ לפחות.  60בכל היקפים ובעומק   יסודד/ ניקוי והחלקה קורות היסו 05.27.1

ס"מ    10עד לגובה  ,  ק"ג / מ"ר  1.5איטום במריחה של ונדקס סופר בכמות של   05.27.2

 לפחות על ברזלי הזיון היוצאים מהכלונס. 

בעובי   05.27.3 ביטומנית  יריעה  מלאן    5ריתוך  של     S.B.Sמ"מ  האנכית  הדופן  על 

 הכלונס. 
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 נגרות ומסגרות -  06פרק 

 במפרט הבין משרדי   19, 11,  06 ים פרקנאמר ב השלמה ל המהווה 

 דוגמאות  06.01

טיפוסיים נגרות  לפרטי  דוגמאות  הכנת  והמפקח,  מחיר  המתכננת  דרישת  עפ"י    , שיוצגו 

 כלול במחיר. 

 אופני מדידה לנגרות אומן 06.02

לסרגלי תמיכה וכד'. מחירם כלול  ,  אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים .א

 לרבות משקופים סמויים. , פריט ופריטבמחיר כל  

קומפלט .ב יח'  לפי  צביעה,  המדידה  הנדרש,  כולל  והפירזול  הובלה  ,  האביזרים 

 והתקנה. 

או ש"ע, עפ"י מפרט יועץ    ASSA ABLOYמחירי דלתות מבוקרות כוללים פרזול   .ג

 12המצורף לפרק 

 פרטים בסיסיים 06.03

שעובדו על בסיס תיעוד  ,  האדריכלות הם פרטים מנחים  פרטי הנגרות המצורפים לתכניות

הפרטים המקוריים ששרדו באתר. הקבלן המבצע יבחן באתר את שרידי הנגרות ויציג את  

תוגש   ההצעה  המיוחד.  במפרט  ולדרישות  המנחים  לפרטים  בהתאם  לביצוע  הצעתו 

 לאישור האדריכלית והמזמין. , בשרטוטים או במודל

 פרטי נגרות עבודות שימור ושיחזור  06.04

 כללי  06.04.1

יבוצעו מפריטים חדשים   (1 הנגרות  נגרות  עבודת  אירופאי    בעל תקןע"י מפעל 

 . אקוסטי ותרמילחלון או דלת 

חלונות   בייצור  בישראל  לפחות  שנים  של שלוש  ותק  בעל  יהיה  היצרן/יבואן 

 ודלתות מעץ. עם ניסיון מוכח כולל מחסן לחלקי חילוף.     

החלונותעל   (2 חלקי    יצרן  ולהתאמת  המידות  לכל  הבלעדית  האחריות  חלה 

ולמסילות הקיימים.,  החדשים לפתחיםומסגרות  הנגרות     היצרן   למשקופים 

אדריכל השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית  אחראי לדווח ל

 למידות בשטח. 

המסגרות  נגרותהחלקי   (3 יהיו  ה   ופרטי  בסיסחדשים  המ  על  קוריים  הפרטים 

הדוגמאות    "יעפ והנחיות המתכננים  ,  עפ"י התכניותהקיימים באתר ויבוצעו  

 .  והפרטים

,  ם לפרט בגרונגכל הפזות יעשו בחלקי הנגרות לפני הסגירה וההדבקה בהתא (4

 לא יותר שימוש בפריזר לאחר יצור פרטי הנגרות. 
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הנגרות  (5 ומזוגגים  יובאו  פרטי  צבועים  מורכבים  בתוך  ו  לשטח  באתר  יורכבו 

ברגי  ע"י  ויחוברו  ממתכת  באורך    spax"  יהמשקופים הסמויים  מ"מ    120" 

במזוזות  2  -)בחלונות ,  מ"מ  7.5ובקוטר   המשקוף  1,  ברגים  בראש   1,  בורג 

המשקוף בתחתית  ובוויטרינו,  בורג  במזוזות  3  תבדלתות  ובמשקוף  ,  ברגים 

כל   נסתרת  65העליון  בצורה  יותקנו  הברגים  התקנה  ,  ס"מ(  של  במקרה 

של   במרווח  ההקצפה  תבוצע  "פלואוריטני"  חומר  של  מ"מ    30בהקצפה 

הפריטים יאטמו    ,  גם במצב של הקצפה יעשה שימוש בעיגון הברגים,  לפחות

המש סי  בהקיף  פלקס  "סיקא  מסוג  אטימה  בחומר  החיצוני  בצד  "  11קוף 

האדריכל לבחירת  אטימה  ,  בגוון  בחומר  המשקופים  יאטמו  הפנימי  בהיקף 

 אקרילי נטרלי של חב' "סיקא".

  בין היתר גם את העבודות   נגרות חדשים כולל  אלמנטי  למען הסר ספק ייצור   (6

 הבאות: 

מפורטות   .א יצור  תכניות  של     S.Dהכנת  סוג  לפי  לכל  דלת  או  חלון 
 תכניות האדריכל כולל רשימות יצור מפורטות.  

 הכנת והתקנת דוגמאות באתר  .ב

 הובלת האלמנטים לאתר.  .ג

 ה. נכל העבודות הנדרשות להתקנה מושלמת של האלמנטים במב .ד

 . התקנת פרזולים חדשים  .ה

 סוג העץ 06.04.2

המשקופים (1 לייצור  המשמש  פתחים  ו החלונות  פיים  נהכ ,  העץ  של  הדלתות 

מסוג "מירנטי" תלת שכבתי בהדבקה  יהיה  )לרבות פתחים לפטיו(    חיצוניים

ברגים.  ,  בלחץ חיזוקי  ייבוש    אשרכולל  מכסימליתמבוקר  עבר    של  ללחות 

10%.   

פנים   (2 דלתות  לייצור  המשמש  מסוג  העץ  מתועש   קליראורן  יהיה    אירופאי 

ל לפי  והכ   -נקי מחרקים ומטופל  ,  10%  של  עבר ייבוש ללחות מכסימלית  אשר

בחפים. לסתום  יש  סיקוסים  הכללי.  להיות    המפרט  צריכים  החפים  סיבי 

למ"ר סיקוסים  יותר משני  בעץ  ימצאו  לא  העץ.  סיבי  וגודל הסיקוס    בכיוון 

 לא יעלה על שני סמ"ר. 

 פרזול 06.04.3

 את הרכבתם של כל פרטי ואביזרי הפרזול  פרטי הנגרות יכללו (1

רב נקודתית    תמערכת נעילה היקפילכנפי החלונות והדלתות לפתיחה תורכב   (2

" חברת   של  גרמניה   "Winkhaus"  ,  "Roto in"  ,"Siegenaתוצרת 

 )גרמניה( או ש"ע.

אלומיניו (3 סף  יורכב  חיצוניות  יציאה  אטימה    םבדלתות  גומיית  עם  תחתון 

 למניעת חדירת רוח ומים.

 ידיות תוצרת "הופה" גרמניה או ש"ע  (4
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לחיבור   (5 המשמשים  האביזרים  מגולוונים  כל  יהיו  ומסמרים  ברגים  כדוגמת 

 בגלוון חם. 

 זיגוג 06.04.4

ע"פ המופיעהזיגוג   (1 ת"י    יעשה  לדרישות  ובהתאמה  הנגרות    -  1099ברשימת 

 ם. בבנייני  זיגוג חלונות ודלתות

מזכוכית (2 זיגוג  יהיה  של  ,  בידודית  ו/או  בטיחותית,  שכבות  הזיגוג  )במקרה 

 .  יצבע סרגל ההפרדה הפנימי בגוון הנגרות( שימוש בזכוכית בידודית 

   .סוג הזכוכית בהתאם למפורט ברשימות (3

המייצר (4 במפעל  יבוצע  אטימה,  הזיגוג  בדיקת  ויעבור  זיגוג  ,  יאטם  יעשה  לא 

 לא מבוקר באתר.  

 צביעה 06.04.5

לאתר   (1 ותגיע  מבוקר  חום  בחדר  המייצר  במפעל  תעשה  הנגרות  פרטי  צביעת 

 צבועה בשלמות. 

בחומר מחטאמערכת הצבע   (2 גמר,  סילר,  תכלול: טבילה  צבע  , שלוש שכבות 

 .  NCSכל מערכת הצבע תהה על בסיס מים ובעלת תקן "ירוק". ממניפת 

ולא מערכת צבע בהתאמה  ,  מערכת הצבע תתאים לתנאי האקלים של ישראל (3

 לאירופה. 

 
 ארונות שירות ומטבחונים  06.05

,  חום  MDFננו עם גב איזון ע"ג     HPL,  חזיתות הארונות תהיינה חזיתות מוכנות במפעל

,  בלורן או ש"ע עפ"י בחירת האדריכל  CLתוצרת בלורן או ש"ע. ידיות מסדרת    ZHמק"ט  

 גוון עפ"י בחירת האדריכל.  

 פרזול: צירים ומסילות תוצרת בלום או ש"ע. 

 עבודות מסגרות  06.06

 שיקום מעקות מדרגות 06.06.1

והגנה על המדרגות  תחילת טיפול במעקות  כיסוי  ,  המדרגות רק לאחר השלמת 

 ובאישור המפקח.  ,  00.04כמפורט בסעיף 

 הסרת החלודה תתבצע בגירוד במברשת פלדה. 

 השלמת חלקים חסרים תבוצע בהתאמה לפרט קיים.  

צבע    צביעה בהמרטון טמבור או שווה ערך, כולל שכבת יסוד, הכל עפ"י מערכת

 להוראות היצרן. מושלמת ובהתאם 
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   אינסטלציהעבודות  - 07 פרק

,  16, 07"מפרט הכללי לעבודות מים, ביוב, תיעול" בין משרדי, פרקים  -מפרט טכני זה מהווה השלמה ל

 . 5281מהדורה האחרונה ותקן הירוק   –והל"ת   1205, ת"י 57-ו 19

רכטר    בית  צפת המכונה  המכללה האקדמית  של  ישן  למבנה  אינסטלציה מתייחס  למערכות  זה  פרק 

ת לימוד וחדרי בדיקות(, המבנה הינו מבנה קיים הבנוי משתי קומות  )מבנה אשר משופץ ומוסב לכיתו

 וקומת מרתף בהתאם למתואר בתכניות. 

כל הכתוב במפרט טכני זה יילקח בחשבון ע"י הקבלן בעת מתן ההצעה לביצוע העבודה וייחשב ככלול  

 בשכר ההסכם. 

להעיר את תשומת לבו של המפקח  * בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים, על הקבלן  

 לפני ביצוע העבודה. 

 

 תנאים כלליים  07.01

התקנים    וכל  המצורפות  לתוכניות  בהתאם  תבוצענה  סניטרית  אינסטלציה  עבודות 

 הרלוונטיים, להוראות אשר תינתה במקום ע"י המפקח ולתיאור טכני זה.   

ותוכניות לביוב והספקת    והוראות  על הקבלן לבצע את העבודות הנ"ל בהתאם לדרישות 

)הל"ת(, תקנות התכנון והבניה,  מים וכן יועץ בטיחות בהתאם להוראות למתקני תברואה  

מתקני מים וביוב של הועדה הבין משרדית בהוצאתם   –המפרט הכללי למתקני תברואה  

 האחרונה מעודכנת ליום הגשת הצעת הקבלן. 

כל התקנים הישראלים הנוגעים לעבודה זו מחייבים את הקבלן גם אם אין התאמה בינם  

 ובמפרט הטכני. לבין התכניות ובאם אין להם ביטוי בתכניות 

עבודה   מנהל  קבוע  באופן  במקום  להחזיק  הקבלן  על  גבוהה.  ברמה  יהיה  העבודה  ביצוע 

 אינסטלטור מנוסה אשר יהיה מוסמך לקבל את הוראות המפקח.  /

אשר   החומרים  סוגי  בכל  הישראלי  התקן  לדרישות  העונים  מעולה  מטיב  יהיו  החומרים 

 עבורם קיים תקן של מכון התקנים הישראלי.

היצרים/הספקים*   יוגשו    שמות  זה  מיוחד  במפרט  ו/או  הכמויות  בספריית  מוגדרים 

 ויאושרו ע"י היועץ! 

הקבלן ימסור למפקח אישורים של מכון התקנים וכו' על טיב החומרים כפי שיידרש. אין  

 אישורים אלו משחררים אותו מאחריותו לטיב החומרים.

דוגמאות ממוצרים קודם שיורכבו בבניין, הדוגמאות  על הקבלן למסור לאישור המפקח  

 מתוך רשימת הציודים שהוגדרה.  –יישארו אצל המפקח עד גמר העבודה 

כל העבודה תיבדק ע"י המפקח והיועץ. כל ההוצאות הקשורות בבדיקות אלו תהיינה ע"ח  

 הקבלן והן תחשבנה ככלולות במחירי הסעיפים השונים ברשימת הכמויות 

 רשאי לפסול כל חומר ו/או עבודה שלא יעמדו בבדיקות. המפקח 

ולהתקין את  על הקבלן לדאוג להכנת החריצים והחורים בתוך חלקי הבטון של המבנה 

יציקת   לפני  אינסטלציה  עבודות  לביצוע  הדרושים  האביזרים  או  השרוולים  הצינורות, 

 בטונים הכל בהתאם לתוכנית.    

מודים או חלקים אחרים של המבנה ללא אישור בכתב אין הקבלן רשאי לחצוב בקירות, ע

 מאת המפקח. 
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 חריצים וחורים שלא יוכנו ע"י הקבלן יחצבו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

מעבודת   כחלק  פיברגלס  רשת  ובציפוי  בבטון  יבוצע  החריצים/מעברים  וסגירת  מילוי 

 הצנרת וכלול במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בגינם בנפרד.  

 העבודה הינו  לפי כתב כמויות מצורף בהתאם להוראות המפקח והיזם.  המחיר של •

ע"י האביזרים התקניים ו/או    –  עבודות איטום מעברי הצנרת )אנכיים ואופקיים( נגד אש •

 מאושרים ע"י מכבי אש הינם חלק בלתי נפרד מעבודות האינסטלציה.  

 תיאור מערכות בבניין  07.02

 מערכת אינסטלציה סניטרית. 

 כיבוי אש רגילה פנים וחוץ. מערכת  (1

 מערכת ניקוז מרזבים וניקוז מזגנים המתוכננים. (2

 כולל התחברויות לתשתיות ציבוריות.  –מערכות מים וביוב חוץ  (3

 צנרת מים והרכבתה  07.03

 להלן פרוט מרכיבי מערכת הספקת מים לפרויקט:  

מערכת הספקת מים: מערכת הזנת המים הראשית ומערכות כיבוי אש יבוצעו מצנרת  (1

 . בטון פנים. 3APC   5/32בלי תפר או צינור פלדה   40  –מגולוונת סקדיאול 

 מערכת לתצרוכת רגילה תבוצע ע"י צינור רב שכבתי סופר פייפ כמו תוצרת פקסגול.  (2

 צנרת מים ראשית ולכיבוי אש 07.03.1

עד   למים  "הצינורות  פלדה    6קוטר  צינורות  לתוכניות  בהתאם  יהיו  כולל 

בלי תפר עם הברגה תוצרת "אברות"    A  –  ASTM  53–  40סקדיראול    מגולוונים

במחברי   או  התיכון"  "מזרח  גלוי,  QICK COPEאו  באופן  תהיה  הרכבתם   .

ואחרי בדיקת  בתקרה אקוסטית ו/או בקיר ורצפה בתוך חריצים מכוסים בבטון  

 לחץ. 

ה  ציפוי חרושתי  כל הצנרת  ו/או בקרקע( תהיה עטופה  )במילוי  מותקנת במבנה 

 . APC-GALשכבתי מפוליאתילן שחול דוגמת -דו

 אין לכופף צינור בשום מקרה. יש להשתמש אך ורק בפיטינגים.

 הזנת מים לכלים סניטריים: 07.03.2

 או מולטיגול,.  SPצנרת המים הינה מערכת 

 המים.חובה להביא אישור מעבדה לתקינות מערכת  .א

 חובה להביא אישור בדיקת שדה, כולל אחריות בכל המבנה.  .ב

 :כיסוי הצנרת. 3א

בדיקת   שבוצעה  לפני  אביזרים  ו/או  צנרת  וכד'  ריצוף  טיח,  בבטון,  לכסות  אין 

  10לחץ וכל יתר הבדיקות הדרושות למסירת המערכת. ניתן לבטן קטעים של עד  

מקומה בזמן בדיקת לחץ.  ס"מ של צינורות ללא אביזרים לצורך אחזקת צנרת ב

מיד עם גמר הבדיקות יש לכסות את כל הצנרת בבטון )או בכיסוי מחומר אחר  

 על מנת למנוע פגיעות בצנרת(.
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 התקנת צנרת בקרבת קבועות סניטריות  .1ב

 אין להתקין צנרת לאספקת מים חמים וקרים מאחורי גוף הקבועה או מתחתיו. 

 

 קירות גבס   .2ב

ההתקנה מאחורי לוחות גבס מחייבת עיגון הצינורות בעזרת תפסניות פלסטיות  

אחרות   טפסניות  או  היצרן  ע"י  המסופקות  "קומבי"  או  "אומגה"  מסוג 

מתאימות. המרחקים בין האיגונים צריכים להיות במרחק סביר אך לא יותר מ  

ינור בעזרת  מטר בין כל עיגון. במעבר בתוך קורות מתוכננות יש להגן על הצ   1  –

 צינור מתעל. 

הלוח   את  היטב  לחזק  יש  לקורה.  קורה  בין  מסיבי  בלוח  יאוגנו  לברז  תושבות 

 לקורות החיזוק. 

 

 בדיקות ודרישות למסירת המערכת 

 כללי  .א

כל   גמר  לאחר  תבוצע  וקרים  חמים  מים  להספקת  המערכת  מסירת 

בדיקות   של  תוצאות  על  מבוססת  המערכת  מסירת  השרברבות.  עבודות 

 ת, בדיקות פעולת המערכת ובדיקת לחץ. חזותיו

 בדיקה חזותית  .ב

בדיקה חזותית של כל הצנרת, חיבורים ואביזרים תבוצע לפני בדיקת לחץ  

 כדקלמן:  

בודקים   זה.  למפרט  הביצוע  התאמת  את  בודקים  ההתקנה  גמר  לאחר 

חוזק החיבורים והאטימות במחברים השונים ואת הביצוע הנאות של כל  

לכל  הכיפופים   מוחלטת  התאמה  לוודא  יש  בצנרת.  פחיסות  למניעת 

 הדרישות המפורטות בהוראות אלו. 

 בדיקת פעולת המערכת  .ג

צריכה   נק'  לכל  יגיעו  המים  כי  ולוודא  במים  המערכת  את  למלא  יש 

 בספיקה ולחץ הנדרשים. 

 ביצוע בדיקת לחץ  .ד

לחץ   בדיקת  התקנתה.  שנסתיימה  מערכת  לכל  לחץ  בדיקת  לערוך  יש 

 בצע מיד עם סיום ההתקנה.  יכולה להת

אטמ'    12הבדיקה תעשה במים בטמפרטורת הרשת הרגילה. לחץ הבדיקה  

 שעות.   24למשך 

 בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים ויידחה ממנה כל האוויר.  

 יש לגשר בין מע' קרים לחמים ע"מ לבצע בדיקה אחת ביחד. 

שבין   השסתום  וייסגר  הדרוש  הבדיקה  ללחץ  הלחץ  יועלה  מכן  לאחר 

משאבת הלחץ והרשת הנבדקת. המערכת תחשב כעומדת בדרישות באם  

 שעות לא ירד הלחץ ולא נתקבלו כל דליפות במערכת.  24במשך 

עם   לחץ  שעון  להשאיר  יש  הבדיקה  של  בסיום  עד    10לחץ  לפחות  אטמ' 

 חיבור הבניין לרשת המים. 
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 לאחר הבדיקה  .ה

לאחר הבדיקה יש לדאוג שהצנרת תחובר לרשת האספקה ותישאר תחת  

לחץ במשך כל שלבי הבנייה. השארת הצנרת תבטיח שבמקרה וייגרם נזק  

לצינור, יאותר מקום הנזק בעוד מועד ואפשר יהיה לתקנו מידית וע"י כך  

 ונזקים במשך הזמן.   ימנעו הפתעות

וחיטוי   .ו שטיפה  לבצע  יש  והחזותיות  ההידראוליות  הבדיקות  בגמר 

 באמצאות חברה מאושרת ע"י משרד הבריאות. 

 

 ביצוע תיקונים לאחר הבדיקה

 התיקונים יבוצעו באחת משלוש הצורות בלבד: 

חיזוק מחברים רופפים במקרה של דליפה בנק' החיבור, עקב חיזוק בלתי   .א

 מספיק. 

העין במקרה של נזילת בין ה"עין" והצינור )יש להקפיד שהצינור  החלפת   .ב

 יגיע עד קצה ה"עין"(. 

או   .ג חשופה  הצינור  של  חיצונית  שכבה  )כגון:  פגום  צינור  קטע  החלפת 

 "נקע" בצינור וכד'(. 

 בגמר כל תיקון או שינוי בצנרת יש לבצע בדיקת לחץ חוזרת.

 

 מזגנים ומרזבים צינורות דלוחין, שופכין, ביוב וניקוז  07.03.3

התחתונה   הקומה  מרצפת  עוברות  והחדשות  לביטול  הישנות  המבנה  תשתיות 

כאמור   ירדו  וצמ"גים  ניקוז  הביוב,  תשתיות  בפיתוח,  לצנרת  ומשם  למרתף 

להיערך   הקבלן  על  המרתף,  דרך  הישנות  לתשתיות  סמוך  ו/או  חדש  בתוואי 

 לעבודה בחלל מוקף, צפוף וללא גובה ראש. 

 לויות הנוספות עבור עבודה מסוג זה כלולות במחירי היחידה רואים את כל הע 

 צינורות דלוחין וניקוז מזגנים

פוליפרופילן   צינורות  יהיו  גלויים  או  במילוי  אוורור  ו/או  דלוחין  צינורות 

העומדים בפני טמפרטורה גבוהה בקוטר הנדרש  בתוכניות שיעברו בשיפוע לכוון  

על הקיר   גלוי  דלוחין  צינור  יש לצבוע  היציאה.  ווים שאותם  ע"י  יש לחזק קיר 

כרום   וציפוי  תברוג  אביזרי  יהיו  דרנג'  אביזרי  עליון.  צבע  ופעמיים  במיניום 

הקיר    VIEGAתוצרת   חיבור  לכיסוי  כרום  ציפוי  עם  רוזטה  כולל  "אורגל" 

 מפליז. 

תוצרת   מפליז  מרובעים  יהיו  ריכוז  ולקופסאות  תופיים  למחסומים  מכסים 

נקין". צנרת בתוך הקיר או בתקרה אקוסטית, תהיה צנרת  מי-"מפה" או "צוקר

"קוסטילן"(   או  מובילית"  או  "גבריט"  )תוצרת  גבוהה  בצפיפות  פוליאתילן 

 מותקנת לפי הנחיות היצרן. 

ס"מ    10צנרת מותקנת מתחת לבנין תהיה פוליאתילן בצפיפות גבוהה עם עטיפה  

 בטון מזוין מסביב. 

 



 294מתוך  146עמוד 
 

 צינורות שופכין 

מצנרת   יהיו  ואביזריהם  גלויים  אוורור  ו/או  שופכין  צינורות  , HDPE  כל 

VALC 

צינורות שופכין העוברים בתוך הקיר, בתקרה אקוסטית או בחלל טכני ומתחת  

. צנרת מותקנת מתחת לבניין   HDPEלרצפה לכוון שוחות ביוב יבוצעו מצינורות 

 אם להנחיות היצרן. ס"מ בטון מזוין מסביב מותקנת בהת 10תהיה עם עטיפה 

צנרת מותקנת בסביבה חשופה לפגעי ושינוי אקלים תהיה עם הגנה מפני קרניים  

 (. U.Vאולטרה סגול )

 :  לתשומת ליבו של הקבלן

מצינור   ביוב  צינור  להתקין  אקוסטי  HDPEיש  בידוד  הנדרש    עם  מקום  בכל 

ו/או הנחיות ופרטים של יועץ אקוסטיקה ו/או לפי    לעמידה בתקנים הרלוונטיים

 בחירת האדריכל/מפקח. 

 מערכת שופכין ודלוחין מצינורות ואביזרים מפוליאתילן 

צינורות פוליאתילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה  

HDPE  50/2  499והצעת הרויזיה לת"י  8075המתאים לתקן דין . 

 (.  1,2)חלקים  19535ת והאביזרים יתאים לדרישות תקן ייצור הצינורו

 חיבורים 07.03.3.1

אחת   תהיה  לאביזר  צינור  בין  או  לצינור  צינור  בין  החיבור  שיטת 

מספר   לשלב  ניתן  הרשת  בבניית  אולם  להלן,  המפורטות  מהשיטות 

צינורות   יצרן  של  ההנחה  להנחיות  תתאים  שהמערכת  בתנאי  שיטות 

 פוליאתילן קשיח:

 ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך תוצרת "גבריט". חיבור ע"י  .א

 חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי.  .ב

 חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי.  .ג

)מחבר   .ד אלסטומרי  אטם  עם  ארוך  שקוע  מחבר  ע"י  חיבור 

 התפשטות(. 

 חיבור ע"י מחבר מתוברג עם אטם אלסטומרי.  .ה

 חיבור ע"י אוגנים עם אטם אלסטומרי.  .ו

היינו  החיבור   גבוהה  בצפיפות  מפוליאתילן  הצינורות  ברשת  השכיח 

החיבור ע"י ריתוך פנים. השימוש בחיבור יהיה מותנה בדרישות התקנה  

)חיבור התפשטות, חיבור ענפים באתר, מעבר לחומרים אחרים, חיבור  

 למכשירים וכו'(. 

אופן החיבור בין צינורות פוליאתילן קשיח לצינורות מחומרים אחרים  

 עפ"י הנחיות יצרן צינורות הפוליאתילן הקשיח. יעשה 

 התקנה  07.03.3.2

ת"י   ה.ל.ת.  לדרישות  תתאים  קשיח  פוליאתילן  צינורות    1205התקנת 

 והנחיות היצרן.
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 שליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינור  07.03.3.3

 אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. 

 האפשריים:יש להבדיל בין שני אופני ההנחה  

 הנחה גמישה  .א

 הנחה קשיחה  .ב

כל קטע צינור יונח עפ"י הנחיות בתוכניות ובהתאם להוראות ההתקנה  

 של היצרן.  

התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות ההתקנה המפורטת של  

 היצרן.  

אש  מחסום  להתקין  צריך  אש  התפשטות  למנוע  יש  בהם  במקומות 

 תיקני )לפי הנחיות של יועץ בטיחות(. 

 להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע מחוץ לבניין עד לשוחה הראשונה: 

בהתאם   וישרה  יציבה  תחתית  בעלות  חפורות  בתעלות  תונח  הצנרת 

לשיפוע הנדרש. הצינור יונח על מצע חול זיפזיף נקי )ללא אבנים, רגבי  

ס"מ לפחות, מהודק היטב.    15עפר קשים או חומרים אורגניים( בעובי  

אביזרים   בו  להבטיח  במקום  ע"מ  במצע  גומחות  לחפור  יש  בולטים 

המילוי   יבוצע  הצינור  הנחת  אחרי  הצינור.  אורך  לכל  מלאה  תמיכה 

זיפזיף נקי כנ"ל, בשכבות של   ס"מ כ"א, מהודק היטב    10הצדדי בחול 

 בעזרת כלי ידני.  

מתחת   חללים  יושארו  שלא  חשוב  הצינור.  גב  גובה  עד  יבוצע  זה  מלוי 

ס"מ לפחות מעל    30באה, חול נקי כנ"ל עוביה  לצינור. שכבת המילוי ה

גב הצינור, הידוק החול בהרטבה. בהמשך יש למלא את החפיר בחומר  

כיסוי ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגום בצינור. הכיסוי  

יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג  

 ASTM  –  1557הידוק מעבדתי )לפי  מהצפיפות המרבית ב  98%לפחות  

 (.  Dאו  Bבדיקה 

ס"מ מעל גב הצינור ניתן להשתמש בהידוק מכני.    50אחרי הכיסוי של  

לכבישים,   מתחת  למעט  טבעית,  בקרקע  להשתמש  ניתן  חפיר  לכיסוי 

 מדרכות ורחבות, בהם יהיה מילוי מצע בלבד כנדרש בפרק הרלוונטי. 

מ' כאשר הצינור מונח במקום    0.5יהיה  הכיסוי המזערי מעל גב הצינור  

מ' כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת    -0.8בו אין כל תנועת רכב ו

על   להגן  יש  אלה  כיסויים  להגיש  ניתן  לא  וכאשר  קלה,  רכב  תנועת 

מזוין   בבטון  עטיפתו  ע"י  עפ"י    10הצינור  כנדרש  לפחות,  מסביב,  ס"מ 

 הוראות היצרן.
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בצ פוליאתילן  צנרת  יעשה  חיבור  מבטון  בקרה  תאי  על  גבוהה  פיפות 

באמצעות   יבוצע  התא  דופן  דרך  צינור  מעבר  גמישות.  המאפשר  באופן 

 שרוול עם טבעת אטומה מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות היצרן. 

 :בניית רשת הצינורות

. הרשת  1205בניית רשת הצינורות תעשה בהתאם להוראות ה.ל.ת. ות"י  

טרומי רשת  מקטעי  באתר  מלאכה  תבנה  בבתי  יבוצעו  אשר  )ענפים(  ים 

מורשים ע"י היצרן. בנית הרשת באתר תבוצע ע"י גורם שקיבל הסמכה  

 מתאימה מטעם היצרן.  

סמך   על  תעשה  באתר  והרכבתם  )ענפים(  הטרומיים  הקטעים  ביצוע 

ע"י   ויאשרו  הקבלן  ע"י  שיוכנו  )איזומטריה(  מפורטות  ביצוע  תוכניות 

 המפקח. 

 : אחריות –שרות שדה 

ו/או   גבוהה  פוליאתילן בצפיפות  הקבלן מתחייב שהיצרן/יבואן אביזרי 

להתקנת   הבניה  באתר  והפיקוח  הייעוץ  את  יספקו  המוסמך  נציגם 

קטעים טרומיים וחיבורם וכן בדיקת אטימות לפי ה.ל.ת. הקבלן מחויב  

להשתמש בשירותים הנ"ל ולקבל תעודת אחריות של היצרן או של נציגו  

שנים תחול על טיב החומר והעבודה ותימסר    10  -האחריות להמוסמך.  

 למזמין העבודה לאחר אישור סופי של שלמות המערכת. 

צינור   ❖ מלאכה  מבית  להביא  הקבלן  סגור   HDPEעל  לחיבורים  הכנות  עם 

 בפקק מולחם שיפתח בתהליך העבודה.   

 כלים סניטריים  07.03.5

מתוך   הפרוט  פי  על  ואביזריהם  הסניטריים  הכלים  ולהרכיב  לספק  הקבלן  על 

רשימת הציוד שהוגדר בכתב הכמויות. הכלים יהיו מחרס לבן או צבעוני מסוג  

האביזרים,   הכלים,  וכל  אובליים  כיורים  כולל  ושברים  מפגמים  נקיים  מעולה, 

בהתאם לתקן עם  ארמטורות כפי שהוגדרו בכתב הכמויות וכו' יהיו מסוג מעולה 

ירוק   תקן  לפי  במים:  חסכון  לפי    5281אביזרי  ומותקנים  היצרן  של  סימון  עם 

 הנחיות היצרן ופרטים של אדריכל. 

והארמטורות הכלים  כל  כרום.  מצופה  מפליז  יהיו  לאישור    הארמטורות  יוגשו 

ונציג מבית רכטר. על הקבלן לקבל אישור   יועץ אינסטלציה המפקח  האדריכל, 

 לפי הזמנתם.  –בכתב מהגורמים הנ"ל 

במברשות פלדה ביד או מכנית ויצבעו    ינוקוכל החלקים הגלויים העשויים ברזל,  

 .בצבע שמןבצבע יסוד ופעמיים 

ותי נכים, ברזי פרח, כיורים,  אסלות יהיו אסלות מונחות, אסלת נכים לתאי שיר

 כיורי מטבח באיכות טובה, הכלים יהיו  באיכות טובה ובעלי תו תקן. 
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 מערכת לחימום מים  07.03.6

מערכת חימום מים על ידי דודים חשמליים, או כל מערכת אחרת שתבחר על ידי  

 המזמין. 

המערכות יותקנו לפי המקום בתכניות אדריכלות ויועץ אינסטלציה. הדוד יהיה  

ל תו תקן ישראלי, מדוודים סוג א עם ציפוי פנימי אמייל, בטיב מעולה, כולל  בע

, כולל ברז ניתוק בקוטר " ¾  691בידוד פוליאוריטן ומעטפת פח צבוע לפי ת"י  

ושסתום חד כיווני " ¾ וברז בטחון. )כמו כן, צינורות ניקוז מברז בטחון(, לרבות  

 ברז "טרמוסטטי". 

 חימום מהיר ותקני. הדוד יכלול תרמוסטט וחמם ל

 שנים לפחות.  5 –תקופת האחריות על המערכת 

 הערות:

 לתשומת לב הקבלן:

רעש   .1 הופעת  המונעת  בצורה  המרכיבים  וכל  המערכת  את  להתקין  יש 

 בהתאם לתקנים אקוסטיים.

 הצנרת תועבר דרך הקירות באמצעות שרוולים גמישים. .2

מונוליט .3 להתקין  למבנה    יש  בכניסה  מים  הספקת  בקווי  חיוץ(  )אביזר 

 בהתאם לקוטר הצינור( לצורך מניעת קורוזיית הצינורות.  –)קוטר חיוץ 

תקן   .4 ע"פ  אש  עמידי  בחומרים  יאטמו  אש  קירות  דרך  צנרת  מעברי 

 ואישור יועץ בטיחות. 

או מולטיגול מבודדת     SPצנרת הספקת מים חמים על הגג תהיה צנרת   .5

מים   צינור  רוטופלסט  )גם  ע"י  הנחיות    –מ"מ    19קרים!(  לפי  מותקנת 

 היצרן. 

 

לפי הנחיות היצרן והגדרות    –עם סיום התקנת המערכת תתבצע שטיפה וחיטוי   07.03.7

וחיטוי כלולים במחירי סעיפי    –בהל"ת. לא תשלום תוספת עבור הנ"ל   שטיפה 

 כתבי הכמויות! 
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 ריזה  כ , גילוי אש , תקשורת, עבודות חשמל  - 08 פרק

 :תיאור תמציתי של העבודות  09.00

 תעלות., כוח, חשמל, ביצוע אינסטלציה להזנות חשמל וכנדרש כל נקודות התאורה .א

 אספקה והתקנה של לוחות חשמל.   .ב

 אספקה והתקנה של גופי תאורה.  .ג

 אטימה בפני מעבר אש לפי הוראות יועץ בטיחות.  .ד

 ביצוע השוואת פוטנציאלים מושלמת במתקן.  .ה

 (. 3וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י בודק חשמל פרטי )סוג  הזמנה   . ו

ארון   .ז ועד  הקצה  מנק'  אחודה(  )תקשורת  מושלמת  מחשבים  תקשורת  נק'  ביצוע 

 התקשורת. 

יועץ   .ח ע"י  כנדרש  הנדרשים  האביזרים  על  לרבות  כבאים  פנל  של  והתקנה  אספקה 

 בטיחות. 

מאושר של מת"י    הפעלה של כלל המערכות לרבות ביצוע אינטגרציה והעברת דו"ח .ט

)לפי   מאושרת  מעבדה  אש    -  536הוראה  או  בטיחות  מערכות  הפעלות    –משטר 

 אינטגרציה או לפי משטר הפעלות של יועץ בטיחות(.

לתקן   .י בהתאם  אש  גילוי  מתקן  מת"י   3חלק    1220ביצוע  אישור  בגמר    לרבות 

 העבודה. 

 ביצוע מתקן כריזה משולבת בגילוי אש.  .יא

 .AS-MADEהפעלה ומסירת המתקן כולל תיק מתקן  .יב

 אחריות לפעילות תקינה של המתקן למשך שנה.  .יג

 פירוק מתקן חשמל קיים.  .יד

 

 תנאים כלליים  09.01

 דרישות סף: 08.01.0

 ומעלה בענף החשמלאות. 1 -על הקבלן להיות בעל סיווג א'

 חשמלאי בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המתקן. כל העבודות יבוצעו ע"י 

 על הקבלן להגיש רשימת ממליצים כולל אנשי קשר וטלפונים. 

 המיוחד  תחום המפרט 08.01.1

,  העבודות תבוצענה בהתאם למהדורות האחרונות של חוק ותקנות בנושא חשמל

הישראליים האירופים  ,  התקנים  או  /ו VDE, IEC, EIA/TIAוהתקנים 

ISO.UL  . 

https://www.gov.il/he/departments/policies/directive_536
https://www.gov.il/he/departments/policies/directive_536
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כהשלמה למפרט הכללייש   זה  מיוחד  ולכתב הכמויות  ,  לראות מפרט  לתכניות 

ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות אין זה מן ההכרח שתמצא  

 .את ביטויה הנוסף במפרט זה

למפרט בהתאם  המתקן  את  לבצע  הקבלן  הכמויות,  על  לתקן  ,  לתכניות,  לכתב 

החשמל,  הישראלי חברת  ה,  הוראות  כל  הנוגעות  ואו  המוסמכות  רשויות 

לקבל  . בעבודה עליו  במתקן  שינויים  להכניס  הקבלן  יציע  עבודתו  כדי  תוך  אם 

החשמל המתכנן  אישור  הביצוע.לכך  גמר  תכנית,  עם  להכין  הקבלן  כפי  " על 

העתקים" שבוצע בשלושה  למהנדס  מיקום  ,  ולמוסרה  של  מפורט  סימון  תוך 

  . הנחת הצנרת וזה בחתימת מודד מוסמך

 והספקת חומרים ביצוע העבודה 08.01.2

. תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המתכנן,  העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות

 (.אם לא סומן אחרת)הקבלן יספק את כל הציוד והחומר הדרוש

החשמל כל  ,תאורה,  מתקן  כולל  נלווים  ומתקנים  וטלפונים  תקשורת  מערכות 

הרשות בידי המהנדס לספק  . יידרשוחומרי העזר להשלמת האינסטלציה ואשר  

והציוד החומרים  בהתאם  . בעצמו  להורדה  המחירים  ייחשבו  זה  במקרה 

היטב   לעיין  הקבלן  על  של הקבלן  בכתב הכמויות  ליחידות המחירים הכתובות 

בכל   לעיין  עליו  וכן  הדרושים  החומרים  על  הפרטים  כל  את  ולקבל  בתוכניות 

 . הגורמים המעניינים לקביעת המחירים

 בתוכניות  שינויים 08.01.3

בתוכניות בכך,שינויים  צורך  יש  של  ,  באם  בהסכמתו  ורק  אך  להיעשות  יוכלו 

התוכניות  . המהנדס להשלמת  נוספות  תוכניות  להוסיף  המהנדס  רשאי  כן  כמו 

הכמויות  . הקיימות בכתב  כמו  המחירים  אותם  בתוקף  יישארו  זה  במקרה 

 . והמחירים המקורי המצורף

 טיב החומרים  08.01.4

י המהנדס לפני בצוע  "והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר ויאשרו עכל החומרים  

ישראלי. העבודה תקן  לגביהם  קיים  אשר  בחומרים  שימוש  של  מקרה  ,  בכל 

המהנדס  . י מכון התקנים הישראלי"ישתמש הקבלן אך ורק באלה המאושרים ע

של   יחידה  או  פריט  כל  על  הישראלי  התקנים  מכון  של  אישור  לדרוש  רשאי 

 . הציוד ולא להסתפק באישור כללי של הטיפוסהחומר ו

התקנים מכון  בדיקת  על  ההוצאות  ויהיו,  כל  הקבלן,  במידה  על  על  . תחולנה 

האביזרים ויתר חלקי המתקן  . הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים

העבודה בצוע  לפני  אישורם  לעמוד  . לשם  המוצר  או  החומר  חייב  מקרה  בכל 

ו המפרט  תואו  /בדרישות  מדרישות  גבוהות  אלה  אם  המיוחד  . תקן-המפרט 

ע תבוצענה  מקצועיות  בקביעות  "עבודות  העוסקים  מומחים  מקצוע  בעלי  י 
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בכל  . במקצועם מתאימים  חרושת  ובבתי  משנה  בקבלני  להיעזר  הקבלן  על 

המיוחדות עבודתו,  העבודות  של  הרגיל  בתחום  אינם  המהנדס  לדעת  . אשר 

שאינם מתאימים  ,  'יצרן וכד,  המהנדס לפסול כל עובדבמקרים מסוג זה רשאי  

העבודה לביצוע  והחלקים  . לדעתו  האביזרים  וביצוע  בייצור  יתחיל  לא  הקבלן 

במידה והקבלן יידרש  . הנלווים עד לקבלת אישור המהנדס לדוגמאות אשר הגיש 

 -: הערה. יגיש זאת ללא תוספת במחיר,להגיש דוגמא נוספת לאישור של אביזר

המפ לעילכל  הרלוונטיים – ורט  היחידה  במחירי  אישור  . כלול  את  לקבל  יש 

המהנדס יהיה הפוסק  . ודוגמת כל האביזרים הסופיים ,  סוג,  המהנדס לגבי צבע

הקבלן מתחייב  .  האחרון המכריע בכל שאלות איכות הביצוע ואיכות החומרים

ולשנות ומענות  טענות  ללא  המהנדס  של  הכרעתו  את  לתקן  ,  לפרק,  לקבל 

להתקין מחדש כל חלק עבודה שיפסל על ידי המהנדס בכל זמן שהוא עד קבלתן  ו

תמורה   ללא  וזאת  המהנדס  של  המוחלטת  דעתו  להנחת  העבודות  של  הסופית 

 . נוספת

 ציוד מוצע 08.01.5

 סדרה.\על הקבלן הזוכה למלא את טבלת הציוד המוצע כולל שם היצרן + דגם

 ומנהל הפרויקט. אין להזמין ציוד כלשהו ללא אישור בכתב מהמנדס 

 לא יבוצע תשלום בגין ציוד אשר סופק לאתר ללא קבלת אישור בכתב מראש.

 

 AS MADEתוכניות עדות ועדכון תוכניות לאחר ביצוע , ספר המיתקן 08.01.6

הכללי המפרט  של  המוקדמות  במפרק  האמור  העדות  ,  למרות  תוכניות  הכנת 

ישולם   ולא  ביצוע המתקן  במחיר  כלולות  בנפרדוספר המתקן  לתשומת   .בגינם 

 או אוטוקד. REVITלב הקבלן התוכניות יבוצעו בתוכנת 

 : עותקים ויכלול 4 -יוגש ב " ספר המתקן" 08.01.6.1

 : ותפעול הוראות הפעלה 08.01.6.2

הוראות לטיפול ואחזקה לכל האבזרים בלוחות כולל הוראות לכיוון  

המאמ של  והגנות  השהייה  יחידות  "זמני  לוויסות  והוראות  תים 

 . הבקרה למיניהן

 לרבות: AS MADE תוכניות 08.01.6.3

 תרשימים חד קוויים של הלוחות   08.01.6.4

ביצוע(  CD) תקליטור  08.01.6.5 לאחר  המעודכנות  התוכניות   AS)  עם 

MADE )  בתוכנתREVIT .מט  בפורRVT+DWG+PDF   הכולל

 . רשימת תוכניות

 . פרטי גופי התאורה ואביזריהם כולל נורות 08.01.6.6

 ;  ספר מיתקן של מערכות נוספות שהותקנו על ידי הקבלן 08.01.6.7
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 ; דפים קטלוגים של כל סוגי הציוד שהותקן 08.01.6.8

מערכת הארקה  , מתח נמוך, מתח גבוה;  חות בדיקה של המיתקן"דו 08.01.6.9

 . ומתקן הגנת ברקים

 מיתקן חשמל.  טופס מסירת 08.01.6.10

 והתקדמות העבודה זמני ביצוע 08.01.7

בנפרד יימסר  העבודה  התחלת  בהתאם  . זמן  יהיה  העבודות  בצוע  קצב 

כל הנזקים  . להתקדמות הקבלנים ואחרים של הפרויקט ולפי הוראות המהנדס

 . מעיכוב בעבודות הנגרמות על ידי הקבלן יהיו על חשבון הקבלן

 י קבלן "ניהול העבודה ע 08.01.8

המוסמכת   הרשות  מן  לתכניות  מחדש  אישור  לקבל  הקבלן  על  בזאת  מוטל 

מהנדס ומן  הביצוע,  המתאימה  תחילת  קיימים  . לפני  העבודה  ובשטח  במידה 

שונים ועיליים  קרקעיים  תת  ומתקנים  את  . צינורות  ויוודא  יבדוק  הקבלן 

  על הקבלן לשמור על. מיקומם המדייק כדי שלא יפגע בהם במהלך ביצוע עבודתו

על הקבלן לתאם  . כשהכול כלול במחירי היחידה,  מתקנים אלה עד לגמר הביצוע

על הקבלן לתאם עם חברת  . את עבודתו עם הקבלנים האחרים העובדים בשטח

,  התקנת צינורות,  החשמל את ביצוע העבודות על ידי חברת החשמל כגון חפירה

כבלים החשמל. הנחת  חברת  עם  התאום  עבור  במחירי  כלול  ,  ל"כנ,התשלום 

 הקבלן  . היחידה השונים

קיימים ולמערכות  לקווים  ידו  על  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  ליבו  . יהיה  תשומת 

לגובה   להגיע  כדי  שונים  בעומקים  לחפור  שעליו  לכך  מופנית  הקבלן  של 

הקיימות ולמערכות  הרשויות  לדרישת  בהתאם  הנדרש  הסופי  על  . האבסולוטי 

מכל   חפירה  היתרי  לקבל  הרלוונטיותהקבלן  בכל  . הרשויות  המערכת  לביצוע 

 . ל כלול במחירי היחידה התואמים"כל הנ. השלבים

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כוח שלו במקום בתור  

עבודה רישיון. מנהל  בעל  יהיה  החשמל  בכיר" קבלן  ומנהל  " חשמלאי  לפחות 

רישיון בעל  במקום  מוסמך" העבודה  יהיה  . ותלפח" חשמלאי  העבודה  מנהל 

 .מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהלתיות וכספיות

 תכולת המחירים  08.01.9

הדרושות   העבודות  ואת  הדרושים  העזר  וחומרי  החומר  כל  את  יספק  הקבלן 

 .כולל תפעולו הניסיוני, בכדי להשלים את המתקן שיהיה מוכן לפעולה

יכללו המחירים את עבודות ההכנה הדרושות כלי העבודהדמי  ,  כן  ,  הובלה של 

הוצאות הנסיעה של הקבלן  ,  שימוש בכלי עבודה ומכשירים. מכשירים וחומרים

,  המחירים יכללו גם את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים(. עובדיו) ואנשיו
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או לעובדים לפי פקודת הפיצויים לעובדים נגד כל מקרה של  / דמי בטוח לקבלן ו

 . קבלןורווח ה,  אסון או תאונה בעבודה

,  כל עבודות בטון' כל האישורים המקודמים לחפירות מחברת החשמל בזק וכד

וכד קונסטרוקציה  עבודות  חצוב,  'הכנת  עבודות  עבור  תוספת  כל  תינתן  ,  לא 

העבודות תכלולנה את כל  . צינורות מגן וכדומה, ברזל, כיסויי פח, קונסטרוקציה

או המשתמעים בהם במפרטים  או  בתכניות  ומוזכרים  אף  ,  הפרטים המופיעים 

 .אם הם לא פורטו וצוינו במפורש

שהם איזה  דעות  חלוקי  של  בהתאם  ,  במקרה  המהנדס  יהיה  האחרון  הפוסק 

 . לתנאי החוזה הכללי

 מדידת כמויות 08.01.10

כל   ללא  בפועל  הבצוע  לאחר  תיעשה  הכמויות  פסולות  מדידת  עבור  תוספת 

בחישוב מחיר עבודות החשמל יש לכלול את כל  . חומרים או פחת מכל סוג שהוא

המשתמע   או  בתוכניות  המצוין  פי  על  זאת  כל  נפרד  תשלום  ללא  העזר  עבודות 

ע ,  מהן דרישות  שידרשו"כולל  המהנדס  חריצים: י  ,  מעברים,  חפירות,  חצוב 

שרוולים שנ ,  התקנת  והחורים  החריצים  הטיח  ) חצבוסתימת  פני  על  הסתימה 

העבודות יבוצעו  . בכל מקום שאלה לא הוכנו מראש( בהתאם להנחיות המפקח

ורצפות,  קורות,  קירות,  בתקרות של  ,  עמודים  המלאה  רצונו  לשביעות  הכול 

 . המהנדס

ו בודק חשמל  ולשאת בכל ההוצאות  " בזק " הקבלן אחראי להזמין את בדיקת 

כולל   ביצוע הבדיקה  עד לקבלת המתקן  הכרוכות  עצמה  הבדיקה  עבור  תשלום 

 . בשלמותו

 תוכניות לביצוע 08.01.11

רשימתה   אשר  שרטוטים  של  שלמה  מערכת  בידו  שתמצא  לדאוג  הקבלן  על 

זה למפרט  ברשותו  . מצורפת  הנמצאים  שהשרטוטים  לכך  לדאוג  עליו  כן  כמו 

(. עקב שינויים העלולים לחול תוך מהלך בצוע העבודה) הנם ההוצאה האחרונה

זוחרי מהוראה  שיידרשו,  גה  השינויים  בהוצאות  לשאת  הקבלן  את  . תחייב 

עם   יחד  הגשתם  לשם  במציאות  שבוצע  כפי  המתקן  של  תוכניות  יכין  הקבלן 

המתקן לבדיקת  המתקן  . בקשתו  של  תוכניות  תשלום  ללא  הקבלן  ימסור  כן 

 %10  ללא מסירת תכניות אלה יעוכב תשלום של (. סטים 3) המבוצע למהנדס 

 .עבודהמערך ה

 לחומרים וציוד אחריות הקבלן 08.01.12

העבודה   על  מיום קבלת המתקן  שנה אחת  לתקופה  עליו אחריות  יקבל  הקבלן 

מספק שהוא  במתקן  . והחומרים  להתגלות  העלולים  והקלקולים  הליקויים  כל 

הנ  התקופה  מתאים  "במשך  זמן  תוך  חשבונו  על  לתקנם  חייב  הקבלן  יהיה  ל 
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ע  המהנדס"שיקבע  העבודה. י  בצוע  על  אינם  ,  הפיקוח  ואישורה  בדיקתה 

ל חלה גם על מערכות זרם  "האחריות הנ. ל"משחררים את הקבלן מהאחריות הנ

 .חלש

 ועודפי עפר סילוק פסולת 08.01.13

אל  ,  לשטח האתר  או חציבה וכל הפסולת יסולקו אל מחוץ/עודפי עפר מחפירה ו

העודפים הנם באחריותו  ,  השגת האישור. מקום שפיכה מאושר וסילוק  הובלה 

 . המלאה של הקבלן ועל חשבונו

 לגורם אחר  מסירת עבודה 08.01.14

אחר   לאדם  או  משנה  לקבלן  ממנה  חלק  או  העבודה  את  למסור  לקבלן  אסור 

כוחו בא  או  מהמהנדס  בכתב  לכך  מוקדמת  הסכמה  לקבל  האיסור  . מבלי 

גופי התאורה ומערכת זרם  ,  גם לגבי היצור ואספקה של לוחות חשמל  מתייחס

חשמל. חלש לוחות  של  מוכרים  יצרנים  של  רשימה  להגיש  הקבלן  גופי  ,  על 

התאורה וכדומה ועליו לקבל אישור על כל אחד מהם מאת המהנדס לפי הזמנת  

 . הציוד עצמו

 אחריות לנזקים אנשים וציוד הגנה על העבודה  08.01.15

במשך  ,  בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות שביצע  על הקבלן לנקוט

בפני כל נזק העלול להיגרם  ,  כל תקופת הביצוע ועד למסירה הסופית של העבודה

במיוחד ינקוט הקבלן  '. מי תהום וכד,  שמש,  רוח,  שיטפון,  על ידי מפולת אדמה

אחר   מים  מקור  כל  מפני  או  גשמים  מפני  להגנה  הדרושים  מי  אמצעים  לרבות 

לבצע. תהום הקבלן  לצורך,  על  מים ,  בהתאם  זמניות  ,  שאיבת  תעלות  חפירת 

המים וסתימת  ,  לניקוז  הגשמים  עונת  במשך  תקין  במצב  החפירה  החזקת 

. ל כלולות במחירי היחידה"כל עבודות העזר הנ. החפירות לפני מסירת המתקן

הנ מהגורמים  כתוצאה  שייגרם  נזק  אמצ,  ל"כל  נקט  הקבלן  אם  הגנה  הן  עי 

כן עשה  לא  אם  והן  דיחוי,  נאותים  ללא  הקבלן  ידי  על  חשבונו  ,  יתוקן  על 

המהנדס של  המלאה  רצונו  נזקים  . ולשביעות  או  נזק  כל  עבור  אחראי  הקבלן 

כ אחראי הקבלן על נזק  "כ. או רכוש. י עבודתו או פעולותיו לאנשים"שיגרמו ע

ע הוא  לעבודתו  בשטח"שיגרם  אחרים  קבלנים  יינז. י  שהוא  אם  כל  חלק  ק 

 . מעבודתו יהיה עליו להחליף את החלק על חשבונו

 רכוש/  ביטוחים שבאחריות הקבלן לעובדים 08.01.16

עובדיו את  לבטח  הקבלן  וכן  ,  על  העובדה  סיכוני  כל  בפני  עבודתו  וכלי  רכושו 

על הקבלן לקבל אישור  . בהיקף אשר יידרש על ידי המהנדס,  פגיעה בצד שלישי

וסוג   היקף  על  ידרשוהמפקח  אשר  נוסף  ,  הבטוחים  תשלום  כל  לקבלן  יגיע  לא 

 . ל"כתמורה לבטוחים הנ
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 בהיקף הכמויות הגדלה / הפחתה 08.01.17

בכתב   המתוארות  הכמויות  את  להפחית  או  להגדיל  הזכות  תהיה  למהנדס 

המוצעות המחירים  יחידות  של  שינוי  כל  ללא  פרקים ,  הכמויות  פסילת  או 

העבודה של  בכת. שלמים  המסומנות  ואל  הכמויות  מקורבות  הן  הכמויות  ב 

כי אם  ,  לקבלן להסתמך בהזמנת החומרים על הכמויות הנתונות בכתב הכמויות

 .עליו לעשות מדידות במקום

הדעת על  המתקבלים  לשינויים  הזכות  את  המהנדס  לעצמו  שומר  כן  של  ,  כמו 

בלי  ,  ל"ל עד לזמן של ההתקנה סופית של הציוד הנ "ציוד וכנ,  מיקום מכשירים

 . תוספת מחיר

. י אחרים ימצא הציוד במחסן של המהנדס"י המהנדס או ע "באם יסופק ציוד ע

הנ  הכמויות"הציוד  בכתב  יצוין  או  במפרט  נפרדת  ברשימה  יופיע  התקנה  " ל 

 ".ללא הספקה" או" בלבד

  המתקן איתור חלקי  08.01.18

המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעונים אשר נוסף לפני הבצוע על ידי  

משמעית   חד  נקבעו  אם  אלא  לביצועהמהנדס  מקרה  . )בתכניות  בשום  אין 

 (.לפי קנה מידה – להסתמך על מדידה בתכנית

 התאמה לתכניות  08.01.19

בפועל   הנתונים  לבין  התוכניות  בין  התאמה  ישנה  אם  לבדוק  מתחייב  הקבלן 

הע הוא  במקום  חייב  התאמה  אי  או  סתירה  הקבלן  שיגלה  מקום  ובכל  בודה 

 . להודיע על כך מיד למהנדס

במקרה של סתירה בין המפרט טכני ובין התכניות יש לעבוד לפי המחמיר יתר  

 . באישור של מהנדס, ביניהם

 שיתוף פעולה עם עבודות קבלנים אחרים 08.01.20

הקבלן   עם  פעולה  שיתוף  תוך  עבודתו  את  יבצע  בניה  הקבלן  לעבודות  הראשי 

במקום/ו שיעבוד  אחר  קבלן  כל  וכדומה,אינסטלציה.)או  התחלת  (. ביוב  לפני 

הראשי   הקבלן  של  אלה  עם  הקבלן  של  העבודה  התקדמות  לוח  יתואם  הביצוע 

בשטח האחרים  לגבי  . הקבלנים  העדיפות  דרגות  לקבוע  רשאי  יהיה  המהנדס 

ל כפי  "בהתאם לדרגות הנ   חלקי העבודה השווים והקבלן חייב לבצע את העבודה

מחיר ,  שנקבעו תוספת  להתקדמות  . ללא  בהתאם  יהיה  העבודות  ביצוע  קצב 

 .או הרכבת הציוד/הבניה ו

 בדיקת המתקן  08.01.21

העבודה המתקן,  בגמר  של  סופיות  בדיקות  עבודתו,תערכנה  , החומרים,  צורת 

המכשירים פעולת  וכן,  בדיקת  ניסיונית  הוראות  "ע,  הפעלה  ולפי  הקבלן  י 

 – והחזרתם' חבורים וכן,על הקבלן יהיה לשתף פעולה בפרוק מכסים. המהנדס
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כל תוספת במחיר ועל  . ללא  ידי הקבלן  על  יתוקנו אלה  ליקויים  ויתגלו  במידה 

 . חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המהנדס

הרי רשאי  ,  י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המהנדס"במידה והתיקון לא יבוצע ע 

 ת התיקון על חשבון הקבלן המהנדס לעשות א

 צנרת ובריכות 08.01.22

 צינורות פלסטיים   .א

תקן  ,  מ"מ 2 קשיח בעובי דופן של PVCיהיו צינורות   –צינורות פלסטיים  

או צינורות שרשוריים מסוג קוברה לפי סוג וקוטר דרוש  ,  858 י"בזק ולפי ת

הכמויות וברשימת  בתכנית  יהיו  . כמסומן  החשמל  חברת  עבור  צינורות 

בעובי ,  8" או/ו  6" בקוטר דופן  ו"מ  7.7 בעלי  וסוג  "מ -11מ  התאמה  ב  מ 

 . י חברת החשמל"המאושר ע 

 הנחת צינורות  .ב

מראש שהוכן  חפיר  בתוך  תעשה  צינורות  לסילוק  . הנחת  אחראי  הקבלן 

התעלה בתוך  הצנרת  הנחת  עת  כל  במשך  בחפיר  . המיותר  הצינור  הנחת 

בעובי נקי  חול  מצע  על  לפחות"ס 10 תעשה  משוקעים  . מ  יהיו  הצינורות 

 . ל ובסרט סימון"ל ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי הנ"בשכבת חול כנ

 חיבורי צינורות  .ג

פלסטיים צינורות  ושקע  -תת( PVC) קטעי  תקע  בשיטת  יחוברו  קרקעיים 

השקע   של  החריץ  בתוך  תורכב   אשר  גומי  טבעת  בעזרת  תושג  האטימות 

הצינור קצה  על  תלחץ  בכדי  יש  . ואשר  מגע  בדבק  התקע  קצה  את  למרוח 

 . להבטיח אטימות

 כניסות לתאים .ד

בעת   בכבלים  פגיעה  למנוע  כדי  יעוגלו  לתעלות  או  הבקרה  לתאי  כניסות 

הקיר של  הישר  השטח  עם  יסתיימו  הצינורות  קצות  או  ,  המשיכה  התא 

 . התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים

 חוטי משיכה  .ה

יו צינור  בקוטרבכל  מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  של  . מ"מ 8 שחל  קצותיו 

על   שתלופף  חוט  של  רזרבה  עם  התעלות  או  התאים  בתוך  יסתיימו  החוט 

 . יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור

 בדיקה וכיסוי  .ו

חופשיים   שהם  ולוודא  הצינורות  כל  את  לבדוק  יש  החפירה  סתימת  לפני 

זרים ומגופים  ה . מפסולת  חופש  בדיקת  לאחר  קצות  רק  יסגרו  מעבר 

הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך  

 . קווי הצינורות
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 סימון ומיפוי  .ז

פנים   של  והגבהים  הקואורדינטות  את  למדוד  יש  הצינורות  כיסוי  לפני 

הצינורות במספר נקודות כדי להבין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך  

 (.AS MADE) הכנת תכניות הביצוע

 שוחות , תאי בקרת, מעבר-תאי, בריכות .ח

בין   .1 וחיבורים  הסתעפות  של  במקומות  יותקנו  לכבלים  מעבר  תאי 

 .הכבלים

 הבריכות יבנו לפי פרט בתכנית או לפי פרט שיעביר הקבלן לאישור.    .2

מכסה התא יהיה דגם כביש כבד אלא אם צוין אחרת יעמוד בעומס   .3

 (. 103-1)מיון לפי תקן  489טון לפי ת"י  25בדיקה של  

או   .4 מצמדים  באמצעות  יעשה  הבקרה  לתאי  הצינורות  בין  החיבור 

 בשיטת תקע שקע. 

מסוג   .5 מזוין  מבטון  יבנו  או  טרומיים  יהיו  הכבלים    B-30שוחות 

מטעם   קונסטרוקטור  של  אישור  נידרש  אחר  מיקרה  בכל  לפחות. 

 הקבלן. 

יש לוודא  קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של קיר השוחה ו .6

שאין בליטות העלולות לפגוע בכבלים. במקרה זה יש לעשות שימוש  

 בפקק לחץ לביצוע האטימה. 

מידות ומבנה השוחה יתוכננו כך שרדיוס הכיפוף המינימלי המותר   .7

ובטיחותית של הכבלים  ,  של הכבל יישמר נוחה  שתתאפשר השחלה 

 ושלא יגרם נזק כלשהו לכבלים ולציוד העובר דרכה.

 היה בעלת חוזק מכני בהתאם לתנאי מקום ההתקנה. השוחה ת .8

 השוחה. אל המובלים כניסות את לאטום יש .9

יש לוודא שמידות  ,  במקרים בהם תותקן תיבת חיבור בתוך השוחה .10

יבטיחו גישה נוחה  ,  השוחה יאפשרו את התקנת התיבה באופן ברור

 ובטיחותית אל תיבת החיבור ויאפשרו כניסת עובד לתוכה. 

ל בור חלחול לניקוז מים כאשר השוחה מותקנת תחת  השוחה תכלו  .11

או מקומות   כיפת השמיים. במקרים שהשוחה מותקנת תחת מבנה 

 בהם יש מי תהום לא יהיה בור חלחול.  

שכבה   .12 א'  סוג  מהודק  במצע  למלא  החפירה.  תחתית  את  להדק  יש 

ניקוז במידות  ,  ס"מ. לאחר מכן  20אחת בעובי של   יש להשאיר בור 

30x30  במ גס(.  ס"מ  בחצץ  למלא  יש  הניקוז  בור  )את  החפירה  רכז 

ללא סתימת  ,  ס"מ  10בשכבה השנייה יש לצקת בטון רזה בעובי של  

 פתח בור הניקוז.  

בור   .13 מעל  הניקוז  שפתח  המדויק  במיקומה  להציב  יש  השוחה  את 

טבעי ניקוז  יצירת  לצורך  שהוכן  צינורות  ,  הניקוז  את  אליה  ולחבר 

ה לאטום  יש  והיציאה.  הצינורות  הכניסה  סביב  הפתחים  את  יטב 

 בעזרת פקק אטימה תיקני. 
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במקרים   .14 המבנה.  של  הניקוז  למערכת  הניקוז  מחיבור  להימנע  יש 

במקרה זה יש    .יש להתקין שסתום אל חזור בצנרת,  חריגים שנדרש

 לקבל אישור מראש תחום תכנון. 

החפירה .15 דופן  עד  השוחה  בצדי  חוזר  מילוי  לבצע  יהיה  ,  יש  המילוי 

סו של  במצע  בעובי  בשכבות  מהודק  א'  עד    20-30ג  אחת  כל  ס"מ 

 הגובה הסופי. 

השוחה   .16 ייעוד  של  מוטבע  כיתוב  כם  מכסה  יכללו  השוחות  כל 

 "חשמל מתח גבוה" וכו'(.  \"תקשורת"  \)"חשמל" 

יש לבצע חפירה לעומק המתאים להתאמת גובה המכסה לפני השטח   .17

 הסופי.

מדידות   .18 לבצע  הביצוע  קבלן  השוחה  באחריות  למיקום  מקדימות 

תוך התייחסות לגובה פני השטח הסופי  ,  ולסמן את מיקומה בהתאם

 ואופן השחזור של פני השטח הנדרש.  

 סולם לירידת אנשים לשוחה )כפי שניתן לראות באיור(.  .19

 
 

i. גדול מ עומק  בעלת  שוחה  קבוע    1.30   -בכל  סולם  יותקן  מטר 

אשר יאפשר כניסת עובדים לשוחה. מיקום הסולם יהיה בצמוד 

 לאחד מקירות השוחה ויאפשר כניסה בטוחה לשוחה.  

ii. מהנ"ל נמוך  גובה  בעלות  בסולם שחיל  ,  בשוחות  שימוש  יתבצע 

 תיקני. 

iii.   :דרישות טכניות לסולם לירידת אנשים לשוחה 

 מגולוונת באבץ חם.  RST 37.2ר ייוצר מפלדה החומ •

 ס"מ.  33המרחק בין השלבים יהיה   •

 ס"מ.  40הרוחב הנקי של הסולם יהיה  •

 ס"מ. 13המרחק בין מרכז הסולם והקיר יהיה   •

ס"מ מעל פני   20חלקו התחתון של הסולם יהיה בגובה של   •
 הרצפה.

באמצעות   • יתבצע  השוחה  פתח  לדופן  הסולם    8חיבור 
 מתאימים מפלדה מגולוונת. 5/8'' ברגיי עיגון 
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 השחלת כבלים תת קרקעיים 08.01.23

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: 

 סימון תוואי החפירה.  .א

 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה.  .ב

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  .ג

 הנחת הצנרת והשחלת חוטי משיכה.  .ד

 המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה. אישור  .ה

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני. .ו

 השחלת כבלים.  .ז

 אישור המפקח לביצוע. .ח

 

 מובלים 09.02

 .ל"נקודות בית תקע וכנ ,התכנת מוליכים,צננרת וכבלי הזנה 08.02.1

תקרות או קרקע הם יהי  ,  כל צינורות וכבלי ההזנה יבוצעו ללא מופות בקירות

שלמים   וכבלים  לצרכןצינורות  ועד  ההזנה  מבודדים  ,  המוליכים. מנקודת  יהיו 

במשנהו,  ושלמים החד  מפותלים  ולא  מכופפים  חום  . לא  יהיה  המוליכים  צבע 

ירוק להארקה,  שחור לאפס,  לפאזה הכול בהתאם  . כחול לפאזה חוזרת,  צהוב 

חום וכחול  ,  חום,  חום: צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי. לתקן הישראלי העדכני

ההסתעפותחיב. לאפוס תיבות  בתוך  רק  ייעשו  המוליכים  בין  ובעזרת  ,  ורים 

תקניים תקע  . מהדקים  בתי  או  זרם  פוסקי  עבור  יותקנו  נפרדים  מוליכים 

ולא מאביזר אחד  ,  ויסתעפו מתיבת ההסתעפות קרובה,  המוקנים אחד ליד השני

 . לשני

באדמה כלול: צינור  הצינורות  משיכה) במחיר  הצינורות,  (חוט  הנחת    ולאחר 

,  כל צינור ייאטם. ריפודם והגנתם יהיה על קבלן החשמל לקבל אישור המהנדס

 צינורות פלסטיים . באמצעות פקק עם אטימת פוליסטירן מוקצף,  בשני קצותיו

בתו תקן מת" פני" כפיפים מטיפוס – אורכם  לכל  מוטבעים  היצרן  ,  י"יהי  שם 

ערי של הצינורות  הקוטר המז. אין להשתמש בצינור בלתי מסומן. וקוטר הצינור

והשחלה' מ 12 כול. מ"מ 16 יהיה בקורת  קופסת  יש  . תותקן  בהם  במקומות 

ביניים מטיפוס,  תקרת  צינורות  יותקנו  דליקים  חומרים  מיני  כל  כבה  -פנ" או 

כחול" מאליו  בלבד,  בצבע  ירוק  בחלל  . או  תותקן  מקומות  באותם  הצנרת  כל 

תקרה של  ההתקנה  ובשלב  עפ. התקרה  להשתנות  עשוי  תאורה  גופי  י  "מיקום 

דרישת המהנדס כול הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת  
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מחתיכות. המהנדס ולא  שלמים  מקטעים  יהיו  שיותקנו  וכבלים  ,  צינורות 

 . החיבורים בין הקטעים ייעשו בקופסאות תקינות ולא מאולתרים

 צנרת וכבלי סולמות כבלים  08.02.2

יור מ המחוברים  "מ 50X50 כבו משני זוויתני ברזל מקבילים במידותהסולמות 

תעלה,  לרוחבם,  ביניהם חריצים"מ  15X40 בברזל  עם  המרחק  . מ"מ 6X150מ 

מ גדול  יהיה  לא  השלבים  ברגים  . מ"מ 40 -בין  באמצעות  יעשו  החיבורים 

 . מגולבנים

כל חלקי הסולם יהיו  . רוחב הסולם יהיה בהתאם למספר הכבלים המונחים עליו

 . בגילוון חם באמבטיה – לרבות קונסטרוקציית התליה והחיזוק, מגולבנים

למבנה יחוזקו  מתלים  ( קונסטרוקציות,  תקרות,  קירות) הסולמות  באמצעות 

ברגיי החיבור לקירות ותקרות בטון יהיו עם דיבל פליז  . או תומכים מתאימים/ו

באופן. לפחות 3/8" בקוטר יותקנו  ויחוזקו    הכבלים  הסולם  על  מסודר 

בודדים או בקבוצות,  במחזיקים מתאימים כל  . כבלים  יכללו  במחיר הסולמות 

,  ברגים בבטון, חיזוקים למבנה ולקונסטרוקציה, כיפופים, ברגים, חלקי המתכת

 . ריתוכים וכל חומרי העזר ועבודות העזר הדרושים

 OBO, BAKS, NIEDAX ציוד מאושר

 תעלות כבלים מפח מגולבן  08.02.3

סגורות כבלים  תעלות  יותקנו  בתוכניות  המצוינים  מכסה,  במקומות  עובי  . עם 

לתעלות  לפחות"מ 1.5 - הפח  ל. מ  שמור  מקום  יכללו  התעלה  % 50 -מידות 

מ עשויים  "ס  40 בתוך התעלות יותקנו מחזיקי כבלים כל. כבלים נוספים בעתיד

 .מ לפחות"מ 2 פח מגולבן בעובי

הדרושיםמחיר   הפלסטיק  או  המתכת  חלקי  כל  את  יכללו  ,  ברגים,  התעלות 

ולקונסטרוקציה,  משפכים,  זוויות,  כיפופים למבנה  בבטון,  חיזוקים  ,  ברגים 

 . ריתוכים וכל חומרי העזר והעבודות הדרושות

 . כל מרכיבי התעלות והחיזוקים יגולבנו בגלוון חם באמבטיה

 תעלות כבלים מרשת מגולבנת 08.02.4

מגולבנים פלדה  מתילי  עשויות  תהיינה  רשת  התיילים. תעלות  מ  "מ 5 - עובי 

התעלות. לפחות כמוגדר"מ 85 גובה  ורוחבן  עבור  . מ  כמוגדר  התעלות  חיזוק 

 . תעלות פח לעיל

 הארקת תעלות ברזל  08.02.5

 סולם כבלים ותעלת רשת יותקן מוליך הארקה גלוי שזור החתך,  בכל תעלת פח

לפחות אשר  "ממ 16 כלר  אל קטע התעלה  ע 3 יחוזק  ללא  "מטר  קנדי  י מהדק 

 . חיתוך המוליך
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 DIN 4102/12מעברת מובילית חסינת אש למתקני חירום לפי תקן  08.02.6

ו הבטיחות  יועץ  לפי  בחירום  חשמל  באספקת  הנדרשים  מתקנים  או  \עבור 

בתקן   העומדים  מובילים  יבוצעו  הכבאות  רשות    12חלק    DIN 4102דרישות 

 דקות.   90לפרק זמן של 

לפי המחיר   יהיה  זו. התמחור  בגין מערכת מובילים  לא תאושר תוספת תשלום 

 המפורט בכתב הכמויות.

עבור מובילים של מתקן החירום יידרש הקבלן להמציא מכתב אישור שהתעלות  

 . E90כמוגדר  DIN-4102-12הותקנו בהתאם לתקן 

 תעלות פלסטיות 08.02.7

מתוצרת פלרם או שווה ערך מאושר בצבע שייקבע על ידי    תעלות פלסטיות יהיו 

את  . המהנדס שישאו  מתאים  ובגודל  במספר  יהיו  הפלסטיות  התעלות  חיזוקי 

 . מ לפחות"מ  4 עובי דופן התעלות יהיה. עומס התעלות עם הכבלים

יהיו מלמעלה לתעלות  בכל  ,  המכסים  בחירת המהנדס  לפי  הצד  מן  או  מלמטה 

כך של יחוזקו  יפלומקרה הם  יפלו כאשר  . א  כך שלא  יחוזקו  בתעלות  הכבלים 

תעלה מכסה  ע - פותחים  יבוצע  בתעלות  הכבלים  פלסטיק  "חיזוק  קושרי  י 

 . תקניים

ומליחות יהיו עמידים ברטיבות  הקבלן יקבל אישור  . כל החיזוקים והחיבורים 

 . על החומר ממנו עשויים חיזוקים אלה

 צינורות פלדה גלויים  08.02.8

קיימת שבו  ובמקומות חמים  בכל מקום  בכבלים  מכאנית  לפגיעה  חדר  )  סכנה 

 .יושחלו הכבלים בקטעי צינורות חשמל משוריינים'( דוודים וכד

בידוד ללא  מפלדה  מגן  צינורות  יהיו  אלה  התקן  ,  צינורות  לדרישות  מתאימים 

הצינורות  . הישראלי ויהיו מצופים בפנים ובחוץ בשכבה רצופה של לכה שחורה

החיבור בין שני קטעי צינור  . באמצעות מחזיקי מרחק מתאימיםיחוזקו למבנה  

מתאים מתוברג  מחבר  באמצעות  תיבות  . יעשה  יהיו  ומעבר  הסתעפות  תיבות 

את קצות הצינורות יש לעבד  . משוריינות מתאימות לצינור ויכללו במחיר הצינור

סופית מתאימה תותקן  בכך  צורך  יש  ואם  יפגע  לא  שבידוד הכבל  קשתות  : כך 

 . וויות ביקורת יהיו סטנדרטייםוז

 צינורות פלסטיים קשיחים  08.02.9

אך לא קיימת סכנה של  ,  בכל מקום בו קיימת סכנה של פגיעה מכאנית בכבלים

הסביבה חום  עקב  כבד,  פגיעה  קשיח  פלסטי  צינור  בקטעי  הכבלים   יותקנו 

עם תיבות מעבר  ,  התקנת צינורות אלה תהיה בדומה לצינורות הפלדה(. מרירון)

המתאימים,  מחברים,  והסתעפות הסטנדרטיים  העזר  אביזרי  וכל  . מחזיקים 
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הישראלי התקן  לדרישות  בהתאם  זו. הכל  לצנרת  חבקים  "ע  - חיזוקים  י 

 . מטר 1 - מרחק מקסימאלי בין חבקים. מנירוסטה

 צינורות פלסטיים כפיפים 08.02.10

צינורות של  סמויה  התקנה  נדרשת  בו  מקום  שירותים  ,  במשרדים,  בכל  מבני 

ביציקות ,  'דוכ כפיפים  ,  בטון או בחריצים בקירות  יותקנו    צינורות פלסטיים 

  בטון יותקנו הצינורות   ביציקות .  מ"מ 16 של  בקוטר מינימאלי( מריכף)  כבדים

לפני    מ לפחות מתחת"ס  5 קשורים לרשת הזיון והם במרחק של  ל כשהם"הנ

 . ילחצו על ידי כל גורם אחריש להבטיח שהצינורות לא .  הטיח או הבטון

בלוקים בקירות  התקנה  יהיה  ,  עבור  שהצינור  כך  מתאים  חריץ  לחצוב  יש 

הצינור יחוזק על ידי מלט ואילו תיקון  .  מפני הטיח  מ לפחות"ס 5  במרחק של

ידי המזמין על  יעשה  לבצע את החציבה  ,  הטיח  הוראה  קיבל  במקרה שהקבלן 

שהטיח   רק ומעברכל  .  נוצק  לאחר  הסתעפות  תיבות  כגון  הצינור   , אבזרי 

ותיבות יהיו סטנדרטיים ומתאימים   ,  מפסקים ושקעים  התקנה של  מחברים 

 .לדרישות התקן הישראלי ויכללו במחיר הצינור

באחריות   ישא  והוא  ותקינותם  הקווים  תוואי  את  בדק  כאלו  הקבלן  את  יראו 

בקשר  התקלות  לכל  בלעדית  מלאה החוטים  והנזקים  ותקינות    להשחלת 

 . הצינורות

מאליו כבה  מטיפוס  יהיו  אקוסטית  תקרה  בחללי  הצינורות  ". פן " צינורות 

ע הבטון  לתקרת  או  "יחוזקו  תקניים  פלסטית  קושרי  עם  מגולבנים  פרופילים  י 

מתכתיות כדלהלן. שלות  השונות  המערכות  לסוגי  יותאמו  לצנרת  היכר  : צבעי 

 - כריזה' מע,  אדום - גילוי אש,  כחול - טלפון,  חורש - בקרת מבנה,  ירוק - חשמל

 . חום - מחשבים, צהוב - אינטרקום, לבן

 צנורות גמישים 08.02.11

פלסטיים  גמישים  מנועים,  בצינורות  בחיבור  ורק  אך  להשתמש  ,  מכונות,  יש 

וכד פיקוד  רעידות ,  'אבזרי    מנת   על   וזאת  ותנועות  הנמצאים תחת השפעת 

הקשיחים  התנודות  את  להעביר  הצינורות  שימוש  . אל  יבוצע  זה  במקרה 

לא  ) עם ספיראלה פנימית פלסטית( צינור ואקום) בצינורות שרשורים פלסטיים

 .PGי מתאם  "וכניסות לתיבות האביזרים ע ( מתכתית

 צינורות באדמה  08.02.12

ו הראשיים  ההזנה  כבלי  באדמה/עבור  המונח  אחר  כבל  כל  מעבר  ,  או  בקטעי 

יותקנו בחפירות  ,  ובכניסה למבנים' מבנים וכד  ,  מסילות,  יליםשב,  תחת כבישים

מתאים  באדמה קוטר  בעלי  מגן  פי.  צינורות  או  מבטון  יהיו  סי  .וי. הצינורות 

 . ובהתאם לתנאי השטח  חברת הבזק,  קשיח בהתאם לדרישות חברת החשמל
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 כבלים ומוליכים  08.04

 התקנת כבלים  08.04.1

של .א חתך  מעל  הכבלים  המתאים  ר  "ממ 6 כל  מסוג  כבל  בנעלי  יצוידו 

 . לאביזר אליו יחוברו

ע  .ב יוגנו  מהכלל  יוצא  ללא  הכבלים  עד  "כל  משוריין  מתכתי  מגן  צינור  י 

 . מ"ס  180 לגובה

 . י חבקי פלסטיק תקניים"סולמות יבוצע ע/חיזוק כבלים בתעלות  .ג

 . ישרים ולא תותר הנחה מפותלת של כבלים הכבלים יונחו בתעלות בקוים .ד

כבלים .ה כפוף  נחושת: רדיוס  מ - כבל  הכבל 8 -גודל  קוטר  כבל  ,  פעמים 

 . פעמים קוטר הכבל 12 -גדול מ - אלומיניום

תעלת כבלים ינקה הקבלן את  /עם סיום עבודות התקנת הכבלים על סולם .ו

 . התעלות משיירי פסולת כבלים או כל פסולת בנין שהיא

כבלים על סולמות יותקנו באמצעות מחזיקים מיוחדים לחיזוק כבל בודד   .ז

,  כבל בודד על קיר או קונסטרוקציה. אל שלבי הסולם,  או קבוצת כבלים

יחוזק באמצעות מחזיקי מרחק  ,  שאין בו סכנה של פגיעה מכנית  במקום

 . או רצועות הידוק מתאימות

משיכה   ידי  על  הכבלים  יושחלו  צנורות  שהושחל    בקטעי  תיל  באמצעות 

 .מראש

קיימת אפשרות להשחיל מספר כבלים בתוך אותו צנור  ,  אך ורק באדמה .ח

 . בעל קוטר מתאים

 

 סוגי הכבלים ומוליכים  08.04.2

כגון הכמויות  ובכתב  בתכניות  למוגדר  בהתאם  יהיה  הכבל  כבל  : סוג 

נחושת מוליכי  עם  טרמופלסטי.( וי.וי.נ) טרמופלסטי  מוליכי    כבל  עם  משוריין 

אלומיניום.( וי.בי.וי.נ)  נחושת מוליכי  עם  טרמופלסטי  כבל  .( וי. וי.אי.נ) כבל 

וכד,  מסוכך גמיש  מוצלב -' כבל  פוליאתילן  בדוד  עם  חתכי  . XLPE - כבל 

וכתב הכמויות בהתאם לסטנדרטיים המקובלים    הכבלים יהיו כמוגדר בתכניות

 . לייצור כבלים

 מוליכים 08.04.3

'. שירותים וכו,  מוליכים בודדים יותקנו בצינורות סמויים אשר במבני משרדים

המשמשים  ,  כמו כן יותקנו מוליכים בודדים על סולמות כבלים ובקטעי צינורות

 .כמוליך הארקה נפרד עבור כבלים גדולים בעלי ארבעה גידים

לכבל הראשי במקומות  ה ויהיה קשור  היכר תקני  צבע  בעל  יהיה  הנפרד  מוליך 

הכבל פי. חיזוק  בידוד  בעלי  יהיו  מנחושת.וי.המוליכים  עשויים  ,  קשיחים,  סי 
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מוליכי נחושת להארקה המותקנים  ,  כמוגדר בסעיף הקודם,  שזורים או גמישים

 . ת וכתב הכמויותלפי הוראות התכניו , יהיו גלויים ללא בידוד, במקביל לכבלים

 חיבורי כבלים ומוליכים   08.04.4

יחידים לאביזרים  מלוחות  הזנה  וכד,  מנועים) כבלי  פיקוד  יהיו  '( מכשירי 

הקצוות שתי  בין  שהוא  סוג  מכל  חיבורים  כל  ללא  אחת  או  . מחתיכה  כבלים 

מתאימות   סטנדרטיות  תיבות  בתוך  יסתעפו  אביזרים  מספר  המזינים  מוליכים 

 .תקניים מתאימים  ויחוברו אך ורק למהדקים

מוליכים  ,  לא יורשה כל חיבור באמצעות חיבור ישיר בין המוליכים וסרט בידוד

יחוברו ישירות למהדקי האביזר או באמצעות נעל כבל  ( גם של כבלים) קשיחים 

המוליך בקצה  באמצעות  . מתאימה  ורק  אך  יחוברו  וגמישים  שזורים  מוליכים 

 . מקרה לא יולחם מוליך למהדקי האביזרבשום . נעלי כבל תקניים מתאימים

 סימון כבלים ומוליכים 08.04.5

באמצעות שלט אלומיניום מרוקע  ,  כל כבל יסומן בשני קצותיו ובאמצע מסלולו

. השלט יכלול את מספר המעגל ושם הלוח ממנו הוא מוזן. הקשור לקצה הכבל

יש   פיקוד  כבלי  ואילו  תפקידם  את  המוליכים  בצבעי  יסמנו  לכח  הזנה  בכבלי 

 . לסמן את המוליכים לפי סימוני המהדקים

גיד את מספר המהדק באמצעות  ) על כל  כאשר אין סימון על הגידים יש לסמן 

 .סימון סטנדרטי של יצרן הכבל

 חיבורים לאביזרים ותיבות חיבור מיוחדות  08.04.6

במתקן לאביזרים  החיבורים  פיקוד,  מנועים: כגון,  כל  גבול) מכשירי  ,  מפסיקי 

וכדמדי  ,  סולנוידים תאורה,  '(גובה  וכו,  מפסיקים,  גופי  כולם  ,  'לחצנים  יהיו 

בכל מקרה במידה והחיבור יעשה בתוך תיבה  . או אבק/אטומים בפני רטיבות ו

לרטיבות אטומה  שאיננה  לכך,  האביזר  מתאים  סידור  לבצע  סופית  : כגון) יש 

אלומיניום(. אנטיגרון מוליכי  בעל  בכבל  למנועים  חיבור  במקרי,  עבור  ם  דרוש 

 . להחליף את תיבת החיבורים בתיבה גדולה יותר, מסוימים

יש לסיים את הקו  , עבור אביזרים או מנועים הניתנים לתנועה או רעידות חזקות

חיבורים גדולים) בתיבת  כבלים  לגבי  קבוע  ,  (סטנדרטית  מבנה  על  המותקנת 

,  אביזריםכבלי פיקוד רב גידיים המזינים מספר  ,  ולהמשיך את הקו בכבל גמיש

מיוחדת מהדקים  בתיבת  הקוים,  יסתיימו  ימשיכו  מספר    ממנה  בעלי  בכבלים 

 . קטן של גידים

. בתוך התיבה יותקנו מהדקים מסומנים בהתאם לתכניות. כבל נפרד לכל אביזר

כל  . התיבה תותקן במקום נוח לגישה ותהיה בעלת מכסה קדמי סגור עם ברגים

או  /ם תהיינה אטומות בפני כניסת אבק והתיבות השונות וכניסות הכבלים אליה
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אך ורק  ,  תיבות מעבר והסתעפות סטנדרטיות תכללנה במחירי הכבלים. רטיבות

למנועים   אלומיניום  כבלי  לחיבור  מיוחדות  ותיבות  מיוחדות  מהדקים  תיבות 

 . תימדדנה בנפרד

 

 הארקות והגנות אחרות  08.05

 . 1981יסוד( תשמ"א העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת  08.05.1

 הקבלן ישלים אלקטרודות עד לקבלת התנגדות מתאימה.  08.05.2

החיבור   08.05.3 ייעוד  את  הכולל  חרוט  פלסטי  בשלט  ישולטו  הפה"פ  אל  החיבורים  כל 

 וחתך המוליך. 

הדרושים   08.05.4 הכבל  נעלי  כל  את  בנוסף  כוללים  החיבורים  ומוליכי  הארקה  מוליכי 

 )תקן דין(.

לא לפרק" בכיתוב    –וויץ חרוט "הארקה  בנקודת הארקה יוסיף הקבלן שילוט סנד 08.05.5

 ס"מ.  5/1אדום על רקע צהוב במידות  

 חבק הארקה לחיבור צנרת יהיה מסוג כבד בהתאם לקוטר הצינור.  -חבק הארקה  08.05.6

 כל נק' הארקה ישולטו כדלקמן: -שילוט  08.05.7

 חתך וייעודו. ,  בצד פס ההשוואה/הארקה: סוג המוליך (1

סנדוויץ  (2 שלט  השירות:  "הארקה    5/510במידות    בצד  כיתוב  עם  לא    –ס"מ 

 לפרק"  אדום על רקע צהוב. 

  D1P  הארקת שרות מתכתי במבנה כולל: אספקה התקנה וביצוע לקופסה מדגם    08.05.8

בקופסה    5X10X10במידות:   מותקן  מנחושת  קנדי  מהדק  מכסה.   כולל  ס"מ 

קה  ממ"ר  המונח והכלול במחיר התעלות אספ  25חיבור המהדק למוליך הארקה  

ממ"ר כולל נעלי כבל להארקת שרות    16התקנה וחיבור מוליך נחושת שזור בחתך  

וכל אלמנט   מים  צנרת  קצותיו תקרות תעלות מ"א  בשני  מתכתי המוליך מחובר 

מ"מ פ"נ כולל שילוט    25המוליך מובל בתוך צינור מריכף קוטר חוץ  ,  מתכתי אחר

יחס לנקודת הארקת  המחיר מת,  נקודת הארקה בשלט חרוט "הארקה לא לפרק"

 השואה בודדת במבנה. 

  16הארקת שרות מתכתי בחדר תקשורת כולל:  מוליך נחושת שזור מבודד בחתך   08.05.9

עד  ,  ממ"ר באורך  ע"ג  ,  מטר  3מוליך  מונח  המוליך  של  צד  בכל  כבל  נעל  כולל 

כולל חיבור המוליך באמצעות בורג אום כפול ושני דיסקיות קפיציות צד  ,  תעלות

בדיקת רציפות הארקה לכל  ,  ורת וצד שני לפס הארקות בחדראחד לארונות תקש

התאור מתיחס לנקודת הארקת השואה  ,  מערך הארקות של חדר התקשורת כלול

 בודדת לכל ארון תיקשורת. 

במתקן 08.05.10 ומשני  ראשי  פוטנציאלים  השואת  אלקטרוליטית  ,  פס  נחושת  עשוי  יהיה 

,  ם מצופים ניקל קדמיוםברגים ואומי,  מותקן ע"ג מבודדים מאוקולון כולל חורים
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בחזית שקופה  דלת  כולל  פח  ארון  מבנה  כולל  פס,  הפס  כל  ,  כולל  חיבור  כולל 

 מוליכי הארקה במתקן ושילוטם.

תרנים 08.05.11 צנרת  כגון  במבנה  גלוניות  מערכות  מים,  סולמות,  גישור  ,  מקררי 

  40/4יחוברו למערכת הארקה ע"י פס ברזל מגולבן בחתך    קונסטרוקציות למינהן

ממ"ר כולל חיבור הפס לשרות המתכתי וחיבור לפס הארקות חיבורים יבוצעו ע"י  

 חבקים ייעודיים מסוג כבד. 

התקנות   08.05.12 בקובץ  לנדרש  בכפוף  יבוצעו  הרפואיים  באתרים  הארקות    7132מתקני 

 מתח נמוך.מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על 

 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך 08.07

 דרישות סף: 08.07.0

ומאושר • מוכר  יצרן  ע"י  ייעשה  הלוח  מקצוע  ,  יצור  חשמלאים    –בעלי 

 מוסמכים בעל רישיון לעסוק במקצועם. 

  ISO-9002:2008- י יצרן לוחות חשמל בעל הסמכה ל"לוחות חשמל ייוצרו ע •

 .61439 להבטחת איכות הסמכה לתקן ישראלי

•  ( לפחות  Assembly Systemלסיסטם  יהיו  המוצע  מרכיבים    10(  יצרנים 

 שנים כ"א. 5מוסמכים עם ניסיון של מעל  

     חובה לסמן את הלוח בתו תקן כדוגמת התמונה המצורפת )מת"י(.   הערה:             

 

 61439 י דרישות תקן"הלוח ייוצר לפי עפ

  SYSTEM:  הלוח ייוצר עפי אחד מהמערכות הבאות

 ציוד SYSTEM יצרן מקור 

 שניידר אלקטריק  PRISMA שניידר אלקטריק  1

 או T4P ABB ש "תמח 2
 שניידר אלקטריק  

 Ri4POWER ריטל מערכות מארזים  3
ABB או 

 שניידר אלקטריק  
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 כללי  08.07.1

ת (1 הישראליים  התקנים  לדרישות  יתאימו  החשמל 61439 י"הלוחות  . ולחוק 

  מתאימה למסמך  שמערכת האיכות שלו ,  מרכיב-יצרןהלוחות ייוצרו על ידי  

מרכיב בעל היתר לסמן את  -יהיה היצרן,  לחילופין. של מכון התקנים 22 ת"ת

 . לוחות החשמל בתו תקן

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי  -היצרן (2

הנ הידע  את  להעביר  המקורי  ליצרן"היצרן  יעמוד  מרכי-היצרן. מרכיב -ל  ב 

לא יערוך  ,  יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו,  מתמיד עם יצרן מקורי  בקשר

שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסיסטם של 

 .היצרן המקורי

העבודה   (3 גבוהים.  מקצועיים  סטנדרטים  פי  על  תתבצע  הלוחות  הרכבת 

הוכ  אשר  מיומנים  עובדים  ידי  על  תתבצע  לייצר  המקצועית  והוסמכו  שרו 

 לוחות חשמל והם מועסקים בקביעות בשטח התמחותם. 

זה (4 במפרט  שנקבעו  כפי  איכות  בדרישות  שעומד  במפעל  יוזמנו  .  הלוחות 

 .היצרן יספק שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה

מחיר העבודה כולל הכנה והגשת תכנית העמדה של הלוחות המוצעים וקבלת   (5

   ביצוע.אישור המתכנן לפני 

מבחינת   מתאים  שהציוד  בקרה  לצורך  בחדר  הציוד  כל  את  תכלול  התכנית 

 גודלו הפיזי והמכני. 

 

 דרישות מיצרן מרכיב  08.07.2

 קטלוג יצרן מקורי  (1

היצרן המקורי-ברשות  היצרן  שהכין  מפורט  קטלוג  יימצא  הכולל  ,  מרכיב 

יכלול  מרכיב לייצר  ולספק. הקטלוג  -נתונים של הלוח שאותו בכוונת היצרן

מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח.  

פסי  ,  חיווט,  הוראות הרכבה,  כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה

לתקנים,  צבירה מידור,  התאמה  הובלה,  שיטות  וטיפול  ,  הוראות  אחסנה 

האספקה טמפרטורה,  לאחר  עליית  עתידית,  טבלאות  ציוד  נתונים  ,  תוספת 

 וכן רשימת בדיקות ואישורים. ,  מכאניים וצבע

 הגשת תוכניות לאישור  (2

 תוכניות החשמל שאותן מספק  הלקוח יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע".

יצרן המהנדס  -על  לאישור  ולהעביר  מפורטות  ייצור  תוכניות  להכין  מרכיב 

 . A3היועץ מידע טכני בהתאם לנספח א'. התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל  
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בהוראות   לשימוש  ממוחשבת  שרטוט  מערכת  היצרן  בידי  שתהיה  חובה 

משתמש הוא    בו  הציוד  של  המזמין  ,  ההרכבה  או  היועץ  אישור  לאחר  רק 

 לייצר את הלוחות.   רשאי היצרן להתחיל , תוכניות הנ"לבכתב ל

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין  (3

 מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:-היצרן

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה עפ"י התקן   •

 הוראות אחסנה והובלה  •

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים  •

יימצא   • ההתקנה  בהוראות   הלוחות.   של  והתקנה  הוראות הפעלה  ספר 

ההגנה   דרגת  על  לשמור  מנת  על  למרכיב  מדויק  לאחר    IPמידע  גם 

 ההרכבה.  

 (.As Madeתוכניות סופיות כמבוצע ) •

 הצהרת יצרן )ראה נספח ב'(  –מכתב התחייבות להתאמה לתקן •

 נתונים חשמליים  •

 

 בניית הלוח  08.07.3

 הלוח ( מבנה) מסד (1

 IEC 61439-1ל "או לתקן הבינ 62208 -י "מסד הלוח יתאים לתקן ת

כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו  . הסיסטם יהיה מודולארי

אלא אם קיימת  ,  הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים. ניתנות להחלפה

הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן  . גישה מאחור

,  הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים. המקורי

 .חשמליים וסביבתיים, תרמיים

יהיו בעלי חוזק מכני מספיק  ,  דלתות,  צירים,  כולל אמצעי נעילה,  כל המבנים

 .ם קצר שיאפשר לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זר

על פי   או   62208-י"ת  הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה בהתאם לתקן הישראלי

הבינלאומי פנימי   IEC 61439-1.  התקן  להרכבה    דרגת  תהייה  בלוחות 

              .B  ובלוחות להרכבה חיצונית דרגת חומרה Aחומרה  

ההגנה   מכני) IKדרגת  הבינ ( הלם  התקן  לפי  כל    .IEC 62262ל  "תעשה 

 /IK=10הלוחות יהיה בעלי דרגה 
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 סטנדרטים  סביבה תנאי (2

 : אלא אם צוין אחרת, כדלהלן, הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים

ל • מקסימאלית  ממוצעת  טמפרטורה  ; 35°C - שעת 24-טמפרטורה 

 .  40°C   מקסימאלית רגעית

 -ב% 50 -לא תעבור הלחות היחסית את ה. עבור לוחות להרכבה פנימית  •

40°C .נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר, גבוהה יותר עבור לחות יחסית. 

חיצונית • להרכבה  לוחות  להגיע. עבור  היחסית  הלחות  ללחות    יכולה 

 . 25°C -ב % 100 -רגעית ל 

 . 3דרגת הזיהום הסטנדרטית תהיה  •

 . מטר 2000-גובה ההתקנה מתחת ל •

 דרגת ההגנה  (3

חיים חלקים  עם  מגע  בפני  ההגנה  ונוזלים,  דרגת  זרים  חלקים  של    חדירה 

בדרגת   הבינ IPתסומן  לתקן  ההגנה  . IEC 60529ל  "בהתאם  דרגת 

תהיה   תהיה  ,  IP2Xהמינימאלית  הלוח  בחזית  המינימאלית  ההגנה  דרגת 

IPXXB .חיצונית להרכבה  המיועדים  ההגנה  ,  בלוחות  דרגת  תהייה 

 . IPX3Bהמינימאלית 

רכבה על מנת לשמור על דרגת  הוראות ה,  למרכיב הלוח בשטח,  היצרן יספק

המוצהרת למניעת  . האטימות  באמצעים  יציידו  חיצונית  להרכבה  לוחות 

 . הצטברות מי עיבוי

 (מרווחי אוויר) מרחקי זחילה ומרחקי בידוד  (4

בידוד ומרחקי  זחילה  אוויר) מרחקי  תקן  ( מרחקי  לדרישות  בהתאם  יהיו 

 . IEC 61439-1ל "הבינ

 .IV  – סיווג מתח יתר בלוח ראשי

 .III  – סיווג מתח יתר בלוח משני

 הגנה בפני התחשמלות  (5

ובו   ולתחזוקה  להפעלה  נוחה  גישה  שתהיה  כך  יסודרו  והאביזרים  הציוד 

 . זמנית יקנו בטיחות מרבית

  :הגנה בסיסית .א

ההגנה תעשה בעזרת בידוד  . IPXXBהגנה בסיסית מינימאליות תהיה  

מחיצות   ידי  על  או  החלקים  על  (.  דלת ,  פנלים,  כיסוי) ומחסוםמלא 

תעשה  ,  דלתות ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים,  פתיחת מחיצות
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בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור  

 . המתח

 הגנה בשעת תקלה   .ב

ציר עם  ציוד ,  דלת  המותאם    ,  הנושאת  מוליך  בעזרת  מוארקת  תהיה 

 ממ"ר.   6 -לזרם הפאזות אבל לא פחות מ

הבינ לתקן  בהתאם  מתוכננים  הגנה  אמצעי  יכלול   IEC  ל"המבנה 

60364-4-41.   

הגנה מעגל  יכלול  יחוברו    כל חלקי המתכת(. הארקה) המבנה  הנגישים 

בבדיקת דגם    רציפות הארקה תיבדק. ולמקור הארקה של הלוחם ביניה

שיגרהו ההארקה .  בבדיקות  פורקים   רציפות  כאשר  תיפגע  חלק    לא 

   . מהלוח

לפי   קצר  בזמן  ומכאניים  תרמיים  במאמצים  יעמוד  הארקה  מוליך 

 . בהתאמה לזרם הקצר של הלוח, התקן

 . פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יתאפשר רק בעזרת כלי

 . בתקןמוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה  

 הגנה על ידי בידוד כפול   .ג

 . הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני

  מתח סטאטי .ד

יסומנו  ל הניתוק.  לאחר  סטטי  מתח  היוצרים  אביזרים  הכוללים  וחות 

 בשלטי אזהרה מתאימים. 

 תנאי הפעלה ושירות  (6

לא   .א אנשים  ידי  על  להפעלה  הנועדים  אביזרים  קיימים  שבהם  בלוחות 

חיים ,  מיומנים חלקים  עם  מגע  כל  בפני  הגנה  ההגנה  . תהיה  דרגת 

 . IPXXCהמינימאלית 

בלוחות   .ב ציוד  של  ולהחלפה  לבדיקה  גישה  לגבי  דרישות  מפורטות  להלן 

 :י אנשים מורשים"המתופעלים ע

ויזואלית של מפסקים • ניתן לבצע בדיקה  יתוכנן כך שיהיה  ,  הלוח 
והגנות ממסרים  חוטים,  כוונון  וסימון  ואתחול  כו,  חיבור  ונון 

אלקטרוני,  ממסרים ומכשור  נתיכים ,  הגנות  החלפת  ,  החלפת 
 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח ,  נורות

היחידות   • בין  נוחה  להחלפה  גישה  שתהיה  כך  בנוי  יהיה  הלוח 
 הפונקציונאליות. 

 בהתאם לצורך יתוכננו מחיצות. •
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 ייעשה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. •

לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח.   תהיה אפשרות •
במקרים שאינם מאפשרים לבצע בדיקה תרמוגרפית יסוכם הדבר  

 עם הלקוח. 

 הגדלה עתידית של הלוח   (7

פי   .א על  ציוד  של  עתידית  להתקנה  מקום  בו  שישמר  כך  בנוי  יהיה  הלוח 

 . דרישת המהנדס יועץ

 :גודל המקום השמור לאבזרים עתידיים  .ב

לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פס צבירה ראשי וחלוקה   מקום   •
 נפח הלוח.  10%יהיה במינימום 

קל   • וחיבור  צבירה  פסי  של  הכנה  כולל  עתידיים  לאביזרים  מקום 
 . מכלל ציוד המיתוג% 15 ומהיר יהיה במינימום

מספרים    .ג ויספק  בשטח  הציוד  של  ההרכבה  שיטת  את  יתעד  היצרן 

מפסקים של  הרכבהחיבורי,  קטלוגיים  וחלקי  של  . ם  עתידית  תוספת 

חיבורי פסי צבירה  . תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים

 . יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם

 . היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד  .ד

 דרגת המידור  (8

תהיה   המינימאלית  המידור  יהיו  ,  כלומר 2Bדרגת  הצבירה  מופרדים  פסי 

המיתוג מקרה. מאביזרי  המידור  ,  בכל  דרגת  לפי  הלוח  את  היצרן  יבנה 

 . הנדרשת על ידי המזמין

 (EMC)תאימות אלקטרומגנטית  (9

הציוד המותקן בלוח יהיה בעל יכולת עמידה אלקטרו מגנטית בהתאם לתקן  

 . כלהלן, IEC 61000ל "הבינ

A    בעבור תעשיה ועומסים אינדוקטיביים 

B   ים מסחריים ותעשייה קלה בעבור מבנ 

 חיבורים וחיווט הלוח , התקנת פסי צבירה (10

היצרן המקורי,  פסי צבירה להנחיות  יותקנו בהתאם  וחיבורים  פסי  . חוטים 

 . הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר זרם קצר

ע המוגדרים  קצר  בזרמי  יעמוד  ראשי  צבירה  כשהם  "פס  מקורי  יצרן  י 

 .  שנייה אחתמבוטאים בקילו אמפר במשך 

צבירה-היצרן פסי  במערכות  ישתמש  ובחיבורים,  מרכיב  ,  במוליכים 

לוח    שהדגמים שלהם נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה

 . היצרן המקורי
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יהיו ופסי חלוקה  פרט ללוחות  ,  קוטביים 4 מערכות פסי הצבירה הראשיים 

 (. טייםכדי להקטין את השדות האלקטרומגנ ( )MCC) למנועים

 מוליכים מבודדים  (11

הבידוד   מתח  כערך  לפחות  תהיה  מבודדים  מוליכים  של  הבידוד  רמת 

ביניים. המוצהר חיבורי  וללא  יהיו שלמים  בידוד  . המוליכים  בעלי  מוליכים 

חשופים חלקים  עם  במגע  יבואו  לא  אלא  . בסיסי  אסורה  מוליכים  הלחמת 

יחובר מוליך אחד אלא  לכל מהדק  . במקרים שקיימת לכך דרישה מפורשת

 . אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר מוליכים

מ לפני  המחוברים  נפרדת  "מוליכים  תעלה  או  צינור  לתוך  יוכנסו  ראשי  ז 

 . המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול. ויסומנו בשלט אזהרה

 דרישות מיצרן מקורי לגבי מעגלים לא מוגנים  (12

זה מוליך  ,  בסעיף  הוא  מוגן  לא  ראשייםמעגל  צבירה  פסי  בין    או,  המחובר 

     מוליכים אלה יוגדרו על . לבין מפסק זרם או אביזר מיתוג אחר,  פסי חלוקה

 . ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג היצרן

הקצר   .א זרם  לפי  הלוח  בתוך  בדיקה  יעברו  מוגן   לא  במעגל  המוליכים 
 שנייה. 1המוצהר של הלוח במשך 

ל .ב הבדיקה  תבוצע  הבאים  מיתוג בתנאים  אביזר  ( נתיך,  מפסק) אחר 
 : ובמקרה זה יצהיר היצרן על זרם קצר מותנה של המעגל

 . בעזרת מבדד מרווח.המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח .ג

 המוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור.  .ד

או בידוד  ,בעלי חוזק מכאני גבוה מאד,  המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר .ה
 . כפול

מעלות צלזיוס מותרים להצמדה בתנאי שיועמסו בזרם   90-מעל  מוליכים .ו
על עולה  שאינה  הטמפרטורה  לעליית  הטמפרטורה  % 80 שגורם  של 

 . הנקובה של המוליך

 סימון החוטים בתוך הלוח   (13

 IEC 60446 -ו IEC 60445כל החוטים יסומנו לפי התקנים   .א

 . מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק  .ב

 . האפס יסומן בצבע כחול או במקרים אחרים בסימון אפס מוליך    .ג

 העמסה   מקדם (14

אם נתון זה  . של הלוח או חלק של הלוח יוגדר על ידי היועץ  מקדם העמסה

 .קדם העמסה לפי הטבלה בתקןמ יקבע היצרן את ,  הזה חסר

 RDF מקדם העמסה  מספר מעגלים 
2-3 0.9 
4-5 0.8 
6-9 0.7 

 0.6 10מעל 
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  ציוד  זיהוי (15

 . בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם

 -IEC 61082ל "הזיהוי של תוכנית החיווט ייעשה לפי התקן הבינ

 מהדקים וכניסות כבלים  (16

היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום  

שניהם מותאמים  . או  יהיו  הכניסה המהדקים  כבלי  הטבלה    לגודל  ולפי 

בתקן וישמור  . המופיעה  נוח  יהיה  שהחיבור  כך  להיות  צריך  החיבור  שטח 

 .רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל

במעגלי   והן  הכניסה  במעגל  הן  הפאזות  מהדק  בקרבת  יהיה  האפס  מהדק 

 (. על מנת להקטין את השדות האלקטרומגנטיים) היציאה 

 ר וחתך מוליך והאפס מעל "ממ 16 כחתך הפאזות עד חתך מהדק האפס יהיה  

יהיה"ממ 16 הפאזות% 50 ר  מחתך  לפי  . לפחות  ייעשה  המוליכים  סימון 

IEC 60445 . 

 ציוד ואביזרים  08.07.4

 מיתוג  ציוד (1

הבינ .א לתקן  יתאים  המיתוג  בהתאם     IEC 60947-1ל  "ציוד  ויבחר 

נומינלי  מפרט היועץ. לדרישות מפרט היועץ ,  נומינליזרם  ,  יגדיר מתח 

ניתוק,  מחזור שרות,  תדירות בין  . מספר פעולות,  כושר  תהיה תאימות 
ויתאים לתקן  (  קורדינציה ) האביזרים וההגנה שלו   IECכדוגמת מגען 
 . הרלוונטי 

קווי ויכולת המיתוג הנדרשת  -ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד   .ב
יורכב. העומס  בצד הסיסטםב  הציוד  להנחיות  לציוד  . התאם  הגישה 

 . מלפנים  תהיה

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת   .ג
 מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי. 

 ראשי  מעגל (2

  ציוד מיתוג . מעגל ראשי מוגדר כמעגל המחובר לפס הראשי או לפס החלוקה
. בדיקת דגם עם המבנהחלוקה יהיה מהסוג שעבר    אשר מחובר לפס ראשי או
 . אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח  אין להשתמש בציוד מיתוג

 גישה לציוד וגובה התקנה   (3

גישה נוחה .א . להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפתם המהירה  תהיה 
 .  מרצפת המבנה' מ 0.2 מינימאלי של  מהדקים יותקנו בגובה

יותקנו  .ב לחוק    ידיות המפסקים  שביןבהתאם  בגובה   -ל' מ  0.5 החשמל 
 2.2-ל' מ 0.2  מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין. מרצפת הלוח' מ 2.0

המבנה בגובה. מרצפת  יותקנו  חירום  ' מ 1.6-ל' מ 0.8 שבין  לחצני 
 . מרצפת המבנה

 צבע מנורות סימון  (4

 . IEC 60073ל "אם לא צוין אחרת יהיה צבע מנורות הסימון לפי התקן הבינ
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 בדיקות 08.07.5

 יצרן מקורי  בדיקות על ידי (1

דרישות פי  על  הבדיקות  את  יערוך  מקורי  הבדיקות    .התקן  יצרן  מספר 

כפי שהם מופיעים  ,  יאפשרו לכסות את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים
 . בקטלוג היצרן המקורי

 . היצרן המקורי יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ

 בדיקות שיגרה  (2

התקן לפי  יבוצעו  שיגרה  יצרן,  בדיקות  ידי  שיגרה  . מרכיב-על  בדיקות  להלן 
 :שיש לבצע

 בדיקה ויזואלית  - דרגת ההגנה -

 בדיקה ויזואלית ואימות טבלה  - מרחקי בידוד וזחילה -

 רציפות הארקה בדיקה ויזואלית ובדיקת  - הגנה מפני התחשמלות -

או    בדיקת התאמה להוראות היצרן המקורי - הרכבת אביזרים בלוח  -
 הציוד   ספק

בלוח - מדגמית -  חיבורים  ברגים(  אקראית) בדיקה  סגירת   , של 
 מומנט    בעזרת מד

 ובחירת הגודל   בדיקת סימון - מהדקים -

מכאנית - מכאני - הפעלה  חיגור  דוגמת  חלקים  של  יעילות  ,  בדיקת 

 וחלקים פעילים  נעילות

דיאלקטרית - ובהתאם   - בדיקה  בתקן  הנדרש  במתח  תעשה  הבדיקה 
או   למתח המוצהר  הלקוח  הבידוד  יד  על  תעשה  . הנדרש  הבדיקה 
 . שנייה אחת  במשך

 . בדיקה על ידי חיבור מתח - בדיקה פונקציונאלית -
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 הגשת תוכניות לאישור -נספח א' לעבודות חשמל 

 

 יצרן הלוח )המרכיב(  יגיש לאישור המהנדס היועץ את הנתונים הבאים: 1-א

 דיאגרמה חד קווית.  -

 פיקוד וכיו"ב. ,  תוכניות מעגלי משנה -

 מבט חזית  הלוח עם דלתות.  -

 תוכנית העמדה על הרצפה.  -

 מבט מלמעלה.   -

 תוכנית מהדקים. -

 שילוט.  -

 נתונים טכניים., כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן  רשימת ציוד -

 סימון חוטים.  -

 כניסת כבלים.  -
 

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:                  2-א

 . Iccאו  Icwכושר עמידה בזרם קצר  -

 מתח עבודה ותדירות.  -

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  -

 . Uiמתח בידוד  -

 זרם נומינלי של כל אביזר.  -

 . IK\IPדרגות ההגנה   -

 מידות.  -

 משקל. -

 דרגת המידור.  -

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. -

- RDF –  העמסה   מקדם 

 דרגת הזיהום.  -

 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  -

 אם יש צורך., תנאי שירות מיוחדים -
 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור             3-א

 ירה ללוח  חיבורי מערכות סינוף של פסי צב -

אופן החיבור בין התאים  אם הם מסופקים בחלקים לצורך   -
 שינוע .

 המרכיב  .-תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן -
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 נספח ב' לעבודות חשמל –  נוסח הצהרת יצרן-מרכיב )מפעל הלוחות( 

 

 

 : אנו החתומים מטה

 _______________________________ שם היצרן

 לכך שלוחות החשמל , על אחריותנו,  מצהירים בזאת

 : ________________________שם ודגם הסיסטם

 :______________________     אשר סופקו בפרויקט

        

 : ___________________________מספר העבודה

 .  62208IEC ל "ולפי התקן הבינ 61439 י"יוצרו לפי התקנים הישראליים ת

 (: ___________________                     מקום) המסמך נכתב ב

 : _______________________________תאריך

 : _________________________תפקיד החותם

 : ___________________________שם החותם

 מורשה חתימה מטעם החברה

 _____________________________: חתימה
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 אביזרים והתקנתם  08.08

 סוגי האביזרים המאושרים להתקנה בפרוייקט מיועדים לשימוש במתקן ביתי עד 08.08.1

 :ת כוללים תריסי הגנה פנימיים"כל האביזרים ב, אמפר 16

 (GEWISS) גוויס .א  

 .SYSTEM  סדרת – בהתקנה פנימית תחת הטיח

היכן שלא נדרשת הגנה בפני  ) COMBI 40-IP-27 – בהתקנה על הטיח

 (.רטיבות

או בהתקנה פנימית על   COMBI-IP 27-55 – בהתקנה על הטיח חיצונית 

 . הטיח היכן שידרש הגנה בפני רטיבות

   (BTICINO)ינו 'בטיצ .ב  

 .LUNAאו  LIGHTסדרת  – בהתקנה פנימית תחת הטיח   

בהתקנה   OXIDROB 40-IPסדרת   – בהתקנה על הטיח או חיצוני

 . בהתקנה במקומות בהם נדרשת הגנה בפני רטיבות IP-55פנימית או 

 . לבן – גוון האביזרים .ג  

 אמפר 16-אביזרים לשימוש מ 08.08.2

 – אמפר ומעלה הנם 16-האביזרים המאושרים לשימוש מ

לפי  . IP-54דרגת הגנה  IEC-309 -ו 1109 י"בתי תקע לשימוש תעשייתי לפי ת  .א

. IP-67ממסמכי החוזה יותקנו אביזרים בעלי דרגת הגנהדרישה באחד  

 .MENNEKES, WALTERפלזולי או  – תוצרת האביזרים תהיה

 מנתקי ביטחון  .ב

אמפר   IP-65מנתקי ביטחון יותקנו בקופסת פולי קרבונט בעל דרגת הגנה של 
 . UVמוגנת  

 . AC-23תנאי המיתוג של המנתקים יתאים לנדרש בתקן כמפורט  

 4 דו קוטביים עבור צרכנים חד פאזיים ותלת קוטביים אוהמפסקים יהיו 
  כל המנתקים יכללו מגע עזר מחליף.. קוטביים עבור צרכנים תלת פאזיים

 – 1/  מנותק – 0 על קופסת המנתק יסומנו בברור המצבים של המפסק
 . מחובר

 . מעלות 90 הפעלה תהיה סיבובית 

 . המפסק יהיה ניתן לנעילה במצב מופסק

 .נתק דרך קופסת מהדקים פנימית בתוך הקופסאהחיבור למ

 . ברטר, פלזולי, מולר – תוצרת המפסקים מאושרת
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 קופסאות שקעים לשרות  08.08.3

  , ABL, Walther,  "גוויס ",  "פלזולי" ארגזי שקעים יהיו פלסטיים דוגמת תוצרת

Mennekes, Elspero  ,מא פחת"עם  וממסרי  פאזיים  וחד  תלת  זים  "למא. זים 

של   אטימות  המבטיחה  סגירה  עם  קפיציות  שקופות  קלפות  בתי  . IP55יותקנו 

לפי סטנדרט   יהיו  שקע. IEC-309התקע  לכל  יהיה  . יש לספק תקע  הפזות  סדר 

פאזיים התלת  השקעים  בכל  המיגון  . אחיד  רמת  אחרת  צויין  לא   IP-65אם 

 .לבתי תקע IP-54 -לקופסאות ו 

 . UVת הקופסאות יהיו מוגנות בפני קרינ

תכלול שני בתי תקע חד פאזיים ובית תקע אחד   1 קופסת שירות בסיסית סוג. א

 . תלת פזי אמפר

 .קופסאות שירות נוספות יגדרו בנפרד בתיאור מספר בתי התקע וסוגיהם. ב

המותקן  . ג הציוד  של  תוצרת  מאותה  יהיה  בקופסא  המותקנים  הציודים  דגם 

 .IEC-398א לפי  "ק  6 בקור  עמידה. בלוחות

 לחצני חירום  08.08.4

 2 הראשון לחצן ניפוץ ולחיצה על לחצן פנימי עם. לחצני חירום יהיו משני סוגים

 . כדוגמת טלמכניק( NO, NC) מגעים פנימיים

 .הקופסא תסופק עם פטיש שבירה מחוברת בשרשרת לקופסא

דרוש לסובבו בחצי    לחצן שני מסוג פיטריה הנתפס בעת הלחיצה ולצורך שיחרור

 ".הפסקת חירום לניתוק" סיבוב מתחת לכל לחצן יהיה שלט

 מקבצי עבודה  08.08.5

ו לחשמל  תקע  לבתי  בתנאי  /מקבצים  יעמדו  העבודה  שבעמדות  תקשורת  או 

 : כדלקמן

ישראלי  .א תקן  תו  בעלי  פנימיות 145 יהיו  מחיצות  ויכללו  עומק  . במלואו 

 .מ"ס 15 מ וגובה"ס 6 הקופסא

 .PC-ABS-HFהקופסא עשויה פולי קרבונט נטול הלוגן  .ב

 . מעלות אופקי ותקשורת אנכי 45 ניתן להתקין בקופסא בתי תקע בזוית  .ג

 . הקופסא מתאימה למגוון אביזרי חשמל ותקשורת לפי החלטת היועץ .ד

יהי .ה האביזרים  ליעוד   – ירוק ,  כחול,  שחור,  אדום,  לבן: גוון  בהתאם 

 . האביזרים

 . קופסא יהיו בעלי מהדקים כפוליםבתי התקע שיותקנו ב .ו
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דגמים   .ז וגם  הקיר  על  להתקנה  המיועדים  דגמים  גם  יהיו  המוצע  לדגם 

 . המיועדים להתקנה שקועה

לאביזרי   .ח התקנה  מתאמי  תכלול  יועץ   RJ-45הקופסה  עם  בתיאום 

יידרש אשר  סוג  מכל  דגם,  יחיד. התקשורת  לגרנד    גוויס,  ריט: כפול 

 .אוניברסאלי עם הטיה או בלי

 . בקופסא עם מקומות שמורים יותקנו מסתמים .ט

 . כניסת הצנרת עבור החשמל או התקשורת תהיה מלמטה או למעלה בלבד .י

הצנרת תותקן לתוך הקופסא באמצעות מתאם לצינור מיוחד הכלול במחיר   .יא

 . הקופסא

 . FITTINGחיבור הצנרת לקופסא יבוצע באמצעות מחבר מיוחד 

מתכתי    המחבר יהיה פלסטי במקבצי עבודה המחוברים לצנרת פלסטית או 

 . רצוף עבור מקבצי העבודה המחוברים לצנרת מתכת

בקופסא   .יב המודולים  כמות  לפי  תהיה  הכמויות  בכתב  המקבצים  הגדרת 

 : כדלקמן

 .מ"מ 95 רוחב עד :מודולים 2 מקבץ  

 . מ"מ  140 רוחב עד :מודולים 4 מקבץ  

 מ "מ  190 רוחב עד :מודולים 6 מקבץ  

 . מ"מ  250 רוחב עד :מודולים 8 מקבץ  

 . מ"מ  370 ברוחב עד : מודולים 12 מקבץ עד  

 .אביזרי תקשורת 2 בכל מודול יש מקום לבית תקע לחשמל או . יג

 . אופיססימה בוקס או ניסקו , עדא פלסט: הקופסאות יהיו כדוגמת .יד

 התקנת המקבצים  08.08.6

בטון או על הטיח או  /המקבצים יותקנו שקועים בקירות גבס או בקירות בלוקים 

ריהוט בתוך  תחת  ,  משולב  או  ייעודיים  ארונות  בתוך  או  מודולריות  מחיצות 

על הקבלן לקחת בחשבון את מורכבות ושלביות העבודה בנדרשת לצורך    .הטיח

 . התקנת המקבץ

 גלאי נוכחות  08.08.7

נוכחות לצורך חיסכון באנרגיה  גלאי   THEBENהגלאים יהיו מתוצרת  . יותקנו 

מעלות עם ממסר לשליטה בתאורה כולל   360 או שניידר אלקטריק מסוג תקרתי

 . אלומה ריבועית, חיווט

 .קופסאות התקנה לקיר או לתקרה שקוע או גלוי 
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 קופסאות ריצפה  08.08.8

לריצוף  .א רטוב  לניקוי  מותאמות  ריצפה  קופסת  ל  מכלול   2 אביזר 1-ופתח 

מודול כולל פתח כניסת כבל ומכסה שטוח מנירוסטה לסגירת הקופסא כולל  

סגירה  /עם תריסי הגנה פנימיים כולל מפתח לפתיחה  A16בית תקע חד פאזי  

 . מודול לקופסא פתח לרצפה שחור 2 ידית הרמה כולל תושבת,  של המכסה

: מפתח,  SHF-80: פתח ,  BABF-80: מכסה,  UDL-1/80 קופסא: דגם

1058WZ  ,  כולל כבלXY2N2.5X3 מ מלוח החשמל עד לקופסא  "מ 25 בצינור

 . או שווה ערך מאושר, "אקרמן " הכל תוצרת

אביזרים   9-12 -מכלול לקופסת ריצפה מותאמות לניקוי רטוב לריצוף ופתח ל .ב

ומכסים 9R350-UGD דגם אמבטיות  כולל  לרצפה  פתח  אביזר  ,  כולל  כולל 

,  נקודות תקשורת 2 – כולל הכנה ל A16חיבורי קיר   4 כולל A16תלת פאזי  

כולל  ,  כולל ביסוס וחיצוב לקופסא,  כולל מכסים וכל אביזרי העזר הנדרשים

קוטר  הזנה  וכן XY2N2.5X5 - 25 כבל  לקופסא  ועד  החלוקה   2 מלוח 

תקשורת"מ 25   צינורות מריכוז  תוצרת,  מ  ערך  " אקרמן" הכל  שווה  או 

 .מאושר

 תאורהגופי  08.09

 יסופקו ויותקנו,  וכו' התקנה אמצעי גמר אבזרי,  ציוד,  נורות לרבות,  וחוץ פנים לתאורת גופים

 .החוזה לדרישות במסמכי בהתאם

,  שהוא מציע התאורה גופי  מסוגי אחד מכל  ופועלת מחווטת דוגמה מועד  מבעוד  יספק הקבלן

 .וציוד העזר האבזרים וסוגי הדגמים אימות לצורך וזאת

 המפקח לדוגמה אישור שקיבל לאחר רק  העזר ואבזרי הנורות,  התאורה גופי את יזמין הקבלן

 .והתאמות לשינויים בדרישות עמידה לרבות, שהגיש

 .כמפורט בהמשך, שלבים בשני המוצעים התאורה גופי בדיקת לאחר יינתן המפקח אישור

 .הרלוונטי 2 חלק 20 י"ת של ובדרישות 1 חלק 20 י"ת בדרישות יעמוד תאורה גוף

 .מתח תחת יבוצעו בדרישות העמידה בדיקות

 או ISO-17025 פי על מוסמכת מעבדה של מלאה בדיקה תעודת תצורף תאורה גוף סוג לכל

 .התאורה לאישור גוף להגשת שקדמו השנים  4  במהלך שנערכה, מאושרת מעבדה

 :הבאים הנתונים את הכולל,  הגוף יצרן של קטלוג  יצורף תאורה  גוף  לכל 08.09.1

דרגות  ,  בנייה חומרי,  טכניים נתונים,  תיאור,  דגם שם,  היצרן ט"מק,  היצרן שם .א

 מבנה מפורט של גוף התאורה., ( 60529)לפי ת"י  IPXXהגנה  

מוסמכת   ממעבדה   )אור עוצמת,  פילוג עקומת,  אורית יעילות( פוטומטרי   ח"דו .ב

הנתונים   יוגשו  בנוסף  .המפקח ידי על  שאושרה  מעבדה או  ISO 17025 פי על

 ; LDT או IES בפורמט דיגיטלית גבי מדיה על הפוטומטרים

- יצרן  ידי  על  המאושרים  )קבל, מצת, מדלק, נטל( החשמליים הרכיבים יצרני  שם .ג

  בתקנים  עמידה על בדיקה אישורי,  יצרנים ט"מק,  הנורות ויצרן התאורה גוף
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 נצילות ,  הספק כופל מקדם,  הפעלה טמפרטורות טכניים ונתונים עליהם החלים

 '. וכו

 בהעמסה מלאה,  לפחות 0.92 של הספק מקדם בעל יהיה התאורה  גוף כי יצרן  הצהרת 08.09.2

 ;האפשריים העמעום מצבי ובכל

, סוג הנורה,  יצרן ט"מק,  יצרן שם :הבאים הפרטים את הכולל מסמך יצורף נורה לכל 08.09.3

 מסירת מקדם, גוון, אורית יעילות, תחילי אורי שטף, נומינלי חיים אורך, הנורה הספק

 ;הנורה בסיס, צבע

 גוף- מכלול ספק ידי על  ויאושרו הספקה ול הנורה לסוג יתאימו וקבל מדלק,  מצת,  נטל 08.09.4

 ;)הציוד עם )הגוף התאורה

 אישורי היצרן , לעיל למפורט בנוסף, יצורפו פלסטיים מחומרים הבנוי חוץ תאורת לגוף 08.09.5

 דומה -ואינפרא סגולה על וקרינה )וטמפרטורה רוח( אקלים בתנאי הגוף לעמידת

 ;הארץ בתנאי

היצרן   אישור,  לעיל למפורט בנוסף,  יצורף פלסטיים מחומרים הבנוי תאורה גוף  08.09.6

 ;מאליו כבה/באש לעמידות

ניתן   .החשמל בתקנות הנדרשים לצבעים יתאים  התאורה בגוף  החיווט  בידוד צבע  08.09.7

 בתנאישכל,  בתקנות לנדרש מתאימים אינם המוליכים שצבעי,  מיובא בגוף להשתמש

 באמצעות שרוולים,  החשמל בתקנות הנדרשים בצבעים יסומנו  שלו  המוליכים קצות

 ;מתכווצים

 אור(:  פולטת דיודה( לד נורות עם תאורה גופי עבור נוספות דרישות 08.09.8

 Light Emitting Diode – LED  תאורת    למערכות ייעודיים יהיו  התאורה גופי (1

 .הנורה של החום לפיזור מתאים אלמנט  יהיה תאורה  גוף  לכל (2

  של  סביבה לטמפרטורות ויתאים  ייבדק,  20 י "ת לדרישות יתאים התאורה  גוף (3

10°C 35° -עדC  ; 

תהיה   Risk Group הסיכון קבוצת,  62471 י"ת לדרישות יתאים התאורה גוף  (4

 :להלן לאמור בהתאם

  0 סיכון קבוצת  :פנים בתאורת  .א

לא   אם.  החוזה במסמכי לאמור בהתאם,  1 או 0 סיכון  קבוצת:  חוץ בתאורת  .ב

 .  0  תהיה הסיכון קבוצת  אחרת נאמר

 K ° 4,000 ± 10% או K ° 3,000 ± 10% תהיה הנורות של הצבע טמפרטורת (5

לאמור  טמפרטורת,  החוזה במסמכי דרישה  בהעדר  .החוזה במסמכי  בהתאם 

 :להלן כאמור תהיה של הנורות הצבע

 ; K ° 4,000 ± 10% :פנים בתאורת  .א

 . K ° 3,000 ± 10% :חוץ בתאורת .ב

,  420-500nm הספקטרום של הכחול בתחום הקרינה של(  פיק)  המירבי הערך (6

 ;הנפלטת )פיק( המרבית מהעוצמה 45% עד יהווה

 :להלן כאמור יהיה CRI הצבע מסירת מקדם (7

 לפחות. 80 יהיה פנים לתאורת .א



 294מתוך  183עמוד 
 

 .לפחות 70 יהיה חוץ לתאורת  .ב

 בטמפרטורה אופפת,  לפחות שעות 50,000 יהיה,  לד נורות עם תאורה גוף חיי אורך (8

 20% של עד וכשל 80% עד האור שטף ירידת מותרת  .היצרן קטלוג לפי C ° 35 של

 העבודה המתוכנן.  ובזרם הרלוונטים לתקנים בהתאם, ) L80/F20 הנורות מסך

 ;היצרן של ההתקנה  בהוראות כאמור תתבצע ההתקנה (9

עם בידוד Class II מסוג תהיה Driver האלקטרונית ההפעלה  מערכת (10 - כפול 

,  ויציבה קבועה  תאורה ותאפשר המוצא מעגל לבין הכניסה מעגל בין חשמלי בידוד

המערכת   של ההספק מקדם ± 10% הנומינלי הרשת במתח בשינויים תלות ללא

  .האפשריים העמעום מצבי בכל או מלא בעומס לפחות 0.92 יהיה 

 התאורה גוף בתוך בהתקנה,  לפחות שעות 50,000 יהיה מערכת ההפעלה חיי משך (11

 מלאה  בהעמסה

 . זהים וגוון  עוצמה,  בהיקות  בעלות יהיו הלד נורות כל (12

ומערכות   בקרים,  כוח ספקי,  לד נורות( המסופקים התאורה שבגופי הרכיבים (13

ולמיחשובם   לבנייה החוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה משרדית הבין הוועדה

ידי   על  אושר  אשר ,  התאורה בגוף שנבדקו לרכיבים זהים יהיו ))דרייברים( הפעלה

  20 י"לת כמתאים, הבדיקה בתעודת ותועד  המעבדה

לד  נורות עם תאורה גופי,  תאורה גופי עבור הדרישות לגבי,  לעיל לאמור בנוסף

 :בדרישות להלן גם יעמדו, חוץ לתאורת

 ;הרלוונטי 2.5 או 2.3 חלק  20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף  (14

בתקנות   כאמור הבאות  מהחלופות  אחת לפי תהיה  חשמלי הלם מפני הגנה  דרגת (15

 :החשמל

   Class II סוג ציוד .א

 ;מוגבר בידוד עם ציוד  .ב

ביחס  ,  התאורה גוף יצרן  הוראות  שימולאו  ובלבד    Class I  -סוג ציוד .ג

ותנאי   EMC -ב לעמידה הארקה התנגדות,  החשמלית ההגנה לאמצעי

 .התאורה גוף יצרן של האחריות

 . א' מס חלופה לפי התאורה גוף יהיה, החוזה במסמכי  דרישה בהעדר (16

 ציודההפעלה כאשר .האופטי והציוד ההפעלה ציוד לתאי לפחות IP65 הגנה דרגת (17

 בדרגת ההפעלה להיות  ציוד תא יכול ,  IP65 הגנה בדרגת הוא Driver האלקטרוני 

  IP44 הגנה

 לפחות.  IK08 מכני הולם מפני הגנה דרגת (18

 לפחות.  10kAשל  וזרם 10kV של יתר  מתחי בפני יעמוד  התאורה גוף (19

 גופי ,  ובנוסףהחלים עליהם   התקנים לדרישות יתאימו  לד  נורות עם התאורה  גופי  (20

 :מאושרת מעבדה בדיקה של תעודות עם לדרישות להלן ויסופקו יתאימו התאורה

 הרלוונטי  החלק, 20 י"לת התאמה .א

  2.13 חלק 61347 י"ת  לדרישות driver אלקטרוני בקרה ציוד התאמת .ב

  EN-55015 -ל אלקטרומגנטיתאו תאימות 2.1 חלק 961 י"לת  תאמה  .ג

-IECלתקן הרמוניותאו  זרמי ,  מוליכות הפרעות  12.3 חלק  961 י"לת התאמה  .ד

61000-3-2  
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-IECלתקן  רגעייםאו שינויים , מוליכות הפרעות  12.5 חלק 961 י"לת התאמה  .ה

61000-3-3  

 ביולוגית  פוטו  בטיחות 62471 י"לת התאמה .ו

 תאורה  לציוד מגנטית אלקטרו וחסינות תאימות IEC-61547 לתקן התאמה .ז

 חשמליות  בטיחות בדיקותCOT Certificate Of Testing ל יצרן של הצהרה .ח

 לעיל  כאמור CRI "צבע מסירת מקדם" לדרישה להתאמה יצרן  הצהרת .ט

   BINNING – ה לתהליך IEC-62707 תקן לדרישות להתאמה יצרן הצהרת .י

 .לעיל כאמור

יהיו  ,  המתוכנן העבודה בזרם,  התאורה בגוף  הלד  נורות של ושרידות  חיים אורך (21

 :כדלקמן התקנים קבוצות משתי לאחת  בהתאם

 IESTM-21, IESLM-79, IESLM-82 .א

 IEC 62717, IEC 62722 . .ב

 יציבות ומקדם לדרישות Driver האלקטרונית ההפעלה מערכת התאמת אישור (22

 .לעיל כאמור ההספק

 :להלן כמפורט, התעודות את לעיל  לאמור בנוסף לספק יש, חוץ תאורת גופיל (23

 יתר  מתחי בפני הגנה  התקן  .א

 IECתקן לדרישות בהתאם IK08 מכני הולם מפני  הגנה לדרגת התאמה  .ב

62262  

 מתקן תאורת חרום מפרט מיוחד  08.09.9

 דרישות לתאורת חרום  (1

גופי   של  מיקום  הכוללות  ממוחשבות  תוכניות  יגיש  הספק  באמצעות  הקבלן 

כמפורט  הנדרשות  התאורה  לרמות  מחשב  וחישובי  החרום  כלול  "הנ ) תאורת  ל 

 (.במחירי היחידה

 . דקות לפחות 180 לוקס לפחות למשך 1 נתיב מילוט יואר בעוצמה של .א

 .1:40 אחידות אורית לאורך נתיב המילוט לא יעלה על .ב

 .2.22 חלק 20 גופי התאורה לחרום לפי תקן ישראלי .ג

 .לוקס 5 מיכשולים ואביזרי עזר להצלה יוארו בעוצמה של .ד

 .1838 י"בצע בהתאם לתיישום תאורת החירום בנתיבי המילוט ית .ה

 .1838 י"רמת הסינוור של תאורת החירום יתאים לדרישות ת  .ו

בהתאם   .ז ידנית  או  אוטומטית  תתבצע  החירום  תאורת  תקינות  בדיקת 

 .1838 י"לדרישות ת 

 הכוללת מבדק תקינות עצמית  LEDתאורת חרום מבוסס  (2

וערך   איכות  שווה  תהייה  טכני  מפרט  במסגרת  הנדרשת  החירום  העונה  מנורת 

 : לדרישות המפרט כמפורט להלן

 מנורת החירום תתאים להתקנה שקועה בתקרה/או בקופסא ייעודית.  .א

תכליתית ותספק תאורה בנתיב המילוט בעת כשל  -מנורת החירום תהיה חד .ב

 . באספקת החשמל

מסוג   .ג נורה  תכלול  החירום  לצורך   LEDמנורת  אינטגרלי  סוללות  ומארז 

 . ההארה עצמאית בחירום
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יש להציג   – 2.22 חלק 20 מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי .ד

 . תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי

 :מנורת החירום תכלול את הפרמטרים הבאים .ה

 ".בידוד כפול" 2 מבנה פלסטיק בעל דרגת הגנה מסוג (1)

 . ביצוע טעינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות (2)

 . מתח יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת (3)

 . דקות לפחות 180:  זמן הארה בחירום (4)

 . לומן לפחות 145 תפוקת האור בחירום (5)

 .ואט 3 בהספק LEDנורה מסוג  (6)

 . Hz 50 10 %+ V230  מתח זינה: (7)

 טעינה. נורית לחיווי (8)

 וויזואלי.  חיווי תקלה קולי (9)

לחישוב רמת ההארה בנתיב  , LUMDATאו   IESבפורמט  , עקום פיזור האור (10)

 . המילוט

אינטגראלימבדק   (11) החירום, תקינות  מערכת  תקן  , לבדיקת  לדרישות  בהתאם 

 .IEC – 62034 ותקן 1838 ישראלי

לת) A/H m2200 V3.6 NIMH:  סוללה (12) בהתאם  גבוהה   20 י"לטמפרטורה 

 (.2.22 חלק

 כל גופי תאורת חירום כולל שלטי היציאה יסומנו במדבקת תו תקן של מכון התקנים הישראלי 

 תאורה ללא סימון מדבקת תו תקןלא יאושרו גופי 

 אופני המדידה ותכולת המחירים 08.10

: מדידה לפי מכלולים( בהתאם לכתב הכמויות) ככלל ימדדו העבודות לפי אחת המשיטות (1

נמדדת מסוים  בסעיף  העבודה  העבודות  כל  כל  כולל  ועובדת  מושלמת  אחת  , ביחידה 

מהאמור במפרט הכללי למתקני  כל זאת מבלי לגרוע  . החומרים העיקריים וחומרי העזר

 . בסעיף המתאים 08 חשמל

לפי ההגדרות  )הציוד נמדד בנפרד/ כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי. מדידה לפי מרכיבים (2

 . חומרי העזר כלולים בכל מקרה,עבודות(. מטה

תמציתי (3 הינו  הכמויות  בכתב  הסעיפים  המלאים  , תאור  בתיאורים  להתחשב  הקבלן  על 

 . בכל מקרה.והתיאורים בתוכניות, המפרט המיוחד, במפרט הכללי

העבודה (4 תחילת  לפני  בין  העבודה  לביצוע  הדרושות  המדידות  ובין  , כל  במהלכה  בין 

ו על/בסיומה  יבוצעו  המפקח  דרישת  פי  על  מודד  -או  באמצעות  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי 

 . מוסמך בלבד
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 ציפוי כבל בפני אש  08.10.1

 ציפוי הכבלים במעברי האש יכלל במחיר הכבלים ללא תלות בקוטר הכבלים.  (1

חומרי הציפוי יהיו בהתאם למפרט יועץ הבטיחות. הכבלים יצפו גם ביציאות   (2

 ס"מ מיציאה בלוח.  100מלוחות החשמל למרחק של  

 סולמות  08.10.2

הסולם ציר  לאורך  הסולם  אורך  לפי  ימדדו  אופקיים  או  אנכיים  המחיר ,  הסולמות 

קשתות מתלים,  הסתעפויות,  זוויות,  כולל  מחברים,  תמיכות  מהדקי  ,  חיזוקים 

הארקה    הארקה, גיד  במחיר  כולל  הסולמות  רציפות   16מחיר  לשמירת  רציף  ממ"ר 

 גלוונית של התעלה. וביצוע הארקת התעלה אל פס הארקה.

 חפירת תעלות  08.10.3

 . חפירה כוללת בנוסף עבודת חפירה בידיים כלול במחיר

 .היתר חפירה מכל רשות מוסמכת כלולה במחיר היחידההוצאת 

 . ק כלול במחיר היחידה"תאום מול בעלי מקצוע אחרים המבצעים תשתיות תת

 יסוד לעמוד תאורה  08.10.4

ע  תיכנון  הקבלן"כולל  מטעם  מומחה  מהנדס  לאישור , י  ממוחשבות  תוכניות  הגשת 

 .כולל תשלום עבור יעוץ המהנדס

 הארקת יסוד  08.10.5

הסעיף כולל את כל הנדרש כמתואר במסמכי  . תימדד כיחידה ובשלמותהארקת יסוד  

ובחוק החשמל לרבות פס פלדה ר המוטמן בקורות היסוד במיוחד  "ממ  40/4 החוזה 

 . פסים מגולוונים וכדומה, יציאות חוץ, חפירות, אלקטרודות, למטרה זו

 גופי תאורה  08.10.6

 . התקנהיידרש הקבלן ל, גופי התאורה שאינם מסופקים על ידי הקבלן

 הסעיף כולל את כל הנדרש  . עבור התקנה זו יהיה סעיף נפרד בכתב הכמויות

בשערי   הגופים  מספק  הגוף  קבלת  ובנוסף  בסעיף  כמתואר  התאורה  גופי  להרכבת 

איחסון , האתר על  ביטוח  תשלום  כולל  ההתקנה  למקום  והובלתם  הגופים  אחסנת 

 . ג התקנהההתקנה מתייחסת לכל סוג גוף ולכל סו. גופי התאורה

 אטימת פתחים בחומר חסין אש תקני  08.10.7

 מ"ר.  1כאשר העבודה מצויינת ביח' קומפלט המחיר יהיה עבור פתח במידות עד 

 אחרת המדידה תבוצע לפי מ"ר.
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 כללי  – נקודות 08.10.8

שונים מסוגים  לנקודות  המדידה  אופני  מפורטים  הבאים  תכלול  . בסעיפים  הנקודה 

גם אם  , '(התקנות וכו, חומרי עזר, מוצרים) הנקודהאת כל הדרוש לתפעול התקין של  

  . לא פורט בסעיף המסוים

תקע, האביזרים ובתי  למאור  זרם  מפסקי  ומחשב , לרבות  טלפון  לחבור  , רוזטות 

  . נכללים במדידת הנקודות

  . האביזרים בפרויקט זה מבחינת התוצרת והדגם יהיו כמפורט במפרט הטכני

עבור   תוספת  כל  תשולם  ב לא  המותקנים  תיבות  " הרכבים"מוצאים  מסגרות  עבור 

 :לתשומת לב הקבלן. ורוזטות מיוחדות

על הקבלן  . חלק מהנקודות מותקן במרחק גדול מלוח הזינה או בתקרות גבוהות (1

זו עובדה  בהצעתו  בחשבון  לנקודות  . לקחת  שהיא  כל  מחיר  תוספת  תשולם  לא 

 . נת בתקרה גבוההאו מותק, או תקשורת המרוחקות מלוח הזינה/חשמל ו

אחר (2 אביזר  של  תוספת  כוללת  הנקודה  שתכולת  אביזרים) במקרה  , מפרק 

הנק( לדוגמא במחיר  הכלול  האביזר  מחיר  ע ' יקוזז  שתומחר  בפרק  "כפי  י 

  . האביזרים

כן כלשהיא, כמו  תוספת  כוללת  נקודה  שתכולת  כפי  , במקרה  התוספת  תשולם 

 .שמופיע במחירי הקבלן בסעיפים אחרים

הבדל במחיר הנקודות המוזנות באמצעות מוליכים או כבלים בהתקנה    לא יהיה (3

 . פנימית או חיצונית גלויה או סמויה

בריהוט (4 המשולבות  הנקודות  במחיר  הבדל  יהיה  וכד , לא  מודולריות  ' מחיצות 

 . המותקנות על הקירות

ובין אם  (5 בצינורות  בין אם תבוצע  הנקודה  יהיה הבדל במחיר  גלויה לא     התקנה 

 . מ"מ 15\15 עם מכסה  PVCבתעלת תבוצע 

 נקודת מאור  08.10.9

כבה " מחיר הנקודה כולל צינורות מסוג כפיף. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה

עד" מאליו  ו"מ 25 בקוטר  ומוליכים  ועד \מ  מהלוח  חירום  מוליך  לרבות  כבלים  או 

תשולם  לא  . הכל לפי התכנית, עד המפסק ואת המפסק, היציאה מהתקרה או הקיר

כגון שונים  מסוגים  מפסקים  בגין  מחיר  לחצן , חילוף, כפול, יחיד: תוספת  או  , צלב 

  . מוגן מים או משוריין, לחצן מואר

קשיח מסוג  צינורות  הנקודה  מחיר  יכלול  חיצונית  מאליו " באינסטלציה  או  " כבה 

, תקרות בטון , וכולל את כל החיזוקים לצנרת כפי שנדרש לתקרות פח PVCתעלות  

  . מכונות פרופיל וכדומה, חיזוקים שונים לריהוט, תקרות רשת במחסן

רגילה מאור  כנקודת  תימדד  אחד  ממפסק  יותר  באמצעות  המופעלת  כל . נקודה 

הלחצנים) המפסקים מוארים, או  לחצנים  הקווים  ( גם  וכל  הנקודה  המפעילים 

ט "ים תהגם מוגני מ , המוליכים אליה ולמפסקים והלחצנים נכללים במחיר הנקודה

  . ט"או עה 

 נקודות המאור הבאות תימדדנה בנפרד:

 . ר"ממ 1.5X4 פזי עד-נקודת מאור במעגל חד  (1
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 . ר"ממ 2.5X4 פזי עד-נקודת מאור במעגל חד  (2

 .ר "ממ 1.5X7 פזי עד -פאזית במעגל תלת-נקודת מאור חד  (3

 .ר "ממ 2.5X7 פזי עד -במעגל תלת  פאזית -נקודת מאור חד  (4

לעיל   (5 לנקודה רגילה כמפורט  נקודת מאור במערכת שליטה חכמה כוללת בנוסף 

 . גם את כל הצנרת המקשרת בין אלמנטי הפיקוד השונים של המערכת

שליטה  ' נק (6 במערכת  גם  DALIמאור  תקשורת   2 כוללת  עבור  נוספים  גידים 

DALI . 

 נקודת בית תקע  08.10.10

כבה " הנקודה כולל צינורות מסוג כפיףמחיר  . תקע-כל בית תקע יימדד כנקודת בית

 .מ מוליכים או כבלים מהלוח עד בית התקע ואת בית התקע "מ 25 בקוטר עד" מאליו 

קשיח מסוג  צינורות  הנקודה  מחיר  יכלול  חיצונית  מאליו " באינסטלציה  או  " כבה 

  . PVCתעלות 

  . נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חתך המוליכים וטיפוס בית התקע

כל אחד כנקודת בית , יימדדו'( אינטרקום וכד, גילוי אש, אזעקה) לרכזות  קווי הזנה

רגילה ביטחון ' נק. תקע  במנתק  תסתיים  אש  גילוי  נורות   16X2 לרכזת  עם  אמפר 

 . סימון בצמוד למערכת

בחתך מוליכים  גם  הנקודה  מחיר  יכלול  אחרת  צויין  לא  תקע "ממ 2.5 אם  ובית  ר 

  . בקיר גבס או בתעלת שקעים או משולב בריהוט, שקוע בקיר רגיל או מוגן מים

בתעלה כבל  עם  מבוצעות  תקע  בית  נקודות  את  – אם  גם  כולל  הנקודה  מחיר 

לא תשולם כל תוספת עבור נקודת בית תקע על מעגל . קופסאות ההסתעפות שבתעלה

  .נפרד או נקודת בית תקע מרוחקת מהלוח

כ יימדדו  מעגל  אותו  על  צמודות  בית תקע  אביזר נקודות  עבור  ותוספת  נקודה אחת 

  (.מ"ס 30 צמודה נחשבת כאשר המרחק בין האביזרים עד' נק'. )משולש וכו, כפול

  . בתוספת אביזר משוריין, נקודת בית תקע משוריינת תימדד כנקודת בית תקע

 נקודות בתי התקע הבאות תימדדנה בנפרד: 

 .ר"ממ  2.5X3 נקודת בית תקע חד פזי במעגל חד פזי (1

 . ר"ממ  2.5X5 נקודת בית תקע חד פזי במעגל תלת פזי (2

 נקודת תריס או מסך חשמלי  08.10.11

עד   ומוליכים  צינור  כוללת  חשמלי  תריס  ללחצן"ממ 3x2.5נקודת  מהמעגל  לחצן  , ר 

מצב-דו( למטה, למעלה) כיווני-דו עם  ומוליכים  , "אפס " קוטבי  ר  "ממ 4x2.5צינור 

 . מהלחצן למנוע התריס כולל אספקת הלחצן

 נקודת טלפון  08.10.12

צינורות פ. כל יציאה לטלפון תימדד כנקודה וכבלים "מ 25 נ"מחיר הנקודה כולל  מ 

משנית או  ראשית  הסתעפות  מתיבת  בהמשך  מבוצעת ) כמפורט  שבה  התיבה 

הנקודה את  המזין  הטלפון  לכבל  מעבר, (ההסתעפות  לפי  , קופסאות  טלפון  ואבזר 

 . דרישות חברת בזק
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כל   את  בנוסף  כולל  ועד  המחיר  הבניין  של  הראשית  מהתיבה  הדרושים  הכבלים 

בין התיבות) היציאה  ע , (לרבות הכבלים  זוגות   3 י כבל"כאשר אביזר הקצה מחווט 

חיבור הכבלים וכל שאר , עם בסיסים" קורונה" בלוקי חיבור , י בזק"תקני ומאושר ע 

  . הדרוש על פי מפרט ודרישות חברת בזק

מ וכולל קופסת  "מ  32 מ או"מ  25 – ולא פחות מ  קוטר הצינור יהיה בהתאם לתוכניות

שונים. סיום בקטרים  צינורות  עם  לנקודות  תוספת  תשולם  נקודות . לא 

והן כוללות גם את הצינור עם  – ללא תוספת מחיר – ק יימדדו בסעיף זה"ממ/מ"בממ

 . ק"ממ/מ "קופסת הסיום מהנקודה ועד מחוץ לממ

  נקודת הכנה לטלפון  08.10.13

 . אולם כולל את אביזר הקצה, ל אולם ללא כבילה"תימדד כמו נקודת טלפון כנ

 נקודת לטלויזיה  08.10.14

כנקודה לטלוויזיה תימדד  יציאה  צינורות פ. כל  כולל  חוט משיכה מארון  , נ"המחיר 

בצינור המעבר מארון מגברי , קופסאות מעבר, מגברי הטלוויזיה חלקה של הנקודה 

מ "מ 20 קוטר הצינורות יהיה לפחות. YESאו של  /הגג ו הטלוויזיה ועד האנטנה על  

 . או לפי התוכנית

עם  גם את הצינור  כוללות  והן  זה ללא תוספת מחיר  יימדדו בסעיף  נקודות במקלט 

 . ק"ממ/מ "קופסת הסיום מהנקודה ועד מחוץ לממ

גמר באביזר על . ההזנה' כנק RG-6טלוויזיה כולל השחלת כבל קואקסאלי מסוג  ' נק

 . ט מסוג המאושר על ידי חיבור הלוויין או הכבלים"הטיח או תה 

 נקודת הכנה לתקשורת  08.10.15

טלוויזיה  , כריזה: המערכות הן. כל יציאה למערכות המפורטות להלן יימדדו כנקודה

סגור אזעקה, רמקול, במעגל  חשמל, אינטרקום, גלאי  וכד, מנעול  כניסה  '. בקרת 

קופסאות מעבר  , יכה מארון ריכוז תקשורתחוט מש, נ"מחיר היחידה כולל צינורות פ

למערכת המתאים  הסופי  האבזר  לפחות. עד  יהיה  הצינורות  לפי "מ 25 קוטר  או  מ 

  . התוכניות

עה מרירון "בהתקנות  יהיה  הצינור  מחברים"מ  25 ט  ויכלול  חיבורים  , מ  קופסאות 

 . וזוויות מקוריות

 נקודת הכנה לגלאי אש ועשן  08.10.16

לגלאי יציאה  סימון, לחצן, כל  דלת  , צופר, מנורת  ומגנט  במערכת  מחובר  אביזר 

כנקודה פ . תימדד  צינורות  כולל  הנקודה  ככל  "מחיר  משיכה  וחוט  אדום  בצבע  נ 

קופסאות מעבר וחיבור  , קופסאות לאביזרים, שיידרש בתוואי ממרכזיית גילוי האש

  . מ או לפי התוכניות"מ  20 יהיה לפחות  קוטר הצינורות . ועד ליציאה

הישראלי  האינס  מכון התקנים  דרישות  לפי  וכיבוי אש תבוצע  גילוי  טלציה למערכת 

 ובהתאם להגדרות השימוש בסוגי תשתיות כמתואר בפרק. 1220' ותקן ישראלי מס

 .גילוי אש 34
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עה מרירון "בהתקנות  יהיה  הצינור  מחברים, מ"מ 20 ט  ויכלול  אורכו  לכל  , משולט 

 .מקוריותקופסאות חיבורים וזוויות 

 פזית -נקודת בית תקע תלת 08.10.17

  . כל בית תקע תלת פזי יימדד כנקודת בית תקע תלת פזי

כפיף  מסוג  צינורות  כולל  הנקודה  מאליו " מחיר  קשיח" כבה  מאליו" או  " כבה 

  .מהלוח ועד בית התקע ואת בית התקע  או כבלים\ומוליכים ו

 : בית התקע וסוג המובילטיפוס , נקודות בתי התקע תסווגנה לפי חתך המוליכים

מ  "מ 25 ר בצינור "ממ5x2.5 י כבל או מוליכים  "נקודת בית תקע תלת פאזית ע (1

 . אמפר 16X5 ובית תקע

ע (2 פאזית  תלת  תקע  בית  מוליכים  "נקודת  או  כבל  בצינור"ממ  5x4י  מ  "מ  32 ר 

 .1109 אמפר לפי תקן ישראלי 32X5 ובית תקע

ע (3 פאזית  תלת  תקע  בית  כבל  "נקודת  בצינור"ממ 5x6 N2XY-FR3י  מ  "מ 32 ר 

 .משולב עם מנתק אינטרלוק, אמפר 32X5 ובית תקע

מ  "מ 40 ר בצינור"ממ 10X5 או מוליכים   י כבל"נקודת בית תקע תלת פאזית ע (4

 .משולב עם מנתק אינטרלוק, אמפר 63X5 ובית תקע

מ  "מ 50 ר בצינור"ממ  5x16י כבל או מוליכים  "נקודת בית תקע תלת פאזית ע (5

 . אמפר משולב עם מנתק אינטרלוק 63X5 ובית תקע

 . IP-44האביזרים יהיו ברמת מיגון  , אם לא צויין אחרת

 חד פאזית ( מפוח נחשון) א"נקודת מוצא ליחידת מז 08.10.18

בטשח  אוויר  מיזוג  קבלן  עם  מלא  תיאום  כולל  אולם  תקע  בית  בנקודת  כמפורט 

 לטובת סימון מיקום סופי של הנקודה. 

 נקודת הכנה למחשב  08.10.19

מחיר הנקודה כולל צינורות וחוט משיכה מתיבת  . כל יציאה למחשב תימדד כנקודה

ל  קופסת הכנה עם רוזטה ומסגרת וכ, קופסאות מעבר, הסתעפות ראשית או משנית 

  . RJ-45המתאמים הדרושים לקליטת שני אביזרי מחשב 

מ פחות  ולא  לתוכניות  בהתאם  יהיה  הצינור  תוספת . מ"מ 25 – קוטר  תשולם  לא 

  . מעלות 45 או בגין מתאם, לנקודות עם צינורות בקטרים שונים

 . מחברים מקוריים מ וזויות"מ 25 תכלול צינור מרירון' ט הנ "בהתקנה חיצונית עה

 נקודות מנתק הספק  08.10.20

לטיח מתחת  או  הטיח  על  המותקן  המנתק  של  והתקנה  מחברים  . אספקה  כולל 

הכבלים  חיבורי  את  וכן  הכמויות  בכתב  המפורטת  האטימות  לדרגת  מתאימים 

 . הזרם ודרגת ההגנה כמפורט בכתב הכמויות. בכניסה וביציאה מהמנתק

 א תלת פאזית "נקודת מוצא ליחידת מז 08.10.21

משיכה"מ 20 בקוטר  צינור 08.10.16.01 סעיףמו  כ חוט  עם  ריק  ועד  , מ  מהנקודה 

 . לקופסה המתאימה לתרמוסטט בכניסה לחדר
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 א תלת פאזית "נקודת מוצא ליחידת מז 08.10.22

 וצינור בקוטר ( במקום בית תקע) אמפר 3x40אולם עם מנתק    08.10.16.04 כמו סעיף

לקופסה המתאימה לתרמוסטט בכניסה  מהנקודה ועד  , מ ריק עם חוט משיכה "מ 20

 . לחדר

 מקבץ אביזרים  08.10.23

כיחידה אחת מושלמת ובנוסף ישולם , מקבץ האביזרים בעמדות העבודה ימדד בנפרד

ומעגל אלפסק ימדד  , חיוני. במקבץ הכולל מעגל ב : כלומר. בהתאם למספר המעגלים

נק תקע' כשתי  התיקשורת. בתי  את   נקודות  גם  כוללות  האבזרים  שבמקבץ 

המתאם יהיה ישר או נטוי בהתאם לדרישת , RJ-45המתאמים הדרושים לאבזרים  

 . המקומות שמורים יותקנו מסתמים. היועץ

 דלת מבוקרת \נקודה לבקרת כניסה 08.10.24

זו כוללת צנרת כפיפה בתקנה תחת הטיח או צנרת מרירון בהתקנה חיצונית  נקודה 

מינימום הצנרת  הבאות.  מ"מ 20 קוטר  התשתיות  את  כוללת  הכנה : ההכנה 

לאינטרקום,לקורא פתיחה, הכנה  ללחצן  ניפוץ, הכנה  דלת  , חירום\לחצן  מגנט 

מגנטי, במשקוף או  חשמלי  מתח, מנעול  למעביר  מוט  , הכנה  ידי  על  לפתיחה  הכנה 

המילוט התיקשורת. ידית  קבלן  עם  יתואם  הצנרת  הצנרת   מיקום  הדלתות  ומתקין 

הקופסא תותקן  . של עדאפלסט עם צירים  D-5P  תסתיים בקופסת חיבורים כדוגמת

הביניים תיקרת  בקוטר. מעל  צינור  הקבלן  יכין  לתעלת "מ 32 מהקופסה  עד  מ 

קופסה. התיקשורת באמצאות  יהיה  בנקודה  הצנרת  קופסא  "מ 55 סיום  או  מ 

 . מלבנית

 חריגים  08.10.25

יסופק רק באישור מוקדם /נו מופיע בכתב הכמויות זה יבוצעציוד חריג שאי/עבודות 

המהנדס של  הגשת, בכתב  לאחר  מחירים " וזאת  מחיר "ע" ניתוח  וקביעת  הקבלן  י 

 . ציוד/מוסכם לעבודה
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 עבודות טיח  -  09פרק 

 במפרט הבין משרדי  09לנאמר בפרק המהווה השלמה 

 דוגמאות 09.01

מ"ר לפחות מכל    1-חוץ ופנים בשטח של כלדרישת המפקח יכין הקבלן דוגמאות של טיח  

סוג טיח לאישור המפקח והאדריכל. את הדוגמה המאושרת אין לסלק או להרוס עד גמר  

 העבודות בבניין. 

 טיפול בקירות פנים קיימים  09.02

 יש לבצע עבודות הכנה כמפורט להלן: , מטוייחים וצבועים, בקירות קיימים

 חספוס )גרזון( פני השטח.  , צבעהסרת שכבות ,  הסרת חלקי טיח רופפים -

 תיקוני טיח  -

פנים טיח  או  שפכטל  שכבת  תבוצע  ההכנות  השלמת  המפקח  ,  לאחר  להנחיות  בהתאם 

 וכמפורט להלן: 

 שפכטל על קירות פנים  09.02.0

  201כרמית או ש"ע. יש להוסיף לכל שק שפכטל קילו בונד    634שכבת שפכטל   

 עפ"י הוראות היצרן.  , כרמית או ש"ע

 שכבת השפכטל  תיושם לאחר הכנת דוגמה ובאישור המפקח. 

 טיח פנים רגיל )לא כולל שטחים מחופים(  09.02.1

רגיל פנים  בטון,  טיח  או  בלוקים  קירות  שכבות  ,  על  בשתי  טיח  מיושר  ,  יהיה 

יומיים,  לשני הכיוונים , הגימור בלבד. יש לאשפר את השכבה התחתונה במשך 

ורק לאחר מכן ליישם את השכבה השנייה. הטיח יוחזק  ,  הכלליכמפורט במפרט  

זו הינה עקרונית והמפקח רשאי   ימים לפחות. דרישה  במצב לח במשך שלושה 

 לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. 

 טיח ממ"ד  09.03

,  כולל הטבעת רשת אינטרגלס,  מ"מ  17בעובי עד    ,  של כרמית או ש"ע  794טיח גבס  ממ"ד  

 כולל הכנת פני השטח עפ"י הוראות היצרן. 

 שיקום טיח שפריץ   09.04

 הכנת קירות פנים וחוץ מטוייחים בטיח שפריץ קיים: 

 כמפורט במפרט הטכני לטיפול בחזיתות המבנה וכן בכתב הכמויות , התזה בלחץ .א

מסוג   .ב בחומר  וטחב  קיר  מפטריות  היצרן.  BPS 7112ניקוי  הנחיות  העבודה    עפ"י 

 תבוצע ע"י או בהנחיית בעל מקצוע מנוסה בתחום. 

בטון   .ג שיקום  עם  וחורים  פגמים סדקים  עם    651/650תיקון  +   REP-MUR Fאו 

 כרמית או ש"ע. , 340בונד 
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בשפריץ   .ד תיקונים  לאחר  חסרים  שפריץ  קטעי  או    420/421השלמת  כרמית  תוצרת 

 עפ"י הוראות היצרן , ש"ע

כרמית או   420/421או שכבת שפריץ  ,  להלן  11.02כמפורט בסעיף  צביעה בצבע גמיש   .ה

 יישום עפ"י הוראות היצרן., ש"ע

 סרגלי פילוס וחיזוק מקצועות 09.05

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיב גבוה  

)איי  מאלומיניום  רשת  בזוויתני  ייעשה  מחופים  לא  מקצועות  חיזוק  המשטח.  או  של  ל 

 מ' מעל השיפולים. כל הנ"ל כלול במחיר הטיח.   2.40עד לגובה של , ש"ע(

 פינות וחריצי הפרדה   09.06

יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו   הפינות בין קיר לקיר וכן הפינות בין קיר לתקרה 

 לפי סרגל בשני הכיוונים. ,  חדים וישרים לחלוטין

 אופני מדידה  09.07

 )כללי ומיוחד( מחירי הטיח כוללים:בנוסף לאמור במפרטים 

 טיח במשטחים צרים וברצועות שלא יימדד בנפרד.  .א

 כמפורט בתכניות , טיח ע"ג קירות ועמודים לכל גובה שידרש .ב

במחיר   .ג כלול  ומחירה  בנפרד  תימדד  לא  לחיפויים  כהכנה  מיישר  טיח  שכבת 

 החיפויים 

 כמפורט לעיל , כל עבודות ההכנה הנדרשות .ד
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 עבודות ריצוף וחיפוי    10פרק 

 במפרט הבין משרדי   10המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי  10.02

שבועיים   .א תוך  והאדריכל  המפקח  לאישור  וחיפוי  לריצוף  דוגמאות  יספק  הקבלן 

על הקבלן לספק בעוד מועד את  ,  מקבלת צו התחלת עבודה. עם אישור הדוגמאות

 יהיו מאותו קו ייצור. כל חומרי הריצוף והחיפוי. כל החומרים מאותו סוג  

 מ"ר. 1על הקבלן להכין  דוגמאות לאישור של הריצוף בשטח מינימלי של  .ב

 לפחות.     R10כל האריחים יהיו בעלי דרגת התנגדות להחלקה  .ג

 ריצוף על גבי מילוי מיוצב  10.03

הריצוף יונח ע"ג מילוי מיוצב הטיט לריצוף יהיה על בסיס צמנט לבן )ללא כל תוספת סיד( 

 של חברת "פקורה" או בי ג'י בונד או ש"ע.  A-155בתוספת ערב למניעת רטיבות כדוגמת 

 ריצוף באריחי טרצו )מוזאיקה(  10.04

לריצוף המוזאיקה הקיים באתר זהה  יהיה  ופנלים(  רצפה  )אריחי  בג ,  הריצוף  והן  הן  וון  

 בסוג האגרגט 

 שיפולים לריצוף טרצו 10.05

הריצוף מסוג  יהיו  לריצוף  השיפולים  ,  השיפולים  באתר.  הקיים  כדוגמת  השיפולים  גובה 

ויבלטו מפני הטיח/ הגבס   ישר עם תפרי המרצפות  יהיו בקו  מ"מ.    5יונחו כך שתפריהם 

 מעלות )"גרונג"(.  45בפינות יבוצע חיתוך ב  

 צלןריצוף באריחי גרניט פור 10.06

מסדרת שירותים  חדרי  לרצפות  סליפ  אנטי  פורצלן  גרניט  או    Taurus color  אריחי 

Tauros granite   ברוחב  או  ,  מינימליות. פוגות  עפ"י בחירת האדריכל,  )אלפקס( או ש"ע

דוגמת   אקרילית  ברובה  תעשה  הפוגות  סתימת   . האדריכל.  דרישת  לפי  ו/או  ס"מ   חצי 

"MAPPEY בחירת האדריכל. " או ש"ע גוון עפ"י 

 חיפוי קירות שירותים  10.07

קירות חדרי השירותים יחופו בגרניט פורצלן  או בקרמיקה עפ"י בחירת האדריכל. הנחה  

" דוגמת  אקרילית  ברובה  תיעשה  הפוגות  סתימת  מינימליות.  או  MAPPEYבפוגות   "

יהיה מסוג  ,  ש"ע  בחירת האדריכל. הדבק  עפ"י  ש"ע  –  155גוון  או  "פקורה"  חב'  של  . א 

יעובדו   פינות  המפקח.  ובאישור  מים  בפני  העמיד  מסוג  להיות  הדבק  חייב  מקרה  בכל 

מעלות )"גרונג"(. פינויים לברזים ולאלמנטים אחים הבולטים מהקירות יעשה    45בחיתוך  

 בחיתוך מדוייק. 
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 אביזרים ומשטחים מותקנים 10.08

 או ש"ע.  BOBRICהאביזרים מתוצרת  -

משייש - תכנית  המשטחים  עפ"י  כיורים  כולל  ושוליים,  יצוק  קנטים  דגם    ,  כולל 

 .510או אורטגה   722אורטגה  

 חיפוי ואביזרים מותקנים, אופני מדידה מיוחדים לעבודות ריצוף 10.09

המפורט   כל  את  והחיפוי  הריצוף  עבודות  כוללות  והמיוחד  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף 

 להלן: 

 וברצועות צרות וכיו"ב. מחיר הריצוף בשטחים קטנים  .א

שילוב   .ב עבור  תוספת  כל  תשולם  לא  האדריכל.  של  ריצוף  תכנית  לפי  וחיפוי  ריצוף 

 צבעים ו/או צורות שונות של ריצוף. הכל מושלם כמפורט בתכניות. 

כוללים את המילוי המיוצב הנדרש מתחת לאריחי הריצוף   .ג מחירי עבודות הריצוף 

 הקירות. ושכבת טייח מיישרת ודבק על גבי  

במכונה .ד בשטיפה,ליטוש  ומושלם  כללי  ניקוי  כוללים  הריצוף  עבודות  דינוג  ,  מחירי 

 לרבות ניקוי פנלים וניקוי קירות משאריות טיט וצבע. ,  והברקה לפני מסירת הבנין

 מחירי עבודות הריצוף והחיפוי לרבות הקרמיקה כוללים את מילוי   .ה

 התפרים ב"רובה".   .ו

וד פינות ומפגשים והכל כלול במחיר החיפוי והריצוף.  לא תינתן כל תוספת עבור עיב .ז

מסור  ע"י  עיגולים  חיתוך  לרבות  שונות  בצורות  אריחים  חיתוך  כוללים  המחירים 

ו/או המפקח. לא תשולם כל   מתאים במפעל או באתר וכל  שיידרש ע"י האדריכל 

 תוספת שהיא עבור חיתוך. 

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת האדריכל.  .ח

לקיבועכ .ט נירוסטה  ברגי  כוללים  הכמויות  בכתבי  כמוגדר  המותקנים  האביזרים  ,  ל 

 שקעים במידה ונדרשים לפי האביזר. הכל מושלם. 
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 עבודות צביעה  -  11פרק 

 במפרט הבין משרדי   11המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 צבע פנים על טיח/ גבס  11.02

גבס   וחיפויי  ותיקרות  פנים  קירות  ש"ע.   2000בסופרקריל  צביעת  או  "טמבור"  תוצרת 

שכבות. הכנת פני השטח עפ"י הוראות היצרן. גוון מתוך מניפת הצבעים של   3  -הצביעה ב

 דוגמאות בגוונים שיימסרו ע"י האדריכלית.  3עד  2לאחר הכנת , "טמבור מיקס"

 צבע ע"ג קירות חוץ בגמר שפריץ 11.03

תוצרת "טמבור"    20או רב גמיש    10יש  צביעת קירות חוץ במערכת אקרילית דוגמת רב גמ

ב הצביעה  ש"ע.  מניפת    3  -או  מתוך  גוון  היצרן.  הוראות  עפ"י  השטח  פני  הכנת  שכבות. 

מיקס" "טמבור  של  הכנת  ,  הצבעים  ע"י    3עד    2לאחר  שיימסרו  בגוונים  דוגמאות 

 האדריכלית 

 אופני מדידה לתשלום 11.04

 המדידה במ"ר כולל שכבות יסוד. 
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 אלומיניום עבודות -  12פרק 

 במפרט הבין משרדי  12המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי  12.02

צירים .א לפריטים השונים:  ,  גלגלים,  בריחים,  סגרים,  מנעולים,  ידיות,  עבור הפרזול 

עבור  ,  אטמים אינטגרלי  כחלק  המתוכננים  באביזרים  להשתמש  יש  וכו'  מברשות 

 ASSAפרזול דלתות מבוקרות יהיה תוצרת    כפי שצויין ברשימות.,  הדגם המתאים

ABLOY 12, עפ"י מפרט יועץ המצורף בסוף פרק . 

האלומיניום יהיו צבועים ע"י התזה בצבע רטוב סיליקון פוליאסטר מיובש    פרופילי .ב

ובעובי   רמה    21בתנור  )לפי  הכללי(  1מקרון  המפרט  בחירת  ,  של  עפ"י  בגוון 

 האדריכל. 

הזכוכית תהיה עפ"י המצויין ברשימות.   זכוכית רבודה )שכבות( תהיה בעובי כולל   .ג

מ"מ ובגמר ליטוש סרט עדין.    0.76בי  עם שכבת ביניים בעו,  עפ"י המצויין ברשימות

מגומי   רצועות  עם  יבוצע  הזכוכית  הזכוכית  EPDMזיגוג  לעובי  ,  המותאמות 

והמושחלות בחריצים המתאימים. כך גם האטמים השונים. לא יורשו חיתוכים של  

 שלא בפינות הכנף.  EPDMרצועות ה 

קידוח והכנסת    מ"מ. התקנתם תיעשה ע"י   2משקופי עזר יהיו מפח מגולוון בעובי   .ד

דיבל מתאים וחיבור בברגי פח מצופים קדמיום. בחלק התחתון של המשקוף יהיו  

 ס"מ.   60עוגנים והמרחק בניהם לא יעלה על 

נראים   .ה עיוורים  מסמרים  או  ברגים  ללא  סמויות  תהיינה  הפריטים  לכל  הלבשות 

 לעין. 

ביריעות   .ו ייעשה  הבנוי  לפתח  האלומיניום  יחידת  בין  המרווחים  בהדבקה  איטום 

סילאקריליים או  אקרליים  ובחומרים  עובש,  עצמית  פינות  ,  אנטי  איטום 

האלומיניום.    -המשקופים בגוון  או  שקוף  עובש  אנטי  סיליקון  או  אפוקסי  בדבק 

בין החלונות למשקופי האבן בסיליקון מסוג   יבוצע האיטום התפרים  בקירות אבן 

NOVASI S70    תוצרתOTTO CHEMIE     )א.גיל ע"י  ש"ע)משווק  בגוון    ,  או 

 עפ"י בחירת האדריכלית.  יישום האיטום עפ"י מפרטי היצרן.

אלומיניום   .ז פרטי  הכוללות   מלאכה  בית  תכניות  האדריכל  לאישור  יגיש  הקבלן 

הפרטים    1:1בקנ"מ   האלומיניום.  ברשימות  המופיעים   השונים  הטיפוסים  של 

,  ה וחיבורה למבנההיחיד,  יכללו חתכים אופקיים ואנכיים ויראו את משקוף העזר

תוך  ציון מבנה הקיר ושכבות הגמר השונות . אישור האדריכל לתכניות הנ"ל יחייב  

 את הקבלן לייצור הפריטים לפי התכניות המאושרות ואין לסטות מהן.

בבנין  .ח המורכבת  מושלמת  ליחידה  יינתן  היחידה  בחומרי  ,  מחיר  ואטומה  מזוגגת 

 .לרבות הפרזול הנדרש, איטום
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 רשימת פרזול 

 

RZ-S-P-103-SET A2     נעול בכשל, , בריחים אוטומטיים בכנף   118מבוקרת נגדי חשמלי  -דלת אלומיניום דו כנפית
 הנייחת, ידית בהלה פנימית, ידית משיכה חיצונית 

 תמונה ייצוגית מותג קוד פריט   גימור  כמות יחידה   

 OTHER 98101883   6 יח  

 ציר ע"י יצרן 

 
 

-Mul-T 98101905   1 יח  
Lock 

מדגם  -Mul-T-Lock-+ צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול Corbin-צילינדר זמני
MTL800 

 

 

 Abloy 89103631   1 יח  

 138-25/600חד כיוונית דגם -INOXIדגם -Abloy-ידית משיכה

 
 

 NEMEF 89103480   1 יח  

 הפיך -החוצה-Eפאניק -35-92-9במידות -9673/08דגם  NEMEF-מנעול פאניק

 
 

 Abloy 89103695   1 יח  

 LH075 PZPZדגם -Abloy-זוג רוזטות מלבניות לצילינדר

 
 

 Abloy 89100290   1 יח  

 עם משקוף חבוי )ארוך( -EA281דגם -Abloy-מוביל כבל לדלת

 
 

 Effeff 89104095   1 יח  

 AC/DC -וולט  10/24 -  1פרופיקס -52035סרט  118.10דגם -Effeff-נגדי חשמלי

 

 

 TESA 89102983  אפור  1 יח  

 מ"מ  1400במידות -(Abloyלהפעלת מנעול חבוי )מתאים למנעול  -1970Gדגם -TESA-ידית בהלה

 
 

 US26D  89101515 Rockwood 1 יח  

 2842דגם  -Rockwood-סט בריחים סמויים אוטומטיים

 
 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000301,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000010,1722000790,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000178,1722000813,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000017,1722000594,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000226,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000090,1722000090,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000592,1722000599,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000047,1722000776,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000341,1722000761,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/General/Hinges-By%20Manufacturer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Mul-T-Lock/Cylinders/MTL-CYLANDER-MT-5.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Handles/Abloy%20-%20Door%20Pull%20Inoxi%20138%20%2025_400%20one%20way.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/NEMEF/Lockcase/NEMEF%20-%20%209601.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy%20-%20Rosette-lh075.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy-EA281-Cbl%20Transfer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Effeff/Electric%20Strike/effeff%20Elec%20Strike%20118+520.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Panic%20Devices/Tesa-1970G%20-Panic%20Device.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Accesories/RW%20-%202842%20Automatic%20Flush%20Bolt%20Set.JPG


 294מתוך  199עמוד 
 

 ASSA 89102212  אפור  1 יח  
ABLOY 

 ללא זרוע-DC340-ASSA ABLOY-סגר הידראולי

 

 

 ASSA 89102380  אפור  1 יח  
ABLOY 

 ( DC340/347)עבור  A126דגם -ASSA ABLOY-פלטת התקנה

 

 

 ASSA 89102214  אפור  1 יח  
ABLOY 

עבור סגר הידראולי דגם - DCG193דגם -ASSA ABLOY-זרוע מסילה לסגר הידראולי
DC340/500/700 

 

 

 US26D  89101813 Rockwood 2 יח  

 440דגם -Rockwood-מעצור רצפה לדלת

 
 

    

 מספר יחוס דלת  אלומיניום A01-ד 

 הערות  

  החשמלי המתוקן בכנף הדלת הפאסיבית יש לוודא העברת כבל בכנף או פרופיל הדלת לנגדי 

 
  

 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000033,1722000033,1003060006,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000297,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000041,1722000041,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000086,1722000086,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Door%20closers/AA-DC340.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20A126%20mounting%20plate%20.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20G193%20-%20ovrhead%20DC%20dor%20DC300.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Door%20Stops/RW-Door%20stoppers-440-441.JPG


 294מתוך  200עמוד 
 

 

SET RZ-S-P-107-A2     פתוח בכשל, מתאים לפתיחה תחת לחץ,   332מבוקרת נגדי חשמלי  -דלת אלומיניום דו כנפית
 נעילה מכאנית, בריחים ידניים בכנף הנייחת, ידית פנימית בהלה, חיצונית קבועה, מחזיר דלת

 תמונה ייצוגית מותג קוד פריט   גימור  כמות יחידה   

 OTHER 98101883   6 יח  

 ציר ע"י יצרן 

 
 

-Mul-T 98101905   1 יח  
Lock 

מדגם  -Mul-T-Lock-+ צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול Corbin-צילינדר זמני
MTL800 

 

 

 Abloy 89103631   1 יח  

 138-25/600חד כיוונית דגם -INOXIדגם -Abloy-ידית משיכה

 
 

 NEMEF 89103480   1 יח  

 הפיך -החוצה-Eפאניק -35-92-9במידות -9673/08דגם  NEMEF-מנעול פאניק

 
 

 Abloy 89103695   1 יח  

 LH075 PZPZדגם -Abloy-זוג רוזטות מלבניות לצילינדר

 
 

 Alba 89103139   1 יח  

 מלא  9/9/100קומפקט 

 

 

 Abloy 89100290   1 יח  

 עם משקוף חבוי )ארוך( -EA281דגם -Abloy-מוביל כבל לדלת

 
 

 Effeff 89104195   1 יח  

 520סרט  - 1פרופיקס -RR-וולט 12-לדלת אש  332.208דגם  Effeff-נגדי חשמלי

 
 

 TESA 89102983  אפור  1 יח  

 מ"מ  1400במידות -(Abloyלהפעלת מנעול חבוי )מתאים למנעול  -1970Gדגם -TESA-ידית בהלה

 
 

 US26D  89101805 Rockwood 2 יח  

 555דגם -Rockwood-בריח בודד לכנף פסיבית

 
 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000301,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000010,1722000790,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000178,1722000813,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000017,1722000594,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000226,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000658,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000090,1722000090,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000591,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000047,1722000776,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000087,1722000087,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/General/Hinges-By%20Manufacturer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Mul-T-Lock/Cylinders/MTL-CYLANDER-MT-5.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Handles/Abloy%20-%20Door%20Pull%20Inoxi%20138%20%2025_400%20one%20way.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/NEMEF/Lockcase/NEMEF%20-9673-LO.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy%20-%20Rosette-lh075.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Alba/Compact-whole.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy-EA281-Cbl%20Transfer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Effeff/Electric%20Strike/effeff%20-%20Elec%20Strike%20332-208+520.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Panic%20Devices/Tesa-1970G%20-Panic%20Device.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Accesories/RW-555-Flash%20bolt.JPG


 294מתוך  201עמוד 
 

 ASSA 89102212  אפור  2 יח  
ABLOY 

 ללא זרוע-DC340-ASSA ABLOY-סגר הידראולי

 

 

 ASSA 89102380  אפור  2 יח  
ABLOY 

 ( DC340/347)עבור  A126דגם -ASSA ABLOY-פלטת התקנה

 

 

 ASSA 89102214  אפור  2 יח  
ABLOY 

עבור סגר הידראולי דגם - DCG193דגם -ASSA ABLOY-זרוע מסילה לסגר הידראולי
DC340/500/700 

 

 

 US26D  89101813 Rockwood 1 יח  

 440דגם -Rockwood-מעצור רצפה לדלת

 
 

    

 הערות  

 וולט 24-קיימת אופציה להחליף את הנגדי החשמלי ל
 תוספת כבל באחריות המזמין 

 
 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000033,1722000033,1003060006,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000297,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000041,1722000041,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000086,1722000086,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Door%20closers/AA-DC340.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20A126%20mounting%20plate%20.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20G193%20-%20ovrhead%20DC%20dor%20DC300.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Door%20Stops/RW-Door%20stoppers-440-441.JPG


 294מתוך  202עמוד 
 

 

SET RZ-528-F1     מבוקרת מנעול נטרק ננעל אלקטרומכאני, ידיות מנוף, מחזיר דלת -דלת אש חד כנפית 

 תמונה ייצוגית מותג קוד פריט   גימור  כמות יחידה   

 Yale 90100915  304נירוסטה  3 יח  

 אינץ 4.5X4במידות -Yale-ציר ספר

 
 

-Mul-T 98101905   1 יח  
Lock 

מדגם  -Mul-T-Lock-+ צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול Corbin-צילינדר זמני
MTL800 

 

 

 TESA 89104236  נירוסטה  1 יח  

 -מ"מ  72-מחוזקות נגד תלישה-מנוף/מנוף עם שלט -SENA MSIMF872IS16דגם -TESA-סט ידיות
 מ"מ 8קומפקט 

 

 

 US26D  89100704 Abloy 1 יח  

 אוניברסלי EA324דגם -Abloy-סרט נגדי

 
 

 Abloy 89100574   1 יח  

 מבוקר סולונויד -בהלה-הפיך-  65/72/9במידות -EL560-Abloy-מנעול רחב נטרק ננעל אלקטרומכאני

 
 

 TESA 89102142   1 יח  

 9-8 / 8-9במידות -TESA-קומפקט )ציר( מפוצל

 
 

 Abloy 89100290   1 יח  

 עם משקוף חבוי )ארוך( -EA281דגם -Abloy-מוביל כבל לדלת

 
 

 Abloy 89100752   1 יח  

 מ' 10באורך -EA219דגם -Abloy-כבל

 

 

 ASSA 89102212  אפור  1 יח  
ABLOY 

 ללא זרוע-DC340-ASSA ABLOY-סגר הידראולי

 

 

 ASSA 89102214  אפור  1 יח  
ABLOY 

עבור סגר הידראולי דגם - DCG193דגם -ASSA ABLOY-זרוע מסילה לסגר הידראולי
DC340/500/700 

 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000075,1722000075,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000010,1722000790,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000249,1722000623,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000092,1722000791,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000024,1722000014,1003020001,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000287,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000090,1722000090,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000089,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000033,1722000033,1003060006,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000041,1722000041,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Yale/Hinges/Yale-Hinges.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Mul-T-Lock/Cylinders/MTL-CYLANDER-MT-5.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Handles/Tesa%20-%20handle%20set,72mm%20MS0L872,%20MSI0L872IS16.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Strike%20plate/Abloy%20-%20EA%20324%20plate.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Lockcase/Abloy_EL%20560.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Accessories/Tesa%20-%20Compact%20Hinge%20splited%208-9%20or%209-8.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy-EA281-Cbl%20Transfer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy%20-%20cabel%20EA219.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Door%20closers/AA-DC340.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20G193%20-%20ovrhead%20DC%20dor%20DC300.JPG


 294מתוך  203עמוד 
 

 US26D  89101813 Rockwood 1 יח  

 440דגם -Rockwood-מעצור רצפה לדלת

 
 

    

 
 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000086,1722000086,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Door%20Stops/RW-Door%20stoppers-440-441.JPG


 294מתוך  204עמוד 
 

 

SET RZ-S-QR-130-W1     נעול בכשל, מתאים לפתיחה תחת לחץ,   118מבוקרת נגדי חשמלי   -דלת עץ חד כנפית
 נעילה מכאנית, פתיחה מהירה, ידית פנימית מנוף, חיצונית קבועה, מחזיר דלת

 תמונה ייצוגית מותג קוד פריט   גימור  כמות יחידה   

 Yale 90100915  304נירוסטה  3 יח  

 אינץ 4.5X4במידות -Yale-ציר ספר

 
 

-Mul-T 98101906   1 יח  
Lock 

-Mul-T-עם נעילת פרפר + צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול Corbin-צילינדר זמני
Lock- מדגםMTL800 

 

 

 Yale 89103501   1 יח  

כולל מגן -ביטחון 38-בורג עובר-ימין-19דגם קוטר  N1דגם -Yale-ידית משיכה צינור+ידית מנוף 
 צילינדר 

 
 

 NEMEF 89103766  מגולוון  1 יח  

 -Eפתיחה מהירה פונקציה -ימין- 65/72/9במידות -1769/36דגם  NEMEF-מנעול מכאני חבוי רחב

 
 

 TESA 89102842   1 יח  

 TESA-מ"מ 9-מ"מ ל 8-מתאם לקומפקט מ

 

 

 Effeff 89104095   1 יח  

 AC/DC -וולט  10/24 -  1פרופיקס -52035סרט  118.10דגם -Effeff-נגדי חשמלי

 

 

 ASSA 89103336  אפור  1 יח  
ABLOY 

 כולל זרוע מסילה-DC-135-ASSA ABLOY-סגר הידראולי

 

 

 US26D  89101813 Rockwood 1 יח  

 440דגם -Rockwood-מעצור רצפה לדלת

 
 

    

 הערות  

  יש לוודא התקנה בהתאם לכיוון הבקרה והגדרת כיוון המילוט 

 
  

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000075,1722000075,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000007,1722000790,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000335,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000019,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000488,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000592,1722000599,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000036,1722000036,1003060002,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000086,1722000086,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Yale/Hinges/Yale-Hinges.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Mul-T-Lock/Cylinders/MTL-Euro%20Cylinder_with%20Thumbturn.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Yale/Handles/Yale-Avner-Handle%20set.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/NEMEF/Lockcase/NEMEF-1769-LO.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Accessories/Tesa%20-%20Compact%20Hinge%20splited%209-9%20or%209-8.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Effeff/Electric%20Strike/effeff%20Elec%20Strike%20118+520.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Door%20closers/AA-DC135.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Door%20Stops/RW-Door%20stoppers-440-441.JPG


 294מתוך  205עמוד 
 

 

SET RZ-S-P-107-WG1     פתוח בכשל, מתאים לפתיחה תחת   332מבוקרת נגדי חשמלי  -דלת אלומיניום חד כנפית
 לחץ, נעילה מכאנית, ידית פנימית בהלה, חיצונית קבועה, מחזיר דלת 

 תמונה ייצוגית מותג קוד פריט   גימור  כמות יחידה   

 OTHER 98101883   3 יח  

 ציר ע"י יצרן 

 
 

-Mul-T 98101905   1 יח  
Lock 

מדגם  -Mul-T-Lock-+ צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול Corbin-צילינדר זמני
MTL800 

 

 

 Abloy 89103631   1 יח  

 138-25/600חד כיוונית דגם -INOXIדגם -Abloy-ידית משיכה

 
 

 NEMEF 89103480   1 יח  

 הפיך -החוצה-Eפאניק -35-92-9במידות -9673/08דגם  NEMEF-מנעול פאניק

 
 

 Abloy 89103695   1 יח  

 LH075 PZPZדגם -Abloy-זוג רוזטות מלבניות לצילינדר

 
 

 Alba 89103139   1 יח  

 מלא  9/9/100קומפקט 

 

 

 Effeff 89104195   1 יח  

 520סרט  - 1פרופיקס -RR-וולט 12-לדלת אש  332.208דגם  Effeff-נגדי חשמלי

 
 

 TESA 89102869  אפור  1 יח  

 מ"מ* 1400במידות -להפעלת מנעול חבוי-1970דגם -TESA-ידית בהלה

 
 

 ASSA 89102212  אפור  1 יח  
ABLOY 

 ללא זרוע-DC340-ASSA ABLOY-סגר הידראולי

 

 

 ASSA 89102380  אפור  1 יח  
ABLOY 

 ( DC340/347)עבור  A126דגם -ASSA ABLOY-פלטת התקנה

 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000301,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000010,1722000790,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000178,1722000813,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000017,1722000594,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000226,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000658,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000591,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000125,1722000776,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000033,1722000033,1003060006,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000297,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/General/Hinges-By%20Manufacturer.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Mul-T-Lock/Cylinders/MTL-CYLANDER-MT-5.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Handles/Abloy%20-%20Door%20Pull%20Inoxi%20138%20%2025_400%20one%20way.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/NEMEF/Lockcase/NEMEF%20-9673-LO.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Abloy/Accesories/Abloy%20-%20Rosette-lh075.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Alba/Compact-whole.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Effeff/Electric%20Strike/effeff%20-%20Elec%20Strike%20332-208+520.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/TESA/Panic%20Devices/Tesa%20-%201970_90_9%20panic%20exit%20device.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Door%20closers/AA-DC340.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20A126%20mounting%20plate%20.JPG
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 ASSA 89102214  אפור  1 יח  
ABLOY 

עבור סגר הידראולי דגם - DCG193דגם -ASSA ABLOY-זרוע מסילה לסגר הידראולי
DC340/500/700 

 

 

 US26D  89101813 Rockwood 1 יח  

 440דגם -Rockwood-מעצור רצפה לדלת

 
 

 

 

https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000041,1722000041,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/AAOS/CutSheetViewer.jsp?IDS=1721000086,1722000086,
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/ASSA%20ABLOY/Accesories/AA%20-%20G193%20-%20ovrhead%20DC%20dor%20DC300.JPG
https://europe.openingsstudio.com/AAOS/res/ASSA%20ABLOY/CatalogCuts/IL/Images/Rockwood/Door%20Stops/RW-Door%20stoppers-440-441.JPG
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 עבודות אבן -  14פרק 

 )במפרט הבין משרדי   22המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 טיפול בקירות אבן קיימים  14.02

 שטיפה בלחץ עפ"י המפרט הטכני לטיפול בחזיתות המבנה וכן בכתב הכמויות 

פ"י הנחיות היצרן. העבודה תבוצע  ע   BPS 7112ניקוי מפטריות קיר וטחב בחומר מסוג  

 . ובהנחייתאו  ע"י בעל מקצוע מנוסה בתחום

 כמפורט להלן: , טיפול במישקי אבן ייעשה ע"י איש מקצוע בעל ניסיון בתחום

 ניקוי המישקים מחומר מליטה/צמנט  מתפורר   -

 ניקוי המישקים מאבק ושטיפה  -

 השלמות בחומר מליטה צמנטי ועיבוד המישקים דוגמת הקיים  -
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 מתקני מיזוג אוויר –  51פרק 

  המתקן:  תיאור 15.01

הינה מערכת מסוג      HEAT PUMPמטיפוס     mini VRFאו    VRFהמערכת שתותקן 

 )חימום או קירור(.  

עפ"י   עייליות  או  נסתרות  יהיו  פנימיות  יחידות  חיצוניות.  מיח'  בנויה  תהיה  המערכת 

 תוכנית.

 תכניות וסידור כללי  15.01.1

שיש   העבודה  ואת  הכללי  הסידור  את  מראות  זה  למפרט  המצורפות  התוכניות 

העבודה   התקדמות  לפי  להיקבע  צריכים  הציוד  וסידור  המדויק  המקום  לבצע.  

ובצורה שתתאים למבנה.  הגורמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין  

 והמציאות בבניין.

התוכניות הנן תכניות לביצוע למרות זאת על הקבלן לבצע את העבודה רק עפ"י  

יי תוכניות  עפ"י  או  מעודכנות,  ע"י  תוכניות  יאושרו  ואשר  יכין,  שהקבלן  צור 

 המתכנן. 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים. 

והמפוצלות   המרכזיות  מיזו"א  יח'  את  לרכוש  הזכות  לעצמו  שומר  המזמין 

ברכישה עצמית. כן רשאי המזמין לבחור קבלן מיזו"א שלא דרך ספק הציוד אולם  

הידע,הכישורים   בעל  יהיה  המתקן  זה  של  גודל  בסדר  עבודות  לביצוע  והניסיון 

 הנ"ל ויאושר ע"י ספק הציוד והמתכנן. 

 בחירת הציוד  15.01.2

 ציון שמות יצרנם או מספר קטלוגי של ציוד, בא לציין דרגת טיב. 

הקבלן אינו רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים שאינם בעלי  

לתפקיד.    והתאמה  איכות  לשם  אותה  ערך.   שווה  לאשר  מתחייב  אינו  המתכנן 

להגיש   הקבלן  על  אחר,  או  במפרט  הוגדר  אם  בין  הציוד  על  אישור  קבלת 

פעולה,   נתוני  כלליות,  מידות  קטלוגי,  דף  כגון:   הציוד  על  מספקת  אינפורמציה 

פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה.  לא יירכש ולא יותקן כל פריט ציוד  

 שור המתכנן. לפני קבלת אי

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן.  

 טיב העבודה 15.01.3

כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצועית, ע"י בעלי  

תעשה   והחומרים  העבודה  טיב  של  סופית  בדיקה  בעבודתם.   מנוסים  מקצוע 

והביקורו  הבדיקות  כל  המתכנן.   ע"י  העבודה,  זמניות,  בסיום  הן  האחרות  ת 

 הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו, כנדרש במסמכים. 
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 הגנה על ציוד  15.01.4

וחומרים של הקבלן או שהקבלן מספקם, חייבים להיות מוגנים   כל עבודה, ציוד 

כל   לתקן  הקבלן  על  הסופית.  למסירה  עד  וההרכבה,  העבודה  במשך  פגיעה  בפני 

בצורה   נגרם  אם  בין  הזה,  התנאי  מילוי  מאי  כתוצאה  ייגרם  אשר  לציודו  נזק 

ם או סגירות אחרות  ישירה או עקיפה ע"י עובדי הקבלן.  הצנרת תיסגר ע"י פקקי

 במשך זמן ההתקנה.   

הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו כנגד לכלוך של צבע,  

 טיח וחומרי בנין. 

 ניקיון 15.01.5

על הקבלן לנקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך  

ל, יהיו המפקח או  שנוצרו בגין עבודתו.  במידה והקבלן לא ביצע את הניקיון הנ" 

המזמין רשאים להורות על ביצוע הניקיון ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן  

 בהוצאות הניקיון. 

 פיגומים ומעברים בבניין 15.01.6

על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה, כגון :  סולמות, הפיגומים,  

חשבונו.  כל  הקרשים, המסלולים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה הכל על  

 הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות. 

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת הציוד והרכבתו בבניין.  במידת הצורך יתאם  

 הקבלן עם המפקח ובאישור המתכנן, הכנת פתחים לצורך התקנת הציוד. 

באמצעות    על הקבלן להביא בחשבון שהעברת ציוד וצנרת ממפלס למפלס, תיעשה

 ציוד הרמה מתאים על חשבונו ובתאום עם המפקח.

 תמיכות  15.01.7

לשם   לו  הדרושים  והתליות  החיזוקים  התמיכות,  כל  את  וירכיב  יספק  הקבלן 

 תמיכת הציוד, הצנרת והתעלות בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות. 

משינויי   כתוצאה  התפשטות  שתתאפשר  כך  תבוצענה  תעלות  או  הצנרת  תמיכות 

 ורה. טמפרט

חיבורי צנרת או תעלות אל ציוד רועד יהי גמישים, כך שלא יועברו כוחות ורעידות  

 לציוד ממנו. 

ס"מ גובה כנדרש, בתחתית התמיכות    5/5תמיכות על גג יבוצעו מרגליות מרובעות  

לתעלות   תבוצע  ההתקנה  מודבקות,  מחורצות  גומיות  הכוללת  מתכת  פלטת 

 והתמיכות ישבו על גג המבנה.

 מעברים, בסיסי ציוד חיצוב  15.01.8

הקבלן יוודא שכל הפתחים, המעברים וההכנות האחרות בבניין אמנם מתוכננים  

ומבוצעים לפי דרישות עבודתו העדכניות, במידה והפתחים והשרוולים לא בוצעו  
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השגחת הקבלן, יש להתריע בפני מנהל הפרויקט על הבעיה  -כיאות כתוצאה מאי

חשבו על  ייעשו  והתיקונים  הקבלן  לחובת  הדבר  ייזקף  אשר  אחרת  פתחים  נו. 

בכתב   מתומחר  הוא  עליהם  ואשר  המיזוג  קבלן  של  לביצוע  בתוכניות  מסומנים 

 הכמויות יבוצעו על חשבונו. 

המפקח.   ע"י  שיקבעו  במועדים  הקבלן  ע"י  יסופקו  צנרת  מעברי  עבור  שרוולים 

השרוולים יסופקו עם קוצי עיגון לבטון ועם פקקים מתאימים למניעת סתימות,  

 לן בתיאום המפקח. יורכבו ע"י הקב

על הקבלן לדאוג לתיאום פתיחת כל הפתחים בקירות למעבר התעלות )יבוצעו ע"י  

 הקבלן בתיאום עם המפקח. 

ו/או ע"ג פיילה     Tציוד מיזוג האוויר יותקן על בסיסי בטון/ פרופילי פלדה דבל  

עפ"י תוכנית.  הבסיסים קבועים ויבוצעו על ידי קבלן הבניין לפי    מנירוסטה הכל

יוכנו על סמך תוכניות העבודה של הקבלן, במקרה   תוכניות קונסטרוקציה אשר 

שהעבודה   ולוודא  היציקה  בשעת  נוכח  להיות  הקבלן  יספק  מוחלק,  בסיס  של 

 מתבצעת בהתאם לדרישותיו.

ל  שלא  מנת  על  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  במידה  על  המזמין.   ברכוש  פגוע 

דרישת   לפי  חליפי  פריט  לספק  או  לפצות  יהיה  הקבלן  על  כזו,  פגיעה  ותהיה 

 המפקח. 

 

 העבודה   היקף 15.02

 ביצוע עבודות מיזו''א במבנה. 15.02.1

 ביצוע הזנות חשמל למערכות מיזו''א ואוורור בגג.  15.02.2

 ביצוע מערכת תעלות למיזו''א. 15.02.3

 אוויר. ביצוע מערך פיזור אוויר ויניקת  15.02.4

 ביצוע צנרת גז חשמל ופיקוד בין מעבים ליחידות פנימיות עפ"י תוכנית.  15.02.5

 מסירת המתקן.  תחזוקה ושרות למערכות מיזו''א במשך שנה מתאריך 15.02.6

 

 זה   במפרט  בנוסף  כלולות  ואשר  כלולות   אינן  אשר  עבודות 15.03

חשמלי   15.03.1 מתח  אספקת  כלול  חשמל.     HZ  50    /V380  X  3לא  לוחות  הזנת  לשם 

למפסק   ועד  הראשי  החשמל  מלוח  אחרים  ע"י  שיונח  בכבל  תבוצע  ההזנה 

הביטחון. חיבור סופי של הכבלים ליחידות מיזוג האוויר, ליחידות ולמפוחים  כן  

 יבוצע ע"י קבלן מיזו"א.

 לא כלול אספקת הזנת חשמל ליחידות טיפול באוויר ויחידות מיזו"א השונות.  15.03.2

הכנת מסגרות ופתחים בתקרות אקוסטיות, התקנת מסגרות למפזרים    כן כלול 15.03.3

 כן כלול ללא תוספת תשלום. 
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הניקוז   15.03.4 חיבור  כלול  כן  האוויר,  מיזוג  ליחידות  ניקוז  נקודות  הכנת  כלול  לא 

וקבלן   אינסטלציה  קבלן  בין  וכו'  סיפונים  לרבות  למתקן  ההכנה  בין  והתאמה 

 מיזו"א. 

 כן כלול הכנת פתחים בקירות ובתקרות בטון ללא תוספת מחיר.  15.03.5

 לא כלול יציקת בסיסי בטון לציוד.  15.03.6

ים בקירות בגג המבנה לרבות איטום עפ"י מפרט  כן כלול פתיחה ואיטום מעבר 15.03.7

 משכ"ל. 

 טמפרטורה   תנאי 15.04

 תנאי טמפרטורה החיצונית לתכנון הם: 

 B.D  C °42 טמפרטורת קיץ :  

   B.W C °26.5 

   B.D  C ° 2.5 טמפרטורת חורף:  

 תנאי הפנים לתכנון הם:

 B.D  C ° ± C ° 23 טמפרטורת קיץ :  

 B.D  C ° 1 ± C ° 21 טמפרטורת חורף:  

 הקבלן  ע"י  לאישור  המוגש  חומר  15.05

תוכניות הקבלן יהיו מבוססות על הציוד שאושר ע"י המתכנן, וכן על התוכניות האחרונות  

 של הבניין והמצב הקיים בבניין. 

 לפני התחלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור תוכניות ונתונים כדלקמן: 

במבנה,   • ציוד  העמדת  כללית,  הרכבה  ויסופק שרטוטי  שאושר  ציוד  על  המבוססים 

 הלכה למעשה. 

 שרטוטי ייצור של יחידות מושלמות.  •

 שרטוטי הרכבה וייצור של יחידות טיפול באוויר ותעלות פח.  •

אוויר  • סניקות  חישוב  כולל  שנדרש  במקום  אוויר  תעלות  של  וייצור  הרכבה  שרטוטי 

 בכל נקודה ונקודה לקבלת סניקות כמפורט בתכנון. 

 תלייה ומהלך צנרת ותעלות במקומות הנדרשים.פרטי תמיכה,  •

 פרטי איטום לכניסת תעלות למבנה עפ"י מפרט כללי בין משרדי ומפרט משכ"ל.  •

פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד לרבות מסננים, מפזרים, תא"ח הכל כמפורט  •

 עם מסגרת מסביב למפזרים עפ"י בחירת אד'.  בנוי מאלומיניום אנודייז

מידה   • בקנה  הלוחות  על  מבטים  חשמל,  פנים.  1:10לוחות  וחיבורי  חיווט  סכמות   ,

 הסכמות יכללו את כל סוג הציוד. 

אישור המתכנן לשרטוטי העבודה ו/או פרטי ציוד, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו 

 פרט והתוכניות.לטיב ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המ
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 צביעה 15.06

כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה, ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי  

שכבות צבע סינתטי עליון. הגוון העליון יהיה אפור פלדה במידה ולא נאמר אחרת.  לפני  

ע"י   צביעת השכבה הראשונה, ייעשה ניקוי יסודי.  פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים

יש   כימי מתאים, אותו  ע"י מנקה  ינוקו  טינר או ממיס מתרים אחר.  חלקים עם חלודה 

 לשטוף בסוף התהליך, או ע"י מברשת מסתובבת עד שתיעלם החלודה לחלוטין. 

צינורות שחורים ינוקו כנ"ל וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד בלבד. לאחר ביצוע החיתוכים  

 כך לבצוע.  -את המקום ואחר   והריתוכים יש לחזור ולנקות היטב

 צינורות לא מבודדים ייצבעו גם בשתי שכבות לפחות של צבע עליון בגוון תקני.   

 מחיר הצביעה כלול במחיר הצינור בכתב הכמויות. 

כמעט   של  לדרגה  עד  בחול  ניקוי  יעברו  ביחידות,  כולל המפוחים  וחלקיהם,  כל המפוחים 

יותר משעה   ולא  זמן  לבן, לאחר הניקוי  לאחר  יסוד.   יעברו צביעה בצבע אפוקסי  אחריו 

ייבוש מתאים, לפי הוראות היצרן, ייצבע הציוד בשכבת צבע יסוד נוספת כנ"ל ועליו צבע 

 עליון. 

כל האומים והדסקיות יהיו מגולוונים או מצופי קדמיום, על הקבלן לספק את כל הציוד  

 הקנוי עם ברגים, אומים ודסקיות מגולוונים. 

 הצבע העליון של הפנלים במזגנים ובלוחות החשמל יהי אפוי בתנור )שכבה סופית           

ייצבעו בתחילה בצבע מקשר  240בעובי   פנלים מגולוונים  נגד חלודה.  יהיה  (.  צבע היסוד 

 פריימר ועליו צבע יסוד גוון היחידות לפי הנחיות האדריכל.

שכבות צבע אפוקסי מתאים לצביעה    4  -  בסיסי הציוד מבטון ייצבעו בהתאם להוראות ב

 על גבי בטון.הכנת השטח והצביעה תיעשה ע"י הקבלן. 

 לפעולה   והכנסה  ניסויים   בדיקות,  ניקוי, 15.07

 ניקוי הצנרת, הבדיקות, הניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה, ייעשו ע"י הקבלן. 

על מנת לאפשר את ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו,    7על הקבלן להודיע לפחות  

 נוכחות המפקח במידה וימצא לנכון. 

הקבלן ישטוף את הצנרת לפני הכנסת המתקן לפעולה.  השטיפה תיעשה כך שהלכלוך לא  

יעבור דרך הציוד.  הקבלן יתקין מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפה. הקבלן  

המים ולניקוז המים בזמן  יכין על חשבונו את כל החיבורים והצינורות הדרושים לאספקת  

השטיפה.  על הקבלן לקבל את אישור המפקח שמערכת הצינורות אכן נקיה וניתן להפסיק  

 את פעולת השטיפה. שטיפת הצנרת תיעשה ע"י חומצה זרחתית חלשה. 

אטמ'.  על הקבלן לבודד לפני    1.5   -הקבלן יבצע בדיקות לחץ לתעלות  הבדיקה תיעשה ב  

שעות ואסור שבזמן זה   2 -עומדים בלחץ זה. זמן הבדיקה יהיה כ הבדיקה אביזרים שאינם
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התעלות   לעיוות  הלחץ  יגרום  לא  הלחץ  בדיקת  שבזמן  להקפיד  יש  בלחץ.   ירידה  תורגש 

 בדיקה זו לפני התקנת יתר המערכות במתקן. 

על הקבלן להפעיל את הציוד באופן ניסיוני במשך שבוע רצוף.  בסוף תקופה זו על הקבלן  

 ולנקות את כל המסננים אחרי גמר פעולות הניקוי )ההפעלה הראשונית(.  לעבור  

טמפרטורות   בדיקת  ע"י  ייעשה  הוויסות  במערכת.  המערכות  את  ויווסת  יבדוק  הקבלן 

בעזרת   בתוכניות  כנדרש  אוויר  כמויות  יווסת  הקבלן  כך.  לצורך  שיותקנו  בכיסנים 

 אנמומטר. 

 ה ואחזק  הפעלה  והוראות  סכמות  סימון,  שילוט, 15.08

  סימון   15.08.1

וכו',   מפוחים  באוויר,  טיפול  יחידות  כגון:   המערכת  של  פונקציונלי  אלמנט  כל 

בגודל   סנדוויץ'  ע"י שלט  ותפקידו    10X20יסומן  מוטבע מספר החלק  ועליו  ס"מ 

 כפי שמופיע בסכימה. 

פלסטיק   דסקית  פונקציונלי,  ואביזר  ברז  לכל  חשבונו  על  ויחבר  יספק  הקבלן 

בקוטר   שמופיע    50סנדוויץ'  כפי  ותפקידו,  האביזר  מספר  מוטבע  ובה  מ"מ 

 בסכימה. 

 על הצינורות יסמן הקבלן חצים המראים את כיוון הזרימה.

נרת  מ' לכל היותר. הצ  2מ"מ לפחות, והמרחק בניהם    20X100גודל החצים יהיה  

לכל   לסימון  צבעוני  בסרט  ילופף  ארמפלקס  בידוד  הקוד.  לצבעי  בהתאם  תיצבע 

 אורך הצנרת. 

   סכמות 15.08.2

חשמלית   שליטה  בקרה,  הבאות:   הסכמות  את  הקבלן  יתקין  העבודה  גמר  עם 

 ותפעול    

 ס"מ עם כיסוי פלסטיק   60X100המערכות מתוך האולם. הסכמות תהיינה בגודל 

  יראו את כל הפריטים המשתייכים על מספריהם. ומסגרת  עץ. הסכמות 

 ואחזקה   הפעלה  הוראות 15.08.3

עותקים.  ההוראות צריכות להימסר    3  -הקבלן יספק היראות הפעלה ואחזקה ב

תעודות   את  גם  יכלול  התיק  כמבוצע,  עבודה  שרטוטי  ותיק  ציוד  חוברת  בצורת 

הוראות  האחריות של הציוד ואישורי בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך.  ה 

תיקונים   וכן  שוטף  טיפול  מונעת,  לאחזקה  הדרושה  האינפורמציה  כל  את  יכללו 

במשך   ידריך  הקבלן  תקופתיים.  שלב    7וטיפולים  בתום  המזמין  נציג  את  ימים 

 ההכנסה לפעולה.

  ושירות  אחזקה  15.08.4

הקבלן יבצע במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופית של המתקן ע"י המתכנן, את  

וה האחזקה  פעולות  החלפת  כל  רצועות,  מתיחת  גירוז,  שימון,  כולל:   שירות 
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האחזקה   לביצוע  כל החומרים הדרושים  וניקוי.   פירוק  תיקוני אטמים,  מסנים, 

יומי   שגרתי  וסיור  השונים  המרכיבים  הפעלת  הקבלן.  חשבון  על  יהיו  והשירות 

המזמין   נציג  ע"י  ייעשו  המתקן  הפעלת  לרבות  המתקן,  לפעולת  הראשון  בשבוע 

ההדרכה שיקבל מהקבלן. כל ביקור של הקבלן לצורך ביצוע שירות, יתועד  עפ"י  

ובו יפורטו : מטרת הביקור, מהות העבודה שבוצעה,   יקבל דו"ח  בכתב והמזמין 

 תיאור התקלה ואופן תיקונה.

 לשנה   אחריות 15.08.5

אחריות הקבלן תהיה לשנה אחת.  התאריך הקובע הוא מועד קבלת המתקן ע"י  

ך שנה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה וזאת על  המפקח והמתכנן.  במש

כל    24סמך קריאת המזמין  בתוך   יחליף במקום  שעות ממועד הקריאה. הקבלן 

חלק שנתגלה כפגום בתוך שנת האחריות, ויתקין במקומו.  לא יבוא הקבלן לבצע  

את   ויחייב  אחרים  עובדים  באמצעות  המזמין  יבצע  הנ"ל,  במועד  התיקון  את 

על    הקבלן  למזמין  הקבלן  יודיע  האחריות  תקופת  תום  לפני  חודשיים  בהוצאות. 

 סיום האחריות הקרוב. 

 המתקן  של  סופית  קבלה 15.08.6

וויסות כמויות   דו"ח מדידת טמפרטורות,  יכין הקבלן  לקבלה סופית של המתקן 

אויר   כמויות  ובמפוחים,  ביחידות  במשאבות,  לחץ  מפל  במנועים,  זרם  אוויר, 

אויר בכל אזור במקום מייצג בשעות שונות ולחצי דחיסה    ביחידות, טמפרטורות

 ויניקה. 

הוראות    7 את  המתכנן  לאישור  הקבלן  יגיש  המתקן  קבלת  מועד  לפני  ימים 

 ההפעלה והאחזקה וכן סכמות סופיות של המתקן.

הקבלן יבדוק באופן אישי את כל כיווני הגנות המנועים והמדחסים ויעביר אישור  

 . בכתב לכך לידי המתכנן

 

  אויר  ומיזוג  אוורור 15.09

 אויר   ומיזוג  אוורור  תעלות 15.09.1

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות המצוינות בשרטוטים ובהתאמה לתוכניות  

התמיכות,   התעלות,  את  כוללת  העבודה  בבניין.   ולמציאות  העדכניות  הבניין 

 התליות, החיזוקים והאטימות כנדרש. 

יגיש   הקבלן  בוהה.   כיפוף  באיכות  מפח  או  מגולוון  מפח  תבוצענה  התעלות 

, ואחר כך יכופף   180°   -רצועות פח לאישור לפני התחלת הייצור.  הפח יכופף ב  

כמצוין   יהיו  והמבנה  העובי  לפח,  הגלוון  בין  הפרדה  כל  תורשה  לא  חזרה.  

מדריך   להוראות  בכפיפות  התעלות  SMACNAבתוכניות  קשיחות  ,  תהיינה 

 ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע. 
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ביחס    בשיפוע  יצוין אחרת,  ולא  במידת  ייעשו  בתעלות  וההתחברויות  הצרויות 

 .1:3, ובמקרה שהמקום אינו מאפשר זאת, ביחס של  1:5של 

קשתות ייעשו ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס.  לא יהיו  

בתעלות.   חדות  למצוין    זוויות  ובהתאם  רגיל,  לרדיוס  מקום  ואין  במידה 

של   אחיד  ברדיוס  מינימלית  קשת  תיעשה  כיוון    10בתוכניות,  כנפי  עם  ס"מ 

 פנימיות כמצוין בתוכניות. 

 מכנסים ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. 

הוא  קטעי תעלה בגדלים שונים שאחד מהם    3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו  

קטע מכנסים ואחד מהם הוא קטע עם מעבר.  לאחר קבלת אישור המתכנן על  

משנה   קבלן  ויוחלף  במידה  העבודה.  בבצוע  להתחיל  הקבלן  יוכל  אלו,  קטעים 

 לפחות באתר, יהיה צורך לחזור ולאשר דוגמאות. 

להוראות   בהתאם  יהיו  החיבור  וסוג  הפח  רוחב    SMACNAעובי  מעל  כאשר 

 שו באמצעות אוגנים. מסוים החיבורים ייע

)התעלות    ISODEC  -  25דגם    DECהתעלות הגמישות תהיינה כדוגמת תוצרת  

 )תעלות ללא בידוד( או שווה ערך מאושר.   ALUDEC  - 45  -ו   המבודדות(

   בידוד 15.09.2

 בידוד תרמי לתעלות אויר  (1)

'' לפחות  של  בעובי  פיברגלס  סיבי  בחומר  תבודדנה  אויר  אספקת    1תעלות 

 מינימום .  FT3 / Lb 1.5בצפיפות או משקל מרחבי של 

ידי   על  בכתב  מאושר  ערך  שווה  או  קורנינג  אואנס  מתוצרת  יהיה  הבידוד 

 המפקח. 

תוצרת   עם טבעות  וקוצים  דליק  בלתי  בדבק  לדפנות התעלה  יודבק  הבידוד 

DURO DYNE    ס"מ    30חלק התחתון של התעלה המרחקים לא יעלו על  ב

מ"מ וברוחב   0.6מאחד לשני .כל הקצוות יוגנו על ידי סרטי פח מגולבן, בעובי  

 ס"מ .  1מ"מ . הדבקת הקצוות תהיה תוך חפיפה של  50

 בידוד אקוסטי לתעלות אויר   (2)

'' עובי  בידוד אקוסטי  וירכיב  יספק  בכל    ³ק"ג/מ  32ומשקל מרחבי    1הקבלן 

מקום בו דרוש בידוד אקוסטי על מנת להגיע לרמת רעש נדרשת , ובכל מקום  

בו מופיע בידוד אקוסטי בתוכניות . הבידוד יהיה בעובי כפי הנדרש בתכניות  

ויהיה מתוצרת    , מאושר    MANSON  MAT  GLASS  AKUSTIובמפרט 

ובעל   החיצוני  מצידו  אמפרגנציה  עם  יהיה  .הבידוד  המפקח  ידי  כושר  על 

 ( רעש  של  COEFFICIENT  REDUCTION  NOICEהקטנת  מזערי   )

0.75  '' של  או    1לעובי  התעלה  לדפנות  יודבק  הבידוד  חיזוק  רשת  יכלול  וכן 

תוצרת   וטבעות  בפינים  ויחוזק  דליק  בלתי  בדבק    DURO DYNEהיחידה 

 ס"מ מאחד לשני .  30במרחקים שלא יעלו על   DYNASTICKדגם 



 294מתוך  216עמוד 
 

 ותליות   חיבורים 15.09.3

לכל קווי הצנורות שבהם אביזרי חיבור בהברגה יספק הקבלן מספר אוגנים   (1)

 או רקורדים לאפשר פרוק חלקי הצנור ללא קלקול אביזרי החיבור . 

צינורות המחוברים למכונות או אביזרים כגון : נחשונים , משאבות , מחליפי   (2)

 חום , ברזים יהיו עם אוגנים או רקורדים . 

בצמר   (3) יעשו  הברגה  בהחלט  חיבורי  אטומים  ויהיו  אדומה  ועופרת  פשתן 

 לנזילות , אם תתגלה נזילה יחליף הקבלן את חומר האטימה בחדש . 

כל חבור האוגנים באטם מחתיכה אחת ,    אם לא נדרש אחרת יצוייד  אטמים (4)

 .  1/  16שטוח או טבעת כנדרש , בעובי ''

הנתונים    תליות (5) לפרטים  בהתאם  לכוון  וניתנות  גמישות  תהיינה  הצנורות 

 בתוכניות . 

 מרחקים בין התלייה לתלייה כדלקמן : 

 מטר .  2כולל מרחק של  1 – 1/4קוטר ''

 מטר .  3מרחק של  –ומעלה   1 1/2קוטר ''

 יש צורך לרתך אוזן לצורך התליה יש לבודד אותה בפני הזעה.  אם

במקרה של תמיכת הצנורות מלמטה יש להניח על אוכפים מתאימים באורך  

. עובי האוכף   של שלוש פעמים קוטר חיצוני של הצנור בהיקף של חצי צנור 

 מ"מ עשוי מפח מגולבן .  2מינימום ''

ופשית של כל הצנורות כלפי  כל התליות תורכבנה כך שתתאפשר התפשטות ח (6)

הנקודות הקבועות .תליות לקירות , תקרה ורצפה אך ורק ע"י ברגי פיליפס  

  ולא יריות .כל מוטות התליה והפרופילים יהיו מגולבנים בחום . 

לפי    (7) קפיציות  תהיינה  התליות  מכונות    TRAPEZאו    CLEVISבחדרי 

מאושרים    . יותר להשתמש אך ורק במתליםMASONתוצרת    HSוקפיצים  

 ע"י המפקח . 

אחרי   (8) בחום  מגולבנת  קונסטרוקציה  גבי  על  תותקן  המכונות  בחדר  צנרת 

ביצוע   לפני  לגג  יצוקים  בטון  בסיסי  יתקין  הקבלן  הצנרת  בתוואי  הריתוך, 

 הבידוד. 

 רעידות  ומבודדי  גמישים  חיבורים 15.09.4

שמשונית.    מבד  עשויים  יהיו  אויר  מיזוג  יחידות  שבחיבורי  הגמישים  החיבורים 

מורכב בלתי  וצריך להיות  יעביר שום משקל  או  ישא  מתוח,  -החיבור הגמיש לא 

 כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח להגנה. 

ליחידות יהיו מטיפוס קפיצי כדוגמת     Cטיפוס    M-  Vמבודדי הרעידות נמתחת 

.   על הקבלן להתאים כל קפיץ בהתאם  PM  100בתדירות של    98%לנצילות של  

למשקל במקום בו הוא מותקן.  סימול הקפיץ יופיע על מבודד הרעידות וגם על  

 קול היחידה.  מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה. 

 יחידות קירור המים והמשאבות יונחו על גבי קפיצים בבסיס אינרטי. 

 המסגרות כלול המחיר הציוד הרלוונטי.  מחיר הקפיצים ו
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 אוויר   ומחזירי  מפזרי 15.09.5

כדוגמת   משוך  אנודייז  מאלומיניום  עשויים  יהיו  קיריים  אוויר  ומחזירי  מפזרי 

תוצרת "יעד" עם עלים שתי וערב, העלים הקדמיים אנכיים, אלא אם צוין אחרת  

רות לוויסות  בתוכניות או כתב הכמויות.כל מפזר יצויד במערכת וויסות עם אפש

מחזית של התריס ללא פירוק תקרה או קיר או כל  אלמנט אחר של המעטפת.  

 מחיר המערכת כלול במחיר המפזר. 

כדוגמת   משוך  אנודייז  מאלומיניום  עשויים  יהיו  קיריים  אוויר  ומחזירי  מפזרי 

תוצרת "יעד" .  כל מפזר יצויד במערכת וויסות עם אפשרות לוויסות מחזית של  

ללא  ומתאם    התריס  המעטפת  של  אחר  אלמנט  כל   או  קיר  או  תקרה  פירוק 

 לחיבור.  מחיר המערכת והמתאם כלול במחיר המפזר. 

ב קבועים  להבים  עם  משוך  אנודייז  מאלומיניום  עשויים  יהיו  האוויר    -מחזירי 

דגם    °45 כדוגמת  אויר  מחזיר  יותקן  שיידרש  במקומות  "יעד"  תוצרת  כדוגמת 

RTF2000  בא לפתיחה  מסנן  הניתן  בתוכו  יכלול  אשר  ברגים,    65%מצעות 

 לשטיפה עם מסגרת פח מגולוון. 

יקבע   אשר  בגוון  מלוטשות  האלומיניום  מסגרות  את  ולהרכיב  לספק  הקבלן  על 

זו   עבודה  מחיר,  תוספת  ללא  האוויר  ומחזירי  מפזרי  יורכבו  שלתוכן  האד',  ע"י 

 תיעשה בתאום הדוק עם קבלן התקרה. 

בת אוויר  ומחזירי  הקבלן  מפזרי  בין  בתיאום  יורכבו  גבס  בסינר  או  כפולה  קרה 

לקבלן התקרה.  פרט ההרכבה ייקבע בהתאם לסוג התקרה.  מיקום מדויק של  

 מפזרי האוויר ייעשה בתיאום עם תוכניות האדריכלות. 

ובהתאם   האדריכל  בחירת  לפי  הגוון  בתנור.   ייצבעו  האוויר  ומחזירי  המפזרים 

 לגוון התעלות. 

 

 VRF  אוויר מיזוג  מערכות 15.09.6

 אינוורטר   מסוג  באוויר  לטיפול פנימיות  מאייד  יחידות

 מבנה היחידה : 

 היחידה תהיה בנויה מפחים מגולוונים מכופפים עם חיזוקים. .א

 סדר מפוח סוללה יהיה כזה  שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה. 

 ברכת ניקוז מי העיבוי  .ב

תת   איזון  אלמנט  ידרש  שלא  כך  לסביבה  ביחס  לחץ  בעל  תהיה  הברכה 

 " יהיה  הניקוז  פיית  קוטר  עיבוי.  מי  ניקוז  צנרת  בחיבור    11/8לחץ 

 לפחות. 

 הברכה תהיה  מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים. 

 לוח החשמל  .ג

למניעת  ל פלדה  קופסת  בתוך  מוגן  יהיה  היחידה  של   החשמל  וח 

 ש בעת קצר בלוח.התפשטות א

 בידוד  .ד

 היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים .
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 מסנן אויר  .ה

מסנן האוויר יהיה בנוי מסיבים סינטטיים לא ארוגים הניתנים לרחיצה  

 ובעלי אורך חיים גדול. 

 מפוח  .ו

תבוצע   למפוח  האוויר  כניסת   . ישירה  בהנעה  קדימה  כפות  מסוג 

 באמצעות מעבר פעמון. 

 מנוע     .ז

עד   ביחידות  יאפשר  בין    5המנוע  של  הפעלה  מהיריות    4ל    2ט"ק 

פסקל מפל    5באמצעות השלט. בנוסף תתאפשר ביחידות המפתחות מעל  

מהירויות בסיס שונות שיאפשרו גמישות בהתאמת    3לחץ חיצוני לבחור  

 מפל הלחץ שמפתח המפוח להתנגדות התעלות בפועל. 

 בידוד חיבורים ליחידה   .ח

בידוד  חיבורי   בידוד מקורי או  יבודדו באמצעות  ליחידה  גז  וקו  נוזל  קו 

 מ"מ.    9מייצור מקומי בעובי 

יהיה   הניקוז  אינסטלציית  לבין  הניקוז  פיית  בין  המחבר  גמיש  צינור 

 מבודד כנ"ל. 

ימודנו   ביחידה  החשמל  מלוח  או  מהיחידה  כבלים  יציאת  חרירי 

 כבלים.באמצעות רוזטות גומי או פלסטיק למניעת פגיעה ב

 בקרת תפוקה  .ט

בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי מסוג  

מדויקת   ויסות  יכולת  בעל  לפסיעה    –מחט  פסיעה  בין    1  –מהלך 

 מיקרומטר. 

כניסה   טמפרטורת  ניטור  באמצעות  קבועה  תשמר  הסוללה  יעילות 

 מ"צ.   6ממוצע של  SHוטמפרטורת יציאה מהסוללה לשמירת 

ל הממוזג  דרישה  בחלל  טמפ'  של    –יציבות  סביב    0.5בתחום  מ"צ 

 טמפרטורה נדרשת. 

 הזנות חשמל  .י

ט"ק יהיו חד פאזיות. מעל לכך היחידות    5יחידות בעלות תפוקה של עד  

 תהינה תלת פאזיות. 

 

 אינורטר:  מסוג   חיצונית  עיבוי  יחידה

 סוג היחידה:   .א

בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רציף    DXהיחידה תהיה מטיפוס  

 לחלוטין. 

נחשון   מפוח  יחידות  אל  ורציפה  משתנה  בספיקה  קרר  תספק  היחידה 

 בתוך המבנה. 

 מבנה :   .ב

פח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית. תא המדחסים ביחידה יהיה סגור  

 הרמטית מכל הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית. 
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 סוללה :  .ג

 . Vוללה תהיה תצורת תצורת הס

על   "  14צפיפות צלעות קירור לא תעלה  ל  . במקומות קרובים    2צלעות 

מפני   נוסף  הגנה  באלמנט  הסוללה  תוגן  קורוזיבים  מקומות  או  לים 

 קורוזיה ימית. 

 מספר סוללות העיבוי ביחידה יהיה כמספר המדחסים. 

 מדחסים :   .ד

 וסטית. סקרול  ויכללו מעטפת אק -מדחסים יהיו מסוג הרמטי 

בין    ורציפה  משתנה  תפוקה  יאפשרו  האינוורטר  מדחסי  ל    10%תפוקת 

 תפוקה.   100%

המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה, הגנה מפני התחממות יתר, הגנה  

 מפני זרם גבוה. 

 משנה מהירות למנוע מדחסים :  .ה

והגנת   גבוה  זרם  הגנות  ויכלול  לפעולת המדחס  יתאים  משנה המהירות 

 טמפרטורת יתר . 

 מפוח יחידה חיצונית :   .ו

סיבוב   מהירות  בעל  במיוחד  שקט  צירי  פיל  אוזן  מפוח  יהיה  המפוח 

של   המפוח    600מירבית  .מנוע  פעמון  בתצורת  יהיה  האויר  כונס  סל"ד. 

מספר    . העיבוי  לדרישת  פרופורציונאלית  משתנה  מהירות  בעל  יהיה 

 המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה. 

 חשמל : לוח  .ז

לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית  

 מפני התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח. 

ע"ג תצוגה דיגיטלית את סטטוס   לוח החשמל יכלול מיקרומעבד שיציג 

 פעולת המעבה, וידווח על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו. 

 מעגל הגז :   .ח

ביניקת המדחס, מעקף גז חם , משאבת חום    מעגל הגז יכלול משתיק קול

 , מפריד שמן בקו הדחיסה, אקומולטור לקרר עודף. 

המערכת   ביצועי  לשיפור  נוסף  גז  מעגל  יכלול   subמעגל    –המעגל 

cooling. 

 סוג קרר :  .ט

R410 A  . 

 יעילות תרמודינמית :   .י

( תהיה גבוהה מ  c.o.pליחידת העיבוי החיצונית היעילות התרמודינמית )

3.5  . 

לפנימית   חיצונית  יחידה  בין  צנרת  אורך  יאפשר  הגז  מעגל  מבנה 

של   ביותר  של    100המרוחקת  גובה  והפרשי  מלכודות    50מטר  ללא  מ' 

 רגילים מנחושת.  Tשמן. פיצולים במעגל הגז יהיו פיצולי 
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  בידוד   ועובי  מהצנרת   דרישות

עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת  לתקן   חומר : צנרת ללא תפר .א

C1220T-OL    . 

מתייחסים   .ב הטכניות  ובהוראות  בשרטוטים  המוגדרות  הצנרת  מידות 

 למידת הקוטר החיצוני של הצינור. 

 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס  .ג

 בעוביים המוגדרים בטבלה.   הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס/ווידופלקס .ד

ומחברים    .ה זוויות  גם  וכך  ש"ע  או  דביק  פלציב  פס  ע"י  ייחבשו  תפרים 

 בצנרת.

 
 1טבלה מס'                                                                 

 

 חומרי הלחמה :   .ו

 סילפס לכל הפחות !!!  5%חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים 

 דרישות מהבידוד :  .ז

 :   2בידוד  הצנרת יהיה כמפורט בטבלה מס'  

 

 
 2טבלה מס'  

 

 

 

חיצוני של   קוטר

הצנרת באינצ'  

 )מ"מ(

¼” 

(6.8) 

3/8” 

(9.52) 

1/2” 

(12.7) 

5/8” 

(15.9) 

¾” 

(19.1) 

1” 

(25.4) 

1 1/8” 

(28.6) 

1 ¼” 

(31.8) 

1 3/8” 

(35) 

1 1/2” 

(38.1) 

1 5/8” 

(41.3) 

עובי דופי מינימלי    

 )מ"מ (

0.8 0.8 0.8 1 1 1.3 1.5 1.6 1.75 1.9 2.1 

עובי בידוד מינימלי  

)צנרת מחוץ  

 למבנה(      )מ"מ ( 

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 19 19 19 19 19 

בידוד מינימלי   עובי 

)צנרת בתוך  

 המבנה(      )מ"מ ( 

9 9 9 9 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 

 הגנה נוספת  בידוד טרמי חומר  מיקום הצנרת 

ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף בחפיפה   פנים המבנה 

 באמצעות סרט פוליאתילן (  50%של 

 לא נדרש 

 תעלת פח מגלוון  ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד גאזה  על רצפה בתוך המבנה 

 פח צבוע לבן  ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה  מחוץ למבנה 
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 :  העבודה   לביצוע  ציוד

 פקקי אטימה לצנרת לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה. .א

 סטלבנד + פלנלית או יריעת ניקוי לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה. .ב

 מכופף צינורות תיקני  .ג

 מכשיר חיתוך צינורות נחושת. .ד

 מפשיל צינורות לביצוע חיבור פלייר.  .ה

 נעלי כבל לחיבור קצוות חוטים אל הטרמינלים .  .ו

 לצורך עבודת ההלחמה + ווסת לחץ. בלון חנקן  .ז

 מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת.  .ח

 לואקום מוחלט.   cfm 3משאבת ואקום עדיף דו דרגתי בספיקה של   .ט

 .  TORR 12עד  0שעון ואקום למדידה בתחום   .י

 ק"ג.   0.01ק"ג בדיוק של   80משקל מדויק עד  .יא

 ונטילים להלחמה בצנרת.  .יב

 מגר. . יג

 

 :   צנרת  התקנת  אופן

שרשור יעיל ופשוט של המאיידים בחלל הממוזג נעשה באמצעות   –אגד צנרת  .יד

 דבוקה של : 

 צינור גז מבודד.  (1)

 צינור נוזל מבודד.  (2)

 צינור מרכיב בתוכו כבל תקשורת (3)

צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה יהיו אטומים   .טו

 בפקקים בכל מהלך האחסון לקראת שימוש.

שתונח יהיו בדיוק לפי סכמת /שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן.  קוטרי הצנרת  .טז

 בשום מקרה אין לבצע העבודה ללא סכמות/שרטוטים. 

קווי הצנרת יותוו בקווים ישרים  . יש להימנע ככל שניתן מהתווית הצנרת   .יז

בתוך קירות או מתחת לרצפה . יש להשתדל שתווי הצנרת יעבור בתוך פירים  

 ותקרות מונמכות/סינרים.

 ליה והגנה על צנרת בתווי : ת . יח

צנרת ניתן להניח בתליה או בהנחה ע"ג גג או רצפה )מתחת לריצוף( . בכל  

 אחד מהמקרים נדרש להתייחס באופן שונה: 

 צנרת תלויה :   (1)

א( הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים באמצעות  

לקוטר    מוטות  פטות מתחת  בצנרת  התקרה.  אל  ניתן  7/8הברגה   "

יש   תליה.  בחבקי  הבידוד  להיזהרלהשתמש  את  למחוץ  בעת    לא 

 סגירת החבק. 

יותקן אוכף בכדי לשמור מפני לחיצת   בו נתמכת הצנרת  ב( בכל מקום 

 הבידוד  בנקודת תלייה. 
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יש להקפיד על מרחקי תליה שימנעו שקיעה של הצנרת . שקיעה מעין    ג(  

ת הקצה  זו  יחידות  אל  החיבורים  ואת  החיבור  נקודות  את  עמיס 

 שיגרום לדליפות גז בעת הפעלה.  באופן

 צנרת מונחת על הגג/מתחת לריצוף :  (2)

הצנרת תונח עם הבידוד בתוך תעלת מתכת לצורך הגנה מפני דריכה   (א)

 ומפגעים חיצוניים. 

במקרה של הנחה על הגג , תיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג   (ב)

 מטר אורך. כל 

 צנרת מונחת בקרקע: (3)

 צול .  PVC 6צנרת בקרקע תותקן בתוך שרוול מושחל 

מ יפחת  שלא  בעומק  הצנרת  להנחת  חפירה  לבצע  תחתית    80-יש  ס"מ. 

 ס"מ,   10החפירה חול 

 ס"מ.   10צנרת גז ושוב מילוי חול של  

 ס"מ מפני הקרקע סרט סימון צהוב למערכות.    40מעל הצנרת בגובה 

בת  שינוי  ומסומנת  כל  משולטת  מעבר  שוחת  דרך  יבוצע  הצנרת  וואי 

 ס"מ מינימום.  60בקוטר 

 

 :   מפצלים/מסעפים/מחברים  הצבת  אופן

בלבד,   long radiusזוויות יבוצעו ע"י מכופפת תקנית, או ע"י קשת מוכנה מסוג  (1)

 בהלחמה. 

תקני בהלחמה ובהתאמה לקטרי הצנרת )עם   Tהסתעפויות בצנרת הגז ע"י   (2)

 מעברים במידה ונדרש(.  

תואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על    Tאו Yהסתעפויות בצנרת הנוזל ע"י (3)

 פריט זה ניתן לרכישה בחברה.   –מפלי לחץ(  פיצול "חלק" )ללא 

יהיו   "Tכל הפיצולים יהיו אופקיים !  כלומר כל הכניסות והיציאות מה " (4)

 ופקי ! במישור הא 

 !!" תמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאמצע! Tכניסה ל " (5)

" תמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת התפוקה הנמוכה  Tמהאמצע של ה " (6)

 יותר. 

 

 :   הצנרת  התקנת .א

ויש   במידה  מלכלוך.  נקייה  שהצנרת  העין  באמצעות  בדוק  הצנרת  התקנת  לפני 

 לכלוך נקה אותו באמצעות יריעת בד המושחל בסטלבנד. 

שסתומים   או  מסננים  להסתמות  מחשש  מלוכלכת  צנרת  להתקין  איסור  חל 

 אלקטרונים או מסנן שמן במדחס.

 הפלייר.  בכל  מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן מדחסים על שפתי

 :   N2 יבש  בחנקן  שימוש  כדי תוך  הלחמות .ב

יבש   חנקן  בהזרמת  תלווה  בצנרת  שתבוצע  הלחמה  בעת  N2כל  הצינור  בתוך 

 ההלחמה. !!! 
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הזרמת החנקן תבוצע מקצה צינור סמוך תוך סגירת פתח כניסת תינורית החנקן  

 אל הצינור בכדי למנוע סחיפת אויר  אל תוך הצינור. 

בלחץ   החנקן  להזרים  מומלץ    –  psig  5עד    3יש  החנקן.  בבלון  לחץ  בווסת  העזר 

להתקין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת ''¼ על מנת לאפשר שליטה  

 על כמות החנקן 

 הקפד על אטימה יעילה בין קצה הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של החנקן. 

אין   הביצוע.  תום  עם  היטב  הצנרת  קצוות  לאטום  צנרת  הקפד  קצוות  להותיר 

 שהורכבה  חשופים בגלל סכנת חדירת גופים זרים פנימה. 

 הזרמת החנקן נועדה למנוע התפתחות שכבת פיח בצנרת.

בעת   חנקן   הזרמת  על  הקפד  לכן     !!!! לניקוי  ניתן  לא  זה  שפיח  לב  שים 

 ההלחמה!!!!    

 !!! פיח בצנרת  או צנרת מזוהמת יגרור לפרוקה של הצנרת בהוראת המפקח  

 

 :  TEST  לצנרת  לחץ  בדיקת .ג

 בדיקת הלחץ  ניתנת לביצוע בתום בניית כל תשתית הצנרת או במהלך שלבי   (1

התקנתה במקומות בהם מבוצעת סגירה קבועה , כדוגמת צנרת בתוך קירות  

 מתחת לרצפה.  או

בהצלחה   (2 ועברה  בוצע  לא  עוד  כל  ההלחמות  אזורי  את  לבודד  לא  מומלץ 

 בדיקת הלחץ. 

הצנרת  בעת   (3 אל  לחבר  יש  בשלמותה  הצנרת  לכל מערכת  לחץ  בדיקת  ביצוע 

 הפנימיות והיחידות החיצוניות.  היחידות  את

 דגשים בחיבור הצנרת למעבה : (4

יש להקפיד להסיר    –א(  חיבור קו היניקה הוא חיבור אוגני  

את האטם העיוור הקיים בין אוגן  היחידה לאוגן קצה  

אליו   המחובר  הארוז הצינור  חדש  באטם   ולהחליפו 

 ניילון שקופה ומחובר לתוך היחידה.  בשקית

הדחיסה   קו  חיבור  פלייר    –ב(  חיבור  הוא  יש   –החיבור 

 על שפתי הפלייר.  להקפיד למרוח שמן מדחסים

 בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה  בשלב זה              

הדחיסה (5 קו  ועל  היניקה  קו  על  בצנרת  חנקן  היוצאת    מלא  הצנרת  של 

של   ללחץ  המאיידים  לכוון  למלא    psi   (30 430מהמעבה  ניתן  אטמ'(. 

 באמצעות ונטילי השרות הצמודים לברזי המעבה. 

 למשך כל הבדיקה.  הצמד שעון לחץ מתאים לקווים (6

 שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון.  24המתן  (7

 בצנרת.  חלה ירידה כלשהיא בלחץ החנקן  שלאבדיקה תקינה היא  (8

במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעות מי סבון / גלאי אלקטרוני   (9

 ותקן בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ. 
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 :   הפעלה לפני ממש  

ט"ק לפתוח גם את ברז קו השואת    20פתח את ברזי המעבה  )ביחידות מעל   (1

 מפלס שמן(. 

 חבר הזנה תלת פאזית למעבה . (2

 לחשמל.חבר את כל המאיידים  (3

 בצע את כל  הבדיקות מקדימות הבאות :   (4

 א(  בדוק שכל תהליך ההתקנה בוצע במלואו.   

 ב(  בדוק תקינות חיבורי חשמל ותקשורת בכל המאיידים ובמעבה !!   

  הזנות חשמל    בין טרמינל    1Mהתנגדות מעל    500Vודא באמצעות מגר ה  ו ג(    

 התקשורת(.)לא לבצע על קו  לבין האדמה

 ד(  בדוק תקינות אינסטלציית ניקוזים )שפוך מים וודא שיפוע(.   

 ה(  כוון כתובות במאיידים ובמעבים )במידה ונדרש(.   

 וודא פתיחת ברזי ניתוק לקו הגז וקו הנוזל במעבה. ו(  

ולמגברי        (5 למאיידים  ראשי  מפסק  הרם  למעבה  ראשי  מפסק  הרמת  לפני  א(  

 קיימים( !!!!!!! התקשורת )באם 

שעות עד להתחממות    12במידה והתקופה הינה מזג אויר קר יש להמתין    ב(   

 במדחסים.  אגן השמן

לאחר הרמת מתג ראשי מעבה צפה במסך תצוגה דיגיטאלית בלוח המעבה.    ג(   

 במידה ויש תקלת תקשורת או אחרת  היא תופיע התצוגה.

 יש להפוך פאזה.   – 4103תקלה 

 כבל תיקשורת לא מחובר כראוי לאחת מהיחידות.  – 6609תקלה 

למצב    SW4-6תקלת מספר יחידה שגוי   או אי הזזת מתג    7102תקלה   

ON  ט"ק ומעלה. 20במעבה במקרה של מעבה  בעל תפוקה 

 הפעלת יחידה פנימית אחת באמצעות שלט תגרום לפעולתו של המעבה.  ד( 

 אוויר   סינון  תא

 תא סינון כולל: 

 תא מפוח מסוג צנטריפוגאלי כפות לאחור בספיקה עפ"י תוכנית. (1

. המסננים יותקנו על המסילות המאפשרות  EU6תא סינון ראשוני בדרגת לפחות   (2

 טיפול במסננים. 

לפחות   (3 בדרגת  משני  סינון  המאפשרות  EU8תא  המסילות  על  יותקנו  המסננים   .

 טיפול במסננים. 

המסילות  תא   (4 על  יותקנו  המסננים  תוכנית.  עפ"י  כמות  פעיל  פחם  סינון 

 המאפשרות טיפול במסננים.

מ"מ עובי, כולל דלתות גישה לכל תא בנפרד, גגון נגד גשם. מבנה    1.5מבנה מפח   (5

 מסוג אטום לחלוטין. 

 תריס נגד גשם ורשת נגד חרקים, ווסת כמות ידני.  (6

 מערכת גילוי אש. (7
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וויסות מהירות לש (8 או שווה ערך      ABBינוי ספיקת מפוח. בקר מתוצרת  בקרת 

 מאושר.

 חיבור גמיש להתחברות תעלות מינדוף.  (9

 מחיר תא סינון כולל בולמי זעזועים.   (10

 
    פעולת המערכת, הפעלתה ובקרה אוטומטית

למתואר   בהתאם  מושלמות  וידניות  אוטומטית  והפעלה  בקרה  מערכות  וירכיב  יספק  הקבלן 

 ולהלן. בתוכניות  

ישמש   יד'.   מפסק  אוט',  מצבים:  לתל  פיקוד  מתגי  יהיו  החשמליים  והאלמנטים  המנועים  לכל 

יופעלו   בו  אוטומטי  במצב  יהיו  המתגים  כלל  בדרך  אחזקה.   ולמטרות  ניסוי  להפעלות  בעיקר 

 האלמנטים לפי סדר הפעלה מסוים. 

נוע, מגני לחץ גבוה ונמוך,  לוח יחידת המערכות  יכלול את ההגנות הבאות:  תרמוסטט ליפופי מ 

והגנת חוסר זרימה, אשר תקינותם תהווה תנאי לפעולת היחידה. חיבור   תרמוסטט מגן קיפאון 

ישיר בין פיקוד המדחסים למכונת הקירור יפסיק את המכונה במידה המשאבה הספקיה לפעול.  

 שמירת לחץ ראש של המדחס תעשה ע"י הפסקת מפוחי סוללת העיבוי. 

 ע ע"י המפקח יותקן פנל הפעלה מרחוק ליחידות )כולל חיבור ופיקוד מרכזי(במקום שייקב

מערכות הפיקוד יכילו הכנות של מהדקים ומגעי עזר, כולל שילוב לפיקוד מרחוק, להפסקה בזמן  

 חירום, ולסימון מצבי עבודה ותקלה. 

ו ההזמנה  לפני  ובארץ,  בחו"ל  לרכישה  הבקרה  ציוד  רשימת  את  לאישור  יגיש  סכימה  הקבלן 

וכל   ההפעלה  אופן  ההתקנה,  אופן  גודל,  המכשירים,  סוג  על  מושלמים  נתונים  הכוללת 

 אינפורמציה שייכת אחרת. 

 

 מזגנים מפוצלים 

סקיצות   עם  השטח  שיסוכם  כפי  או  בתוכניות  המסומנים  במקומות  ויתקין  יספק  הקבלן  א.  

 בשיטת משאבת חום. מתאימות, יחידות מזגן מפוצל לקירור בקיץ וחימום בחורף, 

 או אלקטרה"   TADIRANכל יחידה תהיה מוצר מוגמר של יצרן מאושר דוגמת "  .ב

 היחידה הפנימית "מאייד" תותקן בצורה אנכית בחלק העליון צמוד לקונס' מתכת או כנדרש. .ג

 הכל כמפורט בתוכניות וזריקת האוויר תהיה בהתאם.      

 קוז אשר תוכן עבורה ע"י אחרים )באמצעות צינור העבודה תכלול חיבור המזגן לנקודת הני      

צנרת         באמצעות  חיבור  או   ) גמיש  ארוכה     PVCפלסטי  ביקורת  לנקודת  גמישים  וצינורות 

  במידה והכנה הנ"ל   לא בוצעה.

ד.  היחידה החיצונית )יחידת העיבוי( תותקן כמסומן בתוכניות. היחידה תותקן ע"ג מנשא מתאים  

   מגולוונים כולל סורגים עם מנעול במידת הצורך.מפרופיל זווית  

 ה.  העבודה תכלול חיבור היחידה להזנת חשמל וניקוז. 

 ו.  העבודה תכלול ביצוע קידוחי מעברים כנדרש למערכות שונות במבנה הקיים מעברי גג וכו'..  

 

 צנרת גז 

  " דגם  מנחושת  יהיו  הגז  באמצעות     Lצינורות  או  כסף  בהלחמת  ויחוברו  או  "   לחץ  מחברי 

 . 3/ 4מחברים מהירים, הם יהיו מבודדים עם שרוולי "ארמופלקס" מתאימים בעובי "
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 ס"מ.  6*6ס"מ  /     6*12פח במידות   -הצינורות יונחו בתוך תעלות מ

מצינורות   שרוולים  בתוך  או  חשמל  נאה     PVC    "3)תעלת  בצורה  תהיה  והתקנתם  מזגן  לכל 

 וישירה מתחת לריצוף לצנרת עגולה(. 

  / מים  מוגן  מוקצף  פוליאורטן  באמצעות  טובה  בצורה  תאטם  גגות  או  קירות  דרך  צנרת  חדירת 

והתקנת   ואספקה  יהלום  מקדח  ע"י  קידוח  כולל  הנחיותיו  ועפ"י  המתכנן  של  איטום  פרט  עפ"י 

ב כולל  מכופף  מתכתי  מתאים  צינור  ומסטיק  פוליגג  כיסוי  עם  קר  וזפת  יריעה  וזפת  רזה  טון 

 למניעת חדירת מי גשם.

 

   מילוי גז

הקבלן יבצע מילוי גז לאחר וואקום ויוודא אטימות הצינורות ופעולה תקינה של כל המערכת לפי  

 לחצי העבודה הדרושים.

 

 מנשא וסורגים

מרותכים   פלדה  מפרופילי  מתאימים  מנשאים  גבי  על  יותקנו  החיצוניות  העיבוי  יחידות  א.  

 ומגולוונים. 

ויתוכננו להתאים      .ב על רצפות המנשאים  יונחו  יתלו לקירות חוץ או  יחידות העיבוי  בעיקרון 

 לשני  המצבים לפי הצורך. 

 פח מגולוון ביניהם.   בין המנשא והמרפות יותקנו שתי שכבות של גומי מחורץ עם ג.    

גניבת   למניעת  מנעולים  עם  מגולוונים  פלדה  מפרופילי  מסגרות  למנשאים  בנוסף  יותקנו  ד.  

 היחידות. 

 מסגרות הסורגים יכלול מנעול מטיפוס מסטר.  ה.   

 

 חיבורי ניקוז 

 בעקרון הקבלן  יבצע חיבורי ניקוז עם צינורות גמישים לנקודת הניקוז הקרובה.   .א

יונחו .ב לשמירת    הצינורות  סבירים  במרחקים  ותליות  חיזוקים  כולל  מתאימים  שיפועים  עם 

 השיפוע ואחריות הצנרת בצורה נאותה. 

נקודת התחברות בין הצנרת הגמישה וצינורות הניקוז של המבנה תהיה לפי סיפון או מחסום    .ג

לצורך   לסיפון  מתאים  מחבר  יתקין  הקבלן  קיים  לא  והנ"ל  במידה  )טופי(קיימים.  רצפה  

המתאם  התח כולל  הקבלן  בהצעת  כלולה  ההתחברות  המתאים  במקום  תשלום   –ברות  לא 

מסטיק   פלסטיק,  חבקי  באמצעות  ייאטם  החיבור  המחבר.  בגין  נוספת  כספית  תוספת 

 ואמצעים אחרים מתאימים. 

 חשמל ובקרה למערך מיזו"א

נדרש בין  שקעים חשמליים יוכנו ע"י קבלן המיזו"א ולא ע"י אחרים כאשר יבוצע כבל הזנה כ  .א

בלוח חשמל   וכל העבודות הדרושות  ללוח  כולל התחברות  לוח החשמל הקרוב  לבין  היחידה 

 כולל התשתיות כנדרש. הנ"ל כולל את העבודות למע' התרמוסטט. 

 של המפרט הכללי.  08ב.   כל עבודות החשמל והפיקוד יבוצעו לפי פרק 

 ניתן להגיע אליו, יוסיף הקבלן לוח   ג.   במידה והמזגן מותקן במקום גבוה או מרוחק ולא יהיה

 הפעלה  מרחוק הכולל כפתורי הפעלה והפסקה בלבד )ויסות הטמפ' יהיה דרך התרמוסטט       

 של היחידה עצמה(.      
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 יחידה לדוגמה / בקרת הביצוע. 

לפני תחילת עבודתו השוטפת יתקין הקבלן יחידה אחת לדוגמא לאפשר בדיקת ואישור כל מרכבי  

 ההתקנה ורק לאחר ימשיך בתחום עבודתו. 

כולל   מזגן  כל  התקנת  צורות  בשטח  יקבעו  בו  ואנשיו  הקבלן  עם  סיור  יעשה  הביצוע  בתחילת 

ויחידת   המאייד  יחידת  של  המיקום  המזגן,  גודל  יפרטו  אשר  רישומים  או  סקיצות  או  תכניות 

 העיבוי ומהלך צנרת הגז בניקוז.

 

 תנאי מדידה מיוחדים 

 מ' ישולמו   10זגן מפוצל נכללים אורך צנרת, כבל פיקוד ותעלות מפח אורכים מעל א.  במחיר מ

 בנפרד לפי מדידה   על בסיס המחיר בכתב הכמויות.       

 נכללים כל הספחים, המתלים, החיזוקים, החיבורים    PVC -ב.  במחיר מטר של צינור ניקוז מ 

 והעבודות הדרושות.      

יחי בין  ניקוז  חיבור  כולל  ג.   התקנה  ובמחיר  גמישה  צנרת  עם  ייעשה  ניקוז  ונקודות  מאייד  דות 

 מ' ישולם לפי מדידה.  10מ'.  מעבר ל   10מחיר צינור גמיש עד  

 ד.  מחיר חציבה בקירות / פתחים למיניהם ייכלל המחיר המזגן לרבות החזרתו למצב התחלתי,  

 ערך למצבו הקודם. כולל ביצוע ניקוין   וצביעה ע"י צבע סיד להחזרת המ     

 המחיר כולל בין היתר גם פרוק חרסינות / או תקרות מונמכות ואספקה והתקנת חרסינות       

כלול       הכל  לקדמותו  המצב  להחזרת  והחומרים  בינוי  עבודות  כולל  הקיים,  עפ"י  גוון      באותו 

 המזגן ולא תשולם תוספת כלש היא בגין כך.   המחיר

 

 אופני  מדידה 

    כללי

 ב הכמויות מחולק לפרקים בהתאם למערכות השונות.כת 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא לנכון. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד או חלקו, ובמקרה כזה הקבלן ירכיב אותו  

 בהתאם להנחיות היצרן, לתוכניות ולמפרט. 

 

 כלליים תנאים 

החוזה,   מסמכי  ובית  במפרט  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  יראו 

עוד אין הם עומדים   כל  כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, 

 בסתירה אתם. 

  הדגשת פרט מסוים , הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהוא מסעיפי כתב הכמויות, אין 

 בכוחו לגרוע המאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.

מחיר   יחשב  החוזה,  מסמכי  משאר  אחד  סעיף  לבין  הכמויות  בכתב  סעיף  בין  סתירה  נתגלתה 

 המתייחס לכתוב בכתב הכמויות. 
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 מחיר מוצר "שווה ערך"

בכתב   ו/או  במפרט  נזכר  אם  ערך"  "שווה  הנקוב  המונח  מסוים  למוצר  כאלטרנטיבה  הכמויות 

להיות   חייב  שהמוצר  פירושו  אותו,  המייצר  המפעל  בשם  ו/או  היצרן  בשם  ו/או  המסחרי  בשמו 

בתכנון.    שינוי  שיחייבו  כאלה  יהיו  לא  הפיסיים  וגדליו  הנקוב  למוצר  הטיב  מבחינת  ערך  שווה 

ורו המוקדם של המתכנן. היה וקיים  טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים איש

הפרש בין מחיר המוצר שנוקב באחד המסמכים כאמור לעיל לבין מחירו של זה שנרכש כ"שווה  

 ערך" לו, יותאם שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות בסעיף הקודם לגבי מחירי היסוד. 

 

 מחיר יסוד 

יסוד   בשא  -מחיר   ו/או  הכמויות  בכתבי  הנקוב  המחיר  או  פירושו  חומר  לגבי  החוזה  מסמכי  ר 

מתייחס   היסוד  מחיר  רכישתו.   במקום  מוצר  או  חומר  אותו  של  למחירו  מתייחס  והוא  מוצר, 

סוג שהוא.   והוצאות מכל  פית  גזורת  הובלה,  ופריקה,  בחשבון העמסה  להביא  נטו, מבלי  למחיר 

צור בפועל.  התאמת שכר החוזה תעשה תוך החלפת מחיר היסוד במחיר שבו נרכש החומר או המ

ניתנה ע"י הקבלן הנחה או נדרשה תוספת לשכר החושה, לא יוכלו ההנחה או התוספת על מחירי  

 היסוד. 

 

 עבודות שלא ימדדו 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדר כלל אופי ארעי, ובין היתר מבני  

ופס חומרים  עודפי  סילוק  האתר,  של  זמני  ניקוז  זמניים,  תוך  עזר  וניקוי  אחזקה  עבודות  ולת, 

ושירותים למיניהם   וכן עבודות אחרות  כל הגורמים הפעילים בשטח,  תקופת הביצוע, תאום עם 

לא נמדדים בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות.  על הקבלן לכלול    -אשר מחייבים תנאי החוזה  

 אפוא את ההוצאות בגין עבודות אלו במחירי היחידה המוצגים על ידו. 

 

 מחירי היחידה 

אם לא יצוין אחרת במפרט ו/או בסעיפים של כתב הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף  

 כלשהו מסעיפים אלא ככולל את ערך : 

עזר וכיו"ב, בין אם   והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי  כל החומרים הכרוכים בו 

 נכללו  בעבודה ובין אם לאו. 

רבות הנהלת העבודה לשם ביצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי החוזה,  כל העבודה הדרושה, ל

אינן   אלו  עבודות  אם  ממנו,  המשתמעות  ו/או  במפרט  הנזכרות  ועזר  לוואי  עבודות  זה  ובכלל 

 נמדדות בסעיף נפרד. 

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים ארעיים וכל  

 רבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.ציוד אחר, ל

העמסתם   זה  ובכלל  הציוד,  החזרת  לרבות  העבודה,  למקום  כאמור  ובציוד  החומרים  הובלת 

 ופריקתם, וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים והציוד. 

 יות.דמי הביטוח למיניהם, ערביות, מסים לקרנות והטבות סוציאל
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הן   מהן,  הנובעות  ו/או  אתם  הקשורות  ו/או  אותן  מחייבים  החוזה  שתנאי  ההוצאות  יתר  כל 

הישירות והן העקיפות, המקדמות והמקוריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הוצאות  

 מימון ורווחיו. 

 השמירה, וכן שמירת העבודות שבוצעו. 

 דמי הבדיקות כולל בדיקת חברת החשמל. 

 רווח הקבלן.  

 תיאום עם קבלנים האחרים בשטח.

 תכנון אלטרנטיבי במידה ויאושר.

 

 יחידות מידה 

ליד   לרשום  בהתאם  הינו  החוזה,  במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  וקיצוריהן  היחידות  של  המקרא 

 הקיצורים.

 מטר אורך  ………………………..………………………………………...מ"א 

 יחידה ……………………………………………………………………יח'

 קומפלט  ………………………..…………….……………………..….קומפ'

 מטר מרובע  ………………………………………………………………מ"ר   

 

  כמויות

הכמויות של תעלות אויר, צנרת אביזרים ובידוד, ניתנות בכתב הכמויות כאומדן ותקבענה סופית  

על   להורות  רשאי  המתכנן  העבודה,  בגמר  מדידה  פי  מאלו  על  שונות  בכמויות  העבודה  ביצוע 

ולא   ואין  ביטול סעיף,  ע"י הפחתת הכמות או  והן  תוספות  ע"י  המצוינות ברשימת הכמויות, הן 

 יהיו לקבלן טענות מכל סוג שהוא עקב כך. 

 

   מדידה ומחירים

תעלות פח אויר מפח, תיעשה נטו לאורך ציר התעלה הגמורה.  המדידה היא נטו בהתאם לאורך  

הרכבה בהפחתת אורכן של המכונות והאביזרים הנמדדים בנפרד.  חיוב השטח נעשה ע"י  לאחר ה

הכפלת ההיקף הפנימי באורך.  מעברים מחתך גדול  לחתך קטן יימדדו לפי התעלה בעלת ההיקף  

היותר גדול, ללא תוספת נוספת.  עבור כל קשת מעבר, היא תימדד לפי ההיקף הגדול יותר וגם  

 ההיקף הגודל יותר. התוספת תהיה לפי 

הקשת   בצורת  ההתפלגויות  הצווארון.   לפי  וההיקף  צירם  לאורך  נטו  יימדדו  מפזרים  צווארוני 

שתי   לפי  יימדדו  קשתות  בצורת  מכנסים  ההתפלגות  של  המידה  לפי  קשתות  כמו  תימדדנה 

הקשתות, כ"א לפי המידה שלה.  עבור הסתעפויות בצורת חצי קשת תהיה תוספת של חצי מטר  

מטר    לפי לפי  יימדדו  אש  תריסי  ויסות,  דמפר  חוזרים,  אל  תריסים  המסתעפת.   התעלה  ממדי 

התליות,   החיבורים,  כל  את  כולל  התעלה  מחיר  מותקנים.   הם  בו  התעלה  חתך  של  מרובע 

ופקקים,   מדידה  חורי  מכסים,  בקורת,  פתחי  ואטימתם,  בקירות  מעברים  התמיכות,  החיזוקים, 

זרי מפלגי  גמישים,  מסוים  חיבורים  פריט  הופיע  אם  אלא  אקסטרקטורים  פרפר  מצעות  מה, 

 מהמצוינים לעיל במפורש ברשימת הכמויות. 
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 בידוד תעלות

מדידת בידוד התעלות היא לפי מדידת התעלות דלעיל.  מחירי הבידוד כוללים את כל החומרים,  

, בהתאם אמצעי ההדבקה וכן את האלמנטים הדרושים לביצוע העבודה בצורה גמורה ומושלמת

 למפרט. 

 

 צנרת

קווי הצינורות יימדדו נטו לאורך צירם בהורדת מכונות ואביזרים הנמדדים בנפרד.  לא תשולם  

תוספת עבור הפסדי חתך, פחת וכד'.  אוגנים, רקורדים, הסתעפויות וכל האביזרים הנוספים, פרט  

שסתומים,   מגופים,  עבור  הצנרת.   במחיר  כלולים  הכמויות,  כתב  לפי  בנפרד  המשולמים  לאלה 

ביטחון, מסננים, שסתומי איזון ישולם בנפרד, בהתאם לרשימת הכמויות, בתנאי שצוינו    שסתומי

הצנרת.  מחיר   במחיר  נכללים  לפרטים  והתליות בהתאם  החיזוקים  כל התמיכות,  זו.   ברשימה 

 )כולל(.  2קשתות וזוויות כלול בצנרת עד "

 " מקוטר  לצנרת  וקשתות  הסתעפויות  מעברים,  ישול  2  1/2עבור  כל  ומעלה  עבור  מדידה  עפ"י  ם 

 אחד מהאביזרים בנפרד. 

 

 בידוד צנרת

מדידת בידוד הצנרת תיעשה בדומה למדידת הצנרת ותכלול את הבידוד, העטיפה והצביעה כנדרש  

במפרט.  עבור בידוד אביזרים, מגופים, שסתומים ומסננים בכל הקטרים ישולם עפ"י מדידה עבור  

 כל אחד מהאביזרים בנפרד. 

 ובקרה. מערכת חשמל 

עבור לוח החשמל ישולם סכום כולל שיכלול את המבנה וכל הציוד   .א

 החשמלי של הלוח וההתחברויות אליו. 

אחרת.    .ב יצוין  אם  אלא  למערכת,  כולל  סכום  ישולם  הבקרה  עבור 

מנועים,   וסתים,  רגשים,  הציוד,  את  יכלול  המערכת  עבור  הסכום 

ר לחץ,  מפסקי  גבול,  מפסקי  כגון  עזר,  וציוד  וכו'   שסתומים  יליים 

 הקושר את אביזרי המערכת השונים.    וגם את החווט החשמלי

החשמל,   .ג ללוח  והציוד  הבקרה  למערכת  הקשור  הבקרה  לוח  עבור 

ישולם סכום כולל שיכלול את מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח,  

 אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה. 

   מחירי הציוד כוללים

ישולם סכום   .א לוח החשמל  ציוד  עבור  וכל  כולל שיכלול את המבנה 

 החשמלי של הלוח וההתחברויות אליו. 

אחרת.    .ב צוין  אם  אלא  למערכת,  כולל  סכום  ישולם  הבקרה  עבור 

מנועים,   וסתים,  רגשים,  הציוד,  את  יכלול  המערכת  עבור  הסכום 

וכו'   ריליים  גבול, מפסקי לחץ,  כגון מפסיקי  עזר,  וציוד  שסתומים 

 ושר את אביזרי המערכת השונים. הק    וגם את החווט החשמלי

החשמל,   .ג ללוח  והציוד  הבקרה  למערכת  הקשור  הבקרה  לוח  עבור 

ישולם סכום כולל שיכלול את מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח,  

 אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה. 
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 מעלונים  –  17פרק 

 :תיאור .1

 בבית רכטר מבוצעות עבודות שיקום ושיפוץ למבנה עבור המכללה האקדמאית צפת. 

מעלונים בבנין בפירים סגורים. המעלון המזרחי יותקן באזור    2מפרט זה הוא לאספקה והרכבת  

וישרת   יבנה בחלל פאטיו החצר    3חלל מדרגות שיפורק  פיר המעלון המערבי  תחנות במפלסים. 

 ם כן.תחנות במפולש ג  4וישרת 

 תנאים כלליים: .2

 תכניות: .2.1

בתוך   למזמין  להמציא  הספק  מבנה    3על  שינוי  או  תכנון  כולל  התכניות  כל  את  שבועות 

באזור אנכון/מעלון תכניות כלליות של אנכון/מעלון, תכניות מפורטות עם רשימת חלקים  

המהנדסים   המזמין,  ע"י  ואישורן  בדיקתן  לאחר  אחזקה.  והוראות  חשמל  תכניות 

כמווהיועצי לביצוע.  אסמכתא  התוכניות  ישמשו  מ-ם,  יאוחר  לא  למבנה  הדרישות    3  -כן 

הכוללות     AS MADEשבועות לאחר ביצוע ההזמנה. עם קבלת אנכון יש לספק תכניות  

 עותקים.  4-תוכניות פיקוד מפורטות.של התוכניות תשלחנה לאישור היועץ ב

 צוע: דיווח על התקדמות הבי .2.2

התקדמות          על  )שבועי(  שוטף  מידע  העבודה,  לביצוע  זמנים  לוח  למזמין  ימציא  הספק 

התקלות   העבודות,  תרשמנה  ובו  יומן  ינהל  הספק  הזמנים.  בלוח  והעמידה  הביצוע 

ב"כ המזמין, רשאי בכל עת לעיין ביומן  .והנתונים החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה

 .הנ"ל

 עבודות בניה .3

 :מידות .3.1

על   ולא להסתמך  כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות  על הספק, לבדוק את 

 .התכניות בלבד

 עבודות בינוי ובנית הפירים:  .3.2

פירי המעליות לא קיימים כרגע. יש לבצע התאמות במבנה על מנת להתאימו עבור פירי  

פיר ראשי  בניית  בורות,  יצירת  חפירה,  תקרה,  ניסורי  כולל  הנדרשים  ים המעלונים 

 וכדומה. 

ההתאמות   כל  כולל  הראשי  הקבלן  ע"י  יבוצעו  האזרחית  ההנדסה  עבודות  כל 

בניית בור הפיר,    הנדרשות במבנה, בנית הפירים, ריתום הפירים, חיפוי הפירים,

ספק   הנחיות  פי  ועל  התוכניות  ע"פ  הנדרש  וכל  החזיתות  סגירת  הפיר,  ראש 

 המעלונים שיבחר. 

 החשמל:  .3.3

וכן הארקה אפס    50וולט,    400יספק קו חשמל תלת פאזי    המזמין/הקבלן הראשי הרץ 

לאספקות   המתאימים  והבטחונות  המפסקים  לצידו.  או  האנכון  ולראש  הפיקוד  ללוח 
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הנ"ל וכן כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים, יבוצעו ע"י ספק אנכון בהתאם 

 לתקן ודרישות חברת החשמל.

 טלפון לאזור לוח הפיקוד. המזמין יספק קו 

 טיב העבודה:  .3.4

ותקנים   לחוקים  לכללים,  ובהתאם  גבוהה  ברמה  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הספק 

הקיימים והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר הדרוש ממדרגה ראשונה,  

 המתאימים לביצוע העבודות.

לעבודה. הדרושים  והמכשירים  המתקנים  החומרים,  לספק  הספק  החומרים על  כל 

אלא   משנה,  לקבלן  כלשהי  עבודה  למסור  אין  משובח.  ומטיב  חדשים  יהיו  והחלקים 

המזמין, רשאי לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא   באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין. 

 אינו מבצע כראוי את העבודה.

 נזק לבנין:  .3.5

דו או ע"י עובדיו  הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, למכונות, למתקנים ולבני אדם על י

או ע"י פגם בחומרים שמסופקים על ידו או כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה.  

בשלמותם. הנזקים  על  לפצות  חייב  יהיה  והספק  בעקיפין,  והן  במישרין  לבצע  הן  אין 

מוקדם  אישור  ללא  בתקרות  או  בעמודים  בקורות,  במבנה,  חיצוב  פעולות  או  עבודות 

 פקח על הבנין. מאת ב"כ המזמין והמ 

 עבודות נוספות:  .3.6

אישור  טעונים  הכמויות  בכתב  כלולים  שאינם  חומרים  אספקת  או  עבודה  כל  ביצוע 

 מוקדם בכתב של המזמין. 

 הרכבת האנכון ומסירתו:  .3.7

של  ישירה  בהשגחה  ומעולים  מקצועיים  עובדים  ע"י  עבודותיו  את  לבצע  הספק  על 

החלקים העיקריים את כל חומרי העזר מומחים ומנהלי עבודה. על הספק לספק נוסף על  

וחומרים נוספים, את כל העבודה והמכשירים, מכשירי הרמה וכל האביזרים הדרושים 

 לעבודה מקצועית ממדרגה ראשונה. 

 ספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לביצוע העבודות.  

אנכו כי  השונות  הבדיקות  שיוכיחו  ולאחר  אנכון/מעלון  הרכבת  סיום  ן/מעלון  לאחר 

הדרושות   במבנה  וההתאמות  הבינוי  עבודות  לשימוש.  האנכון   ימסר  להזמנה,  מתאים 

 להתקנת האנכון/מעלון יבוצעו ע"י הקבלן הראשי כולל בנית ואספקת הפיר  

 

לאחר סיום הרכבת האנכון, יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות הבאות וימסור אישור   .3.8

ביצוע הבדיקות כהוכחה שהביצוע תק ליקוי, פגם או על  ובדיקה כלשהי תגלה  ין. במידה 

בתחום   שהן  כמה  עד  הנ"ל  הדרישות  אחר  למלא  הספק  השלמה.על  או  לתיקון  דרישה 

 ביצוע עבודתו. 

 מטעם חברת החשמל.  א

 מטעם מכון התקנים.  ב.

 מטעם ב"כ המזמין החייב לאשר תוצאות הבדיקות הנ"ל. ג.

 ו. ד.  אישור מהנדס קונסטרוקציה לפיר ולריתומ
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 עותקים למזמין.  3-לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב .3.9

 . 3.13א. תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  

" תוכניות  פיקוד  AS-MADEב.  ותכניות  חשמל  תכניות  מכניות,  תכניות  הכוללת   "

 מפורטות והוראות אחזקה. 

האנכון   מסירת  תיערך  הנ"ל  המסמכים  הגשת  המזמין  לאחר  ונציג  היועץ  בהשתתפות 

 שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני. 

 הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות. 

 יבצעם הספק מיידית. –יתגלו אי התאמות, או ליקויים 

 לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן. 

 הדרכה: .3.10

בשימו המזמין  את  ידריך  של הספק  במקרה  ראשונה"  "עזרה  ובמתן  באנכון/מעלון  ש 

השלטים   כל  את  להתקין  הספק  על  אחרים.  קלקולים  של  במקרה  או  זרם  הפסקת 

 הדרושים, והוראות לשימוש וחילוץ. 

כ"כ יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ וההורדה הידנית בצבע צהוב  

 או אדום. 

 אחריות:  .3.11

החלקים,   לכל  אחראי  העבודה  הספק  הטיב  על  כ"כ  והמכשירים.  המתקנים  החומרים, 

. תחילת האחריות הנ"ל חלה ממועד התחלת שימוש סדיר באנכון  חודשים  24בתקופה של  

בתקופת   שרות  במתן  מותנת  האחריות  המאוחר.  ע"פ  וזאת  הסופי  המסירה  מועד  או 

 במחיר המעלון.  כלולהאחריות ע"י הספק. ומחיר השרות בתקופת האחריות 

התיקונים,    על כל  את  המזמין  של  ראשונה  קריאה  עם  חשבונו  ועל  מיד  לבצע  הספק, 

ובהסכמתו   המזמין  ב"כ  לדרישות  בהתאם  האחריות  תקופת  במשך  וכד'  ההתאמות 

ביותר. הקצרה  הקבלה   בתקופה  בדיקת  את  המזמין  ב"כ  יבצע  האחריות  תקופת  בתום 

הנ"ל  הבדיקה  לתוצאות  בהתאם  לבצע  חייב  והספק  שלו  השינויים    השניה  התיקונים, 

והחלפת החלקים הלקויים והפגומים או הבלתי מתאימים. לאחר מכן, רשאי ב"כ המזמין  

 לבצע בדיקה נוספת ואחריותו של הספק תגמר רק עם קבלת אישור סופי מב"כ המזמין.

של   נוספת  אחריות  תחול  האחריות,  תקופת  בתוך  שבוצעו  והעבודות  החלקים    24עבור 

 לת התיקון המשלם.חודשים ממועד קב 

 

 

 לוח זמנים:  .3.12

תוך   הטכני  למפרט  בהתאם  האנכון/מעלון  והפעלת  ההרכבה  את  לסיים  חודשים    2נדרש 

)על הספק למלא את סעיף לוחות הזמנים    לביצוע המעלונים  מקבלת צו התחלת העבודה

 המצורף(. מועד האספקה ישמש קריטריון חשוב בבחירת הספק.  

 שרות: .3.13

שהם  כפי  המחירים  פי  על  לפחות  שנים  שבע  במשך  לאנכון  שרות  לבצע  מתחייב  הספק 

. על הספק להחזיק  מחיר השרות בתקופת האחריות כלול במחירמופיעים בכתב הכמויות   

 מלאי חלקי חילוף מתאימים למתן שרות זה.  השרות עפ"י חוזה שרות מצורף. 
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 תקנים  .3.14

 . 2481-41י ת.י  האנכון יתאים בכל פרטיו לתקן הישראל    

 

   נתונים כלליים

  

 ק"ג נכה, עבור מלווה+כסא גלגלים  385  עומס  

 מ'/שניה  0.15עד   מהירות  

 מ' )מערבי(   5.5מ' )מזרחי(,   2.9בקירוב:  גובה הרמה 

 במפולש )מערבי(  4במפולש )מזרחי(,   3 מספר תחנות 

 מאסף מלא   פיקוד 

 על המתקן עצמו או לצידו  מיקום המכונה 

 פאזות  3וולט   400  הזנה 

 תא מלא עם תקרה קלה ניתנת לפירוק, קירות ורצפה.  תא                         

  

הנע הידראולי  בתקיפה בלתי ישירה עם התקן בטחון או תקיפה   הנע 

 ישירה עם בוכנה טלסקופית 

 ע"פ התוכניות  פיר                  

מקונסטרוקציית פלדה או אלומיניום בחיפוי  הפיר המערבי  מבנה הפיר  

 לוחות אטומים מוגן מים ואש תקניים ע"פ האדריכל. 

 יותקן בחלל המדרגות שיפורקו. כנ"ל ובפיר המזרחי 

 אוטומטיות טלסקופיות בתא ובתחנות.              דלתות             

             

 עם הקבלן הראשי.   ולתאם בור זה  המינימליעל הספק לציין את עומק הבור  −

יהיה   − הצפוי  ההתנעות  ומס'  רב  בשימוש  יהיה  שהמעלון  לכך  הספק  לב   70תשומת 

 התנעות לשעה לפחות ויש לתכנן את מערכת ההנעה בהתאם.

 

             

 

 נתונים טכניים מפורטים   .4

 

 כללי:  .4.1

ואנשים עם מוגבלות.המתקן יאפשר נסיעה בעגלת נכים   המתקן מיועד להוביל עגלות נכים

 לאדם מוגבל ולמלווה. 

 הנע הידראולי  .4.1.1

 יש לספק האנכון בהנע הידראולי. 

 יחידה הידראולית  .4.1.2
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שסתומים. ומערכת  משאבה  מנוע.  תכלול  ההידראולית  פתיחת    היחידה 

על   הבמה.  תונע  זו  ובצורה  ממנה  או  לבוכנה  השמן  זרימת  תבקר  השסתומים 

חשמלי. שסתום    היחידה ההידראולית מד לחץ שמן. שסתום פריקת לחץ עם מגע

 להורדה ידנית. ברז ידני לסגירת צנרת. 

   בוכנה: .4.1.3

הבמה    את  תניע  הבוכנה  הנדרשת  ולמהירות  ללחץ  מתאימה  בוכנה  תסופק 

בתקיפה ישירה וללא כבלים או שרשראות. במידת הצורך תסופק בוכנה בעלת שני  

 הנע בתקיפה בלתי ישירה עם התקן בטחון בתא. שלבים ניתן לספק 

   שסתום שבירת צנור: .4.1.4

בקצה הבוכנה יותקן שסתום בטחון אשר "ינעל" אפשרות יציאת שמן מן הבוכנה  

 על הספיקה  הנומינלית.  40%  -כאשר ספיקת השמן ביציאה מהבוכנה תעלה ב

 אם התקיפה בלתי ישירה יש לספק לאנכון התקן בטחון 

 צנרת שמן:   .4.1.5

 ההידראולי יתאים לפעולת האנכון ולתנאי הסביבה השוררים באתר. השמן 

 תא האנכון  .4.2

 מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות לתא האנכון ראה להלן. 

לעומס   -  המבנה − בהתאם  שחוזקה  צורתי.  ברזל  של  יציבה  במסגרת  נתון  איתן  תא 

 ולתנאי העבודה הנ"ל. 

העברת למניעת  אחר  נאות  חומר  או  גומי  כריות  ע"י  התליה  ממסגרת  מבודד   התא 

מנגנון   תפיסה,  התקן  תא,  נעלי  כבלים,  תלית  מנגנון  מורכבים  המסגרת  על  זעזועים. 

 העקומה הנעה ומפעיל הדלת.

 ימור סטנדרטי של ספק המעלון. התא בג

ציפוי מלוחות פלב"מ     מ"מ לפחות. 2מיחידות של פחי פלדה מפח דקופירט   - קירות התא −

מוברש או מרוקע מכופף או פורמייקה או שוו"ע לבחירת המזמין מקטלוג הספק. מאחז יד  

ואופן   מיקומו  המאחז  חתך  שניהם,  של  שילוב  או  עגול  מפרופיל  פלב"מ  או  החיבור  מעץ 

 לקירות לבחירת המזמין. 

 שילוב של תאורה נסתרת בקירות או בתקרה, חזית התא ודלתות התא מפח פלב"מ.  

 יותקן סרגל דקורטיבי נירוסטה מסביב לרצפה. 

 תותקן מראה על קיר אחורי במיקום ומידה לבחירת המזמין. 

 טלוג היצרן. לבחירת הלקוח מק –מ"מ   12מכוסה ריצוף שיש סינטטי לפחות  -התא רצפת  −

 . DRUM (ANTIהתא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה )

התא − עקיפה    -  תאורת  ו/או  ישירה  לאחר    2אוטומטית  אוטומטית  הכבות   לפחות  נורות 

מבדל   שנאי  עם   פלורסצנטית  ותאורה  ובקירות  בתקרה  מוסתרת  המעלית  פעולת  גמר 

 חרום, ע"פ התקן. מחוברת למתג התאורה בתא, וכן תאורת

 תקרה קלה ניתנת לפירוק.  – תקרת תא האנכון −

 לא ניתן לעמוד על תקרת התא והטיפול יבוצע מתוך התא ולאחר פירוק התקרה. 

   מידות .4.2.1
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  מ"מ  1100רוחב: 

  מ"מ  1400עומק: 

  מ"מ.  2300גובה : 

 מ"מ  X 900 2100דלתות : 

 דלתות הפיר והמשקופים  .4.3

אוטומטיות   מפח  דלתות  הכלליים(  הנתונים  עפ"י  )מידות  פתח  לכל  נגררות  טלסקופיות 

(,  המשקופים כוללים תמך Box Frameמ"מ. המשקופים עוורים או מרובעים )  2דקופירט  

פלדה מתחת לסף הדלת. הדלתות והמשקופים מצופים בפח פלב"מ מרוקע או פח פלב"מ  

 מוברש.

 כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח מיוחד.  

 לכל דלת, משקולת או קפיץ לסגירתה במידה ותא אינו חונה מול התחנה.  

 : מנגנון מפעיל דלתות התא והתחנות .4.4

יותקן ויסופק לאנכון מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות.הציוד יכלול מכונה  

ישולבו   התחנות  ודלתות  התא  דלת  היועץ.  ע"י  תאושר  אשר  האנכון  תא  על  המורכבת 

כא בהנעה  ויופעלו  ותסגרנה  תפתחנה  הפיר  ודלת  התא  דלת  וסגירה.  פתיחה  בעת  חת 

ותבוקרנה בפתיחה ובסגירה ע"י מנגנון נאות. דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי  

שאפשר  לפני  להתבצע  צריכה  והפיר  התא  דלתות  של  סגירה  בתחנה.  נמצא  התא  כאשר 

ובסגירה.   בפתיחה  שקטה  פעולתן  התא.  את  להפעיל  את יהיה  להפסיק  אפשרות  תנתן 

פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן.  כל דלת תסופק עם התקן משולב אשר ימנע  

תזוזת התא מהתחנה כל עוד לא נסגרו וננעלו הדלתות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.  

הדלתות   אשר  עד  מהתחנה  התא  תזוזת  ימנע  אשר  התא.  בדלתות  יותקן  חשמלי  מגע 

ה עפ"י  הדלתות.  תסגרנה.  פעולת  על  לפקד  כדי  מתאימים  מפסקים  יסופקו  בחוק,  מוגדר 

זרועות   חלזוני,  הנע  או  שיניים,  גלגל  הנע  מנוע,  כולל  בשלמותו  הדלתות  פתיחת  מנגנון 

האנכון.   של ספק  יהיה מתוצרת חברת האם  ומגעים,  מנעולים  מיסבים,  גלגלים,  פרקים, 

ם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה  הדלתות תסענה על מסילות מלוטשות ע"י גלגלים ע

טור   הכוללת  פתיחה  מערכת  יכלול,  המנגנון  התא.  רצפת  עם  המשתלבת  מאלומיניום 

ו/או   טור תאים,  קרן האור, הפעלת  חציית  עם  פתיחה.  ומתקן  אלקטרי  פוטו  תאים, תא 

על   העולה  כח  ולאחר השהיה תסגר   15הפעלת  לאחור  הדלת  דלת המעלית תסוג  על  ק"ג 

  מחדש.

מעל  הד כח  בהפעלת  צורך  ללא  חרום(  )במקרה  ידנית,  רוחבן,  לכל  להפתח  תוכלנה  לתות 

 לסביר. 

( בינונית  לפעולה  מנגנון  טור MEDIUM DUTYנדרש  עם  תדר  מבוקר  חילופין  בזרם   )

על לחיץ   יחנה עם דלתות סגורות. לחיצה  פוטו אלקטריים במישור הדלת. האנכון  תאים 

 באותה תחנה, תגרום לפתיחת הדלת. קריאת חוץ, כשהאנכון נמצא 

 המנוע החשמלי:  .4.5

  3זרם התנעה מקסימלי פי   מנוע לזרם חילופין מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה.

  -  10%הרץ. שינוי מתח מותרים +   50וולט,    400מזרם נומינלי. זרם ההספקה תלת פאזי  
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ל ע"י כל פאזה בנפרד.   המנוע מוגן ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומטי המופע 

 גם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל למותר. 

 מסלולים: .4.6

מסלולי האנכון עשויים מפרופיל צורתי מיוחד או מפח מכופף מעובד בדייקנות, בעל חוזק  

האנכון   פיר  לקונסטרוקציה  יחוברו  המסלולים  הפועלים,  ולמומנטים  לעומסים  מתאים 

 עיגונם לקיר, באמצעות חיזוקי פס וריתוך. ללא 

 פיקוד האנכון  .4.7

      מאסף מלא .4.7.1

לפי  ולא  התחנות  סדר  לפי  תעצור  המעלית  המערכת.  בזכרון  נרשמת  קריאה    כל 

 סדר ביצוע הקריאות. הקריאה, ע"פ כוונה, תמחק עם הגיע המעלית לתחנה. 

המופעלת   אינטרקום  למערכת  מקושר  האזעקה  לחצן  כולל  האנכון  לוח  פיקוד 

 מהמודיעין וכן קשר דיבור ישיר למוקד השרות של הספק.  הפיקוד

בלוח הפקוד תותקן הגנת מנוע ליתרת זרם והגנה תרמית. בהפעלת הגנה תרמית  

 ימשיך האנכון לתחנה הקרובה ויפסיק את פעולתו לאחר פינוי הנוסעים.  

לו במחשב  ישמר  זה  ומידע  בלבד  הפיר  ללימוד  ישמשו  בפיר    ח האינדוקטורים 

 הפיקוד בכל עת )גם בהפסקת חשמל(.  

יסיים המעלון/אנכון לבצע את קריאת התא, יגיע    –עם הפעלת מפתח "השתקה"  

 לתחנה הראשית וישאר עם דלתות סגורות ותאורה ומאוורר כבויים.  

וזאת   מפתח  במתג  מתג  או  לחיץ  כל  להחליף  הזכות  המזמין  בידי    ללאשמורה 

 האנכון.  במסגרת הזמנתתשלום נוסף 

 אביזרי פיקוד והכוונה:  .4.7.2

ע"י   כנדרש  וכיתוב  עיצוב  מחומר  יהיו  והלחצנים  והכוונה  פיקוד  אביזרי  פנלי 

הספק   תכניות  על  המזמין  אישור  את  ויקבלו  יצורםהמזמין  תחילת  כל  לפני   .

 אביזרי הפיקוד יותקנו בתוך קופסאות מתאימות. 

ני ברייל הניתנים  לקריאה  סימני הפיקוד על הלחצנים יהיו באותיות בולטות וסימ

 ע"י כבדי ראיה  )כולל בפנלים חיצוניים(. 

 , כולל כריזה קולית בתחנות וגונגים.   70חלק  2481כל הפקדים יתאימו לתקן  
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 בתחנות  .4.7.3

)בקומות   − קצר  צליל  עם  הקריאה  לרישום  מואר  קריאה  לחצן  תחנה  בכל 

 הביניים שני לחצנים(. 

 ".2)מהבהבים בנסיעה( ומראה קומות  בכל תחנה חיצי כוון  −

 מתג ביטול מעלון בקומה ראשית. −

 

 : תותקן טבלת פיקוד הכוללת: בתא .4.7.4

ברייל   − בכתב  מסומנים  קריאה  לרישום  המוארים  התחנות  לכל  משלוח  לחצני 

 מ"מ לפחות וצליל קצר. 20כיתוב עברי ובאותיות בולטות ובגודל לחיץ של  

 חרום ומחובר לאינטרקום ולטלפון. לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת  −

"פתח − של  -לחצן  הכח  ומגביל  תאים  לטור  במקביל  ומופעל  דלת  הפותח  דלת" 

 הדלתות. 

 . 2מראה קומות "   −

מראי   כל   אלקטרי,  פיצו  או  מהלך  מיקרו  דגם  מגע  לחצני  מדגם  הלחצנים 

 . 2קומות בגודל "

מה  ( המודיע לאיזו קו VOICE GENERATORבנוסף יותקן בתא מענה קולי )

 הגיע האנכון/מעלון . 

 פעמים ללא תוספת תשלום.  3יותר שינוי מלל הכריזה עד  

 לוח פיקוד:  .4.8

מוברש מכופף    מ"מ מפח פלב"מ   2.0לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח דקופירט בעובי  

 ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים למכשירים המותקנים בו. 

באוורור  -כמו התחשבות  תוך  ואחוריות  קדמיות  מתכתיות  דלתות  עם  בנוי  יהיה  כן, 

 מקסימלי ללוח. לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק )אלקטרוני(. 

יר ומהתא )מגעי  לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות מהפ 

 דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(. 

)הניתנת   וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעלית  על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם 

דלת   לסגירת  הראשיים  ולמגענים   הדלת  למגעני  פקודות  פרוססור  המיקרו  יתן  לשנוי( 

 וכו'.  ונסיעת המעלית וכן אינדיקציות למראה הקומות חיצי  הכיוון

יפגע   לא  חיצוני   וקצר  גבוה  כניסה  אימפדנס  בעלות  תהינה  הפיקוד  ללוח  הכניסות  כל 

 בפעולתו התקינה של הלוח. 

 כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד. 

הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מיידית ללא שימוש  

 בכלי עבודה. 

יס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים למחבר.  כניסות  מיקום מחברי הכרט 

מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי  מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני כך  

הביטחונות   מעגל  של  "האפס"  קו  הביטחונות.  מעגל  על  אקראי  קצר  להיווצר  יוכל  שלא 
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הב קו  מרכיבי  אחד  של  לגוף  שקצר  כך  מאורק  ויגרום  יהיה  מעלית  נסיעת  ימנע  יטחונות 

 ל"שריפת" הנתיך המתאים. 

מטיפוס   )נוריות(  מאירות  דיודות  יותקנו  הפיקוד  בלוח  בולט  תנחינה    LEDבמקום  אשר 

 את המטפל בלוח על מצב המפסיקים  בפיר ותאפשרנה איתור 

  תקלות מידי כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד  מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי

 סגמנטים.  7של 

,  יהיו מחושבים VDEו/או     Eהטרנספורמטורים ישאו תו תקן ישראלי או תקן בינלאומי  

ומשני.   ראשוני  בצד  כיון  אפשרויות  עם   מאומצת  תמידית  לעבודה  ובנויים 

התחשבות   יד,תוך  מגע  בפני  מוגנים  הלוח.  בתחתית   יהיו  שבלוח  הטרנספורמטורים 

 באוורורו. 

בע יהיו  הזרם  ופתאומיות  מישרי  רגעיות  מתח  לעליות  רגישים  ובלתי  עומס,  רמת  לי 

 מיקומם בלוח במקום מאורר.

מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו נוחים  

 לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך. 

 נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח. המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת 

בלוח   ההתנעה.  בעת  השהיית  עם  המנוע  של  נומינלי  לזרם  מכוון  יהיה  יתר  עומס  מכשיר 

יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר  

 באחת הפאזות. 

זנה ראשי, כח ומאור  המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח ה

נאה   מסודר,  יהיה  שבלוח  החיווט  ואיתות.  פיקוד  מעגלי  ממהדקי  ורחוקים  נפרדים  יהיו 

ומקצועי וימוספר בכל הקצוות. הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור  

על גג התא לחילופין מפסקי קומה בפיר או סלקטור המופעל ע"י סרט או שרשרת, או מגע  

 אדום המונה פולסים. אינפרא 

קבועים   זיהוי  בלוחות  מסומנים  יהיו  חיבור  ברגי  או  המהדקים  כולל  המכשירים  כל 

בלוח,   המכשירים  של  מכנית  הרכבה  תכניות  הפיקוד.  שבתכנית  לזה  זהה  יהיה  וסימונם 

 ותכניות פיקוד חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.

לצד   .4.8.1 גומי  כריות  גבי  על  יותקן  הפיקוד  התחתונה  לוח  או  העליונה  בתחנה  הדלת 

כ ההידראולית  היחידה  את  גם  בתוכו  להתקין  לרצפה    200  -וניתן  מעל  מ"מ 

 )למניעת הצפות(.

 אינסטלציה חשמלית:  .4.9

צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה  

בא חיבורים  או  או המעבר  קופסאות ההסתעפות  זעזועים.  להיות  עקב  חייבות  ינסטלציה 

 מחוזקות בנפרד באופן עצמאי.

כן, חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה. -כמו

 חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצוינים בתכנית  הסימון. 

 חוטים   70% -אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ

צנרת  חיבורי  חיבורים.  יהיו  לא  בטחונות  מפסקי  בין  באינסטלציה  הפנימי.  מהחלל 

יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים    –למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר  



 294מתוך  240עמוד 
 

בצינור   מחוברים  יהיו  האינסטלציה  בצוע  לאחר  כיוון  הטעונים  המכשירים  פגיעה.  בפני 

 כיוון סופי.גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים ו

קופסאות ההסתעפות,   קומות,  קומות מראה  לחצני  כל מערכת האינסטלציה החשמלית, 

התא   אינסטלציית  מאורקים.  להיות  חייבים  ממתכת  הבנויים  בפיר,  בטחונות  מפסיקי 

לאפשר  כדי  גמישה  תהיה  התא  לגוף  התא,  ממסגרת  האינסטלציה  מעברי  מוגנת,  תהיה 

מזעזוע  ומשוחרר  חופשי  להיות  המיועד  לתא  מסוג  יהיו  הכפיפים  הכבלים  המסגרת  י 

מ  פחות  לא  הגידים  מפשתן.  או  פלדה  נושא  לב  עם  בלבד,  הפיקוד    1-למעלית  כבל  מ"מ. 

רזרבה יותר מהנחוץ ולא    20%יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. בכל כבל כפיף יהיה  

מ מי  3-פחות  ואיסוף  חדירה  אפשרות  ללא  מערכת  לבנות  יש  רזרביים.  רמת גידים  ם 

המערכת   רכיבי  של  כולה    IPX4האטימות  המערכת  של  האטימות  החוטים    IPX3רמת 

מפסק עצור או מפסיק בו    -בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי הבטחות כגון:

וניתן   יציב  יהיה  חיוביים. המאור שמעל התא  בטיחותיים  מגעים  עם  בסיס  על  יהיו  וכו'. 

 נוחה, מפסיק הבור מוגן.  להפעלה  ע"י מפסק שהגישה אליו

 התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים. 

מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל  ולמפרט הכללי הבין  

 . 0.8משרדי פרק 

 )חייגן(  אינטרקום וקשר לחברת השרות .4.10

להת הלחצנים  בפנל  מתאימים  וחורים  האזעקה  בלחיץ  נוסף  מגע  הספק  יכין  קנת  כ"כ 

 רמקול בלוח לחצני התא. 

 נדרשת התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינטרקום תוזן ממצבר נטען(. 

למעלון תשולב במערכת קשר הפנים של המבנה    לבחירת המזמין    –מערכת קשר הפנים 

 עמדת בקרה )במידה וזו קיימת((  -לוח פיקוד -במידה וזו קיימת. )יחידות קצה: תא

גידים רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכת קשר הפנים בנוסף לגידים    8ן  על הספק להכי

 הרזרבים שנדרשים במפרט. 

הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות )חדר מכונות ותאים( בלוחות   חיבורים נפרדים 

 ויסומנו בהתאם. 

)חייגן   הספק  של  השרות  למרכז  התא  בין  ישיר  דיבור  מערכת  הספק  יתקין  בנוסף 

 אוטומטי(. 

 מתקני בטחון: .4.11

 התקן תפיסה לתא )במידה והתקיפה בלתי ישירה(  .א

יפעיל   ווסת  בחדר המכונות.  וסת מהירות  ע"י  מופעל  הנומינלית  למהירות  מתאים 

את התקן התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על המהירות הנומינלית  

 כנדרש בתקן כניסת התקן התפיסה הדרגתית.  

    פגושות: .ב

 קפיץ או גומי מתחת לתא, בהתאם לתקן הישראלי. 

 מתקן בטיחות:  .ג

 הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה. המונע        

 הכח המפעיל בהתאם לתקן )בנוסף לטור התאים( המתכנס(.        
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 מגע בטחון:   .ד

 במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.      

 מגע וסת מהירות )במידה והתקיפה בלתי ישירה(  .ה

 על המהירות הנומינלית  לניתוק מעגל הבטחונות. 15% -הפועל במהירות העולה ב       

 מגע ביטחון )במידה והתקיפה בלתי ישירה( .ו

 לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.              

 גובלים:  .4.12

בכל   הזינה  קו  את  יפסיק  גובל  מפסק  הקיצוניות.  התחנות  את  בעוברו  התא  ע"י  יופעלו 

שלושת   שלשת הפאזות או לחילופין את  בכל  לניתוק  הגורם  הפיקוד  של  הראשי  הקו 

 תוק הזרם לבלם בשני קצוות ההזנה. הפאזות בהזנה למנוע ובני

 :מפסיק ראשי .4.13

בחדר מכונות יותקן מפסק ראשי תלת פאזי )ע"י המזמין(, ומתקני הגנה לזרם יתר, לחוסר  

כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י  -פאזה, ולהפיכת פאזה )ע"י ספק המעלית(. כמו

 ספק המעלית )במידה ולא יותקן שנאי מבדל(. 

 : צביעה .4.14

החלקים שכבה   כל  כל  כנדרש.   גמר  בצבע  ואחר  יסוד  בצבע  פעמיים  יצבעו  המתכתיים 

 )מיקרון(.  30Mלפחות בעובי 
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 תיאור החלקים .5

 

 הקבלן נדרש לפרט את תוצרת החלקים והציוד השונה המסופקים על ידו. 

 

 טיפוס החלק מספר      תאור החלק                         שם היצרן וארץ היצור                   

 

 .............................                  .................     א. יחידה הדראולית   גודל              

 וספיקה      

 .............................                   .................  ב. מנוע )הספק(                                  

 

 שסתומים                             .............................                   .................ג. יחידת 

 

 ד. מערכת הבוכנה )קוטר(                   .............................                   .................

 

 .............................                   .................  ה. מפסיק סופי                                

 

 ו. משטח הרמה                                 .............................                   .................

 

 .............................                   .................ז. לוח חשמל ופיקוד                           

 

 ח. אביזרים, לחצנים וכו'                      .............................                   ................. 

 

 .                   ................. ט. דלתות                                         ............................

 

 י. מנעולים                                        .............................                   ................. 
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   ש  ר  ו  ת  -ה   ס   כ   ם   

 

 

 _____ ___________ ביום _________ לחודש _______ שנת    -שנערך ונחתם ב

 

 ןיב

 

 ________________________________ 

 )להלן הספק( מצד אחד. 

 

 יןבל

 

 _______________________________ 

 )להלן המזמין( מצד שני.

 

 והספק עוסק בעבודות אחזקה ותיקונים של מעלונים.    הואיל

 

גבוהה    והואיל מקצועית  ברמה  מאומנים  עובדים  צוות  ברשותו  כי  מצהיר  לביצוע  והספק 

 עבודות אחזקה ותיקונים של מעלונים למיניהן.

 

המזמין    והואיל של  למעלונים  השרות(  )להלן  ותיקונים  אחזקה  שרות  למזמין  מציע  והספק 

 שהותקנו על ידו בבנין ................ 

 

והמזמין מסכים להצעת הספק למסור לו את השרות במעלונים, והספק מקבל על עצמו    והואיל

 את השרות במעלונים, הכל בהתאם לתנאי הסכם זה. 

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1
2.  

עד    _______מיום    השרות החלהמזמין מתחייב למסור לספק והספק מתחייב לבצע את   .א
 )להלן התקופה המקורית(.  _______ליום  

לפני תום התקופה  יום    60  אם לא יודיע אחד הצדדים למשנהו, בכתב ובדואר רשום לפחות  .ב
המקורית על ביטול ההסכם, יחול  הסכם זה על כל תנאיו ובשינויים המחוייבים לתקופה  

 של שנה אחת וחוזר חלילה.  נוספת
ב' לסעיף זה, רשאי כל צד לבטל הסכם זה בכל עת ע"י  -ר בסעיפים קטנים א' ועל אף האמו .ג

יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה    60מתן הודעה בדואר רשום למשנהו לפחות  
 לדרישה, טענה או תביעה כל שהן של צד אחד כלפי משנהו.

 
   

המעלונים תהינה בכל   אשר הספק מתחייב לבצע על פי הסכם זה יבטיח כי  השרות במעלונים .3
 האמור, יכלול השרות בין היתר:  עת במצב פעילות תקין ומבלי לגרוע מכלליות
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עד   .א לחודש  אחת  של  בתדירות  המעלונים  של  בדיקה  פחות    שבועות   6עריכה  לא  אך 
 החשמליות והמכניות כדלקמן: פעמים בשנה. הבדיקה תכלול את המערכות 10 מאשר

 וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות.  (1
 בדיקת כל הפרטים של המעלונים לשמוש ועבודה נאותה. (2
ניקוי שימון וגירוז הפסים, פס השיניים, הציוד המכני, החשמלי, מנגנוני הבטחון   (3

 יתר החלקים הדורשים ניקוי ושימון.  וכל
 חיזוק ברגים.  (4

 עפ"י הוראת היצרן ויצרני תת המערכת.  הטיפול המונע יהיה 
 סילוק תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעלונים. .ב
שנדרשו .ג אלה  לרבות  חלקים  החלפת  מצריכים  שאינם  תיקונים  הבודק   ביצוע  ע"י 

 המוסמך והם בתחום טיפולו של הספק. 
 שעות ביממה.  24קיום תורנות והענות לקריאות במקרי חרום במשך  .ד

4.    
מתחייב   .א שתיערךהספק  השגרתית  בבדיקה  נוכח  להיות  נציג  לפעם   לשלוח  מפעם 

מטעם מוסמך  בודק  ידי  על  החוק  לדרישות  ע"י    בהתאם  יוזמן  אשר  העבודה  משרד 
   המזמין ועל חשבונו.

  שיערכו ע"י נציג המזמין. הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות .ב
אשר הבודק המוסמך   ים ו/או החשמלייםהספק מתחייב לתקן את כל הליקויים המכני .ג

מיד וזאת  עליהם,  יצביעו  המזמין  ונציג  כל   הנ"ל  ללא  כך  על  הודעה  קבלת  לאחר 
הפסקה ובצוות המכסימלי האפשרי, על מנת להבטיח ניצול המעלונים בהתאם לחוק. 
המקרה,  לפי  המזמין,  או  החברה  או  בתשלום  ישאו  בתשלום,  חייב  והתיקון  במידה 

הטכנית    )ו( או )ז( להלן. מוסכם בזאת כי קביעתו  7ות שבסיפא לסעיף  בהתאם להורא
 של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים. 

הודעה  .5 קבלת  לאחר  המעלונים  של  התקינה  בפעילות  תקלה  או  הפרעה  של  מקרה    בכל 
ולבצע באותו יום של קבלת    14:00מתאימה מאת המזמין עד השעה   מתחייב הספק להופיע 

במשך  וזאת  תקין  פעילות  למצב  המעלונים  הבאת  לשם  הדרושים  התיקונים  את  ההודעה, 
כל יום פרט לימי שישי שבת או חג. הודעה שהתקבלה אחרי    16:30  שעות העבודה הרגילות עד 

של יום    10:00  פיע ולתקן את המעלונים לא יאוחר משעהמחייבת את הספק להו  14:00שעה  
באותו יום. באם, ע"פי דרישת   11:30המחרת כך שהמעלונים תפעלה לא יאוחר מאשר שעה  

לאחר  המעלונים  את  הספק  יתקן  המזמין    המזמין,  יחוייב  זה,  בסעיף  המצויינות  השעות 
  לקריאה. ₪  220בתשלום של 

לשעות שמעבר להן    ל בשעות העבודה הרגילות ונמשךלמען הסר הספק תיקון שאמור להתחי
 לא יחוייב בתשלום קריאה מיוחדת. 

אחראי  .6 הספק  אין  זה  הסכם  במסגרת  כי  הצדדים  שני  בין  הנובעים    מוסכם  לקילקולים 
בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה    מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון במעלונים או

לנציגי  מחוץ  אנשים  ורק  הס  מטעם  התיקון  את  מיד  לבצע  הספק  מתחייב  מקרה  בכל  פק, 
 לדון בתשלום עבורו. לאחר מכן 

7.  
חלפים.  .א והתקנת  הספקת  כולל  השרות  אין  כי  הצדדים  בין  והתקנת    מוסכם  אספקת 

והחלפתם יהיה עפ"י מחירון הספק.   החלקים תהיה על חשבון המזמין. מחיר החלקים 
המחירים כי  להוכיח  הספק  והרווח  על  עבודות   סבירים  שבגין  מוסכם  מופרז,  אינו 

 יהיה הרווח המותר בחוק.  קבלניות
האחריות בשנת הבדק תהיה אספקת והתקנת החלקים על חשבון הספק בכפוף לסעיף  

 במפרט הטכני. 
מגמר החודש בו הוגשה   התשלום עבור אספקת החלפים יבוצע ע"י המזמין תוך .... יום .ב

 ידי המזמין.  ואושרה עלחשבונית מתאימה על ידי הספק 
 חודשים.  12  תקופת אחריות החברה לחלפים השונים שסופקו על ידי החברה תהיה .ג
שסופק על ידו אשר   הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חלוף .ד

 בס"ק ג' לסעיף זה.   או התבלה בתוך תקופת האחריות כמפורט/נפגם ו 
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על חשבונו .ה להחליף,  של המעלונים כן מתחייב הספק  כל חלק  ו/או    , בלבד,  נפגם  אשר 
על    התבלה, בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע 

 סיום תקופת האחריות הנ"ל.  ידי הספק במסגרת השרות אף לאחר
החלקים     .ו את  הספק  מיד  יחליף  זה,  בסעיף  שצויינו  מהמקרים  אחד  חלקי    בכל  ו/או 

עליו לשרת   באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת  החילוף האמורים לגבי הצד אשר 
העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג    בהוצאות הכרוכות בהחלפות הנ"ל, יובא

 הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.  הספק, ובהעדר
המנוע .ז את  לפרק  הספק  מתחייב  חשמלי  מנוע  שריפת  של  ולהעבירו    במקרה  ממקומו 

ן חדש במקומו וזאת גם לפני שידון נושא התשלום עבור התיקון, כך לליפוף ו/או להתקי
תוך   המעלונים  את  מחדש  להפעיל  יהיה  של   7שניתן  במקרה  הקריאה.  מיום  ימים 

בהתאםלהוראות   זה,  בתיקון  הכרוכות  בהוצאות  לשאת  האמור  הצד  לגבי  מחלוקת 
נציג הספק,ו ושל  נציג המזמין  לדיון והחלטה של  יובא הענין  בהעדר הסכמה ההסכם, 

 יכריע במחלוקת היועץ.
אישור המזמין לפני    במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל .ח

 הביצוע תיקונים עד סך........... יבוצעו ללא קבלת אישור. 
הנדרשים באופן סביר    הספק מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, בכל עת, את כל חלקי החילוף .8

תקינה של המעלונים משך תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו  לשם הבטחת פעולתה ה
לא נמצא בידי הספק חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הספק משתדל  להפעיל המעלונים בכל דרך  
הבטיחות   פקודות  על  הקפדה  תוך  גבוהה,  מקצועית  ברמה  זמני  תיקון  ביצוע  תוך  שהיא 

 בעבודה. 
9.  

נזק   .א לכל  אחראי  יהיה  עובדיוהספק  של  ו/או  שלו  לרכוש  או  לגוף  של   שייגרם,  ו/או 
כלשהוא   ג'  צד  של  ו/או  עובדיו  של  ו/או  של   -המזמין  מחדל  או  מעשה  מכל  כתוצאה 

פעילותה  התקינה של -הספק בבצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי
 פעילותה התקינה נובעת משימוש בניגוד ליעודה.-המעלונים, אלא אם אי 

לו ו/או שישא בהם   הספק יפצה את המזמין מיידית עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו .ב
תביעה  על  לספק  הודיע  שהמזמין  ובתנאי  הספק  על  חלה  לגביהם  האחריות  ואשר 

 שהוגשה נגדו מיד עם קבלתה כדי לאפשר לספק להתגונן כנגד תביעה כזו. 
חשבונו בלבד, להוצאת   על  בלי לגרוע מהאחריות הנ"ל של הספק מתחייב הספק לדאוג, .ג

כאמור בס"ק א' לסעיף זה להנחת דעתו של   פוליסות ביטוח אשר תכסינה כל הנזקים
ולטובת לטובתה  מתחייב    המזמין,  הספק  צולבת.  אחריות  סעיף  עם  יחדיו  המזמין 

בפני וכן  להציג  הנ"ל,  הביטוח  פוליסות  העתקי  דרישתו,  עם  מיד  העתקי    המזמין, 
פוליסות הביטוח הנ"ל    לומי הפרמיות, וכן מתחייב הספק כיהקבלות המעידות על תש

 יהיו תקפות משך תוקפו של הסכם זה. 
10.  

תקלה .א של  במקרים  מהמעלונים  נוסעים  של  חילוץ  מבצע  והמזמין  אנשים   היות  ע"י 
תהיינה שהדלתות  להקפיד  עליו  ומיומנים,  החילוץ.   מוסמכים  פעולות  בגמר  נעולות 

לבטח, ידאג המזמין לחסום הגישה לפתחים ויודיע   הדלתותבמידה ולא ניתן לנעול את  
לספק. הספק  מיד  מתחייב  זה  שעתיים   במקרה  תוך  כנדרש  תיקון  ולבצע   להופיע 

 שעות ביממה.  24מקבלת ההודעה וזאת במשך 
לכודים מתא   המזמין מצהיר בזאת כי קיבל מאת הספק הדרכה בנושא חילוץ אנשים .ב

 י שהודרך ע"י הספק.המעלונים וחילוץ יבוצע רק ע"י מ 
הבטחון, מתחייב המזמין    בכל מקרה של הפרעות במעלונים, וביחוד של קלקול במנגנון .ג

 ולודיע מיד לחברה על ההפרעה או הקלקול.  להפסיק תיכף ומיד את פעולת המעלונים
11.  

המזמין לחברה סך   בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ישלם .א
 לחודש.  של ....... ש"ח

חדשים מראש     ___ תשלומים תקופתיים רצופים מידי ___ -התמורה תשולם לחברה ב .ב
 מתן השרות. ___ לחודש של החודש הקודם לחודש  -ולא יאוחר מה

 . כלשהותהיה צמודה למדד לא התמורה האמורה בס"ק א' לסעיף זה  .ג
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במישרין על השרות   דמי השרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום חובה שמוטל .ד
כנ"ל   תשלום  או  היטל  מס,  יוטל  באם  הקבוע   -ולכן,  במועד  המזמין  ע"י  ישולם  הוא 

 בחוק. 
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. מוענקת לו בהסכם זה אשר מימושו או ביצוען

יחסי למען מ .13 כל  ישררו  לא  כי  בין הצדדים  ומוסכם  מוצהר  הספק  -עובד   נוע ספק  בין  מעביד 

 מעובדי ו/או מנציגי הספק ללא יוצא מהכלל. לבין המזמין ו/או בין המזמין לבין כל מי

רשאי .14 הספק  יהיה  לספק,  המגיעים  בתשלומים  יפגר  שהמזמין  מהמזמין    במקרה  לתבוע 

אך פיגור בתשלום ע"י המזמין לא יהווה   ע באותה עת,תשלום ריבית פיגורים בשעור כפי שנקב

 שמוגדר בחוזה זה.  עילה לאי מתן שרות כפי 

בכותרת  .15 אשר  הכתובת  לפי  בדואר  למשנהו  אחד  מצד  שתשלח  הודעה  יראו    כל  זה  להסכם 

 שעות לאחר מועד שיגורה.  48אותה כנתקבלה 

 

 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
             

 המזמין             החברה        
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 תקשורתעבודות  -  81פרק 

 תנאי סף  מוקדמים לקבלן תקשורת .1

 על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: 

חוק  .1.1 לפי  כל האישורים הנדרשים  ובידיו  לפי הדין הישראלי    המציע הינו תאגיד המאוגד 

 . 1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מתקין מורשה מטעם יצרן ציוד התקשורת ובעל הסמכה בתוקף. המציע הינו  .1.2

 למציע יש ברשותו מכשירי בדיקה מכוילים ומאושרים לנחושת ואופטיקה.   .1.3

ועד   .1.4 הצנרת  הכנות  משלב  הפרויקט  את  שילווה  פרויקט  מנהל  יקצה  התקשורת  קבלן 

 למסירת המתקן. 

  .הלן: "הלקוח"( )ל מנמ"ר המכללה האקדמית צפת בלבד  קבלן התקשורת  יאושר ע"י .1.5

ניסיון, עבודות קודמות  הלקוח   .1.6 יכול משיקול דעתו לפסול את קבלן התקשורת על בסיס 

 . ומקצועיות  ללא טענות מצד הקבלן או הקבלן הראשי

בכתב  .1.7 המאופיין  עפ"י  ויהיה  הנ"ל  הגורמים  בפני  לאישור  יובא  הציוד  כל 

ע\מפרט\הכמויות שווה  ציוד  לאשר  שלא  רשאי  המזמין  דעת  תוכניות.  שיקול  לפי  רך 

כתב / היועצים ואנשי התקשורת מטעמו בלבד. בעצם חתימה על חוזה עבודות תקשורת

   .כמויות זה הקבלן לא יבוא בטענות בדבר רצון לאשר ציוד אחר שלא התקבל

יועץ התקשורת. שילוט  /הלקוחכל הציוד ימוספר בשלט פלסטי חרוט בצבעים לפי דרישת   .1.8

 י קצות הנקודות לרבות רישום על הכבל עצמו. יבוצע עפ"י המפרט הטכני בשנ

יכלול   .1.9 לאישור  המובא  קצה.   -הציוד  אביזרי  ארונות,  תעלות,  מתאמים,  צנרת,  כבילה, 

  30הכול יוגש לפני תחילת העבודות. אין להתחיל עבודות ללא אישור הציוד. על הקבלן  

לאישור    30להגיש   הציוד  את  לוחות  -יום  בעיית  בדבר  טענות  יתקבלו  זמנים    לא 

   .באספקה

כל הסעיפים הינם לאספקה והתקנה וחיבור אלא אם כן מצוין במפורש אחרת, המזמין    .1.10

 שומר לעצמו את הזכות לספק ולהתקין את כל או חלק מעבודות התקשורת.  

את  .1.11 לשנות  מבלי  הכמויות  כתב  מתוך  כמויות  ולצמצם  להקטין  להגדיל,  רשאי  המזמין 

 מחירי היחידה. 

 עבור עבודה בשעות לא שגרתיות כגון: לילה, שבתות, חגים.  לא תוכר כל תוספת .1.12

 מחיר לפריט כולל את כל הציוד הנדרש לרבות סולמות, במות הרמה וכו'.  .1.13

 יכולת תחזוקה: .1.14

שירות   .1.14.1 למתן  ואחזקה  שירות  מערך  ביממה,    24למציע  בשנה,    365שעות  ימים 

ידי המציע  -המועסקים על רכבי שירות וארבעה טכנאים קבועים    2הכולל לפחות  

של   ותק  עם  קבוע  קבוע    2באופן  מספר  עם  תקשורת  אמצעי  וכן  לפחות  שנים 

 שעות ביממה.   24במוקד שירות אשר עובד 
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 פרטים על המציע  

מתן   .1.15 תוך  להלן,  סעיף מהסעיפים המפורטים  כל  על  מפורטת  בצורה  לענות  נדרש  המציע 

בנושאי   התמיכה  ויכולת  הידע  רמת  כ"א,  לגבי  את פרוט  המציע  יפרט  כן  כמו  המפרט. 

 הגורמים שיבצעו את העבודה בשלביה השונים: עובדי החברה, וקבלני משנה. 

 המציע יפרט בהצעתו את ניסיונו בתחומים הנדונים:  .1.16

של   .1.17 פרוט  נדרש  יותר.   או  דומים  והיקף  רמה  בתחום,  שביצע  פרויקטים    5פרויקטים 

ב ורשימת    3  -שבוצעו  האחרונות  כתובת  השנים  קשר,  איש  לקוח,  הכוללת:  המלצות 

 וטלפון. 

 פרוט מהות הפרויקט שהוקם אצל הממליצים.  .1.18

המציע יציין פרטים על היקף כ"א בחברה, היקף המועסקים באופן ישיר בנושאי המפרט   .1.19

 ויתאר את התמחותם ותפקידם המיועד בפרויקט. 

היום   .1.20 תפקידו  הפרויקט,  מנהל  שם  את  יציין  בחברה,    -המציע  המקצועי,  יומי  ניסיונו 

את  יציין  המציע  הרלוונטיים.  הפרטים  ושאר  ונתונים(  )טלפוניה  תקשורת  במערכות 

 תהליכי העבודה לניהול פרויקט מעין זה בחברה. 

 המציע יציין אם בדעתו להעסיק קבלני משנה בפרויקט זה. אם כן, יציג:  .1.21

 רשימת קבלנים מועמדים  .1.21.1

 סוג והיקף פעילותם בפרויקט  .1.21.2

 עם המציע   טיב ההתקשרות .1.21.3

פעילות   .1.21.4 שנות  בעבודה,  ניסיון  כגון  ופרטים  המשנה  קבלני  של  עסקי  פרופיל 

 ומספר הצוותים שכל קבלן מפעיל. 

המציע יתחייב לבצע את העבודה בשלמותה ולהיות אחראי באופן מלא על כל עבודותיהם   .1.22

 של קבלני המשנה. 

קוח בפרק זמן קצר המציע נדרש להציג יכולת מוכחת למתן תמיכה וסיוע טכני באתר הל  .1.23

 וברמת איכות גבוהה. 

 המציע יציג בהצעתו את מערך השירות העומד לרשותו.  .1.24

באחד   יעמוד  לא  אשר  מציע  ההצעה.  הגשת  לעצם  הכרחיים  סף  תנאי  הינם  מעלה  התנאים 

 הצעתו תפסל. –מתנאי הסף המוזכרים מעלה 

המציא עם הצעתו מסמך,  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא  

אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך  

פרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלבד שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד  

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות ולא לאחר המועד שנקבע. 
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 עבודות מסגרות חרש וסכוך  -  19פרק 

 

 חומרים 19.01

 פלדת פרופילים ופחים  19.01.1

פלדה צורתית ופחים יהיו בעלי תכונות השוות לפחות לאלו של פלדה גרמנית  

הפלדה תהיה מתאימה לריתוך ובאיכות המוגדרת בתקן הגרמני  ,  Fe 510מסוג  

 DIN EN 10025    בסימוןS235JRH    או בתקןISO 630 1980  ,  לפלדה מסוג 

.Fe 510  

 ברגים  19.01.2

לדרישות  ,  ברגים יתאימו  מבנה  חלקי  לחיבורי  ודיסקיות   ASTMאומים 

A307 . 

 תעודות איכות  19.01.3

כל החומרים באספקת הקבלן יסופקו עם תעודות היצרן ו/או מעבדה מוסמכת  

החומרים של  והכימיות  המכניות  התכונות  על  יאשרו  ,  המעידות  התעודות 

 בדרישות הטיב המוגדרים במפרט זה. שהפלדה עמדה 

מושלמת   צבע  מערכת  יקבלו  הפלדה  יסוד  /קונסט  שכתב  כולל  +צבע  גילוון 

 ושכבות משלימות בהתאם להנחיית יצרן הצבע שיאושר ע"י המפקח. 

 מחיר קונסט' הפלדה כוללת גילוון+צבע. 
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 אלמנטים מתועשים -   22פרק 

 במפרט הבין משרדי   22המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 עבודות גבס 22.01

 תקרת גבס רציפה בלתי פריקה מלוחות גבס  .א

התקרה   המבנה.  של  הצפוניות  בקומות  ובמשרדים  בכיתות  מונמכת  גבס  תקרת 

אומגה שיותקנו בצמוד לתקרת המבנה. עובי לוחות הגבס   תורכב ע"ג שלד פרופילי

 ס"מ.  250-מ"מ. גובה תחתית התקרה מפני הריצוף לא יפחת בשום מקרה מ 12.5

 סינר גבס בהיקף תקרה אקוסטית

 מחיצות גבס .ב

קרומיות   דו  תהיינה  הגבס  מחיצות  בעובי    2  –כל  צידי    1.25פלטות  משני  ס"מ 

 הקונסורוקציה.   

של  הקירות   מרחבי  במשקל  זכוכית  צמר  בידוד  של  \ק"ג  24יקבלו  בעובי    50מ"ק 

 הבידוד יחוזק לקונסט' על מנת להבטיח שלא "יפול" עם הזמן. .מ"מ

להפחתת   המתאימה  במידה  "פלציב"  קומפריבנד  סרט  יקבלו  הגבס  מסלולי  כל 

 מעבר ויברציות. 

קונסטרוקציה למחיצות תהיה לכל הפחות עפ"י המפורט להלן: )ובהתאם להוראות  

 המחמיר מביניהם(  -היצרן

 ס"מ.   40אנכיים כל  10ניצבי , עליון ותחתון 10מסלול   –ס"מ   15קיר בעובי כולל של  

 ס"מ.  40כל   5ניצבי , עליון ותחתון 5מסלול    -ס"מ 10קיר בעובי כולל של  

צמודים אחד לשני מרוחקים    10מסלולי    2מערכת של    -ס"מ  25קיר בעובי כולל של  

הקיים  2.5 פני הקיר  כל    10ניצבי  ,  ס"מ ממישור  לחזק את    40אנכיים  יש    2ס"מ. 

 מערכות המסלולים והניצבים אחד לשני. 

,  ס"מ ביניהם )פנים  30במרחק    5מסלולי    2מערכת של    -ס"מ    45קיר בעובי כולל של  

ס"מ. יש    40אנכיים כל    5ניצבי  ,  ישור פני הקיר הקייםס"מ ממ  2.5פנים( מרוחקים  

 מערכות המסלולים והניצבים אחד לשני.  2לחזק את 

של   כולל  בעובי  של    -ס"מ  22קיר  של    5מסלולי    2מערכת  ביניהם    7במרחק  ס"מ 

  40אנכיים כל    5ניצבי   ,  ס"מ ממישור פני הקיר הקיים  2.5פנים( מרוחקים   ,  )פנים

 מערכות המסלולים והניצבים אחד לשני.  2ס"מ. יש לחזק את 

 חיפוי גבס על גבי קירות קיימים  .ג

ס"מ. עובי כולל של החיפוי    1.25פלטות בעובי    2  –חיפויי הגבס יהיו  דו קרומיים  

של   כולל  בעובי  גבס  לחיפויי  הקונסטרוקציה  בניית  תכנית.  תיעשה    10עפ"י  ס"מ 

מסלול   הבאה:  הקיים  7בצורה  לקיר  כל    7ניצבי  ,  בצמוד  .  מס"  40אנכיים 

 המסלולים והניצבים יחוזקו לקיר הקיים. 
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 תקרה מודולרית  22.02

תותב מדגם    GRADHRMETICתוצרת     U31 KINEAR CEILINGמערכת תקרת 

בגמר צבע ראל  ,  מ"מ ללא חירור  31מ"מ רוחב    39ספרד או ש"ע. למלות אלומיניום בגובה  

המתכננת בחירת  פוליאסטר,  עפ"י  בסיס  על  לכה  המערכת    20-25עובי  ,  בגמר  מיקרון. 

בחתך   משונן  ראשי  מנשא  צלע    Uכוללת  או    37במידות  מגולוונת  מתכת  עשוי  מ"מ 

צבוע עפ",  אלומיניום  שיתוך  נגד  מראשצביעה  דרישה  בהתאם ,  י  יהיה  הגלם  חומר  עובי 

 מ"מ(. 0.5לתקנים המוזכרים לעיל )

עם  מושלמת  כמערכת  תסופק  התקרה  היצרן.  להוראות  בהתאם  תותקן  המערכת 

 המנשאים לאריחי התקרה של היצרן/ היבואן ותכלול אחריות והוראות תחזוקה.  

הקונסטרוקטיב  העליונים המחוברים לתקרה  והמקבעים  הקבלן  המתלים  ע"י  יסופקו  ית 

 ויאושרו ע"י מהנדס מבנים. 

 

 מחיצות טרספה 22.03

,  שחור   PBAמ.נ.ל או ש"ע. פרזול    – HPLמ"מ מ  12המחיצות יהיו מלוחות טרספה בעובי  

פנוי תפוס  מנגנון  לטרספה,  צינור,  חבקים,  רגליות,  בטיחותי,  כולל  עליונה   ,  קושרת 

 מחברים וברגים. מחיצות למשתנות מדגם תלוי באוויר.  

 גוונים וגימורים: 

 גוון עפ"י בחירת האדריכל. ,  מחיצות טרספה בגימור טפ -

 פרזול בגוון שחור.  -
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 ]חשמל[  מפרט טכני מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות וכריזה  -א'   34פרק 

34.01  

 כללי  34.01.1

  ADDRESSABLEממוען )מערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי   34.01.1.1

ANALOG.) 

מערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה   34.01.1.2

 חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.  30-על ידי לא פחות מ

מורשה מטעם   34.01.1.3 תעודת מתקין  יישא  העבודה  ייבצע את  המתקין אשר 

 חברת "טלפייר". 

החברה בארץ אשר מייבאת/ מייצרת את ציוד גילוי האש תיהיה בעלת   34.01.1.4

 שנים לפחות.  10ותק של 

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם  -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו  34.01.1.5

המוזכרים   הגלאים  מסוגי  אחד  כל  התקנת  שתאפשר  אחידה  תושבת 

תימצא   הגלאים  של  האינטגרלית  ההתראה  נורית  אחידה.  בתושבת 

 מעלות. 360אי ותאפשר זווית ראיה של  בראש הגל

חד 34.01.1.6 מסוג  כתובתיים  מבוא/מוצא  מעגלי  תבקר  ורב-המערכת  -ערוצי 

אמצעי   מפסקים,  קונבנציונליים,  לגלאים  ממשק  יכללו  אשר  ערוצי 

 התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים.  

34.01.1.7 ( הגלאים  בקרת  קו  באמצעות  יוזנו  כתובות  SLCהמעגלים  ובמרחב   )

 זהה. 

תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים  -ישא תוהמערכת המוצעת ת  34.01.1.8

 . EN-54או  ULבינלאומיים אחרים כדוגמת  

כתובתיים,   34.01.1.9 צופרים  באמצעות  והתרעות  דיווחים  תאפשר  המערכת 

 ודואר אלקטרוני.  SMSמערכת כריזת חירום אינטגראלית, הודעות 

 לוח הפיקוד והבקרה   34.01.2

34.01.2.1 ( נוזלי  גביש  צג  ,תכיל  של  LCDהתצוגה   גרפית   )260X64    פיקסלים

נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה  -ותווים אלפא

 864UL, .EN-54, 1220ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י 

כתובות של התקני מבוא    1016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד   34.01.2.2

 ומוצא. 

מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד   34.01.2.3

)  לולאות 8 עד  SLCבקרה  בקרה  תאפשר  לולאה  כל  התקנים    127(. 

 מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא. 
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 –  CLASS A-המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית, חיווט ב 34.01.2.4

STYLE 7 או חיווט ב-CLASS B . 

עד   34.01.2.5 )  32המערכת תאפשר חיבור של  -Peer-toרכזות ברשת שוויונית 

Peerעל ושליטה  תצוגה  תוך  מהרכזות    (  אחת  מכל  המערכת  כלל 

 ולוחות המשנה המחוברים אליהם.  

לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן   34.01.2.6

האוטומטי ושינוי רגישות הגלאים במשטר יום/ לילה בהתאם לשעות  

 העבודה במשך היממה,בהתאם לחגים ולימי השבוע )שישי/שבת(.

לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת  שעון הזמן משמש בנוסף   34.01.2.7

ביצוע   צופרים,  השתקת  השב,  כגון:  פעולות  ביצוע  תקלה,  אזעקה, 

תוכנת   מותקנת  שבו  למחשב  חיבור  תאפשר  המערכת  ועוד.  תכנות 

 בקרה לשליטה כללית. 

ציון   34.01.2.8 תוך  המערכת  מבנה  של  צבעונית  גרפית  תצוגה  כוללת  התוכנה 

ט ובליווי  האזעקה  נקודות  של  אופי  גרפי  את  המתארים  קסטים 

תכנות   אזעקה,  בשעת  בהן  לנקוט  שיש  חירום  ופעולות  המקום 

 המערכת, שליטה מרחוק וניהול אירועים. 

ניתן יהיה להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה   34.01.2.9

סוג ההתקנים,   זמן האירוע,  האירוע,  נתוני  כוללים את  וכו'. הדוחות 

נוספים.   ופרטים  במסך  הכינויים  להצגה  ניתנים  אלה  אירועים 

 המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה. 

 (LOOP SLCלולאות הבקרה )  34.01.3

דו 34.01.3.1 או  חד  קו  כרטיס  ע"י  יבוקרו  במערכת  הבקרה  ערוצי,  -לולאות 

פי   על  יקבע  הקו,  כרטיסי  ומספר  סוג  עצמאית.  עיבוד  יחידת  הכולל 

הקו  מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( והתצורה של המערכת. כרטיסי  

 כיוונית אל ההתקנים. -מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו 

מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את    SLCמעגל הקו האנלוגי   34.01.3.2

באופן   הקצר  סילוק  עם  רגילה  לפעולה  ויחזור  קצר  במצב  הלולאה 

 אוטומטי. 

נוריות   34.01.3.3 יכלול  הקו  תחזוקה    LEDמעגל  לאנשי  המאפשרות  לבקרה 

 עבודה השונים. להבחין בין מצבי ה

כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק   34.01.3.4

 להם מתח על זוג חוטים יחיד.

שוטפת   34.01.3.5 בצורה  אליו  הקשורים  הגלאים  כל  את  יתשאל  הקו  כרטיס 

( כלליות  הודעות  תגובה  Broadcast)ויאפשר  יאפשר  הכרטיס   .

מ הקטן  בזמן  אימות    3  -לאזעקה  ביצוע  כולל  אזעקה  שניות, 

(Fire Alarm Verification .) 
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 ( C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ). 34.01.4

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה, ספק הכוח,    34.01.4.1

מטען המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים, ממשקים  

תאובחן   הנ"ל  המרכיבים  אחד  של  הוצאה  או  ניתוק  תקלה  וכו'. 

 ותדווח מידית. 

בוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים  מערכת העי 34.01.4.2

בקרה   מערכות  ובין  לולאה  כרטיסי  בין  לולאות,  בין  הלולאה,  ברמת 

 המחוברות ביניהן ברשת. 

להציגו   34.01.4.3 ניתן  אמתי  זמן  שעון  תכלול  המרכזית  העיבוד  מערכת 

עפ"י   דיווחים  לדלות  יהיה  ניתן  ממנו  מחיק  לא  זיכרון  וכן  ולהדפיסו 

 ך. שיוכם לתארי

34.01.4.4 ( זיכרון  תכלול  העיבוד  ותקלה  HISTORYמערכת  אזעקה  לאירועי   )

לפחות   יכיל  אירועים  זיכרון  כל  אחרונים    250בנפרד.  אירועים 

במערכת. נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת  

 או להדפסה באמצעות מדפסת.  LCD -ותצוגת ה

34.01.4.5 ( גרפי/אנלוגי  תצוגה  תפריט  תכלול  להצגת  MONITORהמערכת   )

ם, לרבות נתוני קריאה עכשוויים,  הפרמטרים האנלוגיים של ההתקני

 ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן. 

 ארון 34.01.5

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן   34.01.5.1

ע"י   בתוך הקיר, בהתאם למיקום שיקבע  יהיה להתקנה על הקיר או 

 המתכנן או המפקח. 

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים.  34.01.5.2

הארון 34.01.5.3 החזותיות.    בדלת  האתראות  כל  ראיית  המאפשר  פתח  יהיה 

 שימוש במקשים יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות.

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח.  34.01.5.4

המותקנת   34.01.5.5 מערכת  של  הקיבולת  דרישות  את  תואם  יהיה  הארון  גודל 

 . 50%תוך אפשרות להגדלה עתידית של לפחות 
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 פלט –קווי קלט  34.01.6

קווי   וממנוכל  הבקרה  לוח  אל  והפלט  מבוקרים  , הקלט  יהיו  הבקרה  ורכיבי 

קיום  . או תקלה אחרת, קצר, בשיטה של בקרה עצמית מתמדת למקרה של נתק

תקלות   בין  שתבדיל  הלוח  על  ברורה  וחזותית  קולית  בצורת  יתבטא  כזו  תקלה 

 '.טעינה וכו, קוים, גלאים: ברכיבי המערכת השונים

 רמות גישה  34.01.6.1

הגישה  . רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות 4 למערכת יהיו 

י  "אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע

יצביע   הניתוק  אז  וגם  מתאים  כניסה  קוד  בעזרת  מסמך  טכנאי 

 . בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים

 אזורים לוגיים  34.01.6.2

עד של  הגדרה  תאפשר  יאפשרו  , לוגייםאזורים   499 המערכת  אשר 

לרבות הפעלות  , הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש באמצעות התוכנה

 . מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות

 לוח הבקרה  34.01.6.3

1) ( ( גרפית של  LCDהתצוגה ולוח המקשים מכילים צג גביש נוזלי 

260X64  נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי  -פיקסלים ותווים אלפא

 .1220ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י תכנות  

תכנה ומערכת  מקומי  מקשים  לוח  תכלול  הגילוי   – INרכזת 

BUILT    שינויים לבצע  או  בשטח,  להגדיר  יהיה  ניתן  שבעזרתם 

הנדרשות   השונות  ההפעלה  ופונקציות  האזורים  של  הצורך  בעת 

 ם.מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשה

מערכת   (2 תכלול  הגילוי    ALARM VERIFICATIONמרכזיית 

קדם תכלול  כן  וכמו  שווא  התראות  -PRE)התראה  -למניעת 

ALARM)  .לצורך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה 

מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה   (3

 .של המערכת ומרכיביה השונים

בנפ (4 קו  כרטיס  כל  להעביר  יהיה  למצב  ניתן  מבלי    TESTרד 

 שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מכרטיסים אחרים.  

שונות   (5 פונקציות  להפעלת  בקרה  יחידת  תכלול  הגילוי  מרכזית 

הפעלת   אוטומטי,  חייגן  הפעלת  כיבוי,  מערכות  הפעלת  כמו: 

דלתות,   לסגירת  מגנטים  הפעלת  אש,  מדפי  הפעלת  צופרים, 

 הפעלת ושליטה על מפוחים וכו'.

תאפש (6 כתובתי  המערכת  מסוג  כוח  ספקי  של  הכללה  ר 

ובכללם   המערכת  הספקי  הגדלת  את  יאפשרו  אשר  אופציונליים 

הספקת   יאפשרו  אלו  ספקים  חרום.  לעת  מצברים  מערכות 

ע"ג   הפסדים  מניעת  תוך  מרוחקים,  להתקנים  גבוהה  אנרגיה 

 קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. 
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מת (7 הזנת  על  בקרה  יכללו  הסוללות  הספקים  טעינת  הרשת,  ח 

להתקני ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו    24Vומצבן ומוצא  

לולאות   באמצעות  המרכזית  העיבוד  ויחידת  הרכזת  אל  ויוצגו 

 הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות. 

ע"י   (8 המבוקר  מצברי  ומטען  כוח  ספק  תכלול  הגילוי  מרכזיית 

בדיקת   את  תכלול  הבקרה  הרכזת.  של  המרכזית  העיבוד  יחידת 

הנ הזרמים  להספקת  הסוללות  המערכת.  יכולת  לכלל  דרשים 

הרשת   ממתח  אוטומטית  להעברה  סידור  תכלול  המרכזייה 

 למצברים ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת. 

יציאת    (9 של  אופציונלי  חיבור  תאפשר  האש  גילוי  -RSמרכזיית 

להדפסת  232 למחשב,  המערכת  חיבור  את  יאפשרו  אשר   ,

 אירועים ולצג גרפי. 

א   (10 גילוי האש תאפשר חיבור  ליציאת  מרכזיית   TCP/IPופציונלי 

  / אינטראנט  רשתות  באמצעות  ושליטה  דיווחים  תאפשר  אשר 

 אינטרנט. 

המצבים   (11 וזיהוי  הפעולות  ביצוע  יאפשר  והבקרה  הפיקוד  לוח 

 הבאים: 

 במצב תקין.  פעולת המערכת  (1)

 אזעקה.  הצגת אירועי (2)

ו (3) סוג  פירוט  תוך  תקלה  אירועי  התקלה /הצגת  סיבת   או 

 (.המערכתי מעבדי  "אבחון אוטומטי ע )

האזעקה (4) אירועי  כמות  , סטטוסים, פיקוחים, הצגת 

יוצג האירוע הראשון והאירוע . נטרולים ובדיקות, תקלות

שהתרחשו הנ. האחרון  התצוגה "כל  גבי  על  יופיע  ל 

 . הראשית בחלון אחד

המערכת  (5) התקני  בין  ומורכבות  מותנות  הפעלות  ביצוע 

אחרת  לרכזת  המחוברים  או  ישירות  אליה  המחוברים 

 . משתייכת לרשת הרכזות האמורהה

אזעקה ניפרד -רגישות לילה וסף קדם, קביעת רגישות יום (6)

כמו כן ניתן יהיה להגדיר מועדי חגים אשר בהם . לכל גלאי

 . המערכת תעבוד במשטר רגישות לילה לאורך כל היממה

לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות /תכנות שעות יום (7)

 .מעבר ידני יזום בין המצבים

עפ ק (8) להשהיה  מותרים  אשר  להתקנים  השהיות  י  "ביעת 

 .התקן ובערכים המתחייבים מכך

 .אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים-אבחנה בין קדם  (9)

סביבה  (10) לתנאי  בהתאם  אוטומטי  אזעקה  סף  עדכון 

 (.Compensation Drift) משתנים

 (.Alarm Verification) ביצוע אימות אזעקה (11)
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 . שניות כולל אימות אזעקה 3 - תגובה מהירה לאזעקה (12)

לוח  (13) באמצעות  מלא  באופן  לביצוע  ניתן  המערכת  תכנות 

לחילופן או  המערכת  וצג  תוכנה , המקשים  באמצעות 

יזין את הנתונים בערוץ ה   -מבוססת חלונות ומחשב אשר 

RS-232. 

נטרול (14) תאפשר  הבודד/  המערכת  ההתקן  ברמת   /הפעלה 

האזור  הקבוצה /ברמת  הראשי מוצאי   /ברמת  המעגל 

 .ברכזת

תוכנה (15) מבוססת  כתובתי  התקן   Soft) כתובת 

Programming ) מכניים בהתקנים  שימוש  עושה  ואינה 

 . כגון מפסקים או מנופים מכניים

השונים (16) הגלאים  לרבות  המערכת  התקני  כרטיסי  , כל 

יהיו  , מוצא/המבוא הלולאות  ומבודדה  כתובתי  כוח  ספק 

 . מחשב-מבוקרי מיקרו 

א  (17)  Automatic) פשרות לתכנות אוטומטי המערכת תכלול 

Filed Programming Feature ) הפעלת את  המאפשרת 

 . המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות

בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על  (18)

בדיקה   להפעיל  יהיה  ניתן  ובנוסף  הבקרה  מערכת  ידי 

הרכזת באמצעות  עבור, יזומה  מגנטי  מפסק  ידי  על   או 

"walk test." 

 התקנים  34.02

 עשן אנלוגי ירוק  גלאי  34.02.1

המיועד   34.02.1.1 ירוק  כתובתי  אנלוגי  פוטואלקטרי  מטיפוס  יהיה  העשן  גלאי 

 לפעול עם הרכזת. 

רדיואקטיבי   34.02.1.2 התקן  יכיל  ולא  לסביבה  וידידותי  "ירוק"  יהיה  הגלאי 

 הקיים בגלאי היוניזציה. 

מקלט אינפרא אדומים המגלים  -הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר 34.02.1.3

 החזרות אור מחלקיקי העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(. 

מיקרו  34.02.1.4 ע"י  יבוקר  ראשוני  -הגלאי  אות  עיבוד  יבצע  אשר  פנימי  מחשב 

אשר   הרגישות  ערכי  עפ"י  אזעקות  ביצוע  לצורך  הרכזת  אל  ומשדרו 

 נקבעו ברכזת.

יב 34.02.1.5 העשן  סטייה  גלאי  תיקוני   (DRIFT COMPANSATION)צע 

לנקודה   הגלאי עד  באופן אוטומטי עם היווצרות משקעי אבק במבוך 

בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת  

 ניקוי לגלאי. 
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הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור   34.02.1.6

 . 1220דרישות ת"י מת"י להתקנה ועמידה של המערכת ב

 נתונים חשמליים  ▪

  מאופנן.  21Vdc עבודה-מתח -

 . אמפר ממותג-מיקרו  290זרם עבודה   -

 . ללא נורית סימון. ממותג - לערך 2.6mAזרם עבודה באזעקה   -

 600Cעד   100C- - תחום טמפרטורה לעבודה מ -

 . ניתנת לכיוון מלוח הבקרה feet / 2% - 0.8 - רגישות -

  50mAמקסימאלי לעומס חיצוני זרם מיתוג -

 גלאי עשן עבור תעלות מיזוג 34.02.2

לגלאי   34.02.2.1 הזהה  כתובתי  עשן  גלאי  יהיה  מיזוג  תעלת  עבור  העשן  גלאי 

 העשן המאופיין במפרט טכני זה.

אישור   34.02.2.2 לה  יש  אשר  לגלאי  בסיס  עם  קופסא  בתוך  יותקן  הגלאי 

 .  1220התאמה של מכון התקנים הישראלי  

להנחיות   34.02.2.3 בהתאם  תבוצע  המיזוג  תעלות  עבור  עשן  הגלאי  התקנת 

 היצרן. 

 גלאי חום  34.02.3

הרכזת   34.02.3.1 עם  לפעול  המיועד  כתובתי  אנלוגי  מטיפוס  יהיה  החום  גלאי 

כגון  1220ויהיה מאושר לתקן הישראלי   נוסף  יונברסלי  ולתקן   ,UL   

 .ENאו 

 טמפ' קבועה וקצב שינוי עליית טמפ'.  -הגלאי יישלב שני אופני גילוי  34.02.3.2

הגלאי יכיל מקרופרוססור המאפשר בקרה מדוייקת של חיישן החום,   34.02.3.3

 ותקשורת דו כיוונית בין הגלאי והרכזת.  עבוד האות,

מעלות, מהבהבת בכל פניה    360-על גבי הגלאי תופיע נורית הנראית מ 34.02.3.4

 של הרכזת אל הגלאי ודולקת באופן קבוע באזעקה. 

לטמפ'   34.02.3.5 יחסי  הספק  הנותן  חיישן  באמצעות  הטמפ'  את  מנטר  הגלאי 

 הסביבה. 

פת אישור  הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוס 34.02.3.6

 . 1220מת"י להתקנה ועמידה של המערכת בדרישות ת"י 

 נתונים חשמליים  ▪

  מאופנן.  21Vdc עבודה-מתח -

 אמפר.-מיקרו  200 זרם עבודה -
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 . ללא נורית סימון. 2.6mAזרם עבודה באזעקה   -

מ - לכיוונון  קבועה  טמפרטורה  של   900Cעד   500C- - תחום  בקפיצות 

10C . 

 . 600Cלדקה   130Cעד  70C- - תחום קצב עליית טמפרטורה לכיוונון מ -

 .  50mAלנורות התראה זרם מקסימאלי -

 

 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות 34.02.4

אנלוגיות 34.02.4.1 למערכות  הכתובתי  הצופר  צופר  , יחידת  בתוכה  תשלב 

אש מוצא  , התרעת  ומעגל  גבוהה  אור  עוצמת  בעלת  סימון  נורית 

 . כתובתי אנלוגי

 . התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה 34.02.4.2

באמצעות 34.02.4.3 יוזן  האנלוגי   – גידים 4 הצופר  הקו  להזנת  וזוג   SLCזוג 

הצופר DC V24למקור מתח   יוזן מהרכזת  , לצורכי הפעלת  זה  מתח 

 .או מספק כח כתובתי מקומי 

רגיל 34.02.4.4 עבודה  לתקשורת  , במצב  כאינדיקציה  הסימון  נורית  מהבהבת 

 .ופעולה תקינה

 (. לוח הבקרה) י יצרן מערכת הגילוי"מאושר עהצופר יהיה  34.02.4.5

 גלאי גז   34.02.5

 הנפלט בחדרי מצברים. H2גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן  34.02.5.1

 גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול.  34.02.5.2

 הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי האש.  34.02.5.3

 . LEL 0-100%אפשרות גילוי של  34.02.5.4

 ות.גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצ 34.02.5.5

 . IP-65גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של   34.02.5.6

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 34.02.5.7

חברת   34.02.5.8 תוצרת  יהיו  הגז  גלאי  אשר    SENSITRONכלל  ש"ע  ו/או 

 1220נבדקו ומתאימים לדרישות התקן הישראלי 
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 גלאי קרן  34.02.6

ביחידה אחת כאשר ממול ליחידה זו  הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה  

 (.ללא חיווט) יותקן רפלקטור פאסיבי 

 . י העשן"הגלאי יפעל על עקרון הפחתת עוצמת הקרן אשר תגרם ע 

 גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבאים: 34.02.6.1

 .מטר 18 טווח הגילוי הרוחבי של גלאי הקרן יהיה עד  (1)

 . מטר 8-100 גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של (2)

מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת  "ס  50 -על הקיר כ - התקנה (3)

 . בתכנון המפורט

נדרשת (4) מינימלית  עבודה  מעלות   55+ -ו  -25 בין: טמפרטורת 

 . צלסיוס

 .1220 ולתקן  י"יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת (5)

 . י יצרן מערכת הגילוי"הגלאי יהיה מאושר ע (6)

 העקרונות הבאים:גלאי קרן ממונע יפעל על פי   34.02.6.2

 .מטר 15 טווח הגילוי הרוחבי של גלאי הקרן הממונע יהיה עד (1)

ובאופן   (2) אוטומטית  וייתקן  יתכוונן  אשר  סרבו  מנוע  יכיל  הגלאי 

 . רציף את הקרן בין המשדר למקלט

 . מטר 5-100 גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של (3)

 .י העשן"הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן אשר תגרם ע (4)

נדרשת (5) מינימלית  עבודה  מעלות   55+ -ו  -10 בין: טמפרטורת 

 . צלסיוס

 . 1220  י"יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת (6)

 (.לוח הבקרה) י יצרן מערכת הגילוי"הגלאי יהיה מאושר ע (7)

 

אפשרות        34.02.7 )עם  השהייה  לאחר  או  מידית  תגרום,  לתכנון  בהתאם  גלאי  הפעלת 

 לפעולות הבאות:ויסות זמן ההשהיה(, 

הצופרים   • יתר  ובכל  והמשני  הראשי  הבקרה  בלוח  ויורדת  עולה  צפירה 

 .שבמערכת

 . סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני •

 . י נורית סימון בגלאי"סימון הגלאי שפעל ע  •

 (.אם ישנו) הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל •
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החירום • פעולות  כל  אוירהפסקת  : כגון, הפעלת  המזוג  הפסקת  , מערכות 

החשמל אוטומטי, מערכת  רמקולים, חיוג  מערכת  באמצעות  אש  , אזעקת 

(, אופציה) כיבוי אוטומטי אזורי ועוד , מדפי עשן, למעליות" פיקוד הכבאים"

עשן להוצאת  מפוחים  כאלה, הפעלת  ויהיו  בלוח  , במידה  חשמל  הפסקת 

 . שחרור דלתות מגנטיות, ראשי במידה ונדרש

שרות   • מתן  לצורכי  החירום  מפעולות  אחת  ידנית  תופסק  בו  מקרה  בכל 

 . שתיכבה עם החזרת המצב לקדמותו, תדלק נורית סימון, אחזקה

לעיל • שצוינו  כפי  הפעולות  לכל  מיד  תגרום  יד  לחצן  אם  , הפעלת  חלקן  או 

 .נקבע אחרת

 גלאי כבל  34.02.8

תיל    34.02.8.1 חוטי  משני  ומורכב  קבועה  טמפרטורה  מסוג  יהיה  הכבל  גלאי 

יהיה   הכבל  גלאי  לחום.  רגיש  בידוד  ע"י  המופרדים  זרם     נושאי 

 .FM /ULמאושר 

כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד    34.02.8.2

 סוף קו או כל אלמנט אחר המהווה חלק ממערכת גילוי האש.

טעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים  ניתן להשתמש בק   34.02.8.3

 בהם אין סכנת אש. 

 טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה: 34.02.8.4

 הפעלה גלאי כבל ' טמפ סביבה מרבית ' טמפ

 °C37.8                                        °C 68.3 

 °C 65.6                                        °C 87.8 

 °C 93.3                                        °C 137.8 

 מ'.  1,200האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על   34.02.8.5

באוויר   34.02.8.6 כשהוא  הכבל  גלאי  של  תמיכה  נדרשת  בו  מקום  יש    –בכל 

 בל. להשתמש בכבל נושא המסופק עם גלאי הכ

התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי   34.02.8.7

 התקנה מקוריים שלו.

ל 34.02.8.8 יחובר  הכבל  גילוי  LOOP-גלאי  כתובת  -מעגלי  יחידת  ע"י  אש, 

ADDRESSABLE  .הנמדדת בנפרד מגלאי הכבל 

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 34.02.8.9

 יחידת מבוא ממוענת  34.02.9

כגוןיחידת   גילוי האש  אחרים מערכת  חיבור מקורות  גז: כתובת תאפשר  , גלאי 

 LOOP-ל COLLECTIVEמגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס  , .F.S, גלאי כבל

 . וחיבורם למעגל הגילוי הממוען ADDRESSוכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי 
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 יחידת הפעלה ממוענת  34.02.10

הפעלת  : לצורך הפעלות כגוןממסר מגע יבש  , יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר

 . אש והפסקות חירום להזנות חשמל-כיבוי 

 ספק כח כתובתי אנלוגי 34.02.11

סוללות V 24מאפשר הפצת   מתח רשת, מגובה  נפילת  בעת  סוללות  , כולל  מתח 

 . י הגנה אלקטרונית"והגנה מזרמי יתר ע

 נוריות סימון גלאים 34.02.12

לנורות   34.02.12.1 במקביל  להתחבר  מיועדות  יהיו  הסימון  הקיימות  מנורות 

הנורית   לחיבור  לנורית  במקביל  תתחבר  הנורית  הגלאי.  בתושבת 

 החיצונית. 

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או   34.02.12.2

תחת הטיח,     או מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה  

 פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל. 

תוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח  נוריות סימון עבור גלאים ב  34.02.12.3

 ובחזיתו. 

 נורית הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 34.02.12.4

 לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי 34.02.13

 מ' מהרצפה.  1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של   34.02.13.1

הגילוי    34.02.13.2 מרכזית  ידי  על  רצופה  בצורה  יבוקרו  והכיבוי  הגילוי  לחצני 

 למקרה של נתק או קצר. 

אינדיקציה    34.02.13.3 להפעלת  תדאג  לחצן  באמצעות  גילוי/כבוי  אזורי  הפעלת 

 ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי. 

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען".   34.02.13.4

ל  34.02.13.5 הבולט  מדגם  יהיה  האזעקה  יותקן  לחצן  ללחצן  אדום.  בצבע  עין 

אשר יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה   מכסה שקוף 

 בשוגג, ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.  וכדי למנוע את הפעלתו

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.   34.02.13.6

שהוסמך    34.02.13.7 האדם  ע"י  רק  להיעשות  תוכל  רגיל  למצב  הלחצן  החזרת 

 לכך.

 מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.הלחצן יהיה   34.02.13.8
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 מערכות כריזת חרום משולבות:  34.03

 כללי 

לכל   34.03.1 כללית  כריזה  או  אזורים  עפ"י  חרום  בשעת  כריזה  היא  המערכת  מטרת 

המתקן. הכריזה תבוצע באופן אוטומטי עפ"י התכנות שנקבע מראש ברכזת או ע"י  

 הפעלות ידניות. 

מערכת כריזת החירום תיהיה מונוליטית משולבת, המובנית במארז יחיד ומכילה    34.03.2

 יחידות של מערכת כריזה קולית, ספק כוח וסוללות גיבוי.

תו  34.03.3 תישא  הישראלי  -המערכת  בתקן  לעמידה  התקנים  מכון  ישראלי/אישור  תקן 

 . EN-54או  ULותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת  

וה 34.03.4 ביותר  הכריזה  גבוהה  מובנות  וברמה  טובה  באיכות  ישמעו  המוקלטות  הודעות 

 בהתאם לדרישות התקנים.  

 מוצא קווי הרמקולים יהיו מבוקרים כנגד קצר ונתק.   34.03.5

במערכת יהיו מצברים נטענים שיבטיחו את פעילותה למשך חצי שעה לפחות ללא   34.03.6

 חשמל בשידור בהספק מלא. 

 תיהיה בקרה על תקינות המצברים. 34.03.7

 ה תהיה בשפה העברית.הכריז 34.03.8

 

 : מערכת כריזת חירום משולבת ללא מוזיקה רקע

הכוללת הודעות    25W-200Wמערכת כריזה משולבת ומודולארית בהספקים של    34.03.9

 . NFPA-ו ULחירום בעברית וצלילי התרעה תקניים בהתאם לדרישות  

 ומכון התקנים התקנים הישראלי.  ULהמערכת תיהיה מאושרת   34.03.10

ניתן יהיה לשרשר את מערכת הכריזה למערכות נוספות וע"י כך להגיע להספק של    34.03.11

 . 1500Wעד 

אוטומטי.    34.03.12 באופן  הפינוי  הודעת  תושמע  האש  גילוי  במערכת  אזעקה  קבלת  בעת 

יהיה לכרוז באופן ידני באמצעות מיקרופון אינטרגלי או באמצעות מקרופון   ניתן 

 עה מהמקרופון.מרוחק, העדיפות הגבוהה יותר תנתן להוד

במערכת הכריזה תהיה אפשרות להודעות בהתאמה אישית אשר יאכוסנו בזכרון    34.03.13

 היחידה ויושמעו בעת סגירת מגע יבש ממערכת אחרת. 

וכל קווי המבוא    CLASS Bאו    CLASS A  -חווט קו הרמקולים יכול להתבצע ב  34.03.14

 והמוצא יהיו מבוקרים. 

אשר    34.03.15 הקונבנציונאלית  בשיטה  אופנים:  בשני  יתאפשר  הרמקולים  חלוקת  מימוש 

ל  חלוקה  המאפשר  כרטיס  ב  4-יתווסף  אזור    CLASS Bאיזורים  מכל  והחיווט 



 294מתוך  264עמוד 
 

רמקולים   לקו  הזנה  ישנה  כאשר  הכתובתית  בשיטה  או  למגבר/רכזת  עד  מבוצע 

  ראשי ומיתוג ההפעלה בשטח מתבצע באמצעות כרטיס.

 תופעל ממוצא של היפוך קוטביות.מערכת הכריזה   34.03.16

 . Hz  400-4,000תחום הענות לתדר יהיה  34.03.17

להתאימם   V25המערכת תגיע מותאמת למערכות   34.03.18 וניתן  מחדל  כברירת 

   70V-לרמקולים ב

הרמקולים יעברו אישור התאמה של מכון התקנים הישראלי עבור חיבור לאותה    34.03.19

 מערכת כריזה. 

 :ה רקעמערכת כריזת חירום משולבת בעלת מוזיק

ותכלול הודעות   W300מערכת הכריזה תיהיה משולבת ומודולארית בהספק של עד  34.03.20

 . NFPA-ו ULחירום בעברית וצלילי התרעה תקניים בהתאם לדרישות  

 ומכון התקנים התקנים הישראלי.  EN-54המערכת תיהיה מאושרת  34.03.21

ת  ובעת קבל  SD µהודעות האזעקה והפינוי המוקלטות יהיו שמורות על גבי כרטיס 34.03.22

יהיה   ניתן  אוטומטי.  באופן  הפינוי  הודעת  תושמע  האש  גילוי  במערכת  אזעקה 

מרוחק,   מקרופון  באמצעות  או  אינטרגלי  מיקרופון  באמצעות  ידני  באופן  לכרוז 

 העדיפות הגבוהה יותר תנתן להודעה מהמקרופון.  

בזכרון   34.03.23 יאכוסנו  במערכת הכריזה תהיה אפשרות להודעות בהתאמה אישית אשר 

 היחידה ויושמעו בעת סגירת מגע יבש ממערכת אחרת. 

  וצימוד שנאי.    V100מתח קו של הרמקולים הוא   34.03.24

למערכת הכריזה יהיו גם מבואות עבור מקרופון לא מבוקר לצורכי שירות, מבוא   34.03.25

וכן יציאת    485RS הודעות כלליות, יציאת  להשמעת מוזיקת רקע, מגעים להשמעת

Ethernet  . 

, יחידת אספקת כוח על בסיס מקור מתח רשת  CLASS D  -מגבירי הספק יהיו ב  34.03.26

 . V48ומתח גיבוי בסוללות של  V230של 

מגעים לא מנוטרים להפעלת הודעות כלליות והודעות    8המערכת תכיל לכל היותר   34.03.27

 שירות.  

לקו   34.03.28 הזנה  ישנה  כאשר  הכתובתית  בשיטה  יתאפשר  הרמקולים  חלוקת  מימוש 

  רמקולים ראשי ומיתוג ההפעלה בשטח מתבצע באמצעות כרטיס.

 במידה וישנה מוזיקת רקע, המערכת תאפשר עדיפות לכריזת החרום.  34.03.29

  Hz 18,000-100. הענות לתדר תחום 34.03.30
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 מערכת שליטה וניהול עשן 34.04

הישראלי   34.04.1 בתקן  לעמידה  התקנים  מכון  אישור  את  תישא  המוצעת  המערכת 

התקנים   של  ביותר  העדכניים  הבינלאומיים  האישורים  את  תישא  או  ותתאים 

NFPA70, NFPA72,NFPA92, UL864 . 

 . לצורך פשטות ונוחות, גידים למערכת גילוי האש 4 ההתקנה תכלול חיבור של עד 34.04.2

  NFPA-92המערכת תבצע בדיקה שבועית אוטומטית מובנית על פי דרישות  34.04.3

הכבאי   34.04.4 של  הידנית  השליטה  אך  האוטומטי  במצבה  הצורך  בעת  תופעל  המערכת 

לשנות   יוכל  כך שהכבאי תמיד  עליונה מהמצב האוטומטי  בעדיפות  תיהיה  בבורר 

 . את סטטוס העבודה של המפוחים כרצונו

 . לוחות ניהול עשן ברשת 9 ניתן יהיה לחבר עד 34.04.5

 מבנה כללי 

גרפיקה   34.04.6 בשילוב  קשיח  מתכת  ועשוי  אחיד  ממארז  יהיה  העשן  ניהול  פנל  מבנה 

 המבטיח קשיחות ועמידות. 

 תיהיה בפנל נעילה עם מפתח כך שתאופשר שליטה ידנית בפנל רק לאדם מוסמך.  34.04.7

עבור כל   SCM ((SMOKE CONTROL MODELפנל ניהול העשן יכלול כמות   34.04.8

מפוחים במקרה והם באותו איזור אש כהגדרת   20 פרד או קבוצה של עדמפוח בנ

נורות   3 ליד כל בורר יהיו, יועץ הבטיחות כאשר כל בורר יתפוס כתובת אחת בלבד

, ONמצב ידני  ,  נורה עבור מצב אוטומטי -הממחישות את מצב הפעולה של הבורר

   .OFFמצב ידני 

 נתונים חשמליים ומכאניים 

במידה והמפוח אמור להכנס לעבודה אך הוא לא מצליח מכל סיבה שהיא ייתקבל   34.04.9

 . דיווח ברכזת ולא תדלק הנורה שליד הבורר

מיליאמפר ותאפשר עבודה ללא   50-פנל ניהול העשן יהיה בעל צריכת זרם נמוכה מ 34.04.10

 . תלות בספק כוח חיצוני

 . ה לאדמהנתק וזליג, קצר -תיהיה בקרת קוים מלאה על מערכת ניהול העשן 34.04.11

 . V24 מתח העבודה יהיה 34.04.12

 . מעלות צלזיוס° 49-0°: עבודה' תחום טמפ  34.04.13

 %.93-10%(: ללא עיבוי) תחום לחות יחסית  34.04.14

חיים 34.04.15 מצילת  כמערכת  מוגדרת  העשן  ניהול  הקשורה  , מערכת  הכבילה  כל  כן  על 

זו השונים) למערכת  למפוחים  עד  ומהרכזת  לרכזת  עד  עשן  ניהול  תהיה  ( מהפנל 

 . דקות 90 בצבע כתום אשר עמידה לאש עד  NHXHFE180E90 כבילה מסוג
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 חייגן   34.05

מספרי טלפון לכל ערוץ והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים   10 תכנות של עד 34.05.1

 .נוספים

היותר 34.05.2 לכל  יכיל  תצוגה   15 החייגן  גבי  על  יופיעו  אשר  טלפון  מספר  לכל  ספרות 

 .וההפעלהספרתית המכילה בנוסף סימני בקרה לפעולות התכנות  

 (DTMF) החיוג יבוצע בשיטת פולס או טונים  34.05.3

 . תכנות החייגן והקלטה יאובטחו באמצעות סיסמא 34.05.4

לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה   34.05.5

 .מהרכזת

 : אירועי החייגן

החייגן   34.05.6 גבי  על  וחיווי  קו  בקרת  יכללו  האירועים  כניסת  וקווי  הטלפון  וברכזת  קו 

 . אליה הוא מחובר

ממבוא   34.05.7 המופעל  לאירוע  הודעות  יכיל  ממבוא    Aהחייגן  ההודעה   Bאו  כאשר 

תהייה מורכבת משני קטעים הראשון יהיה תאור האירוע והשני אשר יהיה משותף  

 .לכל הכניסות הוא מיקום האירוע ומספר טלפון לאימות 

 . או שליליברמת מתח חיובי   Bאו  Aהפעלת האירועים תתבצע מכניסה   34.05.8

 

  227ea-227) HFC-200/FE-(FMמערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  34.06

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי החלל המוגן או בארונות החשמל בריכוז   – מטרת המערכות

 . NFPA 2001/  1597 י"ת, המתאים ובכמות הנדרשת על פי תקן

 HFC-227ea( FM-200/FE-227) - מסוגמערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים ועל גז כיבוי  

ו SAFE   כדוגמת המכלים מתוצרת החברות נושאים את  "מארה FIKE -מאיטליה  ב אשר 

 . 12094UL /EN התקנים

 . על המערכת להיות בעלת תו תקן ישראלי

מושלמת בצורה  תותקנה  לשימוש, המערכות  ומוכנות  כל  . מחוברות  המערכות תכלולנה את 

י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב "החומרים והעבודות הדרושות עפ, החלקים

כמו כן יידרש הקבלן להציג  . PRE ENENERINGהוראות היצרן למכלים מסוג   /ייעודית

להתקין ולתחזק מערכות מסוג זה ועל היותו מורשה לתחזק ולמלא    תעודה על היותו מורשה

 . או מעבדה מאושרת אחרת ULי או  "גז בפיקוח מת  את מכלי הכיבוי ושברשותו מתקן למילוי

 :ארגון והפעלת המערכת

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.  34.06.1

המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש   34.06.2

 ומאושרים בהתאם.  NFPA  2001/   1597על פי תקן, ת"י 
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מסוג   34.06.3 לגז  המיועד  גז  המפורט    HFC-227ea (FM-200/FE-227)מיכל  פי  על 

 .1597בתכנית המחשב/ הוראות היצרן נושא תו תקן ישראלי 

 ע"י נוקר הפורץ דיסק.  מפעיל חשמלי )סולונואיד( או 34.06.4

 חבק לעיגון המכל. 34.06.5

סקדיואל   34.06.6 מטיפוס  פלדה  שיפורט    40צנרת  מתאים  בקוטר  נחושת,  או  מגולוון 

 בתוכנת המחשב/ הוראת היצרן.

שניות, שלא יעלה    6  -נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ 34.06.7

 שניות.  10על 

 . 1597  נושא את אישור מת"י להתקנה בהתאם לתקן ת"י 34.06.8

 צופר התרעה באזור )החלל( המוגן.  34.06.9

מהאזור    34.06.10 חשמלי  פיקוד  לקבלת  לפעולה  מוכן  לעיל,  המפורט  הציוד  כל  התקנת 

 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 שלט מואר "כיבוי הופעל" בעל תאורת לד באזור המוגן.   34.06.11

 המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:   34.06.12

 CROSS) על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה •

ZONING )לפי דרישת הרשות המזמינה, עם או בלי השהיית זמן . 

כפי   • זמן  השהיית  בלי  או  עם  ידני  לחצן  באמצעות  חשמלית  הפעלה  ידי  על 

 . הרשות המזמינהשיידרש על ידי  

על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן   •

 . על המכל

הן    34.06.13 לפעול  להמשיך  תוכל  חשמל  הפסקת  של  שגם במקרה  באופן  תורכב  המערכת 

על   המותקן  ידני  מנוף  ידי  על  מכאני  באופן  והן  העשן  גילוי  מערכת  סולללות  ע"י 

 מנגנון המפעל. 

 יאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. יותקן סידור ש  34.06.14

)מוצלבים    34.06.15 יותר  או  העשן  גלאי  ששני  לאחר  רק  תתבצע  המוגן  באזור  ההפעלה 

בתכנון המערכת בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך  

 את ההוראה להפעלה בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה  הקו לאזור   34.06.16

מאויש   למקום    24במקום  אותות  להעברת  סידור  לו  שיהיה  או  ביממה  שעות 

 שעות ביממה )מוקד(. 24המאויש  

 . 1597המכל יהיה כנדרש ע"י פי ת"י   34.06.17

 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב או בהתאם להוראות היצרן.   34.06.18
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 מעלות צלזיוס.   30אטמ' בטמפ' של  25 -לוי יהיה לא פחות מלחץ המי  34.06.19

של    34.06.20 אישור  ויישא  הבקרה(.  )לוח  הגילוי  מערכת  יצרן  ע"י  מאושר  יהיה  המכל 

 תאימות חשמלית לרכזת של היצרן ומת"י. 

הידראוליים    34.06.21 נתונים  בעלי  יהיו  פיזור(  ונחירי  צנרת  )מכלים,  האביזרים  כל 

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -לא פחות משיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן ש

 שניות.  10הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות   34.06.22

 : שילוט וסימון

היטב   34.06.23 ונראות  קריאות  דפוס  באותיות  ייעשה  משנה  ולוחות  הבקרה  לוח  שילוט 

ובתאום   במתקן  האזורים  סדר  פי  על  יעשה  האזורים  שילוט  המנהל.  עם  בתאום 

 המתקן. השילוט יהיה מלא וברור להבנה. ואישור מנהל 

 השלטים יהיו מחומר פלסטי בר קיימא.   34.06.24

יהיו    34.06.25 הבקרה  בלוח  המהדקים  שכל  באופן  ייעשה  הבקרה  בלוח  חיבורים  שילוט 

 מסומנים כך שניתן יהיה לזהות בצורה  

עם   34.06.26 ישולטו  לחיצים,  סימון  נוריות  גלאים,  שילוט  אליהם.  המתחברים  המוליכים 

 יימא. ק-חומר פלסטי בר 

 

 התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטית על ידי גז ותחזוקתן 34.07

. בגמר ההתקנה, תיבחן המערכת ע"י מבדקה  1597המערכת תותקן על פי תקן, ת"י   34.07.1

 מאושרת ותוגש תעודת הסמכה למערכת.  

שתפעל   34.07.2 אחר,  סגור  חלל  בכל  או  חשמל  בארונות  אש  וכיבוי  גילוי  מערכת  התקנת 

בשילוב עם מערכת גילוי האש הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת  

 משולבת". 

 הגילוי והכיבוי תכלול ארבעה אלמנטים עיקריים להלן:  מערכת 34.07.3

 .CROSS ZONINGגלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב  •

 מיכל גז כיבוי.  •

 צנרת לזרימת הגז.  •

 נחירי פיזור.  •

 : המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות 34.07.4

 CROSS) על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה •

ZONING )לפי דרישת הרשות המזמינה, עם או בלי השהיית זמן . 

כפי   • זמן  השהיית  בלי  או  עם  ידני  לחצן  באמצעות  חשמלית  הפעלה  ידי  על 

 . שיידרש על ידי הרשות המזמינה
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על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן   •

 . על המכל

 : באותהפעלת כיבוי תגרום לפעולות ה 34.07.5

 . שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים •

 ".כיבוי מופעל" הפעלה מידית של השלט המואר •

 פתיחת חלון לשחרור עשן.  •

 סגירת תריסי עשן )דמפרים(. •

ניתוק מידי של חשמל בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל   •

 . גנרטור

כיבוי מידי בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל  שחרור גז   •

שניות בשאר   30 -ל 20 שחרור גז כיבוי לאחר השהיה מינימאלית בין. גנרטור

 . המקומות

 . שעון הלחץ מעל מיכל הגז יורה על נפילת לחץ •

 :חיווי תקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים הבאים 34.07.6

 . הנפץ/ולונואידקצר או זליגה לאדמה בקו הס , נתק •

 . התרעה על נפילת הלחץ במיכל הכיבוי •

 . קצר או זליגה לאדמה בקו מגנטים לשחרור דלתות, נתק •

 . קצר או זליגה לאדמה בקו חלון לשחרור עשן, נתק •

 (. דמפרים) או זליגה לאדמה בקו תריסי עשן , קצר, נתק •

 

, בארונות חשמל, או שווה ערך FM-200,המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז 34.07.7

 . בחדרים או בכל חלל סגור אחר, בארונות ציוד תקשורת

וניסיון של 34.07.8 שנים לפחות   20 המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין 

 . בשטח הגילוי והכיבוי האוטומטי בגז

מהמשובחים ביותר    החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו, כל הציוד 34.07.9

של   תקן  תו  ויישאו  אוטומטי  הכיבוי  בשטח  ביותר   EN /ב"ארה U.Lוהחדישים 

הקבלן ימציא את   . 1597 אירופה המאשרים עמידות הפריטים עם תו תקן ישראלי

 . י לעמידה בדרישות התקן"הקבלן ימציא אישור מת. אישורי הבדיקה לכל פריט

 . NFPA 2001/  1597 י"ת, דרישות תקןאיכות גז הכיבוי תהיה על פי  34.07.10

יהיו בנויים על פי  , ידית הפעלה מכאנית ומנגנון ההפעלה, מיכל: מכלול מיכל הגז 34.07.11

  1597 י "ת, תקן
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, הכל על פי על פי תקן, אטמוספרות 24-25 המכל ימולא עם חנקן לתוספת לחץ של 34.07.12

 .והוראות היצרן/  1597 י"ת

להפעלה ידנית מכאנית  , נוח לגישה, ןהמכל ימוקם במקום בטוח מחוץ לחלל המוג  34.07.13

 . המכל לא יפריע לפעילויות השוטפות במתקן. ולמתן שרות אחזקה

ומוגנים 34.07.14 מבוקרים  יהיו  אליו  המוליך  והחיווט  ההפעלה  קו) מנגנון  כנגד  ( שמירת 

כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח  . נתק או זליגה לאדמה, קצר

 . הבקרה

 .יזור יבוצעו על ידי יצרן הציוד בלבדקדחים בנחירי הפ  34.07.15

תותקן  34.07.16 האוטומטי  הכיבוי  משולבת" מערכת  ולא  ", כמערכת  תפגע  לא  פעולתה 

 .תפריע לפעולת מערכת גילוי האש הכללית הקיימת במתקן

 . בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה 34.07.17

 . כת הכיבויצנרת הגז תהיה בהתאם להוראות יצרן מער 34.07.18

מ 34.07.19 הכיבוי  יפעל  שבו  הפולס  משך  את  לתכנת  יהיה  ועד 5-ניתן  שניות   55 שניות 

של ל, שניות 5 בקפיצות  ועד  אחת  עד   239-מדקה  או  דקה  של  בקפיצות  דקות 

 .ברכזת" השב" לביצוע

. שניות 60-20 במקרה של שימוש בסולונואיד ינותק זרם החשמל סולונואיד לאחר 34.07.20

 . יהיה גוף תאורה מוגן מים עם נורות לד" הופעלכיבוי " שלט מואר

 . קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת 34.07.21

 . מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת 34.07.22

בקופסת   34.07.23 יותקן  חיצונית  להתקנה  חשמלי  ידני  כיבוי  אטום   CIלחצן  מכסה  עם 

אפשר הפעלתו גם שיש  מחוץ לחלל המוגן ובמרחק שי, במקום נוח להפעלה, למים

 . דליקה בחלל המוגן

לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את הסולונואיד או הנפץ ללא שימוש במערכת   34.07.24

 . הצלבת האזורים

מרשת   34.07.25 שיורכב  ויציב  עמיד  כלוב  ידי  על  יוגנו  למבנה  מחוץ  שיותקנו  הכיבוי  מכלי 

 . ימה ונאההכל בצורה מתא, משטח בטון, גגון פח גלי או פלסטי גלי, דלת, מתכת

פיקוד 34.07.26 קויל) ממסר  הקבלן( טריפ  ידי  על  יותקן  חשמל  ההפעלה  . בארונות  זרם 

 . לממסר הפיקוד יהיה למשך זמן קצר בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד

תקן 34.07.27 פי  על  זרימה  חישובי  הכוללים  וחישובים  עבודה  תכניות  יגיש   י"ת, הקבלן 

 . הציודאו פתרון אחר כפי שמאושר על ידי יצרן . 1597

אישור של מבדקה מאושרת על ביצוע  , תיק מערכת, בסיום ההתקנה, הקבלן ימציא 34.07.28

 .ההתקנה על פי דרישות התקן
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 :מערכת לכיבוי אוטומטי בגז תותקן על פי ההנחיות שלהלן 34.07.29

 . הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה •

או   • לקיר  מחוזקים  יהיו  המכלים  חוזק  חבקי  שתבטיח  בצורה  לתמיכה 

 .מתאים ועמידה בלחצי הפריקה

 . המכלים יותקנו על גבי משטח מוגבה משטח הרצפה למניעת מגע עם מים •

 . צנרת הגז תהיה מחוזקת בצורה שתבטיח עמידה בלחצי הפריקה •

פיזור לא יעלה על  • מ מקוטר  "מ 1 קוטר המעבר בתקרת ארון מוגן של נחיר 

 . מחבר הנחיר

 . יהיה מחוזק היטב לתקרת הארון המוגןנחיר הפיזור  •

  אין להלחים צנרת נחושת. •

נחושת • צנרת  עם  ועניות, כיפופים, חיתוכים: העבודה  אך  , קונוסים  תעשה 

 . אין להשתמש בחומרי אטימה. ורק עם מכשירים מיועדים לכך

 .מ"מ P.V.C 20 X 20צנרת גז כיבוי מנחושת תעבור בתעלות  •

זרם חשמל   • יהיה כזה שיאפשר מעבר  עובי החיווט אל הסולונואיד או הנפץ 

 . הפעלה על פי דרישות היצרן

 .N.P.T.מחברים ודיזות יהיו קוניות לפי 40 כל ההברגות בצנרת סקדואל  •

בעומסים   • התחשבות  תוך  ויבוצע  יתוכנן  ולקירות  לתקרות  הצנרת  עיגון 

 . בעת הפעלת המערכתהסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון 

 . צנרת המתכת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום •

הגז • זרימת  בכיוון  ברך  כל  לאחר  יבוצע  הצנרת  כל , עיגון  ישרים   ובקטעים 

 . מטר לפחות1

הקבלן יאטום  . יהיו בעובי ובפרופיל הנדרש 40 חבקים לחיזוק צנרת סקדואל •

 . פתחים בארונות חשמל למניעת בריחת גז כיבוי

 : כלול את האביזרים כמפורט להלןהמערכת ת 34.07.30

 . בכמות המפורטת במחירון, או שווה ערך FM-200מכלי גז / מכל •

 מערכת הפעלה חשמלית.  •

 הפעלה מכאנית ידנית.  •

 שסתום לפריקה מהירה.  •
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 חבק לעיגון המכל. •

ת • ודרישות  היצרן  להוראות  בהתאם  לפריקה  יחושבו  אשר  פיזור   י "נחירי 

1597 

 מד לחץ.  •

 .נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור צנרת פלדה או   •

 . קבלת אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז •

 לחצן כיבוי.  •

כתוב   • יהיה  ובו  לד  תאורת  ידי  על  יואר  אשר  הכניסה  דלת  על  הופעל  "שלט 

 ".כיבוי 

 

 בדיקה וקבלת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית  34.08

ההתקנה  34.08.1 עבודות  של  מלא  סיום  על  להודיע  הקבלן  לאחר  . על  תימסר  ההודעה 

שהמערכת נבדקה על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצב תקין ללא דופי  

ללא תקלות  , ימים לפחות 7 הופעלה לתקופת ניסיון של, וללא צורך בתיקון כלשהו

 . מושלמת ומוכנה למסירה, ובתנאי תפעול רגילים, או אזעקות שווא/ו

ולפני קבלתה  על הקבלן להמציא אישור מבדקה מאושרת    34.08.2 לאחר ביצוע ההתקנה 

 . הסופית

תיקים 34.08.3 בעת המסירה חמישה  ימציא  טכני  ( אוגדנים) הקבלן  תיעוד  בסעיף  כנדרש 

 . כמפורט להלן

גלאים 34.08.4 הציוד  כמויות  ספירת  עם  שהותקן  ציוד  רשימת  טבלת  יערוך  , הקבלן 

הזמנת  , תעלות, חיווט, צופרים, לחיצים פי  על  שהוזמן  אחר  פריט  וכל  צנרת 

צוות זה יאשר ויחתום על גבי הטבלה שכל הציוד אשר מופיע בטבלה אכן  . העבודה

פרטי  . הותקן כל  של  מקצועית  תפקוד  בדיקת  גם  תיערך  זו  מלאי  ספירת  בעת 

 . המערכת

למערכת  34.08.5 יסודיות  בדיקות  יבוצעו  ההתקנה  עבודות  גמר  יכללו  . לאחר  הבדיקות 

תפעוליות ובדיקות  ההתקנה  טיב  איכות  הבדיקות  . בדיקות  מבקר  ידי  על  יערכו 

הקבלן סעיף, מטעם  כל  מול  המבקר  של  ידו  ובחתימת  לעיל  המפורט  פי  רק  . על 

דופי   ללא  ופועלת  מושלמת  ונמצאה  נבדקה  שהמערכת  יודיע  שהקבלן  לאחר 

לפחות רצופים  יומיים  במשך  תאום, תתקיים, ותקלות  המערכת  , לאחר  מסירת 

 . למזמין

גמורה  34.08.6 כשהיא  תימסר  והתכניות  מוש, המערכת  המפרט  לפי  כנדרש  ופועלת  למת 

. עם מסירת המערכת ימסור הקבלן תיעוד טכני מושלם כמפורט להלן. המאושרות

היצרן להוראות  בהתאם  תעשה  אחר  , הבדיקה  מרכיב  וכל  בנפרד  ייבדק  גלאי  כל 

 . במערכת והמערכת כיחידה שלמה
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 . כנדרש לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים  34.08.7

ותפעולה    34.08.8 המערכת  פעולת  אופן  על  המזמין  צוות  הדרכת  תיערך  המסירה  עם 

 . השוטף

 .תיעוד טכני למסירה עם המערכת  34.08.9

עותקים  34.08.10 חמישה  הקבלן  ימסור  לידי  המערכת  מסירת  בכל  ( אוגדנים) עם  כאשר 

 : יהיה החומר התיעודי כמפורט מטה - אוגדן - עותק

 . מרכיבי המערכת כפי שהותקנו בפועלקובץ שרטוטים מעודכנים של כל  •

 . בדיקה וניסוי של כל מרכיבי המערכת, הוראות הפעלה •

הוראות בדק ואחזקה תקופתית לכל פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי   •

החירום עם ציון מרווחי הזמן המומלצים בין פעולה הוראות פעולה אחזקה  

יצוינו  , פעולות האחזקהחודשית או שנתית לפעולה לצד כל  , שבועית, יומית

 (.י טכנאי"מקומי או ע - דרכי הביצוע

המערכת  • מורכבת  ממנו  הציוד  של  מלאה  וסוגיהם) רשימה  הגלאים  , מספר 

 (.לחיצי אזעקה וכדומה, מספר המנורות או נוריות הסימון

 . קטלוגים ופרוספקטים מפורטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת •

על כל   1220 י "מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות תאישור מעבדה   •

 .חלקיו

 תזרים ביצוע מערכות גילוי וכיבוי  •

לתכנון, תכנון, יעוץ, דרישה  • מוסמכת  מבדקה  כמויות, אישור  , ביצוע, כתב 

 .אישור כיבוי אש ומסירה למזמין, י על ביצוע"אישור מת 
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 ע"י מתזים ]אינסטלציה[ מפרט טכני מערכת כיבוי אש  -ב'   34פרק 

 

 תיאור כללי  34.00

העבודה המתוארת בזה מתייחסת להתקנת מערכת מתיזים במבנה ישן אשר עובר שיפוץ  

לימוד וחדרי   במכללת צפת. המבנה מכונה בית רכטר  )מבנה אשר מוסב וישמש לכיתות 

קו משתי  הבנוי  קיים  מבנה  הינו  המבנה  למתואר  בדיקות(,  בהתאם  מרתף  וקומת  מות 

 בתכניות.

 תכולת העבודה 34.01

 העבודה כוללת: 

סקדיול   .א צנרת  של  והתקנה  "  10הספקה  מהירים   1  1/2לצינורות  וחיבורים  ומעלה 

 . 1עם חיבורים בהברגה ובקוטר " 40וסקדיול   Quick Coupמסוג 

 לחלל , כולל התאמה לתקרה אקוסטית בהתאם לתכניות.   אספקה והתקנת מתזים .ב

 מעל תעלות חשמל. UP-RIGHTאספקה והתקנת מתזים   .ג

 ביצוע עבודות לוואי כגון קידוחים, מתלים, חיזוקים, עבודות חשמל וכדומה.  .ד

 מפרט כללי  34.02

ישראלי    לתקן  בכפיפות  תבוצע  העבודה  חלק  1596כל  ייעשו    1,  הלוואי  עבודות  וכל 

 . 57-ו 07ת לפרקים המתאימים במפרט הכללי לעבודות אינסטלציה, פרק בכפיפו 

 תיאור המערכות במסגרת המפרט  34.03

 כללי   34.031

הת"י              דרישות  לפי  תהיה  והקמתה  המתיזים  האחרונה    1596מערכת    13,  20במהדורתו 

NFPA  .והתקנים הרלבנטיים 

עירונ   מים  המתיזים מקו  למתחם, אשר אספקת המים למערכת  קיים  ראשי  מים  וגמל  י 

 מזין גם את בית רכטר )הזנת קו מים עד לבניין הינה באחריות אחרים(. 

 מפרט  טכני  לעבודות  צנרת   34.04

מפרט זה מתייחס למערכות כיבוי אש בעזרת מתיזים כולל אספקה והתקנת כל הציודים        4.1

על   הקובע.   לתקן  בהתאם  מהמערכת  חלק  מפרטים  המהווים  להצעתו  לצרף  הקבלן 

טכניים מקורים של היצרן לכל פריטי המערכות המוצעות על ידו.  המזמין שומר הזכות  

 לפסול כל ההצעות שלא צורפו אליהם מפרטים הנ"ל. 

החומרים,         4.2 בחירת  המתיזים,  מערכת  לתכנון  הקובע  התקן   : הקובע  התקן 

 דרישות ההתקנה ובדיקות המערכת  

 NFPA 13 INSTALLATION FOR SPRINKLER SYSTEM 

 אישורים ותוצרת          4.3

התקנים    ומאושר בהתאם לאחד  מיוצר  להיות  צריך  הציוד  תקן     FMאו    ULכל  כל  או 

 ידי רשות מוסמכת.  בינלאומי המקובל על
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 פרוט והסברים לגבי עבודות צנרת       4.4

 כללי   4.4.1            

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התכניות שברשותו   

 וכן הנחיות הקשורות לפריטי הביצוע. 

את  4.4.2           לסמן  עליו  העבודה  קבלת  עם  ומיד  בחשבון  לקחת  הקבלן  הצנרת    על  תוואי 

גם בדיקות התאמת המידות  ולהרכיב את תמיכות הצנרת.    התקנת הצנרת כוללת 

ותוואי הצנרת בין השרטוטים לבין מערך המבנה, מערכות החשמל ומערכות אחרות  

הקבלן   אחריות  במבנה.   הקיימת  האקוסטית  לתקרה  והתאמה  במבנה  הקיימות 

י והוא  מוחלטת  היא  ומיקום  סימון  מדידה,  אי  לגבי  או  סטייה  שגיאה,  כל  תקן 

התאמות הנובעות מתוך הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח.  לא תשולם עבור ביצוע  

 תיקונים ו/או שינויים הנובעים מן הדברים שפורטו לעיל.

 בדיקות   4.4.3        

על הקבלן להגיש את כל העזרה הדרושה למפקח לביצוע הביקורת על העבודות אולם   

קח אינה משחררת את הקבלן מאחריות בלעדית הן לטיב העבודה  הבדיקה של המפ

וכן לגבי המדידות ועליו לתקן כל ליקוי בנ"ל על חשבונו וגם אם יתגלה אחר בדיקת  

המסמכים   המפקח  ואישור  לבדיקה  הקבלן  ימסור  העבודה  התחלת  לפני  המפקח.  

  FM  -ו   ULהמגדירים את החומרים והציוד והתאמתו לדרישות המפקח ואישור כל  

במהלך העבודה יבצע המפקח את הבדיקות דלהלן אין להמשיך בביצוע השלב השני  

 לפני קבלת אישור בכתב על השלמת השלב הקודם לשביעות רצונות של המפקח. 

 בדיקת אביזרים  .א

 בדיקת הרכבה והתאמה  .ב

 בדיקות גמר חזותיות  .ג

 בדיקת לחץ  .ד

 בדיקת צביעה  .ה

 בדיקה סופית הכוללת גם בדיקת הפעלה  .ו

 בדיקת לחץ   4.4.4        

לאחר אישור המפקח על התקנות הצנרת כנדרש, על הקבלן לשטוף את הצנרת ללא                  

מתיזים, שסתומי בקרה וכד' מכל לכלוך.  כל קטע ייבדק ויאושר ע"י המפקח.  בזמן  

לאחר  במבנה.   אחרים  מכלולים  הרטבת  למניעת  אמצעים  יתקין  הקבלן  השטיפה 

חשבונו  השטיפה   על  יתקין  הקבלן  המתיזים.   מערכת  של  לחץ  מבחן  הקבלן  יבצע 

ע"י   ואישורה  הבדיקה  לאחר  ויפורקו  ההידרוסטטי  בדיקת  עבור  אטימה  אמצעי 

היחידה  במחירי  כלולים  הנדרשים  העזר  חומרי  כל  על  הלחץ  מבחני  המפקח.  

 הקיימים. 

.  הבדיקה תבוצע  אטמ' במשך שעתיים  12מבחן הלחץ יבוצע לכל הקווים בלחץ של   

בנוכחות המפקח.  במקרה שימצאו ליקויים בצנרת או בציוד על הקבלן להחליף את 

 הציוד הפגום בציוד תקין ולחזור על בדיקת הלחץ מתחילתה. 

לחץ   בדיקות  מספר  לבצע  שעליו  בכך  היחידה  מחירי  במסגרת  להתחשב  הקבלן  על 

בד עבור  התמורה  לטיפול.   שימסרו  המבנה  לחלקי  כלולות  בהתאם  הלחץ  יקות 
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כפי  נוספות  לחץ  בדיקות  עבור  תוספת  כל  תשולם  לא  הצנרת.   של  היחידה  במחירי 

 שיידרשו ע"י מנהל האתר. 

 אחריות הקבלן   4.5    

אחריות הקבלן לגבי טיב העבודה והחומרים הינה בלעדית.  הקבלן יתקן כל פגם שיתגלה              

 ופן מידי. במשך העבודה או בזמן תקופת האחריות בא

של    ולתקופה  העבודות  לתקופת  הינה  המערכת  כל  לגבי  הקבלן  לאחר    24אחריות  חודש 

 השלמת ומסירת המערכות .  

 צנרת ואביזרים למערכת כיבוי אש  4.6    

 חומרי צנרת על קרקעית     4.6.1

        . א

 צנרת:           

 -53  A ASTM "1/2 –  "1  40צנרת שחורה עם צבע חיצוני חרושתי.  עובי דופןSCH  

 .NPTללא תפר עם קצוות מוברגים 

 -795A  ASTM   "1/2  1  –  "6    דופן עובי  חרושתי.   חיצוני  צבע  עם  שחורה  צנרת 

10SCH  יאושר לא  )ויקטאוליק(.   סטנדרטי   חיבור  ע"י  יבוצעו  החיבורים  כל    .

 ריתוך צינורות. 

 ביזרי צנרת:א   4.6.2          

 " צלבים, איחוד וכד' תואם ל: Tקשתות, הסתעפויות, " 2"  – 1/2" 

 ASTM CLASS 150# - ANSI B 16/9  מוברגותNPT   .או אביזרים לריתוך 

 "1/2 2 – "6   :WPB GR –234A ASTM   עובי דופןWEGHT STD 

 עם קצוות לריתוך או חיבורים וקטאוליק.  

 קרקעית: -תתחומרי צנרת  4.6.3          

עם ציפוי חיצוני פלסטי חרושתי וקצוות    5/32עובי דופן    S.I.  503:  צנרת    6"  –  3" 

 לריתוך )הצנרת עד לשסתום אזעקה(. 

  T  "WPB  GR  234  –  A: קשתות רדיוס גדול, הסתעפויות "  6"  –  3אביזרי צנרת " 

ASTM    דופן וציפוי   WEIGHT  STDעובי  קולואידילי  בטון  של  פנימי  ציפוי    עם 

חיצוני פלסטי חרושתי וקצוות לריתוך.  ציפוי בטון פנימי רק לצינורות המובילים  

 לעמדות כיבוי.  אין לבצע ציפוי בטון פנימי לקווים של מערכת המתיזים. 

 אוגנים : 4.6.4         

 RF  #150 ANSI 1 GR  181 –  A ASTMאו  FFלציוד   6" – 2 1/2" 

 ברגים: 4.6.5        

ע  מכונה  לפי  בורג  מוברגים  קדמיום  מצופים  עבה  משושה  ואום  משושה  ראש  ם 

UNC  חומרים לברגיםGRB 307 – A   107לאומים – A. 

 חומרי אטימה: 4.6.6         

 פשתן + מיניום 1להברגות : " 

 FF  #150 KLINGERITלאוגנים :  

 שסתומים:  4.6.7         

ציר מתר    FF    #150  ANSI: שסתום מאוגן     6"  –  3"  פלדת פחמן עם  יציקה  גוף 

 .FMאו   ULמאושר  Y  &OSמסוג 
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כדורי    2"   –  1/2"  כדור    WDG  500: שסתום  )פלב"מ(    SS  –  304גוף פלדת פחמן 

 קצוות מוברגות. 

 שסתום אזעקה:  4.6.8         

מאושר,    6"  –  3"  אזעקה  שסתום  הכולל  מכלול   :UL    ,ניתוק שסתומי  לחץ,  מדי 

 בילום. צנרת נלוות ומיכל 

 שסתום ניתוק :  4.6.9         

)האוגנים יקבעו בהתאם    ASA  #150מאוגן    Y&OS: שסתום שער מדגם    6"  –  3" 

 לשסתום האזעקה(. 

 מתיזים:    4.6.10         

 המתיזים יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  

 צביעת וזיהוי צנרת ותמיכות  4.7    

הצנרת וכל אביזרי הצנרת יהיו בעלי צבע    –צביעת צנרת ותמיכות פלדה חשופות   4.7.1         

חרושתי.    לקונסטרוקציה חיצוני  צבע  ותיקוני  הכוללת    תמיכות  אפוקסי  מערכת 

בעובי   כ"א  טמגלס  שכבות  ושתי  אפוקסי  שכבות  )סה"כ    40שתי    160מיקרון 

 מיקרון(.

 מתלים   4.8     

מטר.  המתלים יהיו    3המרחק בין המתלים בענפי צנרת שמורכבים מתיזים לא יעבור על              

הקובע   התקן  לדרישות  הראשית  HANGERS  3.15פרק    NFPA  13בהתאם  הצנרת    .

במערכת המתיזים תהיה נתמכת כמפורט בשרטוטים.  על הקבלן להביא לאישור המתכנן  

 רכת.את דגמי המתלים והאגנים בהם ישמש בהתקנת המע

 עבודות ריתוך 4.9    

 התקן הקובע לעבודות ריתוך לפי מפרט לצינורות מים :  

 AWS D10/9 STANDARD FOR BUILDING SERVICE PIPING .1.1.א

המוגנת.     החשמלית  הקשת  בשיטת  ביד  ייעשו  וכו',  תיקונים  תפיסה,  ריתוכי  לרבות 

ש תחילתן  לפני  המהנדס  לאישור  יוגש  צנרת,  סוג  לכל  הריתוך  ריתוך  תהליכי  עבודות  ל 

 כלשהן. 

כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך, מבחני הרתכים ובדיקת ריתוכים, יחולו   

על הקבלן.  כל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המהנדס לבין הקבלן  

 ואשר תאפשר את מיקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך.

א  הריתוך  בעבודות  יעסיק  בהתאם הקבלן  במבחן  עמדו  אשר  מוסמכים  רתכים  ורק  ך 

 לדרישות התקן הקובע.
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 הגדרת מחירי היחידה, מדידה  ותשלום   34.05

 אופני מחירי היחידה    5.1    

אופני המדידה לצורך התשלום כפי שהנם מפורטים להלן, מתייחסים לכל סעיפי העבודה   

אח במפורש  בהם  נאמר  כן  אם  אלא  הכמויות  בכתב  המדידה  הכלולים  אופן  כאשר  רת 

שונה   והוא  זה עדיפות במידה  לאופן מדידה  בגוף הסעיף של כתב הכמויות תהיה  מוגדר 

 מזה הניתן כאן  

 תכולת מחיר היחידה  5.2    

מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור אספקת חומרים   

לתקרה   התאמה  כולל  העבודה  הכלים  וביצוע  הציוד,  העזר,  חומרי  אספקת  אקוסטית.  

 וכו' הדרושים לביצוע והם כוללים מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל את הדברים דלהלן:

 העברת החומרים שבאספקת הקבלן למקום העבודה   

 ניהול פיקוח            

 אספקת כוח עבודה מקצועי ובלתי מקצועי  

 יוד המכונות, ציוד להרמה. הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהם, צ 

 כלי רכב והשימוש בהם.  

 ציוד וחומרים לניקוי חול.  

 צביעה ובידוד  

 עבודות מוקדמות ועבודות הכנה  

 הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל סככות, פיגומים ותמיכות  

הטכני    המפרט  לתכניות  בהתאם  העבודה  בביצוע  הקשורות  הקבלן  עבודות  יתר  כל 

 והוראות המקפח. 

תגמולים    מסים,  תשלומי  דחוס,  אויר  לריתוך,  חשמל  לאספקת  והציוד  הסידורים 

למילוי   הדרוש  וכל  אחרים  והיטלים  פיצויים  אגרות,  סוציאליים,  תשלומים  וביטוחים, 

 ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי חוזה זה.  חובות הקבלן היום התחייבויותיו

 תאור העבודה בכתב כמויות  5.3    

תיאורים והגדרות של העבודה שבכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ניתנים   

 בקיצור לצורכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. 

ל  ויש  הדרושות  הפעולות  כל  את  כממצים  אלה  והגדרות  תיאורים  לקבל  פרשם אין 

 ככוללים את כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפני החוזה. 

 שינויי אמצעים ושיטה  5.4    

לא    המפקח  אישור  את  קיבל  אם  גם  הקבלן  ביוזמת  הביצוע  ובשיטות  באמצעים  שינוי 

 ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה. 

 כמויות 5.5    

א יחולו שינויים במחירי היחידה שבכתב הכמויות באם  כל הכמויות ניתנות באומדנה.  ל 

הכמויות במציאות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות.  בכתב 

פורטו רק בראשי פרקים סעיפי העבודות שיש לבצע והם אינם ממצים את כל התחייבויות  

 הקבלן אשר תוארו במפרט וביתר מסמכי החוזה. 
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 מדידה 5.6   

במקומן,    קבועות  ו/או  גמירות  כשהן  בשטח  למבוצע  בהתאם  נטו  תימדדנה  העבודות  כל 

הלואי   ועבודות  העזר  חומרי  כל  ערך  את  כולל  המחיר  וכד'.   פחת  עבור  תוספת  ללא 

 הנזכרות במפרט ו/או משתמעות ממנו. 

לא תשולמנה כל תוספות עבור פסול כל שהוא בעבודה או בדרישה לבצע עבודה כל שהיא   

 בהפסקות או בשלבים או בשעות בלתי שגרתיות תוך התאמה לדרישות מנהל האתר. 

 כולל  2אספקת והתקנת צנרת עד "   5.7    

 המחיר כולל: 

 אספקת והתקנת הצנרת כולל מדידת התאמת תוואי הצנרת. -

)קשתות,    - וההסתעפויות  כל הספחים  והתקנת  ואו החדירות  Tאספקת  וכד'(  , מעברים 

לצינור של    2"   -כל ההסתעפויות, המעברים מצינור שקוטרו גדול מ  –הערה  והריתוכים.   

 ומטה, כלולים במחיר הצינור ולא ישולמו בנפרד.  2"

 עזרתם. ", מתלים וכן הידוק הצנרת לתמיכות בUאספקת התמיכות ובורגי "  -

 ביצוע חציבות לצורך מעבר צנרת ואטימתם.  -

 בדיקת לחץ וניקיון/שטיפת הקווים.  -

יכללו   הספחים  כאשר  הצינור  ציר  לאורך  מדוד  )מ"א(  אורך  מטר  לפי  תהיה  המדידה 

במדידת אורך הצינור, לא תשולם כל תוספת עבור קשתות והסתעפויות שיידרשו כתוצאה 

 ממכשולים בתוואי הצנרת. 

  2יחושב במחיר הצנרת עד "  2לצנרת שקוטרה מעל "  2הבהרה: חיבור צנרת עד קוטר "

 ולא תשולם כל תוספת בנפרד עבור החיבור.

 ומעלה  3אספקת והתקנת צנרת בקוטר " 5.8    

 המחיר כולל:  

 צנרת על קרקעית א.   

נת אספקת והתקנת צנרת כולל כל ההכנות הדרושות והריתוכים ו/או אספקת והתק    - 

 חיבורים וויקטאוליק ו/או אוגנים. 

 אספקת החומרים ויצור התמיכות לפי פרט שיוכן ע"י הקבלן ואושרו ע"י המתכנן .   - 

 " לקביעת הצנרת וכד'. Uאספקת והתקנת בורגי פיליפס לתפיסת התמיכה ובורגי "  - 

 צביעה.  - 

ים לא כלולים המדידה תהיה לפי מטר אורך )מ"א( מדוד לאורך הצינור כאשר הספח  - 

 במדידת הצינור. 

 קרקעית -צנרת תתב.            

 אספקת והתקנת צנרת כולל כל ההכנות הדרושות והריתוכים.  - 

 חפירה לצורך התקנת הצנרת. - 

 אספקת ופיזור החול סביב הצנרת לפי הפרוט שבשרטוט. - 

 מילוי חוזר והחזרת פני השטח למצב הקודם כולל אספלט. - 

 המדידה תעשה לפי מטר אורך של צינור כאשר הספחים לא כלולים במדידת הצינור. - 
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 ומעלה )קשתות, "א" וכד'( 3אספקת והתקנת ספחים "    5.9    

 קרקעית ועל קרקעית: -המחיר עבור צנרת תת 

אספקת והתקנת הספחים ו/או ההסתעפות, הריתוכים הנלווים ו/או חיבורי וויקטאליק    - 

 ו/או אוגנים. 

 תמיכות  - 

 צביעה  - 

)קשתות,    - וההסתעפויות  כל הספחים  והתקנת  ואו החדירות  Tאספקת  וכד'(  , מעברים 

ל  לצינור ש  2"   -כל ההסתעפויות, המעברים מצינור שקוטרו גדול מ  –הערה  והריתוכים.   

 ומטה, כלולים במחיר הצינור ולא ישולמו בנפרד.  2"

 קרקעית כלול גם ציפוי הפלסטיק החיצוני.-עבור צנרת תת  

 אספקת והתקנת שסתומים מכל הסוגים 5.10    

סגירה.     ואמצעי  אטימה  חומרי  נגדיים,  אוגנים  והרכבתו,  השסתום  מחיר  כולל  המחיר 

 וטר. המדידה תעשה לפי יחידות המסווגות לפי הק

 אספקת והתקנת מתיזים  5.11    

 המחיר כולל:  

 אספקת המתיז בהתאם לדרישות המפרט.   - 

 התקנת המתיז כולל אמצעי אטימה )טפלון(.   - 

 התאמה לתקרה אקוסטית.  - 

 המדידה תעשה לפי יחידות מושלמות מורכבות במקום.  

 מבחן הידרוסטטי 5.12    

 והתקנת הצנרת ללא תשלום נפרד. המחיר כלול במחיר אספקת   

 . 3.4.3הדרישות עבור מבחן הלחץ מפורטות בסעיף  

 הרכבת צנרת   5.13    

 החיבורים בין הצינורות יבוצעו רק בעזרת ספחים סטנדרטים חרושתיים.  .א

 בכל חדירה לצינור, על הקבלן להשתמש אך ורק בחלקים סטנדרטים מאושרים.  .ב

צנרת   .ג של  שונים  קטרים  בין  במעברים במעברים  להשתמש  יש  לריתוך  קצוות  עם 

 קונצנטרים. 

מחירי התמיכות כלול במחירי הצנרת ולא ישולמו בנפרד.  על הקבלן לייצר, להרכיב  .ד

 . 2.6פרק  NFPA  13התמיכות במרחקים כנדרש בתקן 

כך   .ה המוברגים  בחיבורים  הפשתן  את  ולהוריד  להקפיד  יש  הגלויים  בצינורות 

 שהחיבורים יהיו נקיים. 
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות 5.14    

עם גמר העבודה על הקבלן לעדכן את השרטוטים בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל וכמו כן   

 עליו להכין ספר מתקן כמפורט בספח ב'. 

 שילוט 5.15    

על הקבלן להתקין שילוט כנדרש בתקן הקובע על יד תחנת ההפעלה וארונות כיבוי האש  

 יר היחידה שנקב הקבלן בכתב הכמויות. וכד'. המחיר כלול במח

 מספור בשיטה אחידה  5.16    

בנספח   וכמפורט  הציוד הרשי, ע"פ שיטת מספור אחידה של המזמין  הקבלן ימספר את 

 א'.

 התחברות לקו קיים  5.17    

 המחיר כולל:  

תאום עם הגורמים הרלוונטיים באתר לצורך קביעת זמן הפסקת המים לכיבוי אש באזור   

 ודה. העב

ביצוע כל הפעולות הנדרשות כולל הורקת הקו, ריתוכו וכד' לצורך חיבור הקו החדש עם  

 הקו הקיים. 

 המדידה תעשה לפי יחידה שלמה )קומפלט( הממוקמת במקום. 

 הפעלה והדרכת המזמין.  

 אספקה והתקנת מד ספיקה וונטורי.  

 קומתיים SWITCH – MICROאספקת והתקנת ברזי פרפר עם  5.18    

 המחיר כולל:  

אספקת השסתום והרכבתו, אוגנים נגדיים, חומרי אטימה, אמצעי סגירה וחיווט חשמלי   

 עד ללוח פיקוד שיותקן באופן הכניסה על יד השומר. 

 המדידה תעשה לפי יחידות מושלמות מורכבות במקום ומחווטות.  

 (SWITCH FLOWהרכבת גלאי זרימה )אספקת ו 5.19   

 המחיר כולל:  

 אספקת גלאי זרימה מותאם לקוטר הצינור והרכבתו.  

 הכנת קדח בצינור כולל המחבר הנדרש לצורך הרכבת גלאי הזרימה.  

 חיווט חשמלי עד ללוח פיקוד ראשי. 

 המדידה תעשה לפי יחידה מושלמת ומחווטת.  

 התחברות ללוח פיקוד ראשי  5.20

 המחיר כולל:  

 הכנות בלבד.  –חווט ללוח פיקוד המרכזי הקיים באתר             
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 עבודות מים וביוב חוץ  –  57פרק 

 הערות כלליות:

בחלל   עבודה  בחשבון  לקחת  הקבלן  על   , הבניין  מרתף  בחלל  יעברו  והמים  הביוב/הניקוז  תשתיות 

 המרתף.מוקף, נמוך ומורכב עד יציאת הצנרת אל מחוץ לקיר 

כל העבודות ביוב חוץ יש לתאם מול נציג מכללת צפת עד להתחברות לתא ביוב אשר תוכנן ובוצע על *  

 ידי אחרים.. 

ישראלי   • תקן  לפי  מוסמך  רתך  להיות  צריך  הקבלן  מטעם  ביהח"ר   127הרתך  ע"י    ומאושר 

 לצינורות מזרח התיכון. 

קבע בשטח ע"י המפקח, האדריכל  מיקום מדויק של אביזרים כגון: הידרנטים, מגופים וכו' י •

 ומתכנן פיתוח בזמן העבודה. 

 על הקבלן לספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה. •

הקבלן חייב להעביר למפקח את תעודות האחריות מהיצרן של כל האביזרים המסופקים על   •

להיות   חייבים  הנ"ל  האביזרים  כן,  כמו  בארץ.  המקובלים  התקנים  תנאי  על  ועומדים  ידו 

 אטמ'.  16מותאמים ללחץ עבודה מינימלי של  

וכל חומרי  המחיר להתקנת אביזרים כולל הספקה והתקנת ברגים, אומים, אטמים, צבעי • ם 

 העזר הדרושים. 

לא תשלום שום תוספת עבור פיצול הובלות או הובלות נוספות של הצינורות ו/או אביזרים.   •

 מחירים של הספקת חומרים ואביזרים כוללים גם את ההובלות. 

 הנחת צינורות ביוב בפיתוח המגרש 57.02

, שיותקנו בהתאם למפרט  884לפי ת.י.    SN-8כתום קשיח    P.V.Cצינורות ביוב יהיו מצינורות  

 היצרן. קו הצינורות בין שני תאי ביקורת סמוכים יונח ויבוקר בבת אחת.

הצינורות יונחו באופן שקצותיהם ייגעו אחד בשני בקו ישר ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש.  

ק שכל  באופן  יותאמו  ישרה  הצינורות  תחתית  עם  אחד  צינור  יהיה  ביקורת  תאי  שני  בין  ו 

יבוצע   הקו  אחד.  ישר  קו  יהיה  הצינורות  של  החיצוני  שהקו  באופן  יונחו  הצינורות  וחלקה. 

מהמורד לכיוון מעלה. לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו במקום העבודה,  

. אופן התקנת הצנרת לפי הנחיית  אלא אם כן חיתוכם נעשה במישור ונתקבל שטח חלק לגמרי

 היצרן. 

מתוח   חוט  בעזרת  וכן  ביניים,  ובנקודות  הקו  קצוות  בשני  במאזנת  ייבדקו  שבוצעו  הרומים 

וייכללו בתוכנית שלאחר הביצוע, יישאר הקו   מעל לקו בין שני קצותיו, יאושרו ע"י המפקח 

 שבוצע וייבדק באמצעות חוט שיימתח בצידו.  

יי שבוצע  הקו  מעפר  ניקיון  נקי  יהיה  הקו  אחר.  אמצעי  בכל  או  במראה  איתורו  בעזרת  בדק 

 ומשיירי מלט וכל לכלוך אחר. זאת לאחר כיסוי הקו, גם על מנת  לבדוק באם לא חלה תזוזה. 

ניקיונו של הקו עד   הקבלן יסגור את הקצוות בתריסים מתאימים והוא אחראי לשמירה על 

 למסירה הסופית של העבודה כולה. 
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 קווי ביוב בלחץ מים בדיקת 57.03

בגובה   מים  לחץ  ע"י  ייבדק  ביוב  צינורות  קו  שעה    2.5כל  חצי  במשך  העליון  הקצה  מעל  מ' 

 לפחות. 

ויעשה   וכו'(  לתא  כניסה  )הסתעפויות,  הפתחים  כל  את  הקבלן  יסתום  הלחץ  בדיקת  לביצוע 

חשבונו    מחדש כל חיבור שדרכו נזלו מים. במקרה של הופעת סדק בצינורות, יוציא הקבלן על

וכו',   ויזואלית לגילוי דליפות  כל צינור שיופיע בו סדק, ויחליפו בצינור שלם. הבדיקה תהיה 

 לירידת הלחץ או העלמות מים, ותהיה כלולה במחיר היחידה לצנרת.

 .2חלק   884הבדיקה לפי דרישות ת"י  

 צילום צנרת ביוב גרביטציונית 57.04

 כללי  .א

עבודות   - של  תקין  ביצוע  הבטחת  הכללי  לשם  במפרט  לנדרש  בהתאם  הצנרת  הנחת 

ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו  

 המונח, לאחר סיום העבודות.

הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

 הצילום יבוצע ע"י חברה מאושרת לביצוע צילומים אלה. 

ביצוע מט - ואופן  הצנרת  מצב  את  ולתעד  הצינור"  לתוך  "להביט  היא  הבדיקה  רת 

 הנחתה.

 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/החוזה. -

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  -

נדס ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המה 

 שניתנו במהלך הביצוע. 

היחידה  - ממחירי  כחלק  הקבלן  בהצעת  כלולים  יהיו  הצנרת  של  השטיפה  הוצאות 

 השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד. 

לקבלת   - תנאי  הוא  למזמין  זו  פעולה  של  מלא  תיעוד  ומסירת  הצנרת  צילום  ביצוע 

 ו חלק מתוך "תוכנית לאחר ביצוע". העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהו 

 ביצוע העבודה  .ב

מכל  נקייה  לכך שהצנרת שהונחה תהיה  לדאוג  על הקבלן  הצילום  ביצוע  לפני  שטיפה: 

 חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט העלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.

ם למפרט  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתא

 הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

 עיתוי העבודה 

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות  

 והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר והמהנדס. 

להודיע   הקבלן  מאשר על  פחות  לא  הצילום,  ביצוע  מועד  על  באתר  ולמפקח  למהנדס 

נוכחות   ללא  הצילום  ביצוע  את  יתחיל  לא  הקבלן  העבודה.  ביצוע  לפני  ימים  שבעה 

 המהנדס ו/או המפקח. 
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בקטעי   סגור  במעגל  טלוויזיה  יבוצע באמצעות החדרת מצלמת  הצילום  הביצוע:  מהלך 

עבודה יוקרן מעל גבי מסך הטלוויזיה  אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך ה

 במהלך ביצוע הצילום. 

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת   CDתיעוד: הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  

מיקום  לגבי  המבצע  הערות  בצורת  התקליטור  גוף  על  מיקרופון,  בעזרת  קולי,  תיעוד 

 מפגעים תוך כדי ביצוע הצילום וכד'. 

וג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של  על מבצע הצילום לדא 

השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום סימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל  

 . CDגבי תקליטור 

 תיקון מפגעים  .ג

של תקליטור   חוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  ובמהלך  המתועד,   CDבמידה 

התיקונים   לבצע  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  המהנדס  דעת  ולחוות  מפגעים  יתגלו 

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

ר  הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוז

"ביצוע   בסעיף  לנאמר  בהתאם  יהיה  החוזר  הצילום  תהיך  המתוקנים.  הקו  קטעי  של 

 עבודה". 

 הצגת הממצאים   .ד

קבלת העבודה ע"ע המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד  

ודו"ח    CDהצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול תקליטור  

 י ממצאים.   מפורט בכתב לגב

תקליטור  CDתקליטור   -  :CD  של שמצולם  תיעוד  יכלול  המזמין,  ברשות  שיישאר   ,

הערות  ויכלול  הקלטת  של  הקול  פס  שוחות,  זיהוי  סימון  ויכלול  אורכו,  לכל  הקו 

 מבצע העבודה תוך כדי ביצע הצילום.  

זו. יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה    CDדו"ח צילום במצורף לתקליטור   -

 דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות לאחר ביצוע". 

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

לסימוניהם  בהתאם  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות  הצינור,  של  )סכמה(  מצבי  מרשם 

 הקו ומיקומו.בתכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי 

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע,  

 הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  

 מסקנות והמלצות 

 הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.

 תמונות אלה יצולמו מעל מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 

מודגש בזאת כי המהנדס יכול לקבל ולאמץ את חוות הדעת המוגשת בדו"ח, כולה או 

ורשאי   יכול  יועציו,  בעזרת  המהנדס,  הנ"ל.  הדעת  חוות  את  לקבל  לא  או  חלקה, 

ופירו הערכותיו  מקרה  בכל  הצילום.  ממצאי  את  אחרת  ולפרש  של להעריך  שיו 

 המהנדס הם שיחייבו את הקבלן.  
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 אחריות הקבלן  .ה

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חזור לני  

כתוצאה   לצינור  שנגרמו  נזקים  ויתגלו  במידה  הקבלן.  של  האחריות  תוקף  פגיעת 

הנחת   בביצוע  הקשורות  אחרות  עבודות  כל  או  הצנרת  תשתית  הכנת  עפר,  מעבודות 

הנו הצילום  עלות  הקבלן,  באחריות  אשר  הדורשים הצינור  נזקים   ויתגלו  במידה  סף, 

 תיקון, תחול על הקבלן.  

הקבלן.   של  חשבונו  על  המזמין  ו/או  המזמין,  דרישת  לפי  הקבלן  ע"י  יתוקנו  המפגעים 

 בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. 

 כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 תאי ביקורת  57.07

 .1205ות"י  658כל תאי הביקורת מחוליות בטון טרומי לת"י 

חיבור הצינורות לתא יהיה באמצעות מחבר שוחה דוגמת "איטוביב" או מופת חדירה מיוחדת  

יהיו    PVCעשויה   הביקורת  לתאי  מעל  והמכסים  התקרות  וביוב.  מים  תאגיד  דרישות  לפי 

לדר ויתאימו  בטון  עטופים  יציקה  מברזל  ב.ב.  ת"י  טרומיים  כניסת  489ישות  במקומות   :

 טון. 12.5 –טון במקומות ללא תנועת רכב  40 –רכב/חניה 

בשטח עם אבן משתלבת ו/או גרנוליט ו/או לפי דרישות מתכנן פיתוח יותקנו מכסים כפולים  

 עם מילוי זהה למילוי השטח.

 

 הערה:

בנוסף לעבודה עם התוכניות, המפרטים,, הגדרת הסעיפים בספריית הכמויות על הקבלן לבקר בשטח  

הקיימים   וביוב  המים  לקוי  להתייחס  יש  כן,  כמו  באתר.  ושיפוע  מיקום  הקרקע,  סוג  את  ולבדוק 

 ומתוכננים בשטח.  

 לתשומת לבו של הקבלן:  •

אש וכיבוי  ביוב  מים,  הסניטרית,  האינסטלציה  עבודות  למסירה    כל  מושלם  באופן  יבוצעו 

 למזמין/רשות בתפקודם התקין. 

 לא תשולם כל תוספת בגין עבודה במי תהום, שאיבתם וכו'.
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 2ג'  מסמך

 

 מיוחדים  מפרטים 

 

 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממרכז/חוזה 
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 מסמך ד'

 כתב כמויות 
 )בחוברת נפרדת( 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ה' 

 רשימת תכניות 

 



 
 

 

 

 

 

 תכניות קונסטרוקציה:
 
 

 תאריך  סטאטוס הוצאה תוכן גליון  מס' תכנית

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 מיזוג אוויר  תכניות 

 תוכן סטטוס  עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

      

      

      

 



 
 

 

 

 

 

 רשימת תכניות למעליות
 

 מס' תכנית 

 

 סוג/גודל  עדכון אחרון  תאריך תאור

 גיליון 

PDF 

 קנ"מ

PLT 

 קנ"מ

      

 



 
 

 

 

 

 

 תכניות אדריכליות

 שם גליון מספר גליון ק .1.1.1.א מהדורה סטטוס  תאריך עדכון

 סט כללי      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

 

 

 

 חשמל  -תכניות 

 

 תאריך  מהדורה  סטטוס  שם תוכנית  תכנית 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 אינסטלציה  -תכניות 

 

 

 תאריך  מהדורה סטטוס  קנ"מ שם התוכנית  מס' תכנית

      

       

       

       

       



 
 

 

 

 

 

 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

 

  הבניה  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

 

 



 
 

 

 

 

 

 לכבוד 

 ___________  מר

 אזורי  עבודה מפקח

 צפון  אזור

 התעסוקתית   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

 

 

 

 

 


