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 מית                                                      המועצה הדתית  הרבנות המקו                

 

 04/2021לקבלת חוברת מכרז ו לרישום טופס בקשה

 

 שם חברה: ____________________ 

 ___________________ מספר עוסק מורשה/ ח.פ : ___

 רחוב:_______________    מס' ________________ 

 עיר / ישוב : _______________________ 

 ____________   מיקוד : ______________ ת.ד :

 כתובת דוא''ל : ____________________________ 

 כתובת דוא''ל נוספת : ________________________ 

 : ______________________ פקס מספר

 מספר טלפון : _______________________ 

 _______________________ שם איש קשר :  

 מספר נייד איש קשר: _______________________ 

 שם ממלא פרטים : ______________________

 

 תאריך : ____________    חתימה : _____________ 
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   במכרז ואופן הגשת הצעות השתתפות רישום ל
 

 1993  –ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 19המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה   .1

האלקטרונית,   . ההצעות למכרז יוגשו למערכת המכרזים( ובת המכרזים"להלן: "תקנות ח)               
האחרון להגשת ההצעות במכרז. עד המועד                  

 
    Wizbiz דורשת הרשמה מראש במערכת המכרזים האלקטרונית ת במכרזההשתתפו  .2

המציע למלא את טופס הרישום  לצורך הרישום למכרז על( .   "הרישום למכרז" להלן:)
יש למלא את פרטי מורשה החתימה    י המכרז. בטופסלמסמכ 3מכרז, המצורף כנספח אל

הדוא"ל של  ת כתובת זה, לרבובמכרז  מטעם המציע והמוסמך מטעמו להגיש הצעה
  :  לשלוח בדוא"ל לכתובת המורשה כאמור. את טופס הרישום למכרז יש

wizbiz.co.ilsuppliers@. 
 אין צורך בהרשמה נוספת Wizbizבמידה וכבר נרשמתם בעבר למערכת שיש לציין 

 
 הודעת דוא"ל ובה אישור על ביצוע הרישום,  לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע  .3

    ה למערכת והפניה לבחירת סיסמה לצורך כניס
 

 
 לאחר קבלת האישור על ביצוע הרישום על המציע להיכנס לאתר האינטרנט של  .4

     שות שימושלע כדי   /https://secured.wizbiz.co.il  החברה בכתובת              
  לו על יד החברה.צעי הזיהוי שהועמד במערכת, תוך שימוש באמ             

 על המציע לוודא כי בוצע רישום שלו במערכת, ובאחריותו לוודא מספיק זמן מראש כי .5

 הרישום בוצע כהלכה וכי הוא מצליח להיכנס למערכת המכרזים האלקטרונית לשם 
רק מציע שנרשם רשם למכרז, מאחר ולהקדים ולהי . על המציעיםקינה בהעבודה ת  

ל קבל טענה כי בשהגיש את הצעתו במכרז. לא תתמראש יוכל להיכנס למערכת ול  
תקלה טכנית כלשהי, לרבות חוסר זמינות של מרכז התמיכה וההדרכה, נמנע מהמציע     

ולוודא  ום למכרזלמציעים לבצע את הליך הריש מומלץלהגיש את הצעתו במועד.   
מצליחים להיכנס למערכת ולעבוד בה, לפחות שני ימי עבודה טרם המועד הם כי   

להגשת ההצעות.  רוןהאח                       
  

שבחוברת המכרז בהתאם לסדר הקיים  לצורך הגשת ההצעה יש לסרוק את כל המסמכים  .6

חתומים על ידי בעל סמכות לחייב את המציע,  כשהם לרבות כל המפרטים המצורפים

  גודל כל קובץיש  לוודא ש  כי  מובהרטרונית. לקהא  זיםהמכרולטעון אותם לתוך מערכת  

 המקסימלי האפשרי מבחינת המערכת, כת לא יעלה על הגודלשמבקשים להטעין למער

 והגודל של כלל ההצעה הנטענת לתיבה לא יעלה על הגודל המקסימלי האפשרי מבחינת

 המערכת. 

 ראות מציע ליוכל הבסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים האלקטרונית,  .7

    גשה, לרבות מועד ההגשהבמערכת תיבת המכרזים האלקטרונית את הצעתו כפי שהו           
ומספר סידורי הניתן על ידי המערכת. המציע רשאי עד המועד האחרון להגשת ההצעות                

ם כרזילשנות את הצעתו במערכת, אולם עליו להקפיד כי עד מועד סגירת תיבת המ  
מופיעה האסמכתא במערכת על כך.צעתו המתוקנת מוגשת כנדרש ו ונית ההאלקטר               

מובהר, כי חתימתו של המציע, באמצעות מורשה החתימה מטעמו, על הצעתו המוגשת               
      באופן אלקטרוני, מחייבת אותו.           

   
 להגשת ההצעות ון אחר מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד ה .8

    קטרונית. מערכת המכרזים האלתימצאנה במלואן במערכת המכרזים האלקטרונית             
   .תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות             
  מומלץ למציעים להיכנס למערכת המכרזים האלקטרונית זמן מספיק מראש כדי             

mailto:suppliers@wizbiz.co.il
https://secured.wizbiz.co.il/
https://secured.wizbiz.co.il/
https://secured.wizbiz.co.il/
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ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות, לרבות בתחום המחשוב. בהגשת לאחרשלא            

ל הקבצים בתוספת מילוי כתבהכוללת העלאה של כל  -כי לעתים הגשת הצעה  מודגש           
ההצעה, יכולה לערוך מספר שעות, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון ולא להמתין            
במערכת. לשעה האחרונה בהגשת הצעתם            

 
 ונית ולהגשתלצורך קבלת סיוע טכני בכל הקשור לרישום במערכת המכרזים האלקטר  .9

, 8580353-04 מרכז התמיכה וההדרכה בטלפון: ההצעות באמצעותה ניתן לפנות ל                 
          
18:00עד  08:00בימים ראשון עד חמישי בין השעות                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בות בצירוף חותמת ________ ע בראשי תיחתימת המצי  
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 04/2021חים מכרז נספרשימת 
 

 
 

 יש לוודא חתימה וחותמת על כל נספח 
 

 מס' נספח תיאור דף חתום/צורף
     
 1 מסמך א'  הזמנה להציע הצעות  6 

 2 מסמך ב'  תפים תנאי המכרז והוראות למשת  8 

 3 מסמך ג'  הצעת המציע  17 

 4 מסמך ד'  הסכם 22 

    לצורך השתתפות ( נוסח הערבות הבנקאית 1) 48-49 
 במכרז ולהבטחת הצעת המציע      

 ההסכם     ( נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע 2)
 ולתקופת הבדקייה  ולטיב הבנ      

 5 מסמך ה' 

 6 מסמך ו'  פרוטוקול מסירה  50 

 7 מסמך ז'  נספח בטיחות כללי  51 

 8 ' מסמך ח הצהרת בטיחות  65 

   ביטוחי הקבלן ( נוסח לאישור לעריכת1) 57-61 
 ת המוצר" עריכת ביטוח "חבור ח לאישו( נספ2)

 9 מסמך ט' 

 10 י'  מסמך תצהיר בנוגע להעסקת עובדים זרים 62 

 11 מסמך י"א  חוק עבודת הנוער  הוראות נבחרות מתוך 63 

 12 מסמך י"ב  תצהיר בנוגע לחוק שכר מינימום   69 

  מסמך י"ג  ם מוגבלות דמנויות לאנשים עחוק שוויון הזלפי  תצהיר 69 

בות בעניין היעדר ניגוד עניינים ובעניין  והתחייהצהרה  71 
 קרבת משפחה 

  מסמך י"ד 

 13 מסמך כ'  מכרז( פים ל)כולל מפרטים נוספים מצור מפרט טכני 72 

סוף   
 חוברת 

 14 מסמך ל'  כתבי כמויות ומחירים )מחירון( 

 15 מסמך מ'  רשימת תכניות )תוכניות יועצים( 235 

 16 מסמך נ'  דו"ח קרקע  237 

 17 מסמך ס'  דו"ח אקוסטיקה  238 
 18 מסמך ע'  "ח בטיחות וד 239 

 19 מסמך פ'  דו"ח נגישות  240 

 20 מסמך צ' היתר בנייה  מצורף 
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 מסמך א'
 

 גדרה מועצה דתית 
 

 04/2021מכרז  פומבי מס' 
 

 גדרה ית דתמועצה הלבניית בניין 
      

 יע הצעות הזמנה להצ
 

   המועצה הדתית לבניית בניין ( מזמינה בזאת הצעות "ההמועצ")להלן:   גדרההמועצה הדתית 
 "(. יןהבני)להלן: "

 
מסמכי  "   :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

  .  www.gederamd.org ית בכתובתשל המועצה הדת אתר האינטרנט ב עייןניתן ל ."(, המכרז

 

 1-במינימום ג  100ענף  -סיווג קבלני נדרש
 

בלתי מותנית וניתנת  צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,   ,להצעתורף לצ מציעעל ה
מועד מסירת  עד לאשר תימסר   ₪ 150,000בסך של   המועצהלגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית 

יום  עד ל רבות תעמוד בתוקפהעה .לתיבת המכרזים במועצה הדתית גדרה)ערבות בלבד( המסמכים
 15.12.2022שי  כ"א בכסלו יחמ

 

נות עליו  לשטח ולראות את המגרש שמיועד להיב   מי שמעוניין להגיע -םלא יתקיים סיור קבלני
 088592625צור קשר במספר מוזמן להבניין 

 
טופס מצורף ושליחתו למייל  לאחר מילוי  מכרזים      WIZBIZממערכת  קבל  ניתן ל  חומר המכרזאת  

 uppliers@wizbiz.co.ils   

באמצעות    להגישש  חתומים יה ומצורפים  ז לרבות כל המסמכים הטפסי המכרההצעה הכוללת    תא

ב  חשב מערכת המכרזים הממו  ומסמכי   , WIZBIZת  בנספח  להנחיות המפורטות בהמשך  בהתאם 

 .בצהריים 12:000בשעה   ב"ו באב התשפ" כ 23.08.2022 שלישי לא יאוחר מיום  המכרז,

 

 

 
 

 המכרז.   במסמכיצויות פות מ ורטות נוסהוראות מפ
 
 
 
 
 
 

    
 י שלמה תנעמ               

גדרה  המועצה הדתית יו"ר                                                                                                                

http://www.gederamd.org/
mailto:suppliers@wizbiz.co.il
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 רשימת מתכננים/יועצים 
 

 ייל מ -אי  קס פ  טל'  רפרנט  שם משרד  מקצוע 
ים  רמון אדריכל ת אדריכלו 

 "מ עב
 

 עי רמוןור
 אלי ויסברג

 נתנאל

0522901979  s.comramon@ramonarchitect 

narchitects.comoffice@ramo 

 AM קונסטרוקציה 
PROJECTS 

 omprojects.c-G@amGILEN  0523338924 ה עזריגיל 

 maya@esafety.co.il  0506681143 אביחי אביחי טלציה נס אי 

avihai840@gmail.com 
חשמל  
 ורת ותקש 

  088530750 ןיפית ליברמ מן יצמן ליברו
g@gmail.coml.enmail.V 

מילנר   אהרון אוויר וג מיז 
 הנדסה  

  544800632 אהרון 
eng@gmail.comharonm.A 

רת ודוד  פא אפרת ודוד מנור  פיתוח 
 נור מ

4405848-058 

08-9478088 

MAIL.CO.LAND@GR.ARCMANO

M 
 

 maya@esafety.co.il 077-4701647 050-7753215 ה,בן אימ מן בטיחות דלאי בטיחות 

omail.cavihai840@gm 
   ד מוד

 רוןפוקס א
 

08-9460147 1479460-08  
י  רותא שיח.ל. ל ופיקוח הו ני 

ובניה  הנדסה 
 בע"מ 

  י כבהאסנחו
0504257564 

 

la@handasa.ltdh 
עריכת מסמכי  

 מכרז | כמאי 
י  ח.ל.א שירות

בניה  הנדסה ו
 בע"מ 

  חוסני כבהא
0504257564 

 

andasa.ltdla@hh 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ramon@ramonarchitects.com
mailto:office@ramonarchitects.com
mailto:GILENG@am-projects.com
mailto:maya@esafety.co.il
mailto:avihai840@gmail.com
mailto:Vl.mail.eng@gmail.com
mailto:Aharonm.eng@gmail.com
mailto:MANOR.ARC.LAND@GMAIL.COM
mailto:MANOR.ARC.LAND@GMAIL.COM
mailto:maya@esafety.co.il
mailto:avihai840@gmail.com
mailto:hla@handasa.ltd
mailto:hla@handasa.ltd
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 מסמך ב'
 
 

 גדרההמועצה הדתית 
 

 1202/40מכרז  פומבי מס' 
 

 מועצה דתית גדרהלבניית בניין 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
  

 כללי 

מועצה הדתית   ית בנייןנילב  ת מחירוהצע  מזמינה בזאת( "ההמועצ)להלן: "  גדרההמועצה הדתית 
   ."( יןני בהלהלן: ")  גדרה

 

יחד ולחוד, ב יקראו להלן לתי נפרד מהמכרז ומטה, מהווים חלק בים ט רהמפו םהמסמכי .1
 ":מסמכי המכרז"

 להציע הצעות;הזמנה  – מסמך א' .א

 ; תנאי המכרז והוראות למשתתפים – מסמך ב' .ב

 ; הצעת המציע – מסמך ג' .ג

 ;הסכם – מסמך ד' .ד

  ולהבטחת הצעתרז  במכ אית לצורך השתתפותערבות הבנק( נוסח ה1)  – 'מסמך ה .ה
 ; המציע

בנייה ההסכם ולטיב הקאית להבטחת ביצוע ( נוסח הערבות הבנ2) 

 ; ולתקופת הבדק 

 ;פרוטוקול מסירה  – מסמך ו' .ו

 ; נספח בטיחות כללי  – מסמך ז' .ז

  ;הצהרת בטיחות  – מסמך ח' .ח

 ;  ןקבלריכת ביטוחי הנוסח לאישור לע( 1) –מסמך ט'  .ט

 ות המוצר";בח"טוח  יאישור עריכת בל ספח( נ2)                          

 ; תצהיר בנוגע להעסקת עובדים זרים – מסמך י' .י

 הוראות נבחרות מתוך חוק עבודת הנוער.  –מסמך י"א  .יא

 תצהיר בנוגע לחוק שכר מינימום .  – מסמך  י"ב .יב

 עם מוגבלות דמנויות לאנשים חוק שוויון הזלפי  תצהיר  -מסמך י"ג  . יג

 פחה ן קרבת מש ובעניי  ענייניםניגוד  ין היעדרבות בעניוהתחיי הצהרה  -ך י"דמסמ .יד

 )כולל מפרטי יועצים  מפרט טכני – כ'מך סמ .כ

 ...אינסטלציה,קונסט',חשמל,פיתוח                                   

 ומחירים )מחירון( מויות  כתבי כ --ל'  מךמס .ל

 ועצים( יות י )תוכנתכניות  רשימת – מ'מסמך  .מ

 דו"ח קרקע  – 'ך נמסמ                  .נ                              
 קה דו"ח אקוסטי -- מסמך ס'ס.                                       

 ות  דו"ח בטיח– ע' מךמסע.                                        
 ות דו"ח נגיש  – מסמך פ'פ.                                              

 בניה   היתר – מסמך צ'       צ.                                         
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בתאריך שיקבע ע"י  והתוכניות  עבודות עפ"י המפרט הטכניהקבלן הזוכה יתחיל בביצוע ה .2

די יום ביומו  רציפות ומויבצען ב חלת עבודה",הת  "צושתקרא  תבבכ ה בהורא  "יו"ר המועצה"
מרים  כלים והחואדם,הציוד, ה עה ובמלוא כוחשנקב  תקופההדרוש להשלמתן תוך הובקצב 

  _____6______ בתוך ים את ביצוע העבודות י רצון המנהל והמפקח, ויס הדרושים ולשביעות
 .  מפרטים הטכנייםבוהמכרז בכלל  י  מכ בהתאם לאמור במסוהכל ממועד מתן הצו,  חודשים

והחתומים יש לסרוק  מצורפים  ז לרבות כל המסמכים ה טפסי המכרההצעה הכוללת    תא .3

אולטע  למערון  החתום  הקובץ  מיוםחיאולא    ,מכרזים   WIZBIZכת  ת    23.08.2022  ר 

 . בצהריים 12:000בשעה  ב"ו באב התשפ" כ שלישי 

לשטח ולראות את המגרש שמיועד    מי שמעוניין להגיע -םלא יתקיים סיור קבלני .4
 088592625להיבנות עליו הבניין מוזמן לצור קשר במספר 

 כדין.  מסף מע" תוו י  לסכום המוצע  .5

לסלק את   מועצה הרשאית   תהא כי המכרז,סכם ו/או מסמיסודית של ההל הפרה  ה שבמקר .6
, לפי  עמהמט  באמצעות אחר חלקן באמצעות  עבודות או ע הלבצת ועבודו אתר ה הקבלן מל  ש ידו

עיכבון ו/או   כל טענה או תביעה או זכות מועצההזוכה לא תהיה כלפי ה יעמצ. לראות עיניה
ההסכם ו/או   י" התחייבויותיו עפת את יסודיזוכה הפר הפרה יע מקרה בו מצ  פיצוי בגין זכות

המכרז כאמור לעיל    ו/או מסמכים  ה עפ"י ההסכמימשה זכויותי  צהמועמסמכי המכרז וה
 . במועד ובאופן הנדרשהמועצה בהתאם לדרישות ודות ע העב צידו מתחייב לבצכה מהזו ולהלן.

ולאחר   הבנייןבניית   גיןא וסופי במל תשלום הוו מה סכום ההצעה של המציעמובהר בזאת, כי  .7
ל  צאות מכל ההואת כ ,  רבותים לעניין ולרכ הצמכלול השיקולים   ריך מראש את עה   מציעשה

בגין תקופת האחריות לטיב   ת וכןעבודו הכרוכות בביצוע ה ו  ו, המוטלות עלימין וסוג שהוא
,  הסכםיע נשוא ההמצ , ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות כמפורט בהסכם העבודהותקינות 

ל  ת התכנון וכ ביטוחים, עבודו, בלות, כלי עבודהב, חומרים, הוכר אדם, ציוד, כלי ת כוח לרבו

ת לצורך חייבות המת ההתאמו   והיטלים, ים  מס , רישוי והיתרים,באם ישנן ,וך בהןהכר
 . , וכיוב'ו/או כולה  התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות

 . ובמפרטים  סכםוסח ההלהתקשרות מפורטים בנ חס יתר התנאים וההוראות בי .8

, המציע מצהיר  רכתלמעבמסגרת הצעת המציע לצרף את תוכניות המכרז  ות ולא ניתן יה .9
, שקרא ועיין בכל התוכניות של כלל יועצי ת המחיר שהינו מגישבחתימת ידו על הצע

לחתום על אותן יב מויות והתוכניות והוא אכן מתחיוהצעתו ניתנה על בסיס כתב הכהפרויקט 
אחר שיוכרז עליו כקבלן זוכה, לא עשה זאת רואים אחרת ל הית משלימות או כל תוכנתוכני
   .שהוא פסול ואינו עומד בתנאי המכרזבזה 

 

 ותנאי סף כשירויות המציע

 ם המפורטים להלן: ם את כל התנאיעים הממלאיבמכרז מצי  תףשתלהרשאים  .10

  "מודת מס הכנסה ומעי חשבונות לפי פק ר ספל ה ומנ ערך מוסףלפי חוק מס  עוסק מורשה  .10.1
 . אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה לעוב

ם לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ורים הנדרשיבעל כל האיש .10.2
 "(. ק העסקאותוח)להלן: "  1967 –התשל"ו חובות מס(,  וםשלות

 ,הנדסה בנאיותקבלנים לעבודות   םשורי לחוקלנים בהתאם  רשם הקב רשום אצלקבלן  .10.3
   1-ג בסיווג מינימאלי  100בענף בניה  ותקנותיו  1969 –תשכ"ט 
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 במועד הגשת ההצעות למכרז( לכל הפחות שנים לפחות )המסתיימות   5ל  סיון שבעל ני .10.4

תחום יים בציבורפרויקטים  2לפחות  השלים  ביצע ו אשר ציבורית  בניהצוע עבודות  ביב
ימום שתי  מינ  ף וציר מ()כולל מע" מל"ש  2.5לפחות בהיקף של  ודהכשכל עב הבניה 

 המלצות מאותם גופים 

 בה ם אינו חוקבלניסיור -קבלניםסיור תתף בהש .10.5

 . להשתתפות במכרזערבות בנקאית צירף  .10.6

חייבת ההצעה לפרט את כל המציעים. על כל מציע    ,תףמציעים במשו פרהוגשה הצעה ע"י מס .11
עומד  ונ די במציע שותף אחד שאי .ולהלן   פורטים לעילהמ  שותף להצעה לעמוד בכל התנאים

 . כלל ון בהלא לדעת המציעים במשותף וצמו בתנאים הנ"ל כדי לפסול הצבע

 הבהרות ושאלות

  לבצע הקבלןע העבודה שעל וההיקף של ביצואת האופי, הטיב  מסמכי המכרז מטרתם לתאר  .12
ו/או  , שגיאהה, תירס.  המכרזכי וכן התחייבויותיו ומערכת היחסים המשפטית הנובעת ממסמ

 בכתב המועצה הדתית ת לבוכל הסתייגות תובא לתשומ כי המכרזמסאי התאמה בין מ
לפני   בדיוק 14:00בשעה  ב "באב התשפ כ"א  08.202218. חמישימיום , לא יאוחר שית רה איובמסי

המשתתפים במכרז בכתב, ותהא   לכל תשלחהמועצה בת להגשת הצעות. תשושנקבע המועד 
   .סופית

  בתכוביו"ר המועצה מלבד  רגורם אח ו/או ע"י  "פבע כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו .13
תשובות ו/או   מך על ו הסתבהצעת  מפי המציע, כילא תשמע טענה   המועצה.יבו את לא יחי

או   יו"ר המועצהה נתנו ע"י  , אלא אם אלהעצמוהניתנו או נעשו על ידי שהבהרות ו/או תיקונים 
 .  לעילבכתב, כאמור  ממי שמונה מטעמו 

ת  ה לא יזכו אאי קבלת וא או ממי שמונה מטעמו  מועצהר היו"ובה מצד התשאיחור בקבלת  .14

לשהיא מצד ועדת המכרזים ודין  בות כ להתחשועד להגשת הצעתו או המציע בהארכת המ 
 כל דבר.  הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת ל

ל  מיוזמתו לתקן ו/או לשנות ו/או לעדכן כ  יו"ר המועצהמוסמך  באמור לעיל,  לפגוע מבלי  .15
  בכתב לכל מיעל כך תינתן ודעה במכרז, וה ליתן הבהרות לאמורוכן ת המכרז וראה מהוראוה

 . זהמכרמסמכי  שרכש את 

תי  לבזה, יהוו חלק  בפרקשניתנו כאמור וכיו"ב תיקונים  ההבהרות, התשובות,  ר, כי כל הבהמו .16
 ממסמכי המכרז.  נפרד 

י המכרז שור שכל פרטוא כמוהם כהצהרה והשתתפותו של המציע במכרז, הצעה שהוגשה .17
 , לרבות המפרטיםבחן את כל מסמכי המכרזיע וכי  רים למצי הנ ם ומכרז ידועיומסמכי ה

ין ויודע  העבודות, מב  מקום, ביקר ובדק את / הסכם  הסכםכתב הכמויות וה ,עבודהצוע הלבי

ודות ומסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת התנאים הנדרשים לביצוע העב כלאת 
גולות המקצועיות ורים והסשי את כל הידיעות, הכ   יעמציש ל יכ וה כהצהרה כמ  ההצעה

כי הוא מסוגל  ו  ,במסמכי המכרזכרז כמפורט וא המות נשכל העבוד  שים לביצועאחרות הנדרוה
 הכל כמפורט במסמכי המכרז.    –וא המכרז את העבודות נש מכל בחינה שהיא לבצע 

רבות  סמכיו, לרז, על מכל תנאי המכש להגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מרא .18

 וספת.  שינוי ו/או ת  בלא כל לכ ה, והסכםה
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תבססת על חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק,  עה המם תבי לא תתקבל שות ההצעה אחרי הגש .19

,  ו/או מסמכיהםשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם  ו או לפרטים כלטעות בקשר לפרט כלשה
 ואן. העבודות במל וע  וההצעה תיחשב ככוללת כל הדרוש לביצ

 

 הצעות שתהג

על    ולחתוםהצעתו ע למלא על המציפסים המצורפים למכרז.  ורק על הט הצעה תוגש אך .20
ת ויסמן בראשי  , המפרט הטכני וכתבי הכמויו(, טופס הצעתו )על גבי טופס ההצעההסכם ה

ם  כשההעותקים יש לסרוק את כל דף של מסמכי המכרז.  ובצירוף חותמת,   תיבות של חתימתו
 .בהתאם לדרישות המכרז  סמכים הנדרשיםמההמציע ובצירוף כל    די י ל עכנדרש תומים ח

המכר  תא .21 לרבות טפסי  המס  ז  הכל  לסרוק  מצורפים  מכים  יש  ולהגיש  והחתומים 

 ב "ו באב התשפ "כ   23.08.2022  שלישי   לא יאוחר מיום WIZBIZ במערכת הממוחשבת  

 יים הר בצ 12:000בשעה 

 זוכה כהצעה תוכרז שהצעתו הקבלן די ל יתוכניות העבודה ייחתמו ע

 

 עות בדואר.  צה  אין לשלוח .22

יום מהמועד   90פותיה למשך  פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרו בתוקפה על כל כל הצעה תעמוד .23
  ספת כפילתקופה נו מציע להאריכה ת לדרוש מהתהיה רשאי המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

הבטחת  י המציע להניתנת ע"רבות  קף העתו ת ך, על חשבונו, אובכלל זה להארי  ההמועצשתורה 
 כן.    ו, והמציע חייב יהיה לעשותתצע קיום ה

 הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על וק ו/או לתקן ו/או לשנות  ציע למחאסור למ .24

או תוספת  ן קו תי,  י, מחיקהכל שינורשאית לראות ב המועצהתנאי המכרז. או תנאי כלשהו מ
 עתו. סול את הצהמכרז ולפתנאי ציע מהמ  משום הסתייגות ור כאמ

 המכרז: הכלולים בחוברתבנוסף למסמכים   רף להצעתו,צי  כל מציע .25

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד   .25.1
 ו מנהל ספרים כחוק. השומה כי הינ

   ד השומה.קור מטעם פקיי מס במאישור על ניכו .25.2

 הנ"ל.  תעסקאו ק השים לפי חום הנדרהאשורי .25.3

יווג  ס ו   100בניה  נף בע ו רשום אצל רשם הקבלניםת יושור רשם הקבלנים על ה יאהעתק  .25.4

 לפחות.  1-גכספי 

  יל.לע  14.4בסעיף   ידתו של המציע בתנאי הסף המפורטעל עמ  אסמכתאות המעידות .25.5
ג הפריט  וסו של כל עבודה,היקפה הכספי  בוצעו, בהמלצות יש לפרט את העבודות ש

ספרי הטלפונים שלהם מו פרט אנשי קשר. כן יש לכל עבודה מסגרתצעו ב שבופריטים /
 מציע את העבודות. ם ביצע הפים עבורד מהגובכל אח

ות לא תידון הצעה שלא תצורף לה ערב כמפורט להלן.להשתתפות במכרז, ערבות בנקאית   .25.6
 . כלל
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ום  וחת מקורי ות ואישור סמכי ההתאגדשל מ צילוםסף בנו  יצרף,  דשהינו תאגימציע  .25.7

ע"י האנשים על כך כי ההצעה חתומה ו ידגתאעל בעלי השליטה ב  ידאגהתד או רו"ח ו"מע
,  בחתימתם על מסמכי המכרז התאגיד ולחייב את  התאגיד סמכים לחתום בשם המו

 לרבות ציון הרכב החתימות.

רשאי לצרף הוא נשוא המכרז, צוע העבודות יות לביככל שיש בידי המציע המלצות רלבנט  .25.8
 לבחירת ההצעה הזוכה.  הלי בהן בין שיקו ת להתחשבתהא רשאי ועצהמהו, ו אל המלצות

 רפים למכרז, ככל  שנדרשים.  ל פי המפרטים המצום הנדרשים עמכיהמס .25.9

ת הזכות, לפי שיקול דעתה  לעצמה אשומרת  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .26
חסר  לים מידע ז להשלמכר עותלאחר הגשת ההצ  , בנפרד ד מהמציעיםלדרוש מכל אחבלעדי,  ה

מידתו של המציע ו/או מי  ע לצורך בחינת  ים, בין היתרדקלרטיבי ורים  ש איהמלצות ו/או ו/או  
עמד לצרכי  וכן לצורך בחינת התאמתו של מו לעיל 14מו בתנאי הסף שפורטו בסעיף מטע

 והתחייבויותיה.  המועצה

לי תוקף  ל הינם בע דלעי ורטיםהמפשורים / התעודות ל מקרה בו האיבכ כי ,שר במפורכן מובה .27
/  הסכםכל תקופת ה ההצעה וכן במשךלו יהיו תקפים במועד הגשת  א י וגבל, נדרש כמ

 ן.  י ההארכה, לפי העני

 -אופן הגשת ההצעה .28

י מנהל  על בסיס חישוב כמויות שנערך על ידכתב הכמויות המצורף למכרז זה הוא 
 תכנון הפרויקט.שנטלו חלק בעצים והיו הפרויקט

טים מהות סעיפי הביצוע הרלוונ   תא  ם באופן כללייצוע מראיוכניות הבות ותהכמויב תכ
 העבודות שאמור הקבלן לבצע.לכל סוג  מ

על כמות   חישוב הכמויות נעשה על בסיס תוכניות הביצוע, הוא לצורך אינדיקציה
הביצוע ואת  כמות שמתארים את יעים סעיפים יות מופהביצוע בפועל, בכתב הכמו

 .אותו סעיףסעיף וסך לכל   חידה הי  מחירי

הנחה שניתנת על ת ה, אהמיועד לכך כמויות במקוםום בסוף כתב השלרעל המשתתף  
 ידו למחיר הפאושאלי. 

ות שיעשה על  וב הכמוילפי חיש באחריות הקבלן המשתתף לוודא  את הכמות בפועל
 ו.ידו ובאחריות

וע של  הביצ היקף לכלמחיר פאושאלי  נוהי ההנחה בל לאחר ופי שיתקר הסהמחי
 רטיםהתוכניות והמפ כל מה שנדרש בכתב הכמויות,לם ח והכול בהתאנה והפיתוהמב

וכל הנחיה אחרת גם אם לא צוינה בתוכניות ובכתב הכמויות מאת היועצים/כיבוי  
 למבנה אכלוסוקבלת טופס  ור סופינון והבניה או כל גוף אחר עד לאישאש/וועדת התכ

ת  וריבנה הינו באחאכלוס למ וטופס 4ס ת טופך קבלהליפורשות שכל תר בממובה
 הקבלן ועל חשבונו 

 עה: על ההצחתימה  .29

על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו מספר הזהות שלו, ויצרף את שהוגשה  הצעה .29.1
 חתימתו.
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שם מכים לחתום בהשותפים המוסצעה כל על ידי שותפות, יחתמו על ההוגשה ה שהצעה  .29.2

שותפות. כן  הת ובצרוף חותמ וכתובתם,  פרי זהותםא, מסם המלשמ שותפות, תוך ציוןה
 שם השותפות ותעודת רישום השותפות. זכות החתימה ב תצורף הוכחה על

מכים בשם התאגיד  ע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסשהוגשה הצעה  .29.3
כמו  ד.  צרוף חותמת התאגים שלו ובפר הרישואגיד ומסת התא, כתוב תוך ציון שמם המל

   ד והוכחה על רישום התאגיד.יאג חתימה בשם התעל זכות ה רף הוכחה ן תצוכ

ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד  שהוגשה הצעה  .29.4
 המורשים ובשםשותפים ה, יחתמו על ההצעה, בשם כל אחד מהלשם ביצוע העבודה הנדונ 

ל  הנ"ל כחוק, עהשותפות   ת על קיוםתאימו חות מהוכ המוסמכים בצרוף   יגיההשותפות, נצ
 על זכות החתימה של נציגי השותפות.ההצעה המוגשת ו ידת האחריות של שותף לגבי מ

נאמן למקור חתום על    כל מסמך שיצורף להוכחה, כאמור לעיל, יהיה מקורי ו/או מסמך .29.5

 ת. מקורי בחותמתו שיוןרי מספרעם   ידי עו"ד

 

 רזבמכלהשתתפות   בנקאיתערבות 

₪, ( אלף   מאה וחמישים לים:י₪ )במ 150,000ך נקאית בסצרף להצעתו ערבות בייע צמה .30
 ( למסמכי המכרז.  1נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה) 15.12.2022 ליוםעד תוקפה וד בשתעמ

י הלשכה המרכזית  ע" לצרכן המתפרסםחירים מדד המיהא צמוד ל סכום הערבות .31
  ההצעות למכרזן הידוע ביום הגשת  האחרו  המדדהמדד הבסיסי יהיה שכלסטטיסטיקה, 

 ע"פ דין. לת ככל שנדרש  יעל הערבות להיות חתומה ומבו .32

ית של  צדד-הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .33
 טעמה. מי מ  ו/או  המועצה

קבע  תמי שעם   הסכםה, לאחר שיחתם  סרומ שתוחזר להם הערבות זכו במכרז, לא מציעים ש .34
 ה. כזוכ המועצה

עד   המועצהע"פ דרישתה של   יל, על חשבונו,ך את תוקף הערבות לעלהאריב ייהמציע מתח .35
 שיבחר סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.

 אי מילוי תנאי ההצעה.   גיןוסכמים מראש בעים ומים קבוישמש פיצוי סכום הערבות .36

משיים המם  קייע, בגין הנזלתבוע פיצויים מהמצ צהועמהות ות לא יפגע בזכהערב  חילוט
 עה.  קב אי קיום ההצשיגרמו על ידו, ע

בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות   ,יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .37
 המכרז. מסמכי ( ל2ה) בנוסח מסמך סכם ה ה כרז זה לפי תנאי נשוא מ

 ם יכבחירת הזוכה/הזו

, מכרזב מציעה של ו זכיית טל אתבלם להוראות ההסכם, בהתא ,ל עתבכרשאית מועצה ה .38
,  ו/או במסמכי המכרז  ור בהסכםחייבויותיו הפרה יסודית כאמהתפר המציע את  במקרה בו ה

די  ל י שלב בו הופסקו עו מהו/א  ודות, מתחילתן ולהציע את העבלסלק את ידו של הזוכה 
 לכל מציע אחר – המועצה
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בגין כל   ביעהת ותו/או זכ ביעהכל תו/או לזוכה יע א למצ הלא תאמור לעיל, כרז המכ בוטל .39

מין וסוג ולא   לא יהיה זכאי לפיצוי מכלו/או הזוכה אמור, המציע יגרם לו נזק כ פיצוי אף אם
  המכרז תשקול  של טול מוחלטבנסיבות בי. מועצהלם המציע לתשלום אשר שיייערך כל שינוי ב 

ת עבור רכישצה מועששולם על ידו ל המחיר החזרזוכה באו ה/ המציע ו לזכות את  מועצהה
 מכרז.  מכי המס

 ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  גבוהההת ההצעה ת לקבל אבמתחייאינה מועצה  ה .40

ו, אפשרויותיו  והבהרות בדבר הצעת שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים  מועצה ל .41
כשירותו, נסיונו,   הוכחתלים   לצות ומסמכים נוספמהונסיונו המקצועי, לרבות הצגת  ותפי הכס

להמציא הפרטים וההבהרות    מציע יהיה חייבכולת האשראי וכיו"ב, והי ן,מו אפשרויות המי
להסיק    מועצהבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית השנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הס

   פסול את ההצעה.ף ליניה ואת לפי ראות עמסקנו

  בהתאם לשיקול עם המציעים האחריםו/או   מציעלנהל מו"מ עם הית א שתהא רמועצה  ה .42
 ה. עתד

ביכולתו של המציע, בחוסנו   ב, בין היתר,רשאית להתחש צהמועבקביעת הזוכה תהא ה .43
לבצע את  בכישוריו של המציעהכלכלי, בהמלצות רלבנטיות לביצוע העבודות, בנסיונו ו 

ציג ו/או  יע לה צש המך או פרט אחר שנדרמסמעולה,  ובמחיר הצעתו, ובכל מ  יבבטהעבודות 
תהיה רשאית   מועצההלעיל יצוין כי תיו. מבלי לגרוע מהאמור  וראהותנאי המכרז ולמלא ע"פ 

הקודם עמו,  לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה 
 כזה.    אם היה

 ם הסכהחתימה על ה

זירו  מסמך ד' ולהחומסומן כ  רזכמי המסמכהמצורף לההסכם  לחתום עלהזוכה במכרז יידרש   .44

   מכרז.ר זכייתו בלזוכה בדב  צהועהמ ימים מתאריך הודעת   7תוך ב ,מועצהל

ל  שהוסמך עו/או מי יו"ר המועצה  ב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע ע"י הזוכה יחוי .45
 . הסכםלת עבודה כמפורט ב התחבהתאם לצו ראה בכתב ידו בהו

לעיל(    45 יף )כמפורט בסע על ידו   חתימת ההסכםועד מעד ל  מועצהלהמציא ל  כהוזעל ה .46
 אישורים כדלקמן: 

על עריכת הבטוחים  מוכרת וידועה בישראל בטוח חברת מאת   םאשור חתו .א
 .ים )מסמך ט'(אישור על קיום בטוח  על פי נוסחבהסכם כנדרש 

  חברהחות ביט הב ומאושרת על ידי הממונה על ידובטיחות חתומה על  רת הצה .ב
 הבטיחות )מסמך ח'(. צהרת הוסח על פי נ

ם, בהתאם לנוסח  חוק עובדים זריי עורך דין , לפי ת על ידומ מאתצהיר חתום  .ג
 מסמך י' למסמכי המכרז 

ם, בהתאם לנוסח  תצהיר חתום מאומת על ידי עורך דין, לפי חוק שכר מינימו .ד
   למסמכי המכרז 'מך יבמס

 

 ית אוטונומ ערבות בנקאיתו, ד על יבמעמד חתימת ההסכם  מועצהעל הזוכה להמציא לבנוסף  .47
התחייבויותיו של המציע עפ"י   לוימי להבטחת  ע"מ(מערך סכום הזכייה) כולל מ 10%בסך של  
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  ולרבות ערבות לטיב  נשוא המכרז ביצוע העבודות לרבות הבטחת  ההסכם ומסמכי המכרז

  בנוסח תהיההערבות  האחריות. תפולרבות בתקו  נשוא המכרזבודות עה וע החומרים ורמת ביצ
תה של  להנחת דע ריות,לטיב ולאח  ערבות לביצועה  רתסי. עם מהמכרז   למסמכי (2מסמך ה')

הערבות תהיה בתוקף למשך   .שהפקיד לשם השתתפות במכרזתוחזר לזוכה הערבות , המועצה
ם. ערבות זו תשמש להבטחת  דשיחו  ישהתוספת ש אחריות ובותקופת ה  הסכםפת הכל תקו

 .  כםס הבקשר לביצוע ה ציע ו המא ו/ ן ייבויותיו של הקבלחתה

רסם ע"י הלשכה  חירים לצרכן המתפצמוד למדד המ א יהלביצוע טיב ואחריות ת ורב העסכום  .48
הגשת ההצעות  יום הידוע ב  האחרון  המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד

 ין.  חתומה ומבוילת כדות  על הערבות להימכרז. ל

צדדית  -יה חדניפ  ילוט על פילחניתנת על פי תנאיה נית ו תי מו אוטונומית, בלת יההת הערבות  .49
 ה.מטעמ ו/או מי   המועצה של 

זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא עשה כן כאמור לעיל, ו/או שסרב להפקיד הערבות  .50
כמפורט לעיל ו/או שלא  םחיטואישור על קיום בי עיל, או שלא המציאלביצוע כאמור ל 

א צי המת, ו/או שלא י הממונה על הבטיחורת ע" שומאוהרת בטיחות חתומה צההמציא 
י חוק שכר מינימום כנדרש, ו/או שלא המציא די עורך דין לפתצהיר חתום ומאומת על י

ציע שסרב  זרים כנדרש וכן מ ן לפי חוק עובדיםתצהיר חתום ומאומת על ידי עורך די
  צהעהמו כאמור לעיל, תהא  הצעהמוערבות להשתתפות לפי דרישת ה ף וקלהאריך ת 

 מראש  ומוערך מוסכםפיצוי קבוע, מכרז כב ותבות להשתתפער רשאית לחלט את סכום ה
בויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז, יבגין אי קיום ההתחיהוכחת נזק  לאל

על פי כל    המועצהרוע מזכויות לג  , וזאת מבלי המועצה םמי מטעאו  המועצה על פי הודעת
 ן.  יד

כנגד   המועצהלרשות    דועמות או סעד שיכדי לפגוע בכל זכלעיל ר  ובאמ אין מובהר, כי  .50.1

הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו  ב עקו/או המציע   הזוכה
 למכרז.

  מראש או אחרת,  תראהאו הלתת כל הודעה רשאית, מבלי  המועצהכמו כן, תהא  .50.2
לא תהיה כל טענה  זוכה לדי.  י שיקול דעתה הבלעפלר בהסכם עם מציע אחר וזאת  תקשלה
 במקומו.  יע אחרעם מצ המועצה ללפיצוי עקב התקשרותה ש ות זכו או תביעה ו/א ו/

יהיה  –בנסיבות הנ"ל עם מציע אחר  המועצההתקשרה  בנוסף לאמור לעיל, במקרה בו  .50.3
ו  הצעת  לבין המועצהעה שנבחרה על ידי  ההצאת ההפרש בין    מועצהחייב לשלם להזוכה  
 פורט לעיל.  כמו לט הערבות  שחו  רך זה להשתמש בכספית לצוירשא המועצההוא, ו 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום  המועצהחרה על ידי שנב שבין ההצעההיה ההפרש  .50.4
תהא רשאית לחלט  המועצהכם מראש, והערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוס

תהא רשאית    עצהוהמ י הסר ספק, יובהר כ ןע ה. למות להשתתפות במכרז במלואערבאת ה
יע אחר לא תתקשר עם מצ במלואה גם במקרה בו  מכרזב ותערבות להשתתפלחלט את ה

 במקום הזוכה. 

 

 הסבת ההסכם, העברת זכויות 
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ל  ו ככולו או מקצתו, א ,ם"י ההסככויותיו עפו/או את ז ההסכםלא יסב ולא יעביר את   הזוכה .51

תחילה   עקיפין, פרט אם קבלאו ב  ןישרי ות על פיו לאחר במ ביאו התחי/טובת הנאה על פיו ו 
 . המועצהמאת   ומראש כתבב  כךל הסכמה

  - לפי הסכם זה   המועצהא מיכלשה זכותזכאי להמחות את זכותו לקבלת  לא יהיההזוכה   .52
 . המועצהמטעם  לכך בכתב מה הסכמראש לאחר, אלא אם קיבל 

או    ויותכזחות , לרבות סירוב להמהז לבקשות הזוכה בעניין ית לסרב  רשא תהא   המועצה .53
בר הגדלת  לרבות תנאים בדפי שיקול דעתה הבלעדי, ל  להו בתנאים שייראהתניית ההמחאה 

 קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.   המציע ו/או  ערבות הקבלן או

  צההמוערכוש  – המכרזמסמכי 

טרת מ ים ללמציעוהם נמסרים  ,י וקניינה הבלעד  המועצהל כושה שם רהינהמכרז  מסמכי  .54

ותם ולא  תיק א לא יעהמכרז  ל מסמכי . מקברתאחשום מטרה א לול  למכרזהצעות הגשת 
לא יאוחר מאשר המועד האחרון  מועצה הגשת הצעתו, ויחזירם לשתמש בהם אלא למטרת  י

ללא קשר לחובתו לשלם  לאוובין אם   מועצהצעה לוזאת בין שהגיש ה   –להגשת ההצעות 
 למציעים.  יר הזכויות במסמכיםלהעב   רכאמומכים ואין בתשלום ס מבעבור ה

 .  הסכם, תכרענה הוראות ההסכםראות הסמך זה לבין הומקרה של סתירה בין הוראות מל בכ .55

            

 

 

 

 

           
         _________________ 

 שלמה תנעמי                     
 יו"ר המועצה הדתית גדרה          
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 'ג מסמך

 

 

 הצעת המציע
 בודלכ

 גדרה  הדתית  ועצהמה

 

 נ.,ג.א.

 
 04/2021פומבי מס'   רזמכהנדון: 

 

 דתיתצה ההמועבניין  ייתלבנ

 

  _____________________________________ח"פ / ]שם מלא ומספר זהותאני/נו הח"מ  .1
  לביצוע  ונ והנני/נו מגיש/ים בזאת הצעתי/רז מסמכי המכיון את כל ראתי/נו בע ים כי קמצהיר/

   .  .נייןעבודות הב

ההצעה  ו  ה הצעתי/נווו מההמועצה הדתית יית בניין נב  י/נו עבוריד על  המוצעלהלן המחיר   .2

ת  הנדרשווהעלויות הכספיות  ולאחר בחינת כל העבודות   העלויות לבניית הבניין    הינה בגין כל
   העבודות.  ועלביצ

 כולל (₪  _____________ _ )במלים: ______ ___ ₪  _______ ל _ סך ש הנני/נו מציע  .3
 האומדן   מערך% ל __________ סכום המהווה הנחה שמע"מ 

 על המציע שינוי יחול ערך המע"מ הי בככל ויהיה שינו

בגין כל העבודות והפריטים אשר יבוצעו   הצעתי/נו זו הינה לאחר שיקול והבנה של ההוצאות   .4

ין  ל ממכ יוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות בין מ  מחיר זה כוללידי במסגרת המכרז.  על
ים רד מט, ן בין היתרוקחת בחשבו ז, ולהמכר  תנאיי פ  העבודות על עוסוג הכרוכות בביצו 

, עמידה בלוח הזמנים והפרעות במהלך ביצוע העבודה, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות
 ועוד.   הקבוע

"יו"ר המועצה"   "יע ודות" בתאריך שיקבעע ה"עבבביצו  להתחיל ם  ייב/מתחייביהנני/נו מתח  .5
צב הדרוש  ביומו ובק י יוםת ומדציפוברן ודה", ולבצעבבכתב שתקרא "צו התחלת ע האורבה

לוא כוח אדם,הציוד, הכלים והחומרים הדרושים תן תוך התקופה שנקבעה ובמ השלמל
  ____________בתוך  ים את ביצוע העבודותי והמפקח, ולס יו"ר המועצה ולשביעות רצון 
  . רטהטכניים בפ  םכי המכרז בכלל ובמפרטימסמר בלאמו מתן הצו, בהתאםחודשים ממועד 

יגה ו/או סטיה ממנו,  בלוח זמנים זה, בלא כל חר ויק ד באופן מדב/בים לעמומתחייי/נו הננ 
 בכפוף להוראות הסכם זה.  

ת כל ים אכוללבמלואן  ביצוע העבודותעבור   על ידי/נו המחיר המוצעהננו מצהירים כי   .6
. כרזהמ י נא ת יצוען על פיבל מין וסוג, הכרוכות במכ ות,ללין מיוחדות ובין כההוצאות, בי

בות כוח אדם, ציוד, כלי  התחייבויותיי/נו נשוא ההסכם לרים כיסוי מלא למחירים אלה מהוו 
לצורך   ההתאמות המתחייבות  ,עבודה, חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים

וא ש וש לביצוע העבודות נדרר האח וכל דבר תבין העבודוביצוע עבודה כלשהי מ התחלת
 המכרז  

והבנתי/נו את כל פרטי   אתי/נו כי קר חייב/ים  מסכים/ים ומת יםצהיר/נו מ/ינ נה .7
וכי תנאי  במלואם,   כל מסמכי המכרז לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, המכרז,

  צועלביהשטח המיועד ,  ותיי התחייבויתנאי העבודה, ה, המפרטים, תוכניות העבודמכרז, ה
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ו/או   העים על העבודהאחרים המשפי ים  ורמ הגוכל    ,מהתשלו ה ודרךרהתמו ות ותנאיו,העבוד 

ידועים ומוכרים לי/לנו, אני/ו מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי/נו את  על התחייבויותיי, 
 הצעתי/נו.  

  י המקום ויודע/ים אתי/נו ומכיר/ים את תנאקת העבודה ובדקום ביצוע רתי/נו במלאחר שביק .8
ייבויות מי את ההתח על עצלקבל בזה  ם י/ מציע,  בודה עפרטים הנוגעים לביצוע הה כל
לבצע את העבודה בהתאם  יגות, ובכלל זה ילא כל הסת ם הכלולים במסמכי המכרז בתנאיוה

 . בזה, החתומה על ידי/נו והלוטה להצעתי/נו

 מתחייב/ים בזאת כי: ומסכים/ים  ,םאני/נו מצהיר/י .9

  ננסיתוהפי ת עיולת המקצויכ ה   הרשיונות, ההיתרים,  וןי סינ הנני/נו בעל הידע, ה .א
נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם   חייבויות למילוי ההתשים והכישורים הדרו

 . מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

אישורים על ניכוי מס ובעל  ת כחוקמ, מנהל ספרי חשבונוהנני עוסק מורשה לצורך מע" .ב
   מה.במקור מטעם פקיד השו

ניהול  כיפת ים )אי יבורפים צות גועסקא ה  וקדרשים לפי חנהנני בעל כל האישורים ה .ג
 .  1976 –ס(, התשל"ו ונות ותשלום חובות מ חשב

דסה הנני קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנ .ד
 .  עתיתאם לגובה הציווג בהובס  100ו, בענף בניה ותקנותי 1969  –בנאיות תשכ"ט 

ת ההצעות  במועד הגשר היות לכל  ימותתימס ים לפחות )הנ ש 5הנני בעל נסיון של  .ה
יחידות דיור לפחות ,   8בנין  בן   ואשר בנה למגורים ( בביצוע עבודות בניה, למכרז

ט  כמפורשח  4,000,000 -ו לא פחות מאשר היקפה הכספי של העבודה הנ"ל  הינ 
 במכרז. אי הסף להשתתפותבתנ

מנת  ש על הדרו  והציודן המיומהאדם   חי/נו להשיג את כל כותוכוחו בברשותי/נו א  .ו
  ., לרבות מכונות, כלי עבודה ומחסן כליםהמכרז נשוא ת העבודות לבצע א

סכם אשמור על  תתקשר עימי בה המועצה הנני/נו מתחייב/ים כי במידה ואזכה במכרז ו .ז
ל אדם אחר כ עם ו/או הסכםב  כהגדרתם והמפקח,  יו"ר המועצה רצוף עםידי ושר מיק

ר  מכשירי קש תוך הפעלת  קשרותת ההתתקופ ךהלבמ  , המועצה כפי שתורה לי 
 ממה, ככל שנדרש לכך.  ולאריים, למשך כל שעות היסל

להעסיק קבלני   , אני מתחייב לא זה ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותיימכרז   ןלעניי .ח
בכתב   ועצהמהת  ישראלית, אלא בהסכמ  אשר אינם בעלי אזרחותו עובדים ו/אנה מש

 התניותיה.לומראש ובהתאם 

על פי  כל הדרישות וההתחייבויות  את  שהיא, לבצעמכל בחינה ים , סוגל/ נו מ/ינ נה .ט
 בכל ההתחייבויות עפ"י ההסכם, מסמכי המכרז ולרבות  הוראות המכרז, לרבות עמידה

 ביצוע העבודות.   סיום שנקבע לח הזמנים ובמועד הלוב

  נשואת דוביצוע העבו ךלצור   כל דין ו/או תקן ע"פים בכל התנאים הנדרשוד לעמ .י
  ו/או במסמכי המכרז פיעה בחוברת מכרז זומול התחייבות הידוע לי כי כ ז. המכר

 גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.   , הסכםובכלל זה ב

מסמכי המכרז  כרז בשלמותן, בהתאם לודות נשוא המייב לבצע את העבמתח  הנני .יא
  ם.יעות רצונשבלו והמפקח  י ו"ר המועצה של תיונחיוולה

ש"ח    150,000ת מבויילת כדין בסכום של נקאי"ב ערבות בעתי/נו, מצום הצחת קיטלהב .10
מך תנאי  בהתאם לאמור במס   15.12.2022__עד ליוםבתוקף ₪ מאה וחמישים אלף במלים: )
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 המכרז.

 תי/נו: צ"ב להצעכן מכמו  .11

ו מפקיד  אור מרואה חשבון מוסמך אישמ וות מע"רשה מאת שלטונ תעודת עוסק מו .א
 רים כחוק. הל ספנו מני היכ  מההשו

 פקיד השומה.   מס במקור מטעם אישור על ניכוי  .ב

 גופים ציבוריים. האשורים הנדרשים לפי חוק העסקאות .ג

ף בניה  ענב לניםשם הקבאצל ר  ים/ רשום י/נות אישור רשם הקבלנים על היוהעתק  .ד
    .תי/נוהצע את  בהיקף הכספי התואם וסיווגו  100

  .14ים בסעיף הסף המפורט תנאי ציע בשל המ תודים על עמידיאסמכתאות המע .ה

יש לפרט את העבודות שבוצעו, היקפה הכספי של כל עבודה, וסוג  סמך ב' לעיל.  מב
קשר ומספרי   דה. כן יש לפרט אנשיהפריט /פריטים שבוצעו במסגרת כל עבו

ע את העבודות בכל אחד  מציע ה ד מהגופים עבורם ביצהטלפונים שלהם בכל אח
 צע. ם שביחרונים האטייקארבעת הפרוי מ

 . במסמך תנאי המכרז כמפורט, ת במכרזלהשתתפו  בנקאיתערבות  .ו

על כך כי ההצעה   שלנו ואישור מעו"ד או רו"ח שלנו   צילום של מסמכי ההתאגדות .ז
  התאגידת ולחייב א התאגיד בשם  כים לחתוםוסמ המ  חתומה ע"י האנשים

  הינוש יע)רלבנטי למצ והרכב החתימות. ז המכר מכימס בחתימתם על
 י. ם חברות עדכנ לרבות נסח רש.ד(תאגי

 המסמכים הנדרשים על פי המפרטים המצורפים למכרז, ככל  שנדרשים.   .ח

ו/או   ם לעילאו אישור מן המפורטיידוע לי/לנו כי במידה ולא אצרף /נצרף מסמך ו/
 י/נו.  עלולה לפסול הצעת   צהועהמ   -נצרפו לא כנדרש 

סף  מך נו כל מס וש ממני להציגקור ולדרלח  ותזכשמורה העצה ו מעוד ידוע לי כי ל
סיוני, אפשרויות המימון וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור  ידרש להוכחת כשירותי, נ ישי

למסור מסמך, הסבר סרב ם, להנחת דעתה. אם אאת מלוא המידע / המסמכי מועצהל
 ולפסעיניה ואף ל ת להסיק מסקנות לפי ראו צההמועאמור, רשאית שהוא כאו ניתוח כל

 ההצעה.  את 

כישורים    יבעל מנהל עבודה + מהנדס ביצועך ביצוע העבודות ורלצ  למנותיב/ים הנני/נו מתחי .12
העבודה   ם כי לא תאושר התחלתבהתאם לדרישות המפרטים. ידוע לי/נו ואני/נו מסכים/י 

 . עמהטמו/או מי   המועצה ל ידי מנהל העבודה עלפני אישור 

וא  נש  ותייחייבוי כל הת  לאולמ  ת העבודותייב/ים לבצע אתח, הנני/נו מזמכראם אזכה/נזכה ב .13
והמפרטים, התוכניות המצורפות ,   הסכםלרבות ה,  המכרזבהתאם לכל תנאי ומסמכי  זכרהמ

 ם בהסכ ו/או לפי המחירים הנקובים במחירוןות חוק עבודת נוער,  תנאי הבטיחות והורא 
 ן.  דיובכפוף לכל  ו/או הממונה מטעמה, ועצהמהלשביעות רצון  

ולות המפורטות כדלקמן, וזאת  ל הפעאת כ עים לבצתחייב/ י/נו מינ , הר מכרזאם אזכה/נזכה ב .14
 ; מכרזימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי ב  7תוך 

 . מועצהלהחזירו ללחתום על ההסכם ו .א
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ובנוסח    כםסהבוילת בהתאם לדרישות הערבות בנקאית חתומה ומ מועצה ל  ציאלהמ .ב

פת  עבודות ולתקוה  טחת קיום תנאי ההסכם , לטיבהבמכי המכרז, ל( למס2מסמך ה)
 .  ט בהסכםכמפוריות, האחר

אצל  הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות   מועצה להמציא ל   . ג
 מכי המכרז.  בהתאם למסמך ח' למס ,המציע 

המצ"ב    ישור על קיום ביטוח נוסח א  , על פיקיום ביטוחעל    אישור מועצה להמציא ל  .ד
 ט' למסמכי המכרז.ך כמסמ

ורך דין, לפי חוק עובדים זרים, בהתאם ידי ע ת על  ום מאומתצהיר חת  צה עומלהמציא ל  .ה
 לנוסח מסמך י' למסמכי המכרז. 

בהתאם  חוק שכר מינימום, י עורך דין, לפי תום מאומת על ידיר חתצה מועצה להמציא ל      .ו

 למסמכי המכרז.  יב'  לנוסח מסמך

  14יף ת בסעהמנויו את הפעולות עבצנ/ עי ידוע לי/נו שאם לא אבצכ זאתצהיר/ים באני/אנו מ .15
, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,  במועד לעיל כולן או מקצתן

הערבות   ט אתלחל  תהא רשאית המועצה העבודות ו צע לב נו /את זכותי נאבד/ אאבד שנקבע

  ותודאחר לביצוע העבו/או מציע ן בללהתקשר עם ק ורפת להצעתי/נו זו ו/או צמהבנקאית ה
 נו , הכל כמפורט במסמכי המכרז. /הצעתינשוא  כויות ורכישת הז

  המועצהו סעד שיעמדו לרשות  כן ידוע לי/לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות א
 . עם הגשת הצעתי/נו למכרז  ונו נוטל/ים על עצמי/נ/עקב הפרת ההתחייבויות שאני

  המועצהות התקשרעקב  צוילפי זכותעה ו/או ביל טענה ו/או תלא תהיה לי כ  כיהנני מצהיר 
עם מציע אחר כאמור   המועצה עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר 

 צהע והמ צעתי, ול ידה לבין הצעה שנבחרה עם לה את ההפרש בין ההדלעיל, יהיה עלי לשל
 שחולטו כמפורט דלעיל.   ותה בכספי הערברשאית להשתמש לצורך ז

או את ההצעה  ת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, תחייבננה מאי  צהועהמ כי  לנו/ליע  ידו .16
נוספים ו/או  מסמכים לדרוש  דעתה הבלעדי,, בהתאם לשיקול וכי היא רשאיתהגבוהה ביותר 
 המציעים. לנהל מו"מ עם 

  תימים מהמועד האחרון להגש 90 לבמשך תקופה שחייב אותי/נו א בתוקף ות התהצעתי/נו זו  .17
יוארך תוקפה של    ,המועצהזאת  . במידה ותדרוש המכרזתנאי  הוגדר בההצעות כפי ש

הצעה זו   םא.   יחתום על ההסכם  עד שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה הצעתי/נו
ד מהם החתומים מטה ביחד וכל אח לאחד, היא מחייבת את כ   נחתמה על ידי יותר מאדם

ו הובא על ידי כל  כאיל  ראותו יד יש לובא בלשון יח מ  רטי הצעה זוכל מקום שפרט מפ ובלחוד,  
 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.  

קון, והיא עומדת בתוקפה  וי או לתיניתנת לביטול, לשינ  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי .18
 ר דלעיל.  ומ ומחייבת אותי/אותנו כא

 

 אלקטרונית בהתאם להוראות רכת תיבת המכרזים המעב עת המציע המפורטת הוגשההצ .19

 במסמכי המכרז ולהוראות מילוי ההצעה וטבלאות המחירים המופיעות בה. 

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעה תהיה ההצעה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול, שינוי  
ן  חירים שנדרש המציע להזיתיקון. הצעת המחיר המחייבת במכרז תהיה אך ורק המ או
לכך בתיבת המכרזים האלקטרונית. למען הסר ספק, אם יימצא    קום המיועדבמ
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בין האמור לבין מחיר כלשהו שנקב המציע בכל מסמך אחר  שינוי/סתירה/ אי התאמה

יגברו המחירים שנדרש היה להזין בתיבת המכרזים  המהווה חלק ממסמכי המכרז,
 האלקטרונית. 

ם נדרשת  האלקטרונית בשדות בהם זיהזנה של מחיר בתיבת המכרלא תתאפשר אי 
הצעת מחיר לפריט, ולא תתאפשר הגשת הצעה במידה וחלה חובת תמחור לכל  

 הפריטים.   

 חתום:אתי על הולראיה ב

 .……………………………………………………………… שם המציע: 
 

 ………………………………ותפות או אחר( נא לפרט: רה, ש ם, חב)אד ורותיא

 
 .………….…………/..…………………… ת.ז. / ח.פ: 

 
 ..………….…………………………………………………(שלוח דואר)לרבות למ ובת:תכ
 

 ___ ___________ _פקס ______   ..…….……………………  טלפון: 

 

  אישורתאם לימות בהוהרכב החת  יעמצשם האנשים המוסמכים לחתום בי של ה פר הזיהו שמות ומס 
 :  עו"ד

 
 ..................................................-  ............................................ ..... 

 ................................................ ..-  ................................ ................. 
.................................. ................-   ................................................. 

 

 (:המכרזמסמך תנאי  ט הדרישות לחתימות בציע  )ראה פרוהמת חתימו 
 

..............    ............................................... ................................. ............. ............  .... 

 

 .……………………………  תאריך:

 

 ( "בת וכיו פוותאישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, ש 

 

 יל נחתם ע"י: מאשר בזאת כי המסמך דלע  ___, עו"די הח"מ ____________ אנ

 

 ת.ז. ____________  _______ה"ה ___ 

 _____ _ת.ז. _______ה"ה _________

 ___ _______ ._______ ת.ז__ה"ה ___ 

 
  מוסמכים לחתום בשם התאגיד הם ה אלה  בהתאם למסמכי והחלטות התאגיד וכי

 ני. , וכי חתמו על מסמך זה בפ ת התאגידולחייב א___________ ח"פ: ______  _____________ _
 

 

_____________    ____________  _________ _____  ________ ___ 
 כתובת                          מ"ר         + חותמת  החתימ     תאריך          
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 'דמסמך 

 

 הסכם 
 

 04/2021מכרז  פומבי מס' 

 

   2022_________   _  לחודש __________ביום  __גדרה ב תםשנערך ונח

 

 
 בין:    

 גדרה ית ה הדתהמועצ
      "(  ועצהמהלן ")לה

 ;מצד אחד 

 

 

 לבין:  
 ________________________________ __ 

 __________________ _____ ___________ 
 __________________________________ 

 
       "( הקבלן: "להלן)
 ; נימצד ש 

 

 
   תיית בניין למועצה הדתנילב  04/2021מכרז  פומבי מס'  סמה רפ  המועצה_______ ם _ביוו   הואיל

ות  כמוי  כתבי יות,וכנ, ת ם, מפרטיםאילפי תנ  בנייה ש לבצע עבודותואשר בגינן י ("זכויותה)להלן: " גדרה
   הנזכרים במסמכי המכרז ;

 
 והקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;   והואיל

 
י ההשתתפות  ומצהיר כי הינו עומד בכל תנא חוזרז, ועתו במסגרת המכרוהקבלן הגיש הצ ילוהוא

לת  כונספחיו השונים וכי יש לו היז, על מסמכיו וכפי שנדרשים על פי המכר םיוהקריטריונ
 ראות הסכם זה;  וע הולביצ  הדרושיםוהאמצעים 

 
 ן;ת הצעת הקבל על קבל_ המליצה __ מיום _____ מס' _________  וועדת המכרזים בישיבתה  הואילו
 
 
 
 
 דלקמן:לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כ יא
 

 המבוא

 ים חלק בלתי נפרד ממנו. וומה מסמכי המכרז ו  זה וכל יתר מסמכיו סכם הל המבוא  .1
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   המועצה הדתית גדרה ןבני ית בנ :ה עניינום זכסה .2

 

אים הכלליים  תנה מובהר בזאת כי מסמך  מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ולהלן,  .3
דבר  לכל מו  מטע עובדיו ו/או מי מחייב את הקבלן,אותיו והכלול בו,  המיוחדים, על כל הורו

 .  נזכרות בהסכם זה ובין אם לאו אם הוראותיו ועניין, וזאת בין

 

בהתאם למסמכי  זה, הסכם את העבודות שידרש לבצע מכח סיים צע ולביב למתחי הקבלן  .4
כללים  ז המפרטים הטכניים הת למסמכי המכרפוורובכללם התוכניות המצ הסכםה

 "ריו להנחיות   להיתר הבניה,   אםן בהתוהמיוחדים, וכ התנאים הכללייםוהספציפיים ו
 ביעות רצונם המלאה.  לשו המועצה  

 

 -קט הינו עד לא יאוחר משל כל העבודות בפרוייצוע פת הבקו י תהר בזאת כומוב מודגש .5
 לידי הקבלן.  התחלת העבודה ו צ חודשים מיום מסירת ____________ 

 

,  5יבויותיו בסעיף  יהתחוכן פת הביצוע הנ"ל ר כי ידוע לו כי העמידה בתקומצהי הקבלן .6
ק בלוח ין מדובאופ את לעמודייב בזוא מתחעמו והמהותי להתקשרות  אי יסודיה תנמהוו

 .ודה והסכם היסזמנים זה, בלא כל חריג / או סטייה ממנו, בכפוף להוראות הסכם ז

 

תיו  תחייבויובהתאם להדנות וברמה גבוהה ות, בשקת בנאמנ לבצע העבודו  הקבלן מתחייב .7
 .  מויותטכני וכתב הכ מסמכי המכרז והמפרט ה זה,כם עפ"י הס

דרישה בקשר עם היקף העבודה   ו/או טענה  ו/או  רש על כל תביעההקבלן מוותר בזה במפו .8

  , מועדי הביצועדחיית ביצועה ה,רכ, חלקיותה, סוגה, עהנדרשת לביצוע בהתאם להסכם זה
 מתן צו התחלת עבודה.ד  ומוע

  

 הגדרות .1

המשמעות  להלן  טים  המפור מונחיםיהיו למההסכם וים חלק מהו ם הזה ובכל המסמכיסכם הב
 : ו/או במפורש(.  משתמעת מגופו של ענייןאחרת וונה  אם כ )אלא םבצידשות הגדר בהתאם ל

           

 . הבני הדתית גן המועצה  -" המועצה" .א

 הקבלן.  לצורך פיקוח על ביצוע עבודות   עצההמו מי שמונה על ידי   -" המפקח" .ב

ות כל  וסמכים, ולרבהקבלן ומורשיו המ יגיו של  ת נצלרבוששמו מצויין לעיל, ן בלק ה – "הקבלן" . ג

  . בביצוע העבודות מטעמושמו ו ועל בה, הפ קבלן משנ 

 לק ממנהעבודה או כל חה ועהאדם שמונה על ידי הקבלן לפקח על ביצ – "מנהל עבודה" .ד

   הביניין. גין בניית מהמועצה בלהם זכאי הקבלן   הסכומים –" התמורה" .ה
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  ו אלה ששרותיהםדו א ליחיו ו/או המועסקים על י הקבלן ו/או שעובדיו של    - "בדי הקבלןוע" .ו
ו/או ביצוע  במתן השירותים  או על ידי שליחיו ו/או על ידי עובדיו ו/ו על ידו ירכש  רו אויושכ

 .   נשוא ההסכםות וד עבה

סמכי  הסכם  מול מכל מפורט ב, להכל בהתאם,  בניין מועצה דתית בגן יבנה ית בני –" העבודות" .ז
ודה לת עבו התחי שתפורטנה בצפכ יה ו/או פרט טכני, היתר הבני ת , מבתוכניוובפרט  זה

 . בתכניות הביצועו

 . המועצההיתר הבנייה כפי שהוצא על ידי   – "היתר בנייה" .ח

 

 ההסכם: כימסמ .2

  לכלומחייבים אותם  הסכםוים חלק בלתי נפרד מה י הצדדים מהוחתומים על ידלהלן ה המסמכים
 :ןי ר וענידב

ות  הערב  נוסח ; הסכם;מציעת ההצע; ז והוראות למשתתפים המכר  תנאי  ת;הצעו  להציע הזמנה  
ל  קופרוטו ;נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ולתקופת הבדק ; נקאית לצורך השתתפותהב

בנוגע להעסקת   הירתצ ;אישור על קיום ביטוחים ;טיחותהצהרת ב; כללי טיחות נספח בסירה; מ
כתבי  מיוחד ראות חוק שכר המינימום; מפרט  קה בהתאם להותצהיר בנוגע להעס ;ריםם זבדיעו

 . )מחירון( םמחיריו יותכמו

 מסמכים  .3

הוראה   פירוש שונה שלו א  הינו המוסמך להכריע בכל מקרה של סתירה, אי התאמה יו"ר המועצה
ת ההסכם,  ם אווי ים המה אחר מן המסמכ ומפורשת במסמך ם לבין הוראה ברורה מהוראות ההסכ

 ה סופית.  ינים אלו תהיוהכרעתו בעני

 מסירת העבודה .4

ל על עצמו את ביצוע העבודות, כקבלן עצמאי, והכל  ן מקבוהקבל בלן,  מוסרת בזה לק  ההמועצ .א
 ו בהסכם זה.לאה של המנהל כהגדרתיעות רצונו המשב ל ע"פ הוראות הסכם זה ומסמכיו,

 הצהרת הקבלן  .5

מכרז  ם להשתתפות בכי הוא עומד בכל התנאיע ומציתתף במכרז כרשאי להשכי הינו  .א
 תנאי המכרז.  למסמך  14ם בסעיף המפורטי

מיומנות ואמצעים בביצוע העבודות נשוא  איתנות פיננסית, ות ידע ונסיון,  מומחיבעל  הוא  יכ .ב
ות הסכם  צע על פי הורא יצוע העבודות שיש לבמיומנים ומומחים לב ו צוות עובדיםולה הסכם ז

    התאם להוראות המכרז והסכם זה.עית גבוהה ובבצע העבודות ברמה מקצוב לחייזה, והוא מת

ואת אתר  ,  וההסכם לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרזבעיון בדק  יין וכי ע הקבלן מצהיר . ג
ע העבודה ומילוי כל יצולב וכיסוי מלא  מלאהתו מהווה תמורה צעוההעבודה וסביבתו,  

ות והובלות וכל  מתקנים, נסיע רים, כלים, מכונות, ומ , חיודח אדם, צו יו לרבות כהתחייבויות

   .מותהצוע העבודה בשלדבר הדרוש לבי

ח האדם  וכ  ,היכולת הכספיתלרבות  הסכםברשותו כל הדרוש לבצוע המצהיר בזאת כי לן הקב .ד
   . מפקחו של הוד ומחסן כלים, לשביעות רצונה, ציעבוד  ות, הובלה, כלי, חומרים, מכונ םאיהמת

יו"ר  עם לקיום קשר מתמיד שעות היממה,  הפועלים כל  טלפון סלולארייםמכשירי ב תמשכי יש .ה
 ובדיו.  בין עקח, ווהמפ  המועצה
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   .המועצהנציג כי השתתף בסיור הקבלנים ושמע את דברי ההסבר של  .ו

  רך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכילצו ת כי הוא עוסק מורשהומתחייב בזא ר  הימצ הקבלן  .ז
 ע"פ ההסכם.  תחייבויותיו  ם ע"פ כל דין לביצוע הרשיהנדברשותו כל האשורים 

 העבודות ביצוע .6

בכתבי   וע עבודות המפורטות במסמכי המכרז, לרבותת ביצ כוללוזה  םדות נשוא הסכבוהע .א
בלן,  בזאת לקמוסרת  המועצהם זה. לתי נפרד מהסכב  לקמפרטים המצורפים כחוהכמויות, 

הוראות  לן עצמאי, הכל בהתאם לכקבה" עצמו לבצע את "העבודוהקבלן מקבל בזאת על  
ם זה. העבודה  בהסכ גדרתוכה ה יו"ר המועצ ה שלומסמכיו, לשביעות רצונו המלא ההסכם

   .יו"ר המועצהת אמ  התחלת עבודה" צוו" , היתר הבניהטהמפרמסמכי המכרז, תבוצע על פי 

  יקראשת  כתב" בהוראה בהמועצה "ריו " בתאריך שיקבע ע"י " ותע "העבודהקבלן יתחיל בביצו .ב
  דין  פ"יע  העבודה המותרותום ביומו, בשעות י ציפות ומדי , ויבצען בר""צו התחלת העבודה 

ובקצב הדרוש להשלמתן תוך התקופה שנקבעה  ובמלוא כוח אדם, הציוד, הכלים והחומרים  
הקבוע או  עד במוויסיים את ביצוע העבודה   , פקחוהמ יו"ר המועצה צון ים ולשביעות רושדרה

   .לאמור במסמכי המכרזאם  בהת, לפניו

שתינתנה   פקחהמ חיות ם להנן העבודות בהתאלעיל, יבצע הקבל כלליות האמור מבלי לגרוע מ . ג
  מפקחה   שתפה ויתקדם בביצוע הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה. לדרי-בעל

לקבוע בלוח הזמנים,  יץ את קצב העבודה מעבר הקבלן להא בכתב, יפעלמועצה ר היו"ו/או  
 עבודה.  ושיטותשעות עבודה, ימי עבודה ך כך בנוגע לאחר הוראות המפקח לצורלא  וימ

לל הפעולות הנחוצות באתר לשם התחלת העבודה ו/או ביצוע העבודה  צוע כי לביאחרא הקבלן .ד
או  /שים לתחילת העבודה ו של כל המסמכים הנדר ות קיומם באתררב ל ו/או חלק ממנה,

 ביצועה.  

יבצען בהתאם להוראות  לכך ו/או לא במועד שנקבע  ות העבוד וע ביצאם לא יתחיל הקבלן ב .ה

תהיה רשאית למסור את ביצוע   המועצהו  סכםשל ההודית רה יסייחשב הדבר כהפ  – םההסכ
כל נזק    יןבג ולחייב את הקבלן  בכל דרך אחרת אוה בעצמ  ןלידי קבלן אחר או לבצעהעבודות 

   .הפרת הסכם זהומ  בלןו ו/או מחדליו של הקשייגרם לה כתוצאה ממעשי 

שלבי  כנון תאת  , תוכנית שתשקףתחלת עבודהבוע מיום קבלת צו התוך ש ימציא,הקבלן   .ו
,  דהבוההתקדמות, הזמנים, דרכי הביצוע, לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את הע

ת תקופת הביצוע  . על תוכנית העבודה לשקף אזי המכרבמסמכ א אינה מפורטתאם וככל שהי
 ולהיתר. ת מותאמת לה  סכם זה ולהיולביצוע העבודות נשוא העה  נקבאשר 

ו/או המפקח ידרוש זאת   יו"ר המועצהבכל עת, ש  ו זו,תכנית ן את ת ולתקייב לשנוהקבלן ח  .ז
  וכל שינוי בו טעוניםבעבודה. לוח הזמנים  פי ההתקדמות   עלף ממנו, וכן יעדכן אותו באופן שוט

והקבלן   ל להמצאתהעולפ  המועצהיל תסמיך את לע  מוראנית כאי המצאת התכ אישור המפקח.
יו"ר המועצה  ו/או  את המפקחסמיך כן ת וכמו טענה בקשר לכך,מוותר בזה מראש על כל 

לדאוג להכנת לוח  בלן בכך ו/או הקת  לקבוע בעצמו את עיתוי ביצוע שלבי העבודה ולחייב א

יהווה חלק בלתי נפרד שר  מאומנים ההקבלן. לוח הזוני על חשבון נים על ידי גורם חיצ הזמ
   בודה.ית העישור בכתב לתכנ לן לא יחל בעבודה בטרם קיבל א הסכם זה. הקב מ

כמו כן ימציא הקבלן מערך "תכניות בדיקות מעבדה ובדיקות אחרות" לאישור המפקח,  .ח

לאתר העבודה,  והמוצרים המסופקים   והתאמתם של החומרים טיבם, איכותם חתבטלה
 במהלך העבודה.  רך המעכן את ובאחריותו לעד
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ות  צינורתקין שר, יבודה במידת האפאת מקום העעבודה, יגדר הקבלן יצוע ה תחלת בלפני ה .ט
בדיו,  עוו  מים הדרושים להספקת מים לביצוע העבודה, סידורי הגנה ובטיחות להגנת הציבור

ף  ים צריוהעבודה , יק  משרד הבריאות בהתאם לתקנות וכללי סידורי תברואה נאותהולרבות  
צורך ביצוע  לחומרי עבודה כלים ומכשירים לר ישמש מחסן בנה ארעי על חשבונו אשו מא

לרבות משרד שדה למפקח המצויד בכל הריהוט  זמני בשביל הפועלים,  שימושובית ודות העב
יו"ר י הנחת דעתו של ה, כדהעבודדרושות לביצוע ר ההכנות השא כלת ויעשה א הנדרש 

 ו/או המפקח.  המועצה  

הה, תוך העסקתם של גורמים מקצועית גבו לבצע את העבודות ברמה ייבמתחהקבלן  .י
 ם. מנוסיועיים מומחים ו מקצ

לדאוג על חשבונו לכל החיבורים, התאומים, האישורים וההתקנות   של הקבלן  אחריותוב .יא
 למבנה.  ורים הסופיים  לסיומה ולקבלת החיב  ת ביצוע העבודות ועדלמשך כל תקופ ם,שיהנדר

ב ע"י הקבלן, יספק הקבלן  יו"נה, אביזר וכשל כל ציוד, מכו  עבודה ר ה לאתבטרם הבאתו   .יב
מידע טכני שיידרש לגביו, לרבות הוראות הפעלה ואחזקה.  וכל  פקטיםפרוס קטלוגים, ן נמתכל

חריות הקבלן למסרם  בשלושה העתקים, ובא תכנן הרלבנטי,המר  מסמכים אלה יוגשו לאישו

 יצוע" מאת המתכנן.  לב  ושרמת "מאם חתומים בחותידי המפקח כשהל

בדרישות   ומדיםינם עים שאסילוק חומר בשל ו/או חלקן דות  כה לביצוע העבוינתן כל ארת לא . יג
שהוכרזו    ות בתהפסקות עבודה, שביתות או השימים גשומים, חגים, ההסכם מאתר העבודה, 

 . ו"בוכי " שטחים "סגר ב עיים, הם המקצורגוני ה שלו, עובדיהם או אדי הקבלן, קבלני משנעל י

יים  שינו   או חלקן  מחמת/ יום העבודות ון הארכת מועד לסמקום לית  יש כי יו"ר המועצה סבר  .יד
מתן    יו"ר המועצה פות, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת  ו תוס א
פה לפי  דות ו/או חלקן לתקו ראש לסיום העבוהארכה בכתב ומ  מועצהיו"ר הייתן  , כהארה

 די. בלעהשיקול דעתו  

 

פי   תחייבויותיו עלת כל כוח האדם הדרוש לביצוע העל חשבונו א  הקבלן מתחייב להעמיד .טו
את כל הכלים, הציוד מכני, כלי העבודה והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע   ה וכןסכם זה

לי רכב שתמש הקבלן בכ, ובקצב הדרוש. כן ייותיו על פי הסכם זהיר של התחייבו מה ו יעיל 
חלפים  ות החומרים, הכלים, הציוד, והעבודות. הובל עובדיו, לצורך ביצוע הדי בי נהוגיםמשלו, 

 יותו.  ואחר  הקבלןשבון תהא על ח

 

ות הצבת  רב ל ראויים הקבלן יהא אחראי על חשבונו לביצוע העבודות בשטח בתנאי בטיחות .טז
 כל אורך הפעילות . שילוט כנדרש ובאחריותו לתחזקה לו ער ח בטיחותית כולל ש גדר פ

 

 רעש עת מני .7

  תקנותדה על הוראות ובצורה שקטה ככל האפשר תוך הקפאת העבודות  הקבלן מתחייב לבצע .א
ומתחייב להימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי   1966 –געים )רעש( תשכ"ו עת מפלמני 

 ולמנוחתם.   תזול וה  האזורלדיירי  ע להפרי 

אות ס"ק )א( ולחייב  הורחר א אם הקבלן לא ימלא   להפסיק את העבודה, תהא רשאית  עצההמו .ב
 קים.  נזה  הקבלן בכל את
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 ביצוענדס  + מהמינוי מנהל עבודה .8

מתחייב הקבלן להעסיק צוות קבוע וצמוד, הכולל מנהל עבודה בעל   בודות וע העצך בילצור .א
)ככל  בעבודות, מודד מוסמך עבודה, בכיר ומנוסה ה מטעם משרד הניבבתעודה מקצועית 

 עובדים.  פעילי ציוד ומחסנאי, מר, שומ, צוות פועלים,  זה( שנדרש כ

עבודות, וכן  צוע ה מן ביכל ז ר העבודות במשךמנהל העבודה יהיה נוכח באת  .1א'
ל  נה ומיומי, יבעת עבודתם של קבלני משנה )ככל שישנם( על בסיס קבוע וי 

הקשורים לעבודות, ,   ות והתיאומיםכח בכל הפגישדה, ונוצוע העבו את בי
ה את  ניין,  וילווג את הקבלן לכל דבר ועייצח ויקבל את הוראות המפק
עילה    יהווהבודה הל העה. העדרו של מנהמלאהעבודות עד להשלמתן 

לעצירת העבודה מיידי. מנהל העבודה יהא חייב להיות מצוייד במכשיר  
 הרגילות ולאחריהן.  בשעות העבודה ע בוקשר ק

את   ל פגישה שבועית וילווהבכ  וכחסה בתחום אשר יהיה נ.             מהנדס ביצוע מנו2א'
 ת. נדרשויות הבקבלת כל ההנח  ויעבוד מול המפקחרמה מקצועית העבודה ב

 לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור כל המועסקים כמפורט לעיל ע"י המפקח.    .ב

 

 דהבוע יומן .9

  אות כהלכה אם לאו(, והורואופן ביצוע העבודה )אם רוט מהלך  ה  ובו פייומן עבוד הקבלן ינהל .א
ב  ננקהוראות במועד ש. על הקבלן לבצע החברההנהוג בעל גבי טופס  בלן , בשלושה העתקים, לק

הקדם האפשרי, ככל שלא ננקב מועד לביצוען. הקבלן ימציא למפקח מדי יום ביומו,  או ב/לכך ו
ב העובדתי  נאמנות את המצהרישום ביומן ישקף בכשהוא חתום על ידו.  יומן העבודה  תקהע

  סוגם ומקצועם, חומרים וסחורותם והעובדים, ודה לרבות מספר הפועליהעבוע לך ביצ במה
יחתם  מן, מזג אוויר , ממצאי ביקורת, הנחיות והערות היומן יומיקווצעו ות שבשנתקבלו, עבוד

 הקבלן. י יד מדי יום ביומו על 

לן  יות לביצוע, ועל הקבהערות, הודעות והנח  יות המנהל לתתי לגרוע מסמכומור כדאין בא .ב
 ען.  לבצ

 המפקחיו של תפקידיו וסמכויות

טיב  ביצוע, ה, החומרים, רמת ןטיב ודות, ביצוע העב ח על  מוסמך לבקר, לבדוק ולפק המפקח  . ג
מערכת    ,םות נשוא ההסכוי יבהמבצע את העבודות, רציפות ביצוע ההתחי ח האדם וכ והיקף 

ולאשר את   דוקלב  , קשר לכךם ובכלים במוש בחומרייוהש  המועצההקבלן לבין  היחסים בין 
דעה  ור הומסי ל רשאהמפקח ה  יהיכן ההסכם והמפרט . וראות ם להבהתאה והכול יומני העבוד

יפסיק  , . ניתנה הודעה כנ"לאו חומרים  או חלקם קבלן בדבר אי אישורה של עבודה או חלקהל
 .  יו"ר המועצהו של  ם עד לקבלת החלטתמוש באותם החומריאותה העבודה, או השיהקבלן את 

בודה  עת הנחיות ו/או הוראות עמעת ל ליתן  המפקח  אויו"ר המועצה מוסמך  ,סףנוב .ד

צוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי  רך בי ו לצולדעת   המתחייבות
על פיה.   הקבלן מתחייב לפעוליה סופית ומכרעת, והת המפקח הל או  מנ ה בכל עניין, קביעת 

למפקח  מכויות תנו סזה נישבהסכם וכי כל מקום מפקח  נותלמ יבתאינה מחו  המועצהכי  יודגש
 ו. מטעמ  או מי  ועצהיו"ר המאותן  ע יכול לבצ –
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ם לשם ציחו הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח, את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנ  .ה
לאתר העבודות ולכל   יהיו רשאים להיכנס בכל עתעצה המו  יו"רעבודות. המפקח ובחינת ה

 יל המבנה.  בשב נעשית עבודה חר במבנה ולכל מקום בום אמקו

ריסה של עבודות שלא בוצעו בהתאם ון וה, תיק שינוי יבצע הקבלן כללדרישת המפקח  
 לתוכניות, למפרטים או להוראות המפקח.  

כנית  ות הנובעים מאי מילוי הוראות ת בוד ם או מגרעת בבצוע העאחראי לכל פג האי  הקבלן .ו
, או כתוצאה מעבודה מקצועית  הועברו לקבלןאו הנחיות המנהל ש   זכרהמ מכיו/או מס העבודה 

 חרת. ויה א דה לק קויה או כל עבול

לן  בהקמ  לדרושהמפקח או  יו"ר המועצה נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי   .ז
יב  תיקון יהיה הקבלן חי הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לכל שבונו הוא את הפגם ולתקן על ח

ל  עפ"י כ הסכם אועפ"י ה המועצהשל  ע בזכויותיהל מבלי לגרוווהכ חברהלום פיצויים לבתש

 או סעד אחר.  תרופהוכל  דין

קח  י פעם ע"י המפמדו הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ לוח העבודה שיקבע ובהתאם להוראות שינתנ  .ח
 במקרה הצורך.  

זה אלא   הסכםות ורא מה כנ"ל ו/או בהוראה  צהמועלראות בזכות הפיקוח שמסורה ל ן אי .ט
ר ישחר ור לאע כאמאן. פקוח שיבוצ לובלן יבצע הוראות הסכם זה במלהבטיח כי הק אמצעי 

דות  בוהעאת הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין או ע"פ הסכם זה, ולרבות מאחריות בדבר טיב  
  על נספחיו ו/או  הסכם בהתאם לתנאי הטיב החומרים וכיו"ב רמת ביצוע העבודות, ובכלל זה 

 כל דבר.  קבלן עצמאי לממעמדו כ רועלג

 ם.   מפרטירז ובביתר מסמכי המכת נוספות של המפקח נקובות ויוסמכ .י

 העברת זכות ,הסכםהסבת ה .10

טובת הנאה על פיו   מקצתו, או כל  אוו , כולהסכםה זכויותיו עפ"י הקבלן לא יסב ולא יעביר את  .א

חילה הסכמה לכך בכתב ל תקב או בעקיפין, פרט אם התחייבות על פיו לאחר במישרין   או/ו
 עתה הבלעדי. חליט על כך בהתאם לשיקול דר תאש המועצהאת מ

לפי הסכם זה  המועצהי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מ ה זכאא יהין לבלהק .ב
 . המועצה  יו"ר  בכתב שלהסכמה לכך מראש ל לאחר, אלא אם קיב

וב להמחות סכומים או  סיר ות קבלן בעניין זה, לרבתהא רשאית לסרב לבקשות ה  המועצה
הגדלת    בדבר תנאיםרבות דעתה הבלעדי, לאים שייראו לה לפי שיקול בתנ תניית ההמחאה ה

 ערבות הקבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  

 

 נה משי קבלנ .11

 ם מטעמו. או עובדי/לן עצמו וצע ע"י הקבהעבודה תבו .א

מסור  הקבלן ל, רשאי הלןל )א( 22עיף על אף האמור בס , והלןל )א(21ור בסעיף  מבלי לפגוע באמ .ב
הקשורות בביצוע העבודה והכלולות  ודות ך העב, מתומסוימת כל שהיאביצועה של עבודה 

ם החלים עליו לצורך מוד בכל הדינייעה  מטעמו ובתנאי כי קבלן המשנלקבלן משנה  הסכםב
 ביצוע העבודה.
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ררת  ולא משח  לא פוטרתו,  באישור המפקח נית מות  אמור לקבלן משנהמסירתה של עבודה כ . ג
, והקבלן הינו ויהיה  ההסכם"י  יו עפבויות כלשהיא מהתחיי התחייבות הקבלן מאחריות ו/או מ 

כוב  ימטה ו/או עשגיאה ו/או הש וא/ואחראי לכל הפעולות שבוצעו ע"י קבלן המשנה ולכל פגם  
ש, ודין עבודות  שתמם הדתו או בחומרים בהבובעאו נזק מכל סיבה שהיא /מגרעת ו ו/או

 . ר ועניין, לכל דבי הקבלןו בוצעו על יד , כאילכאמור שבוצעו

שלו עם קבלן המשנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי עבודה הוגנים   כםהסע ב בן יקהקבל .ד
 לפועלים. 

דה,  , יצרן או ספק, ממקום העבון המשנהכל קבל וש סילוקו שליהא רשאי לדר  צהועיו"ר המ .ה
ם, לתכניות או למפרטים,  ו בהתאם להסכו מסוגל לבצע את עבודתאינ וא אם לדעת המנהל ה

 תהא כל טענה או תביעה עקב כך. ן לא ולקבלנים,  עמידה בלוח זמ לרבות

ם  נה, היצרניקבלני המשבשל אחד מאחר  ק נזו/או ליקוי ו/או כל  נגרם עיכוב בביצוע העבודה  .ו

 קבלן. ת הילו רם בשל פער כאילו נגייחשב הדב –של הקבלן  םאו הספקי

 בודהתכניות במקום הע .12

במקום העבודה,  קבלן ידי ה ו על  מהסכם זה יוחזקמכל מסמך המהווה חלק  והעתקיםתכניות  .א

המפקח וכל אדם  אוו/ יו"ר המועצה  לרבות תוכניות שנמסרו לקבלן עם תחילת העבודה. 
ל  בכ אלהוק ולהשתמש במסמכים  בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבד םשהורשה על ידי מי מה

 עת סבירה.  

פים  ט נוסל תכנית או מפראש, על כ ימים מר  14תב, לפחות ח בכדיע למפקהקבלן יו .ב
 ש לצורך ביצוע העבודה או לכל צורך אחר שהוא בהתאם להסכם. רם להידעשוייה

והוראה    טוט, מפרטבכל עת כל תכנית, שרלקבלן למסור   מךוסהמפקח יהא מ  . ג
ו במהלך  ים שיתחייבניות לשינויהתכ ים וע העבודה, וכן להתא הדרושים לשם ביצ

 ע העבודה.צובי

אי התאמה שנתגלו בין  ו/או תירה סכל  באופן מיידי עלהקבלן יודיע למפקח  .ד
ודה  יך בביצוע העבמשי  התכניות ו/או המסמכים המצויים בידי הקבלן, ולא יתחיל או

 המפקח בעניין זה.   עד לקבלת הוראות

 

 סימון .13

, תלת מימדיות  ות, אנכיותקיופודד מוסמך, מדידות את מצעול חשבונו, באמיבצע ע הקבלן   .א
במהלך ביצוע העבודות. מדידות וסימונים  פני ו נה, לי המבונים של כל חלקומישוריות וסימ 

ין. כמו כן יבדוק  מו על ידו, לפי העניבלן ו/או יושלהקי שבוצעו ע"י גורמים אחרים ייבדקו על יד 
א  ל. הקבלן יישובהוראות בכתב של המנהות כני בעו בתוהמימדים שנק  בלן את הקוויםהק

 ולו על הקבלן.  ון יח והסימידות  ים. הוצאות המד באחריות גמורה לדיוק הסימונ

צע  ון הבסיסי שביימלס הקבלן לא יתחיל בביצוע כל עבודה שהיא בטרם קיבל אישור המפקח  .ב

 הקבלן.  מודד מוסמך מטעם 

  יהא הקבלן  -ם נבדקו על ידי המפקח , אניםסימונו של אחד הסימו נמצאו שגיאה או אי דיוק ב  . ג
וק או השגיאה כאמור על  י הדי על א  הסתמךה שבוצעו כבר בב לתקנם לרבות חלקי העבודחיי

 .  מפקחחשבונו ולהנחת דעתו של ה
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רה של סילוקם ה של הסימונים, ובמק להחזקתם התקינו תםהקבלן יהא אחראי לאספק .ד
ל חשבונו  יחזירם למצבם הקודם ע  או בלןדשם הקו שינויים, יח, פגיעה בהם אממקומם

העבודה, שנגרמו על ידי  יצוע ות בב ולתקלמלאה לשגיאות  צאותיו. כן ישא הקבלן באחריות והו
 ם.סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בה

 לן השגחה מטעם הקב .14

היות במקום  למו מטע העבודה  או מנהל חייב הקבלן ו/  לסיומההעבודה ועד   במשך תקופת ביצוע
ע על  הביצומנהל תנו לו הביאורים שני ל ביצוע העבודה. כל ההוראות איח ברציפות ע העבודה ולהשג

 ידי המפקח, דינם כדין הוראות וביאורים שניתנו לקבלן.  

 אורח מקצועי  .15

  ,כיוומסמלהסכם בהתאם בדייקנות ו תבוצע על כל חלקיה  העבודהחייב בזאת כי מתן הקבל .א
כון, לשביעות רצונו  קצועי נבאורח מושר, וללוח הזמנים העדכני והמא, םיובמיוחד למפרט

או  , צווים ודרישות גביהן קיימים חוקים, תקנות, תקנים ות של עבוד .ועצהיו"ר המ לאה של המ
במידה   .ם להםתאבהתבוצענה ת ישראל( )לרבות משטרת כוסמהוראות מטעם רשויות מו

יות  נות ו/או הנחהתקן הישראלי ו/או תק  אותהורהוראות המפרט לבין    ונתגלו סתירות בין

ו הוראות החוק על הוראות  יגבר ים"(,"תקנ   ישותיהן )להלן:הרשויות המוסמכות ו/או דר 
 התקנים, והוראות התקנים יגברו על הוראות המפרט.  

ם, על התאמת העבודות לחוקיהמוסמכות  ור רשמי מאת הרשויותקבלן להמציא אישה על .ב
ו הנובעות מכך יחולו על  א צאות הקשורותהאמורים לעיל וכל ההו  ניםותק לתקנות ולהוראות 

 לן. הקב

האישורים והרישיונות הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות  ת כל קבל אבלן לבאחריות הק . ג
ות או בסביבתו,  הקיימים באתר העבוד  תשתיות כלשהן  אוו/לעבודה בקרבת קווי הנדסה  

ל,  ם משטרת ישראכאמור, לרבות תיאום ע כות וסמיות המ בודות עם הרשום את ביצוע העולתא
ם, רישיונות ותיאומים אלה,  היתרירים, לאישוה. הקבלן ידאג והכל כמפורט במפרטים בהרחב

 על חשבונו.  

ת, אלא  אישור של רשות מוסמכמרים הטעונים חוו הקבלן לא יפעיל ולא ישתמש בכל ציוד א  .ד
, כדי  ו שאין בו, לדעת המפקח, אושרד או חומר שאינו מאוור המתאים. ציאם בידו האיש

מאתר העבודה   הקבלןסלקו יו, יההסכם על נספח את טיב העבודה בהתאם לדרישות  להבטיח
 על חשבונו ויחליפו באחר, לשביעות רצון המפקח.  

דות, פרטים שלא עה, סיכום מדיב העבודה, אופן ביצוטיב החומרים, טיל  בכל שאלה הנוגעת .ה
ך לקבוע בתיאום עם  א המפקח מוסמב הכמויות, וכיו"ב, יה בכתאו ו בתכניות, במפרטים נכלל

 יב את הקבלן.  ותחי   סופיתהינה בנטי, וקביעתו  המתכנן הרל

ים והדברים מרחוהקבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד המתקנים ה .ו
 וש. של העבודה בקצב הדר  רושים לביצועה היעילהד

ם והמידע ידות, הנתוניסכם והתכניות את כל המ הה מכיעם קבלת מס דוק מייד הקבלן יב .ז

התאמה בהם לידיעת המפקח,  -ת או אי בהירו -, איסתירהמייד כל טעות,  באים בהם, ויביא המו
  ן. לא תתקבל כל טענהתחייב את הקבל ו  יתויבקש הוראותיו בכתב. החלטת המפקח תהיה סופ

וא האחריות וההוצאות  במל שא קבלן יהתאמות, וה-אין בסטיות או בלפיה הקבלן לא הבחי 

 ך.  ייגרמו עקב כש
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ו/או המפקח   המועצהיפרט בפני ושר, י המא העדכנ ה ללוח הזמנים  פיגר הקבלן בעבודה בהשווא  .ח
סיום העבודה במועד  יגור ולהבטיח הפל מהם הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט על מנת להתגבר ע

 נקבע.  ש

ושלמים  וע העבודה יהיו חדשים ביצרך קו על ידי הקבלן לצוכל החומרים והמוצרים שיסופ .ט
ת התקנים  דרישויו ולנספח  וראות ההסכם על כונותיהם מכל הבחינות לה מו בתויתאי 

קן אירופאי  לתו הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימ 
 .  י המנהליד  לדוגמאות שיאושרו עלאמריקאי מתאים, או   או

רביים, ובמיוחד בכל  ם רזף או כלילקי חילו אי מספיק של חמל  אתרהקבלן ידאג להחזיק ב .י
 ת.  רציפוחייב ודות שביצוען מנוגע לעב ה

מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  .יא
יקות  צרים עמדו בבד ף אם החומרים או המוהם לביצוע העבודה, אצרים שהשתמש במווב

 שרו על ידי המנהל. ואוים  ישראליהתקנים ה

ים על  מועסקוכן לטעמו לקבלני המשנה מדריך ולהסביר אחריות הקבלן להסר ספק, בן הלמע .יב
יש להם  י כ  ידו בביצוע הסכם זה, את כל המידע שנמסר לו בקשר עם ביצוע ההסכם, לוודא

 דם. ת ביצועו על יבאופן שוטף א ם לשם ביצועו ולבדוקים והמיומנות הנדרשיהכישור 

קן  תמת העבודות או כל מערכת או משור בדבר התא, יספק הקבלן איהמועצה שתרידל . יג
על האתר, התכניות המאושרות לביצוע, הוראות הדין, דרישות   החלותניות ן לתכ המותקנים בה 

ו, יספק  ככל שקיימת חובה כז ות החלים על העבודה.הוראות וההנחיה ם,התקן, המידע, התנאי
 ות. תכנון ולרשויות המוסמכת הסדוגם למו אישור כאמור  הקבלן

 

 בדיםועהעסקת  .16

 

ות ישראלית, אלא בהסכמת  אזרחי ם בעלר איננה אשקבלני משו/או   עובדיםיעסיק  לא הקבלן   .א
 בכתב ומראש ובהתאם להתניותיה.   המועצה

ה עם  צוע העבודה תחשב לביצוע עבודין בילחוק ובנסיבות העני בדים בהתאםעו  יקעס הקבלן י .ב
  ולרבות דיווח ו/או קבלת אישורק בעניין זה  לעמוד בכל הוראות החו ייבמתחקטינים והקבלן 

   בעלי עבר פלילי כללי ואו/ עבר פלילי בעבירות מין. ובדיםסקת עבר העו/או בדיקה בד

ם ביצוע העבודה ע"פ  רים, במספר הדרוש לשמקצועיים ואח ם,דיהקבלן מתחייב להעסיק עוב  . ג
 . צההמועועד לשביעות רצון ובמנה  צורה תקי ה ותנאיו  ב ראות הסכם זהו

מהמועסקים  אחד   או כלוע ו/ן את מנהל הביצאת המנהל, יחליף הקבלה בכתב מלפי דריש .ד
 הם אינם מתאימים לתפקיד.  פקחהאחרים מטעם הקבלן, אם לדעת המ 

עבודה של כל המועסק על  תו ממקום הבדבר הרחק פקחשל המ חר כל דרישה א  לאימהקבלן   .ה

שורה, או שאינו מוכשר  א כתו אדם שלהתנהג או   פקחם לדעת המ , אודהידי הקבלן במקום העב
 ו ברשלנות.  תפקידע את א מבצתפקידו או שהו למלא את

ום  ן בעקיפין במקבי ו אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין 
  1000של סך  ש בים מראפיצויים מוסכמיב את הקבלן בהוראות סעיף זה יחי  העבודה. אי מילוי

סקתם ך בהע חר שהקבלן המשיל פועל / בעל מלאכה או עובד אף( ₪ ליום לכ ₪  )במלים: אל
 ד להוראות סעיף זה.  בניגו 
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 אמצעי זהירות ובטיחות  .17

עקות, מכוונים,  רה, גידור, שילוט, מל חשבונו, שמיע  ק,הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזי .א
ות לבטיחות תנועה ושאר אמצעי זהירני כוופנסים מהבהבים ומ ותרב רי אזהרה, לתמרו

ידרש על ידי המפקח או  ום שיכל מקר, ובחיותו של הציבועבודה ובטחונה, ולביטחונו ונו ה
יום העבודה  י, וזאת עד לסשהכלשיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת 

 ים.  ת המפרטראולהווהכל בהתאם   מבינהםאחרת מהמפקח, לפי המאוחר  ת הוראהו/או קבל

עיים  ם הארמתקניעליו, על כל ה ולהשגחהי לשמירת מקום העבודה חראא הקבלן א בנוסף, יה .ב
 .  לסיומהשבו ועל כל הציוד המצוי בו או בסמוך לו, החל מתחילת ביצוע העבודה ועד  

הבטיחות  ן סקר מקיף ויסודי של אמצעי  הקבל  יערוךלאתר העבודה,  מייד עם כניסתו . ג
 ני תחילת העבודה. על חשבונו לפבודה השונים, ויתקינם הע ורי הנדרשים לאז

, משטרת ישראל, חברת החשמל, בזק, המועצהת עם דועבוע הב לתאם ביצוהקבלן מתחיי .ד

חותה במהלך ביצוע  ת העבודה ובטיטחאבמשרד התחבורה, קבלנים אחרים, ככל שנדרש, ל
 על חשבונו.   רש,שנדם ככל ת השגת אישורי ר נדרש, ולרבובודות בכל מקום שהדבהע

  ביצועעול ביב לפ יר הקבלן ומתחי כרז, מצה ראות הסכם זה ו/או המבהו וע באמורמבלי לפג .ה

אדם   כלו  התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו 
-שי"דעל העבודה, הת ארגון הפיקוח  ת בעבודה לרבות חוק בהתאם לחוקי הבטיחו וגוף אחר

בהתאם לנספח  והתקנות על פיהם,  1970-התש"ל]נוסח חדש[, , ופקודת הבטיחות בעבודה 1954
סמכי המכרז ולתצהיר הבטיחות המצורף למסמכי המכרז, ובהתאם לכל  רף למהמצו טיחותהב

 .סכם זהלם חלק בלתי נפרד מה המכרז, והמהווים כו מנויים במסמכיה  יםהמסמכים המחייב

אות בנושא ל כל ההורה שמעשית על קיומן הלכה ל ממשה וקיים בקרה יעיל בלן לעל הק .ו
ת תיקון אמצעי בטיחות אם נפגעו  לרבו  בודה,ום העחות הציבור במקת העבודה ובטיבטיחו

 מות העבודה.  קדהתבמהלך העבודה והתאמת כל אמצעי הבטיחות על פי  

ל  ר כה ועבול תקופת ביצועהעבודה במשך כחראי לבטיחות במקום מנהל העבודה ישמש כא  .ז
 עות בה.  עבודות והפעולות המבוצה

 מכרז.ת ביתר מסמכי הנוספות בדבר בטיחות מצויו  אות הור .ח

 ה גיש זכות .18

בודה  העם תהא זכות כניסה למקו פקח, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המיו"ר המועצהל
ה,  בוד הע  ביצועוחפצים כלשהם לומרים, מכונות ה או מובאים ממנו ח ם אחר בו נעשית עבודולכל מקו

 מור.  זכות גישה כאוהקבלן חייב לאפשר 

לשמירה על בטחונם כאמור ובלבד כי   בכפוףבור, ל הצילבנין תוקנה לכ זכות גישה כאמור לאתר ו
 בניין. הולם וסביר ב  ושימיות תהא הזכות לעשות ש ו לדיירים ולבעלי הזכ

 קעייםקר-ם ו/או תתמתקנים סמויי .19

קיימים  בנים הים ובמבמתקנ ופן מיידי על כל פגיעהבא מכתהמוס פקח ו/או לרשותהקבלן ידווח למ 
עיים. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או קלקול  קרק-תאו ת מוייםוך לו, לרבות סבתחום האתר ובסמ 

 זה, ת ביצוע הסכם גרמסשגרם, במעשה או במחדל, תוך כדי וב

בתכניות או באיזה   ומן מס  ומתקן או הצינור איננראה לעין, גם אם הר כלשהו שאינו  למתקן או לצינו

מפרטים,  אות הי הורעל פ קרקעיים ייעשה-תתם. הטיפול במתקנים סמויים ון מסמכי ההסכמבי
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לו על הקבלן  חוי ותחת פיקוח הרשויות המוסמכות; כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות אלה
 לבד.ב

 ציבור פגיעה בנוחות ה .20

מוגזמת או   שור בהן לא תהיה פגיעהוהקוך צוע העבודות וכל הכרהקבלן מתחייב כי תוך כדי בי .א
צעת העבודה ובסביבתו ו/או  ו מתבום שבל במקרכב והולכי הרגלתי סבירה לתנועת כלי הפרעה ב ה

  ו/א פרטי כוש ציבוריוש וההחזקה ברשמה  במעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות
ה  מה בטוחה, תקינה ורציפזריחת ות המפרטים בדבר הבטכלשהו, ומתחייב למלא אחר כל הורא 

חשב בעובדה כי  ה בהתהעבודיצוע תכנן את אופן ב. הקבלן יארגן וי באתר העבודותשל התנועה 
תוך  פת של הציבור, ווט ש ובקרבתו מתקיימת פעילות ותנועה  באתר העבודה מתגוררות משפחות

 והרשויות המוסמכות.    המועצהתאום עם 

לה  ועד ההובין מעם המפקח או המנהל לענאש  מר אם הדברלת משאות יתובמקרה של הוב .ב

 ר ונזק אפשרי לאתר העבודות.  הציבונועת עה לת כמה שניתן ההפרקה ובמגמה להקטין עד והפרי 

 ניקיון מקום העבודה 

  סיום העבודה , ומיד עם  דפי החומרים והפסולתהעבודה, את עום קוהקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממ . ג

נים  פסולת, מבחומרים,   יריל המתקנים הארעיים, שית כו איסלק ממנ ום העבודה ו ינקה את מק
לשביעות  ולהתחייבויות הקבלן ולמטרתם  םומתאינקי    כשהואעזוב את האתר יומכל סוג שהוא,  

 רצונו של המפקח.  

המבנים   יהרוס ויפנה את כלת כל הבורות, יפרק, יסתום הקבלן א, ותעם סיום ביצוע העבוד  .ד
ובדים, ויסלקם  האכילה של הערותים, המשרד ומקומות  השין, המחסשהקים, הציוד,   הארעיים

 ו. מהאתר על חשבונ

ולת הנובעת מהעבודות שביצע לאתר פסולת מאושר על חשבונו  ל הפסאת כ לסלק הקבלן חייב  .ה
 .מפקחדרישת העם יד ע סילוק הפסולת מ המעידות על ביצו  תאסמכתאו פקחוימציא למ

לך  , תוך כדי מההורות לקבלן, מזמן לזמןל  אישרפקח ר לעיל, יהא הממבלי לגרוע מהאמו .ו
שר תצוין בהוראה, בכל זמן אקופת תוך ת קום העבודה ממ שהםכלחומרים , לסלק  העבודה

פקידם  ים מתאימים לתמרחו; להביא אין החומרים מתאימים לתפקידםפקח הממקרה שלדעת  
על ידי   עשהשנ חלק כלשהו מהעבודה  ש; לסלק, להרוס ולעשות מחד אמוריםה  יםבמקום החומר

אה  הור. ההסכםבניגוד לתנאי  אימה אום בו, במלאכה  בלתי מת ימיבלתי מתא ש בחומריםשימו
 נה. האחריות בגין אי פינוי פסולת הי  מפקחהעל אף כל בדיקה שנערכה על ידי   זו תחול

 לפינוי כאמור.  פקחהמיה מטעם ענה כי לא קיבל הנחי בלן ולא תעמוד לו הטאחריותו של הקב

 יסודית של הסכם זה.  בר כהפרהייחשב הד  ות,האמורהוראות ההקבלן אחר   ילא לא מ .ז

 עתיקות .21

עתיקות, כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה   עבודה אתר ה בלן בגילה הק
הוא באמצעי  ולוגי, ינקוט ך גיאולוגי או ארכיאחרים כל שהם בעלי ער, וכן חפצים אמןלזבתוקף מזמן 

 . ם ויודיע על התגלית מיד למפקחהזזתם ממקומ למניעת הפגיעה בהם או מיםתאיירות מזה

 ה ת הנאזכויולום תמורת תש .22

שת  כיר  בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי  ותאם יהא צורך לביצוע העבוד  21.1

י  רתה כפה והתשלום תמוהזכות האמורה מבעלי א הקבלן אחראי לקבלתמוצר, , יה
 קבלן. לבין ה   ליםהבעשיוסכם בין 
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 ןכבויות ע ת זכשליל .35

ו של המכרז ונספחיו ו/או מסמכיו  ה ו/א סכם זות האר יסודית של הו במקרה של הפרהמוסכם בזה כי 
ימוש  אלא רשות ש  בדרך/נהב מב/במקוםה / ד בוהעבאתר  אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי  -

לה ובכל  ו/או בכל חלק של א  בדרך/המבנלבד באתר העבודה / בלביצוע העבודות נשוא המכרז ב
כבון המוקנית לו עפ"י כל  יע  זכות על כל   -  ההמועצ, כלפי  רשוהוא מוותר בזה במפוא עליהם,  הנמצ

 דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

 בחשכה עבודות . 36

רה, בעוצמה  באחידות סבילתאורת הציוד( )בנוסף  מרחבית תאורה נה עם תבוצע חשכהות ב דובע
  ים באתרינוור. אזורים קריטי חלטת של סמניעה מו טיחבאיכות הנדרשת ואשר תבוע ביצ המאפשרת 

הקבלן ימלא אחר כל    הארה מיוחדת. םמחייבי ( או יחידות דיור חדשות  יימותרות קדי)  העבודה 
 בור. ם ועל הציהעבודות, על המתקני עבודה לצורך הגנה עלבר הארת אתר הבדח הוראות המפק 

 ים הגנה בפני נזקי אקל  .37

וד,  נת העבודה, הצי קבלן בכל האמצעים הדרושים להגודות ינקוט הבמהלך כל תקופת ביצוע העב
לים בפני השפעות אקלימיות, לרבות גשמים, רוחות, אבק, שמש וכד'. הקבלן יהא  ם והכ חומריה

ת גם  שפעות אקלימיוולכלים בשל ה  ודה, לציוד, לחומריםו כל נזק שייגרם לעבלתקן על חשבוני ראאח
 בכל האמצעים הדרושים. קט ם נא

 צמחיה עקירת עצים ו .38

כן פעולות  טעו באתר העבודה אלא אם ו שנימים אה קייע בעצים ובצמחילא יעקור הקבלן ולא יפג
מראש  אישור בכתב ו  הקבלן קיבלא אם כן אלו אלה מופיעות בהסכם זה ו/או במסמכי המכרז א 

 בעניין זה.  ים פרטאחר כל הוראות המלא ומי מועצה סמך לכך ב מגורם המו

 ויות רש ם עם פקחיחובת תיאו

חייב יהיה הקבלן לדאוג, בנוסף לתאום  ,  חוק על פיקבלן ות המוטלת על המלבד חובת הדיווח לרשוי

הטבעיים  הציבור ועל המשאבים מירה על נכסי השת , לתאום מוקדם עם פקחי רשויומפקח העם 
עתיקות(  ל ורשות ההסביבה, קק"  כותלאי להגנת הטבע, משרד  ההמועצ,  ת הטבע)רשות שמורו

 ים הבאים:מקרב

 ;בישות הכעבוד  םלתחורכי שרות מחוץ פריצת דרכי גישה וד •

יית  או כר  ותונלחיפוי מדר  קביעת אתרים לסילוק עודפי חפירה ופסולת ואתרים לכריית אדמה, •

 ;ר נבררחומ

 .יםפרט במלעשות כן   צוינת החובהבכל מקרה שמ •

  מיוחדים או נדירים, תעתיקו  ,ףבע ונוערכי ט"ל על ות או הגופים הנ שויהר   והודיע פקח אחת מןה  הי
לא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם עם הרשות  הם, איעה ב כל פג יימנע הקבלן מ

 . אלו פת עבור תיאומיםלא תשולם כל תוס .המתאימה ועם המפקח

 יתור על סעדים מניעתייםו .39

ם העבודה, בכל הליך  רותים בקשר עאו הנותן לו שיי מטעמה מ  או המועצהנקוט נגד  י לא   הקבלן
הרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או  יך הצאו הל שה ו/צו מניעה, צו על משפטי ש

, אם בכלל, במסגרת  עצההמולן זכאי כלפי הקבהא  יים להם  יד יחה  הסעדים  .ביצוע העבודות בהמשך
 בד. בל ייםיים, יהיו סעדים כספהליכים משפט
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 אחריות  .40

ם  מהיו מניינה יחלו___ _______________ הסכם זה הינה ת לעניין  ריוהאחתקופת  .א
אזי תהא זו   ,, אלא אם נקבעה תקופה שונה לעבודה במפרטעודת הגמר הזמניתוב בתהנק

 ייבת. מחה האחרונ

למעט בלאי סביר  ,  "להנהאחריות תוך תקופת לשהם שהתגלו , וקלקולים כליקוייםפגמים,  .ב
ביצוע   אופןם קשורים בכל צורה שהיא לג' ואשר אינ מו על ידי צדת אשר נגריעוופג

והם תוצאה של ביצוע שלא בהתאם להסכם, או להוראותיו של בלן, די הקעל י העבודות
מתחייב הקבלן לתקנם   –אורח מקצועי לקוי  אורים לקויים ומבח, או עקב שימוש פקח המ

תמורה רישת כל לא ד, ול והוצאותיו באופן מלא  ונואו להחליפם, על חשב/ ו/או לחדשם ו
יו"ר  אלה יבוצעו על פי הוראות  וניםתיק .בכתב יו"ר המועצה ת  ל לפי דרישו, הכהמועצהמ

 ם כך.לשע  המלאה, בפרק הזמן שנקב ולשביעות רצונו המועצה  

י  יד מעין שיפוטי ו/או עלידי גוף שיפוטי ו/או בו ייקבע על  כי בכל מקרה מוסכם, מובהר ו  .ג
ר מהתקופה  ליתן תקופת אחריות ארוכה יות אשר בוצעו ישקיקה כי לסוג העבודות ח

תחול תקופת האחריות שתקבע גם על תקופת האחריות של הקבלן   – הז סכם בה בההנקו
 . המועצהכלפי 

ולמוצרים שסופקו על  געות לחומרים ת האחריות הנותעודו את כל מועצהל ור מסהקבלן י .ד
ים וספקים, וידאג כי  י משנה, יצרנ זה, לרבות על ידי קבלנכם הס ידו או מטעמו במסגרת 

אין בהמצאת תעודות האחריות כאמור כדי לגרוע  .  עצההמום לה תוסבנה על שתעודות א
 מאחריותו של הקבלן לעבודות. 

לקבלן בתום יו"ר המועצה  ר , ימסויותיו הכלולות בהסכםא התחייבומלו אתן מלא הקבל  .ה
תקופת  ת כל עבודוסכם וכי ם להכי העבודה בוצעה בהתא ידההמעתעודה   קופת האחריותת

פקח  כם ולשביעות רצונו המלאה של המם להסבהתא אף הןהן בוצעו רוך ב והכ  האחריות

 .  ויו"ר המועצה

האמורות ע"י   לבצע את העבודות   עצההמו, רשאית  זהף עילא מלא הקבלן אחר הוראות ס .ו
 של הקבלן.  מימוש הערבות הבנקאית  אחרן לאחרת על חשבון הקבל ן אחר או בכל דרךקבל

 ה. עבוד של כלמה יובסחתום על ידו כתב אחריות  מועצהן לת ייבלן  קה .ז

 מובהר, כי בכל תקופת האחריות, לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת שהיא.  .ח

ערבות   יעמיד הקבלןתיו לתקופת האחריות, וי של הקבלן בהתחייבו ך הבטחת עמידתורוצל .ט
   בהסכם זה. לן לה כאמורית בנקא

 פגמים .41

בות הפגם  יסמהן חקור רוש מהקבלן שידלפקח המרשאי   ה, בזמן ביצועה,פגם בעבודלה  נתג .א
לפי  ו  ל  . היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראימפקח הושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי 

  לפי   שהקבלן אחראי לו. היה הפגם כזה המועצהוהתיקון על ו הוצאות החקירה חול י  –ההסכם 
שבונו הוא את  וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חה על הקבלן, יחולו הוצאות החקיר – כםסהה
הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום   פקח ו. אם לדעת המרוך בכל הכפגם וה

 .  פקחהמידי  -על שגובהם ייקבע ה עצמופיצויים ל
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היה לגלותו  ניתן   לא  אשר האחריותר תקופת שנים אחר גמ___ פגם בעבודה תוך לה  נתג .ב
  חייב הקבלןיהיה ,  ההסכםלתנאי   ביצוע העבודות שלא בהתאםובע מ , והנ האחריותבתקופת  

ייב  ח   לןלתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקב
 . פקחעל ידי המ  ם ייקבע, שגובהמועצה ויים לתשלום פיצ 

 

 ההסכםום ערבות לקי .42

  ולהבטחת, כולן או מקצתן, ריותופת האחובתק ההסכםיותיו על פי ייבו התחוי להבטחת מיל  .א
, ערבות  ההסכםעם חתימת מועצה להקבלן ימציא בודות, של העתקין ציף ויעיל, רביצוע  

תקופת שך ולמות מכוח ההסכם וד עבהופת ביצוע  תקך בנקאית, אשר תהא בתוקף למש
  2כמסמך ה')בנוסח המצורף חריות  הא  ופתחודשים לאחר תום תק  3האחריות ועד למועד החל 

הערבות  . (₪   __________________  במלים:)₪  ________בסך ( סמכי המכרזלמ

זה ומסמכי   כםהסיעמוד במלוא התחייבויותיו עפ"י   האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן
וע  ביצמרים והציוד  ורמת  ושמש גם כערבות להבטחת טיב הח בות תהער  כרז והמכרז וכן המ

 כיו"ב. ת ופת האחריוונים בתקו העבודות, תיק 

וכי לא קיים   פקח ו/או המ המועצהרצון יעות ת לשב סיים את העבודומוסכם, כי היה והקבלן  .ב
קופת  את הערבות לת לקבלן להקטין  צהועהמ כל עניין מהותי בדבר ביצוע העבודות, תאשר 

)זהה( אשר תהיה בסך   פיתחלושהקבלן המציא ערבות והערבות תוחזר לקבלן לאחר  אחריותה
 ₪(.  ____________________₪ ) _________ל ש

רים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  מחיד המדל  הודהערבות תהיה צמ .ג
 ההצעות למכרז. שת הג  הידוע במועד  ןהאחרו  המדד הבסיסי הינו המדדלסטטיסטיקה. 

תמש  ן ו/או ישפן רציף ותקיבאוות ו/או לא יבצע העבוד או תנאי מתנאיו ההסכםר הקבלן את  פי .ד
המנהל ו/או המפקח(  י של הבלעדדעתו תה )לפי שיקול  לתי נאו או יבצע העבודה ברמה בו/  בציוד

  צאותההו  או חלקה. לה כוהמוחלט לחלט הערבות,   לפי שיקול דעתה ת רשאי המועצהתהיה   –

 הקבלן בלבד. ערבות יחולו על  הכרוכות במתן ה

 . דיןת כה חתומה ומבוילת תהי הערבו .ה

              ה.המועצ    ה שלי דרישת ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י נבלתי מותית ואוטונומ תהיההערבות  .ו

רה  הפל ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כ  סכום הערבות הבנקאית מוסכם בזה כי  .ז
ב הציוד ו/או ברמת  יו/או ליקוי בט ם ו/או בגין כל פגם ן בהתאם למפורט בהסכשביצע הקבל 

  המועצהל זכותה שת האחריות וזאת מעבר לקופ ההסכם ובתת בתקופת ביצוע העבודו פן ואו
 ין כל נזק נוסף שיגרם לה. פי בג יי כס ו פיצ  תבועל

מוחלט מבלי  ינה הגמור וה י קנל  ייהפךכאמור לעיל  המועצהסכום הערבות שנגבה על ידי   .ח
הדבר יגרע  י ש מבללכך, ות כלשהן בקשר בטענות ומענו חברההזכות לבוא ל לן שתהא לקב

 הסכם ו/או כל דין.  פי העל  המועצהל מזכויותיה ש 

 

 ת דיקת דגימוות בתוצא .43

או במכונים מאושרים לצורך התאמתם  במעבדותלדרוש עריכת בדיקת דגימות  אירשקח המפ .א

.  על עריכתןפקח ה המאחרות שיור ו/או בדיקות   יםלמפרטו/או התאמתם  יםקנ לדרישות הת
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הדרושים   ו מוצריםחומרים אבד. גמה בלים הינה לשם הדופרטבמ ת הבדיקות המופיעה ימרש
 ועל חשבונו.    הקבלןע"י  סופקובדיקות כאמור ילשם ביצוע ה

א  למקום ביצוען יש ןכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות והתשלום עבורן לרבות הובלת  .ב
 . והוצאותיונו שבובהן הקבלן על ח

  שלת מוקדמות צאות הבאות: דמי בדיקוההולן בלעיל, תחולנה על הקמבלי לגרוע מהאמור  .ג
לן הזמין למטרותיו;  ר הקב ות אשבדיק ות האספקה; דמיומרים המיועדים לקביעת מקורח

ת  ההסכם; הוצאו ותיש דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר לא יימצאו מתאימים לדר
 וג שהוא.  עריכת בדיקות מכל ס לוואי שונות למטרת

 ות.  ות סופי לבדיק יים וודות לבדיקות בינהתע כל ימציא למפקח את   בלןהק  .ד

 נן יסודיות. התחייבות הקבלן כאמור הי  .ה

 ודה שנועדו להיות מכוסיםעבה ילק ת חיקבד .44

להיות  העבודה שנועד מ  ואהקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כל שה .א
 .   המפקח ר, ללא הסכמתו שלמכוסה או מוסת

  48למפקח על כך יודיע הקבלן , היות מכוסה או מוסתרד לנוע שהו מהעבודה שחלק כלהושלם  .ב
מדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או  ון ול, לבח לבדוקלמפקח י לאפשר  מראש, כדשעות 

  אמור.ה לקהסתרתו ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה הח 

  חפקלמ א הודיע הקבלן ו ל, אהמפקחוראותיו של ודה בניגוד להלק כלשהו מהעבקבלן חכיסה ה .ג
וסה,  רת, את החלק שכל חשבונו והוצאותיו, לשם ביקושוף הקבלן, עמראש על כיסוי, יגלה ויח

ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו חלק על  המפקח  ת דריש על פי 
 . המפקח ייד

 

 

  מדידות .45

ות  דיד. המ ח על סמך מדידותענה על ידי המפקעשה לפי ההסכם תקבהכמויות שבוצעו למ  .א
ז שיטת מדידה  א אם נקבעה באיזה ממסמכי המכרדידה נטו" אלתהיינה לפי שיטה של "מ

 תירשמנה בפנקס מדידות או ביומן ותיחתמנה על ידי הקבלן והמפקח.   דידות כל המחרת. א

קבלן או נציגו המוסמך מדידה, והקבלן מראש על מועד המפקח ליודיע ה, דהלפני כל מדי .ב
 ידה.  המדעד  חייב להיות נוכח במומת

יה  לא יה קבלן ידה בהעדרו, וה דהמדידה, רשאי המפקח לבצע המ נציגו במועד  לא נכח הקבלן או .ג
 אי לערער על המדידות כפי שנקבעו על ידי המפקח.  רש

י המפקח. לא הגיש  ימים על ממצא  3בתוך א לערער בכתב הוי נכח הקבלן במועד המדידה, רשא .ד
ו  חלטת, וה למפקחגש ות וסופיות. הערעור יו כונ כנ שבנה המדידותזה, תיחך מועד עור תוער

 יב את הקבלן.  בעניין תהיה סופית ותחי 

בהר, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן בגדר אמדן כמותי של פק מוהסר סלמען   .ה
 אמת, כמפורט לעיל.    ע על ידי מדידה בזמןצוע בפועל תקבביה העבודה, וכמות
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 ( AS MADEעדות )  הגשת תכניות .46

שר יות עדות כמפורט במפרטים, א כנת  מועצהציא לשלמת עבודה, על הקבלן להמר הלאח .א
מתקנים, המערכות והעבודות כפי שבוצעו הלכה למעשה לרבות  כל ה יק שלר מדו תכלולנה תאו

ו  תכניות והקבצים יוגשולאיתורם המדויק. ה  חזוקתם השוטפתותם כל מידע הדרוש להפעלת
לסיום עבודת  ינה תנאי  ן הגשתוע על פי ההסכם, והביצם האחד ממועד סיו חודש בתוך מועצהל

 לן.  הקב

כניות עדות ולהגיש את התכניות לבדיקת המתכננים  כנו תכי הובכתב למפקח להודיע  על הקבלן .ב
 וזאת של שרטוטים חתומים  ף שלושה העתקיםוצר( בCDבמדיה מגנטית )דיסקט או  

נוגע  ידות כמפורט במפרטים ב מד  יצעו ומס' רשיון( אשר בע"י מודד מוסמך )תוך ציון שמ
את התוצאות  פקח ור למ ן למס כמו כן על הקבלם להגשת תכניות עדות. מקבלני לדרישות

תנאי   תרוי והתעודות המעידים כי הבדיקות השונות בוצעו בהתאם לדרישות המפרטים 

 ההסכם.  

  עצההמו ליו"ר דעה בכתב  ך הועל כ שלמו העבודות, ימסרה אמנם הוכי לכאור פקח סבר המ .ג
 ולקבלן.  

ר  יו",  המפקחדקו את העבודה ח, יבהודעה כאמור על ידי המפק ממועד קבלת ימים  15תוך  .ד
כפי שבוצעה ובהתאם  באתר"( הבודקים)להלן: " ו/או מי מטעמם, המתכננים  מועצה ה

 .  יםרטלמפ

עבודה מתאימה לתנאי  ורט בסעיף ד' לעיל, כי העבודה כמפר בדיקת הבודקים לאחבאם סברו ה .ה
ים המפורטים  י חתימתם על גבי עותקי השרטוטרו זאת על יד ומשביעה את רצונם, יאשכם ההס

 ל.  ' לעי עיף בבס

ועותקי השרטוטים המאושרים   CD-הקבלן באמצעות המפקח יעביר את הדיסקט או ה .ו
דות  ב ו/או הערות לתכניות העאישור בכתאשר יתן  המפקחדיקת כאמור לעיל לבם מיוהחתו

שבועיים מהמועד  , בתוך המפרטיםפקח מהועמידת התכניות בדרישות  ו  תבהתאם לשיקול דע 
 .  את השרטוטים  בלשבו קי

פיצוי מוסכם וקבוע מראש   מועצהן את התכניות והקבצים במועדם, ישלם להקבל   הגיש לא .ז
מה  רשאית להשלים בעצ המועצהיגור תהא ימי פ  15-ור. מעבר ל₪ לכל יום פיג 1,000בסך של 

יצוי המוסכם, וזאת מבלי  לפ  עברשלמה זו מחייב את הקבלן בעלות הול  ים,בצאת התכניות והק
   כותה.מד לזר העורוע מכל סעד אחלג

לרבות  , תןלמען הסר ספק, ההוצאות הכספיות הכרוכות במחויבות הקבלן נשוא סעיף זה בכללו  .ח
 לא תשא המועצהלבד, ולו על הקבלן בהשרטוטים וכיו"ב יחו דידות, הכנת והעתקת בגין המ

 לום בגינן.  של תבכ

 ר זמנית  תעודת גמ .47

  המועצהמטעם כים המוסמרמים ל הגובכתב על ידי כ תכניות העדות נבדקו ואושרור שלאח .א

ים הנ"ל, מכל  מכוס ונמצאו מתאימים לתנאי ההסכם ומשביעים את רצון כל הגורמים המ
פי  ם לונית התיק ים ממועד השלמימ 7מנית תוך  ל לקבלן תעודת גמר זהבחינות, יוציא המנה

 פרוטוקול המסירה.

ידי  ן על אישורעיל וכמפורט ל מועצה ת תכניות עדות ליובהר, כי הגשען הסר ספק  מל .ב
ופי,  ס ון, ולעריכת חשב מועצההגורמים המוסמכים מהווים תנאי בסיסי למסירת העבודות ל 
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ב  יחשהמוסמכים הנ"ל, יידי כל הגורמים   עדות המאושרות עלר יומצאו תכניות אש עד –קרי 
 ל פיו לקבלן. לא ייערך חשבון סופי ותשלום ע, מועצה ות לכאילו לא נמסרו העבוד דברה

 ההסכם יצוע על ב תעודה .48

. מילא  ים טיבתום תקופת האחריות, תבוצע בדיקה של העבודה, בנוכחות כל הגורמים הרלבנ .א
ת,  ם תקופת האחריו, בתולקבלןפקח ימסור המ הסכםהכלולות ב אחר כל התחייבויותיוהקבלן 

  האחריות והכרוך כי כל עבודות ה בהתאם להסכם ועה והושלמ בוצדה  דה בה יקבע כי העבותעו
 ן, בהתאם להסכם ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.  אף ה בוצעובהן 

לשהי הנובעת  בות כטרת את הקבלן מהתחיייל אינה פו דלע( )אבסעיף  המסירת התעודה האמור .ב
 פי האמור . ד מסירת הפרוטוקול הסומועחר הדברים נמשכת גם לא  מההסכם אשר מטבע

 

   אי קיום יחסי עובד מעביד .49

וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  של עובדיו  עביד וא המה כי  ן מצהיר בזאתבלהק .א
, וכי אין הקבלן ו/או  המועצה לבין ו/או מועסקיו    בלן ו/או עובדיוהקן  יחסי עובד מעביד בי

והג המגיעים לעובד  ין ונן על פי כל ד תשלום ו/או זכויות שה  לכלים  יו ו/או מועסקיו זכא עובד
 . דממעבי

עיל, אין הקבלן זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות  מור לות האבכללימבלי לפגוע  .ב
 ממעביד.   המגיעים לעובדג והעל פי כל דין ונ

ו מועסקים,  ו/א ים וק בקשר להעסקת עובד מלא בכל עת אחר כל הוראות הח ל ייבמתחהקבלן  .ג
חה,  ומנו עבודה, חוק שעות 1959 –סוקה, תשי"ט חוק שרות התע תאם להוראותהבהעסיקם ול
דת  בוע , חוק1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976 –, חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951-שי"את

  י"גתש חוק עבודת הנוער,,  1965-ת, תשכ"ו ווה לעובד ולעובד, חוק שכר ש1954 –ד ם, תשי"נשי
 –עבודה( תשי"א חוק חיילים משוחררים )החזרה ל, 1953 –י"ג , חוק החניכות, תש 1953 –

, חוק הבטוח  1963 –, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1958 –השכר, תשי"ח   הגנת , חוק1951
עה  , חוק הוד1987   -ינימום , התשמ"ז , חוק שכר מ 1995 –ה משולב(, תשנ" סחנוהלאומי )

ת בעבודה וחוק יסוד: חופש  יוויון ההזדמנו, , חוק שו 2002 -שס"ב הת  ה(,בודלעובד )תנאי ע
 יחוקק ויחול בנסיבות העניין. או ש /יים ואחר ק עיסוק וכל חוק ה

י  לעיל, צוו  ג'ט בס"ק העבודה כמפור קיחואי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי   .ד
  יהווה הפרה יסודית של   רותתקשונטים לענף והסכם ההההסכמים הקיבוציים הרלוההרחבה ו

 זה. הסכם 

ה והביטוח הלאומי  ההכנס י מס תשלומבור עובדיו את ן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבלהק .ה
  ןהדיכל הוראות ר אחהקבלן חייב למלא בכל עת  ידרש לשלם.י וכל מס או תשלום אחר ש

את   ודההעביצוע ובד, המועסק בב בלן ישלם בעד עם ו/או מועסקים. הקבקשר להעסקת עובדי
כל  ו  יו"בה וכם דמי חופש לרבות תשלוים על ידי המעביד,  אליים המשתלמכל התשלומים הסוצי

  מים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב המעביד עלתשלוה

ח סוציאלי,  ודה, מסים לקרנות ביטובביצוע העב  ובד, המועסק לם בעד ע הקבלן יש . דיןי פ
תר של  ים המייצג את המספר הגדול ביו ארגון העובד לגבי אותו עובד על ידיבע  ייקבשיעור ש 
 נף.ותו ע ה, באבמדינהעובדים 
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,  לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו  תוגש תביעה המועצהוכנגד  במידה  .ו
ב  בו תחויי בכל סכום המועצהאת הקבלן  יפצה  ה ו ישפסי עובד ומעביד, שמקורם בטענת יח 

 .ישהמייד עם דר ,וצאות משפט ושכ"ט עו"דת הרבו כאמור, ל

 

 רשיונות, היתרים וכיו"ב .50

לפי הסכם זה שהוצאתה לפועל על ידו ו/או על ידי עובדיו  עולה כל פ כך כיהקבלן אחראי ל .א
ישוי  צע על ידו באמצעות ריתר לפי כל דין, תבוי ו/או קבלת השו ריו/או מועסקיו מחייבים 

   ר בהתאם לדין.ו/או הית

סיק רק מי  תר על פי דין, חייב הקבלן להערשיון או הי  לביצועה יש צורך ברישום,שדה בעבו .ב
 מור. ון כא ל רשי ם כבעשרשו

  מתחייבת להעמיד לקבלן היתר בנייה לביצוע העבודות בהתאם למפרטים,  המועצה .ג
   .מכרזניות ומסמכי הוכת

 םזכויות פטנטי .51

ה על  ה אותויפצ המועצהע כל נזק מ ימנלן סכם זה ומסמכיו, הקבמבלי לגרוע מאחריות הקבלן ע"פ ה 

צאה מפגיעה בזכויות פטנטים,  ו כתושינבעו"ב, צאה, היטל, וכי יך, נזק, הותביעה, דרישה, הל כל
בודה מכוח הסכם זה,  תוך כדי ביצוע ע,  מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות, בדבר השימוש

על ידי  או בפריטים, שיסופקו  ריםחומנות, ב, בציוד, במכו כות, באביזריםבמתקני העבודה, במער
 לצורך ביצוע העבודה.   הקבלן

 או לרכוש לגוף  נזיקין .52

או   ראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או נזקהא אחבלן יהק א
בדיהם ו/או שלוחיהם  ו/או לקבלן ו/או לעו  חברה ל  ייגרמוכלל, שבלי יוצא מן ה, איזה שהוא, דןובא

ים,  ם לצדדים שלישי ש, לרבות נזקילגוף ו/או לרכו חר כלשהו,ם אלאדו/או  מי שבא מטעמם ו לו/א
  מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא שה אושל מעב
זו, בין   רוך בעבודהו/או כל הכדה עקיפין, מביצוע העבוהנובע, במישרין או במו בקשר ובכל  טעמ

ו/או  ן ו/או עובדיו  ו/או ממעשה או מחדל של הקבל ,  תה ברשלנותעשה נעשתה כדבעי ובין שנבודשהע
  כםהסו מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי  ו ו/אשלוחי 

ק  חו  כל )נוסח חדש(, או לפי ישי לפי פקודת הנזיקיןפי כל צד שללן אחראי כל יהא הקב  ובכלל זהזה. 
בגין  תיו, הוצאועל חשבונו ו ה, ו/או את הניזוק)ים( לפי המקר המועצהאת  פהויש הקבלן יפצהאחר. 

 כל 

הקבלן משחרר    שיגיע לו)ה()הם(.ו/או הפיצוי בכל דמי הנזק תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ו
בגין  ל ולכ  מה מכל אחריות וחבות, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעההמועצוטין ומראש את  לחל

ארעו  ל שכנ"ש  רכול  אוקלקול לגוף   או אבדן ו/אונזק  נזק כספי או נכות, חבלה, כל תאונה, מחלה, 
 . כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא

ם הנמצא בשרותו  גיעים על פי דין לעובד או לכל אדמדמי נזק או פיצוי ה מתחייב לשלם כל לןהקב ב
 העבודה ו/או ממעשה או מחדל  ך כדי ביצוע  ונה או נזק כל שהוא תומתא אה כתוצ
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הקבלן יפצה וישפה את    ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.ין, בבעקיפן או שורים, במישריקה
 . חייבותו כאמורה מאי קיום התכתוצא  ב לשלםוים שתחלותשבגין כל  המועצה

ו דרישה, מכל  ד כל תביעה אעל כל נזק וכנג המועצה את  ות בשלמ ה לפצות ולשפות הקבלן מתחייב בז ג
נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין    ו/או  נגדה לשהו,ש על ידי אדם כוגעילה שהיא, שת 

פטיות  , לרבות ההוצאות המשדם, לגוף ו/או לרכושבפרק זה לכל אט ורכל תאונה, חבלה או נזק שמפ
ו מי שבא מטעמה על נזק,  ו שלוחיה ו/א ו/או עובדיה ו/א  המועצה עתתבאם  "ט עו"ד.לה ושכ שייגרמו

קבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק  על ה , יהאלעיל כתוצאה מהאמור םשנגר
יגיע כאמור לעיל  כום ש כל ס .ת ושכ"ט כאמורהוצאות משפטיו תבולר לחובתה על ידי בית משפט 

ד תאריך  מהקבלן ע  עצההמוק מעת דרישתו ע"י וכח  מדהבית והצן ישא רי הקבלמאת מועצה ל
 תשלום בפועל. ה

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או   צהועהמאת ישפה  יה אחראי ו ן יההקבל ד

 . ובתו המקצועיתח  וימחדל ו/או הזנחה במיל

לו לאחר תום  יתג שר א  רשלנות כאמור לעילמקרים של שגיאות ון תחול גם לגבי אחריותו של הקבל ה
 כם. תקופת ההס

לתביעה כנגד הקבלן   נושא יהיו  ם אשרן בגובה הסכומיתהא רשאית לעכב תשלומים לקבל  המועצה ו
מוחלט לשביעות  באופן סופי ו  להא  בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות

 . המועצהרצון 

או שעל  /ומועצה יעו לום ו/או פיצוי, אשר יג סכ  שכלמוצהר בזה ומוסכם,  מבלי לפגוע באמור לעיל, ז
מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו,  בגין ג',  י צד  מחמת שתתבע ע" יהיה לשאת בהם  המועצה

 ן.  בללקמים המגיעים ממנה ית לקזז מהסכושאר המועצהכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה  

 +ט"א+ט"ב( לנספח ט)בהתאם  ביטוח על ידי הקבלן .53

 מפורט להלן:כ לכך, בנוסף

 
, בין  ולקייםפי דין, מתחייב הקבלן לערוך -פי ההסכם ו/או על-ו של הקבלן עלע מאחריותלגרו לימב א

על שם   בלני משנה,ל שם הקבלן וק ע ו,מורשית כדין, על שמ בחברת ביטוח ת הקבלן, אמצעובין בצמו ובע
כל תקופת ההתקשרות ועד   ולמשךעבודות הלת ביצוע  החל מיום תחי, ועל שם המפקח, צהועהמ

כמפורט  )לפי המאוחר(, פוליסת ביטוח  אתרבלן מהסופית של העבודות ויציאתו של הקמסירה הה
אישור  " : )להלןהימנו ד פרוהמהווה חלק בלתי נ 1כנספח ט'הרצ"ב  ודותח העב ביטו עריכתבאישור 

 ת נשוא הסכם זה.  הנובעים מביצוע העבודו  נזק או אחריות הקשורים אובגין  "( עריכת הביטוח

ת  יכער אישור את   ביצוע העבודות לתממועד תחי, לא יאוחר המועצה להמציא לידי יבמתחי  הקבלן ב
וח  ריכת ביטשור עאיב בין האמור. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור חוי מבטביד ם חתוהביטוח 

ם על מנת להתאימם  לשינוי הביטוחים האמוריזה, מתחייב הקבלן לגרום   ור בהסכםלבין האמהעבודות 
חים האמורים, בהמצאתם ו/או  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטו  ה.ז  הסכם להוראות

ת  ובעלי הזכויו  צהוע המעל   י אחריות כלשהאו כדי להטיל /בר התאמתם ו דב  שורות איינויים כדי להובש
 או על פי דין.ו של הקבלן על פי הסכם זה אחריות צמצם אתאו כדי ל/ו

 ים: את הביטוחים הבאהקבלן וך יער כן  ג

ביטוח  ית עקב השימוש בכלי רכב, וכן חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנוח  ביט .1
  –מ  חתשלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפ ל צד כוש שגין ראחריות ב
בגין   קח והמפ  המועצהטוח יורחב לכלול את  ביה בגין נזק אחד. ש"ח  1,000,000

 "אחריות צולבת". לסעיף  בכפוףו/או מחדלי הקבלן,  אחריותם למעשי 
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ע  לרבות נזקי טב "אש מורחב" ם המקובלים בביטוחרכוש מפני הסיכוניביטוח  .2
אחר   ו/או ציודכוש ר כללציוד עבודה, כלי עבודה ול  כנגד אבדן ו/או נזקיצה, ופר

  צורך ים מטעמם של הנ"ל להמשנה ו/או את הבא  ו/או את קבלני   המשמש את הקבלן
, המובא אל  וה חלק מהעבודות המבוטחותמהו אינושר ו/או בקשר עם העבודות וא

ו/או    המועצהכלפי חלוף ות התעל זכיף בדבר ויתור . הביטוח יכלול סעאתר העבודות
 אדם שגרם לנזק הויתור לא יחול כלפי הנ"ל, ואולם שלם ו/או הבאים מטעמ   המפקח 

 בזדון. 

₪ ,   2,000,000 לא יפחת מסךהמבטח על פיו שגבול אחריות .ות המוצרביטוח אחרי  .3
ך כל התקופה משולחברה ו/או בעלי הזכויות ן ל או חלקות ממועד מסירת העבודוזאת 

 .  ת זו לפי ההסכם או לפי כל דיןאחריויימת שבה ק

הנ"ל, מתחייב  ו/או משלימים כלשהם לביטוחים פים  בעריכת ביטוחים נוס  בלן יש צורך הקת  דעהיה ול ד
 או המשלימים כאמור. /וספים ווך ולקיים את הביטוחים הנ הקבלן לער

תנאי למסירתן  קן וכ או חלות ו/ העבוד  ועד סיוםיאוחר ממ לא  ,  המועצהיא לידי הקבלן מתחייב להמצ ה
  2כנספח ט'זה רף להסכם  נוסח המצות המוצר" בביטוח "חבויצוע ב עלהמעיד  אישור של העבודות, 

"( כשהוא חתום בידי  ת המוצראישור עריכת ביטוח חבו: " ד ממנו )להלןק בלתי נפרוהמהווה חל
אמור בהסכם  ן הלביר צהמו חבותביטוח יכת באישור ער אמוראי התאמה בין ה. בכל מקרה של מבטחיו

סכם בזה  סכם זה. מולהוראות ה ות להתאימ ח האמור על מנטובימתחייב הקבלן לגרום לשינוי ה זה
או  /ו  ואמתישור בדבר התא  להוותכדי  וו/או בשינוי והמצאת בבעריכת הביטוח האמור, במפורש כי אין 

או על פי  ו/זה  הסכם על פיקבלן של ה וות ת אחריצמצם אאו ל/ ו המועצהעל  יכלשה אחריות כדי להטיל 
 דין. 

 פרמיות במועדן.  הסכם זה ולשלם הוחים הנערכים על פי תנאי כל הביט   אתם הקבלן מתחייב לקיי ו

  המועצהיובא לידיעת לן כאמור לעיל, הקבשל וחי  ביט צמצם את היקף הכיסוי הכל שינוי שיש בו כדי ל ז
 .תב בכו מראש  הלאישורבכתב, ויהיה כפוף יום מראש ו 30

  חובים בפוליסות הביטו צמית הנק ות העתפשתבסכומי ההר כי הקבלן יישא בעצמו, בכל מקרה, בהמו ח
 .  שייערכו כאמור

ריות לכל אבדן או  אחמ  ,הנ"לשל  הבאים מטעמםו  פקח ו/או/או המ  המועצהאת את זבקבלן פוטר ה ט
  – 1.ג.54פים לסעי בהתאםתם, כיהוא מחויב בערהביטוחים אשר שיפוי על פי י לזכאהקבלן בגינו  ,נזק
 לנזק בזדון.לפי אדם שגרם כ וללעיל. פטור זה לא יח 2.ג.54

ת עקב מעשה ו/או מחדל של  בכל נזק שייגרם לעבודו כם כי הקבלן יישא, בכל מקרה,ומוס מובהר י
 לן. אינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבהקבלן ש

,  ו/או המפקח המועצה ותיו ו/או זכויות זכוי יע אתהמפק הפוליסות באופןהפר הקבלן את הוראות  י"א 
נזק כספי ו/או אחר  לי שתהיה לו טענה כלשהי על כל מב ים באופן מלא ובלעדי א אחראי לנזק הי  לןהקב
 רם לו עקב זאת.שייג

עד למועד   לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות וליסות הביטוח מדי פעם בפעם להאריך את פ יבמתחי  הקבלן י"ב 
תאם  ם והאחזקה, בהניקויהיו תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, התי  י וכןן סופחשבו  תשלום

 קבועה בחוזה. לאחריות הקבלן ה 

א חוזה זה, יוודא  רות נשוקבלני משנה בקשר עם ההתקשעל ידו במידה ויועסקו  הקבלן מתחייב כי י"ג 
בלן  יב הקמתחי ם. כןם ביחס לפעילותי הינם אוחזים בביטוחים נאותיכתנאי לתחילת העסקתם, כ

בעלי  ת המזמין ו/או וטרים קבלני המשנה אסעיף על פיו פל כללוודא כי בהסכמיו מול קבלני המשנה יי
לאובדן ו/או נזק לרכוש  אחריות כל הבאים מטעמם של הנ"ל ממנהל ו/או המפקח ו/או  ה ו/או הזכויות 

או היעדר  / יום וית לק הבלעד ספק, האחריות    בודות. למען הסרשנה במסגרת העהמשמש את קבלני המ
 ת על הקבלן.  עיף פטור כאמור מוטלו לאי הכללת ס א/ו  כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה

בדיו וקבלני  ו, עומנהלי, הקבלןיטוח תובאנה לידיעת יסות הב ך כי הוראות פולהקבלן מתחייב לכ י"ד 
 המשנה שלו. 

 ם זה. י הסכחיובי הקבלן לפ אלה אינן באות לגרוע מ סעיפים הוראות  ט"ו 

באים  שמו ובשם הו מטעמו ב , המפקח א טעמהמ  מיהקבלן מתחייב ומצהיר שהוא פוטר את המועצה או 
 או הבאים מטעמו וש הקבלן באחריות ו/או בשימ ת,לומאחריות לנזק רכוש בבע מטעמו
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 הזכות לביטול  ההסכם  .54

בגין  ום רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סי המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  54.1
ת הודעת  וקנה לאחר קבלר לא ת הפרה אחרת אש  אוו/כל הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן  

 בגינה.  המועצה

שעות.   96וקפו בתוך  ול לת הביט   יכנס לן קבההסכם עם הל על ביטו  המועצהיעה  ודה  ה בובמקר 54.2
 .המועצהשעות ממועד קבלת הודעת  96 -יאוחר מלפנות את האתר לא  הקבלן מתחייב 

כיו"ב  ו/או הכלים ו כשירים הציוד ו/או המל כ  פינוי וסילוק יד כאמור מחייבים את הקבלן בפינוי 54.3
אחריות  בלן העל הק מטעמו וקבלני משנה  של ם באתר ולרבות מותקניו/או  ו/או מורכבים  הנמצאים

 לדאוג לפינוי כאמור גם על ידי קבלני המשנה מטעמו. 

  לדאוג לפנות את האתר ובעלויות הפינוי  המועצה, רשאית המועצהלא פונה האתר כאמור בהודעת  54.4
ורך  תרת לצית הנוימוש בערבות הבנקאת לעשות שתהא רשאי צהועהמלן ו חסנה יחוב הקבהאו

 המלא. פרעונו ל הקבלן עד ל ש תשלום חובו

להעביר את    המועצהלאחר הודעה על ביטול ההסכם ודרישת הפינוי וסילוק היד מהאתר רשאית  54.5
  וון ו/אהא הזכות לעכבת  לןביצוע העבודות לכל קבלן אחר מטעמה ו/או לבצען על ידה, מבלי שלקב

 . חר מטעמהא  לקבלן המועצהל ויות שרת הזכ צורך מניעת העבים משפטיים ל לנקיטת הליכ

 רהמוהת .56

 המצ"ב להסכם זה  בהתאם ללוח התשלומים  לקבלן תשולםמורה  הת

מס'  
 חשבון

% אחוז   שלב ביצוע 
 תשלום

מערך 
סכום 

 הזכיה 

 20% 0.00גמר יסודות+יציקת רצפה מפלס  1

 20% חלוקת פנים שלד בניין לרבותר גמ 2

פניםעב  גמר 3 טיח  מל  שח+חוץ    טיח/ציפוי  +  ודות 
 וחיפוי וףגמר ריצ+ רחוש ואינסטלציה

 גג איטוםר גמ

30% 

 גמר צבע+דלתות+חלונות +ריהוט קבוע 4

 גמר פיתוח  

20% 

 10% אכלוס ומסירה סופיתו 4קבלת טופס  5

 %   100 סה"כ 

 ם חודשי 6: טיקרווהשלמת הפ  תקופת הביצוע .57

 פיגור  צויים מוסכמים בגיןיפ .58

התחלת    הסכם או בצוב ע נקבוע העבודה במועד ש א יסיים הקבלן את ביצ ל אם .58.1
את   מועצה ישלם הקבלן ל  ה, באם תהיה( לסיומבכתב , או עד גמר הארכה הדעבו
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)כאשר מדד הבסיס הינו  צמוד למדד המחירים לצרכן  ( 1,000₪)הסכום של 
ם  מים וקבועיכפיצויים מוסכ( הסכםת הבמועד חתימע דוהמדד האחרון הי

  העבודה לבין נקבע לסיוםשי סופ חור שבין המועד הימראש בעד כל יום של א 
 מעשה. מועד סיום העבודה ל

תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן )א( לעיל,    המועצה .58.2
בכל דרך   לן קב, וכן תהא רשאית לגבותו מהמהרבות הבנקאית המופקדת אצלה

קשר עם  כל ערבות שמסר הקבלן ב  ת הבנקאית.ו/או לגבותם מהערבו  אחרת
  לגרועאמור  אין בומים כאמור. כסיתר לכיסוי תשמש בין ה  ראחאו הסכם זה ו/

, לרבות  על פי כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן מועצה מכל זכות שיש ל
 . צההמועפיצוי מוסכם נוסף ואין חובת השבה מצד 

   ד הקבלןסילוק י.   75

 

להלן תהא  ד מהמקרים דחא בכל - המועצהאחרת של כל זכות ור לעיל ו/או בוע באמ לגר  מבלי 57.1
יבוא לקצו   הסכםבמועד הנקוב בהודעת הבטול ה, ההסכםת  בטל אכתב לרשאית בהודעה ב צהעוהמ

אסור על  לית שאר תהא המועצהכאילו נחתם ונקב מראש את מועד הבטול כמועד סיום ההסכם, ו
, או בכל  הצמבע ולהשלים את העבודהבודה ולסלק אותו מהאתר יע לאתר העס ו/או להגקבלן להכנה

במקום העבודה וכן למכור את עודפי  ש, המתקנים הציודרים,  ש לשם כך בכל החוממתך אחרת ולהשדר
  מועצה ל  החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע

 : ההסכםי מהקבלן לפ

 

ת  לוד חבקשת  ןנגד הקבל או הוגשה ן חדלות פרעו   לע להליכיקיכשהקבלן   57.2
חלקם, ובמקרה של מציע  ם או  , כולונכסים לגבי נכסי  סוכינ ניתן צו, או כשפרעון

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה  

כולם, או   ה או סידור עם נושיו הוא הגיע לפשר ש אולפרוק או ניתן נגדו צו פרוק  
ר איתם  רה למען הסדשפ או  יו למען קבלת ארכהחלקם, או שהוא פנה לנוש 

 . 1983 –מ"ג ש( תשסח חדלפקודת החברות )נו  םבהתא

כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה    ההסכםכשהקבלן מסב את  57.3
ים  ו/או ממחה סכומ   ה על פיו לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבוד

ם  הסכממשכן זכויות ע"פ בגין ביצוע ההסכם ו/או עו לו  יגי   אשר המגיעים ו/או
שיקבעו במידה   תנאיםגוד ל , ובני בכתבומראש  ההמועצת הסכמללא זה לאחר  

 . וישנם כאלו, לרבות בדבר הגדלת ערבויות או קביעת בטחונות נוספים

 .ההסכםכשהקבלן מסתלק מביצוע   57.3.1

ך  ק את מהלבודה, או כשהוא מפסי יצוע העחיל בבמתן כשאין הקבל 57.3.2
"י  קבע ואושר ענש ו"זל צעה ברציפות לפי או שהוא אינו מב  ביצועה

ואינו   ש להשלמתן במועד הדרו  בקצב שאינו מבצע העבודות המפקח או
להתחיל או   , ובמועד הנקוב בהוראה, מפקח מציית להוראה בכתב מה
בצעה בקצב  או לבהוראה(  ובנק )תוך המועד ה להמשיך בביצוע העבודה

 הזמנים שנקבע. ו לפי לוח  הנדרש ו/א

(  עמוטמ אחראו אדם הקבלן )תו שעד נחת הוכחות לה מפקחי הכשיש ביד 57.3.3
 .ההסכםע בביצו מתרשל בזדון 
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הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו   המועצהכשיש בידי   57.3.4
טובת הנאה  ו א של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון,

 .ההסכםוך בביצוע ר הכרכל דבאו ל  להסכםהיא בקשר  כלש

מוסר  קול לע הו המועצהמן יעים לקבלן גהמים עיקול על כספמוטל  כאשר  57.3.5
 טלתו.  יום היום מ   20תוך 

)א( לחוק עבודת  33 -ו  33כשהקבלן מעביד נער בניגוד להוראות סעיפים   57.3.6
 . 1953 –הנוער התשי"ג 

ו נגד  יליים נגד הקבלן ו/אקטו הליכים פל ננו אם נפתחה חקירה פלילית א  57.3.7
 מנהליו.  בעלי מניותיו ו/או מי מ מי מ

ם זה  בקשר עם חתימת הסכ התנקבלן, שנילשהי של הכ ההרהצ  התברר כי 57.3.8
עובדה מהותית אשר, לדעת   מועצהנכונה, או שהקבלן לא גילה לאינה  

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.  המועצה

ינם  ו דוחות שא ו/או נתונים ו/ארות הצה מועצה ר לביהעהתברר כי הקבלן   57.3.9
 וע תפקידיו. מדויקים במסגרת ביצ

 ים הדרושים. ד ו/או בחומר יובצ משתמש 57.3.10

ות על ידי הקבלן, נגרמו עבירות תנועה  ה כיאבוצע  כאשר בשל עבודה שלא 57.3.11
 ו/או אירעו תאונות ו/או נגרמו נפגעים. 

  ל משום ביטו בו  ל אין ן א' לעייף קטסעי  ן ממנו לפתפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבל 57.4
 מוד בכולן.לן והוא חייב לעיות הקבהתחייבו

ההסכם על ידי   יסודית של הפרה ווים ם בס"ק א' לעיל מהיבהמקרים הנקויובהר, כי    קספסר למען ה 57.5
 הקבלן.  

 

 תרופות  .58

 כלי  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"  .א
 .ההסכםהפרת  דין במקרה של

של ם )תרופות ביוז הח  קיחולו הוראות חו על הפרת הסכם זה ,לעיל  אמורפגוע במבלי ל  .ב
 . 1970-תשל"א ,(םהסכהפרת 

לכל סעד אחר המוקנה    המועצהיף זה כדי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכות  ר בסע באמו אין .ג
 לה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.  

א קיים זה ו/או ל הוראה מהוראות הסכם יה והקבלן הפרה ל,מבלי לפגוע באמור לעי  .ד
ר הוראות  חא קבלן מלא ה או לא  ,ועצהמה  של בויותיו להנחת דעתהתחייבות מהתחיי

 ותהתרל  פקח )להלן: "ההפרה"( רשאי המ העבודות בקצב הנדרשביצע  ו לא א  פקח המ

בהתראה. ב קודרוש תיקון ההפרה תוך המועד הנלבדבר הפרת הוראות ההסכם ו  קבלןב
תיקן את ההפרה  היה והקבלן לא ר רשום. לקבלן בדואה בכתב ותישלח ה תהי ההתרא

כתב שתשלח  דעה בם בהורשאית לבטל את ההסכ המועצהתהיה בע בהתראה, קשנעד במו

ו/או לבצע את העבודות ו/או חלקן בעצמה   ימים מראש, בגין הפרת ההסכם  7לקבלן תוך 
ן  זה תשמש ביהקבלן בקשר עם הסכם ל ערבות שמסר  כ ר.ו/או למסור את ביצוען לאדם אח

יים במועד וק ר תיקון הליכם בגין העדסמווי אמור, ולרבות כפיצהיתר לכיסוי סכומים כ
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יבוא לקצו כאילו נחתם ונקב   הסכםעד הנקוב בהודעת הבטול ה. במוהתראההנקוב ב 
שינויים  ב לולעיל יחו 41מראש את מועד הבטול כמועד סיום ההסכם. הוראות סעיף 

 יבים.  המחוי

תגרע   אל תם,יו( , כולם או מקצבסעיף זה )על תתי סעיפ ם המפורטים נקיטה באמצעי .ה
משפטיים ו/או אחרים שיראו לה    צעדיםאותם לנקוט כנגד הקבלן ב המועצהה של  מזכות

 בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן.  

רשאית   המועצה, תהא לןקב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרת ההסכם על ידי ה .ו
 קה. לם במלואה ו/או בחהבטחת ביצוע ההסכקבלן לת שהפקיד הלממש את הערבו

בלן זכאי לתשלום כלשהו  יה הקלא יהכמפורט בהסכם זה,  ,ל סיבה שהיאטל ההסכם מכוב .ז
 ו/או פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם. 

דים עובלהעסיק  ר ו/או ר עם קבלן אחרשאית להתקש צהעומ הבנוסף לאמור לעיל, תהא  

ת מהשלב בו הן  ודת העבושיך אולהמ הקבלן  ןבוחש נשוא ההסכם, על ותמטעמה בביצוע העבוד 
 סקו. הופ

ו/או הודעה מטעמה ייחשבו בכל מקרה כוויתור על טענות ו/או   המועצהאין העדר תגובה של  

 . רזמכעפ"י הסכם זה ו/או מסמכי ה המועצהזכויות 

שוא הסכם  דות נבדים מטעמה בביצוע העבוהעסיקה עו עם קבלן אחר ו/או  צההמועהתקשרה 
סכום ההוצאות מ 5% תוספתב  מועצהשנגרמו ל  םיו/או בנזק  ת הוצאוקבלן ב הא יש זה,

דרש לכך  יימים מיום שי  10תוך  ווישלמהאמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות,  
   .ועצהמ הופי ומוחלט על ידי באופן ס יקבע  ותצא. סכום ההוהמועצהעל ידי 

 ן ר על זכויות מצד הקבלתווי .59

הסכם זה  לה ב  הוקנוכלשהי מהזכויות ש תו ויות או בזככלשהי מהסמכ  תוכ סמב המועצההשתמשה 
וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לקבלן  

רת, והקבלן לא  בה אחאו סיצועו סכם, הפסקה בביבגין ביטול הה העצהמו עילת תביעה כלשהי נגד  
ם לו  להיגרולים ניטין או הפסד העלומזק, פגיעה בכלשהו בעד נ םותשלי לתבוע פיצוי או יהיה זכא

מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים שבוצעו על ידו עד  
 י המקרה.  לפל למועד הביטול או ההפסקה, הכו

יטול  בל ם של אחד מהמקרית, בכרשאי המועצהתהא כם זה, לפי הס עצההמוגרוע מזכויות י למבל
ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על   לאחר,ודות  את ביצוע המשך העב  ר , למסוכאמורההסכם 

 ידי הקבלן ללא מתן כל תמורה נוספת לקבלן.  

 
 שמירת זכויות  .60

ו/או מתן ארכה  כות כלשהי ו/או מהפעלת ז ועצה מה ת מפעולה של עומנ שום ויתור או מחדל או הי
בדות  ו כעון ו/א ו/או על פי כל די  הזפי הסכם  עלה  מזכויותי תכול זיחשבו כוויתור ע י כלשהי לא 

היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, אלא אם  

 רש. פובמעל זכותה בכתב ו המועצהויתרה  

ן  ל בהקה ש כל פעוליובהר, כי פיות הנקובות בהסכם זה  וראות ספצילי לפגוע בהספק ומב למען הסר
וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי  ויים, וליק פגמיםלרבות תיקון ביצע,  אבצע והוא להתחייב ל

,  נובו במקומו ועל חש םלעשותלשים קבלן אחר תחתיו ו המועצהרשאית  -והוא לא מילאה  ההסכם
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  ל ע כתבבו לפני כן הודעה ובלבד שנשלחה אלי  המטעמאחר מצעות ו/או בא פעולה בעצמה ו/או לבצע ה
 התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה.   לא אתנו למ, והדורשת ממ מוטעמ יאו מ מועצה יו"ר הידי 

 סודיות .61

כל ידיעה  , הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם
ו/או   עצה ומבור ל עניין ונושא הקש העבודות, והמתייחסת לכ כדי ביצוע אליו בקשר ו/או תוך שהגיעה 

לן לודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או  ב הקבמתחיי בפועלים מטעמה. כן ו/אועובדיה ב
 כל הפועל מטעמו.  

 מצגים, הבטחות והתחייבויות קודמות .62

בין הצדדים, וכי צד   לוא המוסכםנספחיו, משקפות את מל הסכם זה, ע  ותראמוסכם בזה כי הו
 כם.  ת ההסחתימ  שו, אם בכלל, לפניענויות ש תחייב, הבטחות והםגיבמצסכם לא יהיה קשור  לה

 שינוי .63

 כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. 

תנה  א אם כן נילא יהיה לה תוקף אל  הגדלת התמורה,ה  אתהוראה של המנהל ו/או בא כוחו שתוצ

 . המועצהידי גזבר בכתב ונחתמה כדין ב 

 תעוהוד .64

 דים הם:כתובת הצד 

   גדרה -63ום לינבל וב ליגדרה, רחהדתית  צה עוהמ 

 הקבלן: ______________________________________________.  

  לחשנש יום ת משעו 72בל ע"י הנמען  חשב כאילו נתקיי ל כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו לעי 
 כדבר דואר רשום. 

 
 ם: וחתל היה באו הצדדים עראול
 
 

 ________________ __________________ ( :אלרוט מלן )פישם הקב
 

 כתובת : ______________________________________________ 
 

 _ ____________________________________טלפון : 
 

 _______ תאריך : ______
 

 __ ____________: תם __________ שם החו __ ______ מס' חברה : ____________מס' ת.ז. _
 
 
 

                     ____ _____ ____________ 
 חתימת הקבלן וחותמת                            

 
 

 _______ __הוחתם בנוכחותו של _____________________ תפקיד _____________
 
 

_____ ____________  _______________ __   ________________ 
 הקבלן           צה המועגזבר    צה ועמ הראש              
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 1-נספח ה'

 

 ערבות למכרז מת דוג

 תאריך________________________        

 שם המוסד הבנקאי_______________         

 

 :לכבוד

 גדרה הדתית  מועצהה

 ,א.נ.

 ____ בות מס' _____הנדון: כתב ער

   ומוחלטתלאה ות מערב זה כלפיכם הרינו ערבים ב  ע()שם המצי _______ _______ לפי בקשת __ 
 

 בסך150,000₪ )ובמ ילים:מאה חמישים אלף ₪( צמודים למדד מחירי תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכון  
: ומדויק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע  

 
 בניית מבנה  מועצה דתית גדרה

 
 מציע(. ה ________ )שם__,  על ידי ____ בדקפת תקו, לרבות ב 04/2021מכרז          

למדד  הנ"לום  הסכ הבניה    צמוד  תשומות  כלמגורמחירי  חודש  ים,  בכל  שמתפרסם  ידיפי  הלשכה    על 

 המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא: 

 

 2022י ול לי 15 שפורסם ביום  2022יוני מדד הבסיס יהיה מדד של חודש  .1

 זו.  ערבות על פי לתשלוםה יששכה בסמוך לפני דר הל ידיש יהיה מדד אשר יתפרסם על החד המדד .2

 

 בכלל. ועד  2022.1215. עד בתוקף נו זוערבות

 

בלתי ערבות  הינה  זו  לכם    ,תלויה-ערבותנו  נשלם  בכתב   ימים  (שבעה)  7תוך  ואנו  דרישתכם     מתאריך 

הנ"ל לסכום  עד  סכום  הפבצירו  ,כל  מרש ף  בין  הצמדה  וביןי  הבסיס  בגין    דד  החדש   הנדרש  ום  הסכהמדד 

זוערבות   פי ל  על ידיכם ע ל  מק דרישתכם,טרכו לנמבלי שתצ  -  נו  הסברים    ו כללתת לנ או לבסס אותה, או 

 בקשר לכך.

 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן. 

 

 צורה שהיא.  כל או להסבה ב/ו רהלהעב ערבותנו זו אינה ניתנת  

 . ת לא יתקבל בוער של  נוסח אחרהערה: 

 

 



 

49 
 

 2-ה' פחנס

 יצוע ערבות לבכתב  דוגמת

 

 __________  __ תאריך: 

 ___________________ : קאיהבנ דהמוס שם

 

 : לכבוד

 המועצה הדתית גדרה 

 

 ' _________ מס ערבות כתב: הנדון

בשיעו  מלאה   ערבות  םכלפיכ  בזה  בים רע   וינהר  המציע(  )שם_____________    בקשת  לפי   של  רומוחלטת 

 . ___ש"ח ( _________________ ים: "____ילבמ )  ₪ _____________  _

 

  המרכזית לסטטיסטיקה   הלשכה  י"ע  חודש  בכל  שמתפרסם  כפי,  לצרכן  ריםחיהמ  דדלמ  צמוד  ל"הנ   הסכום

 : הבא  באופן

 

ב  2022יוני    חודש  של  מדד   יהיה   הבסיס  מדד .א הוא  ש  2022ליולי    15  יוםשפורסם 

 . המכרז( ותערב  של הבסיס מדד  את למלא ש)י  ודות__נק___________ 

 

 . זו פי ערבות על  לתשלום דרישה לפני בסמוך הלשכה ידי על יתפרסם אשר  מדד יהיה  החדש דדמה .ב

 

 . בכלל ועד  ____________ עד בתוקף זו ערבותנו .ג

 

  ( ימים מתאריך 14עשר )  הארבע  תוך  לכם  םל שנ  וואנ   תלויה  בלתי  אוטונומית   ערבות  הנה   זו  ערבותנו .ד

  ובין   סהבסימדד    בין  דה הצמ  הפרשי   בצירוף  ל "הנ  לסכום  עד   סכום   כל  בכתב   אשונה רה  םשתכדרי

  או ,  לנמק דרישתכם  שתצטרכו  מבלי,  זו  ערבותנו  פי  על  ידיכם  על  הנדרש  הסכום  ןבגי  שהחד  המדד

  תחילה  התשלום  ת א  לדרוש  חייבים   ו היתש  ומבלי   לכך   בקשר   הסברים  כלל  לנו  לתת   או ,  אותה  לבסס

 .הנערב מאת

 

 . רןהק סכום  את לכם נשלם, הבסיס דלמד  בהשוואה ךנמו החדש המדד  כי רברית אם .ה

 

 . שהיא צורה בכל להסבה או/ו להעברה  נתנית האינ  זו ערבותנו .ו

 

 . וחותמת הסניף_________________ ה" ה של אישית  חותמת+  בחתימה חייב  זה טופס

 _____ ______________:  קאיוסד הבנשם המ

 ____________ ______חתימות וחותמות: ____
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 מסמך ו'
 -רה:וטוקול מסירפ
 
 
 

____________________________________________ ____________

 ________________________________________________________

 _______________________________________________________ _

_ ______________________________________________ _________

________________________ _________________ ___________ ____

 ____________________ ____________________________________

 ________________________________________________________

_______________________________________________ _________

___________________________________________ __ ___________

_______________________________________________ _____ ____ 
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 מסמך ז'

 נספח בטיחות כללי 
 

 הצהרת הקבלן 
 
זה לפני   מכרזהקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא  .1

, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים  __________שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות 
י )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני  ללכ –ות בטיח , קרא והבין את נספחודה וסביבתהלעב הנוגעים

הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את  
כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ נספח הבטיחות   –נספח הבטיחות 

 . הדיןוהוראות 
 

ת ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם  וח הבטי תדריךת לעבור את חייב בזאהקבלן מת .2

 במסגרת מכרז זה.   ייתחיל בביצוע עבודה כלשה
 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על   .3
 פי הוראות הדין ונספח הבטיחות כללי. 

 
 ם דגשי :טיחותבאי נוש

 

זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות   מכרז ו נשואבויותי יהתחיעל הקבלן במסגרת  .1
"( ופקודת הבטיחות  חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954-על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 ם. "( והתקנות על פיהפקודת הבטיחות)להלן: " 1970-, תש"ל [נוסח חדש] בעבודה 
 
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם   רזכמנשוא ותיו יבוייהתחעול במילוי על הקבלן לפ .2

גוף שהוא, לקיים  עובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו ו/או  ו/או   המועצהובריאותם של עובדיו, עובדי  

 את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים. 
 

,  בודותסביבתו עקב ביצוע העוע העבודה וביצ כונים הקיימים במקוםידא מהם הסוהקבלן יאתר ויו  .3

היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש, ידאג   בין
לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני  

 תחילת העבודה. 
 

א  ת נשו אחראי בהקשר לעבודו הר כי הקבלןיוב   מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן .4
זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע   םהסכ

 יבויות נשוא המכרז. יההתח 

 
על הקבלן לקיים הדרכת בטיחות לכל עובדיו ע"י מדריך מוסמך מטעם משרד העבודה לפחות אחת   .5

 לשנה.  
 

פן בולט ובשלטי אזהרה  ו אסמן בים, לחלה החובה לכסות פתח, על הקבלן  לעילמבלי לפגוע באמור   .6
כונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים  ימתאימים ומובנים מפגעים וס

הבטיחות(    פקודת להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות
למניעת   רושיםים הדים ולנקוט בכל האמצע עבודה מסוכנ יכי מכונות, חומרים, ציוד ותהל 



 

52 
 

התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי  
 בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 

 

אם לדרישות  ובהתעל הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך   .7
 חרום. יבת למצבטיחוהדין, הכוללת נוהלי 

 

דא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים  והקבלן מתחייב לו .8
מוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים  יבש

 ם.ה הם מיועדילשמ  לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה
 

מצא  ישל אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך לה  קיומםאוג להקבלן מתחייב לד .9
 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .10
  הדין , הכל בהתאם להוראות ע במאן דהואלפגווברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה 

 הבטיחות.  י וכלל
 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו   .11
כהגדרתו בהסכם   למנהל ו/או למפקחשל מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי 

 ן(. בר נדרש על פי כל די )במידה והד בודהנשוא מכרז זה ולמפקח מטעם משרד הע
 

ו/או   יו"ר המועצה לרוע יבכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של הא  לפגוע מבלי 
רוע לרבות הסקת מסקנות  ישעות ממועד הא 72תוך  ולמפקח מטעם משרד העבודה למפקח  

 רועים דומים בעתיד.יוהמלצות למניעת קרות א 
 

כלשהיא  תותחייב מפר ההקבלן כי תו הבלעדי יקול דעם לשבהתא המפקח במידה וימצא  .12

ליתן התראה   ו/או המפקח יו"ר המועצה באמצעות  המועצהיבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל י מהתח
ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל    7בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 

  םכפי הסן על תה עם הקבלאת התקשרו, להפסיק  קחהמפ ו/או יו"ר המועצה באמצעות   המועצה
 זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 

 

מען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות  ל
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  המועצההעומדים לרשות  

 
כדי   חברהב  תוהבטיח ה על ח זה, ובתדריך הממונבהוראות נספ אין למען הסר כל ספק יובהר כי   .13

להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי  
 בויותיו נשוא הסכם זה.יהתחי 

 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות  

הזוכה במכרז זה   המועצהות החלות על  יפ הספציישות ל דין וכן על פי הדרליו על פי כות עהחל
 והארגונים להם היא כפופה. 
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 ציוד מגן אישי  .1

 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם   .1

קין  להת ,"(אישי יוד מגןתקנות צן: " )להל 1997-תשנ"ז לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,
 מוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.יכה לשרדלטי הש

 
חזק ועמיד,   ,הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה  .2

  י כלכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פ י בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הס
 אישי".  ןוד מגת "ציבהוראות הדין ובתקנותקן הנדרש 

 

 אישי מוחזק במצב נקי ותקין.ה מגן  ההקבלן יוודא כי ציוד   .3
 

המנהל ו/או  באמצעות   המועצהיבויותיו על פי סעיף זה, תוכל יבמידה והקבלן לא ימלא התח .4
עבודת  את  ימים, להפסיק   7לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך   המפקח
 . הקבלן

 
 של בודק מוסמך  תופתיוות תקציוד המחייב בדיק .2

 
ב ובכלל זה מכונות הרמה  "על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו .1

שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י  
דה ופריט  ימ עד. בובמו "י בודק מוסמך כנדרשות, יבדקו ע בטיח בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת ה

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

רכוש של כל   ו/או   לגוף ישא באחריות לכל נזקח זה הקבלן ונספמבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם 
 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

המצויים    "במבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו .2
  לופה עדי תקזה יבדקו מדי יום ומוראות הסכם וע הבבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצ

מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל  
בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח  

ילוי  הנגרם כתוצאה מאי מ  רם ו/או אדםל גוזה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כ 
 יותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.ובהתחיי

מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק מוסמך  למנהל ו/או למפקח על הקבלן להמציא  .3
ב( המעידים על כך כי  "ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו

בהתאם לדרישות הנקובות   ,ךהמוסמגורם נבדקו במועד, ע"י ה ב"זרים וכיו האביהציוד, המכונות, 
לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם   2-ו  1בסעיפים 
 כלשהוא. 

 
 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות  .3

 
ם  המצויי  "ביו, הכלים, המערכות וכד, האביזריםהציוודא כי כל המכונות,  ו על הקבלן לדאוג ול .1

יבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על  ימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתח יבש
דא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים,  ו פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולו



 

54 
 

  ה זהסכם נשוא יבויות יביצוע ההתח  אי/רת ביצועבמסגמוש י ב המצויים בש"הכלים, המערכות וכיו
 יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן   .2

 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר. 
 

שיון חשמלאי כאשר  ית בעלי רוי ות להו אחרצוע עבודות חשמל ו/אמועסקים בבילן העל עובדי הקב  .3
(. הקבלן ו/או  "בהדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו

 שיונותיהם על פי דרישתו. יאת ר למנהל ו/או למפקח עובדיו יציגו 
 

  ינ י קבלות ע"ל ידי מי מטעמו, לרב ידו ו/או ע  ת עלהקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעו  .4
תקנות הבטיחות בעבודה    ,משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו

.  1953-"גיותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תש 1990-ן)חשמל(, תש"

י  אה מא לשהוא אשר תגרם כתוצאו לרכוש כ/וף והקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לג
 בויותיו דנן. יהתחי  עוביצ

 

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

 

ן  י דפ כל מך ע" רק על ידי גורם המוסיופעלו אך ו ות" ב"פקודת הבטיח ןמכונות הרמה כהגדרת  .6
 ע"פ דרישתו.   המועצהלהפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 
 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה  .ב

 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר   .1

הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או   תקנותתאם לכל דין ובכלל זה בה תלול על פי ו/או

"(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו,  תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 1986-תלולים(, תשמ"ו
 ויר. ושיפועו והשפעת מזג הא 

 

"זהירות, גג  ין ר לעופן ברוא ב ביכתי יה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם י במקומות הגישה והעל .2
 ".שביר

 

עובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות  ספק לבלן יקה .3
ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא כי  

ם  לעיל וישתמשו באמצעיהתאם לאמור לו בעובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפע
 פי חוק. לע רשים הנד

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם   .4
 מוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. ילהוראות הדין תוך ש

 
 

 עבודות בניה .ג
 
בפקודת   ןהגדרתניה כהקבלן לבצע עבודות בכם דנן, על ההס מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות  .1

, ובכלל זה עבודות חפירה  1961-הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב
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תקנות  )להלן: " 1988-ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח
 "(. הבטיחות )עבודות בניה(

 
שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש,   ןפ ו באויבוצע עבודות עפר ותיעול  ודות חפירה,י עבהקבלן ידאג כ  .2

פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים  
למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות  

ים מזיקים, גזים או  ד אמלי, רם חשא בחפירה או בבור מזה באדם הנמצפגיעמיוחדים למניעת 
 התפרצות מים. 

 

דרדר חומרים, ישתמש  יהקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים לה  .3
בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או  

 או ברכוש. באדםחומרים כאמור 
 

וצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות  במיסה הדת הרהקבלן יוודא כי עבו .4
)עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע  

 ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין.  
 

ת כל דין לרבות  וא להור בהתאםוש בביטומן חם יעשו  עות תוך שימ מבוצהקבלן יוודא כי עבודות ה .5
 "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום   .6
  "טיחות דת הבבהתאם לדרישות "פקו  נים תתבצענה מסוכ מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים 

 בנוגע ל"מקום מוקף". 
 

 עבודות במתקני לחץ גבוה  .ד
 

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן  
 והוראות הבטיחות על פי כל דין. 

 
 גהות תעסוקתית .ה

 
ו מכל  נ גחו וייבטי תים ע"פ כל דין, אשרורווחה נאו גהותהקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי  .1

סקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי  עבחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מו
 העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

 

ני  ים מפ מנת להבטיח את העובדות החוק על דריש הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם ל .2
ני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום  וכסי

 העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

  וכיםהקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכר .3

צעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע  מאמהם הוכן  דתם במסגרת הסכם זה,בביצוע עבו
 הסיכונים הנ"ל. 
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 מסמך ח'
 הצהרת בטיחות 

 
 
אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________  מאשר בזאת בחתימת ידי,   .1

אותם  נתי  , הבחברהת בטיחושקראתי את "נספח בטיחות כללי", שמעתי את תדריך הממונה על הב
 לאם בשלמותם וכרוחם. מ לחייב ני מתבמלואם, וא 

 
  ןמבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או חלק 

 . חברהלפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות ב 
 

  אותיםרים נמקצועיים, בעלי כישו ע"י עובדים זה   י נשוא מכרזי יבויותי הנני מתחייב לבצע את התח .2
יבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,  ילביצוע ההתח 

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע  
 העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

 

יצוע העבודות  בב ותים ות נא להבטחת תנאי בטיח  צההמועמייחסת נה שהנני מודע לחשיבות העליו .3
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות  
ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן  

 .המועצהדהוא, לרבות מי מטעם 
 

זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  הסכם נשוא  יי יותו פעול בביצוע התחייבאת לחייב בזתי מהננ  .4
ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,    1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 והתקנות על פיהם. 1970-תש"ל
 
 

 שם מקבל התדריך: ____________________  חתימה: ____________________
 
 ________________________: ___לפרט נא  , שותפות או אחר(, חברה)אדם ורואת
 

 ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________ 
 
 
 

 אישור/הוראות הממונה על הבטיחות
 
 

כי הקבלן הנ"ל עבר   ת/, מאשר חברההממונה על הבטיחות ב   _________________מר   הח"מ, אני .1
 הבאים:  שאיםבנו אצלי תדריך בטיחות

__________________ ___________ ________ 
 

  _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 
 
 

 
 



 

57 
 

 נספח ט' – נספח ביטוח 

 

הקבלן ב  עבודות מתחייהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לפני מועד תחילת ביצוע  קבלן  מבלי לגרוע מאחריות ה.  1

להלן בנספח  כמפורט  )להלן: "הביטוחים"(  הביטוחים  כל  את  שית כדין  בחברת ביטוח ישראלית המורלערוך ולקיים  

ביטוחים    יבאישורכמפורט  ו  זה ומהוופים  המצורקיום  זה  ומסומים  להסכם  הימנו  נפרד  בלתי    1' אכנספח  נים  חלק 

 :  "(יםביטוח קיום י)להלן: "אישור  2'אוכנספח 

 : המבטח את העבודות כמפורט להלן ודות קבלניותח עבביטו . 1.1

 .לציוד המשמש לביצוע העבודות ו/או המבטח אבדן או נזק לעבודות  ביטוח כל הסיכונים - 1פרק 

חומרים(.                                          )לרבות  העבודות  ערך  מלוא  את  ישקף  זה  בפרק  המבוטחות  לעבודות  הביטוח  סכום 

    חודשים. 24חבת בת זוקה מורתקופת תחשבועות ו 4תקופת הרצה בת לכלול  יורחב הביטוח

בגבול המבטח חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין ובקשר לביצוע העבודות,    שלישי  ביטוח אחריות כלפי צד  -  2פרק  

 .ביטוח הלאירוע ולתקופת ₪  10,000,000-א יפחת משלאחריות 

לגביו  מנועי שכלי רכב  המהווה    הנדסיזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני  נר לין ובקשחבות בגביטוח יורחב לכלול  ה

לאירוע ובמצטבר  ₪    2,000,000  -א יפחת מבגבול אחריות של  ,לבטחו בביטוח חובהחוקית  חובה  לא חלה על המבוטח  

 .לתקופת הביטוח

מעבידים  -  3פרק   אחריות  בביצועהבמטח    ביטוח  המועסקים  כל  כלפי  אחריות  ,   העבודות  חבות  יפחת     שלבגבול       א 

העסקת לא יכלול הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,   ביטוח זה  ביטוח.  הלתובע, לאירוע ולתקופת    ₪    20,000,000-מ

  .קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שעות עבודה , נוער,

וכלי עבודה( בבהמבטח את    ביטוח אש מורחב  1.2 ציוד  )לרבות   ו/אוכל הרכוש  ו/או אחריות הקבלן  קבלנים   עלות 

משנ שלו  וקבלני  מטעמו/או  ה  ו  םהבאים  העבודות  לביצוע  כן  מכהמשמש  ו/או    כל    ו  הקבלן  ידי  על  המובא  רכוש 

מפני אבדן או נזק עקב    ,  של הרכוש   כינון  ערךמלוא  ב   ,  לאתר העבודותקבלנים וקבלני משנה שלו ו/או הבאים מטעמם  

דת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעי  וח אשבביט  המבוטחיםהסיכונים  

האמור בסעיף זה  ופריצה .  כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון ו/או  צינורות, פגיעה על ידי כלי רכבנוזלים והתבקעות 

 לעיל.  1.1ף בסעי של ביטוח עבודות קבלניות כמפורט 1אינו חל על רכוש אשר מבוטח בפרק 

ת  תוצאתי  אבדן ביטוח    .31 נזק  הבאילהנגרם  וצאתי  המבטח  ו/או  לרכוש    שלבמקרה  מטעמו    םקבלן  נזק  או  אבדן 

לתקופת שיפוי    לעיל  1.2עקב הסיכונים המפורטים בסעיף    לעיל    1.2אש מורחב כמפורט בסעיף  המבוטח על פי ביטוח  

האמור  או בחלקו, כמפורט בסעיף זה אולם    במלואו,  צאתיותרשאי לא לערוך ביטוח אבדן    הקבלן    חודשים.    12של  

 נערך הביטוח בגינו במלואו. וכל אבדן תוצאתי כאמור לעיל כאילעל להלן יחול  6בסעיף 

, לאחר סיום ו/או לרכוש  ף  פגיעה או נזק לגושל   בכלפי צד שלישי  פי דין    על  חבות    המבטח  ביטוח אחריות המוצר  1.4

בעבודות  פגם  בקשר עם  ן המועדים,  , המוקדם מבימסירה )מלאה או חלקית( של העבודות  ביצוע העבודות או לאחר

ב ב ו/או  העבודות,  נשוא  אחריות  מבנה  מגבול  יפחת  הביטוח.₪    4,000,000-שלא  ולתקופת  יכלול    לאירוע  הביטוח 

 הסכם זה.  תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום חתימת

 רכב ביטוח  1.5

בגבול אחריות שלא   ,עקב שימוש ברכב המבטח חבות בגין נזקי רכוש לצד שלישי כב )רכוש( ביטוח צד שלישי ר א(

  .בנפרד ע ולתקופת הביטוח לכל רכבורילא ₪  1,000,000-יפחת מ

 המבטח פגיעות גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי. על פי חוק  ביטוח רכב חובהב( 
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נגררים,  טי,  לרבות רכב פר)  האמור בסעיף זה יחול על כל לכי רכב ים, טרקטוררכב מסחרי, מנופים,  משאיות, 

השמשמים את הקבלן, קבלנים וקבלני משנה שלו ו/או הבאים מטעמם  כלי שינוע, כלי הרמה וציוד מכני הנדסי(  

 . ו במסגרת ביצוע העבודותלצורך ו/אבמהלך ו/או 

      

 . כללי לכל הביטוחים  2

 :הבאות ההוראות יחולוכל הביטוחים  על

טעמו  מאו מי  ו/תחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן    ממועדתקופת ביטוח: כל הביטוחים יהיו בתוקף החל    2.1

ין שני המועדים, למשך  מב  המוקדםאתר העבודה,  לרכוש    הכנסתמועד  קבלנים וקבלני משנה של הקבלן או    או/ו

ל ועד  העבודות  ביצוע  תקופת  ומועד  כל  הקבלן  של  מהאתר    כליציאתו  מטעמו  מ מי  תקופת או  סיום  ועד 

ות יכלול, בנוסף לאמור לעיל,  , המאוחר מבין המועדים. ביטוח עובדות קבלניההתקשרות בין הקבלן והמועצה

בתוקף  חודש  24בת    ( מורחבת)תקופת תחזוקה   יהיה  המוצר  ביטוח אחריות  העבודות ים.  החל ממועד מסירת 

ביצוע העבודות    לאחר ים לפחות  נש  7לתקופה של  )במלואן או חלקן( למועצה   במלואן מסירת העבודות  וסיום 

     צה.למוע

מהכיסוי הניתן על פי  פחת י לאים )מלבד ביטוחי רכב( על פי הביטוחהביטוחי היקף הכיסוי  תנאי הפוליסות:  2.2

 . "2016 הידוע כ"ביט ות נוסח הפוליס

יכלול    2.3 הפוליסות  בכל  המבוטח  שם  המבוטח:  משנהקבלןהשם  וקבלני  קבלנים  הפועלים   מטעמו  ,  אחרים  ו/או 

בקש בשמו  ו/או  הפועלים  עבורו  אחרים  גופים  העבודות,  לביצוע  מטעמהר  והבאים  המועצה  העבודות,  ו/או    בביצוע 

 . המפקח

המבטח    יםביטוחה  2.4 לפיו  מפורש  תנאי  זכות  מוותר  יכללו  כלפי:ותחלהעל  במפקח  מועצה  ה  ף  והבאים , 

כלפי     םמטעמ כן  בביצוע    שנה מה  וקבלני  קבלניםוכמו  ת.  עבודותה העוסקים  זכות  על  יחול וחלהויתור  לא  ף 

 זדון.בלטובת אדם שגרם לנזק 

מועצה ו/או המפקח  הקודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי  ביטוח הינו  פיו הליכללו תנאי מפורש    הביטוחים  2.5

  "ל.נוהמבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הו/או הבאים מטעמם 

ו/או הפרה בתום לב של תנאי הפולי  2.6 יפגעו בזכויות של יתר  יסות על ידי אחד מיחאי קיום  די המבוטח לא 

 . ביטוחיםלי ביטוח פיצוי ו/או שיפוי על פי תנאי היחידי המבוטח לקבלת תגמו

כך    עלכתובה  מוקדמת  הודעה  לאחר מסירת    אלא  הביטוח לא יבוטל ולא ישונה לרעה, במשך תקופת   הביטוח  2.7

   ש. יום מרא 60מועצה לפחות הבדואר רשום לידי 

 .העצמית וההשתתפות הביטוח דמי לתשלום אחראי לבדוקבלן ה 2.8

 . דין פי על והמבוטח המבטחוחובות  מזכויות לגרוע כדירבתי. אין באמור בסעיף זה ב רשלנות חריגלא יחול  2.9

  יםאישורי קיום ביטוח. 3

תחילת ביצוע אוחר ממועד  י  לאמועצה  להמציא לידי הקבלן  , מתחייב המועצה  ד הללא צורך בכל דרישה מצ  3.1

ם , כשהלעיל  כאמור  י קיום ביטוחיםאישור  ין המועדים,מב  המוקדם,  אתר העבודהלרכוש    הכנסתאו  /והעבודות  

  תנאי מתלה מהווה  קיום ביטוחים תקינים בהתאם לאמור בנספח זה    יהמצאת אישור  על ידי המבטח.  מים  חתו

   לת ביצוע העבודות.אתר העבודות ולתחילוא הכלשרכוש הכנסת לומקדמי 
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בגין    כאמור לעיל  אישור קיום ביטוחים  מתחייב להמציא  לידי המועצה  הקבלן    אחריות המוצר,  לעניין ביטוח  

המוצר  ביטוח   ממועד  אחריות  יאוחר  או  לא  )בחלקן  העבודות  ביצוע ומלבמסירת  סיום  מועד  או  למועצה  אן( 

  , המוקדם מבין המועדים.עבודות קבלניות או מועד סיום תקופת הביטוח בפוליסת ביטוח בודותהע

לעיל בגין הארכת תוקפם   3.1בסעיף    י קיום ביטוחים כאמור  אישורמועצה  ידי המציא ל המתחייב ל קבלן  ה   3.2

מתחייב לחזור     קבלןה   .כמפורט באישור  פני תום תקופת הביטוחיםימים    7-א יאוחר מ, לנוספת  ביטוח  לתקופת

המועצה  ו לידי  ביטוחים    יאישורלהמציא  מדי  קיום  הנקובים,  תקופת ביטוח    תקופתבמועדים  לתום  עד 

 . לעיל  2.1הביטוחים כמפורט בסעיף 

 . על פי הסכם זה קבלן לא תפגע בהתחייבויות ה במועדים ביטוחקיום אי המצאת אישורי   3.3

אישורי    תרשאיהמועצה    3.4 הים  ביטוח  קיוםלבדוק  ידי  על  לקבלן  והקבלן  שיומצאו  שמתחייב  כל  ינוי  בצע 

ה על מנת להתאימם להתחייבויות  פי  שיידרש  על  זה.   קבלן  לזכות  הבהסכם  על לו  ביקורתשל המועצה  הורות 

אחריות  בקשר לאישורי    כל    םמי מטעמהמפקח או  או    ועצה  אינה מטילה על המקיום ביטוחים  אישורי  תיקון  

 על פי הסכם זה.קבלן רוע מחבות הואין בה כדי לג םביטוחיהשל ף ואיכות היקו/או ל יםביטוחקיום 

ה  3.5 יחולו קבלן  התחייבויות  אם  אף  וזאת  זה,  בנספח  המפורטות  לדרישות  בהתאם  הינן  ביטוחים    לעריכת 

ק ההון רשות שומכח הוראות    ( יחליף אותושר  אאו נוסח אחר  )אחיד    יםביטוחקיום  הוראות בדבר נוסח אישור  

אישואות  הורמכח  ו  א המצאת  אחרים.  חוק  לעיל    יםביטוחקיום    י ראו  כאמור  אחיד  גורעת בנוסח   אינה 

 .נספח זהבכמפורט לעריכת ביטוחים קבלן מהתחייבות ה

שוויו של מלוא  את    תמידכדי שישקפו    מפורטים לעיל  מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בביטוחים הקבלן  ה.  4

 נשוא הביטוח.

בגין   ם המפורטים בנספח זה,  לביטוחי  ,םנוסף או משליביטוח רכוש    יערוךבמידה והקבלן  טוחים נוספים:  יב.   5

הנמצא   העבודותרכוש  לביצוע  ו/או המשמש  העבודה  בביטוח  קבלן  ה  מתחייב,  באתר  משלים   האו  ו/נוסף  הכי 

זכות תחלמוותר    לפיו המבטחייכלל סעיף    על  הויתור  .םמטעמ  הבאיםאו  /והמפקח    ו/או  מועצהה  כלפיף  ועל 

 .בזדון לנזק גרם אשר אדם יכלפ יחול לא תחלוף זכות

 וקבלני  קבלנים  ו/או  והבאים מטעמם    מועצה ו/או המפקח ו/אוהדרישה נגד  ו/או    כל טענהקבלן  היה לתלא    .6

בביצוע    המשנה שה  עבודותההעוסקים  נזק  בגינוקבלן  בגין  לשיפוי  הביטוחים    זכאי  פי  וך  לער  שהתחייבעל 

פוטר  קבלן  ה.  זכאי לשיפוי בגינו אלמלא השתתפות עצמית(  יהשהאו  )ו/או לביטוחים נוספים    נספח זהלהתאם  ב

מכל אחריות לנזק    עבודותההעוסקים בביצוע    המשנה  וקבלני   קבלניםו  הבאים מטעמם,  המפקח,  מועצהאת ה

 זדון.בנזק פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לה. א זכאי לשיפוי כאמורובגינו ה

אם  ו, לשלם את דמי הביטוח במלהמפורטים לעיל  יםהביטוחשל  ת  יסופולהמתחייב למלא אחר תנאי  קבלן  ה.  7

 . לעיל 2.1בתוקף לכל התקופה המפורטת בסעיף ויהיו יחודשו ם ביטוחיהודא כי וובמועדם, ול

 

. קבלןמוטלת על הדרישה מזערית ה, הינה בבחינת  בנספח זה  כמפורט  ו/או סכומי ביטוח  אחריות  ות  קביעת גבול.  8

כי הקבלן  ה יהיה ממאשר  הוא  כלפי  דרישה  ו/או  כל טענה  ו/או  ו/או  מועצה  נוע מלהעלות  בכל  םמי מטעמהמפקח   ,

 . הביטוחיםהיקף הקשור ל

 .מועצה ו/או המפקח  המתחייב לקיים נוהלי בטיחות אשר יפורסמו מעת לעת על ידי קבלן ה.  9

 ן, מנהליהןנבחריהקשורות,    חברות בנות וחברות,  גדרההמועצה הדתית    ההינ"  צה מועהזה "   נספח  ורך. לצ 10

 . ןו/או עובדיה
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 קבלניותעבודות  יםביטוחקיום אישור  - 1'ט נספח
 

הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות –קיום ביטוחים אישור  תאריך 
 האישור

ור זה אינו  וקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בת 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 ר. הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישו
מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור

ביצוע  ת  כתוב
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור

דתית     שם: ,  גדרהמועצה 

ו/או   מנהליה  נבחריה, 

בנות  חברות  ו/או  עובדיה 

ו/או  קשורות  חברות    ו/או 

ו/או   הבאים   המפקח 

 . טעמם

הקבלן(                      שם   :............................)שם 

ו/או  מטעמו  משנה  וקבלני  קבלנים  ו/או 

הפו בקשר  אחרים  בשמו  ו/או  עבורו  עלים 

אחרים   גופים  ו/או  העבודות  לביצוע 

המועצה  ו/או   העבודות  בביצוע  הפועלים 

, מנהליה     )להלן: המועצה"(גדרה  הדתית  

ו/או של המועצה  ה  ועובדיה והבאים מטעמ

 המפקח. 

 
רחוב מנחם בגין,  

,  4585גוש  גדרה )
 ( 373 חלקה

 
עבודה  מזמין 

 ושירותים. 
 

 500300264  .:ח.פ

 

 : ח.פ. 

 , גדרה 63נבוים י רחוב ליל מען:
 

 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 

ם נוספים ויי כיס
 בתוקף וביטול חריגים 

כיסוי בהתאם  יש לציין קוד  
 נספח ד' ל

 מטבע סכום

הסיכונים   עבודות  כל 
 קבלניות 

, 316, 314,  313, 309     2016ביט  
318,  324 , 328   

 ₪      שווי העבודות 
 ₪  250,000     רכוש עליו עובדים 

 ₪  500,000     רכוש סמוך 
 ₪ 250,000     רהרכוש בהעב

 ₪ 500,000     פינוי הריסות
מתכנון,   ישיר  נזק 

 עבודה לקוים או חומרים 
    500,000  ₪  

  ₪ 250,000     הוצאות אדריכלים
תקופת תחזוקה מורחבת  

 חודשים.  24
       

        ות עשבו 4הרצה תקופת 
 צד ג'ביטוח 

   .רעד והחלשת משען
פגיעה תנזק   עקב  וצאתי 

 תת קרקעיים. מתקניםב
שימוש  עקב  גוף  נזקי 

 .נדסיכני היוד מצב

 10,000,000   2016ביט  
2,000,000 
2,000,000 

     
2,000,000 

                                                                                                                                                               

 ₪                       
₪   
₪ 
 

₪   

302  ,304,   305  ,  307  ,
309,  312  ,  315  ,318  ,
322 ,328  ,329 

 328,  318, 309 ₪  20,000,000   2016ביט   אחריות מעבידים ביטוח 

 (:ג'ד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קו) פירוט השירותים
 בניה  – 009

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לתוקף אלא   ייכנס  לא  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  לרעת מבקש האישור  הודעה למבקש האישור   60שינוי  לאחר משלוח  יום 

 בדבר השינוי או הביטול.
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 חתימת האישור
 המבטח:

 
 קיום ביטוחים  אישור - 2' ט נספח

 
 האישור  הנפקת תאריך  ביטוחים  קיוםאישור 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל    ביטוח   פוליסתטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  ר ביאישו
ים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנא

 ישור. הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא בפוליסת 
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטח ה האישור מבקש

ג דתית  מועצה  ,  דרהשם:  

ו/או   מנהליה  נבחריה, 

בנות   חברות  ו/או  עובדיה 

ו/או   קשורות  חברות  ו/או 

ו/או   ם  הבאיהמפקח 

 טעמם.מ
 

............................)שם  :שם

ו/או קבלנים                        הקבלן(  

אחרים  ו/או  מטעמו  משנה  וקבלני 

בקשר  בשמו  ו/או  עבורו  הפועלים 

העבודות גופים ו/או    לביצוע 

העבודות בביצוע  הפועלים    אחרים 

ג  ו/או   דתית  מנהליה  דרהמועצה   ,

ו/או   ועובדיה מטעמה  והבאים 

 מפקח. ה

בנייה והקמת מבנה  
מבקש   עבור 

 האישור.
 

 
דה עבו  יןמזמ
 שירותיםו
 
 

 500300264 .:ח.פ 

 

 ח.פ.  

 , גדרה 63רחוב לילינבוים  מען:
 

 מען
 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום 

ה   / אחריותגבול 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 ל חריגים  וביטו 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד'

  מטבע סכום
 רכוש 

 
 328,  316, 314, 313, 309  ₪     2016ביט 

        
המוצר               אחריות 

תאריך  
                  : רטרואקטיבי 

,   319,  309  ,  307   ,304,  302 ₪    4,000,000     2016ביט 
321,  322  ,328   ,329  ,332  

 חודשים  12 –
 אובדן תוצאתי

 
 

 328, 316,  313, 309 ₪                       2016ביט 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(:  פירוט השירותים

 בניה  – 009

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   60ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  קש האישור או  שינוי לרעת מב

 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 מסמך י'
 ם זריםתצהיר בעניין העסקת עובדי 

 

  ה/לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  ת.ז מס'  ....................... ת/, בעל...... ....."מ, ............הח אני

 בזאת בכתב כדלקמן:  ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 

 גדרה מועצה דתית לבניית בניין מבנה  04/2021הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 

 בתצהיר זה:  .1

 כל אחד מאלה:  –" קהעל זיב"

 שנשלט על ידי המציע;  (              חבר בני אדם1)

 (              אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)            

 )א(  בעל השליטה בו; 

    ו להרכב     )ב(  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהות

 תחומי      י פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם למוותח, המציעכאמור של        

 פעילותו של המציע;                   

 )ג(   מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; 

ה ; שנשלט שליט חבר בני אדם אחר, –(              אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
   מי ששולט במציע; בידי   יתותמה                     

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; –" שליטה מהותית"

 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" שליטה" " והחזקה", "אמצעי שליטה"

 מתאימה(ת השבצמה את -Xיקה אלי:     )סמן בי וכל בעל זבזאת כי אנוכ ה/ הנני מצהיר .2

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין   ביותר משתי עבירות  דין חלוט-קפסב נולא הורשע 
עד המועד האחרון להגשת   "(חוק עובדים זרים"  -)להלן  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

  ההצעות במכרז. 

האחרון להגשת , אך במועד לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטיםרות עבי תיתר משוו בינהורשע     
זהו שמי זו חתימתי ותוכן ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 תצהירי אמת.

  __________________ 

 אישור

. . . . . . . . . . . . . . .,  .  מר/גב'. . . . . . . . . . . ., עו"ד ,  . .. ני . . . . . . .הופיע בפ. . . . .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . .
לעונשים הקבועים בחוק  ה/יהיה צפוי ת/לומר את האמת וכי   ה/כי עליו ה/ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו

 י. ו בפנעלי מה /דלעיל וחתם  ה/תצהירונות נכו  ה/יעשה כן, אישרת/אם לא 

        ___________________________ 

 , עו"ד                                           
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 מסמך י"א 
 

 1953-סעיפים נבחרים מחוק עבודת נוער, תשי"ג
 

 . העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ח[  33

   -המעביד נער באחד מאלה 

 שניתן מכוחן;   רתהית הוראו או בניגוד ל  4א או  2,2ת סעיפים  ( בניגוד להוראו 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;  5 חה קבע, בהתאם להוראות סעיף( במקום ששר העבודה והרוו2)

( בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ;  6בהתאם להוראות סעיף  

 אין להעבידו בה בגילו;   7ף  יעסי  לפקנות  פי הקבוע בתדה, שעל ( בעבו4)

 , 14וראות סעיף ( בניגוד לה 5)

  15  1977-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו  

 חוק העונשין(.   -)להלן  

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33

   -מאלה  ער באחדיד נהמעב

א, שענינן בדיקות  11ן לפי סעיף או בניגוד להוראות היתר שנית 12  או 11פים  יע סת או להור ( בניגוד1)

 רפואיות;  

, שענינן שעות  25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 22,21( בניגוד להוראות סעיפים  2)

 עבודה ומנוחה;  

, לרבות הוראות בענין קביעת  4או  א,2, 2פים חוק זה ושלא לפי סעישניתן לפי   ( בניגוד להוראות היתר3)

 ה או עבודה בלילה.  של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודמספר מרבי 

 ( לחוק העונשין. 2)א() 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף   -דינו  

 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[  1

   -)א( בחוק זה  

 שנה;   16 לומלאו  שעדיין לא מי  -ושו "ילד" פיר 

 שנה;   18אך עדיין לא מלאו לו   שנה, 16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ; רילד או צעי  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו;  

 ;  1954-ודה, תשי"דבעה ל ע  פיקוחשמעותו בחוק ארגון הקח עבודה כממפ  -"מפקח עבודה" פירושו  

 ה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי;  מפקח עבודה שנתמנ -ושו "מפקח עבודה אזורי" פיר

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף   -"פנקס עבודה" פירושו  

  או הצעת שירות ברשותוכן שירות  מכירה או הצעת מכירה, -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 ציבורי או מבית לבית.   םוקבמם הרבי

   -ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובדרואים נער כמועבד )ב( לענין חוק זה 
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בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה   -( אצל הוריו 1)

 הורים; חקלאית במשק של ה 

לרבות   -נין זה, "עבודה" ע ל נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;  םא יןב בודה,אצל אדם אחר, בכל ע (2)

 רוכלות; 

( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה  3)

  עבודהד להקנות מקצוע אגב נערים המיועבמקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית ל

   .תיעשמ

בצילומים לצורכי  ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או   )ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה

, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה  4פרסום, כאמור בסעיף 

לרבות   -סקת ילד" ע ה ", זהענין ל ובין שלא בתמורה;  היתה בתמורהפעמית, וזאת בין אם ההעסקה -דח

 שיתופו.

 

 כ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[  ילד ]תיקון: תש. גיל עבודה ל2

 שנה.  15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

אלא אם   , לא יועבד 1949-שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט 15)ב( ילד שמלאו לו 

 יים אחד מאלה:  נתק

 ;  1953-ניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"גחכ  בדעוהילד  ( 1)

 ( בוטל.  2)

 ;  1949-( לחוק לימוד חובה, תש"ט1) (II)ב( ) 5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3)

ימוד  ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הל4)

 ה לגילו.  המתאימ 

לחוק לימוד חובה,   5ו פטור לפי סעיף שנה וניתן לגבי  14תיר העבדת ילד שמלאו לו הל  אירשבודה )ג( שר הע

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.  1949-תש"ט

 )ד( בוטל. 

 

 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[  2

ופת חופשת לימודים רשמית, על אף  קתבו יד להעב שנה, מותר 15לאו לו שנה וטרם מ 14)א( ילד שמלאו לו 

ל כפי שיקבע שר העבודה  ו ריאותו ולהתפתחותו, הכ, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לב 2יף האמור בסע

תקנות כאמור, או   והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; 

 )ג(. 2 ףעיס ד לפיחולו גם על העבדת ילתן, יכול שי מקצ

 עבדה כאמור בסעיף קטן )א(. לא יחולו על ה, 1953-תשי"ג ,)ב( הוראת חוק החניכות

 

 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[  4

ית  שנים, בהופעה ציבורית, אמנות 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 ום. ס רפי רכ ם לצוי פרסום, או בצילומיאו לצורכ 

, לתקופה מוגבלת,  , רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר2 )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(.  
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 לצורך ההופעה.   ן ומאי ו מוד א טת ולרבות חזרות, ליהופעה מוקל לרבות -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 

 תשנ"ה, תשנ"ח[  מסוימים ]תיקון: תשכ"ט, . איסור עבודה במקומות 5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם   15ילד, אף אם מלאו לו 

בשל טיב   תי כנוחי או ה ותו הגופנית, הנפשית כן את התפתחלדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לס

 חרת.  העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה א

 

 . עבודות אסורות 6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות  

  ופנית, אף אם העבדתםהתפתחותם הגעבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או ב

 על פי הסעיפים הקודמים.   ה רסוא  אינה

 

 בודות מסוימות . גיל מיוחד לע 7

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו  

או המוסרית של   ית, הרוחנית עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכ 

 תו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.דבעה  אם, אף הנער

 

 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[ 11

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.  

קביעה   השודר י קבע כששר העבודה והרווחה  עבודה   -ה" ( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמ 1)ב( )

ן  י יות חוזרות לענישל הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפוא מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית

 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.  

ת  ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע א2)

 על כך.   יא ורפר  אישו  בודה כאמור ושנתן לוהתאמתו לע

או לסוג עבודות בדומה לה    ודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה( יהיה לעב2( אישור לפי פסקה )3)

מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם  

 הנער. העבודה של  ניסיון;האישור יירשם בפנקס

 

 ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[   תזרחוואית  . בדיקה רפ12

מחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר  בד בעבודה ה)א( נער העו

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן  

ת על פי סעיף זה, ירשום המוסד  רזוח ית רפוא  א המורשה שערך בדיקה בון של הרופ)ב( על סמך דין וחש

ה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער,  מך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודהרפואי המוס

-ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 ."  1953-כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג י ר זוהאיכות  קח העבודה ומפקח החנ ן לידיעת מפ, וכ1959

 

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[ 13
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   -, כי 12-ו  )ב(11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ;  1)

 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;  2)

   -ותו א יר ב צבעל מ עה בד הנער משפיעה לרה מועבודה ב( הע3)

 כתב למפקח עבודה אזורי.  ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה ב

)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו  

לית שבאזורה הוא  העבודה הכל  מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת

 בד.  מוע

 

 העבדה לאחר קבלת הודעה  יסור . א14

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת  13אם לסעיף עתק הודעה בהתקיבל המעביד ה

ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או  

 הנדרש מהנער.   יפנגואמץ הסיכון הבריאות או המלה מבחינת   בעבודה הדומה 

 

 תיקון: תשנ"ח[ . יום עבודה ושבוע עבודה ]20

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.  

סעיף   שעות עבודה ליום, לפי 8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

בודה, ובלבד ששבוע  , יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום ע1951-אי" תשוחה, לחוק שעות עבודה ומנ)א( 5

 ות עבודה. שע  40העבודה לא יעלה על  

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או  

 ודה.  שבע שעות עבנוהג, לא יועבד נער יותר מ

הפסקות קצרות ומוסכמות  הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות   -  וושירדה" פ)ג( "שעות עבו

 .  22כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף  הניתנות לנער להחלפת

 

 . שעות המנוחה השבועית 21

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.  

   -כלול ושש שעות רצופות ות פחות שלושים)ב( המנוחה השבועית של הנער היא ל 

 את יום השבת;  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי    -יננו יהודי י נער שא ( לגב2) 

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.  
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 . הפסקות 22

שעה לפחות,   3/4 ,דהעוה ולסתופסק עבודתו למנוח  למעלה מזה,  )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או

שבועית וביום שלפני חג,  אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה הובכלל זה תהיה הפסקה רצופה 

 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.  

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.  

  ה יתה  לא אםקום שבו הוא עובד, אער לצאת מהמ)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנ 

ידי מעבידו  ו להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה א

 להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. 

 

 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24

 בלילה.  ולא ירכול   )א( נער לא יועבד

שעות   12פרק זמן של   -, חל עליהם 1949-לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש"ט  ,ה"ילה, "ל)ב( בסעיף ז

שעות שבין   10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, תש"ט  08:00ובין   20:00שבין 

 . 06:00ובין   22:00

 הוא עובד בבית ספר מקצועי.   םאגם ,  יף זהער כמועבד, לענין סע)ב( רואים נ  1)ג( על אף האמור בסעיף   

 

 יקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ ודת לילה ]ת. היתר עב25

 במקום שבו עובדים במשמרות.   23.00)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

דת סדרי השלטון  )א( לפקו9ף )ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעי

שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה   , רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום1948-חש" פט, תוהמש

23.00  . 

)ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את  

 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.  

רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער   ,ותמנען האלמה שרצוי לעשות כן העבודור שר )ד( סב

בטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו  , אם לדעתו הו24.00שנים עד שעה   10מלאו לו ש

 המוסרית של הנער.  

ים  ה שבהם עובדבחקלאות או במפעל תעשי  24.00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה   05.00יר משעה ים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעקידמצם  יוחדיבמשמרות ותנאים מ 

 קדימים להתחיל בעבודה.חקלאית עונתית שבה מ
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 מסמך י"ב
 
 

 תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום
 

את האמת וכי   רמול  ליכי ע ..... לאחר שהוזהרתי........... אני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  .......
 דלקמן:בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כ אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 

   לבניית מבנה מועצה דתית גדרה 04/2021מס'   הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 

 בתצהיר זה:  .3

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 ; יעי המצבני אדם שנשלט על ידחבר        (       1)

 בר בני אדם, אחד מאלה:(              אם המציע הוא ח2)             

 )א(  בעל השליטה בו; 

)ב(  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו  
 להרכב       

מהותם  אדם דומים בכאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני ה       
 לתחומי      

 פעילותו של המציע;                    

 ם שכר העבודה;טעם המציע על תשלו)ג(   מי שאחראי מ

חבר בני אדם אחר, שנשלט   –(              אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע;                        שליטה ; 

יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני    ואם  עישה רבהחזקה של שלו –" תית שליטה מהו"
 האדם;

 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב .4

 –עבירות  לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז  ית משר ביות דין חלוט -בפסקרשענו לא הו 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   חוק שכר מינימום"  -)להלן  1987

הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום , בפסקי דין חלוטים, אך במועד     
ההרשעה האחרונה. זהו    דעוממת לפחו במכרז תחלוף שנה אחתגשת ההצעות האחרון לה 

 תצהירי אמת.  שמי זו חתימתי ותוכן

  __________________ 

 אישור

. . . .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , מר/גב' . . . . . . 
האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה   . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את. . . . .  ת.ז . . . . . . . .. . . . ., . 

 חוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. לעונשים הקבועים ב 

        ___________________________ 

 , עו"ד                                           
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   י"ג נספח

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות יר תצה

 

.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________ תאני הח"מ ____

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

בשם   זה  תצהיר  נותן  ה____________הנני  מקבל  שהוא  "  מענק _______  אני  מענקהמקבל  )להלן:   .)"

 .  מענקר זה בשם מקבל ה מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהי

 במשבצת המתאימה(:  X)סמן 

  מענק לא חלות על מקבל ה 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף . 

   סעיף ע  9הוראות  לאנשים  זכויות  שוויון  התשנ"ח  לחוק  מוגבלות,  ה  1998ם  מקבל  על  והוא    מענק חלות 

 מקיים אותן.  

  מענק חלות על על מקבל ה  1998שים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנ  9)במקרה שהוראות סעיף  

 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 ים. עובד  100-מעסיק פחות מ  מענק מקבל ה 

 עובדים או יותר.  100מעסיק  מענק מקבל ה 

 : במשבצת המתאימה( Xו יותר נדרש לסמן עובדים א   100מעסיק  מענק)במקרה שמקבל ה

  לחוק שוויון 9 סעיף  לפי חובותיו  יישום בחינת לשם לממונה על זרוע העבודהמתחייב לפנות    נקמעמקבל ה 

 .ליישומן  בקשר קבלת הנחיות  לשם   –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 וק לח 9 סעיף  לפי חובותיו לשם בחינת יישום  העבודה  לממונה על זרוע התחייב בעבר לפנות    מענק מקבל ה  

פעל  חובותיו    , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   שוויון 

ה   ליישומן  שמקבל  שלגב  מענק )במקרה  התקשרות  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  נתן  התחייב  יה 

 התחייבות זו(. 

 

ימים    30, בתוך  זרוע העבודהה על  לממונעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו  יב להמתחי   מענק מקבל ה

 ממועד ההתקשרות. 
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 אישור עורך הדין 

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  

_______ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  בישוב/עיר ____________ מר/גב' _______ברחוב ____________ 

וכי יהיה/תהיה  , ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ___ /המוכר/ת לי באופן אישי ________ת.ז. _

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

 

 

________________     _______________     ____________________ 

 חתימה     פר רישיון חותמת ומס                       תאריך 
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 נספח י"ד 
 

 הצהרה והתחייבות בעניין היעדר ניגוד עניינים ובעניין קרבת משפחה 
  

רתי כי עליי להצהיר את האמת,  אני הח"מ'___________ בעל ת.ז. שמספרה__________, לאחר שהוזה
   ר בכתב כדלה:הקבועים בחוק, מצהי ונשיםאעשה כן אהיה צפוי לע וכי אם לא

כמנהל/בעל מניות בחברת________________________ בע"מ )להלן  אני משמש  .1
  "המבקש"(.

על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע מן   אינני יודע  נכון למועד עריכת תצהירי זה,
או  באופן ישיר  קש איננו קשור ו/או מעורב,מבקש להתקשר בהסכם עם בית עמנואל, והמבה

חשש ממשי   להלן "המועצה" יין אחר, שיש במועצה דתית גדרהבכל ענ  בכל צורה או דרך, עקיף,
  לניגוד עניינים, ביחס למתן שירות זה.

ניות, מנהליו, נושאי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריי להצהיר כי המבקש עצמו, בעלי המ  .2
צה ו/או נושא משרה  רוב משפחה" של חבר במוע"ק ן ובין בעקיפין, אינובמישרי המשרה, בין

, למעט אלה אשר שמותיהם מצורפים לתצהירי זה )יש לצרף לתצהיר את הרשימה  צהבמוע
  השמית של בעלי קרבת המשפחה(.

    , צאצ , בן זוג של הורה,הנם:הורה שפחתי",לעניין זה, "קרוב משפחה" או "קשר מ                     
 ו נכדה, אח או אחות כולל אחים או  רה, סב או סבתא, נכד צאצא של בן זוג של הו                    
 של אח או אחות כולל בני זוג של   למחצה, שאינם ילדי אותם בני זוג(, בן זוג אחיות                     
 ולל צאצא של אח או אחות  צאצא של אח או אחות כ אחיות למחצה,או  אחים                     
 דוד או דודה בן זוג של דוד או דודה, צאצא של דוד או דודה, וכן, הורה או   חצה,מל                     
   צאצא כאמור מכוח אימוץ.                     

י במהלך קופת ההתקשרות של  זו מחייבת את המבקש, כ כמו כן הנני מתחייב, והתחייבותי .3
עניינים, לרבת בדבר ם שיש בהם משום ניגוד שר בנושאיבקש, הוא לא יתקהמועצה עם המ

  . המועצה משפחה עם חברי ומם של קשריקי
במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, או שניגוד עניינים כאמור ייווצר  .4

המועצה, מראש ובכתב, להתקשרות או למשך מהלך תקופת קיומו של ההסכם שנכרת עם 
  התקשרות עמה.

מידית  כי יהיה עלינו לדווח למבקש ולי באופן אישי,מכלליות האמור, ידוע   מבלי לגרוע .5
המניות ו/או נושאי המשרה ו/או עודי המבקש,  למועצה על כל כוונה שלו, של מי מבעלי

הוראותיו בעניין. ידוע  ל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם  להתקשר עם כל 
בטיחו העדר ניגוד  ו לתת הוראות אחרות שילא לאשר התקשרות כאמור א  רשאית המועצה לי

    ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו. נים,עניי
הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .6

   ו.אשר הסמיך אותי למסור הצהרה ז המבקש,
  אמת.-ן תצהיריאני מצהיר זהו שמי, זו חתימה ותוכ .7
8.  

  
  חתימת המצהיר/ה

___________    
 
 

 
  

כי ביום   מאשר/ת בזה . ___________,מ.ר אישור אני הח"מ, _______________
אשר   __________התייצב/ה בפניי מר/גב'________________

יו/ה  רתיו/ה כי עללי באופן אישי, ולאחר שהזה המוכר/ת  שמספרה_________ בת.ז עצמו/ה זיהה/תה
בחוק, אישר/ה את   הקבעים תהא צפוי/ה לעונשים/ ואיה  וכי אם לא יעשה/תעשה כן האמתאת להצהיר 

    חותמת(. נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי __________. עו"ד )חתימה+ 
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 כ' מסמך 
 
 
 ויקט שם הפר
 

 גדרה הקמת מבנה מועצה דתית 
 
 
 

 מפרט טכני מיוחד  
 נפרד ממכרז/חוזה  המהווה חלק בלתי 
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 כפיפות

הביצוע של הפרויקט יהיה בכפוף גם לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,   .1

 ובתוך כך:  עבודהצוע ה דכנית ביותר ליום ביוהמפרטים הסטנדרטיים, במהדורתם הע

 .יו השוניםסגרת מכרז זה על נספחההוראות וההנחיות במ  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', ך בסממ  .1.2

וטוריים ורשויות אחרות כגון: אגף ההנדסה  ת של גורמים סטטהוראות והנחיו  .1.3

זק,  והבינוי, פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, ב

 ה וכו'.  רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביב בודה,רד העמשטרת ישראל, מש

 יועציו. הוראות והנחיות המזמין ו  .1.4

  קט לרבות יועץ קרקע,יועץ אקוסטיקה,יועץדוחות והנחיות של כל  יועצי הפרויי    .1.5

בטיחות,יועץ נגישות,יועץ תרמי,יועץ בנייה ירוקה,יועץ סביבה,יועץ מיגון,יועץ  

 י המזמין. דיק על  שיועסוכו' וכל יועץ אחר   קרינה

 חוק התכנון והבניה.   .1.6

 המהנדסים והאדריכלים. חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות   .1.7

 ת רישום קבלנים. חוק רישום קבלנים ותקנו  .1.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .1.9

 תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.  .1.10

כל   - רה לאוההוצאמשהב"ט/  -פר הכחול( המפרט הכללי לעבודות בנין )הס  .1.11

 הפרקים. 

  מפמ"כ(. בהיעדר תקניםמפרטי מכון ) -העדרם ים הישראלי, ובתקני מכון התקנ    .1.12

תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או   -ן רלבנטים  ישראליים ו/או מיפרטי מכו

 ן. גרמניה, באישור המזמי

 ת וגהות. המוסד לבטיחו -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.13

 טיחות וגהות. בלמוסד  ה  -ל חוק החשמ  .1.14

 עבודה. תקנות הבטיחות ב  .1.15

אחר של כל  קטלוגים/בהנחיות  ובכל מסמך כל האמור בפרטים/במיפרטים/ב .1.16

ספקים ,של כל העבודות/החומרים/המוצרים, בהם יעשה שימוש  היצרנים/

  הדרישה המחמירה ביותר של היצרנים/ספקים על פי במיכרז/חוזה זה ולפי

 נציג המזמין.   וו/א   המפקחהחלטתו הבלעדית של 
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ות יהיו  טיים וההנחירטים הסטנדרפם, ההוראות, המת, התקני ם, התקנוכל החוקי .2

 נות ביותר ליום ביצוע העבודה. במהדורותיהן השלמות והמעודכ

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם   .3

 מצורפים. 

 
 
 
 :קבלןהבהרות והצהרות ה, עמיד 

קראם והבין  , זה זהחו / במכרזהמפרטים והמסמכים הנזכרים  יר בזה כי ברשותו נמצאים כלן מצההקבל-

חייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות הכלולות  אשר ביקש לדעת ומת  קיבל את כל ההסברים, את תכנם

 . בהם

סעיף  ' מך ב במסדר מוגפ ה " ע" צו התחלת העבודה "  הקבלן מצהיר כי היה והעבודה לא תצא לפועל לפני מתן

או דרישות בשל כך כנגד המזמין או כנגד מי  /ות ויהיו לקבלן כל טענ   אין ולא, ת חוזהאו לפני חתימ /ו 39

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן נשא הקבלן לשם הכנת  ,  מהפועלים בשמו או מטעמו

 .  אחרותמסמכי המכרז או כל הוצאות נלוות 

צו  "לאחר חתימת החוזה או לאחר קבלת לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו  א בכי הוקבלן עוד מצהיר ה

 '. במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף "  לת העבודההתח

 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/הצהרה זו מהווה נספח למכרז

  
ים, קבלני  ת ו, שירציוד בעלי מלאכה, ספקי  - הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי וכי כל המועסקים על ידו-

 ם. עליהפועלים בשמו  בלבד והוא אחראי   משנה יהיו עובדיו והם

בלן  ו לא תהיה אחריות מכל מין וסוג שהיא כלפי הקלמען הסר ספק למזמין העבודה או לכל אחד מטעמ

 ה.  הקשר עם מפרט זה/חוז וכלפי עובדיו והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים ו/או הטבות אחרות ב

דת הבטיחות  פקו  –ות ושאי בטיחהבטיחות ואת כל התקנות בנ כי הינו מכיר את כל הנחיותמצהיר הקבלן -

י יש ברשותו  במיפרט הכללי. הקבלן מצהיר כ 97וכן את כל האמור בפרק  1970תש"ל  –בעבודה נוסח חדש 

 ישותיהן. אותן במהדורה האחרונה, וכי קרא אותן והוא מבין את דר

דם  א-ני, ינהל באופן שלא יעמיד בסכנה ב שור לביצוע העבודה הכלולה במפרטקהי כל יב, כהקבלן מתחי 

ברו הדרכת בטיחות בעבודה, והדרכת בטיחות לעבודה  בכלל זה העובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עו

 בה, טרם תחילת העבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת הסמכה בתוקף .בגו

שמש כעילה להסרת  יעת כללי הבטיחות הנדרשים, לא תד י-לאי שהוא ענה מכל סוגאת, כי טמוצהר בז

 מבצע העבודה הנדונה. יו כמעל   האחריות הכוללת

 
 

 לןחתימת הקב                                                                                              שם הקבלן
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 מוקדמות   - 00פרק 
 

 תאור העבודה 0.010
 ם.כמפורט בכל מסמכי המכרז השוני  גדרהמועצה דתית בניין מתייחס להקמת  הוזה זכרז/חמ 

 
 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  00.02

מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/חוזה זה למעט  -  00עיפים מתוך הפרק הס כל 
 )מדידת פאושל(.   00.09סעיף  

או המנוגדים או  ם המתייחסים לעבודה זו, השונים ידהמיוחנאים זה לפרט את הת מסמך מטרת 
 של מסמך ג'.  00פרק ור בהמשלימים את האמ 

 
 תקופת ביצוע 00.03

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי המזמין אלא אם   6 ת העבודה לאחריסיים אהקבלן   
 כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן. 

 
 ריות חא 00.04

 
בדק את תנאי המקום  ר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, קיאת שב יר בזהקבלן מצה א.

, קרא ולמד את ה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו'הצור את   והקרקע לרבות
הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל תביעה שהיא   מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות

 לעיל.    והוזכרצים שמתנאי המקום ומהאילובגין קשיי עבודה הנובעים 
  

ן בביצוע חה ובעל ניסיוה, כי הוא מומם היודע את מטרת העבוד רואים את הקבלן כאד ב.
ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר  עבודות מסוג זה וכי בדק  

המיוחדים לשטח בו   הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה 
 . ההעבודבוצע ת

עים על  המבוצקנים  לפעולה התקינה ולשלמותם של המתלפיכך רואים את הקבלן כאחראי  
המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה  ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של  

רק הזמן  ת וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפבמידו
מין. לא עשה כך, רואים אותו  ם ממועד החתימה על החוזה עם המזוי  14ו דהיינשהוקצב לו, 

 י, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.בלעדראי כאח
 
רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו הוצאות כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,   ג.

ונח  השכטיב אינו עובדה כי טיב הקרקע משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מה
סיבה אחרת.   מכל י אוזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישבטרם החלה עבודה, כתוצאה ממ

 בור הוצאות אלו. הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא ע
 

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי דרישת  ד.
ראות המפקח, שימוש בחומר ו הילוי  ואי מבגלל שגיאה בעבודה   המפקח, כל נזק שנגרם

תאם לחוזה, לתכניות ולמפרט, או כל  א בה ה שלתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבוד בלתי מ
יע על הנזק במהלך  ת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודתקלה אחר 

ו  חריותקבע סופית את מידת אהביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. דעתו של המפקח ת
"י  לו עתוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב  בלן. על הקבלן לבצע תיקונים אלהקהשל 

רשות בידי המזמין לבצע את התיקון  מפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הה
 אחר, על חשבון הקבלן. בעצמו או ע"י קבלן 

 תו ו לנכלו א לו וההפסדים שנגרמו המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו  
לו ע"י  תנה שני ן, או להפעיל את הערבות המתאימהמסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבל

 הקבלן. 
 

 זה.נוספת בגין כל האמור בסעיף  הקבלן לא יקבל כל תמורה   ה.
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 אתר ההתארגנות וארגון האתר .0500
 

 בודה. תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת הע א.
 

לנתונים הקיימים ובהתאם  ניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאםכ הדרכי ודה ותחומי העב  ב.
 פקח. ת המ להוראו

 
גיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון תוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה י ג.

הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר. שטח   האתר
קבלן לקבל  במקום שיקבע על ידי המפקח. על ה קאך וריהיה ארגנות באתר העבודה  ההת

 מם של המתקנים השונים. מיקוקח לאישור מראש בכתב מהמפ 
 

 גידור 00.06
 

מים מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה" יקים הקבלן באתר גדרות, מחיצות ושערים  י  7ך תו א.
, הכל "בונים"כאן ש, כולל שלטי אזהרה סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכו

ת כל שטח  ל אכלותקנות משרד העבודה. תוואי הגדר יבהתאם לחוקי הבטיחות ולפי 
 הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח. 

 
מ' לפחות, נסמכים על  2בגובה  חדשיםר תהיה אטומה, עשויה מפחי "איסכורית" הגד ב.

  התקיןיש ל  ות בתיאום עם המפקח.קונסטרוקצית פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשיר
ת ביותר  ירומחמקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות הפתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפ

 ולהנחיות הראשות המקומית.
 
בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם   בלן לקחתעל הק ג.

 מחדש על מערכותיהם. להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם
 

 ל, אשרלכי רגלי רכב, ציוד וחומרי בניה והודרושים יותקנו שערים להכנסת כת הומובמק ד.
 ים יהיו מפלדה צבועה. יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. השער 

 
עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת מבנים וגדרות   ה.

וצאות  לן בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההבקולם ללא ישירוקם בגמר העבודה, וכו' לרבות פ 
 בקשר עם זה במחיר ההצעה. 

 
 שלט .0700

 
מטר לפחות, באתר הבנייה או בסמוך   2X3ח בגודל הקבלן יכין יתקין, על חשבונו, שלט פ א.

השלט,  לו. השלט יכיל את שם העבודה, שמות המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן  
יקבעו    -הקשור בשלט ומיקום ההתקנה, וכל עניין אחר   תרת, צואותיוצורתו, גודל ה

 ח.  המפק בלעדית ע"י  
 

. ההדמיה  בוהה )"פרוצס"(ונית ברמה גממוחשבת צבעכחלק מהשלט תוכנס בו הדמיה  ב.
תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, שיסופקו לקבלן ע"י  

ו, ועל ההדמיה, יימסר למפקח בסוף תכנונ םשלט ענון ה. קובץ ממוחשב של תכהאדריכל
 יצורו. רם י קח טהקבלן לקבל את אישור המפ 

 
באתר. פרט  על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו הקבלן יגיש למפקח אישור ממהנדס   ג.

לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי 
 הבטיחות. 

 
דרש לשנות את מיקומו של השלט, בון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יישחביא ב לן להעל הקב ד.

קב דרישות של המפקח או  , כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עמורהלא תל
 מכל סיבה אחרת. 
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קו  עבור תכנון השלט לרבות ההדמיה, ייצורו, התקנתו, שינויים במיקומו, אחזקתו וסילו  ה.
ולה במחירי היחידה  בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככל לקבלןשולם בגמר העבודה לא י

 ת.ויו הכמ השונים שבכתב 
 
וקי  לא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חפרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר א ו.

 הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט. 
 

 שמירה  00.08
ים,  יקרה קלקול, אבידה או גניבה למבנ  ם. אםהמבניעל הציוד, החומרים והקבלן ידאג לשמירה   

הקבלן בכל   הונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישאם שירילחומרים, לציוד, לכלים ולמכש
 ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. 

 
 מבנה למפקח  00.09

 
יורה קום שקבלן, על חשבונו, בממיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה", יקים ה ימים  7תוך  א.

 מזג האוויר לשימוש המפקח.  יו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות לע
 מ'.  2.5ר לפחות ובגובה מינימלי של מ"  40נה שטח המב 
אשר ישמשו את המזמין ובאי כוחו ויחובר  4יכלול מטבחון,מקרר,מכשיר תמי    בנההמ 

 בחיבור זמני לחשמל, לטלפון, מים וביוב.  
 

ס"מ לפחות   80X80חלונות מזוגגים במידות  8לה,  יע נת לנה ניתכלול: דלת אטומבנה יהמ ב.
   4גן מפוצל של  פוי רצפה, מזוסורגים למניעת פריצה, ריצוף או חיכולל רשת נגד יתושים  

כסאות משרדיים,   2-עמדות עבודה כולל שולחן ו 3כסאות,  10כ"ס וירוהט בשולחן ישיבות, 
 ות ניתן לנעילה. תלשתי דח עם כניות ושתי ארונות פלוח קיר משעם לתליית ת

 
ון ואינטרנט,  מפקח, עבור תקשורת טלפו טלפון סדיר לשימוש הדאוג להתקנת קעל הקבלן ל ג.

מכשיר טלפון ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע. במידה ולא מתאפשרת כולל אספקת 
 לולרי. קווי טלפון מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, קו טלפון ס קבלת 

 
  , תוכנת הפעלה17הכולל: מסך " PCהפרויקט, מחשב  למשך כ פק, בהקבלן יס ד.

WINDOWS 2007  500 קשיח של, דיסק G.B  לפחות, חבילת תוכנות .MS OFFICE 
עדכנית ללוחות זמנים, תוכנת בנארית ו/או דקל ו/או רמדור   MS PROJECT, תוכנת 2010

ספקה לל א, כו3A -ו  4Aונת צילום לניירות לעריכת החשבונות, וכן מדפסת משולבת מכ 
הקבלן לחיבור ן ידאג  . כמו כהכל לשימושו הבלעדי של המפקח  -שוטפת של נייר עבודה 

 המחשב לאינטרנט מהיר. 
 

סף יתקין הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה  בנו ה.
ות ן לרב ואת צוות עובדי הקבל סניטרית לשביעות רצון המפקח אשר ישמש את המפקח 

 יר.ן סדבאופ אספקת נייר טואלט ומגבות נייר  ר לרשת החשמל, המים והביוב כוללובחי
 
דתם של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך עבו הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה ו.

י  כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ו/או דמ
שר הועמדו השיחות של אמצעי תקשורת אחרים א רם עבותשלו  שימוש ואחזקה כולל

א  זמן העבודה,אספקה שוטפת של ציוד משרדי מתכלכל  במשךלרשות המפקח ושימושו 
 וכו'. 

 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל, כולל   ז.

יחולו על    - תעבודולמת הודה ופירוקו לאחר השאחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העב
 לולות בהצעתו. הקבלן ויראו אותן ככ

 
וצאה  ת המבנה ממקום למקום, אם כתש במהלך הביצוע העתקמובהר כי אם תידר ח.

רת, יעשה זאת משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אח
יבורן  ח ובנים  ות למת כל המערכות המחובר הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתק

 מחדש.
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 משרד לקבלן  00.10
ב נקי  יה תמיד במצד באתר לשימושו. יש לדאוג שהמשרד יה הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משר 

לעיל, יש  כוח הקבלן, המתואר -ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד בא
העבודה והוראות המפקח    ינ, יומ מויותהסכם, המפרט וכתב הכ לשמור על כל התכניות, מסמכי ה

 השטח לקדמותו.   ר אתהחזימר העבודה יש לפנות את המשרד ולבכתב. בג
 יה נפרד ממבנה המפקח. מודגש בזאת שמשרד הקבלן יה 

 
  מים וחשמל  00.11

  הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג'. מועדי ניתוק מערכות מים 
 לא יגרום הפרעה למזמין.  התחברות( יתואמו עם המפקח כדי ש ךלצור  יידרשוחשמל קיימות )באם 

הצדדים לא יהיה המזמין אחראי  ים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין  של אספקת מ בכל מקרה  
 פסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא. לכל נזק שייגרם לקבלן בגין ה

 
  תנועה בשטח המזמין 00.12

 ע"י המזמין. העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן  םל מקומין אהתנועה בשטח המז  יבי נת 
י ונהלי התנועה בשטח  אך ורק בנתיבים אלו. חוק  ל העובדים מטעמו ינועוכלי רכבו של הקבלן וכ 

חייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה.  המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מת
נזק שיגרם להם   שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל ה התנועתיבי יב לשמור על שלמות נ הקבלן מתחי 

 מר וכיו"ב. זק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חוון נן כגבגין שימוש הקבל
 

 דרכי גישה ארעיות 00.13
י הקבלן  הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על יד  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   

בו הועברו דרכים אלה לקדמותו.   ידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקוםיש מידה דה. בעם גמר העבו
הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל   רכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.ית דהתוו 

  הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימושעונות השנה לפי 
 ורה. מתללא   ם אחרבדרכים אלו לכל גור

 
 ינת פועלים באתר שירותים מהמזמין ול 00.14

אוכל, מקלחות  השתמש בשירותי המזמין כגון: נתן לקבלן אפשרות למודגש בזאת שלא תי  
 ת פועלים באתר אסורה בהחלט.ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינ 

 
 בה שמירה על איכות הסבי 00.15

וסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח,  האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המ לכ נו, בחשבו  הקבלן ינקוט, על  
הרלוונטיות ובמפרט הכללי, לשביעות רצון  ע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר בתקנות  למנוכדי 

 המפקח.  
 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.16
, במועדי ישראל,  תבה, בשהליל  כל עבודת קבע בשעות בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה 

מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או  ין, המזמ אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג או בימי שבתון 
בל את אישורו המוקדם. כמו כן,  החלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח ועליו לקהכרחית ב 

רשויות   ואדה ו/ העבו הרשות המקומית, משרדידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם 
 רלוונטיות אחרות. 

 
 תיאום עם המפקח  700.1

ין להתחיל בביצוע עבודה  יתוף פעולה עם המפקח במקום, אנה בתיאום מלא ובשכל העבודות תבוצע 
 כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

 
 כוח אדם 00.18

את   ודות,הדרושים לביצוע העב  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים א.
ם בודת ך בעה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורשהה

רין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במיש
הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא   הקבלן ינקוט בכל

בי אם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלתהודה ב ת העב ם פיגור בקצב התקדמויגרם שו
 הביניים של לוח הזמנים. 
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ל כעילה לעיכובים ולפיגור  רוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבבעיה הכשום  ב.
 וכד'. בקצב העבודה ו/או כוח עליון 

 
ת  שעות לפני תחיל 48ר על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישו ג.

ה  כניסי ועלול להתבטל במהלך העבודה. הר. האישור לעובד מסוים הינו זמנ תאדתם בעבו
וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם מראש יציאה של מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד  וה

 עם המפקח. 
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
באופן קבוע ובמשך  ,באתר קבלן,צוע העבודה, יעסיק ה לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על בי א.

 וע: כל תקופת הביצ 
לפחות בישראל בביצוע עבודות   שנים 10 מוכח שלבעל ניסיון מנהל עבודה ראשי  .1

 מות. דו
 
בעל ניסיון מוכח של  מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים,  .2

ועצה  ות. המהנדס יחתום במבישראל בביצוע עבודות דומ שנים לפחות 10
 רת וכאחראי בטיחות. כאחראי על הביצוע, אחראי לביקו תיהמקומ 

 
להעסיק במקום  ש הסימונים( ולמדידות, על הקבלן  ון )לרבות חידו לעבודות סימ  .3

ודוליט, מד מרחק  בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תא
יקבע  איכות נאותים, כפי ש אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר וב

 צע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבו .חמהמפק
 
נדס רשום ומנהל עבודה  לעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל פרויקט בדרגת מה .4

שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות   10וכח של  בדרגת הנדסאי, בעלי ניסיון מ
 דומות. 

 
באם ימצא כי אינם מתנהגים  ל ת הנ"הצוו  יהחלפת מי מהם מאנש  המפקח רשאי לבקש ב.

ימים   5החלפה, תתבצע ההחלפה תוך   ידרשה ות או אינם מתאימים לתפקידם. במקר כראוי
 ת מנהל הפרוייקט.מיום הודע

 
 בקביעות יום יום לכל אורך תקופתצוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה  ג.

 להוראות המפקח.  ויעבוד בכפיפות הביצוע
 עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.ות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, ו צמי מ דר שלהע 

 
 רים.שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אח מודגש בזאת ד.
 

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק לאחר  ה.
זה היא בלעדית  ןבעני  המפקחצוות הקבלן. פסיקת   אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על

 מצד הקבלן.וללא זכות ערעור 
 
ודד ו/או אחראי  או מנהל העבודה ו/או המ/ נמצא כי מנהל הפרויקט ואם לדעת ב"כ המזמין  ו.

ו בלתי מתאימים לביצוע הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצא
ביר את הנ"ל מן  עהבלן לות לקהיה המפקח רשאי להורהעבודות שהן נשוא מכרז זה, י

 זה תהיה סופית.  עניןתו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעהאתר ולהחליפו ב
 
 רך סימונים ומדידות.מצאו באתר ככל שיידרש לצוהמודד וקבוצת המדידה י ז.

המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע   
וזאת ללא כל  אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו(  ול )אפי קט זהבהקשר עם פרוי מתווזבי

 תשלום נוסף. 
 

יחולו על הקבלן ולא ישולם  רוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלןוצאות הככל הה  ח.
 לקבלן עבורן בנפרד. 

 
 בודה".  מיום הנקוב ב"צו התחלת ע שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.
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 םיקה וספי משנ קבלנ 00.20
 

קח. גם אם ע"י המפר מראש  לן הראשי תבוצע רק עפ"י אישוהעסקת קבלני משנה ע"י הקב א.
גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב   יאשר המפקח העסקת קבלני משנה,

 של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.  הביצוע
 

ק או כל פועל של קבלן  פסשנה, בלן מתו משטח העבודה של קהמפקח רשאי לדרוש הרחק  ב.
הקבלן להחליפו באחר. ההחלפה ועל ידו לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקמשנה אשר 

ארכת זמן  ימים ולא תשמש עילה לה  5ריותו ועל חשבון הקבלן תוך הנ"ל תיעשה באח
 ביצוע. 

 
 קמן: ח כדלמלאכות לאישור המפק   תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני ג.

א  הו  ותהקבלני משנה לכל עבודה א  3לפחות  הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול .1
 מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה. 

 
 להלן:  בתנאי הסףיכללו ברשימה חייבים לעמוד י המשנה שי כל קבלנ  .2

ודות  הנדרש לביצוע עב בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 2.1
ותם  י לבצע באמצעות קבלן משנה זה בא שאלן הרש הקבמבקבהיקף אותו 

 מקצועות החייבים ברישום. 
ת  לעבודות אותן  שנים בעבודות זהות או דומו 10נסיון של לפחות ל בע 2.2

 מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם. 
 
י כל  לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגב .3

 ד:קבלן משנה בנפר
 ה.יל חבר פרופ 3.1
זהים  חרונות, אשר ע הקבלן בשלוש השנים האשמות פרויקטים שביצ 3.2

 ה.ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז ז בהיקפם  
לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע,   

ד המערכות  ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקו
 מס' הטלפון שלהם(.  )כוללאלה  בפרויקטים

 
הזכות להיפגש עם קבלני  , המפקח שומר לעצמו את ר קבלן המשנהלפני אישו .4

לן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של  המשנה שיוצעו על ידי הקב
 הקבלנים המוצעים. 

 
כלול קבלנים  מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא ת .5

ע  ות למסור את ביצושמורה למזמין הזכהמצוינים לעיל,   י הסףבתנא  העומדים
יצוי על כך  ולא יינתן לקבלן הראשי כל פ  ום לקבלן משנה אחר,העבודות באותו תח 

 !! 
 
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל,   .6

לפני    ןבחשבוזאת  קח, ועל הקבלן להביאמסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפ
 הגשת הצעתו למכרז זה. 

 
ות קבלני המשנה ללא אישור בכתב  מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבוד .7

בלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך  קח, בדבר הקמהמפ
 המצוין לעיל. 

 
  קדקניופן ד המפקח יקפיד לבצע בא על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן   ד.

 רט לעיל. את הליך אישור קבלני המשנה, כמפו
 

לאחר  יום  120ני המשנה במשך  ומים שוטפים המגיעים לקבל במקרה של אי תשלום תשל ה.
ות לקבלני  שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם ישיר 

  םיהסכומפקח. קיים מאושרים ע"י המהמשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חל
 כספים המגיעים לקבלן.שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מה
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 ים לגורמים אחריםושירותתיאום  00.21
ם אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל,  נוספת, שירותים לגורמי הקבלן ייתן, ללא תמורה 

של  ה זה, עובדי תחזוקה קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוז 
 ל גורם אחר שיורה עליו המפקח.  כוזמין המ

 רים יהיו כדלקמן: השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אח 
 זר.אספקת מים, חשמל ותאורת ע א.
 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.
ירי  וש בדרכים ארעיות, צמתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימ ג.

 ו'.כוליכה ה
 ים. מים האחר ה והרצה של המערכות עם הגורהכוונת מועדי חיבור הפעל ד.
 ושינוע,פיגומים וכו'   אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ה.
 הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.  ו.
 ר גמר העבודה.  חאדה ול העבו ת במשךי וסילוק פסולניקיון כלל ז.
 ו' יצוף,צבע,גבס וכתיקוני טיח,ר ח.
 מנים של הקבלן. שילוב בלוח הז ט.
 ביטוח.  י.
 

 אחרים   קשר עם קבלנים 00.22
 

 כללי  א.
במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות במסגרת/ חוזה   

ם ויבוצעו על ידי קבלנים  ידם נפר מכרזיעבודות אלה יוצאו ל זה ע"פ קביעת המזמין.
 אמור בתנאים כלליים לעבודות. וף לבכפ שיקראו "הקבלנים האחרים", וזאת אחרים,

 
במפרט  00.06.03.02שירה עם הקבלן האחר בהתאם לסעיף  צע התקשרות יהמזמין יב ב.

אם קביל של העבודות בהתהכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מ
לוח הזמנים הכללי של הקבלן  במפרט הכללי לרבות השתלבות ב  00.06עיף  לס

 .  00.21ראה גם סעיף -י אתר,ביטוח וכו'רות,שיהראשי
אמור בסעיף ב', תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי הקבלנים  וסף ל בנ ג.

או    י , לפנעבודהס(, וזאת בכל שלבי ההאחרים, דרך מחיצות וקירות )בטון, בנויות ו/או גב
, יסופקו  שותףו בממסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנ אחרי עבודות טיח. השרוולים ו

 שבונו. ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל ח
 

כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנים  ד.
 ן הקבלן.ו בעל חשתהיה , עלות הנ"ל  ום שהואלא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלהאחרים  

 
 בקורת העבודה 00.23

 
הנחוצים  מפקח את כל הפועלים הכלים והמכשיריםהקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות ה א.

ביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של  בש
 בודה עבור הפרוייקט. , או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עהקבלן

 
ם ה בהתאוהריסה של עבודה, אשר לא בוצע י לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי רשא קח המפ ב.

ראות המפקח תוך התקופה שתקבע על  יות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הולתכנ
 ידו, על חשבונו. 

 
ים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימ  ג.

נוסף לבדיקות הקבועות    -מר אי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חושריהיה ו כן במבנה וכמ
 לי אישור המפקח. ליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בישראים ה בתקנ

 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים,   ד.

הטכני או הוראות המהנדס.  המפרטיות, דה נעשית בהתאם לתכנאם לפי דעתו אין העבו
 ינוי במועד מסירת העבודה. לש  או לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהיההפסקה 

בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב   בע היחידי והאחרוןהמפקח יהיה הקו ה.
 העבודה ולאופן ביצועה. 
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עבודה שהיא בכדי   איזו לכסותכתב לפני שהוא עומד הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת ב ו.

ון של העבודה הנדונה. במקרה  הנכוע ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצ לאפשר לו לבקרה  
דה, או  כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבו שלא תתקבל הודעה

 להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 
 
יותו המלאה של הקבלן  רחעת מאה גורעל ביצוע העבודה אינהשגחת המזמין והמפקח  ז.

 ודה לפי כל תנאי ההסכם. לביצוע העב
 

 דהעבו יומן 00.24
 סודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מ  

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.  א.
 לו. ורות שנתקבמרים והסח כל החו ב.
 מקומן בבניין.  רטת של העבודות שנעשו בציוןה מפורשימ .ג

 מזג האוויר.  ד.
הקבלן המיועדות למזמין או למפקח  מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות  מדורב ה.

 במקום שליחת מכתב מיוחד.  אם הוא בחר בדרך זו
שליחת    םוו במק דרך זהמפקח אם הוא בחר ב במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות ו.

 מכתב מיוחד. 
ת יומיות  מפקח. חשבונות בעד עבודושאושרה מראש ובכתב ע"י הודה היומית פרטי העב ז.

 הרשום ביומן. ייעשו רק לפי 
 יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין.  
המפקח והעתק עבור הקבלן. העתק   רותק עבי, העהעתקים: הדף המקור 3  -יומן העבודה ינוהל ב 

אם לא  מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום, ואם   חרתוהמפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למ 
 בסוף כל השבוע.  -
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין   

 העבודה.  ן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר ל בות הקן לרשירה, ויעמוד לשם עיו לשמ
של הקבלן ביומן   היעדר הסתייגות בכתב ה אינם מחייבים את המזמין.רישומי הקבלן ביומן העבוד  

 ם של הפרטים הרשומים בו. העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונות
 

 ים קיימערעור על גבהים התוויה, סימון ו 00.25
 בנה. נה לקבלן ע"י המפקח במקום המהמשמשות מוצא למדידות תימסר  הקבע דות קונ 
ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן  

 יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן.  אחרים, 
. כל ערעור על גבהים  תובתכנימנים הגבהים הקיימים המסוכמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את  

יום קבלת צו התחלת עבודה. טענות  ים מ ימ  10-ומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מקיימים המס
בע נוספות לפי הצורך או  ר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קשיובאו לאח

 שהי. להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כל
ל חשבונו, את כל המכשירים  על חשבונו, מודד מוסמך, ויספק, ע  קבלן,סיק הלמטרות אלו יע 

 למועד סיומה ומסירתה.רושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד הד ריםוהאביז
 על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון.  

 
 תהוםקי אקלים ומי  פני נזהגנה ב 00.26

ת  ושים להגנ קוט הקבלן בכל האמצעים הדר ן ביצוע העבודות השונות ינכל זמ  במהלך 
עות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש עבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפהמבנה/ה

 וכו'.  
הום בשטח הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי ת 

המוקדם של המפקח. אמצעי  המרבית למקום שיקבל את אישורו    תובמהיר חיקם העבודה ויר 
ת סוללות, חפירת תעלות לניקוז  וי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמכיס כללוההגנה י

ין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל  המים, אחזקתן במצב תק 
על ידי הקבלן, על  ח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו קפדי המ על י צעים האחרים שיידרשו האמ

 קח. ן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפבאופהכל חשבונו הוא, ו
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,   

 המלאה.   רצונויעות להוראות המפקח ולשב יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם
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ות גשמים, לא  ג אויר, לרב עקב תנאי מזעיכובים בעבודה הנגרמים  להסרת ספק מודגש בזה כי   
 ייחשבו ככוח עליון. 

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  0.270

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה   
יצוע העבודה. עם גילוי  ו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מבנו ל חשבקן, ע דרכי הגישה אליו ויתוב

 על אופן הטיפול בו.   הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו  י עלקרקעמתקן תת 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים   

 פגיעה כאמור. זק אולכל נוישא באחריות מלאה   ובתכולתם
 

 קעית קר-חפירה תת 00.28
וואי החפירה כגון: ים או צינורות בת כלי מכני, יש לוודא כי אין כבללפני ביצוע חפירה בידיים או ב 

 כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב. 
ים,  הכבל ק", חברת החשמל, חב' לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בז 

 קרקעית. -ית תתת העתיקות וכל גורם אחר בעל תשת ושר
יבל ובין אם לא קיבל  גיעה במתקנים הנ"ל בין אם קמלאה ובלעדית לכל פ הקבלן יישא באחריות 

 אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. 
  י הואזאת כעליו. הקבלן מצהיר ביינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע  

ייב לתקנם, על  מתח ם וייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימימקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק ש 
מהנזק  לשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה חשבונו, לשביעות רצון המפקח ו

 הנ"ל. 
 

 ביצוע בשלבים  00.29
וכי המפקח יהיה    חקע המפשיקב ה להתבצע בשלבים כפיעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשוי 

וע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את  הביציו. קדימויות בכל שלב לפי ראות עינ רשאי לקבוע סדר
 בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.הקבלן 

 
 לוח זמנים  00.30

 
 םבהתא זמניםיוגש ע"י הקבלן לוח יום מיום מתן צו התחלת העבודה  15לא יאוחר מאשר  א.

 במפרט הכללי.  00.04.08לסעיף  
 
שות ואת  גנט, ויכלול את כל הפעילויות הנדר הלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח .ב

לויות הקריטיות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים  הפעי 
ביניהן.   רוהקש בודות אך ורק לגבי סדר הע עתידים להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה ה

 ה. ונים אלה למועד חדש לסיום העבודבשום אופן לא יגרמו עדכ
 
לן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות  איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקב  ג.

יח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל  העבודות אינו מבט 
 . המפקחיורה זירוז העבודה כפי ש האמצעים להבטחת

 
 קבלן בנפרד. עבור לוח הזמנים לא ישולם ל ד.

 
 התגבור קצב העבוד 00.31

ד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב  יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמו  
 ות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:להור

 ביעת המפקח. הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי ק -
 ם לסוגיהם השונים. ידהעוב כמות הגדלת -
אים יחייבו כדי  יל, ולעשות כל דבר שהתנלע  00.15ה, כפוף לסעיף ות וימי מנוחעבודה בליל  -

 יגה הזמנים המוקצבים.למנוע חר
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,   

ד, תגבור כוח  פת או פיצויים בגין: תגבור הציוסולכל תזכאי עיל, הקבלן לא יהיה לרבות האמור ל 
 ילות ובימי מנוחה וכיו"ב.ת בלוספואדם, עבודת שעות נ 

ספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לפעול כאמור  עבודה של שעות נובמקרה של צורך ב  
 לעיל.  00.15בסעיף 
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 מוצר "שווה ערך"  00.32
הקבלן להציע    סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאימבנזכר , אם שווה ערך" )ש"ע(נח "המו 

וכן כל שינוי במחיר   מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך ערך,ווה כאלטרנטיבה מוצר ש
ור מוקדם בכתב של המפקח והאדריכל, בין אם המוצר הוחלף  הסעיף של מוצר שהוחלף טעון איש 

 ן אם ביזמת המפקח. ביזמת הקבלן ובי
כו'  צר ו, מומני זיהוי מסחריים של חומר ציודרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסיכמקום בבכל מ 

ו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו  נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאות 
 שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.  "או 

 
 בדיקות מעבדה  00.33

רש, יקות המעבדה,  מכל סוג, ככל שידי להזמנה ותאום וביצוע של כל בדא ריה אחלן יההקב - 
י דרישת הפיקוח ועל ידי גורמים חיצוניים  ביצוע ולאחר ביצוע, על פי כל התקנים ועל פ  לפני 

  כון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח)יועצים, מ
 ניים . ח מעת לעת או על פי המפרטים הטכקפרה המת שיווכן בדיקות ספציפיו

 
הנ"ל מין, ותוצאות הבדיקות ת מוסמכות שתאושר ע"י המז הבדיקות תבוצענה במעבדו  - 

פקח במקביל  תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות  הבדיקות יועברו למ 
 להעברתם לקבלן .  

                                       
  בגיןודה בלן. כל עיכוב שיגרם  למהלך העבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבהיאום ת  - 

נים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון  בצוע הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמ
 דיקות.     בצוע מערך הב

                                 
נה על כל מוצריהם בהתאם שמלני הכל קב בדיקות יכלול גם את מודגש בזאת כי מערך ה  - 

 לקמן: ת כדדיקוהמפקח ובכל מקרה יכללו גם את הבלדרישת 

 ונסים. בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכל •
 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר.  •

 . בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים •
 בע. ון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצולובי גקות עבדיקות ריתוך, בדי •

 טימות, ציפויים ומערכות סינון. בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: א •
 )אינסטלציה סניטרית( לרבות: שרברבות  -רואה בדיקות מתקני תב •

 בדיקת נקזים מתחת לבניין. •
 בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ.  •

 בנה. ך המכים ודלוחים בתובדיקת נקזים, שפ •
 הגברת לחץ בתוך המבנה.  מערכותבדיקת  •
 ת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש. יקבד •

 בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין.  •
 ות למערכת ההסקה יקבד •

 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות.  •
 בדיקת מערכת אוויר דחוס  •

 ות.בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריק •
 יות ומערכות אספקת גז )גפ"מ(. רלות סומערכ  בדיקות התקנה של •

 בעית. יקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טדב •

 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה.  •
 דבקות של טיח וריצוף.חוזק הבדיקת  •

 בדיקות התקנה של מעקים.  •
 בדיקה טרמוגרפית בלוחות חשמל בסיום הפרוייקט  •

 5פס וטו 4בדיקות לקבלת טופס   •
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 כל דין ועל פי דרישת המפקח.  יפש על שתידרכל בדיקה אחרת  •
באופן עצמאי על חשבון הקבלן ככל   כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקותו כמ •

 ל פי שיקול דעתו הבלעדית שימצא לנכון ע 
 

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות    - 
 דה אל המפקח.  על ידי המעב

 קבלן ועל חשבונו  עו על ידי מעבדה מוסמכת  מטעם הצוות יב הבדיק כל   
יום מקבלת   14  ת הסכם הבדיקות עם המעבדה תוךקה ואישור המפקח א הקבלן יגיש לבדי  

 צו התחלת העבודה. 
 

ד עבור כל הבדיקות הנ"ל, תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל האישורים הדרושים וע 
 לן.לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקב  םישול  קח לאאישור סופי של המפ

  
 טיב החומרים והמוצרים 00.34

 
ים בעלי תו תקן או סימן השגחה  הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעל א.

ייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות  בלבד. בכל מקרה ח
 ימן ההשגחה המתאים. תו תקן או ס 

 
 ר. כלן מוכ הטיב המשובח ביותר וממוצרי יצר ם אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מריומל הח כ ב.

 ים לקבל את אישור המפקח. החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייב
 
וכל  921מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  ג.

 יות הרלוונטיות.דרישות הרשו
 

של קוח  חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפימתחילת הביצוע, יכין הקבלן, על   םיו  45תוך  ד.
רים וכו'(, ללא יוצא מהכלל לאישור וכל  החומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, מוצ כל

 ר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות. חומ
 

 שורן בדיקת דגימות ואי 00.35
 

במעבדה שתקבע ע"י   המפקח כמפורט לעיל יעברו בדיקות ירו ע" יאוש  חומרים אשר א.
ציוד אחר בטרם אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או  בשוםוחל המזמין. לא י 

 ושרו לביצוע ע"י המפקח והמתכננים. הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות וא
גימות  דלינות  ל הבחהיו לאחר שיתאימו מכהחומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן י  

 שאושרו. 
 

הפסול  קו המיידי של החומר הפסקת העבודה ולסילוב החומר תגרום לכל סטייה בטי ב.
תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר מהאתר. הפסקת העבודה 

 ת על דעת המפקח. ובכמות המתקבל
 
הקבלן   ת אפנים בשום ע"י המפקח לא יפטור אישור החומרים והמוצרים או מקורם   ג.

 בהם.  ימושוך שיבם או לטיב העבודות המבוצעות ת מאחריות מלאה ובלעדית לט
 

 חומרים וציוד 00.36
 

ם וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, כונות, המכשיריהחומרים, המ א.
 תה. יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכו

 
יוד יסופק ויוחזק במצב ה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הצד וו לעב שישמש כל החומרים  ב.

רביים הדרושים במקרים  הביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזיש ליר,  תקין וסד
 במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. של תקלות מכניות. עניין זה חל
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למפרט ולרשימת הכמויות, טעונים   םבהתא תקניםת מרים הדרושים להקמכל ציוד ואביז ג.
ים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה  אחר אצל אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם

 הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש.  של 
 תכניות, -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 

 ניים. הסברים ותיאורים טכ
 

יכולים ים אשר ביזרים רק אצל יצרנים או ספקוהמפקח יאשרו הזמנת ציוד וא יועץה ד.
וד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש  להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור צי

 במתקן הנ"ל. 
עות רצון  ידיהם נמצא בפעולה לשבי -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על -כמו 

תקופתי, המזמין ייתן  ם לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות י נ ש 5ך ו במשהמשתמשים ב
ציוד ואביזרים תוצרת  י שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנתבעל רניםעדיפות ליצ

לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי   חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או
רץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר אב זקים ה המחוד הדורש שרות, לכאל של חלקי חילוף ולצי 

ות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת שיר  נתן יוד כל שהוא של ספק או יצרן שלאצ
אליה יצורפו כל המסמכים גבי העתק הזמנת הציוד ש-יינתן ע"י היועץ והמפקח על ציוד

 חריות. הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי הא
 

סטים   3ו הספק למסור למפקח ת הציוד יכללו התחייבות היצרן אנמם להזטכנייהתנאים ה ה.
פרוספקטים של הציוד כבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות והת הרוראושל ה

לוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חי 
, והדבר יירשם ביומן. אין  םוד במקהציו לן למפקח לפני הרכבתהנ"ל של הציוד ימסור הקב

חריותו של הקבלן לטיב הציוד  רת אם הסר המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משובאישו
יוד פגום ואינו  והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הצ   ופעולתו התקינה

כל   כספיתערעור, וללא תוספת  עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות
 א. יהש

 
בהתאם העבודה  ח את טיבשל המפקח אין בהם כדי להבטיחומרים וציוד אשר לדעתו  ו.

התאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני  לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות ב 
ים קו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחר תקין, יסול

 . המתאימים לדרישות
 
צאו  ודה ייממרים הדרושים לביצוע אותה עבשום עבודה עד שכל הציוד והחוחל בא יו ל ז.

 ביעות רצון המפקח. ום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשבמק
 

 מערכת בקרת איכות  00.37
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 
 שלוםת לונות וחשב חישוב כמויות 00.38

    פס ובקובץנדרי, מודחת לחודש בתחילת החודש הקלחשבון חלקי מצטבר, יוגש א  
 ד. צעו ואושרו ע"י המפקח עד לאותו מועבינארית ויכלול את כל העבודות שבו 
 תשלום החשבון החלקי יותנה בהגשת חישוב כמויות מלא, מדוייק וסופי עבור החלק   
 .תשלוםר עבורו נדרש הע ואששבוצ 
 אישור. החשבון החלקי לצורך בדיקה ו  כמויות יוגש כשבוע לפני הגשתוב החיש 
 א יבדק.החשבון ל –במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו  
הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב ובתוכנת בנארית. ההכנה לעיבוד   

ו ע"י המפקח. הקבלן יגיש  רששיאו לאחר  י הקלט יימסרו להרצהתיעשה בתיאום עם המפקח ונתונ
ות במועדים שיידרשו ע"י המפקח. כל  ההגה לט ודו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלמפקח 

 הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן. ההוצאות 
 חשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא יבדק ויוחזר לקבלן. 

  
  תכניות 00.39

ושלמות לפרטיהן  נן תכניות "למכרז בלבד" שאינן מ י הה זה ז/חוזהמצורפות למכר כניותהת א.
בכתב  מכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות ר מסם יתאך נותנות יחד ע

לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים  
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היחידות   ימחיר  שינויא יבוא בשום תביעה להגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ול
 ן בגין התכניות הלא מושלמות.או ההצעה, או להארכת זמ

 
עבודה, תמסרנה לו תכניות ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע המתן  עם ב.

וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת צו התחלת העבודה   לביצוע במידה מספיקה להתחלת
החסרים. לא תאושר לקבלן כל  םיוהפרט ניות  יום של התוכ 14תוך  יגיש הקבלן רשימה

 סר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל. ר החהחומעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת תבי
 
כניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג האוויר והגימור, יב לבדוק את ת הקבלן מתחי  ג.

ע כל י בצו. עליו להכיר את שלב ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה 
ת, בודותן עקחת בחשבון את מצבן הקיים של אובודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולעה

 במועד בו יבצע את עבודותיו הוא. 
יום מיום  14ן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך את הקבל רואים  

דמות  ת מוקבמקום, לרבות עבודו חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים
הנחיות    ל אתולקבהפתחים, אפשרויות גישה וכדומה  וצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידותבש

 המהנדס בנדון. 
כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לשינויים עד הנ"ל, תחול עליו לא הודיע הקבלן במו 

 שרויות גישה וכד'.בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפ
 

בין  , שהרמציה הדרושים לו לבצוע העבודותיר שקיבל את כל התכניות והאינפו הצ בלן מהק ד.
תו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל  את כל התכניות, המפרטים והתיאורים, ושביכול

 המהנדס.  כהלכה לשביעות רצון
שאי  ינו מדויק והמהנדס ר מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, א  

יה  יה   בלןרצויים בזמן בצוע העבודה. על הק בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו שנותול
ב לתכניות בנין, מיזוג האוויר, החשמל, להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"

ות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או  הגמר ומקצוע
 אה ובלעדית עבור דיוק הבצוע.למריות א באחות מתכניות אלה, וישסטי

  
ם יתחיל  ת, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרעל הקבלן לבצע לפי המידות בתכניו  ה.

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות  -ודתו ולהודיע למהנדס על איבעב
י הקבלן לבדוק דיוק  קש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראשבמציאות, ולב

מאי דיוק ומאי התאמה( תיהרס  עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה    ת וכלהמידו
 ש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו. מחדנה ותיב

 
יות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן  "תכנ ה ו.

 .הסברה, השלמה ושינויתכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך 
וודא  חראי לית קודמת באותו נושא. הקבלן אים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנ נוישי ניתתכ 

 פני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית. ל
 
מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל  קבלןה ז.

  ילשינו עילה פשריים אלו לא יהוו התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים א 
 מחירים ו/או להארכת משך הביצוע. 

 
 מחירי יחידה  00.40

עיף במצבו הסופי לפי  עיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סה שירשמו לכל סמחירי היחיד א.
הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו    כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט

הוא כרוך הגיונית בהשלמת    דכל עוורש, משני זה או אחר במפ  סעיף, אף אם לא פורט פריט 
ל גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון  יכלוידה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היח העבודה 

אלמנט אחר בעל ערך הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל   בהוצאות
 כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש. 

 
ערך  מס  למעטהעבודה במסגרת אותו סעיף,  וא פריט על ה מס החל  ידה יכללו כלמחירי היח ב.

מין ואין  הנו מענינו הבלעדי של המז י המזמין להיות זכאי,כל פטור ממסים לו עשומוסף. 
 לכך כל השלכה על מחירי היחידה. 
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 רשימת פריטים ברשימת כמויות  ג.
א אם ן, אל פקה והרכבה ע"י הקבלכל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאס 

יקום, ה, הובלה, אחסנה, מ ם אלה יכללו רכיש. המחירים לפריטיבמפורשמר אחרת  אנ
פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון   ואחריות, חיבור וכל פעולה אוהתקנה, שרות 

ל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, למצב פעולה תקין ובטוח, כול
 ח קבלני וכדומה. רוו

למחסנו   ם לאספקה ע"י הקבלן עדכ"אספקה בלבד", מכווניבמפורש  ם ינהמסומ יטים  פר 
ה, הוצאות ישירות ועקיפות  "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנהבניה. מחיר  שבאתר

 ל פעולות אלה בלבד.הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני ע
הנדרש   את כלכולל ים מחיר התקנת הפריטכ"הרכבה בלבד".   במפורשפריטים המסומנים  

, תקורה ורווח  בדקת הבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופלביצוע מושלם של הפריט, לר
 ט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר תחול על המזמין. קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פר

ורם כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים, אחסונם הזמני ופיז  
 חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.  ללן וע י הקבבמבנה יבוצעו ע" 

 
 אספקת פריטים  ד.

עצמו סעיף של ימים כראות עיניו ולבצע בכך בבעצמו פריטים מסו המזמין רשאי לספק 
מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי  "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים 

ריטי הלוואי הכרוכים  פב ה או ה עצממהותי בעבודת ההרכב מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי
 בהרכבה. 

ים ומידות,  כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור  קבה 
  בות כמויות פחת. במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן לספק, על חשבונו,לר

 את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות. 
 רד.ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפ  ןהקבל  ו ע"יובי הכמויות יבוצעישח 

 
 שינויים  00.41

 שינוי כמויות  א.
 ומדן בלבד.הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם בא  
המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת   

ת לקבלנים  ודי עבות/חלק לחלוטין,למסור עבודוהכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים 
סעיף ו/או סעיפים  אותושל  יהווה עילה לשנוי במחירי היחידהאחרים, מבלי שדבר זה  

 אחרים הקשורים בו.
ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי הסר   למען 

ים וכלולהעזר שאינם משולמים בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי 
 ר היחידה. יחבמ

ת, זכותו  מהכמו 50%-או כים כאלטרנטיבה הכמויות מצוינים סעיפכמו כן במידה ובכתב  
יפים לביצוע כראות עיניו, לבטל סעיפים שלמים, לבצע חלקי  של המזמין לבחור את הסע 

יהווה עילה לשנוי  ם בכל כמות שהיא  ובכל יחס שהוא כראות עיניו, מבלי שדבר זה  סעיפי
 הקשורים בו.   של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים ההיחידחירי  במ

ובלתי   יקבל הקבלן רווח בלתי סבירהכמויות כלפי מעלה,  במידה וכתוצאה משינוי 
 הגיוני,יקבע המחיר לסעיף על פי המפורט בסעיף ב' להלן.

 שינויים בתכנון המקורי ועבודות נוספות  ב.
א קבלת הודעה בכתב מהמפקח ללקורי  ון המכנע שינוי כלשהו מהתאין להתחיל בביצו 

 ף אישור על מחיר השינוי כולו.בצירו
ות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן עפ"י  ודות הנוספות )חריגות( ייקבעו על בסיס הצעי העבמחיר 

 אים:שלושת הקריטריונים הב
נחות שניתנו  עפ"י סעיף דומה בכתב הכמויות מותאם ע"י פרורטה ובניכוי כל הה  .1

 הצעתו. תת הגש לן בעע"י הקב
קבלן   תוספת עבור , ללא15%של דות בניה גדולות ובהנחה עפ"י מחירון דקל לעבו .2

 ראשי ו/או מרחקים. 
שיוגשו על ידי   -חיר מפורטות של קבלני משנה או ספקיםהצעות מ 3  על בסיס .3

 הקבלן או על ידי המזמין. 
 

ת על פי שיקול אזנ"ל ונים התר מבין כל הקריטריוהמחיר הקובע יהיה המחיר הזול ביו
 מפקח. דעתו הבלעדי של ה 
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 ב הכמויותכלליות וזהות מחירי כת 00.42

 
תו סוג גם אם נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאומחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן  א.

מודגש בזאת  בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות.
ונים. בכל מקרה של סתירה רים זהים בסעיפים זהים בפרקים שיחשום מלן לרשעל הקב

 ע לכל הסעיפים הזהים. יקב  הזולהמחיר  
 

ם ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין ת בגין עבודות בשטחילא תשולם כל תוספ ב.
 העבודה.   עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע

 
 .זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה  וה יהיהיחידמחירי   ג.

 
 מחירי יסוד  00.43

 ה: ת המונח "מחיר יסוד" במסמכי ההצען מופנית להגדרתשומת לב הקבל 
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחיר ששולם בפועל עבור אותו מוצר.   

ולם לאחר כל ההורדות ו/או  ששמחיר אלא לחירון החברה המספקת הכוונה אינה למחיר המופיע במ
 . וכו'יקה למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פר הנחות

 בלןק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את הקהמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספ 
 לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.

ליט  חהזמין  ₪ והמ ₪200/מ"ר הינו    60 לדוגמא: אם מחיר סעיף הכולל פריט במחיר יסוד של 
 ₪,הקבלן יהיה זכאי לתשלום 50לרכוש פריט שעלותו בפועל 

 ₪   200-60+50=190של: 
 מודגש בזאת שמחיר היסוד כולל פחת  

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 00.44

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז השונים   
דית וסופית לפי איזה  ו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעבי ומת לאת תשייב הקבלן להסב מיד ח

לפני שקיבל את הנחיות   בודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזות העצע אמסמך יש לב
 המפקח בנידון.  

מפקח  בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל ה 
ו אי הבנות ו/או ישלים שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/א   מקרה  . לכלולקבל הנחיותיו

 המפקח.   , הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב שלסרהה חאינפורמצי
במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר לטובת   

 ת של המפקח. המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדי
 

 ( וספרי מתקןAS MADE)ת דוות עתכני   00.45
 

וע בפועל כולל  ות את כל העבודות בהתאם לביצ כין, על חשבונו, תכניות המרא קבלן להעל ה א.
דות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ,מיזוג  העבו

ות ל כל השינויים לתכנית,מערכות שונות,אדריכלות וכד' כפי שבוצעו )כולאוויר,מעליו
 במפרט הכללי.  00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף (תקוריוהמ

 
 סת המתכנן. יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגר  AS MADE -כל תכניות ה  ב.
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות  ג.

 צעו בפועל. ובכפי שרכות אורכי האלמנטים והמעהמתוכננות ואת מידות ומפלסי/
 

 של תכניות   CD -סטים ו 5נו,  ור למזמין, על חשבו הקבלן יכין וימס ד.
אישורו. התכניות   , כל אחד בתחומו, וקבל אתלאחר שהציגן בפני המתכנן AS MADE-ה

תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים מדויקים  
לק ממסמכי  ו/או קיימים, ותימסרנה למפקח כח  םחדשי קעייםל שוחות וקוים תת קר ש

לן על  א תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקב"ל לת הנ החשבון הסופי. התכניו
 ביצוע השינויים הנ"ל.  השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת
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  שסיפקרכות ל ספרי מתקן לכל המעסטים ש  5כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו   ה.
 הכללי. רט  במפ 00.12.02כו' בהתאם לאמור בסעיף הכוללים הוראות הפעלה, קטלוגים ו

 
מפקח, כמפורט  הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתן לבניגוד לאמור במפרט הכללי, עבור  ו.

 לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן. 
דני על הוראות סעיף זה  פקויו הא מילן הסופי של הקבלן לללא יוחל בבדיקת החשבו 

 רצון המפקח.לשביעות 
  

שולם בנפרד רתן למפקח, כמפורט לעיל, לא יוספרי המתקן ומסי עבור הכנת התכניות ז.
 והתמורה לכך תחול על הקבלן. 

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה   
 עות רצון המפקח.לשבי

 
   בודהתר העקוי אינ 4600.

 
יום ובגמר כל אתר הבניין בכל בהוצאות לניקוי  תר נקי, יבצע ויישא הקבלן ישמור על א א.

, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר העבודות מכל פסולת
 ין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. הבני 

 ן קבוע נקי ומסודר. פויה באתר יההקפדה מיוחדת שהא  יהתה 
 

במים   קה את כל הרצפות והמרצפותר העבודה הקבלן ישפשף וינועיים ובגמפעם בשב ב.
 וסבון. 

 
ר העבודה ינקה הקבלן את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים  כן, בגמ כמו  ג.

ודות  בע כל ה יר אתי העבודה. עליו להשאאחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלק
 בון. ם וסשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במימושלמות ואת הבניין מוכן ל 

 
 רעיים בגמר העבודה. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הא ד.
 

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי להשגת  ה.
בכל נזק או קנס שיוטלו   א שת וייהפסולמוסמכות לגבי שפיכת האישורים מן הרשויות ה

  אמור לעיל. ות כרשוי כת הפסולת במקום שלא אושר ע"י העקב שפי
 
 יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.  עבור כל האמור בסעיף זה לא ו.
 
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי  ז.

 רצון המפקח.  ומסודר לשביעות
 
 כדומהשיפועים/שטחים קטנים וצרים ו/תותבקשוע ביצ 700.4
 

בי כל  , יהיו תקפים גם לגהקבלן לעבודות נשוא הסכם זה  מחירי היחידה, אותם ינקוב א.
גיאומטרית   העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה

ים  מה לרבות בשטחים קטנמיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדו
אם   פילו וזאת א  -ם,שטחים מוגבלים וכו'  פים,רצועות,התחברות והתאמה לקייי לרים,גוצ

 אור של הסעיפים בכתב הכמויות. אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתי
 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת  ב.
כתב  צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד ב םאאלא  ויות,מעבר לנקוב בכתב הכמכספית 

ות  צור -צוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי יה מא תההכמויות. בעבודות שלגביהן ל
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן  גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את 

 לקבלן.  תי ת כספתוספ   כנדרש, וזאת ללא כל בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע
 

 ס, טיח וכו' מיר על בטון, גבביצוע עבודות תג 00.48
בודת תגמיר זאת או אחרת )דוגמת  פים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעתם הסעי בכל או 

מה( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף  חיפוי קרמיקה, צבע וכדו
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וחוץ(, גבס וכו', ללא כל   ע כנדרש כדוגמת בטון, טיח )פניםק רל כל מיר עמויות( את עבודת התגכ
הרקע עליו יש לבצע את העבודה,  יחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג יר הבמח  שינוי

 . אינו מוזכר כך במפורש
 

 פתחים ושרוולים 00.49
 

רוולים, שוורים  ארת ח ורות למתקן כגון: השהקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקש א.
ת כל האביזרים אותם מן אן בזקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכיהתקנת צינורות לפני יצי

רות וכו'.  וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קייש להכניס בזמן היציקה  
 חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח.  

 יותו. נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחרי צעבר הים למהכנת הפתחים המתאימ 
 

תאום עם  ידי קידוח יהלום, בים ומעברים שיבצעם באתר, על על הקבלן לתאם הכנת שרוול ב.
ר ביציקה, על ידי  המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינו

, הכל LINK SEALו א MCTרות מיוחדות כדוגמת  שרוול ואטימה או באמצעות מסג
 ת פיקוד העורף. בהתאם לדרישות והנחיו

 
מה עם חומר באמצעות שרוולים ממתכת ואטי דרך קירות אש יעשו מעברי צנרת מתכת ג.

 מעכב אש.
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן   

 ה מתאימים. מירי אטבחומ וד למעבר ותוך שימושעל צינור הפלסטיק בצמ
 

י הקבלנים  מסגרות יסופקו ע" בונו. השרוולים וו ע"י הקבלן ועל חשכל הפתחים יבוצע ד.
ם ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על קיומם השונים. עבור קידוחי

 ת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד. בע
 

 ודהעברת חומרים וצי 00.50
וד. במידה שתנאי המקום ידרשו  ה שבהן יהיה עליו להעביר את הצישיכי הגאת דרעל הקבלן לבדוק  

ת, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד  עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאוהיה ת, יזא
ד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה  למקום המיועד. כל הציו

 ת.  מהעבודו
ידי  -ה ועד קבלת המתקן עלמוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנ  יקיוןאי לנהקבלן יהיה אחר 

. לא יועבר ציוד למקום  בר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצוריועלא המפקח. 
פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא   ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל

יוודא   ידי המפקח. הקבלן-ור להעברתו על שיקבל א ם שנת ושר למקום ההרכבה טריועבר ציוד מא 
עד. במידת  להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיורים המעבאת התאמת מידות הפתחים ו

 ורכב במקום הצבתו. הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו וי
 

 הגנה על הציוד  00.51
נו כנגד פגיעות אפשריות  ממ חלק  או כללן להגן על המתקן ו/במשך כל תקופת הביצוע על הקב 

  ידי גורמים אחרים. במידה-ידי הקבלן ועל -על  צעיםהמבולהיגרם תוך כדי תהליכי העבודה   העלולות
ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין.  -שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על 

ה בפני חדירת לכלוך לתוכו  נגנט להת ברזידי הקבלן בעטיפ -על  הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן
 למשך מהלך ההתקנה.  אטמו ות יה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצנורכתוצא

 
 גישה 00.52

ידו, כגון:  -המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים עללהרכיב את על הקבלן  
בכל מקרה אשר   ונים.ותיק לשם טיפול, אחזקה -  מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו'

יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם  וד  הציפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי  מבנה הבנין והגמר ה 
מהמפקח. מחובת הקבלן   ד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדםיתקין את הציו

בודות  עה ולכל ל עת  ה לצורכי ביקורת, בכלאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכ
 ידו. -המבוצעות על

 
 הגנה בפני חלודה 00.53
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ל חלקי המתקן יהיו  מנת לוודא שכ-דישים ביותר עלאמצעים היעילים והחהקבלן ינקוט בכל ה 
בלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות.  מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הק

 נים.עם רטיבות או לחות יהיו מגולוו עג ים במה הבאכל חלקי הברזל והפלדכל המתלים ו
 

 בדק ותיקונים   00.54
ת הבדק והתיקונים )אחריות(  מר אחרת בחוק המכר, במכרז זה תהיה תקופה שלא נאבכל מקר 

 כדלקמן: 
 -לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי המכרז  א.

 . הגמר תעודתמתאריך מתן   -  אחתה שנ
 מהתאריך הנ"ל.   ניםש  10 -לעבודות בידוד ואיטום  ב.
 מהתאריך הנ"ל.  שנים  3 -ת ומסגרות לעבודות נגרו ג.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 5 -לומיניום  לעבודות א ד.
 מהתאריך הנ"ל.   שנים 10 -לעבודות אבן   ה.

 כי המכרז האחרים. וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמ 
  
קבע  ת -  פות בדק שונות לגבי אותן עבודותצוינות במסמכי המכרז השונים תקו משמקרה בכל  

 התקופה הארוכה יותר. 
-ודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזוך מתן תעודת השלמה לעבתקופת הבדק תחל מתארי 

קופת  פיעו בעבודות בתוך תמתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיו
ך  על כדעה יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הוקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או  נההבדק 

  מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 
 

 רזרבות למזמין  00.55
מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש המפקח. עבור   5%הקבלן ימסור למזמין  

 עלותם במחירי היחידה השונים.  תלול איו לכ ולם לקבלן בנפרד ועל הנ"ל לא יש 
 

 5, 4טופס  0.560
רש לצורך אכלוס המבנה  ודת גמר וכל אישור אחר שייד, תע 5, טופס 4טופס  באחריות הקבלן להשיג

 וכיוב'.מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת כגוןכיבוי אש 
אכלוס   רלאפש ל ע"מרך קבלת אישורים כנ"על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצו

 במועד סיום הפרויקט. 
ד  דווח וכו', במועצוע", "אחראי על דיווח", מודד מלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביך מטלצור

 הנדרש ע"י הרשויות.
באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר אכלוס  

 משך ביצוע הפרויקט.  כחוק במסגרת
 ול בהצעת הקבלן. לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כל "להנכל   עבור

 
 עבודה בגובה 00.57

בפיגומים   בודות בכל גובה שיידרש לרבות שימוששמחירי היחידה כוללים גם ביצוע הע מודגש בזאת 
וככל    מכל סוג,אמצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכל סוג,במות הרמה וכו' ,בכל גובה שיידרש

תקופת הביצוע.הקבלן יעסיק אך   ים מקצועיים ככל שידרש,לכל אורךדב ם ועופעילישידרש,לרבות מ 
ל שידרשו ואשר עברו הסמכה  ם מקצועיים המוסמכים להפעלת אמצעי ההרמה ככובדירק עו

רש להציג מסמכי הסמכה מתאימים לכל עובד ועובד טרם ביצוע  הקבלן ייד -לעבודה בגובה 
 אמצעי המיגון והאבטחה הנדרשים.  ל ים בכמצויד, על העובדים להיות העבודות בגובה

 
 הגנה מפני התפשטות אש  00.58

ות אש כחלק מתהליך הייצור של  המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטוצרים כל המ 
 וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.  921די המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י המוצר או בתוספת, בכל צד

 
 מניעת רווח מופרז 900.5
 

יח לקבלן, מנ ולם או שעומד להיות משולם יסוד להניח, ששכר ההסכם ששלמפקח  היה      -
ת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למנהל,  רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכלקבלן 

כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים להסכם או   למפקח ולנציגיהם את
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, הן בעל פה  ההסכם, וכן לתת כל ידיעות אחרות  עבביצורוכה של פעולה כל שהיא הכלביצוע 
 החקירה. צוע לבי והן בכתב, שתידרשנה

 
ח שכר ההסכם לקבלן רווח  ירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניקבע המפקח כתוצאה מהחק           -

עת בלבד, כפי  יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הד  –מופרז 
רישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר ח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דקפדי המ על י  שייקבע

ה מכל סכום שיגיע לקבלן חת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזמופ הסכםה
 דרך אחרת. מהמזמין או לגבות אותו בכל 

 
ובלים  ק מחים ההרוו  יף זה, יובאו בחשבוןלצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה דעת לפי סע            -

פי מחירון דקל   על   וכן  מבנים מטעם המדינה בתנאים דומיםאצל קבלנים אחרים שביצעו 
 . 15%בהנחה של 

 
חודש מיום    12המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום             -

 מתן תעודת סיום תקופת הבדק.
 

 ניותהתוכ/ת/המפרטיםכמויוכתב ה 00.60
ידה  מחירי היחקשה אחת.  לימים זה את זה ומהווים מיהמפרט הטכני והתוכניות מש   כמויותכתב  ה

ב הכמויות, במיפרט המיוחד ובתוכניות. אין הכרח שכל  בכל סעיף כוללים את כל המפורט בכת
ר המסמכים.  המתואר באחד מהמסמכים הנ"ל  ימצא את ביטויו המלא והמפורט גם בשא  פירוט

 ו מכל סיבה שהיא.   נת לא ישחידה  מחירי הי 
ומדן, כולל אותן  ת בכתב הכמויות ניתנו בא ללא יוצא מן הכלל הרשומוכל הכמויות מודגש בזה ש

 המבוססות על רשימות למיניהן.  כמויות
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם לאופני   

 ה.  המדיד
 

 יצרנים  ים שלמיפרטפרטים ו  00.61
             

ם/ספקים וכו'  רים וכו' ,של כל היצרניל העבודות/החומרים/המוצבזאת שמחיר כמודגש   -   
במיכרז/חוזה זה,כוללים את כל האמור בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים ובכל ,המצוינים 

ת  על פי החלטתו הבלעדיך אחר של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותר  מסמ
 ו/או נציג המזמין .  המפקח של 

 
פי               פק  שאכן העבודה בוצעה עלש הקבלן אישור של היצרן/סהעבודה יגיבגמר  -   

 טים/פרטים של  היצרן/ספק.בכל מקרה אישור זה לא גורע מאחריותו הבלעדית שלהמיפר
 הקבלן לטיב העבודה. 

 
 עבודה בחום 00.62

 תקנות והתקנים. משרד העבודה ועל פי כל החוקים,ה תהוראויות ו על פי הנח ום יבוצעועבודות בח
 

  דוגמאות    00.63
אישור המפקח דוגמאות מכל העבודות / מוצרים / לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן ל -             

 רי הגמר . חומ
 

מותקנים באתר בצורה כמו יכין הקבלן דוגמאות של  עבודות/מוצרים/חומרי גמר וכו'  - 
 יקפם לפי הוראות המפקח. לאישור המפקח ,כמות הדוגמאות וה  ח ת בשטמושלמ

 
 מאושרת. קח בכתב יתחיל הקבלן בביצוע העבודה האישור המפ רק לאחר - 

 
הדוגמאות יבוצעו לעבודות בטון גלוי/חשוף, נגרות אומן, מסגרות אומן, אלומיניום,   - 

מעליות, מסגרות חרש,  ,ראווי מיזוגחיפויים, צבע, אבן, תברואה, חשמל, טיח, ריצופים ו
י וכיבוי אש, פיתוח, גידור, ריהוט חוץ  גילו וט, , אלמנטים מתועשים, נגישות, ריהנגרות חרש

 ח. כל דוגמא אחרת שתידרש על פי החלטתו הבלעדית של המפקוכן 
 

 כל האמור בסעיף זה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  - 
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 י נירוסטהצרמו    00.64

 . 316במיכרז/חוזה זה יהיו מסוג  הירוסט רי הנ כל מוצ 
 

  SHOP DRAWINGSתוכניות     00.65
 לכל האלמנטים והעבודות       SHOP DRAWINGS  הקבלן יכין על חשבונו תוכניות  
 בפרוייקט  ללא יוצא מן הכלל   על פי דרישות והנחיות המפקח ,לאישור כל יועצי     
עד  פרוייקט נים על פי ההערות של כל יועצי הו כוהעידונים  כל התיקבות ביצוע   הפרוייקט,לר 

 ת.   ור סופי יתחיל הקבלן בייצור ובביצוע העבודואיש  אחר לאישורם הסופי.רק ל
 

 בטיחות בעבודות בנייה    00.66
 על הקבלן לעמוד על חשבונו בכל דרישות  הבטיחות המפורטות  במיפרט הכללי בפרק  
 רי היחידה במיפרט הכללי כלול במחי 97בפרק   רהאמו . כל עבודות בנייה טיחות ב ב – 97 
 שבכתב הכמויות.  

 
 תכולת מחירים  00.67

(,  2(, במפרט המיוחד )מסמך ג'1יים המיוחדים )מסמך ג'שכל האמור בתנאים הכלל מודגש בזאת
רז לרבות כל פרט  במיפרט הכללי הבינמשרדי, בתוכניות,בחוזה, בתקנים ובשאר כל מסמכי המיכ

י  מחיר סעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול בינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בו צאה המו הורו/א
 יצוע כמפורט במסמכים הנ"ל. חידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור בהי

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.  אך ורקימדדו 
 

בין אם צוין במפורש  ,הפעלהבור וים אספקה, התקנה, חילמען הסר ספק, מחירי היחידה כולל
 אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.בסעיף ובין 

 
 

 
 

 _________________    ______________________ _ 
 חתימת הקבלן       תאריך 
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 עבודות עפר   -  01  פרק 
 

 כללי  01.01
 

 הקרקע.   עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ 01.01.1
 

 ח ה בשט חפיר 01.02
 

  החומר החפור )עודפים( שות לצורך המבנה. יתרתהעבודות הנדר  כוללות את כל עבודות החפירה  .02.101
 ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו, ללא תשלום נוסף.  תעורם במקום שיורה המפקח

אף אם לא נזכרת  המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע,  
 פורש. בה במהחצי

 
הריסה וסילוק של כל   חפירה,עומק הב הפסולת בכל סוגיה הנמצאתוק סיל עבודות העפר כוללות 01.02.2

פסולת תסולק כל הו'. דקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכדבר שעלול הקבלן להת
 אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות.  

הוראות המפקח  בלן את כל התמיכות הדרושות לפי קהיבצע ירה, ש צורך בתמיכת החפי אם 
רבות חלקי מבנים, לים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לככולשבו ומחירי היחידה ייח

 יסודות וכד'. 
 

או צנרות כבלים או יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  01.02.3
ידי הקבלן ועל  שיגרם יתוקן עלשהוא בתוואי החפירה. כל נזק סוג מכל  םירקעיתת קמבנים 
 ם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום ע .וחשבונ

 
 במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט במפרט הכללי.  01.02.4

 
 עודפי חפירה  .0301

 ללא תשלום נוסף.  האתר ם  יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחו חפירהדפי הכל עו 
ן רשאי להורות לקבלן למיין את חומר החפירה  רכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמיהחפירה, כו מודגש שחול 

 ה במפקח.וש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות שיורולאחר מיונו לדר
 חשבונו. לת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל וסשב כפל ייחחומר שיפס 

 
   אופני מדידה ומחירים .0401
 

 את הנאמר להלן:  גם  יכללו המחירים של המפרט הכללי 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1
אחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר ביצוע חפירה  ל ת מפלסים של פני הקרקעותוכניהכנת  א. 

לעבודות  בסיס למדידת הכמויות  ושמשיואשר  המפקחישור  לא ווגשיש ,לית בשטחכל
  י הכלליות.החפירה והמילו

מות שונים שיורה ת ו/או בשכבות במקופיזור החומר בערמו מילוי חוזר, מהודק בשכבות, .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך  המפקח
ימדד ולא  לכל הרשויות הנדרשות. לא  שלומיםוכל הת לשהוכולל ההובלה למרחק כמותר, 

 פי העפר אל מחוץ לשטח האתר. סולת ועודסילוק הפ ישולם בנפרד עבור
ד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק שהוא, ללא כל  את שבניגומודגש בז  

 תוספת מחיר. 
 חפירות גישוש ככל שיידרש.  . ג

 ע. ע"י יועץ הקרקהנדרש כל  ד.
 

 נוסףלא ישולם כל תשלום כל ציוד ולעבודת ידיים. ותקפים לים מחירי החפירה והמילוי יהיו אחיד 01.04.2
-, בקרבת מתקני חשמל, תברואה, מתקנים תתים, בהתאם לדרישות המפקחעבור ביצוע העבודה בידי

 -ביסוס ית הבה בהם יש להגיע לתשתקרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנ 
 רה.  כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפי הס"מ האחרונים. לא תשולם  20-30

נה את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות,  סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא יש 
 ות עבודת ידיים. לרב

 
   המדידה  01.04.3

לפי היטל אופקי  וביחוש העפר שטחי עבודותדהיינו  עבודות החפירה ימדדו בהתאם למפרט הכללי, 
 ה. של תחתית החפיר 

וחי עבודה  הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרו, ומדרונות לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים 
 וכיו"ב.
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 עבודות בטון יצוק באתר   -  02פרק  
 

 כללי  02.01
 

 סוגי הבטון .11.002
 .  30-הבטון מסוג ב  הירת יהמר אחות, בכל מקרה שלא נאסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכני 
 ק"ג למ"ק בטון מוכן.   150כמות המזערית של צמנט  רזה תהיה העבור בטון  

 
 תנאי בקרה  .21.002

 בקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.י התנא 
 
 הכנות ליציקה .31.002

ת הבטון מפני נגים להבאמצען, ועל כן יש לנקוט בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטו 
 ה פלסטית. סדיקנוע המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למ  התאיידות מהירה של

 מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח. 30 על לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה 
 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 
 היציקה.  זמן רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך ימחסומקוז, אביזרי הני צינורות,קצוות ה 
יקום ובמפלס שנקבע ועשים מתאימים ויציבים במן בחתך ע"י מרווחים מתיובטח מיקומו של הזיו 

 בתכניות.
 
 בדיקת חוזק הבטונים  .41.002

ות  תעוד  באם אין .תקרהציקת העל הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני י 
ימים, החוזק  7אחרי  ת על חוזק הבטון בעמודיםהמציא תעודויום, עליו ל 28 חוזק הבטון כעבור על

רק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר   יום. 28מהחוזק הדרוש אחרי  70%-ימים. חייב להגיע ל 7ר לאח
 מעל הקורות והעמודים. תקרה יציקת ה

 
 קרקע. ייחס להנחיות יועץ העל הקבלן להת 02.01.5

 
 טפסות  .2002
 

 בתאום עם המפקח. ,ו/או מפלדה, חדשים םם תעשינה מלבידיהתבניות לבטוני 02.02.1
 . 904ת התקן הישראלי מס'  טפסים יבוצעו בהתאם לדרישוה 
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה   

 במפרט הכללי.כמפורט 
 

ם הנתוני  ובממדים רושים לשם קבלת הבטון בצורה חראי לתכנון מערכת הטפסים הדיה אן יהבלהק 02.02.2
של המהנדס והאדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את   בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם

ה, הריטוט ובפני  בלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקהק
 לשהם. צים כמאמ

 
 הנדס.  לפי אישור המ רק במקומות  ינה ע"י המהנדס, תעשינההפסקות יציקה, באם תורש 02.02.3

הזמן, הציוד וכל הקשור להפסקת  יציקה, חומרי העזר, תוספת    כל העבודות הקשורות להפסקת 
 ות.  היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב הכמוי

מפורט לגבי הפרטים המוצעים,  הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון  ,שת מראשבועו 6הקבלן יגיש  
 נדס.  המה ישורלא

 
להתקשות הסופית של התקרה השניה ין לפרק תמיכות של תקרה עד בנוסף לאמור במפרט הכללי  א 02.02.4

שיש והקומות ומשך הזמן   מעליה ללא קבלת אישור המהנדס. קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות
 אושר על ידי המהנדס.  השיטה והכמות ת -קית את התקרות  לחתמוך ל

 
 טון בתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו. אי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבן רשהקבל 02.02.5

 
 לק בטון ח בטון בגמר  יציקת   .3002
 

יוגדרו כבטון  וארו ו/הוגד   ה, למעט אלמנטים אשרכל הבטונים יהיו בגמר בטון חלק, מוכן לצביע 02.03.1
 יף הבא. חשוף, כמפורט בסע

ברזל חשוף וכיסי ים ללא בועות אויר, פני בטון נקיים חלקים וישר אחרי פירוק התבניות יתקבלו 
מזמין ירצה לצבוע את פני הבטון חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם ה 

קים  מקומות הנדרשים מישב .בגר""או   "ת "מתקנמלוי זאת ללא צורך בשכבת הוא יוכל לעשות 
 בצע הקבלן סרגלים מתאימים. י
במפרט המיוחד לעיל ולהלן  צוין אחרת יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרט עם לקן החטוהב 

 ו/או בתכניות.
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די המשפכים  ד וחדר לציציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר י 02.03.2
היציקה זמן בכל להכות על התבניות בפטישי גומי  ן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן ישלהרים להמתוא 

 גובה. ה בנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך הת
הקבלן   .מאותו מקור ומאותו משלוח  יהיה הצמנט,  הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה 

 האגרגטים.  יקיוןעל נ יקפיד במיוחד
 

ד הפנימי של  הקבלן להכין "חלונות" בצ בטון ולצורכי ביקורת נדרשהמרטטים ל צורך הכנסתל 02.03.3
 מטר לכל היותר בין "החלונות".  4.0רחקים אופקיים של הקירות במ

 
  4.0ל לים עמ במרווחים שאינם עוס"  60יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של  02.03.4

בטון שכבר נוצק. י הלפנהגומי של המשאבה ויורד עד קרוב  מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור
נת להבטיח בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה. על מ  כל זאת כדי להבטיח שלא יותז
י אובל להשתמש בצינור בחתך רשתות זיון של הקירות. על הקבלן 2את חדירת צינור המשאבה בין 

 המטרים האחרונים.  4-5-ב
 

של התבניות. התכניות יכללו מיקום כל  SHOP DRAWINGS)יגיש לאישור תכניות ביצוע )לן הקב 02.03.5
 , הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון. הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית

 
ריכל והמהנדס. הקבלן יגיש ד אשור הובאי השלבים יקבעו בתאום -במידה והיציקה תבוצע בשלבים  02.03.6

 ו סרגלי הפרדה. שבונעל חלאישור המהנדס והאדריכל ויבצע  תכנית
 

יקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני מין את האדריכל לבבאחריות הקבלן להז 02.03.7
 הרכבת הזיון.

 
קת הזיון מהתבניות  חרלשם הקום. סופית את התבניות במהיציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר  02.03.8

ן ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות  בטו מסוגמקום מרחיקים )ספייסרים( בטון )ייצר הקבלן ב
-לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ לפי פרט והנחיות האדריכל או -וטי קשירה מאלומיניום עם ח

 ריכל. פי.וי.סי. סטנדרטיים שיאושרו ע"י האד
 

 חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות.  יה עםקה תההיצי 02.03.9
 

ת או לקשירתם. וחים בין לוחות הטפסול או במוטות עץ לקביעת הרוהקבלן לא ישתמש בחוטי ברז 02.03.10
הנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה מאושרת ע"י המ

 חשופים.ים נוש בבטלשימווטות מתיחה מיוחדים את הטפסות באמצעות מ
רוק הטפסות בטיט י הקבלן לאחר פיאלה יסתמו על ידצאה מהשימוש במוטות החורים הנגרמים כתו 

 צמנט.   2.5ל חו 1צמנט ביחס 
 

 .תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים 02.03.11
ן שכבר יצוק, כגון: וטני הבעל פ בשיטה שתמנע נזילות  טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמוה 

 ספוגי טבול בחומר ביטומני.  איטום בגומי
 .  ונו של המהנדסות לשביעות רצסינוקו מיד אחרי פירוק הטפ בטוניםפני ה 

 
 על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק קודם.  02.03.12

 
באמצעים מאושרים  ר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעהשאוגמר  שטח ממהווה  חלקטון טח מבכל ש 02.03.13

 . על ידי המהנדס
 

פקח, יבצע הקבלן, על ונו של המן לא יהיו לשביעות רצ הטקסטורה וגוון הבטו ,במידה ופני הבטון 02.03.14
 חשבונו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.

 
 קות דרישה מיוחדת לדיוק היצי  .0502

 
ופקי  אנכיותם המוחלט, פילוסם הא מרבי של  נדרש דיוקועמודים ון כי לקירות בשחת בחלן לקעל הקב 02.05.1

ת המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות רת. על הקבלן לבדוק אולרבות של כל צורה אח
 )תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד מוסמך. בעזרת מכשירי מדידה מדויקים

 
  6מעשה לא תעלה על דרגה הנומינלית לבין המידה המתקבלת ל ההמיד ה ביןהסיבולת שהיא הסטיי 02.05.2

 . 1 טבלה מס', 789בת"י  רגותת הדלפי טבל
 

מוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף ב' של  בדרישות האי עמידה  02.05.3
מחדש ברמה   ציקתםים ויו כגון הריסת האלמנטהמפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמ

 לן.של הקירות יהיו על חשבונו של הקבהנדרשת, הישר והמפולס 
 

 ים וכו' חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנ  .0602
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בנוסף לאמור במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אביזרים,   02.06.1

 ולים. חריצים ושרו
  ולקבל אישור בכתב ממבצעי המערכותהקבלן לבדוק את תוכניות המערכות  יה עלים יהלצורך הברור 

 צעו כל ההכנות הנדרשות להם.  בו כי
ל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה ולכן  ין מן ההכרח שכמודגש בזאת שא 

לדרוש אותם  ות עליתכניוכלות ובמידה וחסרות על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדרי
 בכתב מהמהנדס.

ים בדבר יברר עם כל הנוגעחורים, שרוולים, חריצים וכו' וציקה יכין הקבלן תכנית של כל הכל י לפני 
 את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש. 

 
חורים,   , ערכותום המבאתר מהנדס לצורך תאמבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק  02.06.2

רים, שרוולים, חריצים, משקופי  החושל שות. המהנדס יכין תוכנית מפורטת שרוולים וכל ההכנות הנדר
 הנדס לפני הביצוע.  וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור המעזר, אפי מים 

 ל תחול על הקבלן. מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ" 
,  שהיאיבה רכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל סופתח המופיע באחת מתוכניות המע רבר, מעכל חו 

או ניסור הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור /יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו
 הלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן. י

 
 אשפרה  .0702
 

 אשפרה המתאימה לתנאי האקלים. על הקבלן לבצע את ה  0205תת פרק  יהכלל במפרטבנוסף לאמור  02.07.1
 

ים מתוך הבטון  , יותז חומר שחוסם התאדות המימים מיום היציקה 7טרם חלפו , על כל השטחים 02.07.2
"CURING-COMPOUND .צבעוני " 
יש  עליהם יקה( תיד )שטחי הפסקות יצהוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בע 

 ים.  ימ 7ך ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות
 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   

 
 ימים נוספים לפחות. 18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3

 CURINGאיטום ביטומני, חומר האשפרה   עיבוצ עליהםבחומר אשפרה בקירות במידה ויהיה שימוש  

COMPOUNDיטומן כגון , צריך להיות על בסיס בGS-474   9ותואם לדרישתASTM-C30 ור שלבשיע 
 גר' למ"ר.  500-כ

 
 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.   02.07.4

 
 קב הפסקת יציקה ביצוע מישקים ע  .0802

 
רו של בות באישוודים, חייחשופים ובין בקורות או עמ ברצון הקבלן, בין בבטונים יציקה הפסקות 02.08.1

 המפקח. 
שקים עקב הפסקת יציקה חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור י ביצוע מיבמפרט הכלל בנוסף לאמור 

 המפקח. 
 

ים הדורשים חיבור פסקה נוי יצירות על כך שישנם שלבבכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מו 02.08.2
טופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל כן ידם לשיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קו מלא בין הבטון

 י אישורי הפסקת היציקה.ולהלן לגב
 הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון: 02.08.3

 בטון.ני האו שמן טפסות מפהרחקת מי הצמנט   -
  ו/או בנקוי חול ל עוד הבטון טריכמברשות ברזל וכו', הבטון באמצעים מכניים, כגון  פוסחיס -

ת היותו טרי, כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת  במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בע
 ילוק כל החומרים רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל. היציקה. ס

עד  פני היציקה ויבושם לפני היציקה העים כשר פעמספסים מספהבטון המחוהרטבת פני  -
 .להעלמות הצבע הכהה של הבטון

 
 

 ביטון משקופים  02.09
יות אדריכלות, בעת יציקת קירות, קורות ועמודים.  כל סוג שהם, שמסומנים בתכניש לבטן את כל המשקופים מ 

שקוף יישמרו מה וגמר שקוף ות המשקוף, גלוון המעל הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמיד
 בקפדנות.

 
 ש בבטונים מיוחדים מו שי  02.10

ביסודות וכדו', יש להשתמש בבטונים חום הידרציה באלמנטי בטון עבים  טרמית כגון עקב למניעת סדיקה  
בטון מיוחד למניעת  במקומות בהם יש צפיפות זיון או  6, "5לא פוליה(, עם שקיעה "מיוחדים כגון: בטון מיקה )ל
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אחרים עפ"י  עים אמצ תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/אופר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה  אבעשיר דיקה ס
 כח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח. שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מו

 
 ת הזיון פלד .1102
 

ותכות,  רמפלדה  שתות פלדה מצולעת רתיכה/רמוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/   02.11.1
ללא כל סטיות שהן. מוטות   נייםהעדכתאים לדרישות התקנים הישראליים  כמצוין בתכניות. הפלדה ת 

 ל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.הפלדה שיסופקו מכ
 

 התקרות.  על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס   02.11.2
 

שבנות. התח  צורךי הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"ללים כוהמחיר   02.11.3
כנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המת

 רשימות הוא באחריותו ועל חשבונו. ה
 

ומות שונים מאלה המצוינים קמ יון בדה לזם חפיפה של מוטות פלבמידה ויהיה צורך בחיבור ע   02.11.4
ם שור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורין איטעו ות, יהיה המרחק בין שני חיבוריםבתכני

  -וך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה חל איסור מוחלט לרית  -לסירוגין לפי הוראות המפקח 
 לא יבוצעו ריתוכים באתר. 

מ' ובקטרים גדולים  12-לים ממסוימים אורכי המוטות יהיו גדו תובמקומן כי על הקבלן לקחת בחשבו 
 תשולם תוספת מיוחדת על כך. מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא   25ר קוט מעל

 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.   
 

ממיץ   ייכים ליציקה הקודמת יהיו נקייםשהזיון טות ה שכל "הקוצים" של מו לפני כל יציקה יש להקפיד   02.11.5
 בטון ומלכלוך אחר.

 
לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, כמפורט במפרט חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים    02.11.6

 הכללי.
 

יח שיבט ק וכמותם תהיה במרחקשומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטי   02.11.7
 כיסוי הבטון בכל השטח.  את

 
ת אישור קבל הקבלן א י -ת מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכו   02.11.8

שינויים תחול על המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה צורך בשינוי התכניות, עלות ה
 הקבלן.

 
 וחדים דידה מי אופני מ 02.13

 
 ללים גם את המפורט להלן:ור במפרט הכללי מחירי היחידה כומאוסף לבנ 02.12.1

 פים מיוחדים.והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנו שימת הבטוןהובלת ו א. 
 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.  ב.
 ל.כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט לעי ג. 
 ות מוספים כמפורט לעיל.ברדים למיוח שימוש בבטונים ד.
 ב הכמויות. וכד', אלא אם צוין אחרת בכת ם, בליטות, קיטומים, אפי מיםב חריציעיצו ה. 
, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע' אינסטלציה מים וביוב, ת ברגיםהכנס ו.

 הוראות המפקח.  חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי
 האלמנטים הנדרשים. ם לכליגוניע ז. 
וכן החריצים,   תעלות, כבלים, צנרת וכו',רים למיניהם עבור דלתות, פתחים והחוביצוע כל ה ח.

  ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודות הגמר והמערכות. המגרעות
ע"י  המשנה אשר מועסקים  לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלני

ת  ועבודו למערכותציקה של כל הפריטים הדרושים סידור וחיזוק לטפסות לפני היוכן  מזמיןה
 גונם בבטון. הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעי

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.
 הכנת רשימות ברזל.  י.

 . ותרתהחורגים מהסטייה המ סיתות וסילוק עודפי בטון יא.

 הבטון כמפורט לעיל.שפרת  א יב.
 התאם להנחיות יועץ הקרקע. הנדרש בכל  יג.

 חשיפה לפי תקן . לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת  יד.        
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  טו.

 . כתב הכמויות
 

כל תיקון נדרש בבטון שלא  ת לק בכל שטח שיידרש לרבובטון חי חטירת ש ים יצמחירי היחידה כולל 02.13.2
 ל.רט לעיוכמפו המפקח  תהחלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיוהשיג את  
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 בטון טרום עבודות    -  30פרק  
 

 כללי  03.01
ענה  חלולות דרוכות שתבוצהעבודה בפרק זה מתייחסת לתכנון מפורט, ייצור, אספקה והרכבה של פלטות  

 הכמויות.כתב יפי התכניות, פרטיהן ולפי המוצג בסעפרט הכללי, המפרט המיוחד להלן, מלהתאם ב
 

 לוחות דרוכים חלולים  03.02
 

 כללי  א.  
 העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך. . 1
 . 50-סוג הבטון ב . 2
 קדם.  -ח לפי שיטת דריכת הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפק . 3
לווה חישוב  של הפלטות מ ישור המפקח תכנון מפורטביצוע החרושתי, הקבלן יגיש לאי הלפנ .4

כנדרש בתוכנית ובמפרט וכן תוכנית הרכבה בק"מ   סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים
 סימוני הפלטות השונות.  עם 1:100

 .  יותרים בגבוהככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה  
והאלמנטים השונים הנושאים,   טותפקח פרטי השענה מוסכמים בין הפלמהם עם ן יתאהקבל . 5

 ת השענה על קורות פלדה. לרבו
שהנ"ל ישפיע על המחיר הנקוב  מבלי - להשתנות רטי ההשענה עשויות מודגש בזה שמידות פ . 6

 עבור קורות ראשיות. 
ם קיטום פינות ם עיפי ם,חלקי עין של פלטות נקיים,הדרישה הינה לפני בטון בצד הנראה ל  .7

 ים אחידים. אחיד וחלק. תפר
היות  ות להפלט על הפנים העליונים של וכות נוצק "טופינג",מאחר ועל הפלטות הדר . 8

מ"מ    6מחוספסים על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה הנ"ל. החספוס יהיה בגובה 
 פלטה. בניצב לאורך ה לפחות. כיוון החספוס:

כל חיתוך או   מילוי התפרים.  חררת תעשה לפני יציקת טופינג, ולאנצבור הרים עקדיחת החו . 9
 . ידרשו את אישור המהנדסשיבוצעו בפלטות י קידוח

 היצרנים המפורטים להלן:  ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד .  10
 סולל בונה   -
 ספנקריט   -
 בטון בע"מ  רימוצ אשקריט -

 ת הפלטות לרבות מידות עקרוניות. וטמפור כניותבת . 11
באישור ות של פלטות בהתאם למפעל המייצר ועל הקבלן לתכנן את התקרות לפי מיד 

התכנון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחה או יציקת שפה, תשולמנה בדיוק לפי  המפקח,
 המקורי. התכנון 

 ם בתוכניות.הפלטה תתאים לעומסים המפורטי . 12
 

 פלטות טרומיות   ליצור ישות  דר  ב. 
 כנדרש.  50-ר לגבי בטון ביפחת מהחוזק המוגדחוזק הבטון לא   -
 הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי.  -

 
 סיבולת יצור  ג.  

 . 5חלק  466לפי ת"י  
 

 סיבולת הרכבה  ד. 
 מ"מ.  2הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על   
 מ"מ.  2 לעלה עלא ת הפלטות(  ת )התרוממותהסטיה האנכי 
 ים ורצופים.המישקים יהיו בקוים ישרהרכבת הפלטות תעשה כך ש  

 
 הגבלת הכפף כלפי מעלה )"קמבר"(  ה.  

 ה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה.כה ולאחריבזמן הדרי 
את מודול  מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה. )קובע 

ור ויציקת הטופינג. ככל שמועד שחר  משך זמן האחסון שלהן עד להרכבתןבוטון( של הבהאלסטיות 
מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יורד.  ם או החוטים מאוחר יותר מבחינת גיל הבטון, כבליה

 ת הבטון(.רך משך הזמן בין היצור של הפלטות לזמן ההרכבה שיעור "הקמבר" גדל )זחילככל שמתא
ת לטומ"מ. מידה זו תמדד במרכז הפ 15ל  שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה ע ירבי,בר הממידת הקמ 

 דרוכות בזמן הרכבתן. ה
היצרן את מועדי היצור וההרכבה כדי להקטין את   ובתו של הקבלן לתאם עם כדי לעמוד בדרישה זו ח 

 זמן האחסון.
 

 בדיקת פלטות טרומיות  ו. 
 . 252בהתאם לת"י  
 ות תואמות לדרישות התכנון.לפני אישור המפקח שתוצאות הבדיק  תפלטו יציקתהקבלן לא יתחיל  
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קבלן מלהיות אחראי לתוצאות  המפקח לחישובים הסטטיים אינו פותר את ה  י אישורמודגש כ 
 ניסוי ההעמסה. והמסקנות הנובעות מכישלון ב

 
 דרישות הרכבה  ז.  

  1:50או   1:100נה בקנ"מ ייות תההתכנימפקח תכניות הרכבה.  על הקבלן להכין, ולהגיש לאישור ה 
 ר הפלטות. את סידוויכללו 

רו מאמצי פיתול שיסכנו את  רכבו על הקורות בצורה שלא יווצלטות הטרומיות יומודגש במיוחד שהפ 
מיותרות. במידת הצורך יש לשלב תמיכות מתאימות כדי הקונסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציות 

 יתול כאמור.למנוע פ
 ות מורכבים לא תורשה. חועל ל לוחותהערמת  
החוזה. את חתימת    ח תוך חודש ימים מיום חתימתההרכבה יועברו לאישור המפק ל תכניותהעתקים ש 

ן הדבר משחרר  פקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על תכנון באופן כללי. יחד עם זאת, איהמ
לאחר מכן. הרשות בידי  יליקו יתגלהאו תהליכי עבודה אם את הקבלן מתיקון ועדכון תכניות ו/

 ות את תהליך ההרכבה המוצע. המפקח לשנ
 

 ות שונ  ח. 
לפלטות   5חלק   466יצוע המופיעות בת"י מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד להוראות ב . 1

דרוכות והמתייחסות למילוי קצה הפלטות הדרוכות בבטון וחיבורי הזיון בין   חלולות
   וכד'.פיות ת לבין החגורות ההיקהפלטו

לטות מסדרת  נה פורכבתאריך יצורה. בכל תחום מוגדר ת  בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור . 2
רה מאותו מועד, כך שלא יווצרו הפרשי גובה של תחתית  יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפ

וך מדי ממועד  הפלטות ובין הפלטות בגלל קימור לא אחיד או בגלל קימור יתר בגלל זמן אר
  ות כפף יתר כלפי מעלה, העולה עלרכבה ויציקת הטופינג. פלטות בעלההמועד  ועד להיצור 

חשבון הקבלן בפלטות תקינות עם   מ"מ במועד היציקה של הטופינג, יפסלו ויוחלפו על 15
 תר כמפורט לעיל.כפף יתר בגבולות המו

  םפירי ורות,ם לעמודים, קירות, קבפלטות מסוימות יבוצעו חיתוכים שונים לצורך התאמת . 3
ירות/קורות  ם לקתאמתו עם חיתוך אלכסוני בקצותיהם לה וכד'. כמו כן חלק מהפלטות יבוצע
,  הכל עפ"י תוכניות הקונסטרוקציה. בחיתוך הפירים -לי נושאים/ות שכוונם אינו אורטוגונ

)וורטיקלי(.  על -יהיה באחריות הקבלן לבצע את כל חיתוכי הפלטות, באופן חופף בהיטל
ל הקומות, יבוצעו ללא הזזות  את מעברי הפירים לכל הגובה ובכ  וות שיהבפלטוהפתחים 

 הן.כלש קיותאופ
ם  רות ההיקפיות יתמלאו החללים של הלוח"דייש לוודא שבזמן יציקת הטופינג והקו . 4

 שבקצוות בבטון. אין לסתום את החללים הללו לפני היציקה.
שימלא באופן רצוף את כל שטח   (1:2) צמנטיתבוצע על מצע דייס  הרכבת הפלטות הדרוכות . 5

אחר גמר פילוס הלוח"דים ינוקו עודפי . לאיםענה שבין הלוח"דים לאלמנטים הנושההש
 הדייס הצמנטי יונח בצורה לא מיושרת.    פני הקורות ויעוצבו בקו הקורות.הדייס מ

 םיויצוקלאים ן )התחתון( חלקים ומעל הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה לעי .6
 חלקות.במפעל ע"ג תבניות פלדה נקיות ו

 רכבה יוצאו הפקקים.ים למניעת חדירת מים, בעת הההקבלן יאטום אלמנטים בפקק .7
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 מילוי מישקים  ט. 
 מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות.   
פרד נ בבוצע קים יהמילוי. מילוי המיש המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני 

 (.בלבדעם אגרגט דק )שומשום   30-בטון במהטופינג. חומר המילוי הוא 
 

 הצטברות מים בחללי הפלטות  י. 
ם בחלל הפלטות. הקבלן יהיה אחראי לשחרור המים האלו ולתיקון פני שמים מצטבריישנם מקרים  

ום לנזקים רגלא ל ת כדיות הגמר בתקרות שמתחהבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבוד
 ר כתוצאה מהמים הכלואים. של עבודות הפנים והגמ

 
 גד אש ות נעמיד  יא. 

לפי חוק התכנון  מרחק אשר יתאים לדרישות עמידות באש מרחקי הגדילים מתחתית האלמנט יהיו ב 
ם  של אלמנט מבטון טרו ד', תיקון תשנ"ב. וכן בהתאם להגדרת ההתנגדות לאש  7,  43.00והבניה תקנה 

 .  5חלק  466 יך, ת"דרו
 רויקט. יועץ הבטיחות של הפהכל כפוף לאישור   

 
 י מדידה מיוחדים פנ או  03.03

 גם: כוללים יחידה ירי הבנוסף למתואר במפרט הכללי מח
 הכנת תוכניות הייצור, ההרכבה, חישובים סטטיים מפרטי הרכבה וייצור. . 1
 תר. אבוקים ים יצבמגע עם בטונהבאים  בחלקים פלטהחספוס פני ה . 2
 ות החלולים.החלקת המשטח להנחת הלוח . 3
 יבוד חורים ושקעים.תמיכות ופיגומים, ע . 4
 כל הבדיקות הדרושות.  . 5
 גמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות ניקוי החיבורים בין הלוחות.  .6
 מקדחת יהלום.  קידוח חורים בפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופינג ע"י . 7
 יוסם לפי יציקת הטופינ. דווגות ון בפזי .8
 . היציקה למדידה בנפרד.כנות הנדרשות ליציקה בין הלוחותל ההאת כ .9

 חות. ס"מ לפ 20הפלטות לעומק החדרת הבטון לחורי   . 10
 כל האמור במפרט זה.  . 11
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 עבודות בניה   -  04פרק  
   
 סוגי הבלוקים .1004

י תו תקן של מכון בלוקי בטון חלולים בעל, ם לבניהיקהבלו סוגי ת במסמכי ההסכם יהיובהיעדר כל דרישה אחר 
 סוג א'.  5תאימים לת"י ים הישראלי המ התקנ

 רו מראש ע"י המפקח.מקור וסוג הבלוקים יאוש 
 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.  04.02
 

רות, מעברים וכו', אחרים, מסביב ללוחות חשמל, צינו םקבלני, או קבלני משנה למערכות תאום הבניה עם 04.03
י הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן  דמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פהתק לפי תבוצע בשלבים
 לתאום מערכות. 

לוי על מיקיימות, תוך הקפדה  במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות 
 יצים ובידוד מתאימים. רחה

בלוקים מתאימים ו/או סיתות בות הבניה, יש להכין פתחים ו התעלות יבוצעו אחרי עבודצינורות אבמקרה וה 
 לפי הגדלים הנדרשים. 

 
 ת המפקח. כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם יורה אחר  04.04

 
 . 1523וצעו בהתאם לנדרש בת"י  ביבניה דות העבו 04.05

ובספי דלתות  חדרים רטובים . חגורות מתחת למחיצות ב466לת"י  רות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם גוח 
 יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום. 

  קוצים בשעת היציקה, החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין 
 סי. שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוק 466לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י  עליו יהיה

 
 אופני מדידה מיוחדים  .0604

 מכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: ט הכללי ובמסמכי הבנוסף לאמור במפר 
 אפוקסי ם דבקצים ען כנדרש, קורבות זיווכו'( ל , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות א. 

 חים. , בניכוי כל הפתיימדד במ"ר נטו כו'. הכלו
 ים. ביטון משקופ ב.
 בניה במעוגל. ג. 
 יעה לתקרת הבטון.בניה נמוכה אשר אינה מג ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב  ה. 

 .הכמויות
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 עבודות איטום   -  05פרק  
 

עבודות איטום של גגות   לבצענים טום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איאהודות כל עב
ה בעל תעודה של "אוטם מורשה" ממכון  כולל קירות דיפון וכיוב'. הפועל הראשי של הקבלן יהישטוחים, קירות מרתף 

 התקנים. 
 נים. ראש הצוות, שניתנה לו ממכון התק לרשה ש טם מושר לא יציג תעודת או*** לא יאושר צוות איטום א

ך כך על קבלן האיטום להציג  ועץ האיטום. לצורצריכים לקבל את אישור המפקח ויקבלן האיטום ומנהל העבודה שלו 
 ת שביצע בסדר גודל של עבודה זו.  פרופיל חברה ולהמציא המלצות מיועצי איטום על עבודו

 
 עבודה ר ה תאו  05.01

 ודה של פרויקט מבנה לוגיסטי באבן יה   םלאיטויחסת  העבודה מתי 
 : אלמנטי האיטום בפרויקט זה יכללו

 איטום רצפת מרתף ובורות במרתף.  -
 רות המרתף. איטום קי -
 איטום תקרת מרתף כולל רמפות ומיסעות.  -
 איטום מאגרי מים.  -
 איטום מרפסות.  -
 איטום גגות עליונים.   -

אלו לרבות שלבי העבודה   םיאיטומ ורך בחשבון את הצלהביא ב  על הקבלן -
יתכן בשלב כלשהו שיהיו    אשר חדר אלו מכתיבות. יבוצע איטום בכל  שפעולות

 בו רטיבויות.

בחשבון פרטי מבנה מוקפדים הדורשים מיומנות ודיוק גבוהים   יביא  הקבלן -
 בביצוע. 

 
 איטום רצפת המרתף והבורות במרתף    05.02

   יםרצפת מרתפ 
 אזור חניונים 

חי ב שטחול של מים הנמצאים בה, לכן ברובתוך קרקע חצי אטומה המאפשרת חל אף נמצהמרת  א. 

 רצפת הבטון המונחת. הגעת לחות לכדי למנוע  HDPEרצפה תעשה הגנה ע"י יריעות  ה
 מ"מ תונח ע"ג קרקע מהודקת עם חפיפות גדולות בין 1היריעה בעובי 

 פיפה . ס"מ לפחות( בח 30היריעות ) 
 

 סנים  אזורי מח  ב.

 מ"מ.  SBS 5ת שכבה אחת של יריעות רה תלויה יעשה איטום באמצעורי תקבאזו 
 
 איטום  בורות במרתפים    . ג

 רותיו,תעשה ברצפת הבור וקי מערכת איטום ביטומנית

מ"מ כל אחת. או שכבה  SBS 4מערכת האיטום  ברצפה תכלול שתי שכבות של יריעות ביטומניות 

 מ"מ.  SBS 5יריעות אחת של 
 ראה להלן.  הבור יש לבצע  בהתזה ביטומנית ,  קירותיטום א

 ור. ס"מ לפחות מקירות הב 40בטון רזה עם בליטה של   איטום הרצפה יעשה על גבי
 

 סדר השכבות: 
 לפי קונסטרוקטור –בטון רזה 

 GS474פרימר ביטומני כגון 

 מ"מ כ"א.  SBS 4שתי שכבות של יריעות 
פן ביצוע ראה  מ"מ ביבש. או 6קסיגום (  בעובי לפוגמת ת )כדביטומניבהתזה  -הבוראיטום קירות 

 05.02להלן פרק 
 איטום קירות בקרקע    05.03

 
 כללי   05.03.1
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בעזרת דיפון. הדיפון יהיה בכלונסאות מעוגנים לקרקע בשורות  רתף יבוצעו קירות המ א. 
פי  ל על בעוגנים בודדים, הכ עוגנים או ע"י אלמנטי קיר בטון מותז, מעוגנים לקרקע

 ת המזמין.טלהח
ם לקירות  מוחלקת. האיטו תשתית מישורית יבוצע מבפנים, על גביהאיטום לקירות דיפון 

 , יאטמו מבחוץ, על גבי קירות יצוקים בתבניות.עם מרחב חפירה, אם יהיו
פרט מתאים  על הקבלן לוודא כי ספק חומר האיטום ידריך וילווה את הקבלן המבצע, יכין מ ב.

ביצוע. בכל סתירה בין דרישות  רט הנ"ל, ויערוך ביקורים בזמן הפמאת ה  התואםלפרויקט, 
יות. החלטת המתכנן בעניין זה דרישות מסמך זה יש לפנות למתכנן לקבלת הנח לביןצרן הי

 תהיה הקובעת. 
איטום  בין אזור עם דיפון לבין אזור עם מרחב חפירה או לבין איטום התקרה, יעשה פרט   ג. 

היה חגורת בטון בראש  האיטום. פרט מתאים לראש הקיר י תורציפ  יח אתמיוחד אשר יבט
יחובר אל איטום    ס"מ לפחות. במקרה זה האיטום של הפנים 40בה בגו אות,קיר הכלונס

י צידי קורת הראש. קורת הראש במקרה זה הינה  ס"מ לפחות, משנ 40החוץ בחפיפה של 
 נים.הנכו ת אותה מראש במפלסיםחלק ממערכת האיטום ויש לצק 

צורך לצקת יש  לכן,ך המרתף, מהצד השלילי של הקיר. בקירות דיפון, האיטום נעשה מתו .ד
האיטום כנגד לחץ המים השלילי. הקיר הפנימי יהיה  קיר בטון בתוך המרתף, שיתמוך את  

 ון יצוק בתבניות, לא יורשה לבצע את הקיר הפנימי מבטון מותז. מבט
יעשו כל   מנת להימנע מעשיית חורים באיטום, ת. עללפחו  ס"מ 15היה הפנימי י עובי הקיר

 הפנימי, מתוך המרתף.  יר הק התמיכות לתבניות ולזיון
מנע תזוזה בשני הכיוונים: כיוון הקיר  נית הפנימית בקשירה שת ברזלי הזיון יקשרו לתב
 האטום וכיוון התבנית. 

  
 עבודות הכנה  05.03.02

  
 גבי קיר מיישר מבטון מותז.   ם, עלמבפנייעשה  מרתף המדופניםאיטום קירות ה .1

כיבי )שיטת ה"כמיפרן"( מחייבת  תזה בשיטת הלטקס הביטומני הדו רת להתשתי
 י מאייקים.חלקה בסרגלים לפה

תשתית להתזה בביטומן דו רכיבי כדוגמת פלקסיגום וכדומה, תהיה מישורית או  
שני  ל ביןמק השקעים בהנחת סרגבגליות ממותנת מאוד של הקיר המותז. עו

ת עד  ליטועם ב, פני הבטון יהיו מוחלקים היטב ס"מ 5ונסאות צמודים לא יעלה על  לכ
 מ"מ.  2

ליקים את פני  ללא בליטות ושקעים מקומיים. מחפני הבטון יהיו מוחלקים היטב,  .2
התזת הבטון לקבלת משטח חלק. שכבת ההתזה העליונה תהיה מבטון מותז עם אגרגט  

 ללא חורים ובליטות.  לקים,שטח חבמיוחד, לקבלת פני  קטן
  ס"מ לא 5נחת סרגל באורך בעזרת סרגלים: הסטייה בהקות מודדים את מידת החל

 מ"מ.  2תעלה על  
צמנט שיצאו מהרווח  -ות חדות מפני הבטון, כדוגמת בליטות של מיק בליטיש לסל .3

  עקב אגרגטים בולטים שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במשור אחד או
קבלת שטח פנים ללא קפיצות הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת ל .מותז בקיר

 ת.ובליטו
רי, בלתי מתכווץ, מוכן ממפעל. חורים גדולים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימ .4

סתום בעזרת שפכטל צמנטי או שכבת הרבצה צמנטית או ע"י  חורים קטנים יש ל

ולמלא את כל החורים   דלהקפי. יש  N2בית כגון פסימור משחה ביטומנית דו רכי
 ם וגדולים עד לקבלת מישור שלם. שבקיר, קטני

ד לקבלת תשתית חזקה  ימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עהסת לפני
 ויציבה. 

בכל אזור שבו פני הבטון המיועדים כתשתית לאיטום לא יתקבלו בחלקות המתאימה,   .5
שתית העומדת בתקן ורטית חה צמנע שכבה מחליקה מהרבציהיה על הקבלן לבצ

 מ"מ. הנ"ל ע"ח הקבלן.  5בי לטיח חוץ, בעו
שמן, צבע וחלב תבניות.  ם לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגוןהמיועדי פני בטון .6

 פני הבטון שכבות מתקלפות. בשימוש בתבניות מתכת, יש לסלק מ
 פני הבטון יהיו יבשים.  .7
 ם ואופקיים. יי, אנכשוניםם הכל מפגשי המישורייש לבצע רולקות ב .8

ום.  לקבלת מערכת האיט חיד, בחוזק המתאיםיו ישרות, בעובי ארולקות אופקיות יה
 ות. ס"מ לפח 5* 5מידות הרולקה  
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  3x3רולקות אנכיות יש להשתמש ברולקות ממשולש ביטומני מוכן ממפעל במידות 
 כגון רולקות המשווקות ע"י דבטק או מלגול. 

 בלן.קהה של היחידהיה כלול במחירי ל יהנ"
 

 ומן אלסטומרי  זה של ביט איטום בהת     05.03.03    
 ושר.ת  תהיה  מסוג  פלקסיגום, או שו"ע מאיטום המותזמערכת הא . א
 עובי מערכת האיטום  . ב 

 מ"מ )מדוד בייבש(.   6עובי האיטום יהיה   -
 

 הערות: 
ם יש  א היקבע יהם יע דוגמא באתר, שלאחריתקיים דיון מקדים עם נציג היצרן בארץ וכן תבוצ .1

 לבצע בשתי בשכבות.
ס"מ מעל   15 הקירות ביריעות ביטומניות עדבתבניות יעשה האיטום בתחתית  יצוקים בקירות  .2

 תפר היציקה שבין רצפה לקיר.למפלס 
במקרים מסוימים יעברו קוצים של הקונסטרוקציה דרך האיטום. יש למרוח חומר איטום   .3

בהמשך. בביצוע האיטום ביריעות   רכמוסבבות, יב כל קוץ, בשלוש שכמשחתי מתאים סב
 היריעות.  צוע ר בייטומניות יעשו חורים לקוצים לאחב
 להמלצת יצרן חומר האיטום שיבחר.סוג החומר לתיקונים יהיה בהתאם  

ימים מהיציקה( ,   4האיטום בהתזות ביטומניות קרות ניתן לביצוע על גבי בטון טרי, )לפחות  .4
על קיר מרתף  מודגש בזאת כי אין לבצע התזות  .בן רטוי בטולא ניתן לבצע על גב אך

 כזה יש לבצע איטום ביריעות ביטומניות.קרה . במשרטיבות יוצאת ממנו
את בטון הקיר הפנימי בעזרת בטון מתאים, על פי מפרט מיוחד, המבטיח הימנעות  צקת יש ל .5

כנס  ויראש ולכך מת צינור תרמי שיוכן מסגרגציות בתנאי היציקה במקום. היציקה בעזר 
 ן ולאחריו.הבטויכת ר, בכך ימנע נזק לאיטום בזמן שפס"מ מתחתית הקי 50לפחות עד 

 
 איטום מעברי צנרת  05.03.03.1

        איטום צנרת בודדת . א
ע מאושר, כולל איטום צנרת החודרת דרך הקירות, יעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת מסוג "דלמר" או שו"

 ות האיטום.  לשכברות אביזר שוליים אופקיים עבור התחבהצינור החודר בבנד נירוסטה . ל ביול סבהשרו הידוק
מ"מ, בצורת צינור  2אביזר מברזל מגולוון בעובי אביזרים חרושתיים, יש להשתמש בלקטרי צנרת גדולים שאין עבורם 

בכל שטח החפיפה האפשרי, בחלק   ליהם,חבר עם אשר איטום הקיר יתהמקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיי
 פקי של השוליים.האו

 בי האביזר ועל הצינור החודר את הקיר. ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גמלה" מגומי שתהודק על האביזר תולבש "ש 
טה כולל מקום כניסת  " )ביטום( על גבי חבק הנירוס244יש לבצע מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק 

 ר החרושתי. זיר לאבהצינו

   ”פז כל אוטם “ת לחומרים אלו כגון: ת איטום הנדבקיש למרוח משח  .P.V.C עשוי גבריט או במידה שהצינור החודר
 )פזקר( או שו"ע מאושר. 

שר תוחדר  בנוסף לאיטום סביב השרוול יש לאטום בתוך השרוול החודר, בין השרוול לצנרת, ע"י משחה מסוג סטופק א
 ס"מ לפחות.  10 קלעומ מרווחותמלא את ה

 
 צנרת   איטום אלומות  ב. 

 חלופה א' 
"מ לפחות במישור הקיר אליו מרתכים קנים  מ 3הכולל פח מגולוון בעובי עשה ע"י אביזר פלדה איטום אלומות צנרת י

 . א, אטום למים אל הפחמ"מ לפחות, למעבר הצנרת. הקנים יהיו מרותכים בריתוך מל  2.5)שרוולים( מפלדה בעובי 
 בעים לקיר בדיבלים.מק יזר האבאת  

 ם. התחברות שכבות האיטו זור הריתוך של הקנים, עבורס"מ מעבר לא  20  -גדולים ב יו שולייםלאביזר יה
 יש למלא בין השרוול לצנרת ב"שמלה מגומי ובמשחה מסוג סטופק, כאמור לגבי איטום מעברי צנרת בודדת. 

 
 חלופה ב'

היטב לאיטום ביטומני כדוגמת   מוצקים( מתפלס מעצמו, הנדבק 100%)כיבי דו ר של חומר ע ע"י יציקההאיטום יבוצ

 או שו"ע.   PBן ביטומני מסוג היפרדסמו ריתיאופול
ס"מ לכל הפחות. התבנית תהיה אטומה   4צע לתוך תבנית זמנית או קבועה, שתבטיח כי עובי החומר יהיה ה תבוהיציק

 חוצה מהתבנית. למניעת בריחת החומר ה
 ון.ס"מ לפחות, בכל כיו 10קיר ברוחב ס"מ והוא יחפוף את האיטום של ה 4  יהיה החומרעובי 
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 שיטת האיטום  . 05.03.03.2

 ביטומן אלסטומרי . –ם בהתזה. חומר האיטושיטת האיטום תהיה 
 כושר הידבקות מעולה לבטון.  א. 
 . מבלי לנתק את ההדבקהבעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון  ב.
 יה ממושכת. בל חר  גם לא   עודות שרמת התארכות זו מתמידהלפחות. הקבלן יציג ת 150%כות תארר הכוש ג. 
 גפ"ס לפחות. מ  0.3 –חוזק קריעה במתיחה   ד.
 כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם.  ה. 
 )עשרים( שנים לפחות.   20שמירה על תכונות החומר בקרקע במשך  ו.
 מ' לפחות.  9בה ו גמה, באו דועמידות בלחץ עפר  ז. 
 (.עומדים )מי תהוםעמידות במים  ח.
צב, יהיה חומר האיטום מאושר לשימוש ית אנשים, כגון בקירות חדרי המם באזורים עם שהיבקירות הגובלי ט.

 כמחסום גז ראדון. 
 אפשרות להתזת החומר בשכבה אחת  י.

 
    מריחת שכבת חיזוק 05.03.03.3

למלא   ביריעות( אשר תפקידהק )בדומה ליריעות חיזוק בעבודה וזבת חי צע שכות תבותזות הביטומנילפני תחילת הה 
 ים מיוחדים. ית ולהוות שכבת חיזוק סביב עיבודים שנשארו בתשתחורים קטנ

 הביצוע ע"י חומר המתאים לביצוע בשכבות עבות ואשר מתחזק במהירות גבוהה יחסית. כולל מריחת פריימר מתאים. 
טום  עדיין לא מולאו, מורחים שכבת איה, ממלאים חורים ושקעים קטנים שזת ום בהלאיט כל השטח המיועדם על עוברי
ם הבטון לא  )אם יש קוצים(, בפינות קמורות וקעורות, במקומות בה נה ברולקות האנכיות והאופקיות,  סביב קוציםראשו

 חלק וכו'. 
   

 פריימר )שכבת יסוד(  . 05.03.03.4
יהיה מסוג התואם את חומר  כל השטח המיועד לאיטום. הפריימר  מר עלפריי ש להתיזומר האטימה ילפני יישום ח

הבטון, לחזק את פניו וליצור תשתית הנדבקת היטב  להוראות היצרן. הפריימר מיועד להיספג בתוך  תאםובה האיטום 
 טום.לאי

 אין לבצע איטום כלשהו ללא פריימר.
 

 ומות מיוחדיםטיפול בסדקים ובמק . 05.03.03.5
לעין וכן נקודות   ראיםם הנקשים לאיטום כגון: רולקות, סדקימבצעים איטום מיוחד, במקומות ה ,םהאיטויצוע לפני ב

התזת חומר האיטום במקומות הנ"ל  מ"מ )ברטוב(. תחום   4מפקח. הטיפול ע"י התזות בעובי תורפה אחרות שיקבעו ע"י ה
 ספים מכל צד. ס"מ נו 25יהיה על פני המקום הפגום וכן 

פריימר, לאחר גמר  העבודה תעשה בשכבות, על גבי   רכיבי דו קנית של של לטקס ביטומני דו  הזם בהת האיטוביצוע 
 ונים כאמור לעיל.ביצוע התיק

 
 מ"מ )העוביים מדודים ביבש(  3.0בעובי    - שכבה א'

ם ינלתיקוחומר ברג'י(, שיעבור עם  לאחר ביצוע השכבה הראשונה יש למנות פועל מיומן ובעל סבלנות רבה ) עבודה

הפועל ימרח את חומר התיקונים   ם לחומר המותז.או שו"ע, בהתא 2N)פזקר( או פסימור  מסוג פסטה )ביטום( או אלסטופז
ן בכל העיבודים השונים, כשכבת חיזוק שניה.  ל מקום שבו נראים חורים או פגמים או שטחים לא חלקים באיטום וכבכ

 ש המים הקיימים במקום.ים יש לשרוף בברנר )מבער( לייבורולוי חני מיות בשכבה המותזת, לפבמקרה של התנפחוי
ה. הקבלן לא ימשיך לביצוע שכבה שניה לפני ו על כל השטח ויבדקו את שלמות השכבהמפקח, יעבר הקבלן ואחריו

 אשונה למצב מושלם ולפני שיקבל אישור בכתב מהמפקח. שיביא את השכבה הר
 האיטום  שכבת פריימר בין שתי שכבות חומר זלהתי  חובה  -המקשה(  )החומר ללא שכבת פריימר

 
 מבצעים שכבה שנייה .  לאחר ביצוע התיקונים ופריימרוהתחזקות שכבה א' ולאחר התייבשות    - שכבה ב'
 עובי שכבת האיטום השנייה:   - 
 מ"מ )בעוביים מדודים ביבש(  3  

 פי הנחיותיו בכתב.  למר וען החואשונה, יתואם עם יצרמועד הביצוע של שכבה שנייה, על גבי הר 
ים בלחץ, על מנת  שכבת האיטום הראשונה במ ו היום, יש לשטוף את פניזה שלא באותבמקרה של הת

  מעליה את המלחים שיוצאים מהחומר ומצטברים על פני השכבה. לשטוף 

כאמור לגבי  יש לבצע תיקונים לאיטום השכבה השנייה עד לקבלת שכבת איטום מלאה,  -
 לקבל אישור לפני המשך העבודות.  ה, ישראשונהשכבה ה 

החומר ללא   שכבות של 2ם השנייה יש להתיז עליה בות "סוגרות" בגמר התזת שכבת האיטוכש -
 מקשה )פריימר(, על פי הוראות היצרן. ה
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עבוד בשעות אחה"צ,  :  על מנת למנוע התנפחויות בחומר האיטום, בעיקר בקירות המקבלים שמש ישירה, יש להערה
כסות את השטח המותז  נו לף היאם יתגלו התנפחויות(. פתרון נוסחילה לשקוע)העבודה אחה"צ תידרש תמ השמש אחר של

 מש. בבד יוטה להגנה בפני הש
טיפות מים על הקיר וכן חורים בתשתית, הינם גורם אשר יוצר התנפחויות בחומר המותז. לכן, לפני התזה, יש למלא את  

 ח. י השטולנגב טיפות מים מפנהחורים 
 3 -הקיימת ולבצע תיקונים באיטום שכבת ה קבלן לעבור עם ברנר לשרוף את שייווצרו התנפחויות יהיה על הדה במי

 ., עם זמני ייבוש מקסימליים בין השכבות 2Nבמשחת איטום דו רכיבית כגון פסימור שכבות לפחות, 
 

 הגנה על החומר  . 05.03.03.8
 יות. נאות מכפגיע בפני להגן על החומר בגמר האיטום יש

 
 

 וחורים אחרים   סביב קוצים סתימת חורים . 05.03.03.9
ורות מריכף או גומי )ראה פרטים בתוכנית אטום(.  מר האטום יש להגן על קוצים באמצעות צינזה של חובזמן ההת
 וספת, ע"י קידוח ועיגון הקוצים לאחר ביצוע האיטום. אפשרות נ

ם על הקיר. סתימת החורים  ביטומן אלסטומרי מאותה הסוג שיוש וץ שלכל ק סביב עשה ע"י מריחותסתימת החורים ת
אשונה לפני ההתזה הראשונה, שכבה שניה לפני התזה  כבות לפחות עם זמן ייבוש בין השכבות. שכבה רש  לושתעשה בש

 יה ושכבה שלישית בגמר ההתזות. שנ
נת  כנ"ל, בהפרשי זמן זה מזה, על מ תושכב 3מרוח ת חומר האיטום, יש לבמידה שסתימת החורים מבוצעת לאחר גמר התז 

לנות רבה. יש לקבל אישור  ן החומר. המריחה תעשה ע"י פועל מיומן עם סביצר חיותלאפשר לחומר להתייבש, לפי הנ
 שכבה של איטום סביב הקוצים.המפקח בכתב לאחר ביצוע כל 

 
 מותז בדיקות איכות חומר האיטום ה . 05.03.03.10

 בלן ק הל על ת תחועלות כל הבדיקו
 

 בדיקת טיב החומר 

  X 50ל כל דוגמה  מ"מ. גוד 0.1ן בעובי ות על גבי יריעות פוליאטילובמהלכה, יבצע הקבלן דוגמאת העבודה לפני תחיל
דה  ס”מ )או לפי דרישת המכון הבודק(. הדוגמאות תיבדקנה במכון התקנים או במכון הגומי שליד הטכניון או במעב 50

תו  י אות ע"ילוק הפוליאטילן. ביצוע הדוגמאולדרישות מפרט זה. הבדיקה לאחר ס והתאמתר על  אחרת, לקבלת אישו
 הצוות שיבצע את העבודה בפועל.

 
 הבאות:  הדוגמאותתבוצענה 

 מ"מ )רטוב( 7עובי הדוגמאות יהיה  
 דוגמאות בתחילת העבודה ובמהלכה   3יילקחו דוגמאות מדגמיות, 

 הבאים: אות במועדיםבדיקת הדוגמ
 ימים    7כעבור   -מאות דוג 3
 ימים  30ור  כעב -דוגמאות  3

 שונות של יום העבודה. הדוגמאות תילקחנה בשעות 
 

 בדיקת עובי החומר 
 קשה, מפני שעובי החומר אינו אחיד ולא קיים ציוד מתאים למדידה.  -חומר שבוצע בפועל באתר  עובי הבדיקת 

 זאת בחשבון.  אין להבהקבל נו עובי מינימום. עלהעובי הנדרש במפרט הנ"ל, הי
 

 אופן הבדיקה: 
 כמותית קה בדי

ליטר חומר נותן   1.75שטח שבוצע. כל ני ההתזה ומודדים את הי חביות או שו"ע( באתר לפבודקים את כמות החומר )לפ
 מ"מ איטום.  1עובי 

 בדיקה ע"י חיתוך 

  הממוצע של החומר.   יהעוב  ים אתס"מ. מודד X 5  5    חותכים את החומר עד לבטון ומקלפים ממנו ריבוע בשטח
 שר לחומר להתייבש.חות אחרי היישום כדי לאפיום אחד לפ החיתוך יעשה 

  בוא מעליו.כל חיתוך יתוקן ע"י השכבה שת 
 השכבה העליונה תתוקן בנפרד. 

 
 בדיקה ע"י דיקור 
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ק במקומות ודתן לבזו ניודדים בסרגל. בשיטה דוקרים את החומר במכשיר חד עד לבטון , מסמנים את עובי השכבה ומ
 רבים ובקלות רבה. 
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 איטום תקרת המרתף     0405.
 ואיטום אזורים עם גינון ים מרוצפים  איטום  אזור 
ינון ו/או ריצוף על תקרות של הבניין ו/או בטון מוחלק/מסורק, יבוצע ביריעות הפיתוח עם גאיטום גגות  

,  החשוף על פני כל שטח התקרה  ,ת קטיבי נסטרו הבטון הקו   גבי תקרת   ישירות על ביטומניות. האיטום יבוצע 
בוה מפני  צות התקרה, עד למפלס גהאיטום יעלה על הקירות בקבמינימום הפרעות האפשרי.  אטמוספירה ל

 הקרקע. 
אלמנטי פיתוח שונים יבוצעו על גבי שכבות ההגנה שעל האיטום, מבלי לפגוע באיטום. קירות תומכים 

 לי לפגוע באיטום. במטום, ל האינות על גבי ההגנה שעיתוכננו להב
 

   ם:שכבות האיטו

 יטום.  יבוצעו שיפועים על גבי שכבות הא
 פני בטון יהיו מוחלקים .  .1
 או שו"ע.   101או פריימקוט  474GSמסוג פריימר  .2
 ק"ג/למ"ר .  3" או שו"ע בכמות של   105/25מריחות של ביטומן אלסטומרי חם מסוג "  .3
עות יכילו חומר  מ"מ. הירי 5בעובי  .S.B.Sמשופרות בפולימר   מניותביטו שכבות של יריעות 2 .4

 חן לתשתית.  ם. היריעות מולחמות בכל שטדוחה שורשי
 

השיפועים מבטון בעובי  על גבי שכבות האיטום.ום שיידרש תבוצע שכבת שיפועים מק בכל .5
 . ס"מ, עם שיפועים כלפי הקולטנים 3מינימלי של 

ריעות האיטום ולהפריד את  לפרוס נייר טול על מנת להגן על י ים יששיפועלפני ביצוע בטון ה
 ההגנה.  טוןמב היריעות

 1.0בעובי  H.D.P.Eיריעה   הגנה על האיטום נגד שורשים, ע"י .7
 מ"מ עם חפייה .  

 היריעות יונחו על הרצפה ועל הקירות התומכים של האדניות לצורך הגנה מושלמת. 
 עץ הפיתוח. ביים, תעשה הגנה על פי קביעת יויסם אגרשורשית שבהם צמחיה עם ומובמק

ת שכבת ההגנה  ס"מ. יש לבצע א 5טון בעובי ום ברצפה תעשה ע"י בהגנה מכאנית על האיט .8
קבע ע"י המפקח, בהתחשב בשלבי  עם שיפועים לכיוון הקולטנים. מועד ביצוע בטון ההגנה י

ההגנה יוגדל בהתחשב   ןובי בטש, עויטום. במקומות שיידרהעבודה ובסיכון לפגיעה בא
 ודה הצפויים.  בעומסי העב

נה מבטון, תעשה ע"י  הגינות וכן במקרה שלא תבוצע הגאיטום בדפנות של הגנה מכאנית על ה .9

 ס"מ או שו"ע.   P  2 30פוליסטרן מוקצף 
ל וסטה שיהודק אל שרווחדירות צנרת יאטמו בעזרת אביזר דלמר מתאים, כולל חווק ניר . 10

 יזר. האב
ת האיטום אל  ל יריעוחברות שוחד לאיטום גינות, המאפשר התקולטי מי גשם יהיו מאביזר מי . 11

 במידת הצורך יהיה לאביזר צינור מאריך העולה מעל לקרקע. הקולט, מסוג דלמר או שו"ע, 
 גמר האיטום בהגבהות בסרגל ומסטיק. . 12

 
 ם  איטום חדרים רטובי  .0505

 דגשים להכנת השטח 
  ריצוףקי והפה יעלה על החגורה למישור האופעשה חגורה בסף הדלת. איטום הרצת ם,פתחיב א. 

 שבסף יודבק בדבק על גבי האיטום.
 

ו מאביזר חרושתי המתאים לחדרים רטובים )לא מחליד, עם סיפון וכו'( דולחין  נים יהיקולט ב.

 ליפסקי וחוליות.  P.Pוקולטנים מסוג 
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 הכנת השטח  ג. 
ות, רצפה כולל שיירי טיט, בליטות חדותכלול סילוק של כל חומר זר מה הלה מעוח תהיהכנת השט  

ריע לחומרי האיטום להידבק אל הבטון  ם רופפים, שמן, צבע, אבק וכל דבר העלול להפחלקי
 הקונסטרוקטיבי. 

 
 איטום הרצפה  ד.

 סדר השכבות: 
 פריימר  -
 חות של ביטומן קר ,  החלקת הבטון ואיטום ע"י מרי  -

 חלק.ק"ג למ"ר לפחות ועד לקבלת משטח   4 ת שלבכמו

כגון  - pb) יהיה פוליאוריתן ביטומני ) חומר האיטום מתאים למריחה כנ"ל

LASTOFLEX PB או שו"ע מאושר והמריחה  תעשה בשתי   -המשווק ע"י דבטק
 שכבות. 

  10גודל או שו"ע עם עיניים ביש לשים רשת ברולקה בין השכבות. הרשת מסוג אינטרגלס   -
 . מס"

 
 

 איטום קירות מבטון   ה. 
 ליד כיורים, עד לגובה הניאגרה, יאטמו ע"י טיח  וא ם במגע עם מים, כגון במקלחותהבאי קירות

 .  E730טיח מסוג ספירקוט    –מ"מ  2הידראולי בעובי 
 קירות העשויים מבלוקי גבס יאטמו בהתאם למפרטי היצרן. 

 
 דבק גם לשכבת האיטום.  נהתאים דבק מ שה בהאיטום הנ"ל תע הדבקת קרמיקה על

 שלימה.  מאותו הספק ויתפקדו כמערכת רנת איטום, דבק ורובה, יהיוולה: ממבהמערכת כ
 

 ות ומרפסות ם גג איטו  .0605
 איטום גגות )מרפסות( עם בידוד תרמי   א.   
 איטום הגגות/מרפסות עם בידוד תרמי  יעשה בשיטת הגג ההפוך.   

 
 : ר השכבות ד ס 

ונסטרוקטיבי ולצקת את התקרה  לבצע את השיפועים בעזרת הבטון הק רי ישר אפשככל שהדב .1
 1200/40ומוחלק בסרגלים או בטקל ם. אחרת, יבוצע בטון שיפועים יצוק בשבלונות ועישיפעם ה

המפקח. לפני ביצוע האיטום יש להמתין להתייבשות מלאה של שכבת   , הכל על פי קביעת
זמן   שבועות ולפחות שבוע לאחר גשם,  5 אקל הו ת הבטזמן המתנה להתייבשו השיפועים.

 ימים לאחר גשם.   4בועות ולפחות ש 3 הוא המתנה להתייבשות בטון רגיל
ס"מ לכל היותר, במקרים   1ס"מ במקרים רגילים ובעובי  4ו מעובי ועים יתחילשכבות השיפ

מ  "ס  1בי ם מעורה של התחלת השיפועישיש בעיית גובה ) לקבלת עובי שכבות מינימלי(. במק
 מלצות היצרן.פי העל  רושתי חזק, המיועד לשימוש הנ"ל,השיפועים יבוצעו מטיט צמנטי ח

 

 גרם למ"ר   300ות של "ע בכמאו שו   - GS474מסוג  -פריימר .2

 

  5x5ביצוע רולקות מבטון פולימרי מוכן ממפעל כדוגמת סיקה רפ )גילאר( או שו"ע במידות  .3
י דבטק או  ס"מ, כדוגמת המשווק ע" 3* 3ידות מבפעל, ות ממיות מוכנלקות ביטומנס"מ או רו

 מלגול או שו"ע. 
ובכל מקום שיידרש ע"י   תרמי ואחרות, בהם עובי השכבות מצומצם,לא בידוד במרפסות ל

 ס"מ.  3*3קות ביטומניות חרושתיות, במידות המתכנן או המפקח, יעשה שימוש ברול
 

.  Mמ"מ כ"א, סוג  5בעובי   .S.B.Sר פולימביטומניות משופרות בשתי שכבות של יריעות   .4
גג ללא  ם יעבור רצוף על פני כל שטח הלחמות בכל שטחן לתשתית. האיטועות מוהירי

 הפרעות.  
 

בידוד תרמי מפוליסטרן משוך )אקסטרודד( "פוליפאן" או שו"ע, בעובי בהתאם לתקן ועל פי  .5
 שניים. דרישת יועץ בידוד תרמי, המחמיר מבין ה
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תית )שכבות האיטום( בעזרת  הבידוד התרמי יונח/יודבק אל התש ,וצפיםות מרבגגות/מרפס
ממ' לפחות, בדומה   15יוחד של דקס מסורק במלג' משונן, עם שיניים גדולות במק א דב טיט עם

קה. הנ"ל על מנת ליצור תשתית יציבה ללוחות הבידוד התרמי  להדבקה של אריחי קרמי
 לריצוף.המשמשים תשתית 

 
 מ"מ לפחות.  0.3ובי עבעבה, שחור פוליאטילן  .6

 
  6ת זיון קוטר ס"מ עם רש 6גנה בעובי של וד התרמי תעשה ע"י בטון ה יטום והבידהגנה על הא .7

יבנו על  כל האלמנטים כגון מכונות מ"א, מפוחים, אדניות, רגלי אלמנטים שונים וכו' . 15כל 
 טום. גבי ההגנה שעל האיטום, מבלי לחדור את האי

 
 . אדר' שכבות גמר לפי .8

 
מ  ס" 25 לגובה מעקים, בהיקף המרפסות/גגות עדת חגורות בטון מתחת לקירות וללצקיש  .9

 ת גמר אחרת, בהתאם למתוכנן.לפחות מעל למפלס פני הריצוף או פני שכב
יש לצקת חגורות בטון בספי הכניסות ויציאות של המבנה ולעלות עם האיטום על הספים,  

 האיטום. כאמור בפרטי 
 

יעות האיטום. יש להרחיק הקולט זר חרושתי עם סידור התחברות ליריביו מאשם יהקולטי מי ג .10
 ס"מ מהמעקים ומכל הפרעה אחרת.  50 מרחקל

רחק מהמעקים, מקירות, מצנרת אחרת ומקולטי מי הגשם, על פי  את האיטום תוצנרת החודרת   .11
 . דרישות התקנים, כך שיתאפשר איטום סביב הצינור החודר

 
 : להקפיד על הנושאים הבאים   ש י הגג    ות על בגגות עם מכונ  ב. 

לא בסיס צף, כך שקולטני מי הגשם ימצאו באזור ל בסיסים צפים גדולים, יש לשים לבנון בתכ  .1
 שניתן יהיה לטפל בהם. 

 
 בסיסים למכונות ייבנו על גבי שכבת ההגנה שעל האיטום, מבלי לפגוע בשכבות האיטום.  .2

 
בלי שייבנו על ההגנה שעל האיטום, מ םיבסיס ל גביו ענטים אחרים, יונחרגלי מכונות ואלמ .3

 לפגוע באיטום. 
 

לקבלת העומסים הצפויים ד התרמי יחושב ע"י קונסטרוקטור שעל שכבת הבידו עובי בטון ההגנה .4
 של המכונות.

 
גגון כל פתחי שכטים וחדירות של תעלות או צנרת מיזוג אוויר בגג יהיו עם מבנה הכולל קירות ו .5

 שיפוע כלפי חוץ. רת. הצנרת והתעלות תצא מהפתח עםנציאת הי ליצמשופע ופתח ציד
 

 דרגות וכו' , גגות חדרי מכגון: גג פיר המעליתמצאים על הגג  גגות קטנים הנ  ג. 
 יאטמו לפי סדר השכבות הבא: 

 בטון שיפועים מוחלק היטב. .1
 פריימר. .2
 מ"מ(.   2 י)עוב לפחותק"ג למ"ר   2כמות של , ב105/25מריחות חמות של ביטומן מסוג   .3

, עם  Mמ"מ, סוג  5בעובי   .S.B.Sולימר ביטומניות משופרות בפ שכבה אחת של יריעות .4
 אגרגט לבן מלמעלה. 

מ"מ,  4בעובי  .S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות  2 -ין, ניתן לאטום על גבי הפריימר בלופלחי
 ות(. עיה לירת חלק. )מותנה בהכנת תשתייריעה עליונה עם אגרגט לבן מלמעלה

 
 ת )ללא בידוד תרמי( איטום מרפסות קונזוליו  ד. 

  
האמורות,  לגבי חדרים   ד תרמי, יש לאטום ע"י אחת מהשיטותיות, ללא בידומרפסות קונזול .1

 רטובים )ראה פרק אטום חדרים רטובים(.  
ת  ריעה ביטומנית משופרבכל מקום שניתן, יעשה אטום ע"י מריחה של ביטומן חם ועליו י 

 .Mמ"מ, סוג  5, בעובי S.B.Sלימר בפו
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פני האיטום יש  שכבות האיטום. לביצוע שיפועים להאיטום ושיפועים יבוצעו על גבי על  הגנה  .2
השתמש במדה בטון חרושתית )מגיעה מוכנה בשקים ממפעל( שאיננה נסדקת ואשר נדבקת   ל

 היטב לבטון.
 
אלו יבוצעו ממלט עשוי  תו. שכבס"מ 1ים יתחילו מעובי של בכל מקום שיידרש שכבות השיפוע .3

 ר בהמשך.כאמוטקס שירה במיוחד של חול צמנט ודבק לתערובת ע
 
וגמת המשווק ע"י דבטק ס"מ, כד  3* 3וכנות ממפעל, במידות  הרולקות יהיו רולקות ביטומניות מ .4

 או מלגול או שו"ע. 
 
 שכבות גמר לפי אדר'.  .5
 
ס"מ לפחות   25גגות עד לגובה /תמרפסויקף הלקירות ולמעקות, בה יש לצקת חגורות בטון מתחת  .6

 , בהתאם למתוכנן. אחרתגמר למפלס פני הריצוף או פני שכבת  מעל
נה ולעלות עם האיטום על הספים, כאמור י הכניסות ויציאות של המביש לצקת חגורות בטון בספ 

 בפרטי האיטום. 
 
להרחיק הקולט  ם. ישהאיטוור התחברות ליריעות קולטי מי גשם יהיו מאביזר חרושתי עם סיד .7

 ים ומכל הפרעה אחרת. ס"מ מהמעק 50למרחק 
 

 ריעות ביטומניות עבודות הכנה קרות בי איטום ת  .0705
 ה עבודות הכנ

חייבת להיות יציבה ויבשה בכל עוביה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות,    התשתית לאיטום א. 
להניח כי פני הבטון אינם חלקים   סביר יפים.שיפועים תקינים ורצ שקעים, חורים או סדקים ובעלי

 יהיה צורך להחליקם. ו
שקעים בביטומן על פני מילוי מילוי שקעים. יש להעדיף מילוי  ף בליטות על פנייש להעדיף שיו  

 בחומרים צמנטיים.
 

ם,  רופפים וחומרים זרי יכללו הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים ניקוי שטחי הבטון לאיטום  
 אבק תעשייתיים.  ות וניקוי יסודי מאבק ע"י שואביטיוף בלשי

 
 האופקית  תיקונים בתשתית ב.

ת בנוסף ליריעת הגג והיא תהיה מאותו סוג  שה עם יריעה מקומי, הנראים לעין, יעתיקון סדקים בבטון  
 ון. ל כיוס"מ מאורך הסדק לכ -20ס"מ ואורכה יהיה גדול ב 33מ"מ, רוחב  5כמו איטום הגג, בעובי 

 
 סדר הפעולות: 

 צידי הסדק.ס"מ משני  20ברוחב מריחת "פריימר"  ( 1
 
 ס"מ.  5עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  ביעהצ ( 2
 
 עת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק באשר פס  הסיד ימנע הידבקותה מעל לסדק.מת רצוהלח ( 3

 
 שקעים בתשתית  ג.  

 תית חלקה ונקיה לאיטום. שתגיע ל די להית האופקית ימולאו כשקעים שימצאו בתשת ( 1 
דבקה מסוג  משופר במוסף ה 1:3מחול צמנט שו באמצעות מלט צמנט שיורכב ונים יעהתיק   

" )חב' שחל( או שו"ע מאושר. השימוש בחומר  417" )חב' גילאר( או "שחלטקס "סיקלטקס
 הוראות היצרן.לפי 

המילוי יש למרוח   רמי בחומילו ולהספיגו במים. לפנילפני התיקון יש לנקות את המקום 
 מור לגבי תיקונים בתשתית האנכית שמנת הדבקה כא

 
ים ולמחרת יכוסו בשקי יוטה לחים, אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במ ( 2 

 ימים.  3במשך  שיוחזקו במצב לח
 

 ום( תיקונים בתשתית האנכית )מעקות ו/או קירות, יציאת חיר ד.
ררת או עם בליטות, עד קבלת שטח  נם חלקים ומישוריותם פגומה, מחויאחים שו בשטהתיקונים יבוצע 

 ורי ואחיד.  מיש חלק,
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 שטח והרטבתו.טות, ליטושן, ניקוי יסודי של ה התיקונים כוללים: סיתות הבלי  
 במידה והטיפול אינו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים והחלקת השטח.   

 
 : טיח תמכדוג שכבותדה והמילוי יעשו בבוהע  
  1:1מחול דק: צמנט,  מנט שיורכבה עם מלט צר צמיגותה כשל "שמנת" תעשקישור אש -שכבה ראשונה   

שו"ע מאושר המבטיח " )חב' שחל( או 417סוג "סיקלטקס" )חב' גילאר( או "שחלטקס עם מוסף הדבקה מ
 הדבקה. השימוש בחומר לפי הוראות היצרן.

עם מוסף  1:3ול:צמנט לק תעשנה עם מלט צמנט שיורכב מחחואחיד ישור  ספות עד קבלת מות נושכב  
 . הדבקה כנ"ל

 ימים.  4ם מספר פעמים ביום ותמשך לפחות אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במי   
 

 "רולקות"  ה.  
 יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים, אופקי ואנכי. .1  

 

  מור בתוכניות. יש לבצע רולקות אהלפי   "מ אוס  7X7ולקה" דות ה"רמי .2  
 צול. 3בעזרת הקצה של צינור שות להע מעוגלות. העגלת הרולקות יכולה 

 
  משופר במוסף הדבקה מסוג   1:3נט ביחס של עשה עם מלט צמהמשולש י .3  
 " או שו"ע מאושר.2"בי.ג'י. בונד  
     
 החליק.את השכבה יש לשפשף ול .4  

 
 .לר לעיכאמו האשפרה .5  

 

 ס"מ   3X3ידות ה קטומה. קיטום פינות יעשה במפינה המיועדת לאיטום תהי .6  
 לפחות. 

 
לפחות, כגון רולקות  3* 3ך משולשי ולקות ביטומניות חרושתיות בחתבכל מקום שיידרש יבצע הקבלן ר

 המסופקות ע"י חב' דבטק. הנ"ל במקומות שעובי המילוי קטן.
 

 יעות ביטומניותריתית ל ( כתששכבת יסוד )פריימר .ו
 

 עד לאיטום. יסודית את השטח המיו שור תקינותה יש לנקותכנת התשתית ואילאחר גמר ה .1 
 

או "מרחנול" או שו"ע מאושר,   ”GS-474“ס תמיסה ביטומנית מסוג ד תהיה על בסישכבת היסו .2 

 גרם/מ"ר.  300250בכמות 
  שכבות של פריימר 2מאושר, דרושות   שו"ע " או795ם מסוג "אלסטוגום עבור איטום בביטומן ח  

 אות היצרן. הור ם לגרם/מ"ר כ"א, בהתא  250בכמות של 
רות או הרצפה,  ה על פני התשתית: משטח הגג, הקישכבת הפריימר תמרח בשכבה אחיד  

חומר. זמן  "רולקות", פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלא והספגתם ב
 שעות.  -24תר מ ויולא  שעות 2-4היבוש 

 
 חמות של ביטומן חם ע"י מריחות  ביצוע האיטום ז. 

או  שו"ע מאושר, שימרח    75/25אלסטיק טום יהיה ביטומן אלסטומרי המיושם בחם מסוג האי חומר
 מ"מ. 2מ"ר ועד להחלקת פני השטח. העובי המינימלי של החומר בכל נקודה יהיה  /ק"ג 2בכמות של 

  
  בהיקף קירות אזור התיקון ובמדרגהעל הקירות, בערוגות ועל הקורות ש רצפה,על ה  הביטומן ימרח

 מפלסים שונים של הרצפה.  ין שב
  

 SBSמניות משופרות בפולימרים ביריעות ביטואיטום תקרות  ח.
לפירוט  לאחר ביצוע הפריימר ושכבת הביטומן החם, אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתאם

 הבא: 
 

ג  מסו מוראה בתוכניות, משופרת בפולימרות של יריעות ביטומניות בעובי כבכשתי שת או אח  -

S.B.S.  .ומזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג 
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מ"מ או לפי החתכים הטיפוסיים ולפי התוכניות.  -4עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ     -

ההגנה על האיטום   רולשיפ אגרגטכבה השניה עם ציפוי בכל מקום שיידרש תהיינה היריעות בש
 ה שמעל. וההדבקות לשכב

 .  R, מסוג 3, חלק 1430רש בת"י תכונות היריעות יתאימו לנד 
 

 יזוק" "יריעות ח ט.  
 יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.    

 
 ס"מ.  33תעשה ברצועת יריעה, זהה ליריעת האיטום, ברוחב מינימלי של  .1
 
ס"מ על מישור הגג.   10  -הה וההגב ס"מ על דופן 10ית מינימום תש חה לתוא שטתולחם במל .2

 ן היריעה לרולקה. רו חללי אויר ביתולחם ישרה ללא כפלים, לא יישא  היריעה
 

 היישום של היריעות הביטומניות  י.
 

דרושות כולל ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה ה .1
  וי  זוק", הכנת פרט המרזב וכד', ניקת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חי ח ין, מר" בטו"רולקות

 ק"ג/מ"ר.    2מות של די של התשתית ומריחת שכבת הביטומן החמה  בכיסו
 
לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון לפחות חצי  .2

 ה מצד אחד עד למרכז. שעה ולגלגלם חזר
י  י השנצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצהצד המגולגל תוך כדי גלגולו למת  א ימיםמלח 

 ללא חללים.חימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ומל
 
 סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים. .3
 
ש של ארבע יריעות  גפוצר מא ייוצורת "שח מט" כדי שלהנחת היריעות תהיה בקו ישר וב .4

 ריעות תסתיימנה על פני הרולקה. בצומת אחת. הי
 

 ס"מ בשני הכיוונים.  10פה בין היריעות תהיה חפיה -
 
בכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום, אחת על גבי      השניה,  יהיה כיוון היריעות   -

 בשתי השכבות באותו כיוון.
 ביל להן.ס"מ מהן ובמק 50התחתונה למרחק     כלפי וזזנהה העליונה תשל השכב החפיות -

 
 : שטחן לתשתית היריעות תולחמנה במלוא .5
 

ת היישום ויהיו ים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעזמן ועוצמת החימום יהיו תואמ  -
יצרן  המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם להנחיות 

 היריעות. 
 
ת  כטל(     מחוממת היטב ו"לגהץ" א המולחמות יש לעבור עם מרית )שפ תוהחפי על כל   -

ד לא לפצוע את היריעה בעת  ריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוה היקצ
 פעולה זו. 

ס"מ לפחות   -20על כל פגם שיתגלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם ב 
 .מכל צד

 
יריעות באזור החפיה  ן )אגרגט( צריך תחילה לחמם את הבא שבבי ופה בכאשר היריעה מצ -

 ל מנת להבטיח הדבקה בין היריעות. ים עגרגטולשקע את הא 
 

 פוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד' ת חייריע .אי
 

תעשה ברצועות יריעות, הזהות ליריעת האיטום העיקרית עם אגרגט מלמעלה. תמיד   .1
 כאמור בתקן(. ממספר יריעות האטום בכלל בשטח ) לת גדויריעו ברולקות יהיה מספר ה
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 טום העיקרית. ס"מ את יריעת האי 15תחפוף החל מתחתית אף המים ותולחם במלוא שטחה  .2
 
ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה העליון יקובע  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות  .3

 סטיק. אלומיניום ויסתם במ למעקה או לקיר בפרופיל
 
 רולקות. על עיבוד הפינות של איטום ה וקפדי .4
 

 ניות.בעבודה ביריעות ביטומתאם לכללי הביצוע הנדרשים "מעשה חייטות" בה  -הביצוע 
 

 סרגל אלומיניום .בי
יריעות האיטום יחוזקו אל הקיר המרתף או קיר הבנין בעזרת סרגל אלומיניום סטנדרטי דגם בחתך   

2X50 ב ופפיםמ"מ עם שוליים מכ-45 יפוף העליון שלו ימצא  בשני צידיו. הסרגל יקובע כך שהכ

 ה היריעה. לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצעה ירימעל לקצה ה
 ס"מ.  20קיבוע הסרגל ע"י דיבלים  המרחק בין הדיבלים   
 מ"מ.  5/35הקידוח   
מסטיק המתחבר לבטון,  בעזרתיאטם לק העליון של הסרגל המרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בח  

שווה ערך מאושר. ציפוי הקירות ירד   ילאר( או" )חב' ג11FCביטומן, מסוג "סיקפלקס אלומיניום ו
 סה את האיטום וסרגל הקיבוע, במידה ויידרש. ויכ

 
 ביקורת האיטום ע"י הצפה  .0805

 .  1, חלק  1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י   
 

 האיטום.  ות האיטום ובטרם נעשתה ההגנה עלדוכל עבגמר  ההצפה תבוצע לאחר  .1 
 

 לילה אחד בכל אזור ואזור.  ה אשר יוצפו במים למשךל, הוא יחולק לאזורי בדיקבמידה ושטח התקרה גדו .2 
 

שם,  בזמן ההצפה, יש להקפיד לסתום את פתחי יציאת המים בתוך צינור הניקוז, מתחת לפרט קולט מי ג  .3 
 מי הגשם.   ט ל של קו יטום כך שייבדק גם הא 

 
 יוחדים אופני מדידה מ  .0905

 
תב הכמויות ולא  הסעיפים השונים שבכ  נים והפריימר כלולים במסגרתכל עבודות ההכנה,  התיקו א. 

 ימדדו בנפרד.
 

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד מהווה השלמה למפרט   ב.
 עיפים השונים שבכתב הכמויות.סהסגרת לל במלפרטים שבתוכניות יכו

לל נראה לעין( כורות ימדדו לפי השטח בפריסה )שטח הל שטחי האיטום על רצפות קירות ותקכ ג. 
 החלקים האנכיים, האופקיים והמשופעים. 

ל ביצוע לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי )איטום רולקה( כול 
אשר  ימדדו בנפרד למעט האביזר עצמו   ה(. כמו כן איטום מעברי צנרת לאקלן )רומבטו פינה משולשת

 ד בנפרד.יימד
  

 מו בנפרד.כלולים במחירי היחידה ולא ישול  כל העיבודים השונים והחפיות ד. 
 

 סרגל ומסטיק בקצה היריעה ישולמו בנפרד. ה. 
  

 אחריות  .1005
 )עשר( שנים.  10 פה שללתקו בכתב, לטיב האיטום, הקבלן ייתן אחריות, 
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 מן ומסגרות פלדה דות נגרות או עבו   -  06פרק  

 
 כללי  .1006
 

על הקבלן להכין ם ולדרישות התקנים. ל לתכניות, למפרטיהמסגרות יתאימו בכהנגרות ופרטי  06.01.1
  ,לרבות אישור המפקח במפרט הכללי ולקבל את 06.02תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

בהם הם   נייןי הבאלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלק של אלמנטי הנגרות/מסגרות  ובין םוי איטפירט
 מותקנים.

 
קבוצת מוצרים, לפי מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר  חלאחר אישור המפק 06.01.2

הקבלן   .יהכלל במפרט 06.01.06לסעיף תאם , בהגמור על כל חלקיו לאישור המפקחבחירת המפקח,  
 ת. כללית לפני קבלת אישור הדוגמאו לא יתחיל בייצור הכמות ה

 
ם. אין להשתמש  ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהשיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו  םמוצרי 06.01.3

ם שימצאו פגומים במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקי
 ו ע"י הקבלן על חשבונו.פלו יוחקנו איתו

 
יו חשמליים מ"מ. ריתוכים יה 2בעובי מזערי של  FE 37מפלדה  מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו 06.01.4

 מומחים. בלבד ויבוצעו ע"י רתכים
 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 

 
, אחת מכל סוג,  באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות בת חיימסגרוודות נגרות וזול לעבכל הפר 06.01.5

 לן. שיסופקו ע"י הקב
 

במפרט הכללי. על הקבלן  19וכמפורט בפרק  918לת"י כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם  06.01.6
 לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנאים אלו. 

 
 בלבד.  צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע  ם ר כשהו לאת כל המוצרים יגיע 06.01.7

 
 רב מפתח  .2006

לתות אש, דלתות אקוסטיות וכו'( יותאמו לרב  נגרות, מסגרות, דלתות, ד -ל הסוגים תות )כולל כמנעולי הדל 
ה בהתאם להנחיות  שנמ אזורי. כמו כן, יקבעו במבנהקי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYמפתח )

 מפקח. ה
 ינו נמדד בנפרד. מפתח כלול במחירי הדלתות ואהרב  מחיר 

 
 דלתות אש  .3006

עלות בדיקת הדלתות,   לאחר שהדלת הורכבה. התקנים כוןומ ובאישור היצרןדלתות האש יהיו בעלי תו תקן ל כ 
 לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד.

 
 אטימות  406.0

לבין  ות, צוני, בין אגפי החלונות והדלתות החיבפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח ה אות מלאטימ יש להבטיח 
ם מפח פלדה  שפי הפתחים. החללים מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויימלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין ח

 ימולאו בטון אטום.
מו במסטיק פוליסולפידי ממין  טאה, ייי פלדים המורכבים מפרופילהמרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנ 

חל את המישק  וח באמצעות אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכהמרותוך ון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לוגו
 כיחול מושקע, או כפי שיידרש.

 
 אופני מדידה ומחירים  06.05

 
 ת להלן: ו טהמפורודות נים יכללו גם את העבבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השו 06.05.1

טון  דה )משקופים( בבמילוי מלבני הפלוקירות בטון לרבות  ביטון המשקופים במחיצות . א
 ועיגונם.

 מעוגנים בבטון בתאם לפרטים ולרשימות. ים לרבות זויתנים כל החיזוקים הנדרש .ב
 אחרות.  הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות . ג
התיקונים כולל  דלתות אשקת בדילרבות  921בפני אש ע"פ ת"י   תולעמידנדרש כל הטיפול ה .ד

 . הדרושים
 . כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים . ה
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. .ו
 דוגמאות לאישור המפקח. תוכניות ייצור והתקנה ו הכנת . ז
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בנייה/בטון,התאמת מידות הפתחים   שלמותאמה,הציבה, ההת הסיתות, החכל עבודות  .ח
ת בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר  ורוהקשקיימים למידות האלמנטים וכיו"ב, ה

הנידרשים כגון תיקוני מאי התאמת מידות הפתחים וכן גם ביצוע כל התיקונים נובעים 
 ריצוף,טיח,בנייה,בטון,צבע  וכו'.

 גילוון וצביעה. .ט
בהלה,מתאמי   והמסגרות לרבות מחזירי שמן,ידיות נגרותימת הכל הפרזול כנדרש ברש .י

 ת וכו'בעואצ סגירה,מעצורים,מגיני
 רקי.מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסט .יא
 כל המפורט בד"ח הבטיחות,בדו"ח אקוסטיקה,בדו"ח נגישות ובשאר דוחו"ת היועצים .יב
 ות. יוב הכמש בכתגם אם לא צוין במפור במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .יג
 טי הנגרות/מסגרות איטום מוחלט ומושלם של אלמנ  .יד
שונים מכל סוג בהם ות/מסגרות לבין חלקי הבניין הם בין אלמנטי הנגראיטום מוחלט ומושל .טו

 הם מותקנים. 
 בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי הנגרות/מסגרות  . טז

 
 לא יגרמו לשינוים במחירים. ןכיוו ( בכל)עשרה אחוזים 10%ות שינויים במידות, בגבול 06.05.2
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 מתקני תברואה   – 07ק  ר פ 
 

 י והמיוחד הכלל  המפרט    00.01
בהוצאה האחרונה שלהם, את   57, 34, 16, 08,  07, 01יאורים הכללים בפרקים  המפרט הטכני המיוחד משלים את הת

על הציוד והחומרים   םהחלי כנייםהתקנים הישראלים העדו 1928 -ו 1205,1596התקנים הישראליים המעודכנים  
 זכרים במפרט המיוחד.הנדרשים והמו 

 

ולא חייב להיות בו  פירוט בכל נושא  התיאורים שבתוכניות ובכתב הכמויותבא להשלים את המפרט המיוחד  

 ופרט המופיע בתוכניות.
 מכים תהיה כדלקמן: במקרה של סתירה בדרישות הטכניות ו/או כתבי הכמויות עדיפות המס 

 רטות ופיות מ. תכנ1

 . מפרט טכני מיוחד 2

 ת  כמויו . כתב3

 התקן. מפרטים כלליים והנחיות  4
 

 תיאור העבודה    00.02
  

ערכת אינסטלציה סניטרית, ספרינקלרים, כיבוי אש, במסגרת הקמת מבנה  מתייחסת להתקנת מ העבודה בפרויקט זה
 תולעת באבן יהודה. 

  
 קמן: העבודה כוללת כדל 

 
 אש והתחברות ההזנה הראשית.לצרכים סניטאריים, תהליך וכיבוי  ת מיםמערכואספקה והתקנת  .1

לוחים וצואים כולל התחברות למערכת  הביוב כת סילוק שפכים, שפכים תעשייתיים וכן דתקנת מעראספקה וה .2

 מת. החיצונית הקיי

 אספקה והתקנת ניקוז גגות כולל חיבורם למערכת הניקוז החיצונית. .3

 התחברות להזנת ראשית קיימת.  לם כולנקלריאספקה והתקנת ספרי  .4

 

אות, משרד איכות  יה, משרד הבריאות הרשויות המוסמכות כגון: העיריעבודות תעשינה בהתאם לדרישות והור ה כל
הרלוונטיים שאומצו על ידי הרשויות המתאימות. כמו   N.F.P.A -הסביבה, כיבוי האש, משרד העבודה וכן תקני ה

 עד לתאריך חתימת החוזה. בודות הכלולות במפרט, שהתפרסמו עלורים ם הקש כל התקנים הישראליי כן
 

 וציוד:   ריםחומ    00.03
 

ם הרלוונטיים.  במידה ואין תקן  שים ויתאימו לדרישת התקנים הישראליכל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חד
 כנן.ויאושרו על ידי המת ישראלי מתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים בארץ המקור

 
עולה מהמבחר המוצע  מהטיב המ ומוצרים ב הקבלן לספק חומרים, ציוד דר סוג במסמכי העבודה מתחייא מוגבאם ל

 והמותר על פי התקן. 
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן מידע  
וכן את אישור התקנים  פיים, קטלוגים, תוכניות מפורטותרגים,  טכני  הציוד לרבות תיאוריםנוסף ככל שיידרש לגבי 

 סופק. ד המלציוהישראלים 
 

ע למפקח את מועד הבדיקה מראש  ך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן יודירשאי המפקח לדרוש בדיקה של גוף מוסמ
 וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.

 
ת ובמידה והן  הדרושות בהתאם לתכניות המעודכנו תכמויואת ה ים והציוד עליו לחשבבטרם הזמין הקבלן את החומר

 טרם הזמין את החומר כדי לקבל הנחיות.קח בלמפ שונות עליו להודיע
של הקבלן יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק  עיניולנגד 

פקת הציוד יהיה  שיבוש לוח זמנים בשל פיגורים באס .  כלרויקטאת לוח הזמנים של הפמוקדם כדי לא לעכב 
 באחריות הקבלן. 

 
 תוכניות   .0400
 

ומשמשות את המזמין בכדי להסביר את   התכניות המלאות והמדויקות לביצוע התכניות שצורפו לחוזה ולמכרז אינן
עם תוכניות עבודה    קרעבוד ייב ליות לביצוע והוא מתחמהות והיקף העבודה.  עם חתימת החוזה יקבל הקבלן תוכנ
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שה תבטל  מהלך ביצוע העבודה.  כל תוכנית שינויים חד במשךבלן ביצוע".  תוכניות אלו יסופקו לקעם הכותרת "ל
 את התוכנית הקיימת  

יהיה לתקן   הנושאת את אותו מספר ושם תוכנית.  עבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא עדכנית לא ימדדו ועל הקבלן
 דכנת. ולהתאימה לתוכנית השינויים המעו וחשבונה על את העבוד

  
ם למשאבות ומיכלים, סכמות ר להתקין כגון בסיסיכניות פרטים לציוד שהוא אמוהקבלן יגיש לאישור המפקח תו

הצנרת  , אמצעי חיבור מיוחדים וכן תוכניות ומפרטים של חיבור ציודים, סכמות לוחות חשמל, פרטי תלית צנרת
 ות. המשאבוהציוד בחדרי 

 ת התוכניות המוגשות. אשר א וד ולהתקנתם לא תעוכב בשל הצורך ללמיות אלו יוגשו מבעוד מועד כך שכנתו
 

 בועיות בנוכחות כל הקבלנים ועליו להיות ערוך ומוכן לפגישות אלו.תר יתקיימו פגישות שעל הקבלן לדעת כי בא 
העבודות ע"פ לוז זה לרבות תאום   ביצועצמו לעל הקבלן להכין את ע לו"ז לביצוע העבודה יקבע ע"י המפקח ו

לול התקנת אביזרים  די לעמוד בלו"ז זה. ידוע לקבלן כי עבודתו תכבכ יודהפעלת קבלני עזר התקנות ואספקת צו
ן  יומה ואיכלוס הבית ולא תינתן לקבלן שום תוספת בגין כך יתרה מכך על הקבלוציוד בכל משך הבניה וגם לאחר ס

 .  פורטם לביצוע העבודה בכל שלב שהו כמל הציוד הצנרת והאביזרים הנדרשיכו פקיו ליו סלהכין את עצמו פוע
 

להיכנס לאתר ע"י  הקבלן וכל עובדיו לרבות קבלני משנה וספקים ע"פ קביעת המפקח ובלוז שיקבע על ידו יחויב 
 מגפיים שיסופקו ע"י הפיקוח.

 
 AS MADEתכנית    00.05

 
תיעוד העבודה לפני כיסוי הצנרת ים שבוצעו על ידו לרבות צילום ויוהשינ לן אתיעדכן הקב שך העבודהבזמן כל מ

"  אין לבצע  ”AS  MADEישמש כבסיס להכנת תוכניות  ם. השינויים יעודכנו  על גבי סט אורגינלי שיזריוהאב
אי  נם תניות שלאחר הביצוע הישינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור המתכנן. רישום השינויים והגשת התכנ

 ת התשלום לקבלן.וע העבודה והן משמשות כלי להעברצילב
 

למפקח.  התכניות יכללו פירוט מלא של  וכניות המעודכנות לאחר ביצוע יגיש הקבלן את הת בסיום העבודה כולה
 עלות ההוצאה בגין כל.  CD –ג גיליונות לבנים מקופלים + קבצים בדיסקטים או ב העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע" 

 כל תמורה. בהוצאות הקבלן ולא ישולם בגינה  הכלול הנ"ל
 

 הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים    00.06
 

לעבודתו לרבות התוכניות    בזה כי למד את התוכניות הנוגעותבמעמד חתימת החוזה הקבלן מצהיר 
  ומם של כל המתקנים ,במקצועות האחרים הקשורות לעבודתו. סייר באתר הפרויקט ולמד את מיק 

 ה. הספציפיים באתר הז רים שבשטח ומכיר את תנאי העבודהזעים וההדרכ
 
 ביצוע העבודה ואחריות הקבלן    00.07 
 

ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות וקודמות צוע העבודה הוא להציג כתנאי מקדים לקבלן לבי
לקבלן כי יש   רוכן ברכמו  ם על ביצוע העבודות.שביצע כולל פירוט בעלי תפקידים שיכולים לחוות דעת 

 דרשות.לביצוע העבודות הנ לו את כל הכישורים
 

ניות העקרוניות וההנחיות של המתכנן  הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות הספרינקלרים ע"פ התוכ

ה בפועל  עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים. אחריות הקבלן היא לבצע את העבודלכל אזור כנדרש תוך  

ילוי  חוזרות עד למכולל ביצוע בדיקות ן וביצוע במכון התקנים הישראלי ונדה תכ העבו וכן לאשר את

תאימה. כל העלויות הנוספות בגין בדיקות חוזרות  הדרישות והשגת תעודה המעידה על תכנון והתקנה מ

 הביצוע ישולמו על חשבון הקבלן. על 
 

גם אם אינן קשורות במישרין  תחייבלה ה נטיות לביצוע העבודההקבלן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוו 

  וכן להכיר את כל שלבי הביצוע בפרויקט המתקשרים עם ת האתר ותנאיותו, ללמוד ולהכיר אלעבוד

ונטיים לביצוע עבודותיו. יחד עם זאת רשאי  עבודותיו תוך בדיקה ותיאום מקדים עם הגורמים הרלו

 לן בכל שלב של העבודה.  בקשל ה דותיוהרצוי לו לבצוע עבו המפקח לקבוע את סדר העדיפויות
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ן במיקום ההכנות, השרוולים, בפתחים ואין אפשרות למעברי צנרת כמצויייה או סתירה לה סטבאם ח

ות ערוך לבצע את  בתוכניות רשאי המתכנן או המפקח לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל הקבלן להי 

 השינויים הנ"ל. 
 

בודה על כל סתירה  ליו להודיע למפקח בטרם תחילת העעוניות התוכ ודה על פיבצע את העבעל הקבלן ל
לא התריע הקבלן על סתירות  לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ותיקונים בכתב.  באם ין התוכניות ב

 עבודה,  יבוצעו השינויים כולם על חשבונו של הקבלן. בתוכניות והמשיך בביצוע ה 
 

השתמש  הציוד והחומרים בהם הוא מעונין ל את כלמפקח ה ר לאישור מוקדם שלהקבלן מתחייב למסו
 ויות.ורטו בכתב הכמכולל כאלה שפ

 
ות  נדרשים אישורי חפירה, תאום, התחברות למערכ הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם

המפקח לפני  קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור  
בכללותה  נרת בשלבים וביצוע המערכות והצ בדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחרעמשורי כן איהביצוע ו

 ישות התקנים הנדרשים. ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדר
 מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.

 
ם, התחברות למערכות  וארה, ת י חפיות בהם נדרשים אישורהקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבוד

רלוונטיים, לרבות אישור המפקח לפני  גורמים הואישור עם ה פעילות הדורשת תאוםקיימות וכל 
 וכן אישורי מעבדות )מת"י וכדומה( לאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים ובכללותה.הביצוע 

 
י הביצוע,  כדי  בלבכל שייקט הקבלנים האחרים בפרועל הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר 

 ולא ידרשו עבודות פירוק ושיקום עקב כך.אחרים,  או לקבלנים  ים ונזקים לפרוייקטשלא יגרמו עיכוב
 

הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית לרבות   על
הנדרשות בכדי להתקין   תומלאכ ושאר מנוף, תליה, חציבה, הכנת שקעים, מעברים, שרוולים, עבודות

 העבודה והציוד הנ"ל נכללים במחיר העבודה.  קין.  כלהוא אמור להתאת מערכת הצנרת והציוד אותה 
 

הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות, פיצול העבודה, עבודה 
הנ"ל  ולא תאושר הארכת   לגין כחיר בתשולם לקבלן תוספת מבשלבים, עבודת לילה וכי בכל מקרה לא 

 משך ביצוע בשל אי עמידתו  
 קח.לוח הזמנים שהציב המפב
 

ט וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לחפירות, עבודת הקבלן תיעשה במסגרת הקמת הפרויק
ר, שילוט וארגון פינוי פסולת למכולה שתוצב באתר או לפינוי הפסולת עצמאית לאתר מורשה, גידו

נדרשים על ידי המפקח  בי התקדמות הפרוייקט וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הלשל פי ודה עהעב
 ותקנות משרד העבודה.

 
על הקבלן להגן על העבודה והציוד או כל חלק מהן מפני פגיעות העלולות  במשך כל תקופת הביצוע

ים באתר  נסומאוחקנים ציוד והאביזרים המותלהיגרם תוך כדי ביצוע העבודה.  חובה זאת חלה גם על ה
 בזמן הבניה.

 
אים הרשומים במפרט זה בעת תמחור העבודה  אות הכרוכות בגין התנהקבלן לקח בחשבון את כל ההוצ

תאושר לקבלן כל חריגה או תוספת בגין כך והן תהיינה כלולות במחירי הציוד והאביזרים   ולא
 המצוינים בכתב הכמויות.

 
ומות בהם אחסן ציוד או עבד, אלא אם כן קיבל  קמשל ה יומי לניקוי סיום העבודה, הקבלן ידאג ב

קומות בהם עבד ואת  עם גורם מוסמך של המזמין.  וידאג להחזרת הממיוחד מהמפקח, בתאום אישור 
 כל השטח למצב שהיה קיים בטרם תחילת העבודות.

 
 ךלצור רושיםם ומתקנים ארעיים הדהקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכות עזר, סולמות בטיחותיי

 בודה.בטיחותיות של משרד העביצוע העבודה, תוך שמירה על הוראות, נהלים ותקנות 
 

יבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל  מזמין העבודה רואה את הקבלן כאילו ק
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פויות מראש.  ההפסדים שייגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות או צ
  או חלק ממנה, בין אם ק לרכוש ו/או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודהזנלכל   אחראיהקבלן 

כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם אשר   תבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי
 להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 
ק שייגרם בגלל שגיאה בעבודתו ואי  זנ, כל שבונולהחזיר למקומו, על חהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ו

אם לחוזה  בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהת פקח או בא כוחו, חומרמילוי  הוראות המ
 והמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, גם אחרי מסירת העבודה בתנאי  

תו של המפקח תקבע סופית את מידת  עדדה.  העבו  ך חודשיים מיום קבלתשהמזמין יודיע על הנזק תו
"י המפקח, נים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו עעל הקבלן לבצע תיקו  אחריותו של הקבלן.

אם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זו, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון עצמו או ע"י קבלן אחר או 
 כום שנשאר חייב לקבלן. הסלו מ נגרמושיהיו לו וההפסדים שלנכות את ההוצאות 

 
 קבלת העבודה   00.08

 
בע יום ביקורת וקבלת  ל הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח והאחרון יקום העבודה ע"פ דעתו שעם סי

 העבודה.  
 

באם מערכות ההזנה לא תהיינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל 
עבודה. המפקח יערוך רשימה של ליקויים והקבלן ה ה בפועל שלהאמצעים על מנת לאפשר בדיק

 קבע המפקח. ב לתקנם בפרק הזמן שימתחיי
        

 פרי ציוד וספרי מערכת הכוללים:בודה חומר ספרותי, הוראת יצרן, סעל הקבלן לספק למזמין הע 
        

 הוראות התקנה של מרכיבי המערכת. .1
 ת. הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכ .2
 ר תקלות. תונוהל אי .3
 הוראות הפעלה. .4
 לוחות חשמל וכו'. סכמות הציוד לרבות תוכניות .5
 
ל  עבודתו וכחלק מהשלמת העבודה את כל הקבלן לספק למזמין העבודה ולמתכנן בסיום ע

יצוע האישורים שנדרשים להוכחת עבודתו בהתאם לתקנות והתקנים )עלות הצגתם וב
ויקט וכן כל אמצעי העזר הנדרשים פררך התקנת ההבדיקות לרבות תהליכי הבדיקה לאו

 כות ללא כל תוספת מחיר(. לים בעלות התקנת המערלצורך ביצועם, כלו
 

מערכות האינסטלציה   רים שידרשו בסיום הפרויקט והתקנתלהלן רשימת האישו
 והספרינקלרים:

 
  כת ביוב תתת מערכת ביוב פנימית בתוך הבניין ומער אישור מעבדה מוסמכת מלא ותקין להתקנ .1

 . 1205רקעית ע"פ ת"י ק
מי שתייה וכיבוי אש( פנימיות בתוך  להתקנת מערכות מים ) אישור מעבדה מוסמכת מלא ותקין .2

 . 1205כן תת קרקעית ע"פ ת"י הבניין ו
 . 1596ר מעבדה מוסמכת מלא ותקין להתקנת מערכות ספרינקלרים במבנה ע"פ ת"י אישו .3
 לחץ ואטימות של צנרת מים וביוב.ת ביצוע בדיקאישור מפקח ו/או מהנדס של הקבלן על  .4
 .2206.2וי אש ע"פ ת"י ת להתקנת גלגלוני כיבאישור מעבדה מוסמכ .5
הפרדה, מפרידי שומן ואו כל  להתקנת משאבות ביוב/ניקוז, מיכליאישור החברה המספקת  .6

נחיות היצרן וכן דו"ח הפעלה תקינה של  מערכת נוספת אחרת המותקנת בפרויקט בהתאם לה 
 ה וקיימות בפרויקט. ידהמשאבות במ

 ים במבנה. אישור בודק מוסמך להתקנת המז"ח .7
 יצוע חיטוי צנרת המים ע"י מעבדה מוסמכת.אישור על ב .8
סמכת שתבוצע על קו המים הציבורי )לפני הגמל( וכן יקת אופיין רשת מים ע"י מעבדה מובד .9

 בדיקות.  2סה"כ   -י הגמל( ברשת מים הפנימית )אחר
ים שהותקנו האישורים הנ"ל, פירוט חומרי הצנרת האביזרים והמתקנ ל כולל: את כתיק מתקן ה  .10

 לביצוע,  שינויים שבוצעו מהתוכניות שיצאו על ידו הכוללות את כל ה  חתומותוכניות עדות על ידו, ת
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ת לאורך עבודתם בשנים  הוראות אחזקה, בדיקה ותחזוקה שוטפים הנדרשים במערכות המותקנו  .11
 הבאות במבנה. 

 
 ות אחרי  0.090

 
 תקופת האחריות . 1

חומרים והציוד לטיב העבודה והפעולה  ריות של הקבלן לטיב האם לא צוין אחרת תהא תקופת האח
חודשים מרגע אכלוס המבנה,   12כבו על ידו למשך של המתקנים המושלמים שסופקו והורהתקינה 

 י המתכנן והמזמין )לפי המאוחר(. או קבלת המתקן בשלמותו ע"
 
 סתייגויותה. 2

בור פעולה  דה ממנו את האחריות עובדה שהקבלן בצע את העבודה בתאם לתוכניות, לא מוריהע
משגיאות בתכניות, שקבלן  ד אחראי עבור כל התקלות הנובעות תקינה של כל המתקנים.  הקבלן בלב

 בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.     
 

ולדרוש מהמהנדס את כל ההסברים עד   ת,צוע העבודוקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני בילשם כך על ה
א יניחו את דעתו של  קרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי המהנדס לפעולת כל המתקנים. במשתהיה נהירה לו 

תיו במכתב רשום  לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקו הקבלן, ויהיו
 על שם המהנדס. 

דה בזמן  קן, או שאישר את העובאת דעתו בזמן בחירת הציוד, או החומר, או חלק מהמת יעשהמהנדס הבהעובדה 
 תו. הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריו

 
 פגמים וליקויים .  3

ב העבודה תוך תקופת  תגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או, בפעולה התקינה של המתקן או בטיבמקרה וי
ו/או להחליף את  רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה  ת,ופת האחריו הביצוע, או תוך תק

תקן, ועל הקבלן ם שלא מאפשרים פעולה תקינה של המ או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויי הציוד
ונו סבירה, שתיקבע על ידי המהנדס, על חשב  לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה

 הוא. 

י חלק ו/או הציוד  וטל תעודה ההשלמה לגברה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודה השלמה לקבלן, תבמקב

 הנ"ל של המתקן. 
 
 תיקונים על ידי אחרים  ביצוע .  4

על פעולה לקויה של דיע המהנדס לקבלן על עבודה לקויה ו/או על ציוד או אביזרים לקויים ו/או במקרה והו
קבלן לא ביצע את  החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה שנקבעה וה אותיקונים ו/המתקן ודרש מהקבלן 

ת ביצוע התיקונים רשאי המהנדס להזמין א  –ה שנקבעה  ונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופהתיק
 לן.הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות שנגרמו מהקב

 
 כתב אחריות .  5

חומרים והציוד, סור למהנדס, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב הלמעל הקבלן  לפני תעודת השלמה,
בלן לספק כתבי  בנוסף לכתב האחריות הנ"ל, על הק העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. לטיב 

 אחריות על  
די ליפקי הציוד במתקנים הנ"ל. מסירת כתב האחריות של סשם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו 

שאי לתבוע את הנזקים ו/או  אותו ציוד, והמהנדס רהמהנדס, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור  
 פי ראות עיניו.הקבלן או מהספק או משניהם יחד, להחלפתם ותיקונם מ 

 
 
 בדיקה נוספת .  6

ים שיקבעו  ונאת כל התיקבחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע בתום תקופת האחריות, אם לא נקבע אחרת 
 בבדיקה הזאת. 

 
 מתקני תברואה    07.00

 
    עבודות צביעה    .0107
 

יצבעו על פי המפרט הטכני  בות מתקנים עם תמיכות צנרת וכו',כל האביזרים ממתכת שיותקנו על ידי הקבלן לר
 ועל פי ההוראות במפרט המורחב. 11הכללי פרק 

 
י כעבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד ומחירן כלול במחירת יהן מוגדרוכל עבודות הצביעה והפעולות המתלוות אל

 בכתבי הכמויות.היחידות והאביזרים 
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ואין הגדרה מפורשת או שקיימת סתירה כלשהי  במידה  659היה על פי תקן ישראלי גוון וצבע הצנרת הצביעה י
 ייקבע הצבע על ידי המפקח. 

 
דה כזאת על פי הוראות המפקח והוראות יצרן הצבעים.  בוהמורשים לעודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנים עב

על פי   בות ניקוי, ליטוש, והשחזה מוקדמתלן את המשטחים, האביזרים האמורים להיצבע לרבמידת הצורך יכין הקב
 הנדרש במפרט הכללי.

ע.   צבג החומר הנה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם לסושכבת הצבע הראשונה על מוצרי  פלדה חשופה תהי
בות הצבע הסופיות הדרושות.  ניה בטרם יבצעו את שכהמפקח באתר יקבע באם יש צורך בשכבת צבע יסוד ש

  24 -שפרק הזמן בו יש להמתין בין שכבה לשכבה לא יקטן משכבות צבע סופי  2 -ע את המשטח בלאחריהן יש לצבו
 שעות. 

 
בע באמצעות צבע המתאים לצנרת  יצרת סימון תוונת שתיצבע על פי דרישת המפקח או למטצנרת מגול
 שכבות.  2 -מגולוונת ב

 
 סימון    07.02

 
טת במדבקות לזיהוי  ה על פי הצבע הנדרש וכי היא משוליום התקנת הצנרת יקפיד המפקח כי הצנרת צבועעם ס

  ברין הנ"ל מעולה במחיר הצנרת ולא תחול כל תוספת בגהזורמים השונים.  סימון וצביעת הצנרת למטרת זיהוי כל
 למצוין בכתב הכמויות ולמחיר אותו נתן הקבלן מראש. 

 
 . ל שינוי כיוון לפני ואחרי השינויו מדבקות אלומיניום שיוצבו לאורך הצנרת ובכהמדבקות לסימון יהי

 
ס"מ בו יוגדר  תפקיד   10X10    כל האביזרים, הברזים והמגופים יסומנו באמצעות שלט מפלסטיק במידות של

 ת הוא קשור.רכולאיזה מע האביזר
 

 תמיכות לצנרת   07.03
 

המותקן על גבי הצנרת ללא  שינוי כיוון של הצנרת או בסמוך לכל אביזר  לבצע תמיכות צנרת בכלבאופן כללי יש 
 ג הצנרת. התמיכות יהיו מותאמות לאופן התמיכה על פי המפורט בתכנית. קשר לסו

 
 פקית: קים מקסימליים בין מתלים עבור צנרת או מרח 

 
 מרחק במטר בין מתלים  הצינור    סוג 

 1.5   1/2פלדה עד " 

 2 1.5פלדה עד  " 
 3 כולל 2דה מעל "פל

 1 1נחושת עד  "
 1.5   1.25עד "נחושת מ

 פעמים קוטר הצינור 10 צינור פלסטיק 
 על פי הוראות היצרן HDPEצינורות 

 
 קית ולא פחות מפעם אחת בכל קומה. ופזוק צנרת אמהמרחקים לחי 1.5צנרת אנכית תהיה פי  המרחקים לחיזוק 

למחיצות גבס והוראות  ו על פי מדריך ייעודי לתליית צנרת, המתאים רות ותקרות גבס יבוצעתמיכות לצנרת בקי
 ות.יצרני המחיצ

 התליה.  התמיכות ואמצעי העזר לתפיסת הצנרת כלולות במחיר הצנרת לרבות עבודות
 

    P-1000" דגם UNISTRUTובקים מתוצרת "וחכות מתלים הצינורות יורכבו על תמי     
 יקת  הנלווים לתמיכות אלה. תמיכת צנרת נקזים מיצהאביזרים האורגינלים עם כל       
 ה לא יעיק משקל הצינור או האביזר על מחבר הצנרת. ברזל תהיה כך שבשום מקר    

 
 ויה הרכבת צנרת גל    07.04

 
 ים, תקרות וקומות ביניים ובפירים( תפכונות, במרהרכבת צנרת גלויה )בחדרי מ      
 ת ה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורושלכל צינור תהיה גיש  תבוצע כך      
 א צינורות של המקצועות האחרים.אחרים של המתקנים וגם ל      
 נאים הכלליים, מתייחס במיוחד התאום עם הקבלנים האחרים בהתאם לת      
 לויה. ג  הרכבת צנרתל      

 
 בידוד צנרת    07.05

  
מניעת רעש  נקודת התליה על פי דרישת המתכנן או המפקח לה בחלל התקרה תבודד בצנרת פלדה התלויה חשופ
מ"מ עבור   19מ"מ. צנרת מים חמים תבודד על ידי שרוולי ארמופלקס  6ארמופלקס בעובי באמצעות טבעת גומי או 
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קורדים.  מחיר  ושחלו על גבי הצנרת.  כולל האביזרים למעט ברזים ורשירת סמויה, מ"מ עבור צנ  6 -צנרת גלויה ו
 ייכלל במחיר מ"א צנרת.  הבידוד

 
 עברים שרוולים ומ    07.06

 
שרוולי הפלדה עבור כל הצנרת העוברת דרך שלד המבנה.  השרוולים יהיו  הקבלן ימקם ויתקין את כל  

 הצינור כולל הבידוד במידת הצורך.   וץהשרוול לח  מ"מ בין פנים 6ר כזה שיבטיח מרווח של בקוט
 

ם מהנדס השלד את מיקום  היציקה בתיאום קבלן השלד, על הקבלן לתאם ע  ו באמצעות טפסנות בעתהשרוולים יותקנ
ל נזק לבנין כתוצאה וכן את השלכות האיטום וההשפעה על המבנה.  הקבלן ישא בתוצאות בכל מקרה שהשרוולים 

 קיפה שלו. מעבודה ישירה או ע
 
יטומי אש של מעברים אלו לרבות  כקירות אש יש לבצע א כל מעבר של צנרת בקירות ואו תקרות ורצפות המוגדרותב

 כנדרש על ידי הגדרת היצרן.תיקנים על הצנרת וחיבורם לתקרה   התקנת קולרים
  +Tremstop IA או KBSאו  JBKכדוגמת  2חלק  931לתקן  איטומי האש יהיו מאושרים על ידי מעבדה בהתאם

 או שע"מ בהתאמה לסוג האטימה הנדרשת. 
 במחיר הצנרת ולא תשולם בגינם תוספת מחיר.  האש והקולרים יכללו  מחיר איטומי

 
 אוגנים    07.07

 
ואחזקה נוחה.   יעשה על פי הוראות המפרט הכללי האוגנים יורכבו כך שתתאפשר פעולת טיפול התקנת האוגנים ת

ינורות ומחוץ גומי והם יחתכו ויורכבו כך שלא תהיה בליטה לתוך הצמ המים יהיו האטמים לאוגנים למערכות
 לברגים. 

 
שמן גרפיט שמן בכדי להקל על ימים שירוססו לאחר הביצוע במשחת האוגנים יורכבו באמצעות ברגים ואומים מתא

 פתיחתם העתידיים בעת הצורך. 
 

 ליטה ברזי ש    07.08
 

 נדרש בתוכניות.  ברז שליטה יהיה ה תקנו על פיברזי שליטה לצרכנים סניטריים יו
לפני ואחרי כל ברז  .  2וברז פרפר תוצרת רפאל לקטרים מעל "  4עד  " ת "הבונים" לקטרים שלמטיפוס כדורי תוצר

 . הברז ישולט כנדרש במפרט המיוחד. קורדים" בהתאם לקוטר הברזיותקנו "ר 
 
 

 רת אספקת מים צנ    07.09
 

דומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים  וכדות )מת"י הקבלן ידאג לאישורי מעב
  נדרשים.ל התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הכללותה ויציג אישור עוב

 לת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.מחיר כל הנ"ל כלול בתכו
 

 צנרת מים סניטרית: 
דו שכבתית עם שכבת   ת פלסטיק נרמ( יהיו מצמ"  40)  1.5מים, פנימיים בקטרים עד  " צינורות אספקת

מחברי  הברגה    .  הצנרת תחובר באמצעות2242ושרת על פי תקן  שכבות הפלסטיק המא 2 אלומיניום נוספת בין
 או מולטיגול(.   S.P המתאימים לקוטר הצינור )כדוגמאת תוצרת ספק הצנרת ו

 
ללא תפר   40ו מפלדה מגולוונת סקדואל היי  3קוטר " פנימיים או חיצוניים גלויים עד וכולל צינורות אספקת מים

ם ואביזרים עטופים. ת פוליאתילן מוקשה כדוגמת אברות לרבות ספחיטמונים יהיו עם עטיפ ואילו צינורות
 ייעשה בתבריגים. חיבור הצנרת 

 
"פ הנחית  ע 3/16דה שחורה ללא תפר.  עובי דופן "ומעלה יהיו מפל 3צינורות אספקת מים חיצוניים בקטרים "

 יזרים עטופים ומצופים.צוני לרבות ספחים ואבכנן עם ציפוי בטון פנים וציפוי פוליאתילן מוקשה חימתה
נת הצינור עם אביזריו יש לבצע תיקון של נקודות בור פעמון קצר בריתוך.  לאחר התקהצינורות יהיו עם חי

 צרן. הריתוך על סמך הוראות הי
 ע"מ.  תוצרת "פקסגול", "גלפלקס" או ש  15דרג  PE160אתילן לילסטיים מפואו )כמפורט בתוכניות( מצינורות פ

מת אברות  ו עם עטיפת פוליאתילן מוקשה כדוגללא תפר, צינורות טמונים יהי  40ונת סקדואל או מפלדה מגולו
 לרבות ספחים ואביזרים עטופים. חיבור הצנרת ייעשה בתבריגים.

  
  10ס"מ והחפירה תכוסה בחול עד לגובה   10בעובי  דקצע חול מהוהצנרת מתחת לפני הקרקע תיעשה על גבי מ

 מאותו ספק של הצנרת. היקפו. חיבור השימוש באביזרים נדרשים יהיה מעל קצה הצינור בכל  ס"מ
 

 טים ועמדות כיבוי אש צנרת הידרנ 
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ה תוצרת  עם עטיפת פוליאתילן מוקש 40נת סקדואל " תהיה מפלדה מגולוו2צנרת תת קרקעית בקטרים של עד 
ן מוקשה תוצרת אברות או  פנים וציפוי פוליאתילעם ציפוי בטון  3/16ת. או מפלדה שחורה עובי דופן "רואב

 ת.שע"מ כנדרש בתוכניו
 

  מית תהיה באותו סוג וחומר ללא עטיפת פוליאתילן חיצונית אך צבועה כמפורטצנרת גלויה חיצונית ו/או פני
 . 91ן . צבע סופי אדום "טמבור" גוו07בסעיף 

 
 ספרינקלרים: ת  צנר

יטריוני סוג הצנרת והקבלן יכול לבחור בסוג האביזרים משפיע על קרעל פי דרישות התקן אופן חיבור הצנרת ו
 יבור הרצוי לו כדלקמן:הצינור העדיף עליו על פי אופן הח

 

צבועה החיבור ייעשה  40ג סקדואל עבור חיבור בתבריגים הצנרת תהיה מפלדה שחורה דר .1

 . .N.P.Tתוברגים תבריג מ  ות אביזריםבאמצע
צבועה. במקרה כזה על הרתך  10יה שחורה דרג סקדואל עבור חיבור בריתוך הצנרת תה .2

עודת  הסמכה התקפה ומאושרת על  יון בעבודות ריתוך צנרת וכן עם תלהיות בעל ניס 
 ידי משרד העבודה.  

ועה.  צב 10סקדואל הצנרת תהיה שחורה  QUICKUPברים מהיריםעבור חיבור באמצעות מח .3
 חירוץ הצנרת יעשה על פי הוראות יצרן המחברים. 

 
לפחות    1ה על ידי צנרת  בקוטר "ירידות יעש -ת ספרינקלרים לתקרות אקוסטיות ביצוע התאמו   הערה:

 .RAPIDROPצבועה בהברגות או באמצעות צנרת מקשרת מסוג  40באמצעות צנרת דרג סקדואל 
 

התאם להגדרת  ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו ב  ות עוברת בקיר בהתקנת צנרת מים מפלסטיק ה 
 כללו במחיר מ"א צנרת. היצרן וי 

קלרים וכיבוי אש לרבות המתלים החובקים מחברי אורך  וגי צנרת המים חמים, קרים, ספרינספחים ואביזרים לכל ס
 יר הצינור.ומתקני העזר בכל קוטר שהוא יכללו במח צנרת וכל אמצעי התליה

 בדיקת לחץ צנרת מים ואו צנרת לחץ    7.100
 

ולא  1.5רבי הצפוי כפול ה או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ בלחץ המיהביצוע של המערכת כולעם השלמת 
דקות לפחות בצנרת   15של לפרק זמן  1-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6אטמוספירות  ע"פ דרישות ת"י    12-יפחת מ
 יקסטת בצנרת פלדקו 60-מתכת ו

 להתקדמות העבודה.  הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בהתאם 
החפירה במקרה של צנרת   ל צנרת טמונה בקירות ולפני כיסוייקת הצנרת תיעשה לפני כיסוי בבטון במקרים שבד

 חיצונית ולפני סגירת תקרות אקוסטיות.
לת דרך לפני מד הלחץ או בנקודה כלשהי אחרת,  ת ת כולל ברזקה יותקן שעון לחץ על גבי הצנרת הנבדקלצורך הבדי

 ום הבדיקה.  אפשר שחרור האויר בסיבכדי ל
 בר בצנרת פלסטיק. 0.6תכת ועבור צנרת מ 0-לסיומה לא יפחת  מהפרש הלחצים בין תחילת הבדיקה 

 
 שטיפה וחיטוי    07.11

 
של הל"ת.  דרגת הניקיון  2.12סעיף  פירכת תהיה לים חיצוניים כולל שטיפה וחיטוי של המעדרגת הניקיון בקווי מ

 של הל"ת.  2.11לפי סעיף ית בתוך המבנה תהייה של הצנרת הפנימ
 

 ן וצואים וצנרת ניקוז: צנרת דלוחי    07.12
 

בים  אג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלהקבלן יד
 אם לדרישות התקנים הנדרשים.התהמערכות ב ובכללותה ויציג אישור על התקנה של

 ללא תוספת כספית.ולת העבודה של הקבלן מחיר כל הנ"ל כלול בתכ
 

 ר שהוא תהיה  לרבות הספחים והאביזרים בכל קוט צנרת הביוב וניקוז במבנה
יעשו תחת השגחה של מנהל העבודה מטעם  תוך דגש על בחירת צנרת אקוסטית, חיבורי הצנרת יHDPE מסוג 

  HDPEהם מצנרת  ורות האוורור יהיו גם )תוצרת "גיברית"(. צינ HDPEוהוסמך לעבודה עם צנרת ר קבלן שהוכשה
 ולל רשת.נור האוורור יותקן כובע אוורור כ אלא אם צוין אחרת.  בקצה צי

 
 יות והנחיית המזמין ואו המתכנן.צנרת הביוב תכלול תליות מיוחדות עם ריפוד בהתאם למוגדר בתוכנ

 
רים והאביזרים  שעות.  כל הסידו 4שך  למ  at1ל ידי המפקח לאחר ההתקנה באמצעות לחץ של   ע ורות יבדקוהצינ

 במחיר הצנרת והתקנתה.   הדרושים לטובת הבדיקה כלולים
 

 טום וחיבור למערך הניקוז הכולל.קוז נוספת כגון: מרזבי פח, מזחלות וכו' יהיו ע"פ פרטי אדריכל. לרבות איצנרת ני
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לות פתיחת מחברי  ד המאפשר גישה כאשר קיזרים והצנרת יבוצעו על פי דרישות התקן ויותקנו בצאבת ביקורת בנקוד
 ורת כנדרש..הצנרת אינו תחליף לעין ביק

 
וון כולל זיון עם ס"מ מכל כי 10בעובי  150 -ת המותקנים בקרקע ימוגנו בעטיפת בטון מזוין בואו יצק HDPEצנרת  

פת  קום בו תהיה יציקת רצס"מ. בכל מ 30צד של הצינור וכן חישוקים עוקבים כל ל מ"מ  בכ 10מוטות פלדה בקוטר  4
 ס"מ.  100של  לתוך יציקת הרצפה במרחקים שווים מ"מ 10בטון מעל לצינור, יוצאו קוצים של 

ו קוטר יחשב רי קוטר, זוויות, חיבורי טי וכו'( בכלספחים ואביזרים לכל סוגי צנרת הביוב והניקוז )מסעפים, מעב
 (מספק אחריותר שימוש באביזרים לא  ) ויהיו מאותו ספק של הצנרת שתותקןבמחיר הצנרת 

ולל מופות התפשטות ומופות חשמליות וכל תקני העזר וכן מחברי אורך צנרת כהמתלים, החובקים, אמצעי התליה ומ
ין מקטעי צנרת שמבוצעים  ב ם לצנרת אואו אביזרים וכל החיבורים בין האביזרי חלקי צנרת 2אביזר אחר המחבר בין 

בכל קוטר שהוא   ם בין עם מופות חשמליות ו/או מופות התפשטותר לצורך חיבור לצרכנילאורך הקו  וכן ראשי הצינו
 ר הצנרת. יכללו גם הם במחי

 
ואו נופל ו אביזר כולל הפקק, מחסום ריצפה רגיל קופסאות ביקורת רגילות או נופלות, נקודות ביקורת ע"ג צינור א

ים במחיר מ"א צנרת, אלא אם  לקוטרם החיצוני וכלולמחסום תופי בכל קוטר נחשבים כאביזרים לצנרת בהתאם ו א
 ר החיבור לאסלת נכלל במחיר התקנת האסלה(. ף עצמאי בכתב הכמויות )מחיר אביזהם מופיעים כסעי

או רשת דקורטיבית מפליז  ם  ו מכסה אטובכל קוטר שהוא לרבות מחסומי רצפה יכללכל הקופסאות ונקודות הביקורת 
ת מכסים לעומס רבות היכן שנדרש בתוכניות ואו בכתבי הכמויולולים במחיר האביזר לאו נירוסטה תוצרת מ.פ.ה הכ

שניתן יהיה  מה. וכן ע"פ הצורך סל סינון מנירוסטה המותקן אינטגרלית בתוך המחסום כך כבד של מלגזה בהתא
ם ותליתם לצנרת  ור בנפרד אך יכללו את כל הנדרש לצורך חיבורם עיגונאמם יחושבו כלתפעל אותו כנדרש. המחסומי

 ה כולל איטום וחיבור בריצפת המבנה והצנרת. והמבנ
 

באר ע"פ   0.3או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ באוויר ובמים בלחץ של  עם השלמת הביצוע של המערכת כולה
 . 2-וג 1-טבלאות ג  2-נספח ג סעיף ג 6חלק   1205.6שות ת"י  דרי

ותהיה כלולה בעלות העבודה ובדרישות  תאם להתקדמות העבודה הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בה 
 מהקבלן כנדרש .  הביצוע 

 
תאם להגדרת היצרן  לסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו בהבהתקנת ביוב מפ 

 רת. ויכללו במחיר מ"א צנ 
 

האביזרים לרבות מילוי דוחים והתקנת הצנרת ו ר שהוא אמצעי התליה, החיזוק, החציבות, הניסור, הקי וטבכל ק
 ם. למת. נכללים במחיר הצנרת ואביזריוגימור עד לפעולה מוש

 
 צמג"ים    07.13

 
חר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים  הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולא

 רשים.שור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדאיותה ויציג ובכלל
 ת.לול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספימחיר כל הנ"ל כ

 
תוצרת גברית או מפלדה מגולוונת צבועה או פלדה שחורה עם עטיפת בטון  HDPE -צנרת ניקוז מי גשם תהיה מ

ם האדריכל ואו המזמין )כאשר כל סידורי הצביעה כלולי  רתגדרות ובחיפנים וצבועה חיצונית בצבע וגוון ע"פ ה 
ואים המסומנים בתוכנית כאשר כל  זרים גם הם כלולים במחיר הצנרת(, שתוצב בתובמחיר הצנרת, והאבי

ית או לחילופין יציאה מסודרת  הסתעפויות והצנרת המקושרת תהיה מרותכת.  חיבור הצנרת אל הצנרת התת קרקעה
דאלמר"    רת"ג יותקן ראש צמ"ג תוצעל פי התוכנית תיעשה על פי דרישות התקן.  בקצה הצמ ט קרקע כמפוראל פני ה

 ציוד.פרטי האיטום יהיו על פי יצרן ה 
 

ה  ותקן ברך יציאה שתצבע בצבע ובגוון על פי בחירת האדריכל. הברך תהיה מפלדבמקרים של שפיכה חופשית ת
 ופשית אל השטח. ח בנה לשפיכהותחובר לצמ"ג כך שתצא מחוץ לתחום המ

  וצרת אקרשטין למניעת פגיעה במשטח האספלט אוה תוצב אגנית מבטון ת בנקודת השפיכה של המים בזוית היציא 
 ת במחיר הברך. הגינון שמתחת לצמ"ג האגנית נכלל

 
ולא   1.5דיקת לחץ בלחץ של גשמה מלאה כפול עם השלמת הביצוע של המערכת כולה או קטע מהצנרת, תתבצע ב

 . 2.3-נספח ג סעיף ג 6לק ח  1205.6דקות לפחות ע"פ דרישות ת"י   30באר למשך   2-קטן מ
לולה בעלות העבודה ובדרישות  ו בהתאם להתקדמות העבודה ותהיה כהבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראת

 הביצוע מהקבלן כנדרש .  
 

"ג הצנת שיחוברו בהתאם להגדרת  ע  ו קולרי אש טיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנ בהתקנת ניקוז מפלס 
 מ"א צנרת. היצרן ויכללו במחיר  

 
 רת ניקוז מי מזגנים צנ    07.14

 
בקה, או לחילופין מפלדה מגולוונת דרג ב מחוברת  קשיח )עבה דופן( מחובר בהד   .P.V.C-צנרת הניקוז תהיה מ

ודד על ידי שרוולי ארמופלקס תבטר או סוג נן בהתאם למיקום התקנתה( הצנרת בכל קובהברגות.)ע"פ דרישת המתכ
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ת החיבור למזגן יותקן  ם מחיר הבידוד ייכלל במחיר מ"א צנרת. בנקודהצנרת.  כולל האביזרימ"מ שיושחלו על גבי  6
 י בחלל התקרה. סיפון עצמא

 
גדרת  ו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו בהתאם להבהתקנת ניקוז מפלסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנ 

 יכללו במחיר מ"א צנרת. ו   היצרן 
 

 
 
 

 מים, ביוב ותיעול   – מערכות חיצוניות    07.15
 

ת בשלבים  במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנר הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( 
 ים הנדרשים.ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנ 

 קבלן ללא תוספת כספית.ה העבודה של מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת 
 

 עבודות חפירה א.   
בו חוצות  מתאימות לרבות גבהי הצנרת ותוואים משותפים ללמוד את התוכניות ה על הקבלן

דא שהמידות המצוינות אכן מתאימות למצב שבשטח.  הקבלן יתאם את  תשתיות צנרת אחרות ולוו
ים ברשויות וגורמי הפרוייקט.  טי מים הרלוונתו ואת החפירה שהוא צריך לבצע עם הגורמהלך עבוד

 ש. יקות ומתקני העזר כלולים במחיר היסודי שהוגשורים, התיאומים, הבד כל העלויות בהשגת האי
 

דיים,  עבודת תמיכה, פירוק קוים ושוחות קיימות והרכבתם מחדש בגמר  עבודת החפירה כוללים עבודת י 
 ע"פ דרישת המפקח.   אותנאי השטח ה, וכן דיפון החפירה בהתאם לצורך עקב העבוד

 
מר וכן ודפים, אחסון חומר, מילוי מתאים, ברירת החוהכשרת המקום, סילוק עעבודת החפירה כוללת גם ניקוי, 

  לוי החפירה לרבות הנחתו, הידוקו מחדש והחזרת פני הקרקע למצבם הקודם. כלאספקת חומר מילוי חדש למי
קבלן, ולא יורשה שימוש חוזר באדמה ושרידי מצע  ה מהאתר ע"י החומר החפור לצורך התקנת הצנרת יסולק

  ר קבלנים.לן יקבל פרטים על סוג הקרקע באתר במהלך סיוך מילוי החפירות. הקבלצור
 

מעפר  השכבות הראשונות תהינה  2ס"מ תוך כדי הרטבה ומילוי, כאשר  15בשכבות של מילוי החפירה ייעשה 
 שנברר ואינו מכיל אבנים סוג א'.

ספת בגין כך. ייתר  לא תשולם לקבלן כל תועל ידי הקבלן חפירה לעומק גדול מהמצוין בתוכנית,  עהבמידה ובוצ
 ונו בחומר מילוי מתאים בהשגחת המפקח. לוי והידוק החפירה העודפת על חשב על כן, על הקבלן לבצע מי

 
החפירה   דתיים את עבולקדמותו יאשר המפקח במכתב לקבלן שזה סבסיום עבודת החפירה והחזרת השטח 

 כנדרש.
 

 סוגי הצינורות ב.   
 .  07.09ם בכל קוטר ראה סעיף  רות המים כולל אביזריפירוט סוג צינו

 
עבה דופן    6קשיח דוגמת "מריביב" כתום תוצרת פלסים דרג    P.V.C-ב והניקוז החיצוניים יהיו מצינורות הביו

 ואו שע"מ כולל אביזרים בכל קוטר. ותדרש בתוכניוצרת גיבריט עם ואו בלי עטיפת בטון כנת   HDPE-או מ
 

ע"פ הגדרת המתכנן עם   IV-Vתקנים יהיו מבטון מסוג מגנוקרטייט קלאס החיצוניים במידה ומו צינורות הניקוז
 רלי אטם אינטג

 
 הנחת הצינורות ג.  

 ותכוסה מכל צדדיה בחול מהודק. ס"מ  10צנרת המים תונח על גבי מילוי חול בעובי 
ים ת היצרן וכמתואר בפרקתונח בגבהים על פי התוכניות המפורטות ועל פי הנחיוז יוב והניקוצנרת הב

 הרלוונטים של המפרט הכללי.
 

 ווי מים שטיפת ק ד.   
 . 1205.1ספקת המים תיעשה על פי הוראות הל"ת ותקן ישראלי שטיפה וניקוי של מערכת א

 
ממערכת המים הציבורית.( הצנרת   קו)המים יסופטף לאחר בדיקת הלחץ באמצעות מים בלחץ צנרת המים תיש

 של צינור.  שניות לכל מ"א 15 -באורך הצינור לא פחות מ משך זמן השטיפה מותנהתישטף בקטעים כאשר 
 ידי בעל מקצוע המוסמך לכך על ידי רשויות הבריאות.  חיטוי הצינור יעשה על

 
 ב וניקוז שטיפת קווי ביו ה.   

עפר  לקווי הביוב בכדי לנקות את הקווים משאריות החומר הם יוזרמו מי בסיום התקנת קוו הביוב תיעול
נקיון  ה תיעשה בנוכחות המפקח שיבדוק אתנרת בעת ביצוע התקנת הקווים והשוחות  הבדיקוהאבנים שחדרו לצ

 הקווים.
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 בדיקת הצנרת ו.   
נספח   6חלק  1205.6ת"י   פים הרלוונטיים במפרט הכללי וכמפורט בבקווי המים תתבצע בדיקת לחץ כנדרש בסעי

 . 3-ג סעיף ג
א יפחת  ול 1.5ראות המפקח. בלחץ המירבי הצפוי כפול מערכת הרצוי על פי הולהלן.  הבדיקה תעשה בחלק ה

ת  דקות לפחות בצנר  15לפרק זמן של  1-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6שות ת"י  אטמוספירות  ע"פ דרי 12-מ
 דקות בצנרת פלסטיק 60-מתכת ו

 
לויות  ומכשירי עזר.  כל הע כל ההכנות הדרושות לביצוע הבדיקה כולל התקנת קוויםת בלן לבצע אעל הק

 במחיר הצנרת . בבצוע הבדיקות יחולו על הקבלן ויכללו
 

לחץ  ב והתיעול יעשו ע"פ המפורט תיעשה על ידי הקבלן לפני הכיסוי בעפר על ידיבדיקת קווי הביו
 הידרוסטטי. 

  1.5כפול ו קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ בלחץ של גשמה מלאה א מערכת כולהעם השלמת הביצוע של ה
 . 2.3-נספח ג סעיף ג  6חלק  1205.6דקות לפחות ע"פ דרישות ת"י   30באר למשך   2-ולא קטן מ

 
להמשיך בכיסוי הצנרת ללא  הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בהתאם להתקדמות העבודה. אין 

 שר לעשות כך. אישל המפקח ש אישור מפורש 
 

מערכת הצנרת לבדיקת ריתוכים ו/או חיבורי  ת או צילומי וידאו שלעל פי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקו
 שבון הקבלן ומחיר הבדיקה כלול במחיר הצנרת. נרת. ביצוע בדיקות אלו יהיו על חצ

 
 התחברות לקווים קיימים ז.  

 חיבור המתוכננות לחיבור בין הקווים הקיימים לקוויםה ים ונקודותתכניות האתר שעליהן סומנו קווים קיימ
את הקווים תוכננים, על הקבלן לחפור ולגלות ניות ובלתי מחייבות.  לפני ביצוע חיבורים מהמתוכננים הינן עקרו

רום  דויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת ה הקיימים, בנקודת  החיבור המתוכננת, למדוד ולסמן על חשבונו במ
 שלהם. 

הצנרת, ובתאום מלא עם   רציפות מקסימלית בין ר העבודה בחיבור לקווים קיימים ייקבע בצורה שתבטיחסד
שעות. לפני התחלת הביצוע  6 -ך זמן של יותר ממקרה לא תורשה הפסקת הזרימה למש הרשות המקומית.  בכל

תעפויות והחיבורים הסם וביצוע הכנית עבודה בה יפרט את סדר הנחת הקווייגיש הקבלן למפקח לאישור ת
 ה. רת הקטעים בהם תופסק הזרימה ומשך זמן ההפסקש לביצוע כל קטע והגדהשונים, תוך ציון משך הזמן הנדר

 
י מודד מוסמך, על חשבון הקבלן, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת  תוצאות המדידה, שתבוצע על יד

 מים או חצייה בין קווים חדשים לקווים קיימים.ייר לקווים קורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבואיש
 

י אישור זה יהיה אישור מוקדם ח לתכנית העבודה יוחל בביצוע.  יש להדגיש כלאחר קבלת אישור המפקרק 
עם מחלקת האחזקה של  ד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר, הכל הנוגע, להפסקות הזרימה, בלב

גורמים אלו  שעות מראש על כל הפסקה.  רק לאחר קבלת אישור מ 48 ותע בכתב לפח האתר/המזמין ויודי
 סקה מסוימת תבוצע אותה הפסקה. לביצוע הפ

 
ילוי הקו הקיים.  ניתוק הזרימה בקו, חיתוך הקו הקיים, חיבור ר לקווים הקיימים יכלול חפירה לגביצוע החיבו
דרושים הכל כמפורט בתוכניות ולפי  ה זרי החיבורקו הקיים כולל אספקה והתקנה של כל אביהקו החדש ל

 מה בצינור הקיים.וני של הצינורות, המילוי החוזר וחידוש הזריר, תיקון הציפוי החיצהוראות המפקח באת
 

ם מראש לפני ניתוק  נדרשים כגון:  מגופים, מצמדי שטורץ, אוגנים , ספחים וכיו"ב, יהיו מוכניכל האביזרים ה
 יהיה להתחבר מיד לצנרת החדשה. ן הניתוק נית הצינור כך שעם גמר 

 
 מגופים    07.16

 
,  61קה המתאימים לתקן ישראלי "( מברזל יציGATE  VALVEיהיו מגופי טריז )"ומעלה  3פים בקטרים " מגו
 י המפקח. , או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר על ידT – 1511מת תוצאת "הכוכב", דגם דוג

שרשרת   בקטרים הנדרשים, המגופים יסופקו עם UL/FMמאושרים  Y&OSיו מסוג למערכות כיבוי אש המגופים יה 
 מסטר( ושילוט מתאים.  ומנעול )מפתח 

 
ם לרשות עירונית, יש לספק את המגופים על פי דרישת  ים על הקוים העירוניים אשר שייכיבמקרה של התקנת מגופ

 . מחלקת המים של העיריה 
 

ה של  אטמוספירות ולחץ בדיק 16ו ללחץ העבודה מינימלי של ימהכללי ויתאכל המגופים יהיו לפי דרישות המפרט 
 כל המגופים יותקנו בתוך שוחות טרומיות.  אטמוספירות.  24

 
 שוחות מגופים    7.170

 
מגופים תבנינה מחוליות קנו בתוך שוחות טרומיות שתבנינה בעומק הקו בהתאם לפרטי התכנון. שוחות ההמגופים יות

ת תהיינה ל התקן.  תקרות השוחוש 201.1, כולל גימור וטיב לפי סעיף 658תקן ישראלי י מיוצרות לפבטון טרומיות ה
, מותקנים  489י בקרה המיוצרים לפי ת"י .  בתקרות יותקנו מכסי ב.ב. לתא489מטיפוס כבד, כנדרש בתקן ישראלי 
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ן בתוך שקע בתקרת  תקהמכסה, שיובאתר, שקוטרו הפנימי יהיה זהה לקוטר   בתוך צווארון בטון טרומי או יצוק
 . 489י טון", לפי תקן ישראל  40השוחה.  המכסה יהיה ב.ב. כבד "

 
בה פני קרקע או אספלט סופיים.  בכל  בתוכניות ולפי הוראות המפקח, לגורום מכסי השוחות יותאם, לפי הנדרש 

 מפקח. מקרה ייקבע רום המכסה באתר על ידי ה
 

 קוז שוחות ביקורת לביוב וני    07.18
 

ת תוצב שוחת ביקורת.  עומק  ינוי כיוון והסתעפויובתוכנית ועל פי דרישות התקן בכל נקודות התחברות, שן כמצוי
 ין בתכנית.השוחה יהיה כמצו

 
מגנופלסט,  שויות מאלמנטים טרומיים תוצרת "וולפמן" הכוללים את תחתית שוחה עם תחתיתשוחות הבקורת יהיו ע

 טון עם טבעת ברזל בהיקפם.ב לים עשוייםחוליות ותקרות, ומכסים עגו
 

 טון. 40התקרות יתאימו לעומס .  658ע ויתאימו ל"י החוליות יהיו מטיפוס שק
 .489תאימו לת"י מכסי השוחות י

 " Xכוללת שלבי ירידה, השלבים יהיו מיציקת ברזל דגם " במקרה של שוחה ה
 תאם למצוין במפרט הכללי.ובה 631בהתאם לת"י 

קנת  ת.  במידה והשוחה מותם למפלסי האספלט הסופיים של פני השטח כמצוין בתכנימייהיו מותא  מפלסי השוחות
 לא יקבל הקבלן תוספת.ת גמר הכבישים ובעקבות ביצוע זה בכביש עבודות הגמר יעשו בשילוב עם עבוד

 
לקוטר  ותישווה לפח גודל וחתך הצינור הנכנס עומק הבינצ'יקבתחתית שוחת הביוב יותקן בינצ'יק )משפיל( על פי 

 לשוחה.  פנימי אחד של הצינור בעל החתך הגדול המחובר
-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6רה לפי דרישות ת"י   שוחות באדמה תבוצע בדיקת אטימות של תאי הבק לפני כיסוי ה

 דקות לפחות.  60למשך  3.3
 

 ביזרים קבועות תברואתיות וא       07.19
 

 המיוחד המזמין שומר לעצמו את י במפרט הטכנלמרות המצויין בכתב הכמויות ו 
 כוחו. בע וגוון כראות עיניו לבחירתו או לבחירת באהאביזרים סוג היצרן צהזכות לשנות את דגמי  

נתם.  ם הסניטרים האביזרים וחומרי הגמר אצל המתכנן, האדריכל והמזמין בטרם התקעל הקבלן לאשר את כל הכלי
 הקבלן(.ן פו על חשבו)פריטים שלא יאושרו יפורקו ויוחל

תקנת הכלים ושילובם בגאומטרית החדר  . מידות להיכלי מתאיםהתקנת הקבועות הסניטריות יעשה ע"פ פרט אדר
החדר ועיצובו הסופי יהיו ע"פ דרישת האדריכל והתכניות    ימוש בחומרי גמר המשפעים על חזותלרבות ש

 עצות עם המתכנן.האדריכליות ובהתי
יקנים כולל כל רים ע"פ הוראות היצרן תוך שימוש בחומרים ומתקנים תיזבועות והאבבאופן כללי יותקנו הק

 ים הנדרשים והצבת האביזרים.החיזוק
 

ך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים  ישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלהקבלן ידאג לא
ות  יקם עלות הבדהמערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשי  ובכללותה ויציג אישור על התקנה של

 פת.לא תשלום בגין כך תוסוקבלת האישורים תעשה כחלק מעלות התקנת המערכת ו
 
   אסלות.   1

יכל הדחה סמוי תוצרת "גיברית". או אסלות  תוצרת "חרסה"  מחרס סוג א' עם מ האסלות יהיו אסלות תלויות 
ע"פ הגדרת המתכנן.  .  וצרת חרסה"א' עם מיכל הדחה דו כמותי אינטגרלי ת רגילות תוצרת "חרסה"  מחרס סוג

 ברגי פליז. גע מלא ותחוזק על ידיהאסלה תותקן באמצעות מלט לבן במ
 

ניל מכרום,  חומר שחור, חציבות  יעשה עד לפעולה מושלמת כולל ברז התקנה של האסלה ומיכל ההדחה ת
ביוב  ה לה אל צנרתהביוב המחיר כולל את זוית החיבור מהאסוחיבור לצנרת המים הסמוכה וחיבור לצנרת 

 המאספת. 
 
 כיורים .   2

והשיש )על פי  ר בכתב הכמויות שיותקנו בשילוב עם החרסינה חרס סוג א' דגם כמוגדכיורי רחצה ומטבח יהיו מ
מלט לבן או מנרוסטה  על גבי זוויתנים מגולוונים, המותקנים  על גבי הקיר לרבות   פרט אדריכלי מפורט( 

 ושלמת. ר באמצעות סיפון פלסטיק אל צנרת הביוב עד לפעולה מובושרשרת ויחלאיטום.  הכיור יסופק עם פקק 
 
 יוחדות ואביזריםקבועות מ.  3

הוראות היצרן ובאישור מפקח  פי דרישות המזמין יותקנו על פי  קבועות מיוחדות שיסופקו על
ות  זרים יאושרו ע"י האדריכל ויחוברו לקיר שיוודא שאכן בוצעה עבודת ההתקנה כנדרש והאבי

 מערכת הביוב. פ הצורך וסוג האביזר יחוברו גם לצנרת הזנת המים ולע" המבנה ו
 

 ברזים     07.20
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מעדן זרם וצינור מאריך שרשורי ( תוצרת   עבור כיורי היצור והשטיפה )כולל הברזים יהיו מסוג פרח או סוללת קיר
תאים משולב עם מ רט אדריכליירת האדריכל. התקנת הברזים יעשה ע"פ פחמת הדגם, הגוון והצבע על פי בח

 תוך שימוש בפרטי תליה וחיזוק על פי יתמכו ויחוברו למקומםהקבועות הסניטריות. הברזים יותקנו, 
 ברזי הניל והצינור המקשר בין הברז לצנרת אספקת המים. היצרן.  התקנת הברזים תכלול את   הוראות

 
 דוד חשמל     07.21

 
חובר  תוצרת "כרומגן" או שע"מ.  הדוד י 579יר עומד בת"י מהמחמם מים  הדוד יהיה בנפח המצויין בתוכניות עם

 ים ופורק הלחץ שלו יחובר לצנרת הניקוז. למערכת אספקת המ
 

 עמדת כיבוי אש   2207.
 

 ובו יתקנו:  120x80x30תהיה מפח במידות     עמדת הכיבוי
 טורץ. עם מחבר ש 2ברז שריפה בקוטר "  .1
 . בהתאם לתקן החדש. 1כדורי " רזנק צמוד ובמטר עם מז 30באורך  3/4גלגלון "  .2
 מטר כ"א.  15רי שטורץ באורך פוליאסטר ארוך עם מחבמ  2זרנוקים בקוטר " 2 .3
 . מזנק רב שימושי .4
 ק"ג.  6מטפה אבקה  .5
 

המתכנן ויאושרו הכיבוי תעשה ע"פ פרט אדריכלי מתאים. בתאום עם האדריכל, יועץ הבטיחות ו התקנת עמדות

 ספת.כחלק מעבודתו של הקבלן לעבודה ולא תשלום על כך תו שההבדיקה תע ע"י מעבדה מוסמכת עלות
 

 הידרנט   07.23
 

"  4י זקף בקוטר מאוגן על גב 3X2וצב הידרנט מסוג במקומות המסומנים על פי התכנית המעודכנת י
"  3והידרנט יצויד במחברי שטורץ כולל מתקן שבירה וחיבור הזקף אל צינור ההזנה התת קרקעי 

 מ"מ.  17X17ה יחים ופין פת מתוברג
ת הבדיקה תעשה כחלק מעבודתו של הקבלן ע"י מעבדה מוסמכת עלוהתקנת ההידרנטים וקווי הצנרת יאושרו 

 ה ולא תשלום על כך תוספת.לעבוד
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 הידרנט הסנקה   07.24
 

" וכן אל חוזר בקוטר הצינור  3קוטר נקודת הסנקה הכוללת צינור שבקצהו מחבר שטורץ מתוברג ב 
 עולתו והשתיכותו. תו וסימונו כנדרש לרבות הצגת שלט מתאים המתאר את פיעביל וכן צבהמו

 
 

 אביזרים וציוד עזר    7.250
 
 תעלות הניקוז   
 

באלמנטי הבנין כאשר הסבכות יהיו מנירוסטה או מפלדה מגולוונת תוצרת   תעלות הניקוז יהיו מבטון ונכללות
וסטה שיכללו במפרטי הציוד ויחוברו למחסומים יראו תעלות נופ" ע"פ המידות הנדרשות בכתב הכמויות "סק

 טלציה.נו ע"פ תוכניות האינסשיתוכנ
. התעלות יתועלו למחסום ת ע"פ נקודת הצבתה בתכנון המפורטהסבכה תעמוד בעומס של מלגזה או משאי

 ידי על פי סוג התעלה. ריצפה אינטגרלי שימוקם בתעלה בחלק האמצעי או הצ
 

 
 ראשית ם ת מדידת מי מערכ       07.26

 
ורטות בתיאום עם המזמין  ן על פי התוכניות המפמערכת מדידת המים הראשית תותקן במקום המצוי 

באמצעות שוחת מגוף ומגוף מאושרים על   המערכת תחובר לקו המים התת קרקעיועם רשויות המים.  
 פי הוראות הרשות המקומית.

 
 ותקן על פי פרט מצורף ויכלול : הגמל י

 
קובע אטמים וברגים, הגמל יל( שיכלול את כל האביזרים, הברזים, לרבות אוגנים, גמרמת צנרת ) פלטפו .1

 למקומו ויצבע בצבע סופי כחול. 
 ורת. תמס  עם  T-4000פי שער מאוגנים  שני מגו .2
 . F 70מלכודת אבנים מאוגנת תוצרת "ברמד" דגם   .3
 . N 70"ברמד" דגם אל חוזר מאוגן תוצרת   .4
 רי המז"ח. תמסורת לפני ואח  עם  T-4000י מגופי שער מאוגנים  שנר.י כולל   מז"ח מאוגן תוצרת א. .5
 לב מאוגן תוצרת ארד דליה בקוטר הנדרש. מד מים משו .6
 ר אויר כולל ברז כדורי לפניו. משחר .7
 (. " )אופציה ע"פ בחירת המתכנן ואו המזמין4מאוגן על גבי זקף   X 2  3דרנט  הי .8

 
 המים של המבנה והקבלן בהתאם לנדרש בנספח הסניטריק אמו בין ספמד המים ושאר האביזרים ירכשו ויתו

 
המזח ע"י  בודה וכן יוצגו אישורי התקנה של  תבוצע בדיקה של הרשות המאשרת של התאגיד לע  בסיום התקנת גמל המים

 מתקין מז"ח מורשה )עלות האישור כלולה בעלות העבודה(. 
 

 גמלוני מגופים       07.27
 

ין ועם  ום המצוין על פי התוכניות המפורטות בתיאום עם המזממק ק יותקנו במגופי השליטה והניתו
עות אביזרים מאושרים על פי  ת תחובר לקו המים הראשי )תת/על קרקעי( באמצהמפעל.  המערכ

 ם הרלוונטים. התקני
 

 הגמלון יותקן על פי פרט מצורף ויכלול : 
 

ים, אטמים וברגים, הגמלון גנ, לרבות אוגמלון( שיכלול את כל האביזרים, הברזיםפלטפורמת צנרת )  .1
 "פ בחירת המזמין.סופי כחול או אדום ע  יקובע למקומו ויצבע בצבע

 תמסורת.   עם  T-4000מגוף שער מאוגן   .2
 )ע"פ הצורך או דרישה(.  F 70תוצרת "ברמד" דגם    מלכודת אבנים מאוגנת .3
 )ע"פ הצורך או דרישה(.  N 70מד" דגם אל חוזר מאוגן תוצרת "בר .4
 לל ברז כדורי לפניו. כושחרר אויר מ .5

 
 

 שעוני מים:   07.28
 

 ך מאושר. ינים בתוכנית מתוצרת "ארד דליה" או שווה ערמים יהיו בקטרים המצושעוני ה
 ולב על פי דרישת המזמין יותקן מד המים עם הכנה לקריאה ממוחשבת. שעון ראשי יהיה שעון מש
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 בנה והקבלן בהתאם לנדרש בנספח הסניטריהמ ק המים של ם ושאר האביזרים ירכשו ויתואמו בין ספמד המי
 

 שמנים ומינרלים ומיכלים איסוףיד שומן  אורגני ואו מפר  07.29
 

ה של שומן אורגני ואו  שמנים ומינרלים או ע"פ  התהליכי באזורים בהם נדרשת הפרד במוצא האזור 
אורגני( בעל יכולת   אום )מינרלי פריד ואו מיכל איסוף המתאים לסוג הזורדרישה מיכל איסוף יותקן מ 

מוגדר  דר בתוכניות ובכתב הכמויות( , ויהיה בנפח המפריד שמן  יהיו כמוגהפרדה כמוגדר בתוכניות )מיכלי 
שע"מ המפריד יחובר לתשתית הביוב הקיימת. כולל מד מפלס אולטרסוני  בתוכניות תוצרת וולפמן או  

 בו.  מןמן ואו השואתרעה על מצב המיכל והתראה לפינוי הש ומערכת
 

 משאבות    07.30
 

 ש בכתב הכמויות בטרםטיים יהיו על פי הנדרהמשאבות על פי הסוגים הרלוונ
ושלבי הביצוע כמו כן על הקבלן להגיש תוכניות  לאישור המתכנן את נתוני המשאבות התקנתם על הקבלן להגיש

אבות.  התוכניות יכללו את כל משני ואחרי הפי הנדרש וכן תכנית צנרת ואביזרים לפ להתקנת יסודות למשאבות על
 . אבות וכן את סכמות הרכבתם לשאר הציוד שבחדרסת המשאבות בחדרי המשהאביזרים, הצנרת, פרי

 
 משאבות ביוב .   1
 

 ב שבתוך תחנת הסניקה הפרטית יהיו משאבות טבולות כדוגמת  משאבות הביו
 " LOWARAתוצרת " DOUBLE BOX  ,RF  50-21  DLGדגם 

שע"מ עם רגליים או  "XYLEM LOWARA "תוצרת   13155-65X.253.S61.400  גםת הניקוז ד משאבו
  הכולל ( PEDESTAL ) מהיר לחיבור בסיס עם יחדב התחנה בתוךה מהירה מתחתית הבור. שיורכבו לשליפ

  הצנרת. בפירוק  צורך ללא בקלות תהוהכנס הוצאתה לאפשר מנת על 316 מנירוסטה  הרמה ושרשרת מסילה
  פעילות מיליוןב יעמדו המגענים באתר המורכב הציוד לשאר זהה שיהיה כך המפקח החלטת לפי יהיה בלוח ודהצי

 לפחות. 10KA -ל יותאמו קצר זרמי AC3 במשטר
 

  ברזל. מיציקת והמאיץ המנוע גוף המשאבה, ףגו : המבנה חומרי
 חלד  -עשויות מפלדת אל מנירוסטה  החיזוק  וברגיי המשאבה ציר

 
 ות יהיו כדלקמן:אבמערכי המש נתוני

 מטר,   13ד מק"ש כנג  5בספיקה של תחנת שאיבה לביוב : תכלול משאבות  •

 ר,  מט 20מק"ש כנגד  30ות בספיקה של תחנת שאיבה לניקוז : תכלול משאב •
 

  במיסבים מצויד המנוע ציר  משולש. וכבכ להתנעת מתאים  IP 68  ואטימות הגנה בדרגת פאזי, תלת יהיה  המנוע

 . קרביד סיליקון  מסוג כפול מכני באטם תצויד אבהמשה טיפול לאל
ק על מנת למנוע את סתימת המשאבה  )קונטרבלוק( וצלחת ריסו cb ך מצוידת במאיץ שאבה תהיה על פי הצורהמ

 במקרה של כמות גדולה במיוחד של מוצקים או סיבים.
 

אינטגרלי עבור משאבה בודדת   ן כולל גגו IP-55ל ופיקוד למשאבות ממתכת מוגן מים המשאבה תסופק לוח חשמ
 .  hyd 1002 s ור זוג משאבות  יסופק  לוח חשמל דגם  ואילו עב  hyd 1001 s יסופק לוח חשמל דגם -

   טה וכן חיבור ללוח בקרת מבנה.החיבורים יהיו ללוח מלמ
 

 : הבאות  בהגנות מצוידת תהיה  המשאבה
  המנוע בין המפריד השמן באגן הנמצא  לחות גשר עם DI  תמערכ ידי על למנוע לחות חדירת כנגד נההג ( א)

   והמשאבה.
 המנוע.  ליפופי בין  המוכנסים  חום רגשי הכוללת TCS  מערכת ייד על מנוע חום הגנת ( ב)

 
 

 וד ופיק   חשמל   לוח 
 

 אטימות וברמת בתנור  ויקל אפוקסי  צבוע  מתכת במבנה   HYD1002S/LHG/DI-K/NR4 דגם  חשמל לוח

IP55.  דגם משאבות פעולת בבקר ומצויד לביוב טבולות משאבות זוג ל להפעי יועדמ  הלוח LHG  , נוזלים  גובה בקר 

 ,מנוע הגנות ,משאבה לכל וידנית מטיתאוטו להפעלה מפסקים ,ראשי זרם  קמפס , NR4 דגם  דיגיטלית תצוגה בעל
  לכל תקלה והתרעת לה פעו נוריות משאבה, לכל   DI  לחות רגש מודול , בהמשא לכל K  (KLIKSON )מנוע חום הגנת

 לחיבור מהדקים ופס חיצוני התראות ללוח לחיבור דים המיוע משאבה כל  של להותק לפעולה  יבשים מגעים ,משאבה
  המיועד מסוג  טבול   אלקטרוני לחץ רגש עם יסופק הלוח המשאבות. ולחיבור ראשית ההזנ לחיבור ,פיקוד אביזרי

 . ביוב בבור להתקנה
 , כולל גגון אינטגרלי.  IP- 55מים בדרגת אטימות  ן ממתכת מוג הלוחות יהיו .1

 היו מלמטה. ל הכניסות והיציאות יכ .2
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 ללוח  תא  נפרד עבור בקרת מבנה.  .3

 רת מתנע כוכב משולש, או מתנע אלקטרוני. , יותנעו בעז KW  10מנועים מעל   .4

 .קטורכב בפרוית הפיקוח, כך שיהיה זהה ליתר הציוד שיציוד המיתוג בלוח יהיה לפי החלט .5

 . AC  -3המגענים יעמדו במיליון פעולות במשטר  .6

 לפחות.  KA  10 -הקצר יותאמו ללא צוין אחרת, זרמי  באם .7

 טלציה, יועץ החשמל והפיקוח.וחות , יש לקבל אישור יועץ האינסלפני ייצור הל .8
 בקרת המבנה תטפל לפחות את הנתונים הבאים:  .9

a. קודה להפעלת והפסקת משאבות. פ 

b. עולה . משאבות בפ 

c. זרם יתר.  -ת בתקלה בומשא 

d.  טמפ' יתר במנוע. -משאבות בתקלה 

e. .פריצת מים למנוע 
 

    LHG המשאבות ר בק 
 

 אוטומטית תורנות החלפת , המשאבות  פעולת והפסקת הפעלה על אחראי יהיה  שמלהח לוח בתוך המותקן הבקר
 פעולה המחייב כבד ביו ב עומס  של במקרה או הראשונה במשאבה תקלה בעת  להלפעו שניה משאבה הכנסת ,ביניהן

 ומצב  סק הפ מצב ,אוטומטי מצב :משאבה לכל  מצבים שלשה בעל בורר במפסק צוידי הבקר  .יחדיו המשאבות שתי של
 .בלבד המשאבות לניסוי ומיועד קפיצי  יהיה הידני המצב .ידני
 פעם בכל הנדלקת "יהשנ משאבה" ונורית  תקין במצב שהבקר זמן כל הבהבתהמ "פועל בקר" נורית תהיינה הבקר על

    (:טיימרים) ןזמ ממסרי שני   יכלול  הבקר  .לפעולה נכנסת שניה שמשאבה
 של "רטט" למנוע כך ידי ועל עבודהל הראשונה המשאבה כניסת את השהותל המאפשר שניות 0-10 טיימר . א

   .מדי קרובות הפעלה נקודות שתי ותוקיימ במידה  להיגרם יכול אשר המשאבות
 .גבוה ביוב  עומס   של במקרה  התורנית המשאבה  לעזרת שניה משאבה לצרף המאפשר ותדק 0.2-5 ימרטי .ב

 
   NR4 הנוזל  גובה  בקר 

 
 יציאה בעל  טבול אלקטרוני גובה רגש באמצעות הנמדדות שונות הגוב  נקודות בארבע ממסרים להפעלת דיגיטלי בקר

4-20 MA  תצוגה ולוח  אחת כל הפעלה/הפסקה של ותכפול קודותנ בארבע יצויד  הבקר .הבור בתחתית מוקםהמ 

 המצב ואת בבור המים גובה את כתוב טקסט ובצורת שוטף באופן יראה תצוגהה לוח .הבקר בחזית יםהנמצא דיגיטלי
 (.מופסק או מופעל) מהמפסקים אחד כל של

  לוח אל  ובריח  והמשאבה המנוע בין   משאבה כל של השמן באגן תקןהמו הלחות רגש  – (DI) לחות חדירת הגנת

 . אזהרה  נורית הדלקת י"ע  תעשה התרעה . המנוע לכיוון המשאבה ציר רךד לחות חדירת על להתריע מנת על  החשמל
 במקרה  המשאבה את  וינתק  הלוח, אל יחובר משאבה כל  של   המנוע סלילי  בין מותקןה חום רגש – (K) מנוע חום הגנת

  .האזהר נורית וידליק יתר חימום של
 

 לוח ה  פעולת 
  המים  גובה בבקר מראש יתוכנתו ראש שונות גובה נקודות בארבע המים למפלס בהתאם תיקבע  המשאבות פעולת

   השנייה המשאבה .התורנית המשאבה תופעל מלמטה( )השנייה 2 לנקודה ומגיע  עולה המים מפלס שרכא :כדלקמן
 הבאות:  האפשרויות משלש באחת   לעבודה תיכנס
 מלמטה(.  )השלישית 3 לנקודה ומגיע תלולע ממשיך םהמי מפלס . א
  יורד. איננו המים לסומפ ארוך זמן  עובדת התורנית המשאבה אולם 3 נקודה אל הגיע לא ין עדי המים מפלס  .ב

   . לכיוון  ניתן היהי  הזמן משך
 בתקלה. נמצאת הראשונה המשאבה . ג

  הנוזל ומפלס במידה  ביותר(. ונהחתהת  )הנקודה 1 לנקודה מתחת הנוזל מפלס ירידת אם קר תופסק המשאבות פעולת
 יופעל הגלישה זמזם עה,ההתר נורית תידלק הגלישה, גובה את ומסמנת ההעליונ הנקודה שהיא  4 לנקודה עד יעלה
   חיצוני. התרעה לצופר המחובר בלוח למהדק מתח ויכנס 

 
 וכיוון  הפעלה 
 .הלוח יצרן באחריות בשטח יעשו  ואחזקה לעותפ הוראות כולל המערכת ומסירת הגובה בקר  כיוון, ראשונית הפעלה

 
 ידה ותשלום אופני מד 

 
ם הדרישות המפורטות  ל ההוצאות הישירות והעקיפות לקיוחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה כוללים את כמחירי הי

 ים.טיתוכניות פרבי הכמויות ובתוכניות המפורטות לרבות בחוזה, במפרט הטכני הכללי, המפרט הטכני המיוחד , כת
 

  מימון הזמנה, העמסה, פריקה, אחסון, שמירה, הובלה, אספקה, העברה,המחירים שניתנים על ידי הקבלן כוללים הוצאות 
בטיחות.   בגין השכרת ציוד עזר, תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד בדרישות ה התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוות

ל הוצאות ישירות  מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים ומיסים נוספים כול ה,ח, מסי קניכן, הוצאות בגין מיסוי, ביטו
ם ורשימות ציוד לאישור על כל  אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטיפות על המפורט ובגין הוצאות הנובעות משלבי ועקי

 פרטיו. 
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אין הוא יכול לבוא   תוולאחר חתימרים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה על הקבלן לשים לב בעת קביעת המחי

 .עילה שלו לכך היא אי הבנתו בפסקה הרלוונטיתהרשום בחוזה גם אם ה בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר
 

 לעיל עד להתקנת המוצר, הפעלתו כיוונו במחירי המוצר נכלל כל המתואר 
 ן לרבות תיקונים והפעלת סוכנים והרצת המוצר עד לאישור וקבלת המתק

 ם וכו'.טכנאי
 
 רי היחידה כוללים את כל עבודות העזר כגון: חימ
 

 ומר והכרת הבנין.אימות מידות לימוד החתאום,   .1
קירות או ריצפות עם חומר מתאים ם, שרוולים, ומעברים איטומי אש בחציבה, חפירה, קדיחת חורי .2

 ת חומר מילוי מצעים וחומרי בנין.( והחזרת המצב לקדמותו לרבוKBS)כדוגמאת 
ים לתליה, חיבור  ום וחומרי בנין המשמשטרוקציות, מתלים זיזים חיתוכים חיבורים, חומרי איטנסי תליה, קומתקנ .3

 וכל הנדרש בכדי לקבל עבודה נקיה. יקון ומילוי חללים פתחים שרוולים והתקנת הציוד והצנרת וכן ת
 שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוי.  כלים מתקנים פלטפורמות עבודות גידור,  .4
 כות קיימות. ערהתחברות למ .5
קנה לאביזרים ומשאבות מספקים ויצרנים,  אינסטלציה, אישורי התאישורי מעבדות מוסמכות להתקנת מערכות   .6

 נה של תשתיות . י רשויות לרבת אישורי עבודה להתקתאומ
   לכך. לרבות השקעת שעות שרטוט ומדידה.  כולל פלוטים ומדיה מגנטית הדרושה AS MADEביצוע תוכניות  .7

עקיפות וישירות חדרי משאבות, הוצאות ות הנדרשות לביצוע כגון בסיסי משאבות סכמות צנרת וניביצוע תכ
 לכך.
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 ל מתקני חשמ   – 08פרק  
 

 מוקדמות    -  00פרק 
 יהודה למשרדים ומסחר  מערכת חשמל ומתח נמוך למבנה חדש באבן –חס לביצוע חשמל יר / חוזה זה מתיהצעת מחי

 
 

 ל מכרז/חוזה זה ש אור העבודהתי       00.01
 באותין היתר את העבודות ההעבודות של מכרז/חוזה זה כוללות ב 

 
 ולפי המפורט לגופי התאורה במפרט יבור גופי תאורה כמפורט בתוכנית אספקה, הרכבה , התקנה וח     –00.01.1

 
 ותאורה כמפורט בתוכניות בצוע נקודות חשמל לשקעים     –00.01.2

 

   -בה , התקנה וחיבור חשמלי של גופי תאורת חרוםרכאספקה, ה      –00.01.3
 

 ה וחיבור חשמלי של  לוחות חשמל. אספקה, הנח      –00.01.4
 

 כמפורט בחוק החשמל.   ביצוע מערכת הארקה והארקת יסוד    –00.01.5
 

 , משאבות ויחידות מיזוג אויר . בצוע קווי הזנה ללוחות חשמל המשניים     –00.01.6
 

 עם סיום מערכת החשמל .   3X315Aחשמל ת בקורת חבר  העברת -00.01.7

 
 וכיבוי אוטומטי בלוחות חשמל ילוי אש ועשן משולבת בצוע מערכת ג -00.01.8

 
 חרום משולבת. מערכת כריזת  -00.01.9

 
 התקנים הישראלי למערכת גילוי אש ועשן ומערכת כריזת חרום. העברת בקורת מכון  -00.01.10

 
 ים לפי דרישות יועץ בטיחות. בצוע פנל כבא -00.01.11

 
 בנה המרום על גג  גנרטור ח -00.01.12

 
 

 תכניות אינפורמטיביות למכרז    00.02
 פים תוכניות של חשמל.מצור א. 
 

 חומרים ומלאכות  00.03
 

 הגדרה  א. 
ד להיות חלק מהמבנה: חומרים, מוצרים מוגמרים, מוגמרים  ם כל מה שהובא למקום המבנה ומיועחומרים ה

ומרים שאספקתם הובטחה ושולמה  ח  ', גם אותםרים, וכן מתקנים, מערכות, אביזרים וכדלמחצה ובלתי מוגמ
 ערבות. מפרעה על חשבונם כנגד

 
 רים והמלאכות טיב החומ  ב.
ספיקות. הוא מתחייב שהמלאכה שתעשה  ם מהמין המשובח ביותר ובכמויות מהקבלן ישתמש אך ורק בחומרי ( 1

 יותר. בביצוע המבנה תהיה בעלת רמה משובחת ב
פי דרישת   לגבי מקורות ו/או יצרני חומרים שונים וכן לספק על וטהמפקח פיר הקבלן חייב לספק על פי דרישת ( 2

 שר לטיב החומרים. רים מתאימים של היצרן ו/או מכון בדיקות מאוהמפקח אישו
האמורים.   יתאימו בתכונותיהם לתקנים  -יהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי חומרים שלגב ( 3

 נים הזרים שיצוינו במסמכי החוזה. תקהחומרים ל בהעדר תקנים ישראלים יותאמו
 לתקנים הזרים שיצויינו באחד ממסכי החוזה. ם יתאימו בתכונותיהם חומרים מיובאי ( 4
הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס   -המפקח  הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור ( 5

אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב ם י בשום פניותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כלטיב א
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ור מאושר, אם אין אותם  אפשרות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקמובאים מאותו מקור. ההחומרים ה
 אימים לצרכי העבודה. חומרים מת 

ח  בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפק עם תחילת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש
ומרים לצרכי להגיש דגימות מאותם חקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהתאם, ויחד עם זאת מ אישור על

 בדיקה.
 

 ערך( מוצר שווה תכונות )  ג. 
 ם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, בציון בכל מקום שמצוין במכרז זה ש

 מפקח. ה נות באישור, רשאי הקבלן להציע מוצר אחר שווה תכוההערה "או שווה תכונות"
 המכרז. מר כפי שנקבע במסמכי לגבי מוצרים אחרים, יש לספק את המוצר או החו

ו התייחס הקבלן למוצר המוצג  המוזכר בכתב הכמויות, רואים כאילבהעדר ציון חומר שווה תכונות לחומר 
 במכרז/חוזה זה. 

 
 החלפת חומרים או מוצרים  ה. 

שפורט במסמכי החוזה, יגיש פרטי החומר או המוצר  י או מוצר כפבמידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר 
 קח.למפ

 השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:   המזמין רשאי לאשר
 או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע בחוזה. מר או המוצר החדש הינו שווה ערך  החו ( 1
ו הארכת לוח הזמנים אף  א/פת כספית ולא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוס החלפת החומר או המוצר ( 2

 על החומר או המוצר שסוכם עליו בחוזה. ה באיכותו ותכונותיו אם החומר או המוצר החדש עול 
ים אלה אף אם יחולו התנאים לעיל, והאישור מותנה בשיקול קרה אין המפקח מתחייב לאשר שינויבכל מ

 המפקח. דעתו הבלעדי של  
 
 אספקת חומרים  ו.

הכרוכות בהבאת   יזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה ויתר הפעולותארת פעולות ה הקבלן יבצע א
. אחסנת  הומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיאים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהחומר

 ל, או להפרעה כלשהי. החומרים תמנע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רג
 
 ים ות של חומר בדיקות מוקדמ  ז. 

יב החומרים, ויקבל  דה מאושרת, בדיקות לטסמוך למועד אספקת חומרים יבצע הקבלן, באמצעות מעב 
 החומרים לדרישות במסמכי החוזה. מהמהנדס אישור על התאמת  

 ו.בדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים ואמינות המקור ממנו הם יסופקה
תיהם, בהתחשב בכמויות החומרים ובתיפקוד שלהם  יוות ואת כמוהמפקח יקבע את היקף הבדיקות המוקדמ

לן על הבדיקות המוקדמות, עד  במקור חומרים שכבר אושרו לביצוע, יחזור הקב. בכל מקרה של שינוי במבנה
 ור החומרים. לאיש

 קבלן.יחולו על ה -ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרים לדרישות  
 
 

 דוגמאות חומרים ומלאכות  ח.
או בביצוע  או בטרם יחל בייצורם י דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין אותםלפבלן יספק, הק

 במפעל או במקום המבנה. 
 

ו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה  ת שאושרו לביצוע ע"י המפקח יישמרהדוגמאו
 ולעבודות שבוצעו. לחומרים שסופקו

 
המתאים של כתב    ד' הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיףוכטע נסיוני בכל מקרה שחומר, ק

המלאכה )מלאכת    לביצוע. מחיר דוגמה של חומר ללא ות, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופיתהכמוי
 אין מחיר בכתב הכמויות.   ההרכבה, ההתקנה וכד'( ייחשב כמחיר הקטלוגי של היצרן, אם

 
 חריות תעודות א  ט.

החומרים שלגביהם קיימת  ואנים, עבור כל אותם  לן למסור תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבקבעל ה
ם היתה דרישה כזו באחד ממסכי החוזה, מרות שאין סירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אחובה על פי דין של מ

 ין.לגביהם חובה כזו על פי ד
 
 כו' קטלוגים, רשימות חלקי חילוף ו  י.
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של מערכות  ת הפעלה, חומר הדרכה בודה יגיש הקבלן למהנדס קטלוגים של החומרים, הוראוהעבסיום 
 קן. ן ורשימות חלקי חילוף לציוד שהותומתקנים במבנה, רשימות ציוד מותק

שעות,   4לפחות   –דרכה הקבלן ידריך את סגל האחזקה של הרשות באשר לדרך הפעלת המתקן. משך הה
 במספר מחזורים. 

 
 ת עדות יו תכנ  00.04

ודות והמערכות, וימסור אותן למפקח  ת שלאחר ביצוע של העבהקבלן יכין בגמר העבודה במדיה מגנטית תכניו
-יו באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ויהיו חתומות עללה הסופית של העבודה. התכניות יהלפני הקב

מתקן היא תנאי לקבלת העבודה. לא  ר תכניות וספהכל בהתאם להחלטת המפקח. מסירת ה  -לן ידי מהנדס הקב
חירי היחידה של  בור ספר המתקן. על הקבלן לכלול הוצאה זו במעבור תכניות אלה או עתשולם תוספת מחיר 

 מכרז/חוזה זה. 
המפורט בנספח ב' במפרט  בלן יספק דיסקטים, אורגינל וחמישה עותקים של התכניות יחד עם ספר המתקן  הק

 הטכני המיוחד. 
 

 התקנת מערכות בהתאם לדרישת שירותי הכבאות   ור איש  .0500
וראות המפקח לשירותי כולל נוסח האישור שעל הקבלן לספק, בהתאם להמסמך זה קיים נספח ה בסוף א. 

 הכבאות. 
 ת העבודה ע"י המפקח. הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים הינה תנאי מוקדם לקבל ב.
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 לביצוע מתקני חשמל ותקשורת ד  טכני מיוח   מפרט 
 
 חשמל קבלן     -תנאים חוזיים   .1

 לנים, כמפורט במשרד העבודה להיקף פרויקטים.רישום בפנקס הקב •

 ..  ISO9000תעודת הסמכה לתקן איכות  •

 מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות בעל רשיון חשמלאי מהנדס  •
 
 כללי . 2

מפרט הכללי שמספריהם מצויינים בסוגריים, כאשר לא  ב יפים דומיםפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעהסעי
 ההתיחסות הינה כוללת.  ופיע מספר בסוגריים, מ
 
 המפרט . 3

משנת    08, פרק  מוקדמות  -תנאים כללים   - 00לעבודות בניה לרבות פרק ני בהצעה זו מתייחס למפרט הכללי המפרט הטכ
הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים   יתעדה הממשלתהמתיחס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוו ,2015

י צא סתירה כל שהיא בין המפרט הכלללק בלתי נפרד מהצעת מחיר זה, ובכל מקום שתמים המובאים בהמשך, כח הסעיפ
 לסעיפים כתב הכמויות ואין להתחשב בסעיפים הסותרים שבמפרט הכללי.  

 
 מוסמכת כגון:   ותוכד' של רשודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים עב

 תבוצענה לדרישות, תקנות  אלו.  שות חוק החשמל  וכד' חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרי
 

 וביצוע  תיאום  .  4
 ום מלא עם המפקח בשטח.  כל העבודות תבוצענה בתיא

 
ע הפרעה  נוזאת כדי למשלב ושלב בביצוע העבודה יתואם איתו ו אין להתחיל את העבודה לא תיאום מוקדם עימו. כל

 לשאר קבלני המשנה.  
 

י אדם ו/או לרכוש תהייה  העבודה ובאתר הבניה. כל נזק ו/או פגיעה בבני בטיחות מלאים בזמן  על הקבלן לדאוג לאמצע
 הבלעדית של קבלן החשמל. באחריותו

 

 מהלך הביצוע   ..5
כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד    ן.ח של המזמייו בבנין מראש עם המזמין באמצעות המפקעל הקבלן לתאם את כל עבודות 

 .  ברציפות או לא ברציפותולבצע את העבודה  שידרשו על ידי המפקח כל צוות וכמות אנשים
דה ת עבודתו, ולהשאיר   את השטח נקי מכל פסולת. כמו כן ידוע לקבלן כי העבובכל יום על הקבלן לפנות כל שאריו

 תתבצע בשלבים בהתאם לדרישות המפקח. 
 

 סופית של מתקן החשמל ה  בדיק .  6
מר העבודה ע"י  זמן על ידי קבלן החשמל ועל חשבונו ואישור גשיו יקורת מהנדס בודקב גמר העבודה יהיה לאחר העברת 

 המזמין והמתכנן.  
 
   טיב הביצוע.  7

ים  שאפקח יהיו רק פועלים מקצועיים מעולים. המהנדס והמהמתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ור
 ם בטיב הביצוע.  במקרה שימצאו ליקויי לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את השיפורים

 
 תוכניות .  8

 ינן מהוות תוכניות לבצוע. זה התוכניות הינן למכרז בלבד וא  למכרז / חוזה
 
   טיב החומרים והציוד. 9

המתכנן ו/או הזמין    אושרים על ידימ מסוג מעולהשישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים כל החומרים והציוד 
   י י מכון התקנים הישראל ומטיפוס מאושר ע" 

 
שתמש לגבי הפריט הנזכר בתוצרת של  ן החומרים או הציוד, על הקבלן להצויין בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצר

בכתב מהמפקח או  ר יקבל אישו ות ציוד, מלאי לחלפים וכו', אלא אם כןהיצרן הנדרש בלבד וזאת מטעמים של אחיד
 ל יצרן אחר.  מהמתכנן לשימוש בחומרים או בציוד ש
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   ברגים וקונסטרוקציות ברזל.   10
קציות הברזל המותקנים באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים ים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוכל הברגים, האומ

 ה והתקנתם תאושר.  יד ום וזאת במם קדמיום פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניאו מצופי
 

   בליםחיזוק והגנה על צנורות וכ .  11
מגולבן בניגוד   20/20קוב כי אם מפרופיל נקוב במידות נורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נחיזוק משותף לצ

ת הרמה  יועם יד  080113ידי פח מגולבן בניגוד לאמור כבסעיף . הגנת צינורות וכבלים תבוצע על 080112לאמור בסעיף 
 מצופות בניקל.  

 יים של יצרן התעלות.  יזוקי כבלים אוריגינלבתעלות פי. וי. סי יותקנו ח
 

   מהלך קוים.  12
א  האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולהקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר כל 

 רים.  לתא יהיו מאומחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו ל
 

 כבלים ומוליכים לחשמל .  13

 . N2XYלים מטיפוס ת במפורש יהיו כל הכבפרט אם נדרש אחר
 

 סולמות כבלים .  14
 ק"ג למ"א.  50שיאת כבלים במשקל כולל של ות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנסולמ

 
יות מהתקרה וע"י מוטות  תלרך קירות ו קונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאולסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מ

 ם רחוק מהקירות.  הברגה מגולבנים כשהם מותקני
 

 מ"מ   85גובה    -תעלות פח מחורצות  .   15

בע"מ "  יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם. הגילוון יבוצע רק  פח מחורצות כדוגמת "מולק לפידות תעלות  
 יתוכים.  לאחר ביצוע הר 

 בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים אוריגינליים.   וגבוצעו בדירפניות ושינוי מפלס  בתעלות י
ם מגולבנים  ם לאורך קירות/תקרה על ידי התקנימותקני חם-זרועות תמיכה מודולריות בגילוון להתקנת התעלות יותקנו

 מטר.   1במרווחים מירביים של יותקנו  זרועות תמיכה מודולריותכשהם מותקנים רחוק מהקירות.  
 

 מ"מ   300/85לות מחורצות לחשמל במידות  תע  -בפרויקט  יותקנו  
 מ"מ   300/85מערכת תקשורת ומתח נמוך תעלות מחורצות ל  -קט  יותקנו בפרוי 

 
 גשי כבלי חשמל מפח מ . 16

אוורור. התעלות תהיינה   תוצרת "לירד" עם פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ וחריציהמגשים יהיו מ
 מיקרון לפחות.  50נים ובחוץ בעובי של בפן אבץ חום מצופות בגיליו
מעלות בשום מקרה, ויבוצעו  90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45ם יהיו בדירוג של זויות ושינויי המפלסיכל הפניות, ה

 גירונג.  ב
 

 בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל.  
 

 נפילה.  ס"מ לחיזוק הכבילים בפני 40נקובים כל  Zן פורפילי וכיותקנו בת קומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית,במ
 

 יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות. למגשים אלו
 

 פפים פעמיים. כל התעלות תצויידנה במכסים מכו
 

גובה משני  בוצעו בדפנותיהם חריצים אובליים לכל הבכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים י
בלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים  א וזאת לאפשר יציאת כס"מ כ"  3ס"מ זה מזה וברוחב של  30דדים במרחקים של  הצ

 קרה.  ולחלל הת
 

 אאוט" לשימוש עתידי.   -לכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוקהחריצים לא יהיו פתוחים מ
 

 אות הסתעפות קופס .  17
 התאורה  י מודות לגופיותקנו קופסאות הסתעפות צ
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ים על מסילה. כמות המהדקים בקופסאות יהיה  יותקנו מהדקים קפיצי הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתוכן
 ד של המהדק יהיה רק גיד אחד והגישורים יהיו פנימיים. תאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צמ
 

 פי תאורה כבה, התקנה , חיבור חשמלי ומכני של גו אספקת , הר .  18
 גופי התאורה. ל הקבלן להציג דוגמאות למזמין ולמתכנן לפני הרכבת ע   .1

 
 ישראלי   מושלמים ומלאים של מכון התקנים ה יהיו בעלי אישורים  התאורה על כל מרכיביהם  גופי   .2

 
 פורט בהמשך. הקבלן יספק דוגמא לאתר כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים כמ   .3

 
 רה.   יש להציג למתכנן לפני הזמנת גופי התאורה. אוחישובי הת ספק גופי התאורה יבצע    .4

 
ר, מבנה  גוף תאורה, ציוד הדלקה  ה שהספק ייבא בחלקים של גופי תאורה )רפלקטולא יאושרו גופי תאור    .5

 וכד'(, ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.
 

 ממירי חרום.ט נויים, למעגמרת ואין מתבצעים בהם תוספות ו/או שיהמוצרים מיובאים לארץ בצורתם המו  .6
 

מתייחסת למבנה גוף התאורה ומחייבת את    לכל הפחות, אחריות זושנים  5אחריות בגין המוצר לתקופה של  .7
 לדאוג לחלקי חילוף.  הספק

 שבועות מיום קבלת דרישה בפקס ע"י המזמין. 3ק חלקי חילוף עד על הספק לספ
 

 : מסמכים נדרשים, אותם יש לספק למתכנן   פירוט       .8
 

I.          ת. טלוג ומפרטים טכניים של כל הציוד המוצע, כולל נורוק 
 

II. 9000ות אישור לאבטחת איכ  ISO  .של היצרן 
 

III.  ועקומות בהיקות של גופי התאורה. עקומות פוטומטריות 
 

IV. .נצילות אורית כוללת 
 

V. ם כיביו והתאמתו לתקנים ישראלים רלבנטייאישור מכון התקנים הישראלי לגוף התאורה על כל מר– 
 טני לכל גוף תאורה. פראישור 

 
 

אישור מכון התקנים        20ת"י  -י התקן  לאה והתאמתה לכל סעיפ על הקבלן לספק תעודת בדיקה מ 
 : ורט להלןכמפ 

 
 תעודת בדיקה מס' ............................                            

 
  1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף   

 
 סעיף

ב
ת
ק
 ן

 רשת נדהתכונה ה
 ותקציר הדרישה 

 התאמה 

ל
ת
ק
 ן

 מתאים  לליותהוראות בדיקה כ 1.2
 מתאים  ן נורותמיו 1.4
 מתאים  סימון  1.5
 מתאים  מבנה 1.6
 מתאים  אוירמרחקי זחילה ומרווחי   1.7
 מתאים  אמצעי הארקה  1.8
 מתאים  הדקים  1.9



 

142 
 

 מתאים  וחיצוני תיול פנימי  1.10
 מתאים  מלי הגנה מפני הלם חש 1.11
 מתאים  בדיקות קיום ועליית טמפרטורה  1.12
 מתאים  ות באבק ובלחות עמיד 1.13
 ם מתאי התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי 1.14
 מתאים  ותעמידות בחום, באש ובנתיב 1.15

 
 התקן  הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות           

 
 אתה. וצ מיום ה   נים ש   4יהיה    -בדיקה מלאה    -  תוקף התעודה              

 
 שם הספק בישראל )שם    ופרטים(   : שם היצרן )חו"ל ( + מדבקות הכוללות   -  הכוונה בסימון             

 
 
   –חרום  תאורת  .  9

 רט בחוק הבניה.עוצמת התאורה תהייה כמפו 9.1
   

דקות. להתקנה על תקרה, כולל:  180  לומן וזמן הארה 300יהיה בעל תפוקה של  גוף תאורת חרום 9.2

י  ר מכון התקנים הישראל, מבדק תקינות אינטגראלי ואישו3.6V 2200mAhל מיטל יקלה נטענת נסול
 ,  2.22חלק  20לתקן 

      
ס"מ .   להתקנה על קיר   , כבה מאליו,   15גובה אותיות .    "חרום עם שלט חירום "צלמית  גוף תאורת    9.3

או ללא חץ, חד צדדי,   חץל קיר, עם , להתקנה על תקרה או להתקנה עLEDבוסס מואר דו תכליתי מ

, מבדק תקינות  3.6V 2200mAhטל סוללה נטענת ניקל מי בהתאם לדרישות המזמין, כולל:
  20ס"מ לפחות, מתאים לדרישות ת"י   20בה צלמית דקות. גו  180שך זמן הארה בחירום אינטגראלי. מ

 . 2.22חלק 
 ל לוחות החשמ  .10

עשויים מקונסטרוקצית פרופילים מפח דקופירט  יםים מודולרילוח החשמל יהיה מיוצר מתאים תעשיתי 
מיקרון.  80לפחות  ע בצביעה אלקטרוסטטית, עובי כל השכבות יהיהמ"מ. הלוח יצב 2.0של בעובי 

 במלואה מבפנים ומבחוץ.הצביעה תיעשה 
לפי תקן תקנים שחייב להוכיח שמבצע את העבודות הלוח יבוצע אצל יצרן אשר נמצא תחת השגחת מכון ה  

ISO 9000  .ומאושר כיצרן לוחות ע"י המזמין 
 

)נדרש לספק תעודה    בעל אישור בר תוקף של מכון התקנים הישראלי   אצל יצרן לוחות חשמל   הלוח יבוצע 
ר כיצרן  ומאוש"  2חלק    61439:" הוסמך כמפעל לייצור לוחות חשמל  , תקן ישראלי     עם מספר היתר( 

 לוחות ע"י המזמין/המתכנן 
 

ירי מדידה,  צרת זהה )לדוגמא: מכשמתכונת אחידה כפי שצוין לעיל יותקן בו אביזרים מתוי ח ייוצר לפהלו
הנהוגים אצל המזמין, כמצוין  ל וצורת הרכבה ובהתאם לסטנדרטים מאמ"תים ומפסיקי זרם(  מסוג גוד

 חזית ובנוסף לדלתות פנלים פח פנימיים.בתכניות ובכתב הכמויות.  הלוח יצויד בדלת ב
 

 לתוספת ציוד בעתיד.  30%יכיל רזרבת מקום של  וחמבנה הל 
 

שת לברגים מאחורנית לשם  לבד התקנת הציוד תהיה כזו שלא יהיה צורך לגחות עם גישה מהחזית בבלו 
 הרכבתם והיא תהיה ללא כל קושי.פירוקם ו

 
יצות  מח יהיו  רית. ים פנימיים ודלתות בחזית הקדמית והאחומבנה הלוח הראשי יהיה בעל תאים עם פנל 

 .  יעת מעבר אשהפרדה מפח בין התאים לכל גובה ורוחב הלוח למנ 
ם קבועים במבנה שבויים בפנל ואומי-ברגים חופשייםהפנלים הפנימיים למבנה הנ"ל יהיה באמצעות  חיזוק 

 הלוח.
  
מסגרת התא  פות פוליקרבונט )בלתי דליק( מחוזקות למאחורי הדלתות  שבחזית האחורית יהיה פלטות שקו 

 ומי פרפר וממוספרות להקלת התאמה וההרכבה. בא
 

 שלושה איזורים: תאי הלוחות יחולקו ל כעקרון 
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 בירה וציוד המדידה. עבור פסי הצ - תא עליון   א. 
 עבור ציוד ההגנה והניתוק.  - תא אמצעי   ב.
 ד, מהדקים וכו'(. עבור ציוד העזר )שנאי פיקו - תא תחתון   ג. 
 

 . ותהרמה מתברגללוחות יהיו טבעות 
יתנים לפירוק. וכן יאפשרו פנלים הצדדיים יהיו נמבני הלוחות יבוצעו באופן שניתן יהיה להאריכם וה

תא ותא יש להכין בגג פתח עם מכסה מתפרק מתיזי גז כיבוי בגג הלוחות. בכל התקנת גלאי עשן ו

200X200  .מ"מ 
 

 לת היציבות.גדהלוחות לה   מסיבי ברזל מקצועי בתחתית  U10פרופיל  הלוחות כוללים גם
להארכה, חתך פסי הצבירה בפזות   אלקטרוליסטית, ניתניםפסי הצבירה יהיו בלתי צבועים, מנחושת 

 שווים. ובאפס יהיו 
 ירה מבודדים, "מסרקים". מאז"ים יחווטו ע"י פסי צב

 
 דקים מודבקים. בחזית הלוח תותקן דיאגרמת מימוק מפסים פלסטיים
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 ציוד בלוחות החשמל  
 החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן:  ותהציוד בלוח

 
 אמפר  1250ל  ומטי )מאמ"ת( עד וכול מפסיק חצי אוט  . 1

או שניידר,  ABBמתוצרת   MOULDED CASEיהיו מסוג  מפסיקים חצי אוטומטיים בלוחות 

. כמו 40וון, יתאימו לטמפ' סביבה של ויהיו בעלי יתרות זרם תרמיות ומגנטיות ניתנות לכאו ש"ע  
 .וולט 400ק"א  50מטרי ידיות מצמד . מגעי עזר לכולם. הם יהיו לזרם קצר סים כן יכללו ג

 
ת הלוח. ההגנות  תקע לחיבור מגעי הפיקוד למערכו-עלמאמת"ים נשלפים יותקנו כבל פיקוד + שק 

 . IEC 947הדרושות תקבענה בנפרד. המאמת"ים והתקנתם, יתאימו לתקן 
 

 מא"זים  . 2
 ם זעירים(. )מפסקים אוטומטיי 

 

 898IEC"א לפי תקן ק 10בעלי כושר ניתוק המאזים יהיו  ABBמא"זים יהיו מתוצרת שניידר  או   
מ"מ לפזה ויהיו ניתנים  17.5 לפי דרישה ובעלי רוחב מודולרי של .D.K  B .C, אופיינים  

 רת תוספת כספית עבורם.לגישור, להוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תמו
 
 ו מגנטיים מתנעים תרמ  . 3

מותאמות   עלי יתרות זרם תרמיות. הם יהיו בABBמתנעים הנ"ל יהיו תוצרת שניידר  או ה 
 למנועים שבמציאות. 

וולט וכן סידור  380לי חוסר מתח דו פזיים יותקנו כמפורט בכתב הכמויות סלי למנעי מנועים 
 לנעילה במצב מופסק. 

 
 ם בעומס מפסקי  . 4

ללא הגנות מתוצרת זהה למאמת"ים. מפסקים  יםיהיו מאמ"תאמפר   63X3מפסקים בעומס מעל  

 תוצרת ק"מ.  P3פקט תוצרת ברטר או  אמפר יהיו מסוג  63X3בעומס עד 
 
 ים ומתנעים מגענ  . 5

 AC3. הם יהיו בעלי אופיין  ABBטלמכניק, או קלוקנר מילר או שילה או מגענים יהיו מתוצרת  
 ווגו לפי הספק המנוע בקוו"ט. יסת הדרושה ומיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמו 3 -ל
 ציאלית ניתנות לכוון.וסף: יתרות זרם דיפרנהמתנעים יכללו גם בנ 

 
 תקע -ממסרי פיקוד שקע  . 6

מגעים   3ו איזומי ומחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים, הממסרים יהיו מתוצרת רלקו א 
 ן פעולה. יוודגלון לצ אמפר  10 -ור לסימולציה ידנית, מגעים למחליפים, סיד

 
 ממסרי זרם פחת לאדמה  . 7

 בלבד.   Aדגם מ"א   30"זים ויהיו בעלי רגישות תוצרת זהה לתוצרת המא הממסרים יהיו מ  
 
 מפסקי פקט לפיקוד  . 8

 חרוטות.. מחירם כולל גם: ידיות מצמד ורוזטות ABBאו   GEיהיו מתוצרת שניידר  או המפסקים  

 ( HRCנתיכי כ.נ.ג. ) . 9
  מחירם ויהיו בעלי תאימטיפוס מנתק נתיכים עם ידית שליפה משותפת הכלולה בו כ.נ.ג. יהינתיכי 

 כיבוי קשת, מתוצרת לינדר או ז'אן מילר. 
 
 שעוני מיתוג  . 01

ה  פרוגרמה כפולה" ויכללו רזרבה מכנית לשעונים מכניים ורזרב  theben top" 172 שעון כדוגמת  
 שעות לפחות.  100  -תהיה לחשמלית לשעונים אלקטרוניים, הרזרבה 

נים שבועיים יהיו בעלי רזולוציה של דרגות לדרגה ושעו 15 שעונים יומיים יהיו בעלי רזולוציה של 
 לכל היותר.  שעה  1.5

 
 לחצנים  . 11
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ר או ומתוצרת קלוקנר מיל IP55מ"מ בעלי דרגת אטימות  22.5יהיו עגולים בקוטר  לחצנים 
אמפר. הדקי החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים  10היו לזרם טלמכניק או ברטר. מגעי הלחצנים י

 ישת התקן האירופאי. לפי דר
 

 מנורות סימון  . 12
. נורות סימון על   עם נורות לד טוול 250מ"מ למתח  22.5לות בקוטר מנורות סימון תהיינה עגו 

 לד בלבד. מסילה תהיינה מודולריות ומטיפוס מולטי 
ות ללא תוספת מחיר. המנורות תהיינה מתוצרת קלוקנר יפשונים של כליעודים שונים יקבעו צבעים  

 דרישת התקן האירופאי. רטר. הדקי חיבור המנורות יהיו משוקעים לפי מילר או טלמכניק או ב
 

 שיפור כפל הספק קבלי   . 13
הרץ, בעלי    50לת פזיים, לתדירות  וולט שלוב, ת 460קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה  

 וח.נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי החיבור לל עםם נמוכים, הפסדי
 

 תר מגיני מתח י  . 14
וולט.  1000בדיקה  וולט למתח 280יו למתח עבודה פזי מגיני מתח יתר בלוחות להתקנה פנימית יה 

 ק"א. עם אינדיקציה על פעולת ההגנה.  10זרם פריקה  

 
 תיאום הגנות          . 15   

מתקן ת ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות בהגנות    שבטוקומות מפורעל הקבלן לספק ע 
נמוך. וזאת עפ"י   נתוני הציוד ק"ו( וכלה במפסקים בצד החלוקה במתח  22וה )החל בצד מתח הגב

 הותקן.ש
 

 מערכת שפור כופל הספק.       .  16
 

 (  CIRCUTORתוצרת חברת מ  CS)כדוגמת    460Vקבלים למתח 

של    הספק המפורט בתוכנית הלוח. כשההספק הרצוי נמדד מתח ב  460Vדה של קבלים למתח עבו

400V  של לפחות מסוגל לעבוד כאשר התנאים קשים ובטמפרטורה  הקבל יהיהC ° 50 הקבל ,
 ממתח העבודה.  1.1ן הגנה ל"כשל שקט" במידה ומתח הקבל עולה על יכלול התק

 

  VDE-560בהתאם        לתקן ם ים ומאושריל הספק להוכיח שהקבלים המסופקים מיוצרתקנים: ע

 . ISO-9001רן מאושר ע"פ , וכי היצIEC-831ובתקן 
 

 . 400Vמינלי של ההספק הנקוב הינו ההספק המחושב במתח נו

 . C ° 50ם תעשייתיים קשים ובטמפרטורה של הקבל יעמוד בתנאי
 

 ם ווסת קבלי                   

 רת חב'  וצ מת COMPUTER 8dווסת לשיפור מקדם ההספק כדוגמת 

CIRCUTOR  יציאות. 8, הכולל 
 

 אות את הנתונים הבאים: בתצוגת הווסת ניתן לר             

 לכל דרגה(  LEDם )מספר הקבלים המחוברי .1

2. LED ס קיבולי המציין עומ 

3. LED  המציין עומס השראתי 

  COS -מצב ה  .4

 הרמוניות גבוה  מראה מצב התראה עקב ערך .5
 המכשיר ל אה כללית שמראה מצב של יציאת התר  .6

 
 ת הזמן בעת הוצאת     הקבלים.זמן כניסת הקבלים וא  הווסת יאפשר לתכנת את משך                 

 

מו כן מודד ומציג את העיוות ההרמוני של גל  , וכTRUE RMS –את כל המדידות ב  המכשיר מבצע

סף יכלול  נוהקבלים. ב של ערך גבוה מהמכון ניתוק אוטומטי של של הזרם(, ובמקרה %THDהזרם )
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גבוה ו    %THDמאולץ בגלל מקרה של ניתוק קבלים הווסת יציאת התראה נוספת הניתנת לתכנות ב

PF  .נמוך מהרצוי 
 

 ממשנה הזרם ניתן לתיקון ע"י תוכנה ולא צורך בשינוי החיווט.במקרה של חיבור שגוי של החיווט 
 

 . 45-65HZה מסוגל לעבוד בתדר של המכשיר יהי
 

 המכשיר: ל י העבודה שמשטר
1,1,1,1 
1,2,2,2 
1,2,4,4 
1,2,4,8 
1,1,2,2 

 
 תקנים:

 IEC605, IEC414, UL94וד בתקנים הבאים: על הציוד לעמ
 

למחשב לקריאה / לשינוי הערכים במכשיר. יש לדרוש  לק מהדגמים ישנה אופציה לתקשורת בח

 (.  RS-485או     RS-232במפורש ) תקשורת 
 
 ק לוח שיפור כפל הספ    
 

 הרץ.   50וולט,  460היה בהספק עיוור מירבי כמפורט בתכנית, י הלוח א. 
 

 , קבלים בפועל. דרגות של הספק קבלים כ"א כמפורט בתכנית 6ל הלוח יכלו ב.
 קבלים עצמם יהיו בעלי הפסדים נמוכים.עם נגדי פריקה, ה

 
ה בלבד ז  ז עבור לוחיקבל את מדידת הזרם הראשי באמצעות מש" הלוח יהיה אוטומטי לחלוטין, ו ג. 

 שיותקן על פס צבירה ראשי בלוח ראשי. 
 
 כבלים.  אמפר ויחובר ללוח ראשי מ.נ. באמצעות 600 -לוח יכלול פ"צ ראשיים הל ד.
 

א', מגען מתאים לקבלים  100X3ם בהספק כמפורט בתכנית, מבטיחי כ.נ.ג.  בכל דרגה יהיו: קבלי ה. 
 וט גמיש.חואוטומטי, -מופסק-מיליון פעולות, מפסק פיקוד יד 3 -ל

 

אשר  EMCאו  "CIRCUTOR"ספק כדוגמת תוצרת בלוח יותקן בקר אוטומטי לשיפור כפל ה ו.

, לחצנים לשליטה ביד על LEDבקורת  , כוון של כפל הספק רצוי, נוריותבו יהיו: כיווני רגישות
 יכלל מאז פיקוד ראשי. הדרגות ומד כפל הספק בנוי בתוכו וכן 

 
דלתות בחזית,  ד ויבוצע על פי הנחיות בניית הלוח. כניסות מלמטה, פרהיה מבנה נמבנה הלוח י ז. 

 יהיה זהה ללוח הראשי. ס"מ, צבוע בצבע סופי גם מבפנים. מבנהו  90-80רוחב 
 

 ין מהדקים וחווט לחיגור פעולת הלוח רק עם אספקת מתח מחברת החשמל. יש להכ ח.
 

 זיהוי מוליכים בלוחות  . 17
כניות הבצוע של צותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספור יופיע גם בתובקהמוליכים   יש לזהות את כל 

יעוד. מספור זה  בכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל בת. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים הלוחו
 מ"מ.  2האחרון יבוצע באמצעות לטרסט בגובה אותיות 

 
 וכניות יצור לוחות לאישור ת  . 18

 יש לאישור תכלולנה גם: הגעל הקבלן להתוכניות ש 
 . 1:10מ. מראה חזית וחתך הלוחות בק. 
רויות ושאר  , יתרות זרם, הספקים, מתחים, תדיאביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן, דגםרשימת כל ה  

 נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד בדרישות החוזה. 
 מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח. פרטים 



 

147 
 

 סי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד.פ מלאים לגביפרטים  
 לוח. פרטים לגבי צביעת ה 
 הצפויים בלוחות.ים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר חישובים המוכיח 

 . A3גשנה ע"ג גליונות בגודל כל התוכניות תו 
 אד  . לוחות החשמל ע"ג דיסקט  בתוכנת אוטוק בסוף הפרוייקט ימסור הקבלן את קבצי שרטוטי 

 
 הקבלן ביצורם. אחר קבלת אישור המזמין לתכניות יצור הלוחות יתחיל ל רק 

 
 תן ואישורן.גמר יצור הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיק  לאחר 

 
 לוט בלוחות החשמל שי          .      19

א"ז  כמתואר במפרט הכללי לכל מ ברגים בלבד  ע"י   שילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדוויץ' פלסטי ויחוזק 
מ"מ. שלטי  6אזהרה גודל מינימלי  מ"מ. לשלטי  4"ת שלט נפרד. גודל מינימלי של אותיות אמ ו/או מ

 ל. ט נפרד משלו שגם יחוזק בנפרד לפנאזהרה במתקני מתח גבוה יהיה של
 

ם, למקורות ההזנה, אזהרה בפני כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים וגודל
 רים וכד'.  מתחים ז 

 בלבד!   חוזק ע"י ברגיםשי   במקומו הפיסי בלוחמצד ההפעלה וגם  כל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרדל 
 

, תדירויות שונות וכד' יהיה להם כל השילוט מקורות הזנה שונים, מתחים שונים שדות הלוחות שיש להם
 בצבע שונה מיתר השדות.  

 
גיאוגרפי באתר, המעגל המזין וגודלו  ה  נה, מיקומה הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההז   לכל 

 באמפרים.  
 

 הם.  את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלוט למאמת"ים יכיל גם שיל
 

 קומות: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו.  שילוט הציוד יהיה בשלושה מ
 

 קבלת העבודה .  12
דה תיחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא כל  בו שידרשו. העבלן להשלים כל ההתקנות והתיקונים כפי על הק

 ידי המפקח והמתכנן.  הסתייגות על
 

 בדיקה.  ס בודק כולל התשלום לבודק בגין העל הקבלן להעביר את המתקן ביקורת של מהנד
 

 על הקבלן להמציא למזמין את יומן הבדיקות מאושר על ידי המפקח. 
 
 

ת בקנה מידה שיורה המפקח בציון מיקום מדוייק של אחעותקים כל בשני  MADE - ASתכנית "כפי שבוצע" 
 ההתחברות למתקנים הקיימים וכד'.    תקנים השונים, מקומותהמ

 
 חריות מלאה לציוד. תעודת א

 כוללת ותכסה את ההוצאות הקשורות בתיקונים או החלפות.   האחריות תהיה
 היה של היצרנים. האחריות לציוד ת

 
על ידי הקבלן.  ביר הקבלן ביקורת גם למתקני חשמל קיימים שלא בוצעויעידרוש זאת במידה ובודק חשמל  

תקנים הקיימים, הכנת  ספת הכרוכה כגון: לימוד והכרת המ זאת ישולם לקבלן מחיר נפרד עבור העבודה הנועבור 
 והגשת תכניות אם תידרשנה וכד'. 

 
 החשמל הצהרת קבלן  .  13

 ל ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ביותר.ע ניות יבוצעהריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכ
מו על פיו, תקני מכון התקנים הוראות חוק החשמל, תקנות בזק והתקנות שפורסן החשמל בוצע בהתאם למתק
ת הכבלים הנוגעים  ראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל, בזק וחברוהיש

 רותי הכבלים לצרכנים.ש טלפון ו/אולאספקת החשמל ו/או ה
תקן או   - לי המחייב לפי חוק התקנים ובהעדר תקן כאמורם לדרישות התקן הישראכל הציוד שיותקן על ידי יתאי

 ניני החשמל ו/או חברת בזק.  מפרט כפי שהורה מנהל ע
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 ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב.
 
 

 וגית משולבת כריזת חרום ,  נל ( א SSEABLEADDREמערכת גילוי אש ועשן ממוענת ) 
 

 ף :כשירויות המציע תנאי ס
 

 דרישות הסף המפורטות להלן:  כל ו על המציע עונה בעצמ 1.1
 ושרות: התקנות  1.1.1

כקבלן ראשי , מערכות לשלושה לקוחות שונים בישראל,    המציע סיפק, התקין ותחזק
  Public Addressאש ועשן משולבות מערכת למסירת הודעות בתחום מערכות גילוי 

"י הלקוח ביצועם הושלם ואושר עכחלק אינטגראלי של לוח הבקרה מאותו יצרן , אשר 
 .  2018  – 2102בין השנים 
גשת ההצעה שרותי תחזוקה עבור  ני פרויקטים, המציע מספק במועד הלפחות בש

כחלק   Public Addressת הודעות מערכות גילוי אש ועשן משולבות מערכת למסיר
 קרה מאותו יצרן. הבלי של לוח אינטגרא 

 הנ"ל . ה טכנית בכל הנושאים המציע מנהל מערך גיבוי טכני לתמיכ
  

 תקנים:  1.1.2
האמריקאי    ULקן ן תקף של מכון התקנים הישראלי ותהציוד הנדרש הנו בעל תו תק 

לק אינטגראלי של לוח  בתחום גילוי האש והעשן, כריזת חירום וכריזה תפעולית כח
תן לחבר למערכת מערכת בקרה ושליטה ממוחשבת )  ני, כמו כן  הבקרה מאותו יצרן

   ULתו תקן תקף של מכון התקנים הישראלי ותקן  מפות גראפיות ( בעלת לרבות
לצרף צילום תו התקן למערכת המוצעת על ידי המציע  האמריקאי להוכחת היכולת , יש 

 קרה ושליטה ממוחשבת . לרבות אישור  למערכת הב 
, יש לצרף צילום תו   11חלק   1220קה על פי התקן חזלתו תקן א למציע יש אסמכתא

 ן . התק
הישראלי למילוי    ומכון התקנים ULותו תחנת מילוי בגז מאושרת המציע מנהל ובבעל 

 מילוי חוזר למיכלים שפרקו , יש לצרף צילום תו התקן. הגז המוצע  כולל
ר אחר על וכון בדיקה משור בתוקף ממכון התקנים הישראלי או מכהמציע הינו בעל אי

רט בתחום  בפ  ISO 9001 ינלאומיאו התקן הב  9001:2008עמידתו בדרישות ת"י  
 תו התקן. נה שרות ואחזקה , יש לצרף צילום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התק 

 נציגות יצרן :  1.1.3
ועשן ומערכת למסירת הודעות  המציע יהיה בעל הרשאה מטעם יצרן מערכת גילוי אש

Public Address יע  להתקנה ותחזוקת של המערכת המוצעת על ידו )או שהמצ  בת משול
יר מנכ"ל המאומת שנים , יש לצרף תצה 10של המערכת( וזאת מעל הינו הגורם המפתח 

 החברה ולצרף אישור תקף מטעם יצרן המערכת לדרישה זו. על ידי עו"ד של 
 

 תאור המערכת

 

 "ע מאושר על ידי המזמיןש  טלפייר או כדוגמת-פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אשלוח 

 ולבת כריזת חרום או שו"ע.מש היה מתוצרת טלפיירמרכזית גילוי האש המוצעת ת

 

 .  ULישראלי וכן  בעלת תו תקן ש תהיה בעלת אישור מכון התקנים המרכזית גילוי הא

בכך ו מודולאריות. יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון האנלוגית ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 

חוגי בקרה,  10צנים וכו'(. ותכלול עד ה ממוענות )גלאים, לחיח' קצ 2000 -יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל

אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג יהיה   250עד   64( יחוברו LOPבכל חוג )כאשר 
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ם, כאשר ר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיבייחביתן יהיה לזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, נבע

 יזור יבוצע בעזרת שני מוליכים. החיווט לכל א

 

 משולבת  כריזת חרום

ריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת החרום תכלול יחידת לוח הבקרה יכלול מערכת כ

התראות קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת ו  ות מוקלטותכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר הודעזי

האזורים הרלוונטיים.   מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור אוליפת ההודעה המתאימה תאפשר ש

 שר הפצת הודעות חרום לשלושה אזורים בו זמנית.המערכת תאפ

התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים   יראפשרו להעבזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יכמו כן, תכלול מערכת הכרי

 נית וסלקטיבית. ם בו זמנית, בצורה ידאו לכל האזורי

הרמקולים המפורטת הכתב הכמויות ורזרבה של גברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות המערכת תכלול את כל ציוד הה

 הביצוע.יועבר לאישורו של המתכנן לפני תחילת   לפחות. חישוב ההספק הנדרש 50%

 מי. הפעלת המיקרופון המקווגונג שיופעל עם  TONE-GENARATORכן, תכלול המערכת ו כמ

 

ר הודעות חרום והודעות שוטפות אל כיחידה אינטגראלית, לשידו -חרום המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת 

נפרד או לכל ב ד מהאזוריםתאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אח השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת

ת בצע מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזיחירת אזורי הכריזה תתהאזורים  וכל השטחים הציבוריים יחד. ב

 מבנה אשר תותקן בפנל כבאים בכניסה ל 

 ם לשידור בו זמנית.מוזיקה ( שניתני\הודעות\ערוצים דיגיטאליים )דיבור 8המערכת תכלול  

 .  ULתקן מיקרופונים נוספים ברכזת המיקרופונים יענו ל 5עד   שלות קיבולת למערכת תהיה אפשר 

 ומכון התקנים  הישראלי.  ULרים  . כל רכיבי המערכת יהיו מאוש ULהיו עם תקן הרמקולים י 

 

 המערכת תהיה מיועדת לחרום,אך תופעל גם בעיתות שיגרה לצרכים מנהליים.  

 והמתכנן.ן ישות המזמימערכת הכריזה תחולק לאזורים בהתאם לדר 

 ה .ן ברשת עם תקשורת מלאבפרויקט יותקנו מס' רכזות שיחוברו ביניה 

 

הודעות חרום בהתאם לחלוקת אזורים   יאפשרו לבצע כריזה כללית ,שידור מערכות גילוי האש משולבות כריזת חרום 

 קות וכולי. וגיקת החרום שתיקבע, פינוי קומות, מחלשיקבע המתכנן, הודעות פינוי בהתאם לל

 

מתכנן. כל מרכיבי המערכת יבוקרו קצר נתק  שמיקומו יוחלט ע"י ה כל כבלי המערכת יותקנו וירוכזו בארון תקשורת קומתי

 יחודיות בהתאם להנחיות המתכנן.ערכת תאפשר צריבת הודעות קוליות המ

 פה שתידרש. ההודעות מוקלטות באמצעות מיקרופון בכל ש

  

 ריקאי  המערכת תהיה בעלת תקן אמ

UL Std.864 fire detection and control (UOJZ) and smoke control 
service (UUKL) 

UL Std.2017,process management equipment (QVAX) 

UL Std.1076,proprietary alarm units-burglar (APOU) 

UL Std 1730,smok detector monitor (UULH) 

UL Std S527-99. 
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 היו בהספק: מגברי המערכת י

 מובנה.לאספקת ערוץ אודיו אחד בו זמנית עם ספק כח  100Wל ש

  70V RMSאו  25V RMSבעלי מתח יציאה של  המגברים יהיו 

 הרץ כברירת מחדל.  500י של מערכת גילוי אש יושמע צליל הראש CPU -בוד תקשורת עם כרטיס הבאי

 ל חוסר אות במצב רגיעה. ע ומתן התראהשל אות המבוא למגברים מבקר האודיו  ONLINEבקרה תמידית 

ON BORD OVER CARRENT קצר ביציאות של הרמקולים. מובנת על עומס יתר ו הגנה 

 צב המגברים וצריכת הזרם.וי האש ניתן לצפות בזמן אמת מה מבצג של מערכת גיל

 . 6db- או  12db-להגדיר עוצמות של הגברה של  בתוכנת המערכת של גילוי האש המשולבת ניתן יהיה

 נתק במצב רגיעה(.\רים קצר ם ) מעגלי יציאה מבוקיהיה להרכיב כרטיסי הרחבה של מעגלי היציאה המבוקרין נית

 כריזת החרום ע"פ הנדרש בעת אירוע חרום.  וב של דיבור בטלפון כבאים למערכתהמערכת תאפשר שיל

כרטיס האנלוגי ה ו אנלוגי )יהיה מסוג דיגיטאלי א AUDIO CONTROLLERהכרטיס של מערכת הכריזה מסוג 

 ישמש לתמיכה במערכות ישנות(. 

 תדקו  2תוספת של כרטיסי זיכרון נוספים יהיה  ההודעות הצרובות ללא זיכרון

 ברזולוציית דיבור גבוהה.באיכות דיבור נורמאלית או דקה 

המיקרופונים  ) דיו שונים.מקורות או 11-מיקרופונים ו 6לסך הכל  ניתן יהיה לחבר לכרטיס האודיו כרטיסי הרחבה עד

 (. PTTיכללו כניסת 

 לה דקות באיכות רגי 32ו א 8-הרחבת זיכרון ל

 דקות באיכות גבוהה. 16עד  4או 

 ף.הרץ רצי HORN 500מובנים במערכת: צלילים 

CHIM  .צליל דיגיטאלי מוקלט של כניסת פעמון מכאני 

 עמון.אפקטים קוליים של פ

FAST WHOOP  

SLOW WHOOP 

HIGH\LOW 750  100 -להרץMS  

 400msהרץ  500 -ו

Beep 500  0.7הרץs on  ,0.7s off  

Stutter  500  הרץON\OFF  100באינטרוואלים שלms. 

WAIL  הרץ 600-940צליל עולה יורד בין . 

GSA TONE   )הרץ רציף. 2000)התראת גז 

PRE PROGRAMMED MESSAGES ות  לט ודעות המוקהיה לתכנת הודעות יחודיות בשילוב של הניתן י

 בטיחות  כדוגמאת. משפטים מובניים הקשורים לנושא 150-מראש .ישנן כ

 ונים וכולי. ודעת חרום על דליפת גז,פינוי חניו כן ניתן יהיה לשלב הודעות מוקלטות כגון הכמ

  

 ברכזת  גילוי גזלוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך 

 אי גז המספקים קריאה של  גלבל קריאה מ ויכלול את האפשרות לק

 {  MA 4-20מילי אמפר  } 20עד  4

 

 המתכנן או המפקח.על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י יה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה לוח הבקרה יה
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הרחבת ם ים המאפשריליכים למחצה המורכבים על כרטיסים נשלפיחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מו

 המערכת בהתאם לדרישות המתכנן. 

 

"בקרה עצמית" מתמדת למקרה של   וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה שלוהפלט אל לוח הבקרה  כל קווי הקלט 

 ק, קצר או תקלה אחרת. נת

 

לאים, קוים,  ג כת השונים:ל הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערחזותית ברורה ע-קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 טעינה וכו'. 

 השונים: על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת  חזותית ברורה-ה קוליתקיום תקלה כזו יתבטא בצור

 מערכת בפעולה . •

 ופרים.השתקת צ •

 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •

 תקלה במערכת הכריזה . •

 בקרת קו רמקולים.  תקלת מגבר, •

 תקלת טלפון כבאים. •

 גילוי אש .ר תקלה באביז •

 

מך לכך, את הפסקת פעולתו של הלוח כולו  ידי מי שלא הוס-שר עלהלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפ

 זורים בו, וכן מטען, צופר וכו'. או א

 

לצורך ניתוקו או נטרול חלקים רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח  4למערכת יהיו 

קולית הניתוק יצביע בהתראה ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים, וגם אז,  רקכל להתבצע ממנו, יו

 על הניתוק הקיים.

 

 

 לפי הנחיות יועץ בטיחות: –פנל פיקוד כבאים 

 

 פיקוד כבאים יהיה אינטגראלית למערכת גילוי האש   פנל 

 בהפסקות, הפעלות, פיקודים  הוא יאפשר שליטה מלאה

 )אדום, ירוק, צהוב  LED 24של  יתנה מודולארהתצורה הי 

לשליטה בהוצאת עשן בצורה  מבוקרות בשילוב לוגיקה UUKLיציאות מאושרי / ת ואביזרים של כניסותשילוב של קומפוננטו

 בעת ארוע שריפה ע"פ לוגיקת יועץ בטיחות . מבוקרת

 

 ל כבאים.אניקרופון בפב לחצנים של מערכת כריזת חרום לרבות מבמקביל לכך תהיה אופציה לשל

ריזת  ניתן לשלוט ולהפעיל את מערכת כ 2.2חלק   1001נה לתקן ישראלי ת"י ויע UL-864UUKLפאנל הכבאים יהיה בעל תקן 

 מהפאנל  ובמשטרי הפעלה נדרשים.החרום ופיקוד כבאים ישירות 

.  

                   .       2.2UL864 UUKL   ,NFPA92b1חלק   1001. המערכת תיתן מענה בהתאם לתקן  •

 פנל שליטת כבאים לניהול עשן .   •



 

152 
 

                                 חיד חסין אש.        תשתית בכבל א  •

 צבי תקלות.ת מבוקרת ומושגחת ע"י בקרים על מכל המערכ  •

 דמפרים אימות פעולה ע"י רגשי לחץ במפוחים ו/או מפסקי גבול בדמפרים  •

                 ת ומדווחת מערכת שליטה אחת מרכזית שולט   •

 לל הציוד        המערכת מבצעת בדיקה עצמית רציפה לכ  •

 

 2.2חלק  1001ה בעשן תקן ישראלי ת"י ה לדרישות  הגדרת זמנים ממערכת ניהול ושליטמענ

 

נית בפנל ת התראה ממערכת הגילוי ו/או מהפעלה ידפרק הזמן המקסימלי להתחלת הפעלת משטר העבודה, מרגע קבל –שניות  10

 טת הכבאים. ליש

 המפוח במצב הרצוי. פרק הזמן המקסימלי לפעולת  –שניות  60•

 צוי של הדמפר. פרק הזמן המקסימלי להגעה למצב הר –שניות  75•

 הזמן המקסימלי לקבלת אימות הפעלה.פרק   –שניות  200•

 

 מבנה לוח הבקרה 

 

 שורות   2רית בעברית בלבד של אלפא נומ LCDתצוגת 

המדויק והשורה  ונה תציין את המיקום תראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליההוים לציון תו 80 -ו

 ים ממרכיבי המערכת השונים.התחתונה תציין סטאטוס ואירוע

 

היה להגדיר בשטח או לבצע  שבעזרתם ניתן י BUILT-INית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה מרכז

י חומרה או לא צורך בביצוע שינוי זורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, להאהצורך, של שינויים בעת 

 תוכנה כלשהם. 

 . OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000יטה של המרכזייה תאפשר של

 
 

 עת התראות שווא.למני VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה 

 

 ם.ה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונייקמערכת לבד מרכזית הגילוי תכלול

 

תן יהיה לחבר  לקליטת אזעקות מאזורים אחרים. ניבלי שהדבר יפריע   TESTכל אזור בנפרד למצב  ניתן יהיה להעביר

  יכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציותלוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני מול 2למרכזיה 
 

אלפא נומרית בעברית   LCDשנה יכלול תצוגת כל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח ממ הנדרשות

 תווים. 80 -שורות ו 2בלבד של 

 

וטומטי, הפעלת דת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אמרכזית הגילוי תכלול יחי

 ם לסגירת דלתות וכו'.טיהפעלת מגנ  צופרים, הפעלת מדפי אש,

 לול המרכזייה: בעברית, תכ LCDבנוסף לתצוגת 

לוח מפסקים להדממת צופר,  כן, כולל ה-ימון תקלה וכו'.  כמובקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סנורות 

 וכו  RESETלמצב בדיקה, 
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 חויחידת ספק הכ

אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך  וםת מצברי חרעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידהלוח יפ

 טגראלי של יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא: ספק הכח יהיה חלק אינ שעות.  72

המסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת, יחידת טעינה   VDC 24-( ל15%) VAC230 -יחידת המרה

 ם, מצברי ג'ל אטומים. למצברי 

 

ל הדרוש  בהספק הנדרש לאספקת כומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת זליגה   כחתכלול ספק מרכזית הגילוי 

עינה של המצברים בכל עת. כדי להתריע ופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטלכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצ

ספק הכח תכיל הגנה  דתקולית. יחי-מצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה אורעל מצב חירום, כשהמערכת פועלת על ה

ובמטען  ם דרך כניסת המתח. יחידת הבקרה תצויד במצברי או נזק שעלול להיגרמפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקו

שעות מרגע התקלה. בתום זמן זה, על המערכת להפעיל  72הפסקה ברשת החשמל, להפעלת המערכת במקרה של  

  קת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את המצברים, והמערכתספה הפסקה באדקות נוספות. כאשר תהי 30אזעקה לפחות 

וכנתו כרגיל. אפיוני הטענת המצברים ית  זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך לפעול תפעל כרגיל. כשאספקת

וקר , עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן הטעינה יבבהתאם לנתוני יצרן המצברים. ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות )ג'ל

מערכת היכולת להטעין  לאה של מצברים תהיה לבהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מ יתאוטומט 

מצב טעינת המצברים לוידוי קיבולת טעינה תקין )אם  שעות. מערכת הטעינה תברר את 24ך מקיבול המצברים תו 80%

 צברים(.מ קלת קיבולתהמערכת תתריע על ת MA400נה עדיין מעל שע' זרם הטעי 96במשך 

 

  זיהוי המצבים הבאים: לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות ו 

 

 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. 

 

 ה. אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעק 

 במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה מנותקת. 

 

, הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור האזעקה  קהלא בעת אזעה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שבכל מקר 

 מטי. לית ותפעל באופן אוטוהקו

 

לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של  , תחזור כל המערכת RESETחיצה על נוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ול 

 מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית. 

 

 .RESET -אזעקה  אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר 

 

 אפשרות להתממשקות במערכת חרום:  

יל את מערכת האזעקה, אך הפיקוד פרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעשני גלאים מאזורים נ  יתאפשר חיבור

 האזורים. הפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני ל

 זמן רצוי.  החירום בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך כתפעולת מער תינתן השהיה בין האזעקה לבין

 

לתנאים המשתנים, קבלת רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם  טומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוניבדיקה או 

 פני מדפסת. אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על 

 



 

154 
 

 דומה. ודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים וכעבדה במשטרי אפשרות תכנות המערכת לעבו

 

 משטרי עבודה משתנים. המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם לאפשרות תכנות 

 

 ותית.ית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית/חז"בדיקה עצמ 

 

מספר שניות    אוטומטי תוך RESETקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה זעעל צופר האהפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפ

 ברת הלוח למצב פעולה רגיל.לת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העלאחר הפע

 

 יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים. ניתן

 הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה. הפסקה  כזו תתריע על 

 

 פר אזעקה צו 

ם אחרים במבנה. יתאפשר במקביל יופעלו צופרי ופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה.צ  

 עות מתג, כך שבמקרה ביטול פעולה זו באמצ 

 ן ויופעל זמזם תקלה. עולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית סימושל ביטול פ 
 

 אזעקה  הפעלת חרום בעת 

רום. ביטול כזה ידליק נורית משולטת ל כל אחת מפעולות החיפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטוה לוח

ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב יפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות יבהתאם ו

 אזעקה נוספת.בהגיע 

 

למינויים  חייג בשיטה אוטומטית וטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יא  ותקן חייגןאל לוח הפיקוד והבקרה י

סר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן ל שריפה בבנין הנדון. ההודעה תימ אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת ש

ת וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי  תוהיום, בשב  גלאים ויותר. ולאחר שעות 2לאחר התראת יתוכנת, כך שיחייג ביום רק 

 אחד ויותר.

 

בחתך  לקבל הדפסה של האירועים השונים  האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה 600מי את כת תאגור בזיכרון פניהמער 

ן,  ן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמאירועים שטופלו בציון מועד וזמ של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן,

 רכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.מעתקלות ב

 

 

 ריות עזר במערכת: לוח נו

 

 נדיקציה על המצבים הבאים: ערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגראלי המספק איבמ

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. -כללית נורית  -

 עלים.כיבויים בגז פו 2כאשר  -נורית כללית  -

 גז פועלים.כיבויים ב 3כאשר  -נורית כללית  -

 הופעל  ו לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחדא -

 סמנת  שני כיבויים הופעלומהבהבת מהר מ  -

 לה.  מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומע דולקת באופן קבוע -

 כאשר צופרים מנוטרלים. -נורית כללית  -
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 מנוטרלים. כאשר כיבויים -נורית כללית  -

 א/מגנטים וכו' מנוטרלים. ו"הפעלת  מז כאשר יחידות -נורית כללית  -

 חליף לנוריות הנ"ל. נורית תקלה אינה משמשת כת -

 

 רמות גישה למערכת: 

 

 גישה שונות, לפי קודים שונים.רמות  8למערכת יינתנו 

זקה, מנהל אחזקה, טכנאי שרות או כל ודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחהק

 לו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם. וכתמש אחר, ימש

 

 מסך מחשב לפי מפות גראפיות. שרות להעביר נתונים ללמערכת תהיה אפ 

 

 כתובות, ללא כל שינוי במערכת הקיימת.  50,000לת עד להפוך את המערכת לחלק ממערכת כולישנה אפשרות  

ומטית בזמן אש וישמיעו הודעות וטים יפעלו אערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברישנה אפשרות לשלב מ 

 נים. מוקלטות לאזורים השו

 

 

 קיר \יזת חרום מותקן על תקרהרמקול עבור כר

 

 

 מקול התקנה על קירהגדרות של ר
 
 

Wall mount S/V features: 

 Housings are available in red or white with clear lens 

with contrasting white or red “FIRE” lettering 

 Covers are available separately to convert housing color 

 של רמקול התקנה על תקרההגדרות 

Ceiling mount S/V features: 

 Housing is white with clear lens 

 Red “FIRE” lettering is printed on two sides 

 טכניים של רמקול כריזת חרוםנתונים 

Audible notification appliance (speaker): 

 High quality voice and tone reproduction with taps for 

¼, ½ , 1, or 2 W, at 25 or 70.7 VRMS 

 Capacitor input for connection to supervised notification 

appliance circuits 

 Speakers are wired separately from strobe wiring 

 UL listed to Standard 1480 and ULC-S541* 

 

 טכניים ולתקנים הנ"ל: בהתאם לנתונים ה

 

UL listed for fire alarm voice applications 

– To UL Standard 1480, Speakers for Fire 

Protective Signaling Systems 
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Speakers includes in-line capacitor for 

compatibility with DC supervised notification 

appliance circuits 

TYPICAL APPLICATIONS 

Suitable for use in: 

– High-rise buildings to conform to the UBC, 

BOCA, SBC, and NBC building code 

requirements 

– Motels, hospitals, rest homes, schools, and 

hotels 

– Apartment complexes 

– Town, city county, state, or federal public 

buildings, especially those with transient 

populations where voice guidance in a fire or 

other emergency would be extremely useful 

*FM approved for indoor use. 

Mechanical features: 

– Double re-entrant horn for high quality fire alarm 

notification of tones and voice messages 

– Weather resistant treated aluminum construction 

– Corrosion resistant finish 

– Includes armored cable adapter 

Electrical features: 

– 15 W high efficiency compression driver 

– Built-in DC coupling capacitor and multi-tapped 
 

Transformer 

SPECIFICATIONS 

Power Taps: 

25 Volt Line ................. 0.48, 0.94, 1.8, 7.5, & 15 Watts 

70 Volt Line ..................... 0.9, 1.8, 3.8, 7.5, & 15 Watts 

Frequency Response: 

UL listed response ..................................400 to 4K Hz* 

General signaling response ............400 to 14,000 Hz** 

Sound Level ..................121 dB @ 4 ft (1.2 m) on-axis with 

1 kHz input at 15 W output 

Operating Temperature..............................-30° F to 150° F 

(-35° C to 66° C) 

Sound Dispersion: 

110° 

160° 

Conduit Connection ................................... 1/2” (13 mm) or 

5/8” (16 mm) flexible conduit 

Dimensions ................................................See illustrations 

Shipping Weight.......................................... 3 1/2 lbs (8 kg) 

Finish ....................................................Grey, baked epoxy 
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 גלאים 

 – גיגלאי אופטי אנלו  

 

   UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

 כון התקנים הישראלי.הגלאי יהיה בעל אישור מ

הסביבה המשתנים   יקת רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאיבדרכת ביצוע  הגלאי  יאפשר למע

 דומה. דה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכועבו

 פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו דיודה.  הגלאי עובד על עקרון של תא

 הן לעשן שחור והן לעשן אפור. הגלאי רגיש

 עצמי המונע אזעקות סרק.  וןצויד במנגנ הגלאי מ

בת מוליכים  רעות חשמליות כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרוכך, על מנת למנוע הפהמעגל החשמלי של הגלאי מס

 חשמליים. 

 העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום.  RFIמפני הפרעות הגלאי מוגן 

 

 מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן.  57של ה  ו בטמפרטוראי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותהגל

ם מנגנון לקביעת הכתובת ע ADDRESSABLEיוניזציה או החום ויהיה מסוג היה זהה לבסיס גלאי הבסיס הגלאי י

 הויו בלוח. לצורך זי

 

 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי  

 

מעלות מעל הטמפרטורה   6.7ת טמפרטורה של ליב הגלאי לעמעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגי 57א של הגלאי יגיב לטמפרטורת שי

 ל דקה אחת.משך זמן שאינו עולה עהסביבתית ב

 . ADDRESSABLEי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלא

 U.L. 521  -ו .F.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 

 נים הישראלי }מת"י{וכן  אישור מכון התק

 

 י/חום גלאי משולב אופט 

 

 ת.כתובות ברכז 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2יכיל  איגל

 (.ULון )חל FT/3.7%עד  FT/0.2%אי אופטי ינועו בין רגישויות לעשן בגל •

מעל הטמפ' הסביבתית  C 0 10קבוע, בנוסף לכך ייתן התראה לעליית טמפ' של  C0 58מפ' סבירה של רגישות גלאי חום יגיב לט  •

 ת.אחלה על דקה במשך זמן שאינו עו

 ללא בסיס. IP 65דרגת הגנה  •

 U.L. 521  -ו .F.Mתקן  הגלאי יהיה  נושא תו

וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{
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 גלאי עשן יוניזציה אנלוגי   

 

 .וכן אישור מ"תי UL-268אי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן הגל 

שות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה  גיומטי של הרת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטהגלאי יאפשר למערכ

 : יום/לילה וכדומה.דה מתוכנתים מראש כמובמשטרי עבו

 

 חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.  מנת למנוע חדירה של חרקים או-על הגלאי מוגן ברשת מסביב

ות אלקטרוסטאטיים הנמצאים  שדהנובעים מ  נאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשיםהגלאי יעבוד באופן יציב בת

 בקרבתו.

 

מלוח גילוי  RESET ALARMדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע אשר ת  LEDורית קבועה הגלאי מצויד בנ

 האש.

 

 מיקרו אמפר נומינלי.  56בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על  הגלאי צורך

 הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס.א לאנשים של בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר ראש הגלאי מובטח

 ת הגלאי. ויזואלי לציון תקינו הגלאי מצויד במנגנון

 ובת הזיהוי.עם מנגנון לקביעת כת ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג  

 קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק. 

 וליכים. מ  אמצעות שניר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, בניתן לחב

 כנדרש.  U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 

 .41פרק  U.L. 268דרישת התקן   ת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פטמפרטור

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS   

חדרים הסמוכים, משני  ב אה מהגלאיםעם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה התרבמידה וידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס 

כתובת  הכתובות. כלומר, 1,000 -אך היא לא תיכלל ב דרישה ותהיה מכותבת, צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ 

 צפה.הגלאי כוללת את כתובת הצפ

 

  גלאי להבה 

 

 U.L. 521  -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 ור מכון התקנים הישראלי }מת"י{וכן  איש

 

 אשר בהם  ומיועד לאתר להבה באותם המקומות  UV\IRשולב מסוג  מ  יהיה גלאי הגלאי

 ינפרא אדום.ה ללא יצירת עשן אלא להבה. בטכנולוגיה של אאפשרית שריפ

 

 ולט ז"י.ו 20-30מתח עבודה   •

 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח 

1850 to 2450 angstroms 

IR/4/2 TO 4.7 microns 

Gasoline Fire @ 50 FT.  '1 X  '1    רגישות 
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Fire @ 100 FT. JPA  '2 X  '2    

Fire @ 150 FT. JPA  '10 X  '10 

Or 3.0 seconds, selectable 0.5 זמן תגובה 

(C0to 75-040 )F 0 167 to F 0  -40    'טווח טמפ 

RH 95% to 0       טווח לחות 
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 גלאי עשן מדגם אלומה  

 

 U.L. 521  -ו .F.Mלאי יהיה  נושא תו תקן הג

 ר מכון התקנים הישראלי }מת"י{שווכן  אי

 

ת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי  ינפרא אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמומקלט, עובד עם קרן אהגלאי מורכב ממשדר 

 עשן.  

 ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.  כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח הבקרה.

 . DCוולט  18 - 36ודה מתח עב •

 מ'  107מ' עד  9.1טווח עבודה  •

 מ'  18.3קרן עד רוחב כיסוי  •

 

 י עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר .גלא 

 U.L. 521  -ו .F.Mלאי יהיה  נושא תו תקן הג

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

 

גלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של ה שבו ממוקם אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא היחידה מקבלת דוגמא של

ת אליו ותותקן בצורה חיצונית ונראיזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל יופעל ויראה התראה ח עשן הגלאי

 יד  כל גלאי תותקן יח' כתובת. לעין, וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ל 

 וולט ז"י.  18עד  36דה מתח עבו •

 m/min 1220עד  122טווח מהירות אוויר  •

 50  0 עד 0 0וח טמפ' עבודה טו •

 

 בסיסי הגלאים:  

אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים  הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג  הבסיס יהיה זהה לכל

כל גלאי יהיה   (.ANALOG ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSת אמת )עם התרא

 עם כתובת. 

 

 בלוח הבקרה.מתאימות בהתאם לשיטה הגלאים ימוספרו בכתובות 

 שרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה. הבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפהגלאי יכלול נורית אינדיקציה מ

 

 לחצני אזעקה וכיבוי  

 , הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת. 6ק חל 1220"י מהדורה אחרונה ות ANSI/UL 38מאושרים  הלחצנים יהיו

 ערכת הכיבוי.  , יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה ידנית של מתקנת מערכת כיבוי בגזבמקומות בהם מו •

 ס"מ. 160קומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של הלחצנים יותקנו במ  •

 מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן. וט קנו עם שילכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותהלחצנים יהיו מדגם משי •

 

 נורית סימון 

סימון חיצונית   בחלל רצפה צפה וכו' תותקן נורית דר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה,קרה בו יותקן גלאי בחבכל מ

 מבסיס הגלאי. 
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 הגלאי. הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס 

 וברת מופעל. מחאליו היא   הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי

 

 חבה וממרחק. עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית ר ור מתח חיצוני ותכלולהנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מק

 

 קן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי. כל נורית סימון תות

 

 צופרים 

 . 10חלק   1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 

 

 וניים. ( ויהיו צופרים אלקטרפרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובתצוה

 

 ר.שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופ הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, 

 

 מטרים מהצופר. 3דציבלים לפחות במרחק של  90עוצמת הצופרים תהיה 

 

 רה ל"השתקת צופרים".בקמתג בלוח הסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת הפ

 

 ל צריכת זרם נמוכה.לזה של לוח תפקוד ובעמתח הפעלת הצופרים יהיה זהה 

 

 60אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב  נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלקכל הצופרים יותקנו עם 

גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ   ת.מטרים לפחו 30בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק  פלשים בדקה

 למערכת. RESETא יפסיק עש שיעשה להבהב ול

 

גם צופר פינוי  )בטון שונה( ומתחתיו שלט אדום עם   בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי

מיידית", במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר:  דרפנות את החר פינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לחריטה בצבע לבן: "צופ

 לה מערכת כיבוי בגז"."בחדר הופע

 

הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם   בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרורליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי 

 ערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".מ –חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 

 

 וטומטי א ייגן טלפוןח

 קו.  ידור מתאים למסירת הודעה מוקלטת כולל שמירתמנויי טלפון וס 4 -ל יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג

 תונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.מספרי הטלפון בחייגן יהיו נ

 המכשירים עצמם. מ הטלפון או אר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזיתחייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדו 

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים: 

 מבצעי. קו  –שרות מכבי האש 

 במקום.  שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים

 עשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל.פעולת החייגן האוטומטי ת
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 .ר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק"החייגן יהיה מסוג המאוש

 ים קבועים מראש. מנוי 6 -הוא יחייג ל סיבובים, בכל סיבוב 5יק את פעולתו האוטומטית לאחר פסהחייגן י

 שניות לפחות.  30ם יהיה  אורך ההודעה היוצאת למנויי

 .VDC 24זרם נמוכה  לה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכתזרם ההפע

 

 

 

 גילוי גזים 

 

   OLDHAMמתוצרת חברת  יץלאי לגז נפג 

 

 בתנאי סביבה קשים. מוגן התפוצצות ועמיד הגלאי הינו מסוג פליסטור, 

 .LEL 100% ÷ 0 -תחום המדידה של הגלאי 

 שניות.  10 -תר מלא יו -זמן תגובה 

 צלזיוס. 155עד +  40-תחום טמפרטורת עבודה   

 RH 99%   לחות מרבית

 . IP 55 -רמת מיגון 

 ישראלי ה כון התקניםאישור מ

 ULתקן 

 ZONE  2& 1אפשרות עבודה ב  

 

 

 דגם     HAMOLDלגז רעיל תוצרת  גלאי   

 

 .INTRINSICALLY SAFEיועד לעבודה בסביבה נפיצה. הגלאי הינו מסוג אלקטרו כימי ומ

 

 ותו סוג גז. תחום המדידה של כל גלאי יהיה בהתאם לריכוז המסוכן של א

 צלזיוס 155עד +  40    -תחום טמפרטורת עבודה 

 . RH 99%לחות מרבית   

 . IP 65 -רמת מיגון 

 ראלי ישור מכון התקנים הישא

 ULתקן 

 ZONE  2& 1אפשרות עבודה ב  

 VDC 30עד   10עבודה    מתח

 

 לאי גז התקנת ג 

 לגלות.  התקנת הגלאים תיעשה בהתאם להוראות היצרן לגבי סוג הגז שעל הגלאי

 אדי דלקהתקנת גלאים לגזים נפיצים או 
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ס"מ מהרצפה, כאשר הרגש מכוון כלפי  20 -  30 -יפה בגובה של  כיותקן סמוך למקור הדל -לגז גפ"מ שהינו כבד מאויר  איגל

 . מטה

 אויר.אחר, שהינו קל מהאוויר, יותקן בסמוך לתקרה, רצוי במקום שאין בו תנועת  גלאי לגז מימן, מתן או גז דליק

י קרוב למשקל הסגולי י משקלם הסגולי, יחסית לאוויר. גלאים שמשקלם הסגולולהם לפי שיקגלאים לגזים רעילים, יותקנו גם 

 מטר מהרצפה.   1.5ק  1.7של האוויר, יותקנו בגובה פני אדם, דהיינו 

 

 לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש  mA  20-4ובת אנאלוגית יח' כת 
 .COגלאי גז בוטן, פרומן, מימן,  :וי אש כגוןילם למערכת גיותקנו עבור חיבור רגשי mA 4-20לוגית יח' כתובת אנ

יחות, בקרה, כל רמה אחד מארבעת המצבים אש, בטרמות , )גבוה , בינוני , נמוך( וב 3 -אות בכתובת יכולה לקבל התריח' ה

 תקלה.

 חרות . א רת למערכותלהעביר את הנתונים בצורה גראפית בתקשוכל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר 

מכותבות המערכת    רך יח' אנלוגיות                          ל גלאים  לגילוי גז דמערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי   ש

 לחיבור גלאי גז.     ULתהיה מאושרת  

 

 

 חווט + צנרת חשמל

כל סבוב ו/או הסתעפות יעשו על ידי , מ"מ 23 -ו מ"מ 16או מריכף כבה מאליו בקטרים של  צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון

 אות הסתעפות מתאימות.קשתות ו/או קופס

 AWG  CLASS A   18ר מסוכך ומפותל בחתך של  החיווט אל מרכיבי המערכת יהי מסוג כבל שזו

 גים הנדרשים.התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסו

 ת במהלך ההתקנה. כת ויאטום את כל הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשועריווט של המהקבלן יהיה אחראי לכל הח

לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר   קרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים.חיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבכל ה

 אלא במרכיבי המערכת בלבד. 

 .WEATERPROOFים מסוג מ עבר מוגנותהתקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מ בכל מקרה של

 

 RS-232ממשק תקשורת  

 רת מבנה ביפרים מדפסות.דו כיווני להתחברות מערכות בק RS-232ממשק  פורטים 5היה לשלב עד ניתן י

 

 RS-485מערכות גילוי אש רישות  

 ובקרה  ה מרכז שליט  ורך העברת אינפורמציה  ברשת תקשורת אלניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן  לצ

 רת הקיימת.  לב ולשלבה ברשת התקשוניתן יהיה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל ש

 

 . TOKEN RINGערכות ברשת תקשורת בארכיטקטורת מ 396הרשת תאפשר שילוב של עד 

 

 , כבילה אופטית, כבל טלפון. RS-485תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון: 

 

 FM-200 אש רכת כיבוי  מע

 כללי

. NFPA-2001 -ם להמערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק ותתוחזק בהתא רכת גילוי האש והעשן.מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממע

 ו. שלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנמפרט טכני זה, מ
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 הפעלת המערכת 

 ות הבאות: ורכל אחת מהצהפעלת המערכת תתבצע ב

 פיקוד.באמצעות שני גלאים דרך לוח ה - אוטומטית 

 עות לחצן חשמלי. באמצ -  ידנית

 אנית. באמצעות פעולה מכ -  ידנית
  

 אופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול.המערכת תתוכנן ותורכב ב 
 לה. פע, לתקלה והבקרה עצמית -ינדיקציה לתקינות המערכת בלוח הבקרה תהייה א 

 גז הכיבוי 

 תכדוגמ  NFPA-2001אושר , מCLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 . FM-200 –גז 

 .  FM-200נו נקנה גז הכיבוי חובה להציג אישור למקור ממ

 

 

 נרתהצ

 ע"י המתכנן.  בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 

 לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב.  מוושבו ויותאהצנרת ונחירי הפיזור, יח

 ים      בוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינאמיולקירות, יתוכנן וי  עיגון הצנרת לתקרות

 , בעת הפעלת המערכת. שיופעלו בנקודות העיגון

 

 ם. הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדו

 . ULC, או S.Bאו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  

 הרכב המערכת

 ן: המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להל

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות.  FM-200מיכל/מיכלי גז 

 לה חשמלית.מערכת הפע

 שסתום לפריקה מהירה. 

 

 צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי. 

 חובק לעיגון המיכל. 

 החשמל. לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות 8.6%ת ובריכוז של יושנ 10ה על פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלנחירי  

 מד לחץ.

 החדר או לוחות החשמל. פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל צנרת

 וי אוטומטית באבקהמערכת כיב

   UL,FMאושרים ויהיו מ  NFPA 17Aמכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקן  
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 מ"ר.  12ל אבקה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של עד כיוי 46lbעד המיכל יהיה בקיבולת של 

 לחלל המוגן. ULנרת ומתזים מאושרים מיכל יתחבר באמצעות צה

 מותקנות על כבל הנמתח מראש המיכל לחלל  מיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות ההפעלת ה

 המוגן. 

 המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו.  המיכל יצויד במתג זרימה

 ור גנרט 

 גנרטור   108.08.0

 כללי       08.08.01.01

בד  ן דיזל גנרטורים אמריקאי או מערב אירופה בלהרשמי והבלעדי של יצרספק הגנראטורים יהיה נציג/יבואן  .1
 בישראל.

 וה ערך שו    לא    יאושר –ם שיאושרו לשימוש הן מתוצרת היצרנים  המפורטים מטה מערכות הדיזל גנרטורי

 CUMMINS POWER GENERATIONגי חברתצי נ   -בע"מ    חברת ישראלית למנועים וטריילים 1.1
 זה בלבד. עו ציוד מתוצרת יצרן יצי - )אנגליה(  

יציעו ציוד  - )ארה"ב(  CATERPILLARנציגי חברת   -ע"מ החברה הישראלית לטרקטורים וציוד ב 1.2
 מתוצרת חברה זו בלבד

וצרת חברה זו  מתציוד    יעיצ - )ארה"ב(   KOHLERיבואני ציוד     -אלקטרה פ.ק. גנרטורים בע"מ  1.3
 בלבד

דה  לעבו אתר שייערך ע"י המזמין, ויתאימו עצמם ת הגישה לאתר בסיור בהמציעים ילמדו את מגבלו         
 ה. לא ינקבו סעיפי מחיר מיוחדים בגין מגבלות אלו. בהתאם לאפשרויות הגישה לאתר ז

 בדיקת המיתקן  08.08.02

בודק חשמל, בדיקה זו תחול  -יקה ע"י מהנדסבדקנה, כולל  ע לבדוק את המיתקן לאחר סיום שלבי ההתעל המבצ .1
יתקן ייחשב כגמור רק לאחר  יגיש את המיתקן לבדיקת מסירה של המזמין. המהקבלן, ורק לאחר מכן על חשבון 

 עודת גמר ע"י המזמין.קבלת ת

המזמין.     ביעות רצוןקוד והבקרה ויפעיל את מיתקן החירום לשהמבצע יערוך בדיקה מלאה של כל מערכת הפי          
ל כל המערכות. אזי יקרא למזמין לבדיקה א דו"ח בדיקה מפורט שרק לאחר שהמבצע סיים את כל הבדיקות ומיל

 קח. של כל מיתקן החירום בנוכחות המפ מלאה

שב  ים שיתבקשו על ידי המזמין. המערכת תיחהמבצע חייב להיות נוכח בכל זמן הבדיקות ולבצע את כל התיקונ         
 תעודת גמר. ידי המזמין רק לאחר שהמזמין יוציא -אילו נתקבלה עלוככגמורה 

 

 ואישורים תיאומים   08.08.03

כנות שיידרשו על ידי הרשויות  קבלת כל האישורים, לבצע את כל ההבאחריות הקבלן לבצע כל התיאומים ל .1
רים  וטך, הזמנת שמשטרה, לרבות אישור לחסימת רחוב או דראש, -הנוגעות בעבודתו, משרד האנרגיה, מכבי

 הכמויות.ר למפורט בסעיפי כתב בשכר לצורך כיוון תנועה וכו' ללא כל תשלום מעב

 ביקורת קבלת מערכות  08.08.04

-בודק, ע"י מהנדס משרד האנרגיה ועל-ידי מהנדס-קורת עלגנרטור בי-להעביר את מערכת הדיזלבאחריות הספק  .1
 רת תתקיים במועד כפי שיורה המפקח. ידי המתכנן. הביקו
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משנה  קנות. העסקה של קבלן ידי הספק לא יימסר לקבלני משנה, למעט בעבודות ההת-עלוע המערכת ביצ
 בכתב מאת המזמין. לצורך עבודת התקנות תצטרך לקבל אישור

פקח בכתב לא  המזמין ו/או המפקח בכל אחד משלבי הביצוע המפורטים בהמשך. ללא אישור המ  הספק יזמין את
 ה נוסף.כבב ייצור/הריהיה רשאי הספק לעבור לשל

 תיאור כללי של העבודה  08.08.05

ל לפס משותף אשר  טורים שיפעלו בעת הפסקת חשמל ויתחברו במקבישתי  מערכות דיזל גנרמערך הגיבוי יורכב מ .1
 ת מחליפי האספקות של השנאים. יספק הזנה לארבע 

שת,  סנכרון וחלוקת הרקינות מתח במקביל, הפעלתם ידנית או בעת הפרעה בתכל מערך ניהול פעולת  הגנרטורים          
טורים  מס במתקן תעשה כולה מבקרי מערכות הדיזל גנרל גנרטור לפי רמת העוהעומס בניהם, הורדת או חיבור ש

 זאת ללא לוח בקרה מרכזי נוסף.שיחוברו לפעולה משותפת כל 

ך ניתן לקביעה(  ורק  ערפר שניות )בהורדה הדרגתית של העומס ממנו בתוך מסמתן פקודת הורדת גנרטור מהקו תחל        
זמן  תיחת מפסק הסנכרון שלו והמשך פעולתו למשך ה ניתן לקביעה( תתבצע פלאחר הורדת העומס לערך נמוך )
 ומו.שהגדר כהשהיית קירור עד לדימ

ומס מיד לאחר סגירת מספק הסנכרון עד מנגד, חיבור מערכת דיזל גנרטור לשניה תעשה תוך עליה הדרגתית של הע
 ים בין שתי המערכות לחלוקת עומס שווה בניהםמסהשוואת העול

מיועד  אביזרים הנספחים הדרושים. המפרט  גנרטורים, כל ה-ערכת גיבוי שתכלול שני דיזלאספקה  והפעלה של מ         
 . גנרטורים בחופות מושתקות-דיזל   מערכות לאספקה, הובלה לשטח, הצבה , פילוס, חיזוק חיבור והפעלה של 

והעברת העומס  משותף גנרטורים   חיבורן לפסגנרטור, הבאתן למצב עבודה בסנכרון,  -מערכות הדיזל  שלההתנעה          
ידנית יהיו אוטומטיות, והמערכת תצויד לשם כך  עת הפסקת חשמל או בעת מתן פקודה החיוני לאספקה המערכת ב

מתח, הפעלה אוטומטית,  ת ושלמת, חיש הפיקוד וההפעלה הדרושים להבטחת הגנה מבכל מכשירי החישה, הבקרה, 
מנועי  מה אוטומטית בחזרת האספקה מהרשת אחרי קירורמס חיוני ופקודה להדמפקודה להעברה אוטומטית של עו

 הדיזל בעבודה ללא עומס. 

ורים כולל סגירת מפסק הסנכרון שלו על הפעלה ידנית: תתאפשר  הפעלה ידנית של כל אחת ממערכות הדיזל גנרט         
מפסק סנכרון אך ורק אפשר סגירה ידנית של ל גבי בקר כל אחת ממערכות הגנרטורים. בקר היחידה יע ידי לחצנים

 שווים(מתאימים )זוית בין מפעים ומתחים במידה ומתקיימים תנאים 

 מצבי עבודה  08.08.06

 מערכת מדוממת לחלוטין  .1

 מערכת במצב הכן           

  נרטורים הזמינים, יחוברו בסנכרון לפס המשותף. קיוםהגיופעלו כל פעולת אחד או יותר מחיישני חוסר מתח  בעת 
  האספקות של השנאי או השנאים לשם גנרטורים יאפשר הפעלת  אחד או יותר ממחליפימתח תקין בפס משותף 

                                                                       העברת העומסים לפס גנרטורים.                                        

רטורים  ים לאחר השהייה ניתנת להגדרה ינותק אחד הגנהגדרה( על פס הגנרטורבעת עומס נמוך )רמה ניתנת ל
 בהשהיית קירור עד לדימומו.  מהפס המשותף וימשיך לפעול

 יע הגנרטור ויחובר לפס המשותף. בעת עליה בעומס או התראה על עלייה צפויה ינ

                                                                                                                                                   יתהפעלה ידנ        
רטורים תוך הבטחת קיום סנכרון בין כל תתאפשר הפעלה ידנית של כל מערכת גנרטור, חיבור ידני שלהם לפס הגנ

 ולאחר מכן הפעלה ידנית של מחליפי האספקות. , גנרטור לפס

              גנרטור והתקנתם       תאור  ה 08.08.07

אך לא פחות   120kW/150 kVAשל    StandByות הספק  בעל גנרטור יהיו -מערכות הדיזל .1

ולפי   BS5514בהגדרה לפי   C °40בטמפ' סביבה של   Primeבמשטר פעולה    - 108kW/135kVAמ

ISO3046 

בחופה מושתקת  התקנו ידות פיזיות שיאפשרו גנרטור בהספק גדול יותר מהאמור לעיל, תחת אילוצי מע ניתן להצי
 יחרגו מהמותר.  שמידותיה לא  אורגינלית
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-עקב כך, הדיזל  מיועדות בין היתר להזין מערכות חשמל, מנועים של מערכת מיזוג אויר.  טורגנר -מערכות הדיזל

על   PMGירור זר ומתח אלקטרוניים בעלי תגובה דינמית מהירה  ובעל ע ת וסת מהירו גנרטור חייב להיות בעל
מתח המוצא עקב   עקב נחשולי זרם התנעה ואת עיוותיצמצם למינימום את רמת ירידות המתח הנגרמות מנת ל

   ISO8528 G3ם דינמיים לפי עומס לא לינאריים. נדרשת עמידה של מתח המוצא בעת שינויי 

 מקומן המיועד. ההתאמות להצבת מערכות הגנרטורים בחופות המושתקות בל לבצע את כ הקבלן ידאג

המערכות יותקנו על לעמידה ברעשים סיסמיים.   IBCתקן כמכלול שלם  יעמדו בנדרש ב  ת הדיזל גנרטורמערכו

                                                                                  גנרטור בהתאמה למטרה זו               ( שיבחרו ויסופקו ע"י יצרן הדיזל AVMמשככי רעידות ) 

 האספקה תתבצע בשלב ראשון במפעל הספק/הקבלן.

-עומס במפעל הספק. מיתקן העומס יסופק על 100% -ול 50% -תגובה דינמית ל יבוצע ניסוי בעומס וכן ניסוי של 
 כולל דלק.שעות עבודה רצופות,  10ידי הספק למשך 

   4,500ממ' רוחב,    3,000 תקת במידות מרביות שלבחופה מוש  פקה מקומית: התקנת מערכות הדיזל גנרטור אס
ון מערכת פליטת גזים והשתקה לרמת הרעש המפורטת, מצברי ממ' אורך, כולל כל הנדרש כג  9,000ממ'  גובה ,   

 ור. רטמערכת הגנ ראשי עם הגנות מתאימות שיותקן על גבי התנעה, מפסק מוצא

 של נפח המיכל. 110%בנפח ליטר כולל מאצרה  2000אספקה, התקנה וחיבור של מיכל דלק יומי, בנפח 

 וע בדיקות והרצה. הפעלת המערכת וביצ

 ידי המתכנן.-ידי מהנדס חשמל בודק מטעם הספק ועל-בדיקת המתקן על

 פעלה. ה  ישום והיתרנות משרד התשתיות הלאומיות עד לקבלת רמסירת המתקן בהתאם לתק

 הכנת ספר פרויקט למתקן 

  י הסביבה הם: תנא  -תנאים אקלימיים 

 מטר  40 -כ -על פני היםגובה מ 1.1

 עלות צלסיוסמ 40 -טמפ' מקסימלית 1.2

 מעלות צלסיוס -10 טמפ' מינימלית  1.3

 95% -לחות יחסית מקסימלית 1.4

 ציוד   -מפרט טכני מיוחד   08.08.08

 י כלל       08.08.08.01

 אם למכרז זה וכי נמצאים ברשותו כל הכלים והמכשיריםהת, לביצוע בהקבלן מצהיר שהוא מומחה בעל ניסיון  .1
 הדרושים לעבודה זו. 

 ם העדכנית: העבודה תצא לפועל לפי התקנים הבאים במהדורת

 עבור מנוע הדיזל.  - BS 649, BS 5514התקן הבריטי  

2. INTERNATIONAL ELECTRICAL & ENERGY ENGINEERING 

 1965-IEEE 115 .עבור הגנרטור 

3. INTERNATIONAL ELECTRICAL & ENERGY ENGINEERING 

1972-IEEE 421 בור העירור.ע 

 פסים לרישוי.שרד התשתיות הלאומיות בנדון, לרבות הכנת הטדרישות מ .4

 גנרטור פרטיות. -ן לתחנות כוח דיזלהתקן הישראלי האחרו .5

 .28.3.90מיום   5228מס' התקנות למניעת מטרדי רעש קובץ תקנות  .6

 ש תל אביבא-דרישות מכבי .7

 משרדית. -הביןשל המפרט הכללי לעבודות חשמל בהוצאת הוועדה    08ק פר .8
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 מל ודרישות חברת חשמל.חוק החש .9

 

 ידי הספק.-עלזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו כל הציוד וחומרי הע

 זר אשר ישתמש בהם בהרכבה. גנרטור וכל חומרי הע-הספק יהיה אחראי לאחסנת ושמירת הדיזל

היה האחראי  גנרטור והוא י-הדיזל העבודה תצא לפועל לפי הוראות ההרכבה של ספק מערכות ש אחראי לכך  הספק יהיה  
 כוללת הרצת המתקנים תחת עומס מלא. סודר ובצורה תקינה. אחריות הספק הישיר מסירת המיתקן כולו נקי ומ

עבודה, משרד  ה ים של משרדא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם  לחוקהספק מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תצ
                    נרגיה והתשתית אישור בכתב להפעלת המתקן.   ב הספק לקבל ממשרד האכן, חיי-הפיתוח ודרישות המזמין.   כמו

קבלת האישור, יסופק ויימסר   ידי משרד התשתיות הלאומיות  לצורך-כני הנדרש )תכניות, קטלוגים וכו'( עלכל החומר הט
                                                           ובאחריותו.ע"י הספק 

 ל התקנת הגנרטור. גנרטור לחברת חשמל ע -פני הפעלת מערכת הדיזלהספק יודיע ל

הציוד המכני והחשמלי  וא בדק באופן יסודי ובהירים לו היטב דרכי העמסה, ההובלה והפירוק של כל הספק יאשר כי ה
ל  כן להובלה תקינה של כהתקינה מהנמל בארץ של כל הציוד אשר ייובא מחו"ל ו תוריות להובלוהוא מקבל את האח

 ממחסנים הנמצאים בארץ. הציוד אשר ייקנה או יירכש בארץ או יסופק 

יכל דלק יומי וחיבורו  כנית של המערכת תכלול הרכבת צינורות המפלט והמשתיק על אביזריו, התקנת מההרכבה המ
 אוטומטית.  דלק לדיזל, הכול ליצירת יחידת עבודה מושלמת לפעולה ה  יבור מערכתלצנרת דלק וכן ח

מכל כיוון של החופה,  מ'    7במדידה במרחק של     75dB(A)  לפי דרישת המזמין עוצמת הרעש לא תעלה על   -  השתקת רעש
                                                            כולל מול פתחי כניסה ויציאות אוויר.

לכלול במחיר הצעתו את כל   על הספק 35dB. (A) -מ דת רמות רעש תיערך בשעות כאלה שרעש הרקע יהיה קטן דימ
גנרטור.  לא תינתן כל  -ת הרעש לאחר התקנת והפעלת הדיזלבדרישות התקנות כולל בדיקות עוצמהדרוש כדי לעמוד 
 האמור לעיל.תוספת מחיר עבור  

ח  תאים לפי הוראות המפקיקוד חשמלי וכו' ייצבעו בגוונים שונים ועם שילוט מפ למים, דלק,מערכת הצינורות המיועדים 

     של משרד הבריאות.         L-70ולפי נוהל 
נזקים  קורוזיבי וצבע סופי. הספק יתקן את כל ה-בה על ידי כיסוי בצבע יסוד אנטיהצביעה שתיעשה לאחר גמר ההרכ
 המפקח.רכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של ה  אה מהובלה,שיתגלו לו בצביעה של הציוד כתוצ

 בדיקות  08.08.09

ם שבתקן הנ"ל.  הבדיקות יתאימו לבדיקות מינימו  .IEEE 115-1965בדוק את הגנרטור בהתאם לתקן הספק י .1
תקן  ות אלה יכללו נוסף לבדיקות המפורטות בהבדיקות שיבצע הספק יבוצעו על הגנרטור לאחר התקנתו, בדיק

 דיקות הבאות: הבגם את  

 עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס.

רצוף במשך חצי   110%ל לא, ובהמשך ללא כל הפסקת עבודה בעומס יתר שבמשך שעתיים בעומס מ  עבודה
 שעה. 

 טמפרטורת מי הקירור של הדיזל, במשך כל הבדיקות.  עליית

 ס.מכת עומ  100% -מכת עומס וכן ל 50% -ל התגובה של וסת המהירות

 ים. תחאיזון מ

 צריכת דלק.

 הדממות מיכניות.

 בידוד הליפופים.

 כל מעגלי פיקוד ומדידה.דיקת פונקציונלית של ב

לא במכולותיהם המושתקות לאחר הרכבת כל  גנרטורים בעומס מ-ל מערכות הדיזלמדידת עוצמת הרעש ש
 אמצעי הנחתת הרעש. 

הבדיקות הנ"ל ו/או לבדוק את כל פריטי  ע בזמן ביצו ן שומרים לעצמם את הזכות להיות נוכחיםהמזמין והמתכנ
מלי לאחר הרכבת  די לאפשר את הבדיקות על הספק להביא עומס חשעברתם לאתר המזמין. כהציוד לפני ה
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                                    הציוד.          
הספק לא יקבל כל   ר.גנרטו-דיזלעומס, ניתוק ופירוק כלול במחיריו של המחיר הובלת העומס, הרכבתו, חיבור ה

                                                                                                                                        תוספת מחיר על כך.               

 תיאור ציוד  08.08.10

 כללי     08.08.10.01

 ר. גנרטו-דיזלהמגיש הצעה הוא נציגו הרשמי של יצרן ההקבלן  .1

ייצור של מנועי דיזל מחוללים בקרים נו כזה המשלב פיתוח ויצרן מערכות הדיזל גנרטורים יהיה יצרן מקורי דהיי
 ל גנרטורים סנכרון וחלוקת עומס למערכות דיז ומערכות

 ההספק הנקוב הוא ההספק לעבודה רצופה  

CONTINUOUS PRIME   5514 התקן הבריטי  לפי B.S   . 

 את ההספק המדויק של המנוע   תוהדגיש בהצע על המציע ל

 .StandByובמשטר     Prime Continuesע במשטר והגנרטור אותה הוא מצי

 . 0.8במקדם הספק:    KW  -ההספק פעיל ב

 נרטור(. מתח )בהדקי הג

 תדירות. 

 סיבובים לדקה.

 מתח פיקוד )זרם ישר(. 

 במעטה מי קירור של הדיזל. והספק גוף החירום 

 ימלי. יחס קצר מינ

 הגל המקסימלי בעומס מלא. ת עיוו

 .עיוות הגל המקסימלי בריקם

 .ויסות מתח מצב יציב

 שינוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן. 

 דיזל       מנוע ה  08.08.11

 פעימות עם טעינת טורבו. 4סה,  .   טיפוס הצתה בדחי1

 1500  .    סל"ד 2

 C °40בה של בטמפ' סבי  kW 1400תנופה: לא פחות מ  .  הספק מירבי על גלגל3

 HEAVY DUTY. גלילים רטובים לעבודה מאומצת 4

 עה ממצב קר . התנ5

 כת הדיזל גנרטור הירות סיבובים אלקטרוני משולב בתוך בקר מער. ווסת מ6

 לפחות ומטען סטטי מתאים מוזן מרשת.    45Ampעם מחולל טעינה  12VDC. מתח המנוע   7

 10Ampם מוצא זר     

 כ"א   עם כוננית מתאימה.   12vמצברים 2יל: מכנעה כל סט סטים של מצברי הת 2.   8

 ניסיונות התנעה(  6-דל המצברים יתאים לגו     

 חד פאזי   הגנת טרמוסטט, ניזונים  ממתח רשת.  מחממי נוזל קירור עם 9

 . מסננים על גבי המנוע10
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 מסנן/ני אוויר   -            

 מסנן/ני דלק  -    

 שמן סיכה מסנן/ני   -           

 מסנן/ני נוזל קירור   -          

 מחולל ראשי  08.08.12

ן  בזמ-בו 5%ל המקסימלי לא יעלה על סימטריה עיוות הג-א  30% -עומס מלא ל 0.8של עבור מקדם כופל הספק .     1
 . 3% בעומס ריקם עיוות הגל המקסימלי לא יעלה מעל 0.8שעבור מקדם כופל הספק 

 ה מוליכים עם מוליך אפס בחתך זהה למוליכי הפאזות בע ת מופעי אר, תל 400/230V  50Hz.  מתח מוצא 2

 אי סביבה  קשים. מותאם לעבודה בתנ 99חלק   BS5000מברשות לפי.  מערכות עירור ללא 3

  Steady stateבמצב  0.25%±ת מותרות . תנודות תדירו4

 H.  בידוד הרוטור  דרגה 5

     Hד הסטטור דרגה  .  בידו6

                                       PMGמגנט קבוע ר  ם מחולל עז. בעל עירור זר ע7

 IP23גן עם רשת סגירה . אוורור עצמי מו 8

 BSS4989/40-אם ל. עיוות גל מוצא בהת 9

ום לשינוי רגעי לא יותר  יגר 50% -או מאפס ל  100%-ל  50% -ת שינוי תדירות בעליית עומס פתאומית מ. תגובה דינמי10
 . 4% -מ

 פליטה מערכת   08.08.13

ר גמיש, כולל בידוד טרמי לפי כולל קטע צינו ליטה, לפחות, צנרת פ30dB. ( A) -קול להפחתת רעש הממוצע  בק משתי
 הצורך. 

 טור רדיא   08.08.14

 Cמעלות  50שירות ממנוע הדיזל. מיועד לטמפרטורת סביב ה חיצונית של אנכי, מופעל ע"י רצועה י    

 לי כל     08.08.15

צמד ידי יצרן מערכות הדיזל גנרטורים בין -ם שיותקנו עליירעשים סיסמבולמי זעזועים אינטגרליים לעמידה ב .1
 הבסיס. מנוע גנרטור לבין

 יר במכולה. משתיקי קול בפתחי יניקת ופליטת אוו

ס "בלתי וולט מצויד בתרמוסטט, גוף החימום יוזן מפ 230פאזי -ום של מי הקירור, חדהמנוע יצויד בגוף חימ
 ל גנרטור. יזת מערכת הדחיוני" למניעת הזנתו בעת פעול 

מחליד המתאים לעבודה בתנאים קשים ר טרופי, מחומר בלתי מערכת קירור סגורה בלחץ המורכבת מרדיאטו 

 Cמעלות   50ת סביבה ובטמפרטור

מ עובי. משתיק  ס"  5המורכבת מחיבור גמיש עם עוגנים, צנרת פליטה מבודדת בבידוד טרמי של מערכת פליטה  
ור בחופה  רעש הפליטה עד לרמת הרעש המותרת למערכת הדיזל גנרטת יבטיח הנחתקול  לאזור מגורים אשר 

 פים זרים ובעלי חיים.בסיום צינור הפליטה יבטיח אי חדירת מים, גובעומס מלא. 

 
                הפליטה יהיה בהתאם להמלצת היצרן ולתוואי הצינור הפליטה.               קוטר צנרת
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 מערכת התנעה 

 בעלת שתי מערכות מצברים ומתנע אחד או שניים. יהההתנעה תה מערכת   -

 התנעה.  לעבודה קשה עם הנע השתלבות חיובי כולל ממסרועי המתנעים מתאימים מנ -

 קשים.  היו עופרת וחומצה גופרתית מטיפוס המותאם להתנעת מנוע דיזל, בתנאי עבודהמצברי התנעה: מצברים י -

  60של  תנעות חוזרות אחת לאחר השנייה במשך זמן התנעה כוללה  6יק לאפשר המצברים יהיו בעלי קיבול מספ -
 שניות.

 ן. שנים ע"י היצר 3-ת עם אחריות   לשנים לפחו 5החיים המוצהר של המצברים יהיה   אורך -

 ר האספקה תכלול כן מצברים צבוע בצבע עמיד שיסופק ע"י יצרן הדיזל גנרטו

מגן  לשני סטים כולל  24Vהמנוע יצויד באלטרנאטור טעינה  י.ז" 24בודה מערכות הפיקוד החשמלי תהיינה למתח ע

 חרי ההתנעה. . המתנע יתנתק אוטומטית מהמנוע אלפחות  C 5-להתנעה בטמפ' סביבה של  24Vשמלי לרצועות, מתנע ח

צברי  סטים של מצברים, לטעינת מ 2-. מתאים ל24VDC ,10Aמטען מצברים אוטומטי מיוצב בעל שתי דרגות טעינה 

ור בין המצברים למתנע ומעמד  בור עם נעלי כבל לחיבכולל כבלי חי C °12 -אמפר שעה לטמפ' סביבה של מ 200 התנעה 
 למצברים.

 ננים מס      08.08.16

 רו גישה ואחזקה נוחה. כל המסננים ימוקמו כך שיאפש .1

מנוע ללא  ה ת עבודה שלשעו   500ת גבוהה מותאם לעבודה במשך   מסנני אוויר יהיו מטיפוס תרמיל בעל ניצול        
 טיפול. 

 הלחצים.  המסננים יצוידו במתקן למדידת הפרש

קה מלאה של  ון, ניתנים לרחיצה ומתאימים לתפואשוניים מותאמים לעבודה קשה מטיפוס רשת סינמסנני דלק ר
 דת למים. משאבת הדלק עם מיכל תחתית במידות מספיקות על מנת לשמש כמלכו

 ע ללא צורך בטיפול.נועולה של המשעות פ  250-מסנני שמן סיכה ל

 וץ למכולת המערכת. ן על ידי משאבה אל מחיש לבצע סידור הוצאת השמן מהאג

 הרכבת המערכת      08.08.17

על מסגרת בסיס משותפת מפלדת פרופיל על ידי מצמד גמיש עם  יזל והגנרטור יחוברו ליחידה אחת מנוע הד .1
 אימות. טבעות חיזוק מת 

הנגרמים על  רת הבסיס תהיה מסוגלת לשאת ולהעביר את כל המאמצים  סגנובלוק". מההרכבה תהיה בשיטת "מו         
צימדת המערכת לבין  ק נוסף. משככי הרעידות יוקנו ביןגנרטור בעומס מלא ללא צורך בכל חיזו-הדיזל ידי הפעלת

 הבסיס .

ס תצויד במשככי  סי. מסגרת הב במגינים נגד מגע מקרי הניתנים לפירוק מצמד החיבור וחגורת המאוורר יצוידו        
 המצופות.גנרטור ולרעידות  -יזלרעידות המתאימים למשקל הכולל של הד

כבלים מיוחדים העמידים בטמפרטורות גבוהות   משותפת אשר אליה יחוברו באמצעות המנוע יצויד בתיבת מהדקים         
 .ובלתי מסיסים בדלק ושמן סיכה 

 

הגששים וציוד  סתיימו במהדקים המתאימים אשר בתיבה זו. הכבלים ביןי כבלים אלה -חיבורי הפיקוד החיצוניים         
מצברים יובאו גנרטור רק החיבורים מה-של הדיזל לתיבת המהדקים נכללים בהיקף עבודות ההרכבה ההפעלה 

 בת החיבורים. ישירות למנוע המתנע באמצעות ממסר ההתנעה ולא יעברו דרך תי

ית לפי  וק מוגנים מפגיעה מקרידי כיסויים/רשתות ניתנים לפיר-טור יהיו מוגנים עלנרג-של הדיזלחלקים מסתובבים         
רטור תהיה לוחית זיהוי מקורית של  גנ-ודה והרווחה. על מערכת  הדיזלפקודת הבטיחות בעבודה מטעם משרד העב

נים בפני מגע  וגטור יהיו מ גנר-יים שלו. חלקים חמים במערכת הדיזלגנרטור הכוללת את כל הפרטים הטכנ-דיזל
 מקרי ע"י בידוד מתאים. 
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 מערכת דלק      08.08.18

 : ל דלק פנימי בחופה ותכלול את הפריטים הבאיםמערכת הד"ג תוזן ממיכ .1

 ליטר שיותקן בתוך החופה. 2000התחברות למיכל דלק יומי המכיל  1.1

 גנרטור. -דיזלצנרת דלק הזנה ועודפים בין המיכל היומי ל 1.2

 ייצור מקומי.מ ליטר יהיה 2000מיכל דלק יומי בנפח  1.3

 . ה בצורת שוקת חיצוניתהמיכל יכלול מיכל גלישה נוסף מפח פלד 1.4

מקדם ביטחון של  להכיל את כל כמות הדלק במיכל )עםהמבנה הנוסף יהיה בגודל )פח( כזה, שיוכל  1.5
 ( במקרה של פיצוץ/נזילה במיכל עצמו.1.2

 מוחלקים ללא בליטות.ו תכים מסביבמ"מ לפחות מרו  4יבנו מפחי פלדה בעובי המיכל והשוקת י 1.6

 אפשר הזנת המערכות בגרוויטציה. גנרטור ל-ם מעל הדיזלקרקעית המיכל תהיה בגובה מתאי 1.7

 הגלישה ירותכו אליו באופן אטום. והיציאות העוברות דרך דופן מיכל כל הכניסות  1.8

  ג הצבע וכןבפני דלק. על הקבלן לפרט במפורט את סו הקבלן יצבע את המיכל והשוקת בצבע עמיד  1.9
בע מוגדר במפרט  ל וצנרת הדלק יהיו בצידי יצרן הצבע. צבע המיכ-ת תהליך הצביעה המוכתב על א

 בריאות. של משרד ה L-70הצביעה      

 הבאים )לפחות(:   המיכל יסופק עם האביזרים 1.10

 נשם )צינור אוורור(.  1.10.1

 ק.חיבור לצינור כניסת דלק ממשאבת דל 1.10.2

 מסנן. 1.10.3

 ם. ריגנרטו-דיזלחיבורים ליציאת דלק למנועי ה 1.10.4

 י הדיזל. חיבור לצינור חוזר לדלק עודף ממשאבת הדלק במנוע 1.10.5

 תחתית המיכל. ברז ניקוז ב 1.10.6

 מד גובה דלק חזיתי.  1.10.7

 לפיקוד מילוי המיכל: 0.5A/30V ,-אחד ל כל .C.Oליון ותחתון עם מגעי עזר מד גובה ע 1.10.8

 במיכל.דלק  10%  -מצוף להפסקת המערכת ב 1.10.8.01

 דלק במיכל. 40% -מצוף להתראה ב 1.10.8.02

 מרותך. ה  בורג הארק 1.10.9

 ר יפעילו ממסריםהפעלה והפסקת המילוי תהיה בהתאם למצופים אש 1.10.10
 מים. פיקוד לכך נכלל במסגרת לוח הפיקוד.מתאי

 . 40ים סקדול הצינורות למערכת הדלק יהיו שחור כל 1.10.11

 הברגה בהתאם לדרוש.  החיבורים למיכלים ומגופים ייעשו על ידי עוגנים או על ידי  1.10.12

 וס עם סיום העבודה עם העברת דלק ראשונה בהם. דחיטב באויר הצינורות ינוקו ה 1.10.13

 ל קיום מים. ן המיכל היומי לגנרטור כולל התראה חזותית עדלק עם מלכודת מים בימסנן  1.10.14

 מערכת הפיקוד       08.08.19

 מצבים עיקריים: -צבי בורר הפעלת הגנרטור מ

 הגנרטור לא עובד.  -מצב מופסק 

 הדיזל מונע.  -מצב ידני 

 כן לקבל פקודת תניעה חיצונית  ה  נרטור במצבהג-מצב גיבוי

 ון של מערכת הגנרטור  פתיחה של מפסקי הסנכרזוג לחצנים לסגירה ו
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 המערכת  משטרי עבודה של         08.08.20

 מערכת מדוממת לחלוטין 

ורים הזמינים, יחוברו בסנכרון  רכת במצב הכן , בעת פעולת אחד או יותר מחישני חוסר מתח יופעלו כל הגנרטמע
 ים. ן יופעלו  מחליפי האספקות המתאימים לשם הזנת העומסמכותף ולאחר לפס המש

 ת על ידי רמת העומס. יפעלו במקביל על פס הגנרטורים יקבע אוטומטימספר הגנרטורים ש

חזרת כל מחליפי חד או יותר מהשנאים תחזיר את מחליף האספקות שלהם למצב הזנה מרשת. לאחר חזרת מתח בא
זמן ניתן להגדרה  ת הפסקה לגנרטורים, הם ימשיכו לפעול ללא עומס משך ודת תינתן פקהאספקות למצב הזנה מרש

 ך קירור ולאחר מכן ידוממו. לצור

 הפעלה ידנית 
טור, חיבור ידני שלהם לפס הגנרטורים תוך הבטחת קיום סנכרון בין כל פשר הפעלה ידנית של כל מערכת גנרתתא
 ור ל                              גנרט

 הגנרטור  על מפסק זרם       08.08.21

 מצעי חיבור לכבלי הכוח ביציאה ממנו. בצד המחולל ויכלול א מפסק זרם להגנת הגנרטור יותקן על הגנרטור

אמפר עם ידית טוגל.  המפסק יהיה עם הגנה הגנות   2500מינלי של קטבי לזרם נו-אוטומטי תלת-רם חצימפסק ז
 לן לחבר כבלי כוח  למפסק זרם. קברטור. על ה יוון לצורך הגנה על מוצא מערכת דיל גנהניתנת לכ

 גנרטור הגנרטור בקר מערכת הדיזל      08.08.22

 יכיל כללית את המערכות הבאות: הלוח  .1

גדרת מספר ההתנעות, משכן וזמן ההתנעה בין ניסיון  אוטומטית או ידנית )עם אפשרות ה  הפעלה והדממה  . א
 התנעה למשנהו(. 

 חץ שמן סיכה נמוך, חוסר מי קירור. ל מי קירור,  המנוע: מהירות יתר, טמפרטורה גבוהה שלהגנות   .ב

   בוה או נמוך, תדר מוצא גבוה נמוך, זרמי יתרחשמליים, מתח מוצא ג הגנה עבור ערכים . ג

 התראות ללא דימום  .ד

 רש למכשור ולהגנות.משני זרם כנד . ה

 מערכת לכיוון מתח ע"י הקשת נתונים וללא פוטנציומטר. .ו

 ת. כויכים והמערהגנות יתרת זרם לפי הצורך להגנת המול . ז

 מתנע משולב להפעלת מנוע מאוורר. .ח

 מום מוקדם למנוע.מערכת חשמל לחי .ט

 ידי אות הפעלה חיצוני.-כת הפעלת הגנרטור עלמער .י

 גנרטור. -דיזלמגע יבש להתראה על תקלה כללית ב .יא

 וסת מתח משולב בבקרת מערכת הדיזל גנרטור.  .יב

 ב בבקרת מערכת הדיזל גנרטור. וסת מהירות משול .יג

 רור במקרה של קצר. עינה לניתוק מערכת הג .יד

 ספק מטען למצברים. .טו

 ת הדיזל גנרטור בקר מערכ       08.08.23

 EEPROMל גבי רכיב  ור, עם  אכסון כל נתוני התכנות עמערכת הדיזל גנרטור יהיה מבוקר מיקרו פרוססבקר    .1
 ם את התכונות הבאות: שאינו דורש גיבוי מתח להחזקת הנתונים ויכיל כמינימו 

 DCוולט  32 -8 ר מתח בשיעו  תפקוד מלא בתחומי . א

 מדידות                      
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 מדידות. תצוגת   .1

 רטור שלובים )שלושה בו זמנית( מתחי מוצא גנ .א

 רטור פאזיים )שלושה בו זמנית( מתחי מוצא גנ .ב

 מי מוצא גנרטור )שלושה בו זמנית( זר . ג

 kWהספק מוצא  .ד

   KVAהספק מוצא מדומה  .ה

 kWHרגיה מצטברת במוצא המערכת אנ .ו

 פק העומסכופל הס .ז

 ה שעות עבודה ונמ .ח

 מונה מספר התנעות  .ט

 תדר מוצא גנרטור  .י

 ח פס משותף מת . יא

 ותף תדר פס מש .יב

 זווית בין מתח הגנרטור למתח הפס המשותף  .יג

 מתח ישר של מערכת גנרטור  .יד

 רת נוזל קירור. טמפרטו . טו

 לחץ שמן סיכה.  .טז

 זמן נותר לפעולה בריקם לקירור  .יז

 

 קוד ולחצנים:  מפסיקי פי .2

 ימטידני, אוטובורר מצבי פעולה: אפס,  .א

 איתחול   -לחצן אישור תקלה  .ב

 ק סנכרוןניתוק מפס\לחצני חיבור . ג

 במסך הבקר  לחצני ניווט .ד

 

 תצוגה  .3

 לית עם קוד מספרי כל סוג תקלה. פיעו על גבי צג המערכת השפה האנג הודעות דימום והתראות יו .א

 התקלה    הקוד המספרי יאפשר הגדרה מדויקת של מהות .ב

 

 נוריות סימון  .4

 " ב "אוטומטימערכת אינה במצ .א

 מערכת במצב דימום עקב תקלה  .ב

 מערכת במצב התראה  . ג

 

 לרחוק מגעי עזר לדיווח     .  5
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 בורר אינו במצב אוטומטי    א. 

 ראה כללית  ב.   הת 

 רכת מדוממת( ג.    תקלה כללית )מע

 זיכרון אירועים אחרונים  .ד

, בעת חריגה  תהזמן התרחשוהאחרונים בזיכרון עם ציון קוד התקלה והאירועים  20בקר המערכת יאגור את  .ה
 זו הישנה ביותר. תקלות התקלה החדשה ביותר תמחק את  20מ

 עבודת האינסטלציה הכלולה במפרט זה:       08.08.24

גנרטורים כולל כל האביזרים הנדרשים לביצוע -מותקנים על דיזלל כבלי הכוח למפסקי זרם ראשיים החיבור ש .1
 ת. עבודה מושלמ

ר ועד  גנרטו -בלי הפיקוד והבקרה מקופסאות חיבור על הדיזלכ יבור של כלאספקה, הנחה התקנה וח              
 ללוח הפיקוד.

 הגנרטורים עד למפסק הזרם הראשי ספקה, הנחה התקנה וחיבור של כל כבלי הכוח מא

 גנרטור. -יבור כבלי פיקוד ובקרה בלוח הפיקוד של הדיזלח

לוח התראות ליד נקודת    מילוי דלק  ל מי בצד שניהמחובר בצד אחד למצופים במיכל דלק יו חיבור של קו פיקוד

 (. N2XY 1.5 *7)כבל 

 ת צביעה חיצוני       08.08.25

כמעט לבן לפי דרישות התקן   יעה על ידי זרם אוויר לצבע מתכתיכל משטחי המתכת החיצוניים ינוקו לפני הצב

 . SA 2   1/2או התקן השוודי  SSHE-10-63Tהאמריקאי 

 ר הניקוי.צביעת שכבה ראשונה תבוצע מיד לאח

 שכבות הצבע יהיו מתוצרת אותו יצרן. כל

בור" או שווה ערך  מתוצרת "טמ 640-010של אפוקסי "ארוקוט" מס. ית תהיה בשלוש שכבות הצביעה החיצונ
 "ג למטר רבוע לפחות עבור כל שכבה. ק 1ובכיסוי של 

 מיקרון.  300העובי הכללי של הצבע יהיה לפחות 

 ת. מאשר לאחרו לשכבה האמצעית יהיה צבע שונה 

 י שכבות סמוכות.שעות בין הצביעה של שת 24עד  8יהיה מרווח זמן של 

 העבודה במסגרת מכרז זה כוללת:      08.08.26

חופת פעמון מעליו , אספקת וחיבור מיכל דלק יומי לכל   המיובא מחו"ל, הצבתו באתר ובנייתהעברת הציוד 
 ת הפליטה. גנרטור, התקנת מעכ

 ות הספקחירים לפי הנמשטח ביטון יוכן על ידי אח 

 ור. גנרט-חיבור של כל כבלי הכוח והפיקוד לדיזל

 הובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו'.הנזקים שיתגלו לו בצביעה של הציוד כתוצאה מהספק יתקן את כל  

 מד בטמפרטורות גבוהות. צנרת הפליטה, המשתיק, הבידוד והמעטה המתכתי של הבידוד ייצבעו בצבע העו

 . כלולות במחיר העבודות, ולא יגיע עבורם תשלום נפרד  יועה הנ"ל יהכל עבודות הצבי

 לל הזמנת בודק המערכת למזמין ולמשרד התשתיות הלאומיות כו  בדיקה, הרצה ומסירת

 המערכת.  לו את כל הבדיקות שהוזכרו במפרט ויכללו גם בדיקה חזותית של כל הבדיקות בשטח יכל 
 אלו. תגיע לספק כל תוספת מחיר עבור בדיקות   לא גנרטור, ו-הבדיקות יהיו כלולות במחירי הדיזל   

 ישת הרשויות.תכלול אספקת כל הרישיונות והבדיקות, לפי דרמסירת המערכת               
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 כניים שאלון נתונים ט       08.08.27

 על הספק למלא את הנתונים )  ספקים לפי התקנים במפרט( 

 ת נתוני המערכ

 קמילוי ע"י הספ        נושא          

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

 

 --------------------    מ'   1.5תקה במרחק מכולה מושתקת רמת הש

 --------------------      מ'  7רמת השתקה במרחק 

 כן / לא  1987ך( תשמ"ז למתח נמו נות החשמל   )התקנת גנרטורים מתאימה לתק 

 --------------------     תוצרת / ארץ ייצור מנוע דיזל

 --------------------         דגם 

 --------------------        נפח בוכנות 

 --------------------       הצילינדריםמספר 

 --------------------        סיבובים לדקה

 --------------------        יחס דחיסה

 --------------------     .PRIM CONTהספק: קוו"ט/קו"א 

 --------------------         קירור

 --------------------     STAND BYהספק: קוו"ט/קו"א 

 --------------------        משקל מקורב

 --------------------         טיפוס 

 --------------------      הספק יציאה לאחר הפחתת  

 --------------------        הספק המאוורר 

 --------------------        מספר פעימות

 --------------------        סיבובים 

 --------------------        טעינת יתר 

TURBOCHARGER       -------------------- 

 --------------------     .PRIM CONTקוו"ט/קו"א הספק: 

 --------------------            וסת סיבובים )גוברנור( סוג ודגם 

 --------------------       תח תוצרת/דגם וסת מ

 --------------------      אלטרנטור -צמד חיבור: מנועמ

 --------------------      תוצרת/ארץ ייצור  גנרטור 

 --------------------         דגם 

 --------------------        פר פאזות מס

 --------------------      .PRIM CONTהספק קו"א 

 --------------------        זרם נומינלי

 --------------------       מתח נומינלי/ת דר 

 --------------------      אפשרות יתרת עומס %/זמן 
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 --------------------        ובים לדקהסיב

 --------------------        ק כופל הספ

 --------------------       נתוני וסוג וסת המתח 

 --------------------       מתח פיקוד והתנעה 

 --------------------     ישיר לקוהספק מרבי התנעת מנוע 

 --------------------       10%למפל מתח  7Inזרם 

  מלא מקדם עיוות גל מקסימלי בעומס

  --------------------     אסימטריה 30% -ו 0.80פל הספק כ

 --------------------      רטור ללוח הפיקודכבלים בין הגנ

 --------------------       שיטת עירור  שונות

 --------------------     מצבר ) קומולטור( כמות/מתח/א.ש/

 --------------------         תוצרת 

 --------------------      סוג ודגם נתונים  -ם רימטען מצב

 --------------------     בקרה  מום קודם: הספק ושיטתחי

 --------------------       של המכונהמשקל כולל 

 --------------------       זמן אספקה מכונה 

 --------------------      רת/ דגם לוח חשמל ופיקוד תוצ

 --------------------        פק המערכת הס

 PRIME /  CONTIN       -------------------- 

 --------------------     של מכונה WxHxLמידות כלליות 

 --------------------        משקל של מכונה

 --------------------      תאור כללי מערכת קירור 

 --------------------       הספק מנוע וסיבובים 

 --------------------       שיטת התנעה והגנה 

 --------------------       גנת חוסר מי צינוןה

 --------------------  מספקהקבלן יפרט כאן את הכלים שהוא  הכלי טיפול ותחזוק

 --------------------        תדירות טיפול 

ה ע"י  עים בשתי דרגות מהירות אחת מעל מהירות הניתנת להשגמגינויי מצב ציוד עזר יחידת הגנה למהירות יתר עם ש
 מתנע והשנייה למהירות יתר של הד"ג. המתנע להפסקת ה

 מי קירור ברדיאטורים.   מד גובה

 ( WOODWARDים אלקטרוני תוצרת "וודוארד" )וסת סיבוב

 טרמוסטט במי קירור 

 סיכה  בקר לחץ שמן

 --------------------       גוף חימום:  מתח 

 --------------------        הספק        
 --------------------      :     מתח מצברים 

 --------------------      לת קיבו                     
 --------------------      לטרנטור טעינה א 
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 --------------------     י קיבול מיכל דלק יומ מערכת דלק 

 רנטורנתוני אלט

 4/3 אזות/מוליכיםפ מספר

 וולט 400 מתח נומינלי

 הרץ  50 תדירות  

 וולט 24 ה מתח פיקוד והתנע 

 50% -ל 0% -מפל מתח רגעי במעבר מ

 --------------------        עומס נומינלי 

 --------------------     עומס נומינלי  100% -ל 50%  -כנ"ל אך מ

 עיוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם

 --------------------     אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק 

 --------------------      ת גל מקסימלי בריקםעיוו 

 --------------------       ציבויסות מתח מצב י 

 מוליך האפס מתוכנן למחצית הזרם הנומינלי  

 --------------------        דרגת בידוד  

  --------------------        דרגת הגנה  

 --------------------     עליית טמפ'   לפוף בעומס נומינלי  

 --------------------        ירור סוג ע 

 --------------------       מקסימלי  זרם קצר 

 --------------------     .SUB TRANSמתח קצר באחוזים  

 --------------------     ועומס מלא  3/4, 1/2, 1/4  -נצילות ב 

 נתוני לוח סינכרון 

 ............ יצרן.......................

 ................................. שיטה...

 ............. קרה ובקר מרכזי.................מערכת ב

 .. שיטת חיבור ופקודות למפסקים............................

 נתונים דינמיים לדיזל

 50% -ל 0%  -מס מעועי בשינוי שינוי תדר רג

 --------------------       של העומס הנומינלי

 של   100% -ל 50%  -מ כנ"ל אך

 --------------------        העומס הנומינלי

 

 וד חשמלי בלוח ובמכלולי עזר לפי דגמים עיקריים פירוט צי

     ...... ............להגנת הגנרטור.......................מפסק זרם חצי אוטומטי   
  --------------------      ממסרים אלקטרומכניים  

 --------------------       ידה עיקריים  מכשירי מד

 --------------------         כווני זרםמ
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 --------------------       מנורות, לחצנים, בוררים

 --------------------         משני זרם 

 --------------------      ם דגרים תוצרת/מטען מצב

 
 

 ם אופני מדידה מיוחדי 
 
 פני הגשת הצעתו הנחיות למציע ל  . 1

דוק את תיאור העבודה את התכניות ואת  להכיר את תנאי העבודה במקום, לב  לפני הגשת הצעתו, על המציע 
המזמין להם.  ל ומת ליבו שחדלים ו/או אי התאמה, עליו להסב את תשכתב)י( הכמויות. אם יגלה טעויות, מ

 . נפרד של מסמכי המכרז תשובתו בכתב של המזמין תהווה חלק בלתי
ניות וכן לגבי מקור הספקתם  ם ביחס למפרט, לכתב הכמויות ולתכעל המציע לפנות למזמין בכל הנוגע לברורי 

 ובה בכתב של המזמין תחייב את המזמין.של החומרים, האבזרים והציוד המפורטים. רק תש
 
 ין מסמכים ב   עדיפות  . 2

כי החוזה, משלימים את התיאורים רטים במפרט וביתר מסמהתיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מפו 
אין סתירה ביניהם. אם נמצאה סתירה כזו עדיפים לעניין  כלולים בכתב)י( הכמויות, כל עוד התמציתיים ה

 שבמפרט. תמציתיים שבכתבי הכמויות על התיאורים התשלום התיאורים ה
 
 דרישות  . 3

עיפי כתב)י( הכמויות אין בו כדי ם התמציתיים בסעיף מסציון דרישה מסוימת לגבי פרט הכלול בתיאורי 
פים בהם חסר ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור, נקבעה  ה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעילגרוע מאות

 נובעת ו/או משתמעת ממנו. באחד ממסמכי החוזה או
 
 זה חו עם תנאי ה   התחשבות  . 4
 

 תיאורים בכתב הכמויות  4.1
צור לצורכי זיהוי ו/או בכותרות הסעיפים של פרק זה ניתנו בקי העבודה בכתב הכמויות תיאורים והגדרות של 

ים את כל  קבלן. אין לקבל תיאורים אלה כממצים כל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללבלבד לנוחיות ה
 ין.חוזה, לרבות אספקת החומרים כאשר הם לא באספקת המזמה הקבלן לפי שלבי העבודות והתחייבויות של 

 
 ם ושיטה שינוי אמצעי  4.2

פקח לא ישמש עילה לשינוי מחיר מת הקבלן גם אם קיבל את אישור המשינוי באמצעים ובשיטות ביצוע ביוז 
 היחידה לעבודה הנדונה. 

 
 עבודות לוואי  4.3

יות ו/או במפרט זה ו/או במסמכי החוזה האחרים ו/או  כננזכרות בת לא ימדדו כל עבודות לוואי, גם אם הן 
 תב הכמויות. אותן עבודות לא מופיעות בסעיפים נפרדים בכ המשתמעים מהם, כל עוד

במחירי אות הכרוכות בעבודות הלוואי הנ"ל לא תשולמנה בנפרד והן נחשבות ככלולות להסרת ספק, כל ההוצ 
 ות.היחידה שנקב הקבלן בכתבי הכמוי

 
ם המוזכרים באותם  הכרוכות במילוי התנאים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות  ריהמחי 

ת בו, לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת  הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבו  סעיפים, על כל פרטיהם. אי
 ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.  לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות

 
הכמויות ועל עיפים שמופיעים בכתב א מופיעים בכתב הכמויות נחשבים כמכוסים ע"י יתר הסשלסעיפים  

 לכך.  הקבלן לנקוב מחירי יחידה בהתאם
 
 ככוללים את ערך:   המחיר של הקבלן ייחשבו  . 5

ללים ן חומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נככל החומרים )בכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם וכ )א(   
 חת שלהם, פרט לחומרים אשר יסופקו ע"י המזמין. הפבה( ו

 
בכלל זה גם עבודות   לשם ביצוע מקצועי מושלם בהתאם לתנאי החוזה, כל העבודה הדרושה  (  )ב 

 ה וההוצאות הבלתי נראות מראש. הלוואי, ההכנ
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 עבודה בשלבים )אם יידרש(.  )ג(   

 
 בודות בשעות לא שגרתיות. ע )ד(  

 
 ת. שוהעפר הדרו עבודות )ה(  

 
 נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות. )ו(  

 
 ם ועבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש. תיקונים, סילוק חומרי )ז(  

 
 מכשירים, מכונות, מתקני עזר, פגומים, דרכים זמניות וכו'. השימוש בכלי עבודה, ציוד,  )ח(  

 
 מי בטלה של ציוד, מבנה וכד'. בלאי וד )ט(  

 
לל אל מקום העבודה, ובכ  )ח(,-ים, כלי העבודה וכו', המפורטים בסעיפים )א( ומרבלת כל החוהו )י(  

 מקום העבודה וממנו. זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים אל
 

טחת העבודות  ת החומרים, הכלים, המכונות וכו' באתר ומחוצה לו, ושמירתם וכן שמירת ואב החסנ )יא(  
 שבוצעו. 

 
 רים, ארנונות, אגרות, ביול, הוצאות הבטוח וכו'.אח ציאליים וההמסים הסו )יב( 

 
קיפות ובכלל זה הוצאותיו  הוצאות הניהול של הקבלן )הן הישירות והן העהוצאות כלליות ו )יג(  

 ת והמקריות(. המוקדמו
 

 תו. הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר החוזה מחייב או )יד(  
 

ומסירתה למזמין, בין אם פורט הדבר, במלואו או  ה שלמת העבוד כל יתר ההוצאות הדרושות לה )טו(  
 ל במסמכי החוזה. ו ובין אם לא פורט כלבחלק

 
 תכולת המחיר  . 6

חלקי המתקן השונים גם    ם אספקה, התקנה וחיבור וכן בדיקה והפעלת כלכוללים המחירי ויין אחרת במפורט, פרט אם צ
גבי בודה בכתב הכמויות הינו כללי בלבד, המחיר יתייחס ל העלן(. תאור )בתנאי שהותקנו ע"י הקב פקו ע"י אחריםאם סו 

 חוזה.  המצויין במסמכי ה
 
 תיאומים  .   7

התאומים השונים הנחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם   זה כוללים גם את התשלום עבור כל  מחירי העבודות בחוזה
נים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות  בלהינו אם ק ן פעולות תאום אלו ללא הבדל באם התאוםכל תוספת כספית בגי

 כלשהיא. 
 
 כניות ופרטים ת. 8

כרז והינן כלולות במחירי י ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו במניות שתתוספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטאותן תכ
 היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 
 אביזרי עזר . 9

 מחיר ההצעה כוללים גם את:  
פרופילי ברזל   של כתב הכמויות. כוללם לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים שיהברזל הדרוכל חיזוקי 

לל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות,  ינורות או כבלים במתקן. המחיר כומגולבנים להתקנה משותפת של צ
ואשר נחוצים להשלמת המתקן,   רשפורטו במפואר חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר לא חומרי בידוד וכן את כל ש
לצים, פסי צבירה וכד' ולות תיבות הסתעפות משורינות עם מהדקים, בושל המתקן. כמו כן כל הפעלתו ועבודתו התקינה

 ממ"ר.  16בחתך עד  עבור כבלים
 

 ציוד חליפי . 10
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ש ציוד ואביזרים המתאימים  רוי המפקח לדנה מזה המאופיין במכרז / חוזה  זה זכאבמידה והקבלן מציע ציוד חליפי השו
 קרובה ביותר לנדרש במכרז / חוזה זה.  ם שהם בדרגה הגבוהה הלתנאי עבודה ובעלי נתוני

 
 דוגמאות  . 11

עבור דוגמאות  לולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם ולא תימדד בנפרד. הכנת דוגמאות למיניהם כ
 כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש.  הןתקנה כפי שישולם רק אם הן אושרו לה 

 
 הארקות .  12
פות הארקה  יזר, במוליכים מתכתיים תובטח רציורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביצוע גשרי הארקה בחיבב

 לכל אורכם על ידי גישורים גמישים בין קטע לקטע. 
 

 ות צינור .  13
   צינורות פלסטיים כפיפים כוללים גם: .1

מקומות שלא מושחלים  מ"מ באותם  3.0טר של תעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי משיכה מניילון בקוהסקופסאות 
 מ"מ.   8.0ל גם חוט משיכה בקוטר של מ"מ ומעלה המחיר כול 36בקוטר של בהם מוליכים. בצינורות 

 
 שיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )ק .2

 רך.יות ומיוחדות לפי הצועבר משוריינות מגולבנות, חוטי משיכה, קשתות סטנדרטומ ת הסתעפות קופסאו
 

 צינורות מגולבנים כוללים גם: .3
 לים סופיים, חוטי משיכה, קשתות, מופות, ניפלים וכד'.בע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמיתיקוני צ

 
וקדיחת חורים בקורות, תקרות ורצפות  ם תיחת מעברילל גם חציבה בקירות וברצפות קיימות, פמחיר הצינורות כו .4

 באישור המפקח.קיימות בתאום ו
 

מגן אטומות ותרמילים  כלול במחירי הצנרת לרבות סגירות  08.010המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף מחיר  .5
 סופיים וכן פתחי מעבר בקירות.

 
דות החפירה, הכיסוי ושאר עבודות  בוגם את כל עכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים מחירי המעברים וברי .6

 ם כך.  הלוואי הנחוצות לש
 

 ומוליכים כבלים  .   14
ל רגילים ומיוחדים )למוליכי אלומיניום(, שלטי ם: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבכבלים ומוליכים כוללים במחיריהם ג

ממ"ר,   16דקי הסתעפות עד חתך מהת אטומות, סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינוסנדוויץ, חבקים, חיזוקים 
 כד'.  השחלה, הנחה, חיזוק ו

 הם הם מונחים או מושחלים.  מוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים באורך הכבלים וה
ים, גילגולם על התופים והחזרתם  ם של כבלים המסופקים על ידי המזמין כולל המחיר גם את איסוף שאריות הכבלבמקרי

 ון אורכם.  ציהמזמין עם למחסן 
 

 תעלות כללי  .   15
ש, רצפות צפות וכד'(, פניות  עבורן דרך הקירות ) פרט למסגרות אטומות לא ולל ביצוע פתחי חדירהמחיר תעלות וצנרת כ

 ונג ושינויי מפלס לא ימדדו בנפרד ולא ישולם בנפרד. בגיר
 

 מפי. וי. סי    תעלות כבלים .   16
  20"מ, ס 50נקוב מגולבן כל  מ"מ עם מכסים קפיציים ויכללו פס 3.0עובי דופן של  ותי יהיו בעלתעלות כבלים מפי. וי. ס

ן תהיה עם זויות ופניות בגירונג עם מכסים  ם. הפניות תהיינה בגירונג. התקנתמ"מ מכופף לפי התכניות לחיזוק הכבלי
מו כן כוללות מכסים בקצוות כ ה מגולבנת.מטר וקיר ולתקרה מקונסטרוקצי 1.5ם כל בקצוות וכוללות מתלים וחיזוקי

 והפינות תהיינה אורגינליות של היצרן. ורגינלית כל הסופיות והכנות למחיצה פנימית א
 

 תעלות כבלים מפח   . 17
-תן, ביצוע בצורת שקעמטר, הארק  2.0במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל  התעלות כוללות

 ות אנכיות.  יי רוחב מדורגים בתעלי הדרישה בפנים ובחוץ, פניות בגירונג, זויות, שינולפון וצביעה תקע בקטעים, גילב
 ס"מ לפחות.  4.0צלע של  בוצעו מזויתנים או פרופילים בעליהמתלים לתעלות/סולמות הכבלים י

על  ן ם שמונח בהעלות יתאימו למשקלן יחד עם משקל הכבלילתעלות כבלים מרשת אין צורך במכסים. המתלים לת
 אחריות הקבלן. 

 ל למכסים. תעלות אנכיות כוללות ידיות ניק 
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 פילי תעלה פרו  . 18

' מגולבנים או מצופים וכן "פיליפסים" בתקרה  ונים לקירות, מחברים פנימיים וכדתעלות "שרשרת" כוללות מתלים, עיג
 הברגה מצופים לתליה.  וכמו כן במידה ונדרש מוטות 

 
 

   ארגזי פח.  19
ית פתיחה מצופה ניקל, צירים ליה, אטם ניאופרן, ידוללים גם: דלת שקועה בחזית עם סגר וסידור למנעול תכ ארגזי פח

, צביעה בפנים ובחוץ, בורג הארקה, פתחים לצנרת ותעלות הנכנסות ים" לחיזוק לקיר, שלט זיהוי חרוטפנימיים "אוזני
 הדקים קפיציים וחיווט. לתוכן, מ

 
 ופוליאסטר משוריין לבזק למתח נמוך     י. וי. סי. ארגזי פ .  20

 : מנעולים סטנדרטהארגזים כוללים
 ר.  ם, הלבשה מסביב והתקנה שקועה בקי, צירים פנימיי920ת בזק, כולל רב בריח דגם  חבר

 אש ועשן ומערכת מסופי מחשב.  עבור: בזק, גילוי 30/30/20ארגזים במידות   3בכל ארון מתח נמוך יהיו 
 

 ם אטומים  יי רגזים פלסט א.  21
וט,  ים קפיציים על מסילה, צירים למכסים, שלט חרת להתקנת הציוד, מהדקהארגזים כוללים במחיריהם גם: פלטה פנימי

 ם לקירות. כניסות כבל וחיזוקים מגולבני
 

   פרופילי ברזל.  22
יפסים, פלטות עיגון לרצפה  ילי חיזוק, פ, ניקוב, גילבון בטבילה  באבץ חם, ברגפרופילי ברזל כוללים גם: ריתוכים שומים

 וכד'. 
 

 צביעה  .  23
 התקנה כלולים במחירי האביזרים.  עה ותיקוני צבע לאחר צבי

 
 י עזר חומר .  24

גים, אומים,  , מוליכים, צינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים במחיריהם, לרבות ברחומרי עזר כגון קטעי כבלים
 דיסקיות וכד'. 

 
   ון אביזריםסימ .  25

  שלט סנדוויץ', שקע מחשב וכד' על ידי ן, בית תקע שקע טלפוןמחיר האביזרים והנקודות כולל גם סימון כל מ"ז, לחצ
 מחובר ולא תשולם עבור זאת כל תוספת כספית שהיא.   ר את מספר המעגל החשמלי אליו הואהאביז

 ר יקבע על ידי המפקח באתר.  מקום החריטה על האביז
 עוד האביזר.  לטי סנדוויץ' חרוטים, במקומות שהדבר נדרש לזיהוי יש ולים במחירכמו כן כל

 נדוויץ' פלסטי חרוט.  ם גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסלאביזרי
 

 ת כבלי חשמל סולמו . 26
ם בטבילה,  ת וכד' מבוצעות בדירוג, גילבון באבץ חסולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם גם: מחברים, פניות, זויו

 מטר לכל היותר.   2.0ס"מ לפחות כל   4.0ל זוקים ותמיכות לקירות, תליות למסבך הגג מזויתנים שחי
 יות הקבלן. למשקל הסולמות עם הכבלים על אחר המתלים והתמיכות יותאמו

 
 ביקורת מהנדס בודק    . 27

על ידי הקבלן, וזאת גם אם   עותקנים שבוצותשלום עבור ביקורת של הגופים הנ"ל לממחירי העבודה כוללים גם: הזמנת 
ות וההוצאות הנילוות  ופי של כל המתקן שבוצע. כן כלולות כל העבודורת אחת  עד לאישור סתידרש לשם כך יותר מביק

ביקורת למתקנים הקיימים ביצוע ביקורות אלו, ההכנות לקראתן, והתיקונים אחריהן ובעקבותן, לרבות  הנחוצות לשם
 בודק גם אם לא בוצעו על ידי הקבלן. ה  דרש על ידיבמידה והדבר י

 
   אביזרים.  28

ושים לאביזר,  ים או מוליכים וצנרת הקצרים והדרם שונים יכללו גם את אספקת וביצוע קטעי כבלמחירי התקנת אביזרי
 ו"ב. לחיבורו ולתפעולו התקין, לרבות אומים, דיסקיות, ברגים וכי

 
 פלסטיות אטומות בפתחים המיועדים לכך.  ן סגירות מג גופי תאורה הרמטיים יחוברו דרך

ן יבוצעו חיבורי גופי תאורה אל  תר לקבלן לבצע תיבות הסתעפות על התקרות עצמקרות אקוסטיות בהם הו במקרים של ת
 חיר חיבור הגופים עצמם. תיבות באמצעות כבלים גמישים עם קצוות מוליכים מולחמים. הכבלים יכללו במה



 

183 
 

 
 בלים השונים עם מרכיב הציוד ועפ"י הנחיותיו.  הכאם את גמר על הקבלן לת

 
  התקנת גופי תאורה  .29

נה כוללת גם:, כיוון זוית ן במסגרת סעיף נפרד מאספקתו ההתקבמקומות שבהם התקנת גופי תאורה משולמת לקבל
וקים מתאימים  יזת פתחים וחה וחיזוק מקוריים של היצרן, תאום והכנהגופים כפי שתידרש, שימוש במתלים ואביזרי תלי

זתם  הם מאוכסנים לפי הוראת המפקח, פירוקם מארי בלת הגופים ממחסן שבובתקרות, הכנת חיזוקי תליה לגופים, הו
 לת למקום שיורה המפקח.  וסילוק האריזות הריקות והפסו

 גים, מזין אותו, חיזוק השלט יהיה על ידי ברשלט פלסטי חרוט עם מספרו הסידורי ומספר המעגל ה
 וף תאורה דולק.זרי וחומרי העזר, חיבורים חשמליים וכו' עד לקבלת גביכל א

 
 פס השוואת פוטנציאלים  . 30

רזרבה לתוספת בעתיד,    40%ים )גם של חברת החשמל(, ם כולל גם: ברגים מתאימים למוליכפס השוואת פוטנציאלי
 מ"מ.   4*   3.5בחתך של י חרוט לכל פס החיבור יהיה מגולבנים והרחקה מהקיר, שלט זיהו

 
   גשרי הארקה. 31

התקנת אותו חלק. יש  בלים והתקנת אביזרים למיניהם כלולים  במחירגשרי הארקה בחיבורי כאספקת והתקנה חיבורי ו
 חברים קשיחים. ובילים מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גשרים גמישים או מלדאוג כי במ
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 יח עבודות ט   - 09 פרק
 
 טיח חוץ ופנים -ישות כלליות דר  .1009

 
טיח   ת באתר.קיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין תערובן במפעל מתוצרת "תרמוהטיח יהיה מוכ 09.01.1

 אישור פיקוד העורף.  למרחב מוגן יהיה בעל
 

הגנה  ת לוון + פינבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגוכל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יק 09.01.2
 הפינה.   ש"ע, לכל אורך וגובה " אוPROTECTORתוצרת "  UV  -לבן עמיד ב P.V.C-מ

 
ע"י הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי  בניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה בחיבור בין אלמנטי בטון ו 09.01.3

שלב ב בישה תבוצעעם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. הח ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי 15של 
 פחות.חבושת" במשך יומיים להכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"ת

 
 ם תיבדק בסרגל מכל צד של הפניה.ונציבות  םומישוריותשרים לחלוטין קנטים וגליפים יהיו חדים וי 09.01.4

 
ברת משני עומגולוונת  X.P.M "מ או יותר ייעשה בעזרת רשת מ 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5

 צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי. 
 

באופן שהשיפולים יבלטו פולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים וגמר טיח במפגש עם שי 09.01.6
 ה לכל אורכם מפני הטיח.במידה שוו

 
ל  ש ינה במידותשונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות תהיהמחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח ה 09.01.7

 . מ' 2X2לפחות 
 

 .כלול במחיר החיפוי -ם רטובים ת חדריחתונה( תבוצע על קירושכבת הרבצה )התזת צמנט ת 09.01.8
 

 אופני מדידה מיוחדים  .2009
 : חידה כוללים גם את כל המפורט להלןמחירי הי 

 טיח בחשפים וגליפים. א. 
 עוגל ובשיפוע. יישום במ ב.
פנים ובטיח נות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה הפינה,בטיח פילעיל בכל החיזוק פינות כמפורט  ג. 

 ש.מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום שידר חוץ,לרבות
 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.
 ני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב(טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלב ה. 
 אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.י כיסוי חריצ ו.
 נטי בטון כהכנה לטיח פנים.כבת הרבצה על גבי אלמשי ז. 
ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב המפרט ו/או התכניות מחייבים את   כל עבודה אשר .ח

 הכמויות.
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 צוף וחיפוי עבודות רי   -  10פרק  
 
 כללי  .1010

 
 . ירת המפקחיהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בח ים/חיפוייםיחאר/ המרצפותסוג  10.01.1

,  נים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות למניעת החלקה ובכל התק  2279פים יעמדו בת"י כל הריצו 
 תו התקן. עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים ב

וגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או מסל כל יצרן על הקבלן לספק אישור בכתב ש 
 ספציפי בכל התקנים הנדרשים.ניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי ההתחנה לחקר הבניה בטכ

  
( לכל תאריך ייצורצור ) סדרה אחידה של היתהיה זהה. יש להקפיד על  אריחים/מידת כל המרצפות 10.01.2

גוון פיד על גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקם ה או בחלליאזור בקומה שלמ 
ינה ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שא  . יש למיין את המרצפות לפניאריחים/המרצפות  אחיד לכל

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 
 

 התכניות או לפי הנחיות המפקח.  לפי  -צורת הנחת האריחים  10.01.3
 

 נרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  צ יש לבטן 10.01.4
 

, בהעדר הוראה אחרת,  ם ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוףבין סוגי ריצוף שוני במעבר 10.01.5
 מ"מ מעוגן היטב.  40/4שטוח  ו/או אלומיניום בזויתן פליז

 
 אלטרנטיבות הבאות: הריצופים יבוצעו ב 10.01.6

מדה מתפלסת ו/או   , על חשבונו,דת הצורך יבצע הקבלןמי בג הבטון. בהדבקה ישירה ע"  א. 
  חלק מוכן להדבקה. עד לקבלת משטח  שפכטל

ד עם מוסף להגדלת העבידות.  ס"מ, נטול סי 2+ טיט בעובי מסום או סו ע"ג חול מיוצב  ב.
 ק"ג למ"ק.   200  -תכולת הצמנט בתערובת 

מוחלק עם מוסף   30-ע"ג בטון בה בהדבק יצוףהר יבוצע דרים רטובים )אזורים נמוכים(בח . ג
 חידה(. )הכלול במחיר הי כללילאטימה בהתאם למפרט ה

 דה. פקח באתר, ללא שינוי במחירי היחיתחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המ 
 

וונים וצורות וכדומה, הכל לפי מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב ג  10.01.7
 ות המפקח באתר.  חית ולפני הנהתוכניו

 
 מפקח.  תאימים לפני הנחיות העל הקבלן לבצע שיפועים מ 10.01.8

 
אריחים ושיפולים מכל סוג קח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול על הקבלן להגיש לאישור המפ 10.01.9

 שהוא.  
 האישור יכלול את:   

 סוג האריחים.   א. 
הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע ת ומרים, שיט אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, הח .ב

 העבודה.  
העבודה המיועדת  "ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק ממ  12דוגמא יהיה בשטח המשטח ל 

 לביצוע.  
 

מר העבודה. הקבלן אף  שנים מיום אישור המפקח בכתב על ג 10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
חריות  , לאחריותו על עבודות הריצוף. האהפרויקטתום השלמת מ  שלוש שנים יעמיד ערבות למשך

טיפול במשקים, האריחים וחומרי כיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות הנחה וה תכלול את כל מר
, על חשבונו, את  ליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקןהמ

צוף ל מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריש י חוות דעתהשטח שיקבע כפגום עפ"
 שטח כולו. מסוים או ב באזור

ח ההודעה על גילוי פגמים או  ימי לוח ממועד משלו 10קונים תוך הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תי 
 ול דעתו של המפקח. שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיק 48תוך 

 
 םפישטחים מרוצהגנה על 10.01.11
ו/או שכבת הגנה מגליל ת באמצעות לוחות גבס על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעו 

או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י  / ניהם עד לגמר כל העבודות במבנה וקרטון גלי מודבקים בי
 .ותגיעה במרצפל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פהמפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכ

 
 ב הכמויות כוללים פחתמודגש בזאת שמחירי היסוד המצויינים בכת10.01.12

 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  .2010

 
 ( בגוון לפי בחירת המפקח.2)  314בת"י  4ם מסוג א' לפי טבלה  בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחי 10.02.1



 

186 
 

 
בון שילוב דוגמאות מיוחדות לרבות חשבלן לקחת ברת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקצו 10.02.2

 בהתאם לתכניות. מדויקיםחיתוכים 
 

של "תרמוקיר" ו/או  " 770של "כרמית" ו/או "פלסטומר  "100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3
"נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור     מכמות הצמנט( של 15%) 460( +לטקס 1:2טיט מחול:צמנט )

 קח.  המפ
ת סופר" של "כרמית" ו/או "ריצופי" של 181הדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט ל הטיט 

( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע  מכמות הצמנט 15%)  460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
 באישור המפקח.  

 
 דבקה הכנת האריחים לה  .42.010

מיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב האריח במים ה  את האריחיםלפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש  
ר: אריחים  האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. הסב במברשת כדי להסיר את ולשפשף

שה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים עשויים בכבי םתעשייתיי
בכמויות גדולות על גב האריח,    את כשהיא נמצ למשל(. אבקה זו, טלקה "מחליקה" )כגון באבק

 ב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה.  ית לקשר שבין הדבק וגמפריעה במידה משמעות
 נגבה ביד. ת האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן להמצאו 
רת מטלית רטובה, לפני יישום זבע על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף 

. ניקוי האריחים יםנקיים מאבק ויבשבזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות  א.דבק כל שהישכבת 
 מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.  לול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט אתיכ

 
 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  10.02.5

הרצפה, יש ם כיוון מחסולעיל. יש לרצף בשיפוע ל 05מפורט בפרק הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כ 
ת ובהתאם לתוכניות  ובאזור המוגדר למקלח לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה

יש לבצע חיתוכים אלכסוניים,   השיפועים לפי תוכניות האדריכלות  האדריכלות. בכדי לבצע את
 הכלולים במחיר היחידה. 

 
 קים מילוי מיש .62.010

לפחות או בהתאם   מ"מ  3ם שמירה על מישקים ע ים הנדרשים הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנ 
ש"ע. עומק   " אוMAPEIבחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת " ממולאיםהמישקים יהיו תוכניות. 

 מ"מ.   6תיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות  עד ש  -החדרת ה"רובה" 
תר ולהשתמש אל. אין לזמןבגוון המו קים , מוכן מראש ע"י היצרן, נדרש להשתמש בחומר מילוי מיש 

 במגוון או פיגמנט, בשטח. 
 מ"מ.  10קים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק מישקים יש לסלק מהמישלפני מילוי ה 
 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
לבצע מישקי התפשטות  ישלפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,   מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

גוון שיקבע ע"י  ב יקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקוןש מ ו/או כפימ" 10-8 -ברוחב כ
 ריכל והמפקח.. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור האדהמפקח

 
 גרניט פורצלן ו   באריחי קרמיקה   חיפוי קירות  .3010

 
ן לפי בחירת  וו( בג2)314 בת"י 4וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  האריחים יהיו בעלי מידות אחידות 10.03.1

 המפקח. 
ע"ג טיח צמנטי בהתאם בוצע ת בקת האריחיםדהתאם לסמפרט הכללי. יישום האריחים יהיה בה 10.03.2

מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות"   472רט הכללי בדבק מסוג שחלקריט למפ
 רן. יצלהוראות ה צרת "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם" מתוC-7ו/או דבק "

 ייבשותם המלאה. הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והת 
 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
 

ון צינורות וברזים,  להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כג יש 10.03.4
רת  המפקח, כן יש לסתום בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שו ורומרית באישעל ידי אטימה אלסט
 בין הרצפה.האריחים התחתונה ל

 
 רוסטה כמפורט בתוכניות. " ו/או פרופילי ניRONDECמר דגם "בפינות יבוצע פרופיל ג 10.03.5

 
 ריצוף באריחי אבן או שיש  10.05

 
 וף והחיפויהזמנת הריצ א. 

 בהתאם לתוכניות החיתוך.ל ך ורק במפעחיתוך אבני הריצוף יעשה א 
גות  לן להכין דוגמאות מאבני ריצוף, ציפוי וממדרוהחיפוי לאתר, על הקבבטרם אספקת חומרי הריצוף  

 שור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.לאישור האדריכל, ורק לאחר אי 
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 וף באבן או שיש עבודות ריצ ב.
 

 תיומבנה החומר ותכונו .1
  גידים חרסיתיים ואשר אושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימוםשת האבן  

, חוזק  1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל  440-מ"מ ל 2.0-תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
  2.600-מרחבי כ, ומשקל 5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס(   60מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 

 ק"ג/מ"ק. 
 
 צועמידות ובי .2

מום, מ"מ מקסי 1ות מותרות ומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיח מידות 
ו על הקנט  כל "גרדים" על שטח פני הריצוף א בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא

 סביב היחידות.
 הרכבת החומר. תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני  

 
 סיבולות  .3

 האבן לא יעלו על המפורט להלן: חיבמידות אריהסיבולות  
 מ מ"  0.2אורך ורוחב  
 מ"מ  0.5עובי  
  0.25של האריח. חריגה ממישוריות  פרומיל מהמידה הארוכה ביותר  0.3גה מניצבות חרי 

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 
 
 ליטושים  .4

כל סימני  שול, לא יורגבעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכהליטושים הסופיים  
ות לפי בחירת האדריכל,  הליטושים בשתי אפשרויחיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, 

 . HONEDברק סופי והשני בגמר מט  האחת בליטוש מלא עד 
האבן. בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת ברק בליטושי  

 י לפי החלטת המפקח. קסייש או אפוהליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק ש
 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף  .5
לניקירט מתוצרת  + תוספת ערב פולימרי מסוג פ 1:3צמנט ביחס  טיט ההדבקה יהיה חול

MAPEI מכמות הצמנט שבתערובת. הביצוע  15%אלוני" או שו"ע, בכמות של   יבואן "נגב
 ת היצרן. לפי הוראו

 
 מילוי מישקים  ג. 

ור של נגב אלוני, או טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה קול ותנוקו משאריהמישקים י
התקדמות העבודה,  , עודף החומר ינוקה ע"י מים, עם או שו"ע SP-100ברובה אפוקסית מסוג לטקריט,  

 ברה. לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי בחירת האדריכל מקטלוג הח
 

 תפרי התפשטות  ד.
 המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא.  יטיחתכו עד טתפרי התפשטות  
 או שו"ע.  570מר גמיש "נובה פיל" רי ההתפשטות יהיו בחומילוי תפ 

 
 על לוחות שיש/אבןסילר  ה. 
 

ר  ם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על האבן בריצוף, הסילהסילר ייוש .1
 ישמש הן לתוספת  והן למניעת החלקה. 

 
 יפוי.ילר לארח התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף והחהסיישום  .2

 תאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח.סוג הסילר, בה  
 
ם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על אריחיה אבן,  שום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאיי .3

 ימים. 3לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
 ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים.  ולש לבצע טיפחצי שנה לאחר יישום הסילר י .4
 

 מרוצפים הגנה על שטחים ו.
גנה  באמצעות לוחות גבס או כל שיטת ה הגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעותעל הקבלן ל 

ינו האחראי הבלעדי אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן ה
 לכל פגיעה במרצפות. 

 
 ריצוףה ביצוע ז. 

התאם לנדרש בתוכניות הריצוף. כל סוג חומר וצורה ובעל הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מ 
 מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו. לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצועהדוגמא ניתנת 
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 אופני מדידה ומחירים  .0610

 לים:כול היחידהף לאמור במפרט הכללי מחירי בנוס

 ב נקי לחלוטין.קי ומסירה למזמין במצכל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נ וקרצוףון קיני א. 

רובת מתאימה לסוג הריצוף על בסיס מלט צאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתע ביטון צינורות, עיבוד מו ב.

 לבן. 

 למיניהן וכו'. ותאמההת ון, כל י התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסשילוב גוונים ודוגמאות לפ ג. 

 עוגלים וכו'. צרים, שטחים קטנים, מלא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים 

כמפורט  או סומסום בטון שיפועים ו/או  , בטוןה מתפלסת, חול מיוצבהכנת השטח לריצוף לרבות מד  .ד

 בכל עובי שידרש.  לעיל

 וי לרבות טיח כמפורט לעיל.הכנת השטח לחיפ . ה

לחומר מסביבם  השלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמיםה  יפועים, אתסידור ש .ו

כן קידוחים ות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומלרבות 

 במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 . משטחי טרצו  הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-טושלי ז. 

לרבות  ס, מצופים נילון ,ות קרטון או לוחות גבמכל סוג , באמצעות לוחהריצוף כל משטחי הגנה על  ח.

 כלולה במחיר הריצוף. ,מסירהסילוק ההגנה לפני ה

 יצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם.ב ט.

 מ"מ וסתימתם ברובה.  3 ימאלי שלמינ יצירת מישקים ברוחב י.

מתקני התברואה ברצפה  ו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל ד טום במסטיקאי יא.

 ובקירות.

 סילר יב.

כל הפרופילים, הספים, פרופילי ההפרדה, ל הסעיפים בפרק זה כוללים גם את מחירי היחידה בכ יג.     

רופילים ,פפילי חלוקהופילים סופיים, פרופילים היקפיים, פרופרופילי פינה, פרופילי ניתוק, פר

רות/תקרה,כל פרופיל אחר  ת,פרופילים במיפגש קיהמשמשים כפנלים,פרופילים במיפגש רצפה/קירו

ם/חיפויים ובקצה ובפינות ריצופים/חיפויים, ליז/אלומיניום, במעבר בין ריצופישיידרש, מנירוסטה/פ

מקום שידרש,   כלכל שידרש בג, אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, כפרופילי הגמר למיניהם מכל סו

ת ופי פרטי ומפרטי ניות ובפרטים בתוכניוהכל לפי דרישות האדריכל וכמתואר בתוכ

 ת חברה אחרת לפי בחירת האדריכלת "אייל ציפויים" או ש"ע או תוצר היצרנים.הפרופילים מתוצר
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 עבודות צביעה   -  11פרק  
 
 כללי  .1011

 
 לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. ו ראש ויסופקכל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מ 11.01.1

 ומעלה ממועד הצביעה.  ים שתאריך ייצורם שנהלא יתקבלו צבע 
 

רן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר וחומרי ע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצהצביעה תבוצ 11.01.2
וון אחיד או  ג דרשו לקבלתהקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שי  לול הנדרשים. המפקח יהיהיהד

 וש שכבות(.של לפחותכיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 

 את האפשרויות הבאות: בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת  11.01.3
 ונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב. ערבוב גו א. 
ונה מהכנף או שני ש חלון בגווןלמרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או  בחירת גוונים שונים ב.

 חדר וכדו'(. קירות, בגוון שונה זה מזה באותו 
ח  אין הכר  -וזרת במבנה מספר פעמים גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת הח בחירת ג. 

 שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(.
 

אכה  מלע"י בעלי הם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינ 11.01.4
 סיום הצביעה.המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם 

 
מאבק. יש לקבל   ם המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשישכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקו 11.01.5

 אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
 

ור מ"ר, מכל סוג צבע, לאיש 1קטע לדוגמא צבוע, בגודל  יןהקבלן להכ  לפני תחילת עבודות הצבע, על 11.01.6
 לת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה. המפקח. רק לאחר קב

שאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן הגוון לפי בחירת המפקח. המפקח ר -ונים כל הגו 
 המבוקש.

 
ריות  וכיו"ב.  אנות, קבועות סניטרוחלונות, א בודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות,בגמר ע 11.01.7

 מפקח. מסודר לשביעות רצון ההמבנה יימסר נקי ו
 

 ס.שום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גב מחירי היחידה יהיו זהים ליי 11.01.8
 

 טיפול בצבעים  .2011
 

 י הוראות היצרן. כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפ 11.02.1
 

קרני השמש, לים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים ליכש לשמור במאת הצבעים י 11.02.2
 פרטורות גבוהות מדי.לעשן ולטמ

 
 י היצרן. רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע" כל צבע ידולל 11.02.3

 
 ס הנכון בין החלקים בשעת ערבובם.מרכיביים יש להקפיד על היח-במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 
 ע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.בצאין ל 11.02.5

  
 בטיחות  .0311

 
וציוד יש לצייד את העובדים בציוד מגן  )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן כל כלי העבודה 11.03.1

 כיבוי אש מתאים. 
 

 ללים. ום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או מדאסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מק 11.03.2
 

 תיקוני צבע  .0411
 

ומן ולכלוך אחר ע"י ממיס )טרפנטין טמבור(  ת וסילוק כל שאריות שניקוי בעזרת מברשת פלדה מכני 11.04.1
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30רוחב ב

 
 דים ובעלי גוון אחיד.צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחי 11.04.2

 
 .  סטיותס"מ מעל לתקרות אקו 10דות הצביעה יבוצעו עד לגובה בועאמר אחר, באם לא י 11.05
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והקבלן יצבע ביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצלפני תחילת  
 חשבון הקבלן.במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 

 
 דים אופני מדידה מיוח  .0611

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

 חלקים ונקיים.  י חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירותליטוש הקירות מגרגר . א
טי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות ע"י הגנה על כל פר ב.

ות, חלונות וכו', בגמר  צפמי הצבע מרוהורדת כל כת   בפוליאתילןבברזנטים או  כיסוי
 העבודה. 

 ץ אויר. באמצעות זרם חול בלח ניקוי שטח הפלדה ג. 
 תר וניקיון סופי. ן בועות או ש"ע עד גמר העבודה בא הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילו ד.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.  ה. 
 וגמאות עד לקבלת אישור המפקח. הכנת ד ו.
 המפקח.  ו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"ירשני צבע שידתיקו ז. 

 
 ם המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד. עת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקיצבי 11.06.2
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 עבודות אלומיניום   -  12פרק  
 
 כללי  .1012

מחלקת תכנון בסגל ו תקן-בעל תום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל מודגש בזאת שעבודות האלומיניו 
 החברה. 

 ן ולא ע"י קבוצות קבלניות. ובדים יומיים של הקבלההרכבה תתבצע ע"י צוות ע 
 

 ביצוע וכניות  ת  .2012
 

  בתחום,  מומחההתכניות יבוצעו ע"י  לאישור המפקח. SHOP DRAWINGS  כניותעל הקבלן להכין ת 12.02.1
ומיניום ובין אלמנטי האלומיניום לבין אלל אלמנטי ה,לרבות פירטי איטום שטעון אישור המפקחה

 בהם הם מותקנים. חלקי הבניין 
 

בודה לאישור תהיינה ות לאישורו של המפקח. תוכניות העתוכניות עבודה מפורטבנוסף יגיש הקבלן  12.02.2
 ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן.

 
 ינויים בתוכניות במידה שיהיה צורך בכך, יוכל היצרןש פקח והכנסתע"י המ התוכניותלאחר אישור   12.02.3

 .לגשת לייצור
 

קבוצת מוצרים,   מכל אב טיפוס ירכיב הקבלן באתר  , לפני הייצור הכללי, לאחר אישור המפקח   12.02.4
יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני   לא   הקבלן. גמור על כל חלקיו לאישור המפקחלפי בחירת המפקח,  

 דוגמאות. ה קבלת אישור
 

 חומרים וציפויים  .0312
 

 לחלונות אלומיניום.  , המתייחסים2  -ו 1חלקים  1068הנקובות בת"י זרים יתאימו לדרישות  האביכל  12.03.1
 

פחות. דרישות העובי מ"מ ל 2בעובי , רופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקניםפ 12.03.2
וד של עפ"י מידת הכפף המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפק בעוהעובי יק הן דרישות מינימום

 מפרט זה. 
 

 רמת גימור  3.312.0
 

 פרופילים  א. 
 וע בתנור בהתאם לרשימות.  היו בגמר צבניום במעטפת הבניין יפרופילי אלומי 

 
 אמצעי חיבור ב.

בלתי   לדפלדלת אל חת וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים ברגים, אומים, מסגרות דסקיו 
ניום מבחינת חרים המתאימים לאלומימגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים א

זק מכני המתאים  חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חו תא רייווצהרכבם הכימי, כך שלא 
 ליעודם.

 
 אמצעי עיגון  ג. 

י  חומרים בלתעשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  אמצעי העיגון של המסגרות יהיו 
 הבניין.מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא 

 
 ופרזול אביזרים  ד.

  בגמר מופרש הבלתי מחליד מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
ים והפרזול יתאימו לדרישות  כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על ידו. האביזר

 קח. מפושרו ע"י ההתקנים ויא
 

 סרגלי זיגוג  ה. 
  בתוכניות. המצויניםובמידות  הזיגוג יהיו במקומות תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
יבור פינות האגף, חיבור ישר בצורה  ו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחהסרגלים יהי 

 ה.ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצ מדויקת
 
 הזכוכית  ו.

רשימת האלומיניום ובתוכניות. הזכוכית בה ייעשה  ב תאם למפורטהזכוכית תהיה מסוג בה  
 . 938ות"י  1099 וש תתאים לדרישות ת"ישימ

 
 אטימות  12.04

, אבק ורוח,של אלמנטי האלומיניום ובין אלמנטי האלומיניום אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמיםיש להבטיח  
 ם הם מותקנים. בהם מכל סוג וכמו כן בין המלבנים לבין חשפי הפתחי לבין מלבניהם,
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 אופני מדידה ותכולת מחירים  .0512

 
 במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:  בנוסף לאמור 12.05.1

 אלמנטים. ניות ייצור ותוכניות התקנה לכל התוכ . א
 דוגמאות לכל האלמנטים.  .ב
 ד כדוגמת פלציב.הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידו . ג
 כל הבדיקות כנדרש.  .ד
 ת וכו'.ש לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים,מגן אצבעודרהפרזול כנ כל . ה
בנייה ירוקה,יועץ תרמי   אם להנחיות יועץ האקוסטיקה,בטיחות ,נגישות, כל הנדרש בהת .ו

 חו"ת של יועצי הפרוייקט.ושאר הדו
הנדרש ע"י היצרן עד לקבלת מוצר   כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל . ז

 .מושלם
ידות הפתחים  הסיתות, החציבה, ההתאמה,השלמות בנייה/בטון,התאמת מת כל עבודו .ח

קי האלומיניום, אשר נובעים מאי  למידות האלמנטים וכיו"ב, הקשורות בהרכבת חלהקיימים 
תאמת מידות הפתחים וכן גם ביצוע כל התיקונים הנידרשים כגון תיקוני ה

 ף,טיח,בנייה,בטון,צבע  וכו'.ריצו
 ר קיי( וג'נרל מסטרקי. סט ב מפתח )מאמנעול ר  .ט
 טי האלומיניוםאיטום מוחלט ומושלם של אלמנ  .י

ם  לקי הבניין השונים מכל סוג בהם המוחלט ומושלם בין אלמנטי האלומיניום לבין חאיטום  .יא
 מותקנים.

 בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי האלומיניום .יב

 .רשככל שיד-ו'פים עיורים כולל ביטון,עיגון,איטום וכמשקו .יג
 

 מחיר היחידה. יהווה עילה לשינוי ב בכל כיוון לא ±10%שינוי מידות בגבולות  12.05.2
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 מיזוג אוויר    – 15פרק  
 

 כללי .0115

 תנאי  ביצוע: 01

 

א וצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל שינוי ללהעבודה תב 01.02

, ללא אישור יהיה על הקבלן לשנותו על  צעכלשהו יבו אישור מוקדם של המפקח. במידה ושינוי

 קבע בהסכם עמו.במסגרת לוח הזמנים שנ חשבונו הוא ו

 

נה, יהיה עליו לקבל על כך סור חלק מביצוע העבודה לקבלן המשבמידה וברצונו של הקבלן למ 01.03

ין ינתן, לא תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמ הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם ת 

 ד והעבודות שיבצע קבלן המשנה. יו לגבי הצ

 

מכבי אש, חברת החשמל וכל יתר הרשויות  לתקנות משרד העבודה, העבודה תבוצע בהתאם 01.04

משרדית העדכנית ביותר ן והמפרט של הוועדה הבי מכות, כמו כן בהתאם לתקן הישראליהמוס

ריקאי אמשמש התקן הוצאת המכרז. בהעדר מידע בנושא מסוים יואשר פורסמה בסמוך למועד ה

 . ASHREAהאחרון של 

 

העבודה תבוצע במהירות האפשרית וברציפות  מנים שיקבע עם המזמין.על הקבלן לעמוד בלוח ז  01.05

לן יחזיק באתר באופן קבוע צוות עובדים מנוסה עם התאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבבו

 יפקח בקביעות על התקנת המתקן.  מנהל עבודה מקצועי אשר 

 

עלות דרך קירות, את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות והת יביכין וירכ הקבלן 01.06

בלן הראשי וכו'. הקבלן יתאם עבודה זו עם הק ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי רצפות

מבנה יבוצעו על ידי ברגים  על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי ההרכבה והחיבור ל 

 יי פיליפס. אין להשתמש ביריות. רג וונים או בעוברים מגול

 

פלדה  ם, למעט משאבות ומנועים ינקו על ידי מברשתרזליים שאינם מגולווניכל חלקי המתכת הב 01.07

בשכבת צבע יסוד, שכבת צינקרומט ושתי שכבות צבע. מקומות להסרת חלודה. החלקים יצבעו 

 . ZRC -ב מגולוונים יצבעו

 

אישור המתכנן. האישור יינתן לאחר שהקבלן יגיש   לאציוד אחר ללא יבוצע כל חלק, מכונה או  01.08

 עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף. כניות עבודה, קטלוגים,תו

 

 ושרות  אחריות 02

 

חודשים מיום קבלת המתקן על ידי המתכנן לכל העבודה  12של הקבלן יהיה אחראי לתקופה  02.01

שעות לכל  4ין בתוך זמ לקריאת המ ו על ידו. במשך תקופה זו עליו להיענותוהחומרים שסופק
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שלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הדרוש תיקון, ללא כל תהמאוחר להחליף או לתקן את כל 

. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמין כר לא תשחרר את הקבלן מאחריות זוזהציוד כמו

. דקאחריות והבממחיר העבודה שביצע למשך תקופת ה 10% ערבות בנקאית צמודה בגובה של

בדיקות  לעיל את כל השרותים והכמו כן מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה המתואמת 

 קן.  תהנדרשות לפעולה תקינה ויעילה של המ

 "י המזמין.כל הנ"ל יהיה כפוף למוגדר ע

 

היה להחליף כל חלק אשר יינזק הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו י 02.02

 חיר. מ  בלי תוספת או יאבד,

 

על מפעל ובעל מקצוע יזוג האוויר וכי הוא בבענף מ קבלן רשוםהקבלן מצהיר מראש כי הינו  02.03

תכנון המתקן או חלק ממנו אינו  ל מוסד מוכר. אם לפי ראות עיניו, שמעולה והסמכה מקצועית 

יה. הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את הבע מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב

 ורם אחר. אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום ג רהבכל מק

 

בטיחות והגנה נגד אש )כיבוי  העל חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הקבלן ישיג  02.04

ות בנושא עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. האחרי אש(.

 לן.על הקבבטיחות ובכללן שרפות, 

 

 א יהיה רשאי להפסיק אתאחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לה תקופת 02.05

 התקבל מסיבה כל שהיא.  אפעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן ל

 

המים   דוק התאמת החומר ממנו עשוי הציוד לתנאי קורוזיה של הסביבה, לרבות איכותהקבלן יב 02.06

 תשומת לבו של הקבלן.  ירק עליו להעהצורך בריכוך וכו'. במקרה של ספ

 

זקה מונעת לכל חלקי המתקן לפי  קבלן לבצע גם שרות ואחבמשך תקופת האחריות חייב ה 02.07

ן היתר: שימון וגירוז מסבים, ניקוי מסננים,  הציוד השונים.. השירות יכלול בי יהנחיות יצרנ 

מן, ניקוי, וש גז קירור  וויר ומייבשי גז, החלפת רצועות, הוספתהחלפת שמנים, החלפת מסנני א

לפת בין פעולת משאבה מובילה ד, בדיקות עונתיות, החצביעה, בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקו

 . למשאבה תורנית

צנרת תעלות וכל הדרוש לשמירת המערכת במצב תחזוקה בדיקת ותיקון צבע בידוד, חיזוק 

 גבוהה ביותר. 

 

במסגרת זו יבדקו הנושאים . תקופת הבדקפעמים בשנה ב 4בצע עבודות שרות למתקן הקבלן י 02.08

 הבאים: 

 זילות. רזים, תקינות בידוד ונ אטימות הצנרת והב -

 ניקוי והחלפת מסנני מים במערכת. -

 נמוך, גבוה, שמן, מגני קפיאה, מפסקי זרימה. קת כוון הגנות במקררי המים, לחץ יבד -
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 ווי מים קרים ומקררי המים. כיוון משטר הלחצים וטמפ' בק  -

תוג וההגנות  ד, כוון יתרות זרם בהגנות, בדיקת תקינות ציוד המיקות חשמל ופיניקוי לוחו -

 בלוחות. 

 ציוד שהותקן.החלפת חלקים, שמנים וציוד לפי הנחיות יצרן ה -

ת דרכים, תפקוד מנוע הברז, פנל הבקרה וערכי טמפ' המים וכיול  בדיקת מצב ברזים תל -

 רגשים.  

 

 חליפים לחומר ולציוד  ת .03
 זאת.  הגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי הוא רשאי לעשותל  יה מעונייןבמידה והקבלן יה 

וציוד בדיוק נמרץ כפי שנדרש   םבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומריכל הקבלנים חיי
שמשים כמכרז  כניות  ובמפרט ובהתאם לשמות היצרנים המוזכרים במפרט או בתוכניות ואשר מ בתו

 בסיסי.  
פסל ולא תובא  רנטיבי, מבלי לענות על הדרישות המפורטות כנ"ל, תילטרק לציוד אהצעת מחיר שתוגש 

 לדיון.  
פן לא יוגשו  וספת למכרז הבסיסי בשום פנים ואו תכל התחליפים חייבים להיות מוגשים בנפרד וכ

 במכרז הבסיסי.   תחליפים אלא אם כן הוגשה הצעתם תחילה בדיוק נמרץ כפי שנדרש
והסבר   לציין את התחליף, שם היצרן, טיפוס החומר או הציודב חליפים חייהקבלן המגיש בהצעתו ת

 עתו.  צן את ההפחתה או העלייה מהמחיר הבסיסי של הלמהות השוני וכ 
צע על ידי הקבלן, חייב לעמוד בכל הדרישות כגון: טיפוס, טיב, הספק  חומרים או ציוד תחליף, המו 

ו חלק ממנו חייבת באישור המזמין.  א חליף שהוא,ה  כפי שנדרש במכרז הבסיסי. קבלת כל ת ופעול
וציוד התחליף   יגיש את כל הנתונים ההנדסיים לגבי חומרים דון תהיה סופית. הקבלןהחלטת המזמין בנ

הציוד   ינו את שוויון האיכות, תכנון ויעילות התחליף. בכל מקרה אשר בו יתברר כישהוא מציע ואשר יצי
  את הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחויב הקבלן לשאת  אםדה אינו תוהמוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבו

 יוד, לציוד מתאים כפי הנדרש. בכל ההוצאות בהחלפת צ
במכרז לא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו   הזמנה ו/או החוזה עם הקבלן הזוכהה לאחר אישור 

 מזמין.  אישור מיוחד בכתב, מראש מה
 

 קבלני משנה   .04
מראש, על ידי  משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר  לןלהעסיק קב  הקבלן אינו רשאי

 המפקח.  
אפילו לפסול את    ו לאשר לקבלן משנה זה או אחר, אואהמזמינים רשאים, לפי ראות עיניהם, להתנגד  

 ואין הקבלן רשאי להתנגד לכך.  כולם ללא נתינת נימוקים, גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו, 
בעבודה אשר בוצע ע"י  ו או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו ז  לקבלן משנהההסכמה  

משנה ועובדיו  כן אחראי הקבלן עבור בטוח קבלן ה בלן המשנה ו/או חומרים אשר השתמש בהם. כמוק
 ומלוי כל הדרישות והתנאים הסוציאליים החלים עליהם. 

 
 יות עבודה, שינויים ואישורים:  תכנ  .05

 
בלן להגיש למפקח  ישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקלאבלן להגיש  על הק 05.1

כוון  שימת החומרים והציוד אשר הינו מתרבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את תוך ש
 ם. להזמין, רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרי

 
יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן   ח  אישור המפקלפני הכנת והגשת תכניות העבודה ל

אם לתכניות  ת תכניותיו, יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהמידות הציוד אשר פרט בומשוכנע ש
 לולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה.  הארכיטקטוניות ואשר ע

 
ם, יבוצע שינוי זה על  ייוי הפתח הק שר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינציוד או חלק ממנו א
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של הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה    פקח על תוכניות העבודה חשבון הקבלן בלבד. אישור המ
ו/או קיימים, אלא אם ציין זאת במפורש על גבי  מת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים כלהס

 ל ידו.  תכניות  העבודה המאושרות ע
 

פורטות בתכניות  ארכיטקטוניות לא כוללות את   המות הפתחים הקבלן ייקח בחשבון מראש שמיד
 ים את הפתחים בהתאם. ופים השונים אשר מקטינהמשק

 
ירור, כולל צנרת, פיקוד, חיווט  ר המפקח תכניות עבודה של מתקן הקועל הקבלן להגיש לאיש 05.2

ים וכל  קטלוגים המתארים את הציוד ולוחות זמנ חשמלי, חיבורי חשמל, תכניות בסיסים, דפי
מקרה, גם   כנו על ידי הקבלן, בכלאחרים כפי שיידרשו ע"י המפקח.  שרטוטי העבודה יו יםפרט

 א מהעבודה לקבלן משנה אחר.  ו אם המזמין יחליט למסור חלק כלשה
 

ושם, תכניות, דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעדם ושימ כל  05.3
 ויקט זה לא תתקבל.  פר ת במיוחד לאינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמ

 
ביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד על ידי  כונות, מידות, ופרטי ההקבלן יהיה אחראי לכמויות הנ 05.4

 ך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של המערכות השונות.  קח באישורו את תוכניות העבודה, אפהמ
 

מיוחד יחד עם הסיבות  ב ינויים אלהבתוכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שבמקרה והקבלן מציע  05.5
המפקח. המפקח יחליט לפי ראות עיניו אם  שינוי אלא באישורו של להצעת השינוי. לא יבוצע שום 

 צמו את השינוי ויאשרו במקום, עם העתק ליועץ.  יר שינוי זה ליועצים, או יקבע בעבלהע
 

קין חומרים  התרה והקבלן  טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח. במק  אין להתקין חומרים וציוד 05.6
וראות המפקח במקרה ויידרש,  יה עליו להחליפו לפי הוציוד  לפני שקבל אישורו של המפקח, יה

 .  םללא תוספת תשלו
 

כין תוכניות עבודה מפורטות של כל הציוד, מערכות תעלות,  על קבלן הקרור/מזוג/ בדוד לה 05.7
מל ופיקוד, בין אם עבודות  חשן תכניות הל צנרת גז/מים/ניקוז, חדרי מכונות, וכ מערכות צנרת כול 

 ל ידי אחרים.  אלו יבוצעו על ידו או ע
 

 העתקים    4 -' יוגשו למפקח בוניות העבודה, רשימות ציוד, דפי קטלוגים וככל תוכ 05.8
 

 נה על ציוד והכנסתו הג  .06
  

לולות  ו כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העבמשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/א 
 ל ידי גורמים אחרים.  תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי הקבלן וע רםלהיג

ל תשלום מצד  , הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כ הבמקרה וייגרם נזק כלשהוא למרות אמצעי ההגנ 
 המזמין.  

 וכו'.    חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח הציוד יוגן על ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני
 ם בצינורות מים ייסגרו תוך מהלך ההתקנה.  חיפת

 
 ת וחציבה ותכניות עבודה מעברים, יסודות, תליו פתחים, .07

להצבת והתקנת הציוד, הצנרת והתעלות  סודות, הפתחים והמעברים הדרושים יבדרך כלל יסופקו ה 
 .  ותו/או בתכניקבלן הבניין אלא אם צוין אחרת במפרט  להשלמה של המתקן למזוג אויר, על ידי

ודה, חייב הקבלן לבקר  תן הוראה על התחלת העבתוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה על העבודה, או מ
במקום על השארת הפתחים והמעברים  לוודא ולהורות למפקח על הבנייה  ,במקום העבודה, לבדוק

 המתאימים להכנסת הציוד.  
ת, יחויב הקבלן בכל ההוצאות  צוצורך בפרי סרנה הוראות מתאימות בזמן הנקוב ויהיהבמידה ולא תימ
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ל  כ רוש הקבלן מהארכיטקט והמפקח על הבנייה את צה והתיקון. כמו כן ידהכרוכות בעבודות הפרי
דות הדרושים. לפני הצבת חלקי הבניין בהם הם נדרשים, יספק  הפתחים והמעברים הנוספים והיסו

ם הנדרשים לעבודתו, ללא  קינים והחיזו ת כל השרוולים, המתלים, התמיכות, העוגויקבע במקום א
 ים, קירות ותקרות.  הפרעה למוטות הזיון בעמוד 

ל הפתחים,  טקט והמפקח תוכניות מפורטות של כים כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ, הארכלש
האקוסטיים כפי שנדרש בהמשך   המעברים, היסודות/בסיסים וכו' לציודו, ויספק את חומרי הבידוד

יינה בלתי מדויקות,  ה ואינפורמציות אלו לא תימסרנה בזמן הנקוב או שתהיד וכניות. במהמפרט והת
 על חשבון הקבלן.    צבו הפתחים הדרושים על ידי קבלן הבניין אךיח

הקבלן  קין את התבניות הדרושות לפי תוכניות הקבלן וייצוק את הבטון, מחובתו של קבלן הבניין ית
ד האקוסטיים, וכן לקבוע את בורגי החיזוק לרבות  דווחומרי הבילהציב את מסגרות הברזל לבסיסים  

 הציוד.  ימת הפתחים לאחר התקנתאט
 ההכנה והפעולות הנ"ל.   תמחובתו של הקבלן לפקח על כל עבודו

בשום פנים  ציבה זעירות הדרושות לשם התאמה למעברים כלשהם, ייעשו על ידי הקבלן, אך פעולות ח
 ה.  ין. הקבלן יחויב בכל נזק שייגרם מחציבה בלתי נכונניוגמר של הבואופן לא תעשה חציבה בחלק מ

 די הקבלן.  יתעלות ו/או צנרת בקירות בנויים ייעשו על   כל המעברים להתקנת
קנת תעלות אויר בתיאום עם כל יתר העבודות האחרות בבניין ולאפשר  על הקבלן לגמור את הת

לות תתעכב עבודת הטיח, תבוצע  תע ר בהרכבת הלהתקדם בעבודתם. במידה וכתוצאה מפיגו לטייחים
   בנפרד על חשבון הקבלן.עבודת האטימה והטיח 

 
   מחסומי רצפה ומידות אביזרי מדידה ובקרה .08

ם קבלת ההזמנה או מתן הוראה על התחלת העבודה תוכנית מקום  על הקבלן להגיש תוך שבועיים מיו
אישור היועץ והמפקח ותועבר  ל ית זו תוגשדרוש לשם ניקוז והוצאת מי עיבוי. תוכנ למחסום רצפה ה

 ו ויהיה אחראי לביצוע הנכון.  יפקח על ביצוע עבודה ז לאחרים לביצוע. הקבלן 
 

 גישה   .09
ישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון:  בלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח ג קעל ה

 ים.  חות בקרה וכו' לשם טיפול אחזקה ותיקונמנועים, שסתומים, לו 
הקבלן על כך  ית לחלקי הציוד יודיע ה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופש קרבכל מ

יים ללא אישור מוקדם  יוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותצליועץ ולמפקח בטרם יתקין את ה
 מהמפקח.  

  כל עת ובכלשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי בקורת, במחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופ
 עבודות המבוצעות על ידו.  ה

 
 השגחה והתקנה   .10

תקנת המתקן, וכן  העולה עם ידע וניסיון אשר יפקח בקביעות על ן להעסיק מנהל עבודה מעל הקבל 
  סה הנדרש לפריקה, הובלה, סבלות, הרכבה, התאמה, הפעלה, בדיקת ויסות וכו'צוות עובדים מנו

 במתקן.  
ן  ביצוע המתקן, ישגיח בקביעות על אופן הביצוע הנכו  פתודה כל תקומנהל העבודה יימצא במקום העב

ח תחייב את הקבלן במסגרת  ק הקבלן. כל הוראה שתימסר למנהל העבודה מהמפכוחו של  -וישמש בא 
 אשר קבל על עצמו לבצע.עבודתו  

 הנ"ל.    על הקבלן להודיע למזמין מראש, את שם מנהל העבודה
 

 רעש ורעידות   .11
 לא יצירת רעש ורעידות.  ל   יזריו יפעלהציוד על כל אב 

 הנובעים מהפעלת המתקן.   ים למניעת רעש ורעידותעל הקבלן לנקוט בכל האמצע
היועץ ייחשבו לבלתי רצויים, יהיה על הקבלן  ד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדעת ובמקרה והפעלת הצי 

וללא הוצאות    נוח, על חשבו ים אשר ידרשו ממנו על ידי היועץ והמפקלבצע את כל התיקונים והשינוי 
 נוספות למזמין.  
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ינרטיות  איחידות מזוג אויר, מפוחים, מנועים, מסות   ון מדחסים, מעבי אויר,כל אלמנטי הציוד כג 
 בו על בולמי רעידות.  ותמיכות צנרת  וכו', יוצ

שווה ערך מאושר אלא אם כן צוין אחרת   או C ארה"ב, טיפוס V.M בולמי הרעידות יהיו מתוצרת 
 י התוכניות. גבבמפורש על 

 ים מפורטים במפרט. נו בו הם נראים בשרטוטמשתיקי קול בתעלות אויר יסופקו ויותק
לא תהיה רמת הרעש   יקט ובכל מקרהבדרישות יועץ האקוסטיקה של הפרוי על הציוד המסופק לעמוד 

 הציוד ובתוכניות.   דר בטבלאותשל הציוד המסופק מעל לזו של הציוד המוג 
 . 45 עד 40של  NC וד לעמוד בקריטריון רעשצי קרוני על הבאופן ע

 
 מגינים   .12

 ים הנעים.  ק והגנה מלאה לכל הנע רצועות, מצמד ולכל החלעל הקבלן לספק מחסום 
 שיאפשרו גישה למנועים ללא פירוקם.  המגינים יורכבו באופן

 
 הגנה בפני חלודה   .13

חלקי המתקן יהיו מוגנים   כלנת לוודא שהאמצעים היעילים והחדישים ביותר על מ  הקבלן ינקוט בכל
 ל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות.  לשם כך יפריד הקבלן בכבאופן יעיל בפני חלודה. 

 רטיבות יהיו מגולוונים.  לקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם חכל 
 

 ניקוי, כיוון, ויסות ובדיקה   .14
והמפקח לפני מסירת המתקן.    עץונו של היובאופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצעל הקבלן לנקות 

בפנים והן  מלחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר, הן ים, הצנרת וכו' ינוקו כל חלקי הציוד, האביזר
י הפיקוד והבקרה כגון: תרמוסטטים, שסתומים, מגענים מתנעים וכו' וכן  מבחוץ. כיוון כל אביזר

 ולשביעות רצון היועץ והמפקח.   קןהפעלת המת  ותם והפעלתם ייעשו על ידי הקבלן ולפניויס
יבוצעו אף הם על    ,דמפרים, מפזרי אויר, תריסי אויר חוזר וכו'ת פיזור האוויר כגון: כיוון וויסות מערכ

 שעבודת תעלות האוויר ואביזריהן תבוצע על ידי אחרים.  ידי הקבלן גם כ
ם קבלת התפוקה  לש, הדרושים  כל הבדיקות והמדידות של כל חלקי המתקןעל הקבלן לבצע את 

הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים,  ניות, וכן יבצע את כל והתפעול הנכונים בהתאם למפרט ולתוכ
 ות של הרשויות המוסמכות.  נהוראות ותק 

 
   צביעה .15

ות, מתלים, פחי פלדה  כל המשטחים למיניהם, כולל ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכ
 הקרור/מזוג/בדוד, כמתואר להלן:    לןבעו ע"י קבוכו',  ינוקו ויצ

 
 ופלדה בלתי מגולוונת    הכנת שטח לברזל .א

ליים המיוצרים  ום, בתי לוליין למפוחים צנטריפוג חחלקי ציוד כגון: מדחסים, משאבות, מחליפי 
 בבתי חרושת או מפעל, ינוקה היטב על ידי ריסוס חול  

(Sand Blastingאלמנטים עשויים פחי פלדה ב )מ"מ, פרופילי  1.5  -מ  ותעובי של פח
 מברשות פלדה.  ינוקו כנ"ל או בעזרת   קונסטרוקציה, צינורות וכו', 

 שת ו אלומיניום ברזל מגולוון ונח .ב
 ת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר.  שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אח

 מיקרון.  120בות בעובי מינימלי  שכ 4סה"כ   
 
 יעברו קלייה  ר  ת חלקים אשצביע .ג

 ל צבע גמר  ע עליון ושכבה נוספת ששתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צב 
 מיקרון.   120בעובי מינימלי   תשכבו  4קלוי בגוון מאושר. סה"כ  

 
 יעת הברשה או התזה עם ייבוש לא מאולץ  צב .ד

ל  שכבה אחת שבות של צבע מגן מיניום או כרומט אבץ, שתי שכWash Primer, שכבה אחת של 
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 אושר. צבע סינטטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מ
 יקרון.  מ 120סה"כ עובי 

   הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" בלבד.
  10ו מאותו מפעל ומטיב דרוש עם אחריות לעמידה בחוץ של  כל הצבעים של המערכת הנדונה יהי 

 שנים לפחות.  
 

הובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע  מ  רמו כתוצאהם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגע
 ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר. את כל חלקי המתכת הנ" מתאים, ויצבעו מחדש

 
יר או תריס אויר חוזר תיצבע דופן התעלה הנמצאת  ום בתעלות אויר בו מותקן מפזר או קבכל מ

 אם יידרש הדבר על ידי המפקח.   -ממול בצבע שחור מאושר 
 

 תכניות  עדכון  .16
כניות ושרטוטים  למסור למזמין מערכת ת  יום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלןס עם

הקבלן באתר מערכת תכניות אחת  עה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו צמעודכנת של העבודה כפי שבו
 דה.  אשר יסמן עליה כל שנוי שיבוצע תוך כדי עבו

לכל  לווה ברשימת חלקים וקטלוגים של הציוד.  מ  מתקן מושלםהקבלן יספק שלושה עותקים של ספר 
 . חזקה מודפסים בעברית ברים והוראות הפעלה ואחלק הס

   וגים.גם על גבי מדיה צרובה לרבות קטל ר כל החומר הנ"ל יועב
 

 סימונים לאביזרים   .17
כן יבצע  לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת והפיקוד, ועל הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת ממוספרות  

 לן.  ה זו תבוצע על ידי הקב ימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם. עבודס את
 

 תכניות חשמל   .18
ל דיאגרמטיות מפורטות לאינסטלציה  ולשם מניעת עיכובים, תכניות חשמ םהקבלן יכין ויספק בהקד

וכו'    יםחיבורי פנ , מתנעים, אביזרי ויסות, נורות בקורת,החשמלית, ללוחות החשמל, לחיבור מנועים
ו לספק. תכניות אלה  ס של אותם מוצרים שעלי וימסרם בצרוף רשימה המכילה את תוצרת והטיפו

 הביצוע.   י יוגשו לאשור מוקדם לפנ
מתכנן, המזמין ויועץ החשמל. על הקבלן להכין ולספק תוכניות אלה גם כאשר  התוכניות יאושרו ע"י ה

 . יםביצוע לאחרעבודות החשמל תימסרנה על ידי המזמין ל
עבודתו רק לאחר שקבל  , רשאי הקבלן להתחיל בבמידה והקבלן יבצע את עבודות החשמל או חלק מהן

 מאת היועץ והמפקח.   אשור על התכניות הנ"ל
 הכבלים יסומנו בסימון סטנדרטי הן בשטח והן בתוכניות. כל המהדקים ו 

כוכית לתליה בחדר  ז עץ וכיסוי ית החשמל והפיקוד על לוח הנתון במסגרתהקבלן יספק את תכנ 
 ה המפורט להלן. ר ההסברה לתפעול ואחזקהמכונות. הנ"ל יסופק בנוסף לחומ

 
 מתח החשמל   .19

 וולט חד פזי.   220הרץ, או    50, פאזי -וולט, תלת   400בדרך כלל   המתח החשמל יהי
 ורש בפרקים הבאים להלן.  , אלא אם צוין אחרת במפ   24Vמתח הפיקוד  

 
 עים  מנועים ומתנ .20

 רעש מגנטי.  עים יהיו בהתאם לתקן הישראלי, שקטים ופועלים ללא נוכל המ
  1400הרץ, וב  50וולט, תלת פאזי,  400   יהיו המנועים מיוצרים לפעולה בזרם חילופיןבדרך כלל 

 ו בתכניות המצורפות.  סיבובים לדקה, אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן ו/א 
מנועים העומדים  על הקבלן לקבל את אישור המפקח, לגבי היצרן וסוג ה. מיצרן אחד  כל המנועים יהיו

רשאי לבוא  המוצע על ידי הקבלן, אין הקבלן  ר . במקרה והמזמין יבחר ביצרן מקומי אחר מאשלהזמנה
 אסאה או שווה ערך מאושר.   AEG, בדרישה על תוספת תשלום כלשהו. המנועים יהיו תוצרת סימנס, 
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  F.וד לעמידה חיצונית בכל תנאי מזג האוויר, עם בידIP - 55 מות תהיה  רמת האטי
 . IP 65מים יהיו בעלי דרגת אטימות מנועי משאבות ה

 ק אינטגרלי שלו. יספק הקבלן את המתנע עבורו, כחל  עלכל מנו
 

 שילוט   .21
  מפסקים, לחצנים, נורות בקורת, ממסרים ציוד כולל: על הקבלן לספק ולהתקין שלוט ליד כל

 פור. '. מהדקים וגידים בלוחות חשמל יכללו שילוט או מיסכומבטיחים ו
 נדרש אחרת ע"י המזמין.    ןיט חרוט כתובים לבן על רקע שחור, אלא אם כהשלטים יהיו מבקל 

 ילוט יהיה כפי שאושר על ידי היועץ והמפקח.  תוכן הש 
 תוכן השלטים.   וןויקת עם צי על ידי אחרים, על הקבלן לספק רשימה מדבמידה ולוחות החשמל יבוצעו 

 
 הדרכה   .22

  קן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה והחזקהיורה הקבלן למפעיל המתלפני מסירת המתקן ידריך ו 
שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל  תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של 

התקופות להפעלה לעונת  ן א תחולק בי השנה . תקופת הדרכה לא תהיה רצופה אל אחת משתי תקופות
בזמן הפעלת וויסות המתקן אלא לאחריו.  תקופת ההדרכה לא תהיה  הקיץ ולהפעלה לעונת החורף. 

 על ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.   ההדרכה שבאותה העונה תהיה רצופה תתקופ
 

 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה )תיק מתקן( .23
 לעיון והערות המכיל חומר   נןק אחד למתכפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן תיל

 ו ולאחר הערות היועץ, יעביר  ה של המתקן על כל חלקיהסבר מלא לתפעול ואחזק
 שלשה תיקים מושלמים.   הקבלן למזמין

 
 יל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך :  כל תיק יכ

 
 חודשי(.  קה על פי טיפולים תקופתיים )חודשי תלת תיאור המתקן, הסבר לתפעול ואחז .א
 
 טלוגים של הציוד.  ק .ב
 
 רשימת ספקי הציוד.  .ג
 
 לקיו. נחיות בטיחות לציוד וחהוראות וה  .ד

ק הכולל את  המתקן על נייר + ממוחשבות על דיס ( שלAS MADEמערכת תכניות מעודכנות ) .ה
 כל השרטוטים משורטטים בתוכנת אוטוקד המעודכנת ביותר.   

 
 כת דיאגרמות.  מער .ו
 
ינלי,  ן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק מנוע, אמפר' נומתקהשונים במ טבלת סימון של המנועים .ז

 וון בטחונות ליתרת זרם של המתנע.  אמפר' בעומס, וכ 
 
 ם ציון הכוון של כל אחד מהאביזרים הנ"ל. מון של אביזרי הפיקוד והביטחון עיטבלת ס .ח
 
  לרבות טבלתעם ציון ההוראה של כל אחד מהאביזרים  טבלת סימון של אביזרי המדידה .ט

 רמטרים של מערכות הבקרה.פ
 

מפזרים והגרילים, כולל השוואה בין מצב  דוח ספיקות אויר מכל הדוח הפעלה והרצה, כולל  .י
 נן למצב קיים. כמתו

 
ציג המזמין המאשר כי נתנה לו הדרכה מלאה במשך שבועיים ימים, בקשר  העתק מכתב מטעם נ .יא

אשר נמסרה בע"פ, ברורה   זויעה בתיק ול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופ לתפעו 
 ונהירה לו.  
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 מל מוסמך. בלת המתקן ע"י בודק חשהעתק אשור ק .יב

    
 יידרש      במהלך העבודה.  התעלות והצנרת וכל אישור נוסף ש דאש לבידו -העתק אישור מכבי  . יג
 

 בפני אש של הבידוד לתעלות אויר וצנרת,העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה  .יד
ד  ימום חשמליים ולכל ציוקחו על ידי  מכון התקנים במקום העבודה, ואלמנטי ח ילמדגמים שי 

 .1001אחר שיידרש במהלך העבודה ת"י  
 

 ות יסודות/בסיסים יתכנ .24
וד  וטי עבודה מושלמים עבור היסודות הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הצי הקבלן יגיש שרט 

 ת.  וכנדרש במפרט זה ובתוכניות המצורפו
קח ומהנדס  שרו על ידי היועץ, המפיין יבצע את היסודות בהתאם לתוכניות הקבלן אשר אובנקבלן ה

 .  תחת השגחתו ועל אחריותו של הקבלן הקונסטרוקציה, אך ביצוע זה יעשה 
ועיים מיום קבלת ההזמנה  תוכניות העבודה של היסודות תוגשנה על ידי הקבלן לאישור היועץ תוך שב

 של העבודה.  
 

 ם סייסודות/בסי .25
טון מזוין או כפי שמצוין  יוצב על גבי יסודות מבכל הציוד המשמש את מתקני הקירור ומיזוג האוויר 

זוין המשמשים להגבהה, תמיכה, ומסות  ר של כל היסודות העשויים מבטון ממבתוכניות בניה וג
ן  על ידי קבל על ידי בולמי רעידות קפיציים, יבוצעו הנתמכים   (INERTIA BLOCKS)האינרציה 

ומסות האינרציה הנ"ל  דות, המעקים, התמיכות הבנייה, לפי הנחיות של הקבלן. ציפוי הגמר של היסו
  עם פיגמנט.   יהיה בטיח צמנט מעורב

 
 אחריות ושרות  .26

 
הבצוע והן  לן יתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים, הן בטיב הקב .א

של הציוד הינם בהתאם לנדרש במפרט זה ובתכניות   פקפעולה וההס באיכות החומרים, וכי אופי ה
 צופות. המ

"י המזמין, לפעולה תקינה של  עי במשך תקופה של שנה החל מיום קבלת המתקן הקבלן יהא אחרא .ב
הקבלן לבצע  על  ן ובמקרה של קלקול, פגם, לקוי ו/או פעולה  בלתי תקינה של המתקן מתחייב המתק

החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם. הקבלן  ת  רושים לרבוחשבונות כל התקונים הד
 ו המפקח. א ודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ ו/מתחייב לבצע את כל העב 

, או  14.00ריאת שרות עוד באותו היום, אם הקריאה נעשתה עד שעה הקבלן מתחייב להענות לק .ג
אחר עם המזמין(, ולבצע את  ם ו לפי סיכו,  )א 14.00רת, אם הקריאה נעשתה לאחר בבוקר למח

ת לעבודת המתקן. אם הקבלן לא יתקן את  ותר תוך הפרעה מינימלי התקון תוך הזמן הקצר בי
יאוחר משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח, יוכל  ם או הקלקולים תוך זמן סביר ולא  יהפגמ

ות מאושרים  ונ בהתאם לחשב בון הקבלן, ולתבוע את הוצאות התקונים המזמין לעשות זאת על חש
 ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר. 

חלק ממנו, רשאי היועץ,   י ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או רה של קלקול, פגם, לקו במק .ד
של שנה   דעתו, להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופהלפי שקול 

 ר התקון של המתקן או חלק ממנו על ידי הקבלן. אחחלק ממנו למיום קבלתו מחדש של המתקן או  
יתבטא, בין היתר,    תנע לכל אלמנטי המתקן ללא יוצא מהכלל, השרויות כוללת מתן שרות מוהאחר .ה

וכיול  והחלפות שמנים, הפעלות תקופתיות של ציוד הטעון הפעלות תקופתיות, בקורת  בשמון מיסבים  
 ו'. וכ פת מיסבים אביזרי פקוד, החלפת רצועות, החל

ציוד העשויים להיות  חלקי מכונות, חומרים והקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף,  .ו
 דרישת היועץ והמפקח.  י דרושים לתקון המתקן לפ

הנדרשות  המתקן ייחשב כתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התקונים והפעולות מועד קבלת  .ז
 יא. שהמסיבה כל  וכי המתקן ללא  כל הסתייגויות
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האחריות              נ"ל יכנס המתקן לתקופתברור לקבלן כי אך ורק לאחר קבלת מכתב הקבלה ה
המתקן או המתקן בשלמותו לפני  ידרש להפעיל חלקים מסויימים של  ןהנדרשת, אפילו אם הקבל 

 השלמתו באופן סופי. 
לה להתייקרות על  עין לא יהוו  איחורים בתיקון כל ההערות לקבלת המתק איחור במסירת המתקן או .ח

 משך הזמן שנדרש עבורם. 
  

 פרט מיוחד מ 15.02

 כללי 
 
 זוג אוויר ואוורור.  י, אשר בו יש לבצע מערכת מ ה הדתית גן יבנהבמועצ .1
ור ופינוי עשן וכולל  וג אוויר מבוססות בעיקרן על  מזגנים מפוצלים, מיני מרכזי, מפוחים לאוורמערכות המיז .2

 נוספות.  ג  ערכות מיזו הכנות עתידיות למ 
מתוארות למיזוג אוויר, אוורור ופינוי  ספקה והתקנת המערכות המפרט זה בא לתאר את העבודות הקשורות בה .3

  עשן.
ו בהתאם לתקנים הישראלים העדכניים הקיימים, ועל פי המפרט הכללי הבין  יודגש בזאת כי כל העבודות יבוצע .4

ות מתאימות במקורות אילו, יש להסתמך על מדריך  חיובהעדר הנ רדי של משרד הבטחון במהדורתו האחרונה,מש

ASHRAE והמלצות ,SMACNA . בטיחות אש במובילי ל 1001יש לשים דגש מיוחד על ביצוע לפי תקן
 ת המעודכנות לבטיחות אש במבנים בתקנות הבניה. אוויר. והתקנו

 ללא בקרת לחות.  c 2   23אזורים טמפ' ממוצעת לנוחות בכל ה  .5

 לתכנון:  עת ' חוץ ממוצטמפ .6

 ם לח. מדחו c30.5מדחום יבש,  C35בקיץ      

   C6בחורף    

שבון כי המועדים הם  הנהלת הפרויקט. על הקבלן לקחת בח  שך הזמן לבצוע הפרויקט הוא כפי שיוגדר ע"ימ .7
 שינוי משך הזמן המוסכם. משוערים בלבד, ושינוי במועד ההתחלה לא יהווה עילה ל

מים הזהירות והבטיחות הקיישנה זהירות בשימוש באש גלויה, ולקיים את כל כללי במיד ולנהוג על הקבלן להקפ .8
 כנו מעת לעת. דוהנהוגים אצל מזמין העבודה, וכפי שיעו

 ש )כולל השחזה( ללא אישור ותאום מראש עם המפקח. אין לבצע עבודות בא 
נקיון פינישים. כל הצנרת  , ים" אטומיםהאויר להקפיד על מעברים במבנה/ "פעמוניודגש כי על קבלן מזוג  .9

לפי פרטים   מגולוון באופן מקצועי ונאה, אופני ההתקנה פח/PVCוי ו/או בתעלות והכבלים יותקנו באופן סמ
 ותוכניות ותאום באתר. 

בוד תוך הפרעה מינימלית  זמנית ע"י קבלנים שונים, ועל הקבלן לע-מודגש כי העבודה מתבצעת במבנה בו .10

 יתוף פעולה עם הקבלנים האחרים העובדים במבנה.בש ת במבנה, ואפשרית לפעילו
 

 רוט הציודפי
 

 מרכזי -מסוג קירי עילי/רצפתי/מיני   מזגן מפוצל 
 מרכזי, עילי, רצפתי, קסטה וכו'( לפי הנדרש.   -פוצלים יהיו מסוגים שונים )מיניממזגנים 

 ו שווה ערך מאושר.   א ראן, אוריסל יצרן מוכר ומאושר כגון: אלקטרה, תדיהיחידה תהיה מוצר מוגמר ש

 מהירויות לפחות.  3המאייד יהיה בעל   ודה כמשאבת חום, ומפוחדרכי לעב 4היחידה תכלול ברז 
 מדחס בשעה, וכן הגנת חום מנוע.    תכלול טיימר להגבלת מספר התנעות   ההיחיד

 ר פזה והיפוך פזה. פזיות יותקן גם מגן חוס -ביחידות תלת

 . ICER – DEהיחידה תכלול 
הכל בתאום   –בוע על קיר של היצרן, עם מתקן לקיתכלול טרמוסטט פיקוד אלקטרוני / שלט רחוק מקורי   דההיחי

 עם הפיקוח.
 וגבוה, והשהיה לכניסת מדחס אחרי תקלה. תכלול פרסוסטטים להגנת לחץ נמוך   היחידה

מזגן. הצנרת תבודד   כלנה בפועל לים המומלצים ע"י היצרן, לפי מרחק ההתק", בקוטרLצנרת הגז תהיה מטיפוס "
ידוד.   בפז על ה-ת מחוץ למבנה  תצופה  בשכבת אקרילי פלסטי, והצנרת העוברעם ציפו  1/2בארמפלקס בעובי  "

 ו בתעלה דקורטיבית לפי הנדרש. הצנרת תותקן באופן סמוי א
 פחות. ל הראשונים  פון. צנרת הניקוז תבודד בשלושת המטריםיש לכלול חיבור לנק' ניקוז קרובה כולל סי
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 חריות לשנה, החל ממועד קבלת  לוי גז ושמן, ושרות ואהמחיר יכלול הספקה, התקנה, הפעלה, הרצה, מי
 מתקן . 
 תב הכמויות.  ם יסופקו לפי הסוגים והתפוקות בכיהמזגנ

 המוגדר.  הקבלן יספק ויתקין את כל הדרוש לתליה/הצבה של היחידה עפ"י
 

 מפוחים 
פי  ו/או פינוי עשן, הכל לפורטים בתוכניות ובטבלאות הציוד, וישמשו לאוורור המם והסוגים המפוחים יהיו מהדגמי

 המוגדר.  
 וד הקשור במערכות פינוי עשן.תאימים לכל הציוד בכלל ובפרט הצימתודגש חשיבות העמידה בתקנים ה

לחשב ולוודא ן , ועל הקבלנים בטבלאות הם אמדן לצורכי מכרז בלבדהנתונים של מפלי הלחץ והספקי המנועים הנית
 א פחות מהנדרש בטבלה.  ספיקות אוויר תהיינה ל נתונים אלה לפני הגשת הציוד לאישור. 

 . טלוגי מוגמר של יצרן מוכר ומאושרקהמפוחים יהיו מוצר 
 וכו'.  לפי המוגדר יצויד המפוח בציוד נוסף כגון: תא אקוסטי, משתיק קול, מסנן

 צועות וכו'.  ההנעה )ציר, גלגלי רצועות, רצועות(, מנוע, מגן ר  כתהמפוח, מערהגדרה: מכלול מפוח פירושו בית 

 .  AMCAמפוח יהיה לא פחות מדרישות המלצת מבנה כל 
 ת בתנאים הנדרשים, ללא רעש ורעידות . פוחים יהיו מותאמים לעבודה ממושכמה

 של עקומת המפוח.  נקודת העבודה תבחר כאזור ה"יציב" 
 יקפו להחזקת הגמיש. מ"מ לפחות עם כיפוף חיצוני בה 80גמיש יהיה באורך ל פוח המחוברשל כל מ שרוול יניקה

 
היה עם פטמת גרוז בלחץ. למיסבים  כדורים או חביות. כל בית מיסב י תיהיו מתכוונים מעצמם בעלי שתי שורומיסבים ה

  לגישה.  שה, תהיה פטמת גרוז חיצונית במקום נוחפנימיים, שאין אפשרות לתת אליהם דלת גי

 ה לפחות. שעות עבוד 50,000 -ם ל, או שווה ערך מאושר, מחושביSKFסבים יהיו מתוצרת מיה
 

 מהספק המנוע.  1.5 -צועות טריזיות, המחושבות לריהיה לפחות ע"י שתי  הנע רצועות
יעור  בשובי המאיץ לשינוי ידני של הקוטר לצורך שינוי סיבגלגלי הרצועות יהיו מברזל יציקה. גלגל רצועות המנוע ניתן 

 לפחות .  ± 10%
 

יש לדאוג   .מ"מ ורשת אקספנדד תגן על כל הנע הרצועות 2גולוון/דקופירט בעובי יהיה ממסגרת פח מ  מגן רצועות
 הציר והמנוע בעזרת טכומטר ללא צורך בפירוק המגן. לאפשרות מדידת סיבובי 

 
 עליו.  יר כשהמאיצ)ים( וגלגל הרצועות מורכבים לצ איזון סטטי ודינמי

 
על הציר. מומנט ההתנעה של המנוע  מהדרוש  30%זרבת הספק וולט ובר 400פזות,  3הרץ,  50יתאים לרשת   ע המפוחנומ

על ידו, לאורך כל עקומת ההתנעה, ועל הקבלן לוודא זאת לפני הזמנת  ממומנט האינרציה של המסה המונעת  יהיה גבוה 
דים  בעל שתי מהירויות יהיה המנוע בעל שני ליפופים נפרע דרישה למנוהמנוע יהיה ללא שריקה מגנטית. אם יש  המנוע.

  כל מהירות תופעל ע"י מתנע אחר.  אחד לכל מהירות. –
 

צרן. באישור המהנדס/מפקח תבוצע במקום בדיקה זו בדיקה בשטח  לכל מפוח תעשה אצל הי AMCAי תקן פל בדיקה
 המתוכננים. בתנאי העבודה

רושים לביצוע  שבוע מראש למהנדס/מפקח. כל המכשירים והאביזרים הדר קה יש למסוהודעה על מועד ביצוע הבדי
 סופקו ע"י הקבלן.הבדיקה י

 

 –מחובר ע"י ברגי מכונה ועם חריצי אוורור מכופפים וספירה יהיו עם כיסוי על המנוע ה מכל המפוחים הגלויים לאט 
 נוע יהיה מטיפוס סגור לחלוטין.למניעת חדירת גשם. המ

 
 נקודת הניקוז הקרובה. תורכב בתחתית כל בית מפוח עם חיבור צינור פלסטי ל  /41" לניקוזמופה 

 
של כל מפוח שאינו מחובר לתעלה.   יחות, תותקן בפתח יניקה או פליטהטמגולוונת נגד ציפורים ולצורך ב רשת נוירט

 ע"י ברגי מכונה ובצורה הניתנת לפירוק. הרשת במסגרת מפח מגולוון מחוברת למפוח 
 

 המאיץ.  מתפרקים ביניקת כל מפוח לצורך הוצאת הציר עם וסיםונקיותקנו 
 

 משתיק קול 
 ניות, כולל כל הדרוש להתקנתו. כתיק קול יסופק ויותקן במידות ודגם עפ"י התמש
 שתיק יהיה כדוגמת תוצרת ח.נ.א. מהדגם המצוין בתכניות, או ש"ע מאושר. המ
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 עלות אוויר ת

ברמה מקצועית   ילוף הגילבון עקב כיפופי הפח. יש להקפיד על עבודהק משובח ללא התעלות תבוצענה מפח מגולבן
 על אטימות של תפרי התעלות. גבוהה ו

ילי אוויר ובטיחות לאש, ובחוסר הנחיה מוגדרת בתקן, לביצוע יתאים לתקן הישראלי לתעלות ומוב עמודגש כי הביצו

 . SMACNAו/או   ASHRAEלפי המלצות 
ה ונדרשת  ר לכתבי הכמויות. במידכמוגד  2מיקרון ובדוד " 12למים ועם גילוון בעובי  ותהיינה אטומתעלות חיצוניות ת

קבלת אישור לגוון הסופי מאת המפקח.   ומלץ ע"י יצרן הצבעים ולהקפיד עלמצביעת תעלות יש לבצע מערכת צבע כ
 הגוון יקבע ע"י האדריכל.

עזר, עד לקבלת מערכת תעלות מושלמת ואטומה. על  והרי החיבור לות תכלול את כל הקשור בתלייתן, באביזהתקנת התע
 ל תאומי פתחים ומעברים ותליות. ליצוע בשטח לתוואי הסופי של מערך התעלות כולן לבצע תיאום סופי לבהקב

 ת.  ל פי הנדרש יסופקו ויותקנו תעלות עגולות במידות ובקטרים כמוגדר בתוכניוע
ומי או יבוא(  וריות"( יהיו מוצר מוגמר של יצרן מוכר ומאושר )מקרשגמישות )"ש תעלות עגולות )"ספירקל" ( ותעלות 

 דופן מאושר. אביזריהן )קשתות, הסתעפויות וכו'(, ובעוביכולל כל 
ביזרים המיועדים  ל תעלות עגולות ומלבניות, יש להקפיד על ביצוע מעברים מתאימים ושימוש באבמערכות שיש שילוב ש

 עגולות.במקורם לתאום לתעלות 
ושר )מקומי או יבוא( ועומדות  וגמר של יצרן מוכר ומאלגבי תעלות גמישות עם/ללא בדוד אשר תהינה מוצר מ "לכנ

 ים כולל תעודות תו תקן.מבתקנים המתאי
 פז בצבע לבן.-צוניות יאטמו ע"י תחבושת ספוגת אקרילתעלות חי

 
נגד חדירת מים.  כל חיבורי התעלות יאטמו  ה פעמון הגנ דרך גג ובקירות החיצוניים יתקין הקבלןבמקום חדירת התעלה 

 . קבלן לבצע אטימה מלאה לחדירת מיםהלות לתוך המבנה יאטמו עם סיליקון באחריות ון. כל אזור חדירת התעעם סיליק
 

 קירות אש, נכללים במחיר התעלות, וכוללכל האיטומים והגמרים עבור מעברי תעלות במחיצות, פירים וקירות, כולל 
 מים לתקן וכל הנדרש. , מסגרות עץ, רוזטות, חומרי איטום עמידי אש ומתאימה חומרי אטי

 טים המצורף לתכניות הפרויקט. מתוארים בתכניות ו/או בגליון הפרהקבלן יבצע את עבודות התעלות בהתאם לפרטים ה
 ר התעלות. צוורם יחל ביקטעי ניסוי לדוגמא ורק לאחר איש 2בלן לפני תחילת בצוע התקנת תעלות הפח, יבצע הק

 

גולבן וצבוע, להגנה על פתחי תעלות/תריסים  , יותקנו סורגי ברזל מ: באם נדרש בתכניות/בכתב הכמויות הערה •
 מבנה.ב

 
 תריסי אוויר  

 פזרי האוויר יבוצעו במידות והסוגים המוגדרים בתוכניות.כל תריסי ומ

 ע מאושר, וכמוגדר בתוכניות. ש"י יעד, או , מפזר ACPוצרת מוכרת כגון "מטלפרס", התריסים יהיו מת
 שרו ע"י המפקח.ובגוון שייקבע ע"י הארכיטקט או המזמין ויא ום, צבוע אפוקסי בתנורהתריסים יהיו מאלומני

 
 ר אב"כ לממ"ד  מערכת סינון אוי 

  לחץ בממ"ד. נקי במצב קונבנציונלי, ע"י יצירת על  מערכת זו מיועדת להספקת אוויר מסונן במצב אב"כ, או אוויר
ע"י הרשויות )הג"א, פיקוד העורף,  ה. המער' תהיה מאושרת מערכת תסופק ותותקן כמער' מושלמת, כולל כל מרכיביה

 רכת של "תעשיות בית אל" או שווה ערך מאושר.  ים וכו'(. המערכת תהיה כדוגמת מענמכון התק
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 מדף אש 
ויהיו מתוצרת העומדת בתקן הישראלי. לכל ת ים בתוכניואש, הם יסופקו ויותקנו במקומות המוגדרבאם נדרשים מדפי 

של המדף, יש להשתמש במכסה   אשר יאפשרו גישה קלה ונוחה לטיפול ושירות פתח גישה ומכסה מיוחד מדף יותקן
ק אינטגרלי ממחיר המדף(.  המתאים למטרה זו כדוגמת המיוצר על ידי "מטלפרס" )הפתח והמכסה מהווים חלמיוחד 

 די אחרים. לוי אש/עשן יבוצע על יף עבודת קבלן מיזוג אוויר ואילו החיגור למערכת גייקאש כלול בהחיווט מדפי ה
 המדף.  מנוע המדף יהיה חלק אינטגרלי של

 וולט לפי בחירת המזמין.  220או  24המנועים למדפים יהיו 
 יש לספק אשור עמידה בתקנים עם המדפים. 

 ההנחיה של היצרן/ספק. וטקן לפי שרט ( ויות SAFE FAILיהיה פתוח תחת מתח ) המדף
 

 " COבקרת גז "

 " ויחידות בקרה להפעלת מערכת התראה CO"פק וירכיב מערכת רגשי א. הקבלן יס

 והעשויה לסכן חיי אדם. " גבוהה מדי COמפני הצטברות גז "    

 "י "קונטאל" או שווה ערך.  המיוצגת בארץ ע   ADOSב. המערכת תהיה דוגמת חברת  
 בל אישור מאת משרד לאיכות הסביבה, בהתאם לדרישתם  לקרכת חייבת כל המע     
 וי . במסגרת חוקי הריש    

 כמוגדר בתכניות. COש גמ"ר יותקן ר 400 - 100ג. לכל שטח של 
 החניון השונים יורכבו רגשים בכמות ובמיקום כמופיע בתכניות. במפלסי    

 בקרה תסופקנה עפ"י המוגדר בתכניות. ד. יחידות 
 סופק יחידת בקרה אחת. ת לכל מפלס    

 וח יורכב בחדר בקרה מרכזי,  ך לוח מתכתי מתאים. הלה. יחידות הבקרה יותקנו בתו

 ". כל נורת ביקורת  LEDרות מטיפוס "בתכניות. על פני  הלוח יורכבו נו או כמסומן    

   " תהיה גבוהה מדי תודלק נורתCOמת גז "תהיה קשורה לרגש סנסור. כאשר  ר     
 המסמנת את הרגש ומקומו בשטח החניון.ה  אזעק    

 למשך שהיה של שעה   PPM 125 -ה גבוהה מ תחשב כל כמות גז שתהי ו. רמת סיכון

 שעות.  8 -ל    PPM 50אחת או ממוצע של     

 . PPM 300 - 0ז. הרגש יהיה אלקטרוני עם יציאה אנלוגית  למרכזיה. תחום מדידה 
 ריאת ריכוז גז לכל גלאי, מגע להפעלת  וקה לכל רגש ח. יחידת בקרה תאפשר כניס

 אוורור חניון, שליחת אינפורמציה למחשב/  מגע יבש להפעלת מפוחי התראה,     
 מדפסת.     

 ריבוע. 1, 5ם יהיה כבל דו גידי מסוכך בקוטר מינימלי של ט. החיווט החשמלי לרגשי
 
 

 חשמל ופיקוד 
גם  יש להקפיד כי לעמוד בדרישות חברת החשמל והמפרט.  הם רליים ועליביחידות שהן מוצר מוגמר, הלוחות אינטג

 . למיעמדו בדרישות התקנים המתאימים וחברת החש לוחות בציוד מיובא,

 לפחות.   -IP 55גת אטימות של    מנועים החשופים לגשם יהיו בדר
ות מיזוג האוויר  וחההזנות לל ות ובסכמות, אשר מראות את גבולות קבלתמערך ההזנות והחיווט יבוצע כמוגדר בתוכני

 י הנדרש במפרט ובתכניות.ר יוזנו ישירות, או לפוהאוורור. יחידות מזוג/פקג'/צ'יל
וטומטית מושלמת של כל ציוד מיזוג האוויר והאוורור  ע כמוגדר בתוכניות לקבלת פעולה אצמערכת הפיקוד תבו

 אש/עשן.  ויממערכת גילבשים בכל לוח להפסקת הציוד ע"י סיגנל במערכת, כולל מגעים י
 וכם ויתואם עם המזמין.  יר והאוורור במקום שיסבמבנה יותקן לוח הפעלה לציוד מיזוג האוו

ר, חימום ואוורור. כמו כן, יותקנו בלוח הפעלה נורות חיווי מצבי הפעלה והפסקה, ומצבי קירו  ובלוחות ההפעלה יהי
 השונים ונורת ריכוז תקלות.  למצבי העבודה

 חורף ראשי למערכת. -ך, מפסק קיץורל במידת הצהלוח יכלו
 ם יהיו עם טרמוסטט בטחון ומפסק זרימה. חימום בתעלות/ביט"א, הבאם מותקנים גופי 

מכות לכל עבודות החשמל ולוחות החשמל שיבוצעו. כל עבודות החשמל  קבלן לקבל את אישור הרשויות המוסהעל 
 ות ודרישות חברת החשמל.    קנראליים, ותשל המפרט הכללי, תקנים יש 08ל פי פרק יבוצעו ע

 ת(. רפור מקדם ההספק של הציוד )אלא אם הוגדר אח( לכלול קבלים לשי יובאגם בציוד מ על הלוחות )
על תא עם  ( וכן גם בציוד מיובא) והמהדקים סימון של כל הגידיםוחות ואל הציוד ועל יש להקפיד על חיווט מסודר בל

 תכניות עדכניות.  
במתחם ו/או  פרט החשמל של המערכות  הכל יהיה לפי המוגדר במ   –ה, אביזרים, לוחות וכו'  בנ והפקוד, מ   ציוד החשמל 

 . אצל המזמין, ויבנה בסטנדרד זהה

 מין.שיסופק ע"י המזמין, ולחווטו ליציאות חיוויים והפעלות לפי פרוגרמת המז DDCבכל לוח יש להשאיר מקום לבקר 
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 ציוד החדש.     לשנות ולהחליף ציוד בלוח הקיים, על מנת להתאימו לש מל קיים, יעבור ציוד חדש אשר יחובר ללוח חש
 

 לציה חשמלית אינסט 
מות פח מגולבן. מובילי חשמל בקירות יהיו עם מיכסים, או בתוך תעלות או סול כל החווט יעשה בתעלות פלסטיות
 וונטיים. רלות/תקנים הים תיקניים ומתאימים ליישום, לפי התקנמטיפוס "מריכף", ויבוצע עם כבל

 ממגע מיקרי. כל החיבורים לציוד וללוחות יהיו מוגנים
תקן בביקורת בודק על הקבלן להעביר את המרת החשמל, בבוצע לפי התקנים הישראליים ועפ"י דרישות חהעבודה ת

 . מוסמך של חברת החשמל
 החשמל, בתאום עם המזמין.   לציוד חשוף, יותקן גגון מעל לוח

ון מהווים חלק מודגש כי מפסקי בטח  –לכל פריט  ציוד )יחידת עיבוי, מאייד, מפוח וכו'( ן מפסקי בטחויש להתקין 
 מחירו.באינטגרלי של הציוד וכלולים 

ו נקודת  א ומושלם לכוח ופיקוד משלב קבלת ההזנה ללוחות החשמל )או מקבלת מפסק ו/אחווט מלהיקף העבודה כולל 
 ירים.  כשאביזרים ומ, כולל הזנות לציוד, התחברות(

 כל מנוע יצויד בהגנה טרמית ומגנטית. 
 ות. ריו רגישות להפרעות מגנטיות או סביבתיות אחת החשמל והפיקוד לא יה מערכו

 ד זהה לפרק החשמל של העבודות במתחם. עבודות החיווט יבוצעו בסטנדר
 

 עבודות חשמל ולוחות חשמל 
ו   מקום שיסוכם ויתואם עם המזמין. בלוחות ההפעלה יהיב  ר והאוורורתקן לוח/לוחות הפעלה לציוד מיזוג האויבמבנה יו

 ומצבי קירור, חימום ואוורור )כל   מצבי הפעלה והפסקה,
 רת המבנה(. כמו כן, יותקנו בלוח הפעלה ן לתפעול מרחוק, מקרוב וממער' בקתהנ"ל ני

 ים.ם ונורת ריכוז תקלות. כנ"ל לגבי המפוחנורות חיווי למצבי העבודה השוני

 . LEDות יהיו מטיפוס   ור כל המנ 
 ת החשמל והמזמין. רי גם לוחות בציוד מיובא, יעמדו בדרישות חבנטגרליים. יש להקפיד כביחידות צ'ילר הלוחות הם אי

 חיווט יבוצע כמוגדר בתוכניות ובסכמות, אשר מראות את גבולות  מערך ההזנות וה
 ת ללוחות מיזוג האוויר והאוורור. קבלת ההזנו

 החשמל    אישור הרשויות המוסמכות לכל עבודות החשמל ולוחות אתקבלן לקבל על ה
 הכללי, תקן ישראלי,    טשל המפר 08עבודות החשמל יבוצעו על פי פרק שיבוצעו. כל 

 ישות חברת החשמל.ותקנות ודר
 קבלים לשיפור מקדם ההספק של הציוד. על הלוחות לכלול 

 .  10%יגות מתח של  חרהגנה מפני ל הלוחות לכלול הגנת חוסר וסדר פזות וע
 גלוי אש/עשן.  המער' לפי סיגנל ממער' על הלוחות לכלול סדור להפסקת 

 ם. לתחום מתאי יותקן אמפרמטר  –שאבה מ לכל מדחס, גוף חמום למדחס, 
 תותקן בלוח נורת עבודה ונורת תקלה.   לכל מנוע

דקים. השילוט יהיה מסנדביץ' לבן עם  מההגידים וה  ודר בלוחות ואל הציוד ועל סימון של כליש להקפיד על חיווט מס
 או המוגדר בפרק החשמל של המכרז.  ל המזמיןהסטנדרט הנהוג אצ לפי  כיתוב שחור או

 
של   )למעט לוחות אינטגרלים ומקוריים של ציוד מושלם, שהוא תוצר קטלוגי מוגמרלוחות חשמל המיוצרים עבור המתקן 

 מפעל( יעמדו בדרישות הבאות: 
 

ת פרופילים עשויים מקונסטרוקצי יםמוך יהיו מיוצרים מתאים תעשייתים חרושיים מודולרינ ת חשמל מתח לוחו . א
  80וסטטית. עובי הצבע יהיה לפחות לאבק ויצבעו בצביעה אלקטר אטומים מ"מ 2.0ומפח דקופירט בעובי של 

 מיקרון.
ת שונים. מידות לוחות  נווסוגי הז םמבחוץ. בלוחות יהיו שדות נפרדים למתחיהצביעה תיעשה במלואה מבפנים ו

 החשמל יתאימו למקום התקנתם.
עד   הלוחות ייוצרו לפי מתכונת אחידה .ל, יבוצעו אצל יצרן מוכר ומאושר ע"י המפקחהלוחות כפי שצוין לעי .ב

דה, מאמ"תים ומפסיקי זרם( מסוג  )לדוגמא: מכשירי מדי כמה שהדבר ניתן, יותקנו בהם אביזרים תוצרת זהה
 בהתאם לסטנדרטים הנהוגים אצל המזמין.ו צורת הרכבהגודל ו

נדרטים המקובלים של טפקח תכניות ייצור מפורטות ללוחות בהתאם לסגיש לאישור המתכנן והמעל הקבלן לה . ג
יסות כבלים, סוג לנה: מידות מדויקות, מיקום פסי צבירה וגודלם, חתכים, חיבורי יציאות וכנהמזמין שתכלו

 חר קבלת האישור ניתן לייצר את הלוחות. לאשלטים. רק ותוצרת הציוד, רשימת 
הניתנת לכוון כגון: תוצרת   תא' יהיו קומפקטיים עם הגנה טרמית ומגנטי  1250המאמ"תים עד וכולל   -מאמ"תים  .ד

 K,Jנגהאוז דגם , ווסטיNZM ,NZMHקלוקנר מילר דגם   NC, מרלן ג'רן דגם  S ,(MAX )ISOדגם סצ'ה 
,F  להחלפה.. ומסדרה עם הגנה טרמית ומגנטית מתכוונת והניתנת ותבלתי מתפרק. עם ידיות קבועות 

 . IEC 947 ןמיועדים לזרם קצר כמצויין בתוכניות לפי תקמאמ"תים יהיו 
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 ללו הגנות )לזרם יתר ולזרם קצר( אלקטרוניות.א' יכ  250מאמ"תים מעל  

 ית  עם הגנה טרמית ומגנט BREAKER AIRמסוג א' יהיו  1250מאמ"תים מעל  

 , או  IZMילר דגם  ת. כגון: תוצרת מרלן ג'רן דגם מסטרפקט או קלקנר מניאלקטרו

 . SPWאו ווסטינגהאוז דגם   H2Fדגם מגאמקס  סצ'ה
מ"מ מותקנים על גבי מסילה ומיועדים לזרם קצר של   18מ"מ או   17.5רוחב מא"זים יהיו מודולריים ב -א"זים מ . ה

או סימנס דגם   N60 - Cאו מרלן ג'רן דגם  AZדגם   לרקלוקנר מי תוצרת IEC  974  - 2קילו אמפר לפי תקן  10

4SX5  אוABB  270דגםS 250Sא' לזרם קצר   250ע"י מאמ"ת עד   . בתנאי שהם יהיו מתאימים להגנה עורפית
 ק"א.  30 של

ללא  היו קומפקטים        כמו המאמ"תים אך א' י  60א' פקט קלוקנר מילר, מעל   60מפסיקי זרם בעומס יהיו עד  .ו
 ית מגנטית. רמהגנה ט

, דיגיטליים CELSAאו ארדו או   IMEפחות, אנלוגים תוצרת מ"מ ל 96X96מכשירי מדידה יהיו במידות   . ז

 נע או אלקו. -מד, משני זרם יהיו יצוקים מתוצרת SATECתוצרת 
 לן ג'רן. מיליאפר כדוגמת תוצרת מר 30רם פחת של ממסרי פחת יהיו מודולריים )כדוגמת המא"זים( מיועדים לז  .ח

 . 3ACעבודה ילר או טלמכניק לדרגת וולט תוצרת קלוקנר מ 230נים יהיו עם סלילי הפעלה  געמ .ט
 ברטר, טלמכניק. נר מילר,מ"מ תוצרת קלוק 22.50ר של לפחות טלחצנים ומנורות סימון יהיו בקו  .י

 .או פניקס SAKקפיצים כדוגמת תוצרת ווידמילר דגם  יהיו להתקנה על פס סטנדרטי עם דיסקית -מהדקים  .יא

או  POWERTRABFM או פניקס,  DENH 280VGAתוצרת  KA65 -פורקי ברק בלוחות יהיו מיועדים ל  .יב

 .  B - 25OBOVבטרמן 

בלוחות אזוריים  E170 - PM בלוחות ראשיים דגם  HD 290דגם  SATECדיגיטלי יהיה מתוצרת   רב מודד .יג
 . אתהדרושים לזשורת למחשב לרבות המתאמים ו/או פלגים רבי מודד יהיו עם תק

לצורך תפעול ואחזקה.   משמעישיאשר זיהוי מהיר וחד יבוצע לצורך שילוט מפורט וברור  -שילוט וסימון  .יד
ת הקיימת אצל המזמין וייעשה בתיאום מוחלט ובאישור  יתאים למתכונ הגודל, גוון וכד',  ,השילוט והזיהוי

 מראש של המזמין. 
מ"מ. כמו   2ד. השלטים יהיו עשויים סנדויץ בעובי יוח על יד הצוט יהיה על פנלים, על דלתות ובתוך הלוהשיל

 וך הלוח, כל המהדקים השדות וכו'.ן יסומנו כל החוטים בתכ
 וולט(.   220 -ו 400הרץ   50רות המיועד לו. )חות יהיה מותאם למתח העבודה ותדיוהציוד בל .טו
 יהיו מוגנים ממגע מיקרי.כל החיבורים לציוד וללוחות  . טז

 על הקבלן  הישראליים ועפ"י דרישות חברת החשמל, ם לפי התקני העבודה תבוצע
 . בודק מוסמך של חברת החשמל עביר את המתקן בביקורתלה

 בהגנה טרמית ומגנטית.  כל מנוע יצויד
 מל והפיקוד לא יהיו רגישות להפרעות מגנטיות או סביבתיות אחרות. מערכות החש

 יותקן שקע שרות עם חצי אוטומט ופחת.  בכל לוח .יז
 יבוביים ולא טוגלים. ס כל המפסקים .יח
 .הלוחות יכללו ונטות לאוורור .יט

 
 

 ת כתב כמויו .  15.03
 

 הערות לכתב הכמויות   
 ככלולים את הערך:   יעים הסעיפים בכתב הכמויות יחשבופמחירי היחידה המו 

 
 כל החומרים והפחת שלהם, כולל הוצאות בדיקתם.   .א
 
 החוזה.   העבודה הדרושה לשם ביצוע, בהתאם לתנאי כל  .ב
 
הנפה   פיגומים, מנופים אמצעיימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות  הש .ג

 וכדומה. 
 
 רישות הבטיחות כמפורט.  דכל אמצעי ההגנה לשם מילוי  .ד
 
 עים הדרושים לשם מניעת רעידות ורעשים.  כל האמצ .ה
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 ופריקתם.  יוד, כלי העבודה וכו' וכמו כן העמסתם הובלת כל החומרים, המוצרים, הצ .ו
 
 צעו נה ושמירת העבודות שבוחסנת החומרים, הכלים, המכונות ושמירתם, כמו כן הג א .ז
 
 ים אחרים. קניה, דמי שחרור, בלו מכס והיטל סהמסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מ .ח
 
 הוצאות הנהלת העבודה, מסירת והוצאות משרדיות.   .ט
 
האוויר ושל עבודות   זגשפעות של מוח העבודות, העובדים וצד שלישי בפני ההוצאות ביט .י

 קבלנים אחרים.  
 

 וניקוי כל חלק בנין שיפגע ע"י העבודה.   , סתימה, תיקון, צביעההוצאות חציבה .יא
 

 פעלת וויסות המתקן.  ה .יב
 
רות כלפי המזמין לפעולה תקינה למשך שנה אחת מיום קבלת המתקן ע"י  אחריות ושי . יג

   היועץ.
 
 רווח הקבלן.   יד.  

 רדים  נפקה והרכבה  מחירי אספ 1.2 
 

ת הציוד, החומרים, יות המצורפות, כוללת א העבודה המשמשת נושא למפרט זה ולתכנ  1.2.1 
ן קירור כמתואר במפרט  העזר וכל יתר הדרושים להתקנת מתקו המוצרים, אמצעי הלוואי 

בהתאם לחלוקה הפנימית של  ובתכניות. היקף העבודה עשוי להשתנות לקראת ביצוע 
ן שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף מיבהמשך. המזהמבנה שתקבע 

במפרט זה  םגבי הגבלה מהערך הכולל של המתקנים המתואריהעבודה בסכום כלשהו ול
 ובכתב הכמויות.  

 
"ל אשר חירי היחידות המתוארים בהצעת הקבלן יהיו בתוקף עבור ההגדלות והקטנות כנמ   

 ם לחוזה המקורי.  תאהמתקנים בהידרשו במסגרת תקופת הביצוע של 
 

את ההספקה של כל חלק מהציוד,  להוציא מכלל חוזה זה   המזמין שומר לעצמו את הזכות   
מויות. כל הציוד, החומרים  מרים המפורטים במפרט זה ובכתב הכוהאביזרים והח 

 ובמועד המתאים.    והאביזרים הנ"ל יסופקו ע"י המזמין לקבלן באתר
 

ין  ד, חומרים ואביזרים כנ"ל בתוך חדרי המכונות ובבני יוחסון של הצהעבודה, הזזה וא   
ר נפרד עבור הספקת יי הקבלן. לצורך הנ"ל יפרט הקבלן בהצעתו מח ובכללותו יבוצעו ע" 

 ם והאביזרים, ומחיר נפרד עבור התקנתם. הציוד, החומרי
 

מין, יהיה לק מהציוד, החומרים והאביזרים ע"י המזבכל מקרה שיוחלט על הספקת ח   
ן כל ובמקרה כזה יתאם הקבל  צרן אחראי על טיב המוצר כלפי הקבלן והמזמין כאחד, הי

בלן יהיה  ת וכן לעיתוי מתאים עם היצרן. הקמהפעולות הדרושות לביצוע העבודה המושל
 אחראי לטיב  

 .  פעולה תקינה של מוצר ולטיב פעולה של כל המערכת   
 
 מחירי האספקה כולל: .    .31
 

 ים החלים עליהם.  זרים העזר הדרושים ליצור המוצרים, כולל הפחת והמס ביהחומרים ואכל  .א
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 ' לעובדים הדרושים ליצור המוצר.  ושכר העבודה, ביטוח, הטבות סוציאליות וכ   ב. 

 
 .  התיקון הוצאות ביצוע הבדיקות הנדרשות, התיקונים והבדיקות שלאחר   ג.  

 
 גד קורוזיה וכו' מאושרים ע"י היועץ.  נ ם נגד חום,צבעי יסוד וצבע סופי, ציפויי  ד.  

 
 ביטוח המוצר בבית המלאכה וכו'.  ימוש במכונות, אחסנה ודלק, ש ה. 

 
 המלאכה, כולל אמצעי זהירות לזמן ההובלה. ת הציוד על כלי ההובלה בחצר בית  סהעמ ו.  

 
 צרן והספק.  הוצאות כלליות ורווח הי ז.  

 
 על הפריט ו/או המכונה.  ם קניה החלי מסים לרבות מכס ומס ח.  

 
  תוהמזמין כאחד, ולפעולה תקינה למשך שנה אח  ן כלפי הקבלן )המרכיב(אחריות ושירות היצר ט.  

 מיום קבלת המתקן.  
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 ההרכבה כולל:  מחיר  .1.31
 

 רווח הקבלן על המוצר.    1
 
 ר במקום המיועד כולל הציוד שעל הגג.  הובלה, פריקה והעברת המוצ  2
 
 החיבורים הדרושים להפעלה תקינה של הנ"ל.   כל ביצוע   3
 
 הרכבה המושלמת של המוצר במקומו.  חומרי העזר הדרושים ל כל  4
 
 ה ומועד ההספקה.  ופיקוח של היצרן בקשר לטיב העבוד תאום  5
 
 הדרושים לביצוע העבודות הנ"ל. שכר עבודה, ביטוח, הטבות סוציאליות וכו' לעובדים   6
 
עבודה בשלמות, וסימון  נות, כלי עבודה, אחסנה, שמירה וכל הדרוש לביצוע המכ ק, שימוש בדל  7

 .  דבשלטים לפי דרישת המפקח על כל ברז או  ציו
 
צד אחר נגד נזקים העלולים להיגרם ע"י הקבלן, עובדיו, כליו   הוצאות ביטוח העבודות וכל   8

 ומוצריו.  
 
 אחת מיום קבלת ההרכבה ע"י היועץ.  ה קן למשך שנאחריות ושירות לפעולה תקינה של המת  9
 

 סות המתקן.  הפעלת ווי   10
 
 ספות, הורדות ושינויים.  תו .2.31

 ולים בכתב  ות, הורדות ושינויים בפריטים הכלפ בכל מקרה של תוס 
   הכמויות, יחולו עליהם המחירים המפורטים בכתב הכמויות. עבור 
 שתי שיטות  מ  ת תחול אחתפרטים אשר אינם כלולים בכתב הכמויו 
 התחשיב הבאות:   

 
 אופי דומה.   שני מחירי יחידה בעלי אינטרפולציה בין א. 

 
ט הנדון בתוספת רווח  רט ומדויק של הוצאותיו לגבי הפריוהקבלן יגיש ניתוח מחירים מפ .ב

 פגומים, תיקונים, אחריות וכו'. שכולל ממון, טיפול,  15%קבלני בשיעור  מכסימלי של  
 

 מיוחדים ה אופני מדיד   .2
 

 צנרת מים  . 1 
 ת מטר אורך ויכלול את כל  מים יינתן במחיר יחיד מחיר הספקת והתקנת צנרת   
 ' יינתנו במחיר יחידה.  כל האביזרים, ברזים, מסננים וכד . הצנרת ובידודה  
 סתעפויות, מעברים, אמצעי  כולל, תכלול את כל הקשתות, ה 2צנרת עד קוטר "  
 ייה וכד'.חיבור, תל  
 לן  עפות או מעבר יקבל הקב כולל, עבור כל קשת, הסת  3עבור צנרת גדולה מקוטר "  
 תוספת לפי מחיר יחידה.   

 
 מבנה( עם פוליאוריתן )על גג ה –רת מים נבידוד צ .2 
 ביזרים עבורם  בידוד צנרת המים ימדד נטו לאורך ציר הצינור, ללא המכשירים או א  
 הבא:  וט ד לפי הפירמקבל הקבלן תשלום נפר  
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 מטר.   1.5קשת או הסתעפות לפי   
 מטר.  2ברז לפי    
 מטר.  0.5סופי לפי    

 
 רמופלקס אבידוד צנרת מים עם דואלטמפ או  .3 
 נטו לאורך ציר הצינור כולל כל הקשתות והאביזרים עבורם   בידוד צנרת המים יימדד   
 תוספת נפרדת אלא ימדדו לאורך הציר. לא תשולם כל   

 
 נסטלציה חשמליתאי  –חשמל  .4 

 
 במחיר קומפלט.  סטלציה החשמלית יינתן מחיר ביצוע לוח החשמל והאינ  .4.1

חידות הקצה כמתואר בסכמת טלציה החשמלית שבין לוח החשמל ויסוהאינ  המחיר כולל את הלוח 

 החשמל המצורפת. 

 

הצ'ילרים  יןוט בינו לבהחשמל הראשי שעל גג המבנה לרבות החיו  מחיר אחד יינתן עבור לוח .4.2

 והמשאבות. 

 

  ש/עשן ודמפרים אש/עשן, מפוחי דיחוס ומפוחילוח החשמל של מפוחי א מחיר נוסף יינתן עבור . 4.3

ת התפ"מ ליישום הפסקת         והפעלת המפוחים,פתיחת וסגירת  אוורור שונים.המחיר יכלול את בקר

 סקת מערכות מיזוג האוויר. המחיר  הדמפרים והפ 

 

 כות אש/עשן. אינסטלציה החשמלית המתאימה לתקן הישראלי עבור מערה יחס גם לכלמתי

   
 )אם ידרש(  COרכת גילוי מע .5 

רגשים והגלאים עד לבקר קומתי אשר  יכלול חיווט חשמלי בין ה  COילוי גמחיר ביצוע מערכת 
 יותקן בלוח החשמל להפעלת המפוחים. 

ו כולל תאום עם קבלן החשמל  וכנת הבקר בתהחשמל יסופק ויותקן ע"י אחרים אך התק לוח
 ה ע"י קבלן מיזוג האוויר. גל להפעלת המפוחים יעש סינ –לרבות הוצאת אות 

 
   האנרגיה  תמערכת מניי .6 

 מנית האנרגיה יהיה כדלקמן:  מחיר ביצוע מערכת   6.1
וכנת הפקת דוחות וחיוב אנרגיה יינתן  מערכת הפיקוד בקרה מניה לרבות מחשב אישי ות

 ט. מחיר קומפלב
 

כזית במניה יינתן לפי  י וחיבור בינם לבין מרמד ספיקה אולטרא סוני , רגשים בקר אלקטרונ    6.2
 מספר הצרכנים שיחוברו.  מחיר יחידה וזאת לפי 

 
 מבנה/ מיזוג אוויר  בקרת .7 

חידת קומפלט ותכלול את מערך המחיר לביצוע מערכת בקרת המבנה תינתן במחיר י .  7.1
, יט"אות, מפוחים לכל המופיע בסכמת הבקרה לרבות  ותלרים, משאבבקרת הצ'י

 יקוד שבין יחידות הקצה השונות. אינסטלציה החשמלית והפ ה
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 אלמנטים מתועשים בבנין  -  22  פרק 

 
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב  .2022

 
 דרישות כלליות  22.02.1

 
,  921אש לפי ת"י   ותרישות עמידולתקן רעידות אדמה וכן בד 5103ו בת"י כל התקרות יעמד א. 

 ומסומנות בתו התקן. 
 

ר ע"י שסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאויהיה קבלן מאושר בעל נ קבלן יה ב.
 המפקח.  

 
אישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון והחיבור וכן הקבלן ימציא ל ג. 

על הקבלן האחריות לתאום מלא   ת.ערכות אחרולבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומש
יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות  שלב ושלב. שלבי התקרה של ביצוע התקרה בכל 

 קו. מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבד-רוטהאלק
 
הקבלן   ור המפקח.התקרה ולקבל את איש תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  ד.

 וכניות יאושרו גם במכון התקנים. התור המפקח. יגיש חישוב סטטי לאיש
 

קוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן  יובאו לאתר באריזות המחומרי התקרה  ה. 
 יאוחסנו במקום יבש ומוגן. ו

 
.  לס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה במגעמפ ו.

 י המפקח.הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"
 
 ם כנגד רעידות אדמה. כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליוני ז. 
 

 יקוד העורף. פבמרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות  ח.
 

 ו/או אטומים מחוררים  ,פחם ממגשיאריחים וטיות עשויות תקרות אקוס 22.02.2
 

ת אקוסטיות עשויות  רותכניות, תקולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם ל על הקבלן לספק א. 
לכל מגש תהיה "כתף"   . אטומיםו/או  ררים )אקוסטיים(, מחומגלווניםמגשי פח  אריחים ו

 לצורך חיזוק המגש.  מ"מ  10פחות, עם כיפוף פנימי של למ"מ   40בגובה 
 

  2החירור יהיה מיקרו פלוס בקוטר  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב ב.
 . מ"מ

 
.  עה של הפח תיעשה בתנור( משני הצדדים. הצביPRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) הייההפח  ג. 

פי בחירת  ל RALבגוון  ,מיקרון 80טר בעובי ספוס סיליקון פוליאיהצבע החיצוני יהיה מט
לכיפופים ללא  ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמידפחים . הצד הפנימי של המפקחה

 סדקים.
 
ח  נסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפקוו מהתקרה הייתלם מגשיה ד.

 ה. מגולוון ומוטות הברג 
 

 מטר.  1.20יעלו על  קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא ה. 
ו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו  ייקבעהלוחות  

 לסמוכים אליו. או
ת . מגשי הפח יהיו בעלי דפנומפקחכנית ולפי הוראות ה התייקבע לפי  לוחותכיוון ומיקום ה 

 חת המגשים.צד מורמים לצורך הקש
ור או אמצעים אחרים  ם ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבייהיו נקי לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני.  לוחותכש
 
 . NRC 0.75-ליריעה מפחיתת רעשים תודבק ת המחוררות התקרות האקוסטיובתוך  ו.
 
קירות,   לאורךמעבר נת פרופילי עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתק ז. 

 אורה ומפזרי אויר.  תוכד', וסביב גופי  , סינריםמחיצות
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ו/או בצבע   התואם את התקרה עצמה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון ה תהיה הקונסטרוקצי 
משנהו( וכן על חיתוכי זויות  ל פילים )אחדיש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרו .שחור

   ט. )גרונג( מדויקים בהחל
 

כל החיתוכים יבוצעו   .שה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדר התקרות תכלולנ ח.
 יותר לבצע חיתוכים באתר. במפעל, לא  

 
ום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל  יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מק ט.

 המפקח.  המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות  קתלתקרה. חלו
 
  קמ"/גק"  60משקל מרחבי וב  ממ"  25צמר סלעים בעובי ת המחוררות יונחו מזרוני מעל התקרו  י.

שקיות י ק, כולל ציפומ"/ גק" 24משקל מרחבי וב מ מ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויאו /ו
 מיקרון. 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילן

 
יבוצעו כפוף ו מגשים( במרחב המוגן כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים א .יא

   5103להצעות תקן ישראל 
 במקלטים ובמרחבים מוגנים.  תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה   תקרות

ם  התקנת תפסי אחיזה בין האריחים או מגשיבין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן ל 
 הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה. ם ופרופילי

 
 ות רות מינרליתק 22.02.3

 
  )צמר זכוכית דחוס( ו/אומינרליים  יהיו מלוחות וציפויים אקוסטיים ת אקוסטיותתקרו א. 

 מפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב הכמויות. מאושרים ע"י הפיברגלס 
 
לרבות החלק העליון. השוליים   (ונילקסי)  "AKUTEXTמסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע .ב

הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל  ליקון. החלק הגלוי של יהיו מוקשים בסי
 ם יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.יחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחירהא

 
שויה מפח  וקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עייתלו מהתקרה הקונסטרם יהאריח ג. 

 לוון ומוטות הברגה. גומ
 
 מטר.  1.20רחקים שלא יעלו על קונסטרוקצית העזר תתלה במ  ד.

ק לאלמנט עצמו  פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נז ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשרהלוחות  
 או לסמוכים אליו.

לי דפנות . מגשי הפח יהיו בעמפקחולפי הוראות ה  ייקבע לפי התכנית לוחותכיוון ומיקום ה 
 מורמים לצורך הקשחת המגשים.ד צ
א תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים  יהיו נקיים ובצורה של לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני.  לוחותשכ
 

חיצות  ות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך קירות, מעבוד ה. 
( חייבים באישור מוקדם של  Z  +Lלים )פיאויר. הפרווכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי 

התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על   RAL בצבע קלוי בתנור בגווןויהיו  המפקח
למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בורים נאותים של הפרופילים )אחד יח

 מ"מ.  2היו בעובי של ( י L+Zהפרופילים ) בהחלט.
 
 ים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.תחנה חיתוך פהתקרות תכלול ו.
 

 מלוחות גבס וסינורים תקרות  .42.022
 

 ם לתוכניות.יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתא תמ"מ. הלוחו 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א. 
  –  0.8ספיגה של  ברמתמ מ"  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  

0.85 NRC קת ללוחות. המודב 
גולרי ו/או  תוספת בגין חירור לא ר סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל  

 בקוטר משתנה. 
 

ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור    מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי י"עיקבע  השלד ב.
 .הקונסטרוקטיביתלתקרה  

 . F-47טרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  יש להשתמש בקונס 
 .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה בקרניזים 
 ות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.השלד לתקרות המחורר 
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גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים   כל ההכנות עבור הרכבת יעשוהגבס  תבתקרו ג. 
 . ב"וכיולמיזוג אויר 

נת בפינה וות מפס פלדה מגוליומגן חיצונ יש להקפיד על הרכבת פינות םידקורטיבי בקרניזים 
 .ואנכיתאופקית 

 
לקרניזי תאורה לצורך   וצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמוייםידת הצורך, יתוכנן ויבבמ ד.

 ם. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה. נשיאת הגופי
 

דגש בזה שכל  מווכן לצבע. עד לקבלת משטח מוחלק מות יהיה בשפכטל  גמר כל התקר ה. 
 יות האדריכל.להנחלמפורט וכן התקרות יבוצעו בהתאם 

 
ירת בד, ע"פ הנחיות היצרן, בגוון לבחלת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בצביע ו.

 האדריכל.
 
  קמ"/גק"  60משקל מרחבי וב  ממ"  50צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  ז. 

שקיות יפוי ק, כולל צמ"/ גק" 24משקל מרחבי וב מ מ" 50 בעובי יתוכזכצמר  לוימיו/או 
 מיקרון. 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילן

 
 . 3,2,1חלק  5103לתקן ישראלי  רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף תקרות גבס ח.
 

 דוגמאות  22.03
 

במסגרת  ים, המורכבו'וכ, רצפה קרה תמחיצה, ציפוי, דוגמא אחת מכל סוג של על הקבלן להכין  22.03.1
דוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו עליו יורה המפקח. ה ותמבמקו םעבודותיו, ולקבוע אות

 אורה. י המפקח ותכלולנה גם את תעלות הת דעל י
 

ת דרישות המפקח, את הוראות  : א במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2
 העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח. ותי ואת תכניהמפרט הטכנ

 
ידי המפקח   לעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות עע הכולל של העבודות ייהביצו 22.03.3

 שידרשו. והכללת השינויים, כפי
 

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.  22.03.4
 

המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים האחרים שיש  ורן לקבל אישבנוסף לכל האמור לעיל על הקבל 22.03.5
 וכו'.  קוסטיקה,א, אביזרי התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים להשתמש בהם, בעת ביצועבדעתו 

 
 ותשלום מיוחדים   דה מדי   אופני  22.04

 
 )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'(  גבס אלמנטי .14.022

 את הנאמר להלן: ם ה כוללים גבנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחיד
 . ואישור מכון התקנים נםקונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנו א. 
לל פרופילי  דים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כוחקונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיו ב.

R.H.S .ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו 
בקצה מחיצות חופשיות  יםוכולל גליפ,כולל גליפים בהיקף פתחים פתחים כנדרשעיבוד  ג. 

 .ומחיצות נמוכות אופקי ואנכי
מר זכוכית + מרק לפי צלרבות איטום סביב תעלות וצינורות ב מיניהםל האיטומיםאת כל  ד.

 ה. פרט אקוסטיק
יזוקים לרעידות  ח, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ ה. 

 ם וכל הנדרש להתקנה מושלמת. יההעזר למינ  חומריאדמה,חיזוקי עץ, 
  פי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב תעלותכנגד מעברי אש ל יניהםלמ האיטומיםאת כל  ו.

 פרט אקוסטיקה.וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי 
כפי שידרוש המפקח ו/או   ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ז. 

 . האדריכלהמפקח ו/או  י"שור סופי עהאדריכל ועד אי
  לרבותהכרוכות בהן והנובעות מהן,  רוש המפקח וכל ההוצאותכל הבדיקות והדגימות שיד ח.

 דרש.יייתגלה בהן וכל שינוי שוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שקבדיקת א
 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.
 ת,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו' פרופילי פינו י.

 שפכטל. יא.
 תלויים על הגבס וה  אלמנטי לבים בכל החיזוקים החיזוקים וההכנות  לכל האלמנטים המשו .יב

מתועשות   בונד,לרבות דלתות,חלונות,מחיצות רהגבס ,לפי פרטי חברת אואלמנטי 
למנטי מיזוג  ,ארונות,אלמנטי נגרות ומסגרות,אלמנטי אינסטלציה,אלמנטי חשמל,א

מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר  י למנטי חיפואוויר,אלמנטי אלומיניום,א
 ש במהלך הביצוע. ורט בתוכניות ואשר ידרכמפ
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יננה נמדדת בנפרד בסעיפי או התכניות מחייבים את ביצועה וא/כל עבודה אשר המפרט ו יג.
 .  כתב הכמויות

  
 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.  כל המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי 
לם יפוי לוחות גבס,לא ישוות גבס וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיצהתשלום למח 

 גבס. תלקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחו
 תהיה בפרישה של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת כל התקרות . מדידת תקרות וסינורי גבס  

 
 ת אקוסטיותתקרו 22.04.2

 ה כוללים גם את הנאמר להלן: ידמחירי היח בנוסף לאמור במפרט הכללי, 
  רואישו לרבות תכנונםידרש ובכל גובה שידרש  משנית וראשית ככל שיה קונסטרוקציות נשיא א. 

 מכון התקנים.
 . כנדרשולמערכות אחרות  במפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"הכנות לתעלות ו ב.
 ע העבודה. וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצו חומרי עזר ג. 
 כמפורט לעיל.ר ומעבר וכל החיזוקים גמכל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  ד.
כפוף לדרישת  בדה מושלם של העבו לביצועדמה הכל עד אכנגד רעידת  תקרות חיזוק ה ה. 

 התכניות ו/או האדריכל.
מפקח ו/או  כפי שידרוש ה ובמידותבחומרים אמיתיים גמאות הדרושות בגודל ווכל הד ו.

 . האדריכלהמפקח ו/או  ידריכל ועד אישור סופי ע"הא
  לרבותבעות מהן, ושידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנכל הבדיקות והדגימות  ז. 

 דרש.ייהוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש בדיקת אקוסטיות,
והתלויים   קוסטיות האתקרות ים בחיזוקים וההכנות  לכל האלמנטים המשולבכל החיזוקים ה ח.

חשמל,אלמנטי מיזוג   מנטי אינסטלציה,אלמנטי,לרבות אלהתקרות האקוסטיות על 
נות אחרות וכן כל אלמנט אחר  ,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שוםאוויר,אלמנטי אלומיניו

 כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע. 
ועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי יצייבים את בכל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מח .ט

 . כתב הכמויות
 שהוא.  הפתחים למיניהם, בכל גודל כלר נטו בניכוי  ידה של תקרות תהיה במ"המד 

 
ה  הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול במחירי היחידמודגש בזאת שכל   22.04.3 

 הכמויות.  תבין אחרת בכולא ימדד בסעיפים נפרדים,אלא אם צוי
 

  פתיחת פתחים , ציפויים שונים וכו'( כולליםפרק זה )מחיצות, תקרותמחירי היחידה של כל העבודות ב 22.04.4
ילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים,חיזוק הפתחים,משקופים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, ג

 תחים וכו'ת לקביעת האלמנטים המיועדים לקביעה בפ מחוזקים,כל ההכנו
  

 קונסטרוקצית נשיאה  22.04.5
לים לבפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו'( כויחידה של כל האלמנטים מודגש בזאת שמחירי ה- 

 הנשיאה מכל סוג ,משנית וראשית לרבות קבל ישור מעבדה מוסמכת.   תכנון וביצוע של קונסטרוקצית
כנון וביצוע קונסטרוקצית נשיאה מכל סוג לרבות ת המחיר כוללבתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג,  -              

 .   שוראשית,מכל סוג וככל שידרש ובכל גובה שידרסטרוקצית נשיאה משנית קונ
שור חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאיהקבלן יכין על -             

ות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של ניעל פי התוכהמפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע 
 הקבלן.

 
   הפרופילים מכל  ה של כל האלמנטים בפרק זה כוללים גם את כלמחירי היחיד 22.04.6

  , פרופילי פינה,פרופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי L,T,Z,L+Zסוג, פרופילי  
 ירות/תקרה,פרופילים  ק לים במיפגש, פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופיסיום 
 ככל שיידרש ובכל מקום אחר שיידרש, מכל סוג, במיפגש רצפה/קיר, כל פרופיל 
 בפרטים בתוכניות ולפי  ישות האדריכל וכמתואר בתוכניות ורשיידרש, הכל לפי ד 
 ר בגוונים ודוגמאות לפי  פרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנו 
 כל. בחירת האדרי 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  - 23פרק 
 

 כללי .123

 

ובהתאם  יועץ הקרקעולהנחיות  הנחיות מתכנן הקונסטרוקציהיבוצעו בהתאם ל כל עבודות הביסוס 23.1.01 .1

במחירי היחידה שבכתב  כלול הכללי  האמור במפרטהדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל . כל במפרט הכללי 23 לפרק

 הכמויות. 
 
 מרכזי  יסודות ן  ימו ס     223.1.0

 בלן ועל חשבונו. "י מודד מוסמך מטעם הק סימון מרכזי יסודות ייעשה ע .    1 
 ד כאשר השגיאות לא       תהיינה מצטברות. יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסו דשיטת המדידה והציו .    2 
ז מכונת הקדוח  תוך רכלבקר את מ   ומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיהסימון צירי היסודות יס .    3 

 כבר אינו קיים. ד המסמן את מרכז הקדוחכדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהית

2.  

( מעודכנת לפי הביצוע של עבודות  AS MADEם סיום עבודתו תכנית עדות )עעל הקבלן להגיש  23.1.03 .3

הגשת התכנית . מודד מוסמך. התוכנית תבוצע ע"י מזמיןימסר לות קט תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיס הביסוס.

והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות   פת מחיר עבור תכנית זוהיא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוס

 לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. ל הקבלן על שינויים בעבודות אשר שכספיות 

4.  

 אחריות כוללת של הקבלן   .41.023 .5

והתאם להנחיות יועץ   המתוארת במפרט ועשיטת הביצ ן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפיהקבל  .6

פות הדרושות לו לצורך סנו מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות נות הקבלן המידע שבהם איהקרקע. אם לדע

 וביצוע העבודה. הגשת ההצעה

יש ולות בקידוח חלה עליו בלבד. אם לדעתו בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפ  .7

 את על חשבונו.צעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא יעשה זאמלנקוט ב

הצורך  דוחים בהתאם למצב הקיים בשטח ואתיעל הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הק 23.1.05 .8

 בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני. 
 

 הקדיחה  23.1.06
, יתכן צורך  M-150באתר בקידוח יבש מכונה ם סאות יצוקישיטת כלונהקדוח יבוצע על ידי הקבלן ב .    1 

 של וידייה.בשימוש 
 טעון אישור המפקח. הציוד  .2 
 התחלת הקדיחה וכן תוך כדי מהלכה. מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני  תיש לוודא את מרכזיו .3 
  ביחס למרכזס"מ  5הכללי: סטיית המרכז לא תעלה על  מפרט ב הסטיות המותרות הנן כמפורט  .4 

 מתוכנן.ה
 .2%  -סטית הציר מהאנך לא יותר מ .5 
 ן יבלוט מפני הקרקע. גר מגן עליון כמפורט במפרט הכללי. צינור המכל קדוח ייעשה עם צינו .6 
 מפני מפולותי הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח בכל שלב .7 
עשה מיד לפני הכנסת ייל. הניקוי ידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חויש לנקות את תחתית הק .8 

מכל חומר שהוצא מהקדוח כדי למנוע הפרת   קדוח תנוקה סביבת הבורהזיון לבור הקדוח. לפני גמר ה
 תית בעת הכנסת הזיון והיציקה.ח הת

ות דרישה זו והצורך  ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח סגור. הקבלן יביא בחשבון משמע .9 
 לפני הכנסת כלוב הזיון.ו יום הקדיחהבהחלפת המקדח עם ס

ב ו מר הקדוח והכנסת הזיון. באם עלול לחול עיכך שהיציקה תעשה מיד בגיש לתכנן את העבודה כ . 10
מ' עומק עד סמוך למועד היציקה. באם חל עיכוב לאחר    1.0לפחות ביציקה, יש לעכב את גמר הקדוח 

בעזרת מקדח שטוח סגור, ולהכניס  ל לעי כמתואר ן, יש להוציאו ולנקות את הבור, בשנית הכנסת הזיו
 את הזיון מחדש. 

בהתאם לדרישה זו יתוכנן סוף  .פני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקהאין להתחיל בקדוח ל .  11
 העבודה.  יום

 
 סידור הזיון בכלונסאות    23.1.07

 הכללי. של המפרט 23031חתו תהיה כמפורט בסעיף מבנה כלוב הזיון והקש .    1 
ומחירם כלול במחיר  ולא ימדד צלבים פנימיים, המוטות האלכסוניים או יבניגוד לאמור במפרט הכלל .2 

 וקי חיזוק כלולים במחיר הזיון.שהזיון. ריתוכים של חי
 ימדדו, עם פלדת הזיון, רק החישוקים המצוינים בתכנית.  
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ורות הבקרה בחלק התחתון של ינחישוקים לצינו ממשיך עד לתחתית הכלונס, יש לרתך  כאשר הזיון א .3 
 ם ומרחקם ההדדי."מ להבטיח שמירת מיקומהכלונס שבו אין זיון ע

 לונסבהתאם לקוטר הכ ס"מ   5-8 יהיה  ןכסוי הבטון סביב הזיו .4 
 

 הכללי. מיפרט כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גלילי בטון כמפורט ב .5 
 אין להשתמש בגלילי פלסטיק.   
בשני  הזיון כבד יש להשתמש  יון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הבור. כאשרהזהכנסת  .6 

 רדתו לבור. כובד והשני להבאתו למצב אנכי והוהמנופים: אחד להרמת כלוב הזיון במרכז 
 

 יציקת הבטון  23.1.08
ישות ת"י  דרק ויתאים ל ק"ג צמנט למ"  400"משאבה", יכיל לפחות , בדרוג 6בסומך " 30 -הבטון יהיה ב .1

לא יופחת מכמות הצמנט  ,ללי בניגוד לאמור במפרט הכלבטון יצוק במים בשיטת טרמי.  1חלק  466
 ת אפר פחם בתערובת. והנ"ל עקב המצא

רות הבטון והתקש 6% -ל 4%פו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש, אחוז החללים יהיה בין לבטון יוס .2
 ה. גמר היציק שעות לאחר  3תעוכב לפחות עד 

 ל המפקח. יובאו לאישור מקודם ש מרכיבי התערובת, המוספים ואופן בהוספתם לבטון .3
 י.להיציקה תעשה כמפורט במפרט הכל .4
 או כל פסולת אחרת, בראש הכלונס.  ,בטון נקי מעפרהיציקה ללא הפסקה עד קבלת   .5
 טון הנקי.לבכלונס ועד הבטון המעורב במים מהחלק העליון של ה הקבלן יידרש לסלק את .6

ונו לאחר קבלת אישור המפקח צעו ע"י הקבלן ועל חשבכל עבודות העפר הכרוכות בסילוק זה יבו 
 אות יצוקים למפלס הנמוך מפני השטח. ומת לב הקבלן מופנית לכך שהכלונסשלאופן הבצוע. ת

 מ' עליונים לפחות. 3מק יש לרטט את הבטון עם ויברטור לעו .7
בטון הטרי. בכל מקרה  גן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בהמיפת צינור פרוק או של .8

כנן בדיוק עד  של הכלונס, והוא יהיה בקוטר המתו ש להבטיח שלא תיווצר "פטרייה" בקצה העליוןי
 לקצהו העליון.

 
 פקוח ובקרה  23.1.09

כדי לבדוק את  ם רות החומריייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקועל הקבלן לאפשר ולס .1
ה לצורך לקיחת דוגמאות וביצוע העמיד לרשות המפקח עזרהחומרים, הציוד והמלאכה. על הקבלן ל

 דרישות. הבדיקות לפי 
יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית והסונית כמתואר בדו"ח יועץ  איכות הקדיחה והיציקה .2

 הקרקע. 
"י המפקח. תוצאות הבדיקות של מעבדה זו, לאחר ע  וסה שתאושרהבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנ .3

המפקח לגבי המעבדה   ת את הקבלן בכל המשמעויות הנובעות מהן. קביערן ע"י המפקח, יחייבו אישו
 אישור תוצאות הבדיקות תהיה סופית.  הנבחרת ולגבי

ת  קותוצאות בדיפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן  מועד בצוע הבדיקות והחלטה על היק .4
 צוי.קבלן בשום תוספת או פישליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את ה

ית יכין הקבלן צינורות ות. עבור בדיקות בשיטה האולטרסונקהקבלן יבצע הכנה ויסיע לבצוע הבדי .5
 עת המפקח.מהכלונסאות, בקטרים שונים ע"פ קבי 20% -בקרה, בכ

 לונסאות. בדיקה סונית תעשה לכל הכ .6
ההיקף בכל סוג  ת והוא רשאי לשנות את בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקו .7

 בדיקות לגמרי. הבדיקה ללא הגבלה כולל בטול 
ים  דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק. מספר המדגמעל הקבלן לקחת  .8

 תקנית אחת לכל כלונס.  קהיפחת מבדי והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא
 קביצוע כלונס" בהתאם לנספח במפרט הכללי בפרכלונס, "טופס תיעוד ל על הקבלן למלא, עבור כל .9

23 . 
 ראה מפרט הכללי.  –התאם לתוצאות הבדיקות אישור או פסילת כלונס ב . 10
 .  ט(מנטי )גראוהקבלן למלא את צינורות הבקרה בדייס צ בגמר הבדיקות והתיקונים על . 11
 ון את חלקו העליון. המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלונס ע"מ לבח . 12

 
  הכנה לבדיקה אולטרסונית  3.1.102

 קה אולטרסונית כוללת בין היתר: יהכנה לבד 
 תכניות. התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמתואר בפרטי ה .1

 לכל אורכו.נבדק ורות בכל כלונס ינצ 2יותקנו ובכפוף לדרישות המפרט הכללי  
וקים לקיבוע שהתחתון של הכלונס שבו אין זיון, ירותכו חילתחתית הכלונס. בחלקו הצינורות יגיעו  

 שיוגש לאישור המפקח, חישוקים אלו אינם נמדדים.  הצינורות בהתאם לפרט
 מות הצינורות עד להשלמת בצוע הבדיקות. שמירה על תקינות ושל .2
 שה נוחה לכלונס.גיסידור  .3
 יקה. זקתם מלאים עד גמר הבדמלוי צינורות הבדיקה במים ואח  .4
 הבדיקות.  ר מלוי הצינורות בדיס צמנטי לאחר גמ .5

 
 סונית הכנה לבדיקה   23.1.11

 הכנס לבדיקה סונית כוללת בין היתר:  
 . רצון המפקחגושים רופפים, מיץ בטון ועד לשביעות  ניקוי ראש הכלונס ממים, . 1 
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 סידור גישה נוחה לכלונס. .     2 
 

 פני הכלונס   סיתות    23.1.12
 מפורט בתכניות.כונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כל הכל .1
יר  צרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את ה"פטריה" ולהשאבמקרה של היוו .2

 . דתאיננה נמד  כלונס נקי בקוטר המתוכנן. עבודה זו
באחריות הקבלן ועל האתר למקום שפך מאושר כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מ .3

 חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 

 נס תיקון סטייה במרכז כלו    23.1.13
 המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון. 
 א כל תמורה. ללו ת נוספותהכלונס מחדש או קורויקון יכלול ביצוע הת 
  

 יון ון הכלונס או בקוצי הז תיקון סטייה במפלס פני בט    23.1.14
מ, יידרש הקבלן לתקן את  ס" – 30+ או  5הכלונס העולה על  ןבמידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטו .1

 הסטייה ע"פ הנחיות המפקח. 
 קוצי הזיון. ותרה על שלימיסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמיבטון עודף ייחצב ו .2
 טב. בטון הכלונס ינוקו הי בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני .3
 .כל תוספת עבור התיקון עצמו תשולם לאהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4
וט, יתוקנו לפי הנחיות  פעמים קוטר המ 5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  .5

 המפקח. 
וך  או שיידרש לרתך, ברית  ב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטותצון יידרש לחהקבל .6

 תקני, הארכה לקוצים הקצרים. 
 .  W- 440וש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ צים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוריתוך ק .7
מצעות באע חיבורים תוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצבמקרה שהפלדה אינה מאפשרת רי  

 Anconהמוט. כגון מסוג  ו ומהסוג המתאים לקוטרשרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה ז

MBT Couplers  תמסדר ET Series Couplers. 
 ונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל התיק .8
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 קידוח כלונסאות צמודים  23.1.15
קוטר הכלונס הקטן. קדיחת   2.5יהם יהיה קטן מפי ירמרחק בין צלקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר ה אין 

הסופי. בכל מקרה יש להמתין   ר שהבטון בכלונס הראשון יגיע למחצית חוזקולונס השני תותר רק לאחהכ
 שלושה ימים. לפחות

 
 מפלס פני הכלונסאות  23.1.16

צעו עמודי יסוד. בוניות. לא יקורות היסוד או ראשי הכלונס בהתאם לתכפני הכלונסאות יהיו בתחתית  
לונס יחפרו התעלות עבור ארגזי המצע שמתחת  לית. רק לאחר יציקת הכהקידוח יבוצע ממפלס פני חפירה כל

 קורות היסוד.ל
 

 מיוחדים אופני מדידה  .223

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:  

 נו נמדד בנפרד.איר היחידה והכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיסיתות ראשי  .1

ל שאריות לכלוך, בנטונייט,  בריא, לא מפורר, ללא כהסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ו

 קרקע וכו'. 

 . (AS MADEתכנית עדות )הכנת  לרבותות ושירותים של מודד מוסמך דמדי .2

 לרבות צינורות הבדיקה. כל הבדיקות )סוניות, אולטראסוניות( כמפורט .3
בלן עבור לא  ישולם לק. על פי האורך המסומן בתוכניות היצוקך  יהיה האור האורך למדידה  .4

 עבר לאורך הנקוב בתוכניות.מיקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוע כלונסאות קידוח ללא יצ
כדי להגיע   פני הקרקע מדד אורך הכלונס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכנן או אפילו עד לא יי .5

 . לבטון נקי כנדרש 

9.  
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 יומיות )רג'י(  ות עבוד   -  29  פרק 
 

   אופני מדידה 29.01
ודה ושיאושרו מראש  בשנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע הע ה רק עבור אותן עבודותהמדידה תיעש  

 קח. ובכתב ע"י המפ
ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח.   שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, 

 הפרטים הבאים:   אתימה תכלול הרש
 מדויק.ומקום ותאור העבודה ה תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים 
 ת רגילות.ת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעופעבור שעות נוספות לא תינתן כל תוס 
 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 
 ם.לואסמכתא לתשחתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש  דו"ח לעבודות רג'י 

 
 כוח אדם    29.02

וח כבפועל. מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת לים הפועהשעות שבהן עבדו  רק את ביומן העבודה יש לרשום  
 בלן. אדם וייחשבו ככלולים ברווח הק

 
 ציוד מכני    29.03

ת לתנאים  , תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפואם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני 
 רים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.  אחה

  קל" העדכני. )הנמוך מבניהם(דמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "פורטו מחירים בכתב הכ  אם לא 
 . 15%ה של בהנח

 
 חומרים    29.04

דרש,  ייהמפקח. אם הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת,  
 יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.

 
 פיגומים ודרכים    29.05

כן הותקנו אלה במיוחד   דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם לן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים,הקב 
 ם ובכתב ע"י המפקח. ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתא

 
 כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות( ת  רים לעבודו תכולת מחי    29.06

 ן היתר את: ודה ייחשבו ככוללים ביהמחירים לשעת העב 
 

 ה, תוספת יוקר. גות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחושכר היסוד וכל התוספות הנה א. 
 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.  ב.
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. . ג

 )לעבודה ומהעבודה(. ה זמני הנסיע ד.
 הובלת הכלים למקום העבודה וממנו(. ות ציוד הקבלן )לרבות דמי שימוש בכלי עבודה, לרב ה. 
 הרישום והאחסנה.   ת הקשורות בהשגחת וניהול העבודה,והוצא ו.
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז. 
 רווח הקבלן.  ח.

 
 וד מכני צי ם לעבודות  תכולת מחירי    29.07

 : ככוללים, בין השאר את המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו 
 שמל קום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחמשכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו ל 

וח פחת ובלאי, הוצאות כלליות של הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביט
 ורווחיו.  הקבלן
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 כיבוי אש  -  34פרק 
 

 כללי    34.00
 

הטכני הכללי, ועל פי   וחיצוניות וספרינקלרים תיעשה על פי המפרט רכות כיבוי אש פנימיותהתקנת צנרת למע
 ן: המפרט כדלקמ

 
התחברות להזנת המים הראשית תיעשה  התקנת מערכת הספרינקלרים הכוללת צנרת ספרינקלרים וכל האביזרים עד ל 

 מערכת. הרלוונטים והמעודכנים על פי סוג וסיווג ה  .N.F.P.A -י תקני העל פ
 

 המערכת תיאור     34.01
 

מקו הזנה ראשי המגיע מרשת   ותוזן WET PIPE SYSTEMהיה מסוג  ת מערכת הספרינקלרים תותקן בהתאמה ו
 המים העירונית.

 
 תחנות ההפעלה     34.02

 
 ית המפורטת. כנהמצוין בתובקוטר המוראה בתוכניות ותמוקם על פי  תהיה

 הבאים:   , ותכלול  את הרכיביםUL/FMהתחנה וכל מרכיביה יהיו מאושרים 
 ס"מ(.  X 15 15טיק במידות ס)האביזרים ישולט באמצעות שלטי פל

 
 רטובה  מערכת 

 
 מגוף "אל חוזר אזעקה" בקוטר התחנה.  .1
 ת ומנעול(.שר )כולל שר  עם טמפר סוויץ' מחווט למערכת ההתראה  בקוטר התחנה  OS&Yמגוף שער  .2
 הכוללת:    TRIMמערכת  .3

 מיכל בילום.  . א
 ן מונע מים.פעמו .ב
 אטמוספירות. 14לתחום של  חוזר אזעקה"( עד -חץ )לפני ואחרי מגוף ה"אלשעוני ל 2 . ג
 תוק וניקוז כדוריים. ברזי ני .ד

  ים ע"י רכבלהסנקת מ X 2 3ברים "סיאמים" בקוטר  "חוזר בקוטר המותאם לקוטר התחנה  ועליו מח-שסתום אל .4
 יבוי אש,  כולל מצמדי "שטורץ" עם שרשרת. כ

 ה הראשי. ה מתאים לקוטר קו ההזנרגש זרימ .5
 חי ההסנקה יהיו מחוץ לכלוב. תכלוב מתכת מסורג עם נעילה.כאשר פ .6
 ".ס"מ שעליו יכתב באדום: "הסנקת מים לספרינקלרים 40X60ט פח לבן בגודל של שילו .7

 
  preactionמערכת יבשה מסוג  

 
  double interlock preaction)הפעלה חשמלית ע"פ הנדרש( מסוג  E400יבש דגם  מגוף .1

, מגופים, ברזים הידראוליים הברזי בדיקה, פנל הפעל TRIMמד" כולל מערכת  תוצרת "בר
 האביזרים קומפלט.  ושאר

ן ברז רכת ההתראה    )כולל שרשרת ומנעול( וכבקוטר התחנה עם טמפר סוויץ' מחווט למע OS&Yמגוף שער  .2
 ביצוע בדיקה. ל נוסף

להסנקת מים ע"י רכב   X 2 3יאמים" בקוטר  "תחנה  ועליו מחברים "סחוזר בקוטר המותאם לקוטר ה-שסתום אל .3
 שרשרת.  יבוי אש,  כולל מצמדי "שטורץ" עםכ

 מערך מדחס המשולב לתחנת הפעלה הנ”ל  .4
 הזנה הראשי. רגש זרימה מתאים לקוטר קו ה .5

 
 כללי 

ם הנדרשים של  ( עם כל הפרטי529פי הוראות כיבוי אש )הוראת מכ"ר ל יותקן שלט בסמוך לתחנת ההפעלה .1
והכיתוב בה   ס"מ לפחות 20*15מיד בליה, בגודל ערכת הספרינקלרים, התווית תהיה מחומר קשיח תכנון מע

 כת בחיבור נאות. יהיה מודפס באמצעות חריטה. השלט יתלה זקוף בסמוך לראש המער
 בתווית: להלן הפרטים הנדרשים  .2
 

 ה מתקינה..................... ברח
 ................ טלפון החברה......

 מתכנן......................... שם ה
 ת..................... כ מקום המער

 כת........................ סוג המער
 תאריך התקנה...................... 

 ון............................ רמת סיכ
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 .................... ..אחסון.....גובה 
 .......... סוג הסחורה................

 ם......................... צפיפות המי
 ....................... .שטח יישום....

 ים למתזים............... כמות המ
 לחץ מים נדרש....................... 

 ................................ הערות..
 
 צנרת    4.033 
 

 צנרת ההזנה למערכות הספרינקלרים תהיה כדלקמן:  
 
 תת קרקעית צנרת ספרינקלרים  .   1 
 

ר מערכת רטובה ומגולוונת עבור שחורה עבו  40תהיה מפלדה סקדואל   2צנרת תת קרקעית בקטרים של עד " . א
 רת אברות. מערכת יבשה עם עטיפת פוליאתילן מוקשה תוצ

רכת  מפלדה שחורה עבור מערכת רטובה ומגולוונת עבור מע  יהומעלה תה 3צנרת תת קרקעית בקטרים של "  .ב
 אברות או שע"מ.  תעם ציפוי פוליאתילן מוקשה חיצוני תוצר 5/32יבשה בעובי דופן 

 
 קלרים גלויה צנרת ספרינ .   2
 

ור וג הצנרת והקבלן יכול לבחור בסוג הצינעל פי דרישות התקן אופן חיבור הצנרת והאביזרים משפיע על ס
 ו על פי אופן החיבור הרצוי לו כדלקמן:ליהעדיף ע

 
מגולוונת עבור ועבור מערכת רטובה   40מפלדה שחורה סקדואל  ר בתבריגים הצנרת תהיהעבור חיבו . א

 ..N.P.Tצבועה, החיבור ייעשה באמצעות אביזרים מתוברגים תבריג  40דואל מערכת יבשה דרג סק
ה עבור מערכת רטובה ומגולוונת עבור מערכת  ורשח 40דואל בור חיבור בריתוך הצנרת תהיה מפלדה סקע .ב

יתוך צנרת וכן עם תעודת  רקרה כזה על הרתך להיות בעל נסיון בעבודות צבועה. במ 40ג סקדואל יבשה דר
 קפה ומאושרת על ידי משרד העבודה.  הסמכה הת

רה עבור שחו 40הצנרת תהיה מפלדה סקדואל  QUICKUPעבור חיבור באמצעות מחברים מהירים  . ג
על פי הוראות יצרן   עה.  חירוץ הצנרת יעשהצבו 40ת רטובה ומגולוונת עבור מערכת יבשה סקדואל רכמע

 המחברים. 
 
 תוצרת     91מפרט גוון אדום פציות הצנרת תהיה צבועה כמפורט בועבור כל הא 
 טמבור. 
  

 תקרות אקוסטיות ירידות יעשה  ביצוע התאמות ספרינקלרים ל  הערה:
 40לפחות באמצעות צנרת דרג סקדואל   1צנרת בקוטר "  דיעל י              

 .RAPIDROPבהברגות או באמצעות צנרת מקשרת מסוג  צבועה              
 
 ספחים ואביזרים: .   3
 

 כל אופציה וסוג צנרת שיבחר הקבלן,  כל האביזרים הספחים,  המחברים   עבור
בכל קוטר נכללים במחיר הצנרת לרבות המתלים  ש וכיבוי הא ברי אורך הצנרת עבור צנרת הספרינקלריםומח

 התליה והחיזוק.  ואמצעי
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 ”QUIKCUP“אביזרי צנרת מטיפוס     434.0
 

 ים כגון מחברי ציר, הסתעפויות, לחיבור צנרת לרבות אביזר "QUIKCUP"מחברי 
   UL/FM מתוצרת  "מודגל" מאושרים  מחברי קל,  מחבר למתז ושאר אביזרים יהיו

  ובלחץ עבודה רגיל PSI 250בלחץ עבודה מכסימלי של  ושאימים לשימומת
 . PSI 175של 

 
 העונה   "EPDM"וג  סמים של המחברים יהיו מגומי סינטטי מעולה מכל האט

 . ASTM-D-2000לדרישות 
עם מינימום חוזק  ASTM-A-183הברגים והאומים יהיו מפלדה מצופה באבץ אלקטרוליטי מתאימים לתקן 

 .  PSI 110,000 למתיחה 
 

"מודגל" עם מינימום חוזק  תוצרת  A-27סיכה דגם   יש להשתמש במשחת   "QUIKCUP" -בעת הרכבת מחברי ה
 .  PSI 110,000למתיחה 

 
 ספרינקלרים:    34.05

 
 וטמפ' ההפעלה.קלרים יהיו על פי המפורט בתוכניות מבחינת סוג, דגם, קוטר, קבוע הזרימה הספרינ

 
בצע באמצעות  רינקלרים יתואמו בתקרה עם שאר המערכות. הירידה תתספאקוסטית ה  במקרים של ירידה לתקרה

 לפחות והספרינקלר  1ר "צנרת בקוט
 על פי בחירת האדריכל. ה מתאימה הנכללת במחיר הספרינקלרטהמותקן ישולב ברוז

 
 נקלר וכל ספרינקלר יישאהתקנת הספרינקלר תתבצע על פי הוראות יצרן הספרי

ת  תח תיקני, על פי הוראוספרינקלר יש לעטוף את התבריג בטפלון ולסגור עם מפה  לפני הברגת. UL/FMאישור 
 התקנת המערכת או שנה אחת קודם.   תהיצרן. שנת הייצור של הספרינקלר תהיה שנ

 
 מתלים    34.06

 
 .N.F.P.A-13-מצויין בכ UL/FMעיגון הצנרת לתקרה ייעשה באמצעות מתלים מאושרים 

 
הקפיד להשתמש בקטרי סוג ופרטי התליה במידה ומשתמשים במוטות תליה יש לת ן לאישור איש להגיש למתכנ

 טות תליה מותאמים לקוטר הצינור: מו
 

 3/"8יהיה   קוטר מוט התליה  -וכולל   4עד " תעבור צנר
 1/" 2קוטר מוט התליה יהיה     - 8"-5עבור צנרת בקוטר  

 5/" 8הי קוטר מוט התליה י – 12"-10צנרת בקוטר עבור 
 
ועל  1.25רת בקטרים של עד  "מטר עבור צנ 3.6לו על חקים המקסימליים בין המתלים עבור צנרת פלדה לא יעמרה

 ומעלה.   1.5נרת בקוטר "צמטר עבור  4.5
 . UPRIGHTס"מ בין המתלה למתז מסוג  7.5ש לדאוג למרחק מינימלי של כמו כן י

 
 בדיקת לחץ   34.07

 
ים במערכת.  יש לבצע תחילה שטיפת קווים יסודית על ידי הזרמת מה או חלק ממנלאחר סיום התקנת המערכת 

ה תתבצע בדיקת  לאחרי NFPA  13הנדרשת על פי תקן  ם יותקנו פקקים והמערכת תשטף בצורה יסודיתבמקום מתזי
ות למשך  אטמוספיר 13.8דרת מים למערכת בלחץ של לחץ לאיתור נזילות.  הבדיקה תתבצע בקטע המוגדר על ידי הח 

 ות. שע 2
 

 פה  דליפת מים תתוקן הדלי  " . במקרה של0הפרש הלחץ בסיום הבדיקה יהיה " 
 ה הרצויה. הבדיקה תבוצע א ובדיקת הלחץ תתבצע בשנית עד קבלת התוצ

 המפקח.בנוכחות 
 בצנרת. לפני בדיקת הלחץ יש לוודא שחרור האוויר בנקודות הגבוהות ביותר ש

 הקבלן להחליף את הציוד הפגום ל ו בציוד, עבמקרה ויימצאו ליקויים בצנרת א
 ל בדיקת הלחץ. בציוד תקין ולחזור ע

 
 ברזי ניקוז ובדיקה   34.08

 
  2או " 1.5ותר יותקן ברז ניקוז בקוטר "בתכניות ובמיוחד במפלס הנמוך בי רבכל מפלס ומפלס כמתוא

ור בקיר המבנה  ינצע חדירת צחובר לקולטן ביוב סמוך או לחלופין תתבכמפורט בתוכניות. צינור הניקוז י
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ס"מ ובו   X 20 20פלסטיק בגודל של  בסמוך לברז יוצב שלט  אל המחוץ למבנה לצורך הסדרת הניקוז
 ז ניקוז". רייכתב "ב

 
כמפורט   3/4או " 1/2עם מעבר בקצה הצינור בקוטר " 1ברז בדיקה בקוטר "באותו אופן יותקן גם 

ה, ברז זה ישולט גם הוא באמצעות שלט  יקרכת בעת בדכנית. בכדי לדמות  זרימת מים ממתז במעבתו
 יכתב "ברז בבדיקה". ס"מ ובו י  X 20 20של  פלסטיק בגודל 

 
 משחרר אוויר   34.09

 
 בוהה ביותר( יותקן משחרר אוויר בקוטר  מקום המתואר בתכניות ) בנקודה הגב
 ר.י. כפר חרוב. א.תוצרת   D-040וטר זהה.  משחרר האוויר יהיה מדגם כולל ברז כדורי לפניו בעל ק 1.5"

 
 פורק לחץ   34.10

 
 וך לתחנת ההפעלה פורק לחץ בקוטר  בי קו ההזנה הראשי בסמ יש להתקין על ג

פרטורה  בין יום ולילה, חורף וקיץ, ובכדי למנוע  לאפשר למערכת לעמוד בשינויי הטמ יבכד  1/4"
 או ספרינקלר כתוצאה מכך./ אפשרות של פריצת צנרת ו

 
 י רבן מתזים רזארו  34.11

 
  12הירה ויאפשר הכנסה מינימלית של ום בעל אפשרות פתיחה ממ"מ צבוע באד 2הארון יהיה מפח  מגולוון בעובי 

 עלה או בחדר המשאבות במידה וקיים כזה. ים. הארון יותקן בסמוך לתחנת ההפרספרינקל
 

 ברזי ניתוק קומתיים  34.12
 

 מדגם מגוף פרפר   יםיתוק קומתיומות המצוינים בתוכנית, יותקנו ברזי נבמק
(TAMPER SWICH)  ם מאושרים בקטרים המצויניUL/FM תוצרת  “TYCO”   

פרד( ויתריעו  חזותית/קולית במקרה של  חווטו לרכזת כיבוי אש  )מחושב בניאו שווה ערך מאושר. ברזים  אלו 
 שריפה.

 
 רגשי זרימה:   34.13

 
מאושרים   POTTER“תוצרת " VSR-Fיהיו מדגם  ם יות. הרגשיזרימה יותקנו במקומות המצוינים בתוכנ רגשי

UL/FMותית/קולית במקרה של שריפה. זזת כיבוי אש )מתוכנן ע"י אחרים( ויתריעו ח גשי הזרימה יחווטו לרכ. ר 
 

 אחזקה   .1434
 

ותקן ישראלי     N. F. P. A. – 25בתקופת שנת האחריות יתחזק הקבלן את מערכת המתיזים על פי תקן
1928 . 
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 ה ותשלום יד אופני מד 
 

  הישירות והעקיפות לקיום הדרישות המפורטות  כוללים את כל ההוצאות מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה
 .הטכני המיוחד , כתבי הכמויות ובתוכניות המפורטות לרבות תוכניות פרטיים בחוזה, במפרט הטכני הכללי, המפרט

 
חסון, שמירה,  בלה, אספקה, העברה, מימון הזמנה, העמסה, פריקה, אהוים הוצאות המחירים שניתנים על ידי הקבלן כולל

די לעמוד בדרישות הבטיחות.   ר, תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכזיצוע כולל הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עהתקנה וב
הוצאות ישירות  ל נוספים כולסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים ומיסים כן, הוצאות בגין מיסוי, ביטוח, מסי קניה, מ

ור על כל  שון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד לאיובעות משלבי אישור תכנ ועקיפות על המפורט ובגין הוצאות הנ
 פרטיו. 

 
ין הוא יכול לבוא לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו א על הקבלן לשים

 קה הרלוונטית.רשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו בפסה ם בגין דברבדרישות לתוספת תשלו
 

 ר, הפעלתו כיוונו צהמוצר נכלל כל המתואר לעיל עד להתקנת המו במחירי
 לאישור וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפעלת סוכנים  והרצת המוצר עד

 טכנאים וכו'.
 

 ן: היחידה כוללים את כל עבודות העזר כגו מחירי
 

 מות מידות לימוד החומר והכרת הבנין.איתאום,   .1
חומר מתאים   ם, ומעברים איטומי אש בקירות או ריצפות עם, קדיחת חורים, שרווליחציבה, חפירה .2

 המצב לקדמותו לרבות חומר מילוי מצעים וחומרי בנין.  ( והחזרתKBS)כדוגמאת 
וחומרי בנין המשמשים לתליה, חיבור   וםחומרי איט וקציות, מתלים זיזים חיתוכים חיבורים,מתקני תליה, קונסטר .3

 ל עבודה נקיה.בוי חללים פתחים שרוולים וכל הנדרש בכדי לקוהצנרת וכן תיקון ומילוהתקנת הציוד 
 רמות עבודות גידור, שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוי. כלים מתקנים פלטפו .4
לאביזרים ומשאבות  ה ישורי התקנמוסמכות להתקנת מערכות הספרינקלרים, אאישורי מעבדות  .5

נה של תשתיות  והתחברות למערכות  רבת אישורי עבודה להתקמספקים ויצרנים, תאומי רשויות ל
 קיימות.

ומדיה מגנטית הדרושה לכך. לרבות השקעת שעות שרטוט ומדידה.    כולל פלוטים AS MADEצוע תוכניות יב .6
חדרי משאבות, הוצאות עקיפות וישירות ו סכמות צנרתות הנדרשות לביצוע כגון בסיסי משאבות ביצוע תכני

 לכך.
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 פיתוח האתר   -40פרק  
 

 ריצוף שבילים, מדרכות   -0.14פרק 
 

 שפה, אבני אי, אבני צד גנניות   אבני  40.1.01
( ובהתאם לפרטים 40)במפרט הכללי לפיתוח האתר  40.08.51אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף   

  25ידות באורך שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יח ניא אחיד לאב בתכניות. המחיר הו
 ושים. רס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הד 50ס"מ, 

 קט זה תהיינה מהסוגים הבאים: אבני השפה שתבוצענה בפרוי 
ולם עם  עם תושבת בטון לפי המידות שבתכניות א ס"מ  17/25אבני שפה למדרכות במידות חתך  א. 

 טיט צמנט מאחורי החיבורים בין האבנים.י גוש
 : חדיםדגשים מיו 
  ויקט לתוואי המוצע. האישור מותנהרשפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפ הקבלן יבצע אבן 

 ליתדות.  בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור
ולם ות המסומנים בתכניות תבוצע אבן שפה מונמכת. לא תשומחניות ובמקבאזור מעברי חציה, כניסות ל 

 הנמכה והיא תימדד לתשלום כאבן שפה רגילה.תוספת עבור בצוע ה 
רושות להנחה ומילוי חוזר במצע חיתוך אספלט קיים במידת הצורך  המחיר כולל את כל עבודות העפר הד 

קה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון ספהמדרכה, א  זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודתוכן מילוי 
 לפרט בתכנית. בהתאם למפרט ו

 ת כל האמור. א תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות העבודה  
 

 נים משתלבות ריצוף באב    40.1.03
האדריכל ו/או דרישת המזמין. האבנים   דגם, עובי, וצבע האבנים יהיה בהתאם לתכניות הכל לפי בחירת 

 ס"מ בהתאם למפורט בתוכניות. 4שכבת חול נקי בעובי י ונחו על גבי
 .8לדרישות ת"י כל האבנים יתאימו  .1
 6ס"מ ועובי מקס.  3. )עובי מינ. ס"מ 4ר שכבת חול נקי ויבש בעובי זלאחר קבלת התשתית יש לפ .2

 דוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(. ס"מ(. החול יפוזר בשכבה אחידה )ללא הי
שר ית ריצופים ובמידת האפ הריצוף יהיו לעבר המבנה או הקיר או כמפורט בתוכנ ותצוע והתקדמבי .3

ריצוף בעזרת דיסק ין הדבר ניתן יש לחתוך את אבני האיש לשאוף לגימור באבנים שלמות. במידה ו 
שהאבן החתוכה תשאר ללא פגמים ועם , יש להקפיד לא יותר שימוש בגליוטינהו/או מסור חשמלי 

פנות את החיתוך למשטח . במידה ויש צורך לחתוך אבנים ליצירת דוגמא יש להרהניצבת ויש דופן
 . רהצבע הזהה ולא להתחברות עם צבע או חומר אח

ם סביב למכסי השוחות, אבני השפה וכו' תורשה רק במקרים  השלמה בבטון צבעוני של מרווחי 
 המפקח.   ורת לאחר אישס"מ, וגם זא  -3חלק הדרוש להשלמה קטן מ כאשר ה -מיוחדים 

 מ"מ.  4ין אלמנטי השפה הוא הרווח המקסימלי בין אבני הריצוף או לב .4
 וף משתלב בהמשך דוגמת הריצוף. צמכסי השוחות והבריכות יש לרצף ברי .5

דוק וכל , התשלום כולל את החול המצעים עבודות ההתאמה, החיתוך, ההימדידה לפי מ"רה 
 . של העבודה העבודות הדרושות לביצוע מושלם
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 עבודות סלילה   -  51פרק  
 

 סימון צבע ותמרורים   עבודות  - 51.9פרק 
 

 תאור  51.9.01
הכביש בצבעים, צורות ומידות  פני-מצביעת קווים ושטחי סימון על העבודה המתוארת להלן מורכבת 

 המתוארות בתוכניות ו/או בהנחיות המופיעות  
 . 1970בינואר  1 מתאריך 2502-ו 2501"רשומות" מספר  -ב

 
 חומרים  51.9.02

ך הצבע ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר ים לדרישות הבאות: סומהצבע יתא -דרישות כלליות א.  
בע זה יהיו אחידים ושפתותיהם יהיו חדים וברורים. הצבע יהיה  וס. קווי הסימון שיתקבלו בעזרת צסרי

 -מיקרון 200בעובי יבש של  -האחרי הצביעדקות   5לא יראו כל סימני מברשת לאחר  נוח ליישום,
החומר מכל הבחינות לכל הדרישות המקובלות  א דופי. כמו כן, יתאיםוהשתפכות הצבע תהיה לל

פי דרישת המפקח, ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה מחלקת עבודות ציבוריות )מע"צ(. לב
קובלות במע"צ, ייפסל המד בדרישות תבוצע ע"ח הקבלן. במידה והצבע לא יעמומעבדתית אשר  

 החומר כולו.
מנט למקשר, גומך, זמן ייבוש, דקות טחינה, גוון, יחס פיכלולנה: משקל לגלון, סבדיקות המעבדה ת

 כיסוי, גמישות, התנגדות תכולת המוצקים, כוח ה
וצענה דות למים, ברק בליה מואצת. הבדיקות תבסגולית, התנג-לשחיקה, ניסוי לחות, קרינה אולטרה

 למקובל במע"צ. ם בהתא 
מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת  -חיד, עלבעזרת מקל עד לסומך א הצבע יאפשר ערבוב נוח  -אחידות ב.  

ם קשים, משקעים או שאריות המונעים בעד הומוגניזציה מרסס. הוא לא יכיל קליפות, גושי  ומברשת א
 . של הצבע בעזרת בחישה

לא יהיה אפור   ; הגוון הלבן  0-0003מספר  B.S. 2660הגוון של הגוון הצהוב יתאים ללוח   -גוון ג.   
 ייבוש השכבה.  יהצבע ייבדק אחר. DIN 6167בלוח  G-11מידגם תר או צהוב יותר מאשר  יו

 הצבע. מסך הכל משקל  68%-כולת המסה המוצקת לא יהיה פחות ממשקל ת -הרכב ד.  
 ש ללחץ תוך מקסימום של יבדקות  15ל הצבע יתייבש למגע תוך מאכסימום ש -בושזמן יי  ה.   
 דקות.  45    
 -זכוכית כדוריות ו.  
 ט:  רות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדכדורי  .1   

    ((DROP-ON II TYPE T ASTM-D-2205-63 . 
 בוע.גרם למטר רבוע של שטח צ 200כמות כדוריות הזכוכית תהיה  .2
 ב. הוע הלבן והצכדוריות הזכוכית יותזו על הצב  .3

 
 שימת הצבע  51.9.03

או   םקנה או פלדה, ע-הניקוי ייעשה בעזרת מטאטא ה הקבלן את פני הכביש.לפני הצביעה ינק -הכנות א. 
זה, בהתאם להוראות המפקח. כתמי שמן יורחקו בעזרת סמרטוטים בלי התזת מים, ייבוש אחרי הת 

לאה של המפקח. פני הכביש יהיו המעות רצונו ין מינרלי או בנפט. הניקוי ייעשה לשבירווים טרמפנט
 חלקים.

 ו מרסס.בע יושם בעזרת מברשת אהצ -ציוד ב.
ני הכביש. אם שימת הצבע ליטר למטר רבוע של פ 2/1ה לפחות יכמות הצבע אשר תושם תה -כמויות ג. 

ת ם נוספת. צביעה חוזרת כזאת תבוצע לפחואינה מניחה את הדעת, ייתן המפקח הוראה לצבוע פע
 יצוע של הצבע הפסול. ב שעה אחרי

 דקות(.  45צבע יהיה יבש וקשה )לפחות לא ייפתח לתנועה עד שההאיזור הצבוע  -זמן ייבוש ד.
בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי צבועים. קווים טחים המכוסים צבע ימדדו לתשלום. שרק ה 

 .קויון רוחב הוהן מרוסקים, יימדדו במטר אורך תוך צ למיניהם, הן מלאים
המחירים יהוו תמורה מלאה  חידות בציון סוג החץ. צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים, ימדדו בי 

ת, ניקוי וייבוש השטח, ביצוע הצביעה וכן בדיקותיו במעבדה, כדוריות הזכוכיועבור אספקת הצבע 
 ח. רשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקעבור כל ההוצאות האחרות אשר תד

 
 תמרורים  451.9.0

 פורטים בתכניות. ך קבועים מהטיפוסים המהעבודה מורכבת מהקמת תמרורי דר  -תאור  א. 
 יעים בתוכניות.אם למפרט זה וצמוד למיקומים המופתהרכבת התמרורים תבוצע בה  
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ור הדרושים יוזמנו במפעל השלטים לפי כל התמרורים, העמודים, המסגרות ואביזרי החיב -חומרים ב.
 המוקדם של המפקח.ו טעון אישורה

  2502-ו 2501"רשומות" מס' -שות המופיעות בהתמרורים יתאימו לדרי  -סוגי התמרורים ואופן הצבתם  ג. 
 לדרישות אלה.  ם  ויוצבו בהתא 1970בינואר  1תאריך  מ
 כמוגדר בפרסומים הנ"ל.  התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית 

  ס"מ וחלק העמוד 60ובה  ס"מ ובג 40היסוד יהיה בקוטר  200-ות יהיו מבטון בודהיס -ודים יסודות לעמ ד.
 ס"מ.  55שיכנס לתוכו יהיה 

 . 4קוטר "מודים יהיו מצינורות מגולוונים בעה  -העמודים  ה. 
 העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת.  

וג התמרור. בסלי להבדיל והעמודים ימדדו לתשלום לפי יחידה ומב התמרורים -המדידה והתשלום  ו.
לפי המתואר בסעיף ג' לעייל. מרור והצבתו על העמוד המחיר יהווה תמורה מלאה עבור הספקת הת

ישולם בנפרד,  200-וביצוע יסודות מבטון ב בלה והתקנת העמוד, חפירה ליסודותועבור הספקה, ה
 שים לביצוע מושלם של העמוד. ולרבות כל החומרים והעבודה הדר

 
 ום של מדידה ות  551.9.0

ים בלתי צבועים. קווים ה לא תכלול הכמות רווחרק השטחים המכוסים צבע ימדדו לתשלום. בשום מקר
 ך ציון רוחב הקו.הן מרוסקים, יימדדו במטר אורך תוולמיניהם, הן מלאים 

ה  ציון סוג החץ. המחירים יהוו תמורה מלאצביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים, ימדדו ביחידות ב
ביעה וכן עבור וייבוש השטח, ביצוע הצהצבע ובדיקותיו במעבדה, כדוריות הזכוכית, ניקוי  קתעבור אספ

 פקח. ה להשלמת העבודה לשביעות רצון המנכל ההוצאות האחרות אשר תדרש
 

 אספקה והצבת תמרור/שלט )עם יסוד(  51.9.06
הן תמרורים חדשים והן  ת זה, וכולל למפרט 1רורים תבוצע כמפורט בנספח מס' ייצור, אספקת והצבת התמ

 ות הכנה ופירוק. תמרורים שפורקו במסגרת עבוד
הצבת  שילוט וכל יתר החומרים הדרושים לה: לפי יח'. התמרור/שלט, המסגרת,  ה והתשלוםהמדיד

התמרורים, חפירה ויציקת התמרור/השלט, יסופקו ע"י הקבלן. העבודה כוללת ייצור, אספקה, הצבת  
 וכות בביצוע העבודה. כרההוצאות ה היסוד וכל יתר
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 אש מחסומי   - 70 פרק
 
 תנאים כלליים  .170

 
 תאור:  .0170.1
 

במעטפת פירים וורטיקליים  פות, , רצתות מחסומי האש הנדרשים בתקרננה התקיהעבודה המתוארת להלן עני
ם בו קובכל מ -ות לפח שעתייםמעבר אש, עשן, וגזים למשך  לקבלת מחסום אש תקני המונע - ובמחיצות אש

כים, כבלים, צנרות, תעלות וכיו"ב;  מולי -ם למעבר תשתיות קיים פתח או מעבר בתקרות ובמחיצות האש )פתחי
 .קרות ובקירות אש; מישקים וכיו"ב(תתפרים ב

בודות המקדימות הנדרשות  העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה עצמה, הע
החומרים הנדרשים  הפתח/השרוול בו נדרש מחסום האש ואת כל הפעולות ו   שלאל וחשיפה לאפשר נגישות  

 המצב לקדמותו.  להשבת
 

 יקות מוכר:  דבדיקה ע"י מכון ב 70.1.02
  

מי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור בדיקה להתאמתם ליעודם  כל מערכות מחסו א. 
 ולקבלת עמידות האש הנדרשת.  

 מהתקנים הבאים:   חדובנוסף תבדק בכפוף לפחות לא 2חלק   931תקן ישראלי ל בוצע בכפוףהבדיקה ת 
 - (1479 UL  )814 E  ASTM   ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS  . 

ע"י  או מכון בדיקות אחר מאושר   UL ,FM  ,ULC ,IFBTבמכון בדיקות מוכר דוגמת   הבדיקה תבוצע
 המזמין. 

 
 ון מוכר כנ"ל לעמידות המערכת במבחן זרנוק המים.  מכור בדיקות הקבלן ידרש להציג איש ב.

 
 : מסמכים כללים 70.1.03

 הקבלן ידרש להציג את המסמכים הבאים:  
 

 מסמכים מקדימים:     0.1.3.17
כות המוצעות רות ומפרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישורים ותעודות היצרן כי המערספ א. 

 ורט להלן.מתאימות ליעודן במבנה כמפ
 ת לאחר יישומם.  שנים לפחו 10עות הינה אישורי היצרן כי תוחלת החיים של מחסומי האש המוצ ב.
בנה ולקבלת עמידות האש  למערכת המוצעת, התאמה ליעודה במ ראישור מכון בדיקות מוכ ג. 

 לעיל.  1.2הנדרשת כמפורט בסעיף 
 בים מוגנים. רחמקלטים ובמהעורף לחומרי איטום המיועדים לשימוש באישור פיקוד  ד.
 ה.  הוסמך לבצוע העבוד בצעמאישור יצרן מערכת מחסום האש כי ה ה. 
רבות היקף  בחמש השנים האחרונות ל מבצעידי ה רשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ו.

 במקום.   המבצעהעבודה, שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעם 
ם בסוגי הפתחים השונים במבנה. ומואופי ייש וטי ביצוע המתארים את המערכות המוצעות שרט ז. 

  השרטוט -ם יעשה שימוש ואופן קביעתם במקום , החומרים והאבזרים בהבשרטוט יפורטו הפתח
 מרים ויציין עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבלים. יכלול ממדי הפתח, עובי שכבות החו

 
 ם עם תום העבודה: מסמכי   70.1.3.2

 
ו  שור הקבלן כי כל הפתחים לגביהם נדרשה העבודה נאטמאיאטמו כולל רשימת הפתחים שנ א. 

 סוג הפתח הנדון לפי להלן.כפוף למפרטי היצרן ל
שנים מיום אישור השלמת העבודה  10שך לטיב העבודה לשלמותה ותקינותה למ  אחריות הקבלן ב.

   .ע"י המפקח
 

 מידע מקדים:   70.1.04
מתן הצעתו. על הקבלן לבדוק את תכניות המבנה  ך הנדרש לצורהקבלן יוודא שיש בידיו את כל המידע   

. במידה וחסרים בידו והמחסומים צריכה לעמוד בהם לצורך מתן הצעת א את כל התנאים שמערכת ולווד
 בבקשת פרטים משלימים לפני הגשת הצעתו.   מפקחיפנה אל ה -ים מידע או פרט

בכמות הפתחים, במעברים ובקירות  י  ניות. שינו שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכ   מודגש בזאת  
 ו במחירי היחידה. הווה עילה לשינוי כלשה במהלך הביצוע לא י 
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 עודה:  י התאמת המערכת ל  70.2
 

 עמידות אש:  70.2.01
התקרה בה  ום האש יבטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמידות אש של הקיר או  מחס 

ערכת תהיה יציבה ותתמוך בצנרת שנשרפה  המשתי שעות.  המערכת מיושמת, אך לא פחות מ
יה בזמן  לדרך המעבר, המערכת תעמוד בכוחות הנוצרים ען שריפה כך שלא תיפול ושניתקה בזמ

 ועמידותה בפרק הזמן הנדרש. להבטיח אטימותה  -שריפה 
 

 סווג בשריפה: 70.2.02
חר ישומם. בכל מקרה סווג  לאעת ישומם והיה משום סיכון אש שהוא בעת אחסונם, בבחומרים המוצעים לא י 

 לפחות.   V.4.4יהיה  755ל פי תקן ישראלי ת"י החומרים בשריפה בבדיקה ע
 

 :תקורוזיביו 70.2.03
ומי האש יהיו תואמים לחומרים ולצנרות איתם הם באים במגע. חומרים ואביזרים של מערכות מחס

הבנין, הצנרת או התשתית  קיתקיף את חלבחומרים העשויים ליצור קורוזיה או לה לא יעשה שימוש
 מיסים. מוש בחומרים על בסיס מהסמוכים להם. לא יעשה שי

 
 רעילות: 70.2.04

חומרים רעילים שהם. חומרי האיטום לא  יכילו אסבסט, חומרים מסרטנים או  חומרי האיטום לא
 חר יישומם או בזמן השריפה.  ישחררו גזים רעילים בעת יישומם, לא

 
 ם: התאמה למקו 70.2.05

וגודל הפתח, סוג  סוג  -ולמקומם במבנה  המערכות המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעודם 
 במקום.  התשתית והתנאים הסביבתיים

 : סוג הפתח א. 
 פתח בקיר בטון, בלוק או גבס, תפר התפשטות בבנין וכו'.   פתח ברצפה,

 
   ממדי הפתח: ב.

 עומק הפתח, מידות הפתח.  
 

   נרת:סוג הצ ג. 
 חשמל ותקשורת וכו'.   לדה, צנרת פלסטיק, צנרת חמה, יציבות הצינור, כבליפ צנרת

 
 איטום נגד מים:   ד.

רת מים ומעברים חשופים איטום מעברי צנ  -ימות למעבר מים טבמקומות בהם נדרשת א  
בנוסף לאטימת האש תבטיח גם  יעשה שימוש במערכת אשר  -בתקרות בין קומות וכו' 

 מים.   אטימות נגד
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   מידות במים:ע ה. 
ים ובלתי מסיסים. החומרים  סומי האש יהיו עמידי מכל החומרים והאביזרים של מערכות מח 

 במקום.  גבוהים ורטיבות העלולה להתהוות   תיעמדו בתנאי לחו
 
  טמפרטורה אופיינית: ו.

ת יתאימו ויהיו ניתנות ליישום בטמפרטורוחומרים ואביזרים של מערכות מחסומי אש 
 קום. במהצפויות 

 
  ויברציה: ז. 

או רעידה )ויברציה( יתאימו  קיימת אפשרות לתזוזה   חומרי מחסום האש במקומות בהם
 יעה בעמידות האש שלהם.  גליעוד זה ללא פ 

 
   ות:גמיש ח.

התשתית   מערכת מחסום אש במקומות בהם צפויה העברה מחדש שכיחה של צנרת וכבלי
רת והכבלים ללא פגיעה בעמידות האש  צנהחדרה של התאפשר הוצאה ו  -העוברת במקום 

 של המערכת.  
 
 כבלי חשמל ותקשורת: .ט

סטי  של הכבלים. ציפוי כבלים יהיה אל תציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלי 
סדקים. מערכות  ס"מ ללא היווצרות  3מ"מ יכופף עד לקוטר של  12ויאפשר כי כבל בקוטר 

סעיף ח' לעיל. מערכת מחסום האש וציפוי הכבלים  פיה גמישות למחסומי אש לכבלים תהיינ
)כבלי כח,  דיקות מוכר להתאמתה לשימוש עם סוגי הכבליםיה בעלת אישור ממכון בתה

ופטיים וכו'(, צורת העברת הכבלים )כבל בודד, צמות כבלים, בקרה, תקשורת, סיבים א
פלדה, אלומיניום,  יםבילים עשויוהחומרים )מעטפת הכבלים, מגשים או מו סולמות כבלים(

 חומרים פלסטיים וכו'(. 
 
 רת מתכתית: צנ י.

ות החום מצידו האחד של  ט ם במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשחומר האיטו
 שימוש בחומרים אנדוטרמים או שווה ערך.  -ידו השני באמצעות הצנרת הפתח אל צ

 
 תנאים מקדימים לביצוע:  70.3

 
 ת מקדימה: ביקור 70.3.01

לא יקבל כל תוספת  צורך במעבר אש. הקבלן  ל הקבלן לבדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכן יש  ע  
ך הביצוע או עבור מעברים שיבוצעו  מופיעים בתוכניות ויתווספו במהל   ם שהיא עקב מעברים אשר אינ 

 מחדש במהלך העבודה. 
 

 מזמין:אישורי ה 70.3.02
לשרטוטי הביצוע של מערכות מחסומי האש  פקחמה קבלת אישורהקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני  

 ת.  המוצעו
 

 דוגמא:  70.3.03
 - מפקחע"י האש בפתח מפתחי הבנין כפי שיקבע   ת, יבצע הקבלן דוגמת אטיממפקחעל פי דרישת ה  

 .  פקחלאישורו המוקדם של המ
 

 מיומנות: 70.3.04
 ם בלבד. בפועל יעשה ע"י אנשים מיומנים ומנוסי ביצוע העבודה

 
 בטיחות: 3.050.7

ובדים במבנה, על אלמנטי בניה,  ת הנדרשים להגנה על העהקבלן ינקוט בכל אמצעי המגן והבטיחו
ודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע בכפוף להוראות היצרן, פק -במבנה  ליוד וריהוט

 המתחייבים.  
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 פקה ואחסון: אס 70.3.06
הוי וכאשר תוויות הזי  יים, כאשר הם סגורים וללא נזקיםוריכליהם המקכל החומרים יובאו לאתר במ

קח המוסמך מטעם המזמין כאשר  פי האיטום יאוחסנו באתר במקום מאושר ע"י המשלהם ברורות. חומר
ולקלים יסולקו כפוף למפרטי היצרן. מיכלים פגועים או מק -וגנים מפגיעה או מתנאי סביבה הם מ

 מיידית מאתר הבניה.  
 

 ביצוע:  0.47
 

 הכנות: 70.4.01
ך של סביבת עבודתו לרבות על  להגנה מפגיעה או לכלו הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות א. 

 יריעות, סרטי הדבקה וכיו"ב.  ות סמוכים, תוך שימוש בכיסויים, רחלקי בנין וצנ
  ר נגישות אל וחשיפה של השרוול/הפתח בוהקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפש ב.

 האש. ם נדרש מחסו
אוטם. על כל נזק  לים ובצנרות אותם הוא  הקבלן יהיה זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכב ג. 

ד למפקח המוסמך מטעם  בות בידוד מוליכים( יש להודיע מי רופגיעה בצנרת, או בכבל )ל
 המזמין.  

. על  וא במקום בו מבוצעות עבודות איטום האשעל הקבלן לוודא אם קיים מקור סיכון שה ד.
  -מוסמך מטעם המזמין לתאום עם המפקח ה  -וודא ניתוק כל מקור סיכון אחר ל הקבלן

 אחריות הקבלן.  ב
לקים רופפים, מחלודה, שמן  ח והצנרות יהיו נקיים מלכלוך, מחתכל שטחי המגע של פני הפ ה. 

 הקבלן. באחריות   -העלולים לפגוע באטימת הפתח  -וכו' 
פגיעה או לכלוך של סביבת עבודתו לרבות על  מ רשות להגנההקבלן ידאג לכל ההגנות הנד ו.

 ב.  "שימוש בכיסויים, יריעות, סרטי הדבקה וכיו ין וצנרות סמוכים, תוךחלקי בנ
 

 יישום:  70.4.02
 חסום האש תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן.  מערכת מ  א. 
בין כבלים.   ת,ם בין צנרוהמלא של הפתח, לרבות חדירת חומר האיטוהקבלן יוודא איטומו  ב.

ין הצינורות והצנרת תחובר  האיטום יוחדרו היטב ב  במידת הצורך תפורק ארעית צנרת, חומרי
 תאום מוקדם עם המפקח. בבאישור ו -מחדש 

 
 שלמות: ה 70.4.03

  -הגיעו למלוא חוזקם אביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרים יוסרו רק לאחר שחומרי האטימה  א. 
 רן. כפוף להוראות היצ

 וכו'.  , צנרות, תעלות, כבליםן ינקה כל שאריות ולכלוך שגרמה עבודתו מחלקי בניןבלהק ב.
לא תאושר ע"י   י גמר או חלקי בניה אחרים עד אשררמערכת מחסום האש לא תחופה בחומ ג. 

 המפקח.  
 ת היצרן וכפוף לדרישות המפקח.  עם אישורה ע"י המפקח, תחופה המערכת לפי הוראו  ד.
ה מתאים  מערכות מחסומי האש, ישולטו המערכות ע"י שילוט מזהת השלמת התקנעם  ה. 

תיות בגוון שחור על רקע  ו מ"מ א  75X125שלטים בגודל  -פגיעה אסורה!" ה -"מחסום אש 
 ר.  צהוב זוה

ש להשבת המצב  עם קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין, הקבלן יבצע את כל הנדר ו.
ים עקב עבודתו, לקבלת עבודה מושלמת מוכנה  רשוהשלמה הנד לקדמותו ויבצע כל תיקון 

 המפקח.   לשביעות רצון  -למזמין למסירה 
 

 אחריות הקבלן:  70.5
 

צרת שסופקה בפועל הינה באיכות הגבוהה ביותר וללא פגמים  לן יגיש כתב אחריות היצרן כי התובהק 70.5.01
 שהם.  

 
וולים בתקרות ובמחיצות האש בבנין וכי שרהפתחים וה הקבלן יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא 70.5.02

 לם כפוף לשרטוטי הביצוע שאושרו ע"י היזם.  ה באופן המקצועי והמושהעבודה בוצע
 

שנים מיום אישור השלמת העבודה ע"י   10לטיב ושלמות העבודה למשך  הקבלן יגיש כתב אחריותו 70.5.03
 המפקח.  

 
 : עבודה תכולת ה 70.6

 
לא תשולם כל תוספת תיכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות,  בקירות אשש האמי כת מחסומערכל  70.6.01

תיקני ונאות   ,יזרים הנדרשים לשם ביצוע מושלםבתכלול את כל החומרים והאהיא  ו תשלום בגינה או 
 ודה איטומים חוזרים. , גם באם ידרשו בעת העבשל העבודה ולקבלת עמידות האש הנדרשת

 
 ות: כוללת את כל העבודות הבאעבודה הכללים למכרז זה, ה ם נאמר בתנאיבנוסף ל 70.6.02
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פתח בו נדרש מחסום  ההנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/את כל הפעולות   א. 
עבודת האיטום, כל העבודות וההשלמות הנדרשות להשבת המצב לקדמותו   האש טרם ביצוע

 מת עבודת האיטום. עם השל
   פרט המיוחד..במהכללי ו  רטאת כל המפורט במפ .ב
 יצוע. הכנת כל המסמכים לרבות שרטוטי ב . ג
ת וניקוי הפתחים והצנרות  ודרשת, כל החומרים וחומרי העזר, לרבות התאמכל עבודה הנ .ד

ם  טומם, ההשלמות והתיקונים לאחר ביצוע עבודת האיטום ניקוי סביבת העבודה ע לפני אי
 ושרת ע"י המפקח  מאדה מושלמת  הכל לקבלת עבו  -השלמת עבודת האיטום 

אתר, סילוק חומרים שלא אושרו  יזריהם לאתר, אחסונם באספקת והובלת חומרי איטום ואב . ה
 בלן. ילוק פסולת ולכלוך שנגרמו ע"י הקסע"י המזמין, 

 תאום עם כל הגורמים הנדרשים.  .ו
מי  סומערכות מח נרת סמוכים למניעת פגיעה בהם, הגנה עלשמירה והגנה על חלקי בנין וצ . ז

 קח  האש שבוצעו מפגיעה עד למסירתם ואישורם ע"י המפ
 בשלטי אזהרה. שילוט המערכות  .ח
 אחריות הקבלן. .ט
 

מסומנים בתוכניות. שינוי בכמות הפתחים ובמעברים במהלך   דגש בזאת שלא כל הפתחים והמעבריםומ 70.6.03
 עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה.  הביצוע לא יהווה

 
 רומכניות.בלן לקרוא פרק זה ביחד עם כל מפרטי המערכות האלקט הקעל  70.6.04

 ם במחיריהמפרטים המתייחסים לאיטום מעברי אש, כלול כמו כן, כל 
  

 מפרט טכני:  70.7
שעות; על    2דות אש  ( למחיצות אש עמי04-6521141ים שלהלן מבוססים על מפרטי אורבונד )טלפון: המפרט

גרמניה    GRUNAU GMBH תוצרת KBS( למערכות 08-9428999ע"מ )טלפון: ב ת מיגון אש מערכו -מפרטי סגיב 
רשים לפי פרק א' רך ובתנאי שיציג את האישורים הנד עשעות. הקבלן רשאי להציע מערכות שוות  2אש  עמידות 

 מידות האש הנדרשת. המוכיחים כי המערכת המוצעת מתאימה ליעודה ומבטיחה את ע 
 

 שעות:  2ים בקירות ובתקרות לקבלת עמידות אש בלרי צנרת וכאיטום מעב 70.7.01
 

 : KBSכבלים וצנרת במערכת לוחות  מחסום אש במעברי  1.170.7.
 

 ל מכסי תעלות וסולמות כבלים.והכנת השטח כנדרש, לרבות פינוי ש ניקוי א. 
 C KBS-11רים בפתח ב מריחת דפנות הפתח, הצנרות והכבלים החוד ב.

FOAMCOATובין לוחות הם ח המגע בינ, בכל שט-KBS .  מריחה כנ"ל על דפנות
 . KBS -לוחות ה

  50לעים דחוס בעובי סלוחות צמר  -עם מרווח אויר ביניהן   KBSות התקנת שני לוח ג. 
 KBS -ק"ג כל אחד לפחות מצופים מצידן החיצוני ב  140של מ"מ בצפיפות 

FOAMCOAT   המ"מ לאחר ייבוש. לוחות  1 -אחידה של כבשכבה-KBS לפי ו יחתכ
על מנת ליצור לחץ בעת  מ"מ לאורך ולרוחב הלוח ) 3מידות הפתח בתוספת 

 ההתקנה( ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר.
אחר התקנת הלוחות בתפזורת צמר סלעים וציפוי  איטום נקודות שנותרו גלויות ל  ד.

 . KBS FOAMCOATנוסף של 
מומלץ להשתמש  ) KBS FOAMCOAT -מ"מ מסביב לפתח ב 30יפוי פס ברוחב של צ ה. 

 י וישר(.בנייר דבק רחב ע"מ ליצור גמר נק
למרחק של   KBS FOAMCOAT -י חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב ציפוי כבל  ו.

או ידנית  " AIRLESSל המעבר. יישום החומר בריסוס באמצעות "ס"מ מכל צד ש 50
י לאחר  פו. עובי הצי, ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישוםבאמצעות מברשת

 מ"מ. )מומלץ להשתמש  1 -הייבוש כ 
 מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר(. ק רחב על מנת לסמן את בנייר דב

בעובי  KBS INTUFLEX 957"י סרט יעטפו ע  2בקוטר עד כולל " PVCות רצנ ז. 
פתח. הכיסוי יחוזק ע"י רצועות  ס"מ מכל צד של מרכז ה 20כפול, לאורך של 

 ולר יחסמו בק 2מעל "  PVCצע לפני איטום הפתח(. )צנרות בו)הכיסוי י פיברגלס
 ניקוי וכו'.  יישור, החלקה, ח.
 ח. הפגיעה אסורה!" משני צידי הפת - ש התקנת שלט אזהרה "מחסום א ט.
 

 :  SEAL KBSMORTARמחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת טיט חסין אש    70.7.1.2
 

 י של מכסי תעלות וסולמות כבלים.נו, לרבות פיניקוי והכנת השטח כנדרש א. 
לפתחים   ש"עגדולים, צמר סלעים או  לפתחים  ש"עוח גבס או ל -לוח תבנית  ב.

 יש להסירם לאחר התייבשות הטיט(.  ערה: לוחות תבנית מחומרים דליקיםהקטנים. )
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ן  ט בין הצנרות, בין הכבלים וביניהם לבייציקת הטיט תוך הקפדה על חדירת הטי ג. 
 מ"מ לפחות.  100עד לקבלת שכבת טיט בעובי  -  תחדפנות הפ

ל  שלמרחק  KBS FOAMCOAT -חודרים דרך המעבר ב פוי כבלי חשמל וצנרת הצי ד.
או ידנית  " AIRLESSהחומר בריסוס באמצעות " ס"מ מכל צד של המעבר. יישום 50

לאחר  קוי הכבלים לפני היישום. עובי הציפוי באמצעות מברשת, ללא צורך בני
מן את מרחק הציפוי מ"מ. מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על מנת לס 1 -כ ש הייבו

 צור גמר נקי וישר.ולי
בעובי  KBS INTUFLEX 957יעטפו ע"י סרט   2ולל "כבקוטר עד  PVCצנרות  ה. 

ע"י רצועות   ס"מ מכל צד של מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק 20כפול, לאורך של 
 ריחסמו בקול 2מעל "  PVCח(. )צנרות פתני איטום הפיברגלס )הכיסוי יבוצע לפ

 קה, ניקוי וכו'. יישור, החל ו.
 משני צידי הפתח.  הפגיעה אסורה!"  -קנת שלט אזהרה "מחסום אש הת ז. 

 
 שעות:  2שרוולים למעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמידות אש  איטום  70.7.02

 
 : TBS FOAMCOAC K-11איטום שרוולים ע"י מערכת מרק  .170.7.2

  65ם עד  , כבלים או צמות כבלי2עד "  PVCאיטום שרוולים למעבר צנרת מתכתית, צנרת 
 מ"מ. 

 ניקוי והכנת השטח כנדרש.   א. 
מ"מ מפני הקיר/התקרה משני צידי  20עומק של החדרת צמר סלעים אל תוך חלל ל ב.

עים  מ"מ צמר סל 60האוטם( ולקבלת עובי של   השרוול )כגב נגד יציקת החומר
 לפחות.

  20לקבלת שכבה בעומק משני צידי השרוול  C KBS FOAMCOAT-11יישום מרק  . ג
 ר.  י"מ מכל צד של השרוול, בהתיישרות עם פני הקמ

  20בעובי כפול, לאורך של  KBS INTUFLEX 957רט  תעטף ע"י ס -צנרת מבודדת   ד.
  יסוי יבוצעהכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס )הכ  ס"מ מכל צד של מרכז הפתח.

 פני איטום הפתח(. ל
למרחק של   KBS FOAMCOAT -ים דרך השרוול ב ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודר  ה. 

או ידנית  " AIRLESS. יישום החומר בריסוס באמצעות "רס"מ מכל צד של המעב 50
עובי הציפוי לאחר  באמצעות מברשת, ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום. 

בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי ש ומלץ להשתממ"מ. מ 1 -הייבוש כ 
 גמר נקי וישר. וליצור

 ור, החלקה, ניקוי וכו'.  ייש ו.
 

 : 2"-6מחיצת אש לצנרת פלסטית "בשרוול  70.7.2.2
 KBS PIPE SEALלוי המרווח שבין המחיצה לצינור בצמר סלעים דחוס, התקנת קולרי מי

S/M/OSI ני פלדה מתאימים.  וגים אליה בעמשני עברי המחיצה ומהודק 
 

 : 2"-6נרת פלסטית "שרוול בתקרת בטון לצ 70.7.2.3
 KBS PIPE SEALוס, התקנת קולר חוי המרווח שבין התקרה לצינור בצמר סלעים דמיל

S/M/OSI   מצידה התחתון של התקרה ומחוזק אליה 
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 תוכניות ת הרשימ   -  ' מ מסמך  
 חוזה( )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

 
 לות יכ אדר 

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 
 שטח והעמדה  תוכנית פיתוח 01 1
 נית קומת קרקע תוכ 02 2
 תוכנית גגות  03 3
 יםכחת 04 4
 חזיתות  05 5
 פרטים 06 6
 רשימת מסגרות  07 7
 רשימת אלומיניום 08 8
 רשימת נגרות  09 9
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 ה קונסטרוקצי 
 שם תכנית  תכנית ר מספ  מס"ד 

 יסודות 01-ק 1
 םרות,חתכים וחתכי עמודיתוכנית קו 02-ק 2
 קומת קרקע ברזל תחתון ועליון 03-ק 3
 בראשי עמודים  תוכנית, חתכים, קורות, ברזל 04-ק 4
 ברזל תחתון ועליון -תקרת קומת קרקע 05-ק 5
   
   
   
   
   
   
 

 תברואה 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 

 תוכנית פיתוח  –מתקני תברואה  16029-1 1
 קומת קרקעתוכנית  -מתקני תברואה 16029-2 2
 גג   תתוכני -מתקני תברואה 16029-3 3
 ים וסכמות פרט-מתקני תברואה 16029-4 4
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 חשמל 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 

1 18151-pit  קומת קרקע פיתוח ותשתיות 
 תוכנית תאורה חשמל ומיזוג-עקומת קרק 18151-00 2
 וגוכנית תאורה חשמל ומיזת -קומת גג 18151-01 3
4 18151-Ar ד קומת קרקע תוכנית ארקת יסו 
5 18151-B חשמל  לוח תתוכנית חד קווי 
 מפרט טכני מיוחד  
   
 

 מיזוג אוויר 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 

 שמל ומיזוגתוכנית תאורה ח-קומת קרקע 18151-00 1
 תוכנית תאורה חשמל ומיזוג -קומת גג 18151-01 2
3   
4   
5   
6   
 
 עליות מ 

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 
   
 

 ה עתנו 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 

   
   
   
 

 פיתוח 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד 

 דה תוכנית פיתוח שטח והעמ 01 1
   
   
   
   
 

 בטיחות 
 כנית ת  שם  ר תכנית מספ  מס"ד 
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ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח  )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה  הוכן תוכניות אחרות אשר תתווספנ
 מכותו.רשאי להורות על ביצועם בתוקף ס

 
 
 

     לן: חתימת וחותמת הקב   תאריך:  
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 דו"ח קרקע -  ' נ מסמך  
 

 ממכרז/חוזה( )המהווה חלק בלתי נפרד  
 

 בדו"ח הקרקע כלול במחירי היחידה שבכתב   כל האמור 
 

 כמויות ולא ימדד בניפרד ה   
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 דו"ח אקוסטיקה -  ' ס מסמך  
 

 כרז/חוזה( )המהווה חלק בלתי נפרד ממ 
 
היחידה שבכתב  י  כלול במחיר כל האמור בדו"ח האקוסטיקה  

 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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 דו"ח בטיחות -  ' ע מסמך  
 

 כרז/חוזה( מ )המהווה חלק בלתי נפרד מ 
 

ות כלול במחירי היחידה שבכתב  כל האמור בדו"ח הבטיח 
 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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 דו"ח נגישות -  ' פ מסמך  
 

 לתי נפרד ממכרז/חוזה( ב   המהווה חלק ) 
 
ב  ול במחירי היחידה שבכת כל האמור בדו"ח הנגישות כל 

 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
 

 
 


