
 

 

  
  חידוש שליכטה  09.07

במקומות בה� שטחי הטיח יציבי� ותקיני� ונדרשי� תיקוני� מקומיי� ושכבת שליכטה כללית לצור� 
  :תבוצע שליכטה סידית כדלקמ�, קבלת מישור אחיד

  .למישור הטיח הקיי�, ל"תיקוני טיח יבוצעו כמפורט לגבי בצוע טיח חדש כנ  .א
  .לכלו� צבעפני הטיח הקיי� ינוקו משאריות של   .ב
  .את הטיח ולחשו" את הגרגרי�" פתוח"פני השטח יחוספסו בהתזה עדינה של מי� וחול ל  .ג

 Calce italicaג התיקוני� תבוצע שכבת שליכטה מסוג "ג השטח המחוספס ה� הקיי� וה� ע"ע  .ד
Rasamte ע מבוסס על סיד שיוש� שנתיי� לפחות " או ש  

  
  מניעת עליה קפילרית בטיח  09.08

  
י הספגת חומר סיליקוני על "קומות הבאי� במגע ע� הקרקע יבוצע טיפול נגד עליה קפילרית של מי� עבמ

שיטת היישו� של החומר .  לעומק האב�WACKER SMK 290 1311בסיס מי� דוחה רטיבות דוגמת 
במידת ולא נדרש אחרת . פ הוראות היצר� כ� שהחומר יספג לעומק האב�"תקבע בהתא� לסוג האב� וע

 :יבוצע הטיפול להל� 
מ ויקבעו " ס5צפיפות הקידוחי� ועמק� יהיו לפחות כל . ביצוע שתי שורות של קידוחי� באב�  .א

  .בהתא� לסוג האב�

התקנת מיכל מוגבה המכיל את החומר דוחה הרטיבות אשר בתחתיתו מותקנת צינורית ע� פיה   .ב
  .בקוטר הקידוח באב�

במידה . של החומר באב�. טית ועלייה קפילריתהפיה תחובר לקדח באב� כ� שתתאפשר הספגה אי  .ג
  .ל תשקל הזרקה בלח%"וצפיפות האב� אינה מאפשרת הטיפול הנ

י החדרתו בלח% בכלי� "י חומר על בסיס סיד חומר תחלי" לתשתית הקיר ע"סתימת החורי� ע  .ד
     .מתאימי�

  
  

  
  טיח מעוטר וקרניזי� במשיכה  09.09

  
, ליפי� בפתחי� וקשתות ועיבוד טיח צורני על גבי זיזי�ג, השלמות ותיקוני� של טיח מעוטר  .א

העבודה תבוצע על ידי תיקו� . ב יהיו בהתא� לתכניות ולקיי� בשטח"בליטות וכיו, עיטורי�
או על ידי שחזור מדויק , והשלמת חלקי� חסרי� באזורי� בה� קיימי� שרידי עיטורי� מקוריי�

  .י אדריכל השימור"פני שטח מאושרי� עהכל עד קבלת דוגמא ו. של המקור על פי פרטי�
  

  .קרניזי� מעוטרי� ישוחזרו במשיכה  .ב
  .הקבל�  יעבד שבלונה מע% ע� פרופיל פח זהה לקרניז המקורי ע� ידית אחיזה מע%

מעל ומתחת לקרניז יותקנו שני סרגלי עזר מע% מפולסי� ומאונכי� באופ� שיהוו בסיס להשענת 
  .השבלונה עליה� ומשיכתה

  . שבלונה והסרגלי� יהיה כזה שימנע תזוזה של השבלונה בזמ� משיכתהמבנה ה

. ע" או שParex של חברת  Parthenaגו" הקרניז יעובד בטיט על בסיס סיד הידראולי מסוג 
במידת הצור� לפי גודל הקרניז ומשקלו יוחדרו קוצי� מנירוסטה לתו� הקירות אשר ישמשו 

  .תמיכה לנשיאת הקרניז
יבוצעו בטיח מיישר ושליכטה על בסיס סיד כדוגמת ) מ האחרוני�" הס2(ת השכבות העליונו

  . החומר המשמש לטיוח הקירות 
  

  ספקי טיח וצבע  09.10
  להל� כמפורט מהספקי� אחד יהיה  והצבע הטיח ספק

   03 ,  6826562: טל – שוש� דוד קשר איש – פרסקו חברת
   03 , 6290632: טל ,     צב� אמנו� קשר איש ,     כחל חברת

  י היצר� "לא יותר יצור טיח ע. י המפקח"או כל חברה אחרת בעלת מוניטי� בתחו� זה שתאושר ע
  

  המליטה חומרי הכנת  09.11
 ושמש בא גש�הקבל�  יכי� סככה מוגנת מפני   .  בחצרתבוצע'  טיט וכו, טיח, הטיפול בחומרי המליט

ערבול החומרי� . ר הכנת חומרי� בתו� החללי�לא תות. ויעורבבויאוכסנו חומרי המליטה ובה יוכנו 
  . ערבול ידנייותרלא . יעשה בערבל מכני
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  מדידה אופני  09.12
  

המוצגי� בכתב הכמויות  מתייחסי� ' אלמנטי� דקורטיבי� פילסטרי� וכו, ניזי�רעבודות טיח לרבות ק
� וא" לדרוש שיקו� לחילופי� רשאי המפקח א� לא חייב לאשר לקבל.  לעבודות טיח  חדש משוחזר

ל  א� הגיע למסקנה כי נית� לשקמ� באופ� שייניח את דעתו ובכלל זה בצוע  דוגמאות של "עבודות טיח כנ
במקרה כזה לא ישונה המחיר המוצג בכתב הכמויות וישול� לקבל� כאילו ביצע עבודות טיח .  השיקו�

  חדש
 
 

 זה ובכלל המיוחד במפרט כמפורט הכל ולויכל פתחי� בניכוי ר"במ מבוצע נטו שטח לפי יימדד הטיח
 קעורי� (מישוריי� שאינ� בשטחי� עיבוד, וצרי� קטני� בשטחי� עבודה, מי� א" עיבוד, גליפי� עיבוד

 ורשת באלקליות עמידי� פיברגלס בסיבי זיו� רשתות, צבע הסרת, חספוס ניקוי, הכנה עבודות, )וקמורי�
  .במפורש צוינו לא א� א" הנדרשות העבודות יתר וכל  נירוסטה

  .בנפרד ישול� במסד להפרדה אלומיניו� סרגל, צביעה, במשיכה קרניזי� עיבוד עבור
  
  

   עבודות ריצו� וחיפוי – 10פרק 

  

  ריצו� במרצפות טראצו  10.01

  

  כללי  .א
  . פירוק מרצפות ייעשה באופ� זהיר במטרה למנוע פגיעה ולאפשר שימוש חוזר

י הנחיות " עפ ייעשה או במרצפות חדשות' ו מהבניי� בשלב אריצו" במרצפות  מקוריות שפורק
במידה וכמות הריצו" שפורק מהבניי� קטנה . פ תכניות ריצו""אופ� הנחת המרצפות ע. המתכנ�

ע מאושר "או ש"  אור באב�" תוצרת מהדרוש ישולב הריצו" המקורי בריצו" חדש כדוגמת הקיי� 
   .י המפקח"ע

י� יהיו ישרי� לפי סרגל ופלס בכל הכיווני� פרט א� צוי� השטחי� המרוצפי� והמחופ  .א
  . מ" מ0.5בי� שתי מרצפות לא תעלה בשו� מקרה על " רפיצה ".אחרת בתכניות

  .ריצו" יבוצע על גבי מצע מיוצב בצמנט לאחר ביצוע איטו� כמפורט   .ב

למילוי יהיה החול המשמש . פני השטח המיועדי� לריצו" וחיפוי יהיו נקיי� מחומרי� זרי�  .ג
  .יבש ונקי לחלוטי� מעצמי� זרי�

   .הריצו" יעשה ע� טיט על בסיס דבק אקרילי חול ומלט לב� על מצע חול יבש לחלוטי�  .ד

  .מ לצור� מילוי רובה דלילה" מ2המרצפות תונחנה במרווחי� של    .ה

בשל , לאחר השלמת הריצו" יש לכסות המרצפות ולמנוע רטיבות עד גמר ביצוע העבודות  .ו
  .רגישות המרצפות לכתמי�

  .ניקוי המרצפות יעשה באמצעות מכונת פוליש ע� סקוטש בריט ומי�  .ז

. לאחר ניקוי הרצפה כמפורט לעיל יש למרוח תערובת דלילה של רובה באמצעות מגב גומי  .ח
½ . י המלצת היצר� בגוו� תוא� למרצפת ולבחירת בחירת המתכנ� "אקרילית עפ: סוג הרובה
 המריחה יש לפזר אבקת רובה יבשה על פני כל המריחה הראשונה ואוספי� את שעה לאחר

  .עוברי� על שטח הרצפה במכונת הפוליש לסילוק שאריות הרובה. השאריות ע� מגב

  . שעות יש לאשפר את הרובה עי הרטבת הרצפה בכמויות מבוקרות של מי�5לאחר   .ט

 באמצעות מכונת פוליש וסקוטש ברייט  שעות לפחות יש לנקות את שאריות הרובה18לאחר   .י
  .יבש

בהתא� לסוג המרצפת והנחיות ) סילר(לאחר ייבוש הרצפה יש למרוח חומר מונע ספיגה   .יא
  )ע מאושר"גרניטו� או ש(היצר� 

ריצו" במרצפות עיטוריות מקוריות אשר פורקו לשימוש חוזר או במרצפות  כולל הריצו" .יב
  ספר סוגי ריצו" שוני� כלול במחיר היחידהשילוב מ. המקוריות דוגמתחדשות 

רק . ר לפחות" מ5הקבל�  יתקי� דוגמאות ריצו" מכל סוג שהוא בשטח של   .יג
 .י המתכנ� והמפקח ישלי� הקבל�  את העבודה"לאחר אישור הדוגמאות ע

  

פוליש ויישו� סילר עד קבלת , רובה,  הריצו" כולל כל השלבי� המקדימי�עבודת מחירי  .יד
  .מושל�משטח 
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לא יבוצע ריצו" חו% על גבי . קונסטרקטור' תוכי "ריצו" חו% יונח על תשתית רצפת בטו� עפ  .טו
  .מצעי� מהודקי�

  

  

  

  שיפולי�   10.02

ע� תפרי המרצפות ויבלטו  נמש� השיפולי� יונחו כ� שתפריה� יהיו בקו . השיפולי� יהיו מסוג המרצפות
  ).גרונג( מעלות 45בוצע חיתו� ב בפינות י. מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל

  

  טראצו יצוק באתר  10.03

י המפרט הכללי לפי הפרטי� "העבודה כוללת החלקת התערובת לרבות ליטוש והברקה הכל עפ  .א
  .ופרטי� טיפוסיי� של משרד הבינוי והשיכו�

 אתר וכל אלמנט אחר שנדרש בתוכניות בגמר טרצו יצוק במדרגות , מרפסותספי , אדני חלונות  .ב
במידה ונדרשת התאמה למשטחי� . י פרטי� קיימי� באתר"י התכניות והפרטי� או עפ"ייצקו עפ

קיימי� באתר יעשה שימוש באגרגטי� ופיגמנטי� זהי� למקור כפו" לביצוע דוגמאות עד לקבלת 
  .תוצאה זהה למקור

וו� תיקו� פגמי� במשטחי טראצו כולל כל השלבי� הנדרשי� לקבלת משטח חדש זהה בג  .ג
  :העבודה כוללת בי� היתר את השלבי� הבאי�. ובטקסטורה למקורי מושל� קומפלט

  .פירוק וסילוק חלקי טראצו ובטו� שבורי�  .1

תיקוני בטו� לתשתית הס" במידת הצור� הכוללת החלפת או תוספת זיו� הכול כמפורט   .2
  . לעיל02בפרק 

מ שהרכבו שליש חול שני שליש "מ 1,2פני השטח המיועדי� לתיקו� ימרחו בטיט בעובי   .3 
ג שכבת "ע. ע" ממי התערובת יכילו מוס" הדבקה מסוג סיקה לטקס או ש50%. צמנט לב�

לאחר ביצוע (ל יבוצע טראצו מתערובת צמנט לב� ואגרגט כדוגמת הקיי� "ההדבקה הנ
לאחר (עובי שכבת הטראצו ). דוגמא לקבלת ההרכב המדוייק הנדרש לקבלת גוו� זהה לקיי�

פני . מ במקרה הצור� יסותתו פני הבטו� לקבלת עובי מתאי�" מ15לא יקט� מ ) ליטושה
  .השטח יהיו גבוהי� מהמפלס הקיי� כדי לאפשר ליטוש

ליטוש הטראצו הקיי� יהיה המינימילי .  פני הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצו" ואחיד  .4
  .מ" מ0.5הדרוש ולא יגדל מ 

  . בגמר היישו� על פי הוראות היצר�           הריצו" יוג� ויטופל 

  

  

  מדרגות  10.04
לחילופי� רשאי המפקח א� .  מדרגות המוצגות בכתב הכמויות  מתייחסות למדרגות חדשות משוחזרות

לא חייב לאשר לקבל� וא" לדרוש שיקו� מדרגות קיימות א� הגיע למסקנה כי נית� לשקמ� באופ� 
המחיר המוצג בכתב  במקרה כזה לא ישונה .   של השיקו�שייניח את דעתו ובכלל זה בצוע  דוגמאות

  הכמויות וישול� לקבל� כאילו ביצע מדרגות חדשות משוחזרות

  

  

  עבודות צביעה � 11 פרק

  
  צבע  11.01

  כללי  .א
  .עבודת הצבע  יבוצעו ג�  לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו ג� את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות

תוצאות . הצבעי� המקוריי� על פי הנחיות המפקח) סוג וגוו�(כב הקבל�  יבצע בדיקה של הר
  . הבדיקה ישמשו את המפקח כדי לקבוע את מערכת הצבע החדשה

  
  
  
  
  גוו� לפי בחירת המפקח  .ב

חוזה זה יהיו בגוו� לפי בחירת  /כל הצבעי� למיניה� שיסופקו על ידי הקבל�  במסגרת מכרז
  . כ"או בכ/רש בסעיפי� של מסמ� זה וג� א� לא נאמר במפו, האדריכל והמפקח

או /ו, בהתא� לקטלוג גווני� של היצר�" מוכני�"המפקח שומר לעצמו את הזכות להזמי� גווני� 
  .לדרוש ערבוב ידני של מספר גווני�
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 . יידרשא�, יכלול ג� צביעת מלב� בגוו� שונה מהכנ" ,  צביעת אלמנטי נגרות ומסגרותמחיר

  .ול במחירי היחידה השוני� ולא ישול� בעדו בנפרד האמור לעיל ייחשב ככלכל

  

  בצבע סיליקה או סיליקו�צביעה    11.02

,  צפרוטולנסהצבע יהיה על בסיס סיד תוצרת .  ימי� לפחות21 הטיח יבוצע לאחר ג" הצבע עיישו�   .א
 ביצוע דוגמאות בשטח לאחר הצבע והגוו� יקבעו סוג.    משל יצר� בעל מוניטי�ע"סנטקס או ש

 השימור באישור אדריכל  השימורויובאו לאישור אדריכל ) ביצוע הדוגמאות כלול במחיר היחידה(
 ). תכנית גווני�י"ועפ (העבודהמזמי� 

  

  .גבי אלמנטי� דקורטיביי� כדוגמת זיזי מרפסות ובלוסטרדות לפי הגווני� המקוריי�,צביעה על  .ב

הגבולות בי� הגווני� .  הקירותבגוו� מגוו� שוני� על הקבל�  לקחת בחשבו� כי חלק מהעיטורי�   .ג
  .השוני� יבוצעו במירב הזהירות עד להשגת גבול מדויק וישר ללא ערבוב בי� הגווני�

  

  שכבות הגנה  11.03

  

   )בנויי� חשופי�וקירות סיליקה על קירות מטויחי� וצבועי� (שכבת הגנה    .א

ות תיקוני הצבע ולאחר שנתקבל אישור  לאחר התייבש, בתו� שבוע ימי� מיו� סיו� עבודות הצבע
אמולסית : יש למרוח את כל החזית בחומר הגנה, המתכנני� להשלמת העבודות בחזית

מט /החומר יהיה שקו"). דליקי�(בסיס מי� שאינו מכיל ממסי� אורגניי� ,סילא� על/סילוקס�

עמיד החומר חייב להיות . ע" או ש גרמניה Wacker מתוצרת Wacker SMK1311כדוגמת 
החומר לא ישפיע על אחידות גווני . חדירת מי�באלקליות ויאפשר מעבר אדי מי� א� ימנע 

או בעלי גבשושיות /כ� לא ישאיר משטחי� מבריקי� או דביקי� ו,כמו. המשטחי� המטופלי�
  .כלשה�

החומר יאפשר תיקוני . בהתא� לאחריות היצר� שני� לפחות 8 החומר ישמור על יציבות לאור�
, פי הוראות היצר�, החומר ייוש� בהספגה בצורה הומוגנית על. עליונה בצבעי� על בסיס סידצביעה 

  .ר" גר� למ300 ,מלמטה למעלה בשיעור שיאנו קט� מ

  

  שכבת הגנה לבטו� חשו�   11.04

יש ליש� שכבה דוחת מי� על בסיס , ע� סיו� עבודות השימור לחזיתות הבניי� מיד לפני פירוק הפיגומי�

היישו� על פי . ע מאושר" או ש Wacker smk2101 או  Wacker bs 1701לוקסא� דוגמת סילא� סי
  .הוראות היצר�

  

  צביעת נגרות אומ�  11.05

  

  צביעה בצבע אטו�   .א 

  :גבי משטחי ע% מקוריי� ייעשה כמפורט להל�,חידוש צבע על

ירות לטש ומסיר ידי מברשת פלדה עדינה ני, סילוק חלקי צבע רופפי� סדוקי� ופגומי� על  .1 
  .צבע

  .ידי נייר לטש, ניקוי המשטח וחספוס פני השטח הצבועי� על  .2

  .ע וליטוש לאחר הייבוש" של טמבור או שPVAתיקו� פגמי� במרק   .3

  .ע וליטוש לאחר הייבוש"ניקוי מאבק וצביעה בצבע יסוד של טמבור או ש  .4

ביחס " פוליאור"ו" סופרלק"של צביעה בהתזה  בשתי שכבות לפחות של צבע עליו� תערובת   .5
  .ע עד לקבלת כיסוי מלא וגוו� אחיד"או ש, שווה

  

  . המפורטי� לעיל2,5צביעת נגרות חדשה ראה סעיפי� 

  

  צביעה בגוו� טבעי  .ב

  .צביעת חלקי ע% אשר יושארו בגוו� טבעי לפי הנחיות אדריכל השימור תבוצע בהתזה  .1

 לחלופי� תינת� הגנה לפרזולי� בזמ� הצביעה כ� הצביעה תבוצע לפני הרכבת הפרזולי� או  .2
  .או יפגע תפקוד� עקב הצביעה/שלא יתלכלכו ו
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 שכבות בלכה על בסיס 3לפחות (הצביעה במספר שכבות עד לקבלת איטו� מלא של הע%   .3

או , " )יעקב" יבוא� Hydrogrant שכבות 2כבסיס ,  גרמניהHydro Lazurמי� מתוצרת 
צביעה במברשת , י� בצבע על בסיס מי� ע� ווקס של חברת סאיירלדאו לחילופ, ע מאושר"ש
  ..הבחירה בחלופה הנבחרת תהיה של אדריכל השימור.  שכבות4,ב

  
  

  גלוו�  11.06
,  כל חלקי המתכת   שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה  אלא א� צוי� במפורש אחרת בתוכניות יגולוונו בח�

הגלוו� יחשב ככלול . 918י "הכל לפי דרישות ת,  מיקרו�80 הוא כשעובי הגלוו� המזערי,  בטבילה באמבט
  .במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד

מ ועלולי� להתוות בטבילה באמבט ח� יגולוונו בהתזת אב% ח� " מ5 ,חלקי מתכת שעוביי� קט� מ
   .במפעל המתמחה בצביעה מסוג זה

  
  צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   11.07

  :תבוצע כדלקמ�,    ולווני�צביעת מוצרי פלדה מג
  . הסרת שומ� באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט ח� בהתזה  .    א
 .  הסרת הברק בנייר לטש עדי�  .     ב
 . ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירי� ואבק  .     ג
 50ע בעובי " או שצביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט  . ד

  ..מיקרו� כל שכבה
   

  צביעת  מוצרי פלדה שאינ� מגולווני�   11.08
 לפי התק� השבדי ויצבעו בשתי שכבות צבע 2.5מוצרי פלדה שאינ� מגולווני� ינוקו ניקוי חול לדרגה של 

   . מיקרו�50לרבות שכבת צבע יסוד אפוקסי בעובי , ל בהתזה "פוליאוריטני כנ
  

   על מוצרי פלדה חידוש צבע  11.09

 06פרק פי דרישות המפרט המיוחד בפרק עבודות נפחות ,אלמנטי� קיימי� לשימור יוכנו לצבע על  .א
  .לעיל

שכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאי� לסוג הצבע הנבחר דוגמת באלמנטי� לשימור יצבעו ה  .ב
י הנחיות יצר� " עפע הכל"לט או ש,  מסוג ניר769 תוצרת פרומג� או עוצר חלודה 100פירושקו" 

  ..הצבע

האלמנטי� יצבעו בשתי שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט .      ג
  .ל"ל ושכבת יסוד אפוקסי כנ"ע  כנ"או ש

  
  מדידה אופני  11.10

 ומתייחסת ג� לעיל  כמפורט הכל ותכלול  ר" מבוצע במנטו קירות חו% תימדד לפי שטח צביעת  .א
צביעת שטחי� אופקיי� , צביעת שטחי� שאינ� מישוריי�, וקטני�י�צרי� לעבודה בשטח

  ). תקרות(

  . 'וכוגגוני� , קרניזי�,  תשול� תוספת עבור צביעת גליפי�לא ,

  )סיליקט תימדד ב נפרד( הגנה  שכבת ,

הצביעה תכלול .  במחיר הפריטי� ולא תימדד בנפרדככלולה פרטי נגרות ומסגרות תחשב צביעת  .ב
  .ט לעילהכל כמפור

  . ג� את צביעת�תכלול אלמנטי נגרות ומסגרות שיקו�  .ג

  .  ההכנה הנדרשותעבודות צבע יכלול ג� את כל חידוש  .ד

  

  
   עבודות אב�– 14פרק 

  .  במפרט הכללי14המהווה השלמה לנאמר בפרק 
  

  ח מצאי"דו  14.01

. המפקח, ת הקבל� ח מצאי מפורט בהשתתפו"ייער� דו, לאחר העמדת הפיגו� ולפני תחילת העבודה
מיקו� כל . כל אב� פגומה אשר יש להחלי" את פניה בלבד, ח תרש� כל אב� פגומה הטעונה החלפה"בדו

  . ג התוכנית"אב� יסומ� ע
  .ח זה ישמש מסמ� יחידי לצור� ביצוע העבודה והתחשבנות ע� הקבל� "דו

  . ח"ת הרשומה בדולא תוכר כל תביעה כספית נוספת של הקבל�  לצור� התחשבנות מעבר לכמו
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  שיקו� פני האב�  14.02

  
  ניקוי קיר האב�  .א

צבע וכדומה עד לקבלת גוו� ומרק� האב� המקוריי� , לכלו�, בטו�, קיר האב� ינוקה מטיח
  ):כול� או מקצת� הכל כפי שיידרש(באמצעי� הבאי� 

ב� קרמיקה לרבות הטיט בזהירות על מנת לא לפגוע בא, שיש, אב�, בטו�, הסרת טיח  .1
לא יותר סיתות פני האב� עצמה במכשיר מכני .  בפטיש פסלי� מכני  עד לחשו" פני האב�

  .אלא כמפורט   להל�
הסרת צמחיה ושורשי� וריסוס בחומר קוטל צמחיה ושטיפת החומר בגמר פעולתו לפי   .2

 .הנחיות הירצ�
ל "מר הנהורדת  כתמי חלודה בחומר מתאי� ושטיפת הקיר ע� מברשת קשה להסרת החו  .3

 . תו� מחצית השעה–
 .שפשו" במברשת פלדה ידנית לגילוי האב�  .4
לאב� " יוס"שטיפה במכונת קיטור  מיוחדת למטרה זו לאב� כוכרכר ושטיפה בשיטת   .5

 .דלומיטית
באישור , ידני מסמס�, הסרת שכבה דקיקה של פני האב� העליוני� בפטיש פסלי�  .6

 ..המפקח
  . במקרי� קיצוניי� בלבד ובאישור המפקח) במתיז עיפרו�(ניקוי בהתזת חול עדי�   .7

  
  תיקו� פגמי� קטני�  .ב

  :תיקו� פגמי� קטני� ומקומיי� בפני האב� יבוצע כדלקמ�
 .מריחת המקו� הפגו� במי סיד  .1
אב� , מילוי הפגמי� בתערובת מילוי כמפורט לגבי הטיט להל� המורכבת מסיד אווירי  .2

ועיבוד פני התיקו� בסיתות , ראולי בגוו� שישווה לזה של האב�חול וסיד היד, כורכר גרוסה
 .עדי� ומתאי� לשאר פני האב�

  
  
   

   כיחול הקיר  .ג

  .הכיחול ייעשה לכל הקיר בבת אחת לרבות על האבני� שהוחלפו ואבני� שתוקנו  .1
שקעי� וחללי� עמוקי� במישקי� ובפינות האב� ימולאו בשברי אב� כורכר עטופי� בטיט   .2

 .ומר הכיחולמח
מ עד לסילוק " מ20 ,הסרה וניקוי של כל  המישקי� הקיימי� למיניה� יהיה לעומק של כ  .3

 . פוגות הקיימות
בדחיסה בעזרת כלי� )טיט( בעזרת מי סיד בלח% וייוש� חומר מליטה חדש "המישק יישט  .4

 יש לוודא שאי� סדקי�. הדחיסה תמלא את כל חלל המישק. המתאימי� לעובי המישק
 .בפני הכיחול

יש לנקות את המישק במברשת רכה וקצוצת שיער תו� הרטבת , לאחר התקשות הכיחול  .5
 .המישק במי�

 .יש לשי� לב במיוחד על רציפות הכיחול האופקי והאנכי וללא סדקי�  .6
למניעת סדיקה יש לכסות את הפיגו� . יש למנוע  התייבשות מהירה של החומר המכחל  .7

 .י קרני השמשבכיסוי להגנה מפנ
בא� יתגלו תו� כדי פעולת האשפרה . האשפרה תאר� כחמישה ימי� ותבוצע פעמיי� ביו�  .8

 . יש לסלקו ולבצע את הכיחול מחדש, סדקי� בכיחול
החלפת , הסדקי� ומילוי כל החללי� בדייס, יש להקפיד במיוחד על סגירת כל המישקי�  .9

 .י�הכל לקבלת פני קיר רציפ, אבני כורכר פגומות
  :הרכב הטיט  יהיה כדלקמ�

   חודשי� לפחות 3 חלקי� סיד כבוי מיוש� 2
  . מ" מ5 – 0.6 חלקי� חול רחו% ומסורג 6
  .של סיד חי) מסטרינות( כפות 2

   רעפי חרס טחוני� בעלי תכונות פוצולניות מתאימי� למטרה זו10%%
  .גוו� הדייס יותא� לגוו� האב� באישור המפקח

סיד בכמות שתגרו� להרטבת ,יש להזריק לחלל מי, ל" הטיט הנלפני פעולת ההזרקה של
  . מהחדרת כמות מי� גדולהריש להיזה. החלל בלבד

  .יש לבדוק בעזרת דקר שאכ� לא נותרו חללי� בסדקי�
מ יש להחדיר לסדק שברי אב� כורכר מרוחה בדייס שיהדקו ויחזקו "בא� הסדק רחב משלושה מ

  . ת פטישההחדרה תעשה בעזר. את הסדק והחלל
  ישלי� )אב� מאיכות נמוכה(בקירות בנויי� באבני� שאינ� מסותתות בפאות חדות   .10

במקו� חסרות מאותו סוג ובטקסטורה וצבע זהי� וימלא את  חדשותאבני� הקבל�  
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שברי חרס ואב� הכל כדוגמת המרק� , חול, על בסיס סיד ברובההחללי� בי� האבני� 
כאשר האבני� מבצבצות מתו� , מישור אחיד קבלשיתבאופ� , המקורי בגוו� האב�

קטע לדוגמא יובא לאישור . הרצוי המרק�השטח יוברש במברשת פלדה לקבלת . המרק�
  .המפקח

  
  מדידהאופני  .ד

תיקו� , לרבות ניקוי,  ויכלול הכל כמפורט לעילר" יימדד לפי שטח נטו במהאב� פני שיקו�  .1
קיקה בפני האב� בפטיש פסלי� ידנית והתזת למעט הסרת שכבה ד,  קטני� וכיחולפגמי�
  .  אשר תימדד כתוספת בנפרדעדי�חול 

  .  והחלפת פני אב� יימדדו בנפרדאבני� החלפת  .2

לרבות הטיט  , קרמיקה, אב�, שיש, בטו�,  טיחכגו�  ציפויי� הסרת .1
  . בנפרדתמדד

  
  
  
  
  
  

   החלפת אבני� פגומות  14.03
ו לאחר ניסור המישקי� בהיק" האב� הפגומה ובעומק החלפת אבני� פגומות בשלמות� ייעש  .א

כ� שנקבל . ל"ורק אחר כ� ובעזרת אזמלי� יפוררו את האב� לעומק הנ. מ" ס15מינימלי של  
 . מ" ס15שקע מלבני בעומק 

  .  'טיח וכו, צבע, נקייה מלכלו�, האב� תהיה אב� ישנה מתאימה במרק� ובגוו� לאב� הקיימת  .ב
  .של האב� המוצעת לאישור המפקח טר� הביצועהקבל�  יגיש דוגמה 

כ תחוזק בטיט כמפורט "ואח, תמרח בשכבת מי סיד, וללא פגמי�, האב� שתוחל" תהיה מלבנית
 . לתו� השקעקלעיל שייזר

  . כמות הטיט תהיה כזו שתמלא את המישקי� ואת כל החלל. האב� תהודק היטב לתו� הטיט
  . הקירכיחול האב� יבוצע יחד ע� כיחול כל   .ג

  
 בי� אבני� רגילות לאבני� מיוחדות כגו� אבני הבחנהכאשר תיער� '  אבני� תימדד לפי יחהחלפת  .ד

 . וכדומהאבני קשת , אבני חשפי�, פינה
  

   החלפת פני  אב� פגומה  14.04
במקרה זה יש . מ" ס5לעומק של עד ,  החלפת פני האב�  תעשה במקומות שפני האב� בלבד נפגעו  .א

, מ"  ס5מ במידות האב� הפגומה ולשקע בה אב� מלבנית חדשה ובעובי " ס7 בעומק לסתת מלב�
עובי הטיט . ומילוי החלל בטיט בדומה לפעולה שתבוצע במקרה של החלפת אבני� בשלמות�

האב� .  האב� תובא לאתר מנוסרת ובמידות המדויקות של האב� החסרה. מ" ס2המינימלי יהיה 
  .ל"י� כנתהיה כמפורט לגבי החלפת אבנ

 . ' אבני� תימדד לפי יחפני החלפת  .ב
  

  קרניזי� ועיטורי� , חשפי� וקשתות  14.05
, בקרניזי� ובעיטורי� יהיו במידות בגודל ובצורה זהה לקשתות לחשפי�, אבני פינה בחשפי� ובקשתות
  .לקרניזי� ולעיטורי� קיימי�

  
  ערבול חומרי המליטה  14.06

  .לא יותר ערבוב ביד. יבוצע בערבל' הכיחול וכו, יט דייסהט, ערבול חומרי המליטה של הבטו�
    

  חיפוי קיר באב�  14.07
 .פני הקיר הקיי� ינוקו מלכלו� וצמחיה  .א

  פני קיר רופפי� ופגומי� יפורקו עד לקבלת תשתית יציבה
  
ר הווי�  יוחדרו לקי. שתי וערב, מ" ס40 כל 12 נירוסטה בקוטר  לקיר הקיי� יוחדרו ווי� ממוטות  .ב

   .מ" ס1 * 1על גבי הווי� תתלה רשת נירוסטה ע� עיניי� . מ ממנו" ס2הקיי� ויבלטו 
  

 30מ שיעוג� לקיר בברגי� כל " מ40/40/3יותק� זוית� נירוסטה , מתחת לשורה ראשונה או פתח  .ג
  .ג הזוית� תבוצע מגרעת בעובי הזוית� באופ� שהזוית� לא יראה מהחו%"באב� שתונח ע. מ"ס

  
 .י  חוט נירוסטה  כמפורט בתוכנית"� תעוג� עכל אב  .ד

  
 .מ" ס3מ ועובי הטיט יהיה " ס5עובי האב� יהיה   .ה
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 . לעיל14.03גודלה ומרקמה כמפורט בסעי"  , סוג האב�  .ו

  
  לגבי חיפוי אב�  דהיינו העמדת שורה מילוי דייס המתנה 2378יישו� האב� ייעשה כמפורט בתק�    .ז

 .וספת למחרת היו�להתקשות וביצוע  שורה נ

  
  . לעיל19.02הטיט ייעשה מתערובת שהרכבה  כמפורט בסעי"   .ח

 

  .כיחול כמפורט לגבי שיקו� אב�  .ט
  

 מיוחדות אבני�.   ויכלול הכל כמפורט לעילר" יימדד לפי שטח נטו מבוצע במבאב� קירות חיפוי  .י
 ..מתאי� בכתב הכמויות הסעי"תמדדנה בנפרד לפי ) ראשה ומשקו", קרניז, קשת,  כותרת, בסיס(

  
  

  בנייה באב�  14.08
) צורת סיתות(במראה ובמרק� , שחזור חלקי קירות אב� או אטימת  פתחי� באב� תבוצע באב� בגודל

י הנחיות המפקח  "כדוגמת הקיר הקיי� לרבות חיבור וקשירת החלק החדש לחלק הקיי� עפ
לא תשול� תוספת בגי� שימוש באבני� . .  והקונסטרוקטור לרבות שילוב אבני� מפירוק לשימוש חוזר

 . ל"מפירוק כנ
  

  
   ס� אב� דולומיטית  14.09

  . זית בגוו� צהוב, במפגש בי� הפני� לחו% יבוצע ס" מאב� דולומיטית מסוג ביר
  .פני האב� העליונית לרבות הקנט הגלוי יחוספסו וילוטשו  כמפורט בתוכנית

  . מ" מ4בי� האבני� תבוצע פוגה של 
  .א� תידרש בעתיד, למעבר צנרת שתידרש,  אחד מכל צד3"יונחו שני שרוולי פלדה בקוטר מתחת לס" 

  . לצור� השחלת חיבור חשמל2"מתחת לס" יותק� שרוול פלדה מצינור 
  .ספי האב� יותקנו לפני התקנת משקופי הויטרינות

  
   מסגרות חרש � 19 פרק

  
   לייצור והקמה ביצוע תוכניות  19.01

 1 חלק 1225 הינ� לביצוע ועל הקבל� להכי� בכפו" לאמור בתק� הפלדהקצית  קונסטרותכניות  א
  . לאישור המתכנ�,  ייצור והקמהתוכניות 4.5, ו4.4; 4.3סעיפי� 

  
  :  התכניות הבאות לאישור הקבל� לספק על  .ב
  . 1:20 מ" יצור אלמנטי� ראשיי� ומשניי� בקנתכנית   
  . 1:5 מ" בקנל" חיבור לנפרטי   
  . 1:5בור הקונסטרוקציה למבנה  חיפרטי   
  .הובלה והרכבה,  ייצורפרט   
  . מזחלות והכיסויי�, פלשונגי� החיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות פרטי   
  
     .לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבי�.  אחד לאישורבשלב יוגש ל" הנכל  .ג
  
  .  תוכניות הייצוראתעבודה   קבלת צו התחלת הממועד יו�  20 בתו� הקבל� להשלי� על  .ד
  
  .  יחולו על הקבל� ולא ימדדו בנפרדל" התוכניות כנבביצוע ההוצאות הכרוכות כל  .ה

  
   תקני�  19.02

  .  1508 י" ות1 חלק 1225 י"חוזה זה תעמוד ג� בדרישות ת/ נשוא מכרזהעבודה
  
  

   חומרי�  19.03

.  בהרכבה הכימי לתהלי� גלוו�המתאימה  FE  360  מסוג חלקי הקונסטרוקציה יבוצעו מפלדה חדשה  כל
  . 1225 ישראלי בתק�הכל לפי המוגדר 

  
   ריתו)  19.04

,  ביצוע העבודה א� ורק רתכי� מוסמכי� בעלי תעודות מאושרותלצור� מתחייב להעסיק הקבל�  .א
  .  127 י"תבנות תוק" לפי 
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, וג הזר� החשמלי ועוצמתוס,  לסוג הפלדה של הקונסטרוקציהיתאי� האלקטרודות לריתו� סוג  .ב

  .  1341,  ו1340, 1338 י" ולתנוחת הריתו� לפי דרישות תהביצועלמיקו� התפרי� בעת 
  
 לפי הנחיות המתכנ� בדיקות רנטג� לבקרת הריתו� באמצעות הייצורלבצע במהל� ,  הקבל�על  .ג

 225של תק�  11.9.6.2בבדיקות יבחנו הפריטי� כמפורט בסעי" .  המפקחי"עמכו� מוכר שיאושר 
  . 1225 של תק� 11.9.7 המותרות לפי התק� הגרמני כמפורט בסעי" הסטיות. 1חלק 

  
   קונסטרוקציה חלקי הכנת  19.05

 מירב החיבורי� כדי לצמצ� באתר את מספר החיבורי� למינימו� את מלאכה יש לבצע בבית  .א
  . ההכרחי

  
אש חורי� לברגי� ושיפועי� בשפות  לבצע באתר יכי� הקבל� מריאשר החיבורי� שהמתכנ� עבור  .ב

  . המיועדות לריתוכי�
  
 יצויינו ויסומנו באופ� ברור במטרה לאפשר זיהוי מקומ� מראש החלקי� המוכני� כל  .ג

  .  שכני�לחלקי�בקונסטרוקציה ומיקו� חיבור� 
  
שטחי החיתו� בכל . אי� לחתו� במבער.  או בכלי מכני בלבדבמשור האלמנטי� יבוצע חיתו�  .ד

  .  ובמידת האפשר יהיו חלקי�חריצי�רה ישארו ישרי� ובלי מק
  
  .  מוכני� לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור המתכנ�המובאי� האלמנטי�  .ה
  
על כל ,  קונסטרוקצית הפלדה למידות בתכניות ולמידות המבנהמידות אחראי להתאמת הקבל�  .ו

  . למתכנ�אי התאמה יודיע 
 עוגני פלדה כהכנה להתחברות ע� חלקי הפלדה לפי פרטי� שימסרו בבטוני� הקבל� להרכיב על  .ז

  . כדי לאפשר הרכבת קונסטרוקצית הפלדה,  בביצוע עבודות הבטו�לדייקעל הקבל� . לקבל�
', תמיכות וכו, הקבל� יעשה את כל ההכנות כפיגומי� זמניי�,  בגבהי�קונסטרוקציה בהרכבת  .ח

  . ת הבטיחות את העבודה תו� עמידה בדרישולבצעכדי 
  

   ברגי�  19.06
  . מ" מ1, הבורג במקוטרקוטר חורי הברגי� יהיה גדול .  הברגי� יהיו מגולבני�כל

  . מיקרו�40 בעובי) טרמו דיפוזיה" (שררד" יהיו מצופי� באב% בשיטת הברגי�
  

   רציפי� בחלקי� שימוש  19.07
לא יותר ביצוע אלמנט . תבתוכניו קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקי� שלמי� כמפורט אלמנטי

, במידה ויהיה צור� להארי� אלמנט בריתו�. בריתו�חלקי� '  חיבור מסי"ע, המתואר בתוכניות כרצי"
 יבוצע במפעל ובנוכחות המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת הריתו�. הדבר טעו� אישור בכתב מהמפקח

  .  להבטחת חדירה מלאההאמצעי�כי הקבל� נקט בכל 
  

  ת חרש  נגרו– 20פרק 
  . במפרט הכללי20המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  
   כללי  20.01

ובהתא� , 20 פרק – המפרט הבי� משרדי –העבודות תבוצענה בהתא� למפרט הכללי לעבודות בניי� 
  . של מכו� התקני� הישראלי921 ותק� 262, ו270כ "למפמ

  
   כללי –הע,   20.02

, הלוחות. 20% ,  12%תכולת רטיבות בע% , ע"ינבי או שסקנד) אשוח(סוג הע% למבנה הגגות יהיה ע% לב� 
.  משטח החת�1/8שולי קליפה מותרי� . הקרשי� והמרישי� יהיו בעלי חת� מלבני שווה לכל אורכ�

ברכיבי� , שולי קליפה בחגורות העליונות והתחתונות באגדי� מותרי� רק בצד הפונה לכוו� פני� האגד
  . בקורות אסורי� שולי קליפה. יצוני בלבדפנימיי� שולי קליפה מותרי� בצד הח

 מרוחב החת� בשליש 1/3בחגורות העליונות ותחתונות של האגדי� וכ� בקורות מותרי� סיקוסי� עד 
  .  מהחת�1/5 מותרי� סיקוסי� רק בגודל עד – בקצוות –יתרת החת� . האמצעי של החת�

  .מ מותר בלא יותר ממחצית החת�" מ4רוחב טבעות שנתיות מעל 
נזקי� , סדקי� בחיבורי�, מ" ס10 ,סדקי� לאור� הסיבי� ארוכי� מ, סדקי� לרוחב החת�: אסורי�

  ). 2 דרגה DIN 3074לפי ( ריקבו� חו� ולב� , )חורי קידוח(י חרקי� "שנגרמו ע

תוצרת   "  SPA-N-DEGK" שכבות של צבע מסוג 3בגמר , 5דרגה , הע% בארגז הרוח יהיה ע% אור� פיני

  .ע"או ש") סא� דק"יבוא� (FLOOD 5חברת 
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   אמפריגנציה –חיסו� הע, מפני מזיקי�   20.03

 בתהלי� הספגה בלח% 262כ "גלויות ייעשה לפי מפמ) כל הע% המשמש למבנה הגג(חיסו� הע% 
על הקבל�  לספק למפקח ע� . כרו� וארס�, כגו� מלחי נחושת, בחומר שימור מומס במי�) אימפריגנציה(

חומר השימור , ע% או אגדי� לאתר תעודת חיסו� שבו יופיעו ש� המפעל שביצע את החיסו�כל משלוח של 
רטיבות בע% בסו" החיסו� וכ� ,  כמות החומר שהוספגה– הספגה בלח% –שיטת הטיפול , שבו טופל הע%
  . תארי� הטיפול

  
   הספגה או הברשה –חיסו� הע, מפני שריפה   20.04

או הברשה בחומר מעכב ) טבילה( בתהלי� הספגה 262כ " ייעשה לפי מפמ)אגדי�/ ע% לקורות (חיסו� הע% 

על הקבל�  לספק למפקח ע� כל משלוח של ע% או . ע" או שFirebreaks 2000כגו� , בעירה מומס במי�
שיטת הטיפול , חומר השימור שבו טופל הע%, אגדי� לאתר תעודת חיסו� חתומה על ידו על ביצוע החיסו�

  .מות החומר שהוספגההברש וכ/ טבילה–
  

  אחסו� הע, באתר  20.05

על פני . העצי� יאוחסנו באתר בצורה מסודרת המאפשרת אוורור והגנה מגש� וללא מגע ישיר ע� הקרקע
 יש לכסות את חבילות העצי� בכיסוי נגד גש� ושמש א� יש להשאיר –קורות מפרידות שלא ישמשו לגג 

  . רווח מעל החבילות לאוורור
  

   �רעפי  20.06

  . במידת האפשר יעשה שימוש ברעפי� קיימי�  .א
  . י המפקח"פסילת רעפי� לשימוש חוזר תהיה רק ע

  
משומשי�  זהי� לרעפי� המקוריי� ומאושרי� " מרסי"הרעפי� לכיסוי הגגות יהיו רעפי חרס דג�   .ב

ג� יותר שמוש ברעפי� חדשי� ד.  י דיסק"חיתו� הרעפי� ייעשה בצורה מקצועית ע. י המפקח"ע
לא יאושר שווה ער� לרעפי� שלא .  משטח הגג20%זהי� למקוריי� בהיק" שאינו עולה על " מרסי"

 .יהיו כמפורט בסעי" זה
  
. בהיק" הגג כל רע" וביתר מחצית הרעפי� לסירוגי�) בהתא� למפרט הכללי(קשירת הרעפי�   .ג

ורור ימוקמו במקומות רעפי או.  לפי סוג הרע"–הקשירה תעשה בעזרת חוט מגולוו� או ע� מסמר 
 בא� לא מפורט אזי כל רע" חמישי בשורה שניה או שלישית מלמעלה –על פי המפורט בתוכניות 

  . באישור המפקח
  
חיבור הרוכבי� בטיט על בסיס סיד . הנחת הרוכבי� תיעשה בהתחשב בכיווני רוח השכיחי�  .ד

 :בשני שלבי�י המפקח ע� אבקת צבע בגוו� הרעפי� ויעשה "הידראולי שיאושר ע
  .הכנת מצע על פני הרעפי� והנחת הרוכבי�  ,
 .יישור והחלקת הטיט על ידי תערובת דלילה יותר  ,

יש לבט� ולסתו� את !  במקרה של גלישת הטיט יש לנקות מידית–יש להקפיד על נקיו� הרעפי� 
  . ציד� החיצוני של הרוכבי� בקצוות הגג

  
  מרזבי�  .א

, אביזרי�, כל כמפורט בתוכנית האדריכלות ובכלל זה מחברי�מרזבי� יהיו מפח אב% ויכללו ה
  . 'ברכי יציאה וכו, קופסאות איסו"

 
 מזחלות  .ב

, מזחלות תהינה מפח אב% ותכלולנה הכל כמפורט בתוכניות האדריכלות ובכלל זה צלעות חיזוק
  . 'סגירת קצוות וכו, אביזרי�, מחברי�, חיבור למרזב

  
  בידוד וכיסוי  .ג

מותקני� " פולינו�" בעטיפת 2"ר בעובי "ג למ" ק24 רעפי� יבוצע ממזרוני צמר סלעי� בידוד גגות
  .על פי הוראות היצר�, מתחת למישור הרעפי�

ייעשה שימושברע" חרס שטוח , במקומות הנדרשי� בתוכניות כיסוי חרס תחתו� לגגות רעפי�
הכיסוי יבוצע על פי הוראות . מ " ס6ע לרבות בידוד איזוטופ  בעובי "מהספקת אורי סעדו� או ש

  . היצר�
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  כיסוי בגמר חלק מתחת לגגות רעפי�  .ד
הקונסטרוקציה . כיסוי גמר חלק לצבע בגגות רעפי� יבוצע בטיח רבי% או בלוחות גבס ירוק

הנושאת תתוכנ� ותבוצע בהנחיה ופקוח של מהנדס בניי� פרטי מטע� הקבל� בכפו" לחוק התכנו� 
  .והבנייה

  .אי בכל מקרה ליציבות התקרה המבוצעתהקבל� יהיה אחר
  

    מדידהאופני  20.07

  
  מרזבי�  .א

 בכתב הכמויות יימדדו לפי מטר אור� ויכללו הכל כמפורט בפרט בתוכנית כמוצג מרזבי�
  . 'ברכי יציאה וכו,  אביזרי�,  ובכלל זה מחברי�האדריכלות
  .נפרדקליטה בראש המרזב וצלחות קליטה בתקרת הבטו� תמדדנה בקופסאות 

  
  מזחלות  .ב

 3, לפי מטר אור� ותכלולנה הכל כמפורט בפרט פתימדדנה כמוצג בכתב הכמויות מזחלות
סגירת קצוות , אביזרי�, מחברי�, חיבור למרזב,  חיזוקצלעותבתוכניות האדריכלות ובכלל זה 

  . 'וכו
  

  שיקו� קונסטרוקצית גג מע,  .ג
 ותכלול הכל כמפורט ל האופקי של הגגשטח ההיט לפי תימדד  שיקו� קונסטרוקצית גג מע%

  .  חדשי�והתקנתבמפרט ובכלל זה פירוק חלקי ע% פגומי� 
 העבודה והתקנות מחדש בגמר החלפת הע% יימדדו בנפרד לפי ביצוע רעפי� שיידרשו לצור� פירוק

  . ר"שטח מבוצע במ
  
  

    ברעפי� חדשי�סיכו)  .ד
כמפורט במפרט המיוחד ר ויכלול הכל "במ תימדד לפי שטח הסיכו� החדש חדשי�סיכו� ברעפי� 

  .  הרעפי� הפגומי�פירוק מרישי ע% חדשי� ולרבות 
  

   רוחארגז שחזור  .ה
  . צביעהבפרט לרבות וויכלול הכל כמפורט '  במאור� ארגז רוח יימדד לפי שחזור 

  
  

  הריסה והכנה  ,  עבודות פירוק– 24פרק 
  

  פירוק והריסה כללי   24.01
  : בתנאי� הכלליי� המיוחדי�מבלי לגרוע מהאמור

על מנת , עבודות ההריסה הפירוק תבוצענה על פי כל די� ותו� הקפדה על אמצעי זהירות מתאימי�  .א
 .הקבל�  יהיה אחראי לבדו לכל נזק שייגר� לרכוש ולנפש. או ברכוש/ו, למנוע פגיעה בנפש

  

 . בתחו� עבודתו'  וכוחלקי מבני�, הקבל�  יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבות� של המבני�  .ב
  

לפני . נזקי� שייגרמו על ידי הקבל�  יתוקנו על ידו על פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה  .ג
קווי , טלפו�, ביצוע הריסה כלשהי יוודא הקבל�  בא� נמצאי� בחלק המיועד להריסה קווי חשמל

במידה . ביצוע ההריסהיש לקבל אישור המפקח לניתוק� לפני תחילת , במידה וישנ� כאלה. מי�
 .  יבצע הקבל�  חיבורי� מתאימי�–טלפו� ותברואה , והניתוק עשוי לגרו� לפגיעה בקווי החשמל

  

כל עבודות הפירוק וההריסה טעוני� אישור מוקד� בכתב של המפקח והבעלי� הרשומי� ביומ�   .ד
 .העבודה

  .או הריסה/ללא אישורי� כאלה אי� לבצע כל עבודות פירוק ו
אי להורות על הריסה ופירוק ג� ללא אישור הבעלי� תו� ציו� פרט זה באישור ההריסה המפקח רש

  .הרשו� ביומ� העבודה
  

המפקח , במקרה של חילוקי דעות.  ימי� מראש7הקבל�  יתא� את מועדי ההריסה ע� המפקח   .ה
ח עליו להתקשר ע� המפק, בא�  לקבל�  יהיו ספקות באשר לאופני ההריסה. יהיה הפוסק הבלעדי

 .ולקבל הנחיות
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, יהיה על הקבל�  להקי� תחילה פיגומי� מתאימי�, בא� עבודות ההריסה והפירוק מחייבי� זאת  .ו
או לתמו� זמנית חלקי מבנה שאינ� סמוכי� למקו� , ולתמו� חלקי מבנה סמוכי� למקו� ההריסה

 .  עבודתו
 
כל . ות שיינתנו במקו�או להורא/עבודות הפירוק וההריסה ייעשו בהתא� למסומ�   בתוכניות  ו  .ז

 .י המפקח אחרת"אלא א� נאמר ע, הפריטי� שיפורקו הינ� רכושו של המזמי�
 
לצור� הפירוק וההריסה טעו� אישור מוקד� ', פטישי אוויר וכו: השימוש במכשירי� מכניי� כגו�  .ח

דרישה לביצוע הפירוק וההריסה . המפקח אינו מתחייב  שאישור כזה אמנ� יינת�. של המפקח
א� לא צוי� , למע� הסר ספק. לא תשמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבל� , ודת ידיי�בעב

 . אחרת
  

.  מטר מקוי הבניי� או הגדר ייעשו א� ורק בעבודות ידיי�1.5חציבה במרחק עד / עבודות חפירה   .ט
 . נית� להשתמש בכלי� מכניי� לאחר אישור המפקח, במרחקי� גדולי� יותר

  

   קיימי�נהחלקי מבפירוק   24.02

י הקבל�  ואושרו " קיימי� או להתחיל בעבודות באזורי� אשר לא סומנו עבחלקי מבנהאי� לפגוע   .1 
  .המפקחי "ע

 ולאחר השלמת התמיכות המפקחפ הנחיות " הקיימי� יבוצעו עשל חלקי המבנהכל עבודות פירוק   .2 
  .הזמניות

י� תחילה כל התמיכות המתאימות בא� עבודות הפירוק מחייבות זאת יהיה על הקבל�  להק  .3
  לחלקי מבנה העשויי� להיפגע מעבודת הפירוק 

לשימוש במכשירי� המפקח י "כל עבודות הפירוק יבוצעו בעבודת ידיי� אלא א� נית� אישור ע  .4
   . מכניי�

  :פ השלבי� הבאי�"הפירוק יבוצע ע  .5 

  . פקח המי"י גיר צבעוני ואישור� ע"תיחו� גבולות השטח להריסה ע  * 

  .בשטח לגבי אזורי� בה� מבוקשי� פירוקי גישושהמפקח י "יינתנו הנחיות ע  * 

  .לאחר השלמת פירוקי הגישוש יינתנו הנחיות להמש� הפירוק  * 

 על כל בעיה או חריגה מנהלהקבל�  יודיע ל. כל עבודות הפירוק יבוצעו באמצעי� ידניי� בלבד  .6
  .המפקחל�  ללא ידיעת י הקב"מהמתוכנ� לא ילקחו החלטות בשטח ע

 מקוריי� בחלקי המבנהבמקומות בה� נדרשת הרחבת פתחי� קיימי� או פתיחת פתחי� חדשי�   .7
  .פקחי המ"יסומנו גבולות הפירוק תחילה ויאושרו ע

ינוקה ויאוחס� ) ב"אב� וכיו, לבני סיליקאט, לבני זפזי", לבני בטו� (י� המפורקי הבנייהחומר  .8
  .  ועבודות שחזור במבנהלצור� ביצוע תיקוני�

  

  מדידה אופני      24.03
פריטי� שפורקו וסילוק הפסולת לרבות  העבודה ביצועהנדרשות לצור� ,  ההריסה,  עבודות הפרוקכל

שנגרמו עקב , וכל העבודות והחומרי� הנדרשי� לתיקו� הפגמי�,  חוזרלשימושושאינ� מיועדי� 
 ריצו"תיקוני , יציקת בטוני� בחיבורי�, בטו�, צביעה, תיקו� טיח: כגו�,  וההריסההפירוקעבודות 

 וסילוק צינורות פירוקלרבות , ניתוק צנרת מי� וביוב וקווי חשמל: כגו�, וכ� העבודות הנלוות', וכו
 שהגיש 24כ פרק " סהבמחיר  ככלולי�יחשבו ו  ימדדו כפאושל .וקווי� מיותרי� לפי קביעת המפקח

 � ותכולת העבודה המתוארת בו אינהכמויות של כתב 24ובאות ופרק  הכמויות אשר מ.הקבל� בהצעתו
  . במחיר זה בכל כמות שתידרשהנדרשת העבודה כל  את המזמי� והקבל� יבצע אתותמחייב

  
   ניקיו�– 25פרק 

ה� מפסולת לכלו) ומטלטלי� שהיו בו לפני , במסגרת עבודתו נדרש הקבל� לנקות ג� את פני� המבנה
כל ההוצאות הכרוכות  .שנוצרו בו עקב עבודת הקבל�' מלכלו) פסולת וכו ה וה�כניסת הקבל� לעבוד

  .ל יחולו על הקבל�"בביצוע הנקיו� כנ
  
  

              _______________________  
  חתימת הקבל�                 
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  3'נספח ג

  
  הנחיות לעני� פירוק אסבסט

    

  
   ישראלמדינת

   הסביבה לאיכות      העבודה המשרדמשרד
  טכנית לאבק מזיק ההועדה

  ירושלי�, 5 נשרי� כנפי,  לאיכות הסביבההמשרד
02�6553763: פקס 02�6553710/971:טלפו�  

tamarm@sviva.gov.il   
  

  ט"תשס, סיו�' א 
  2009,  מאי24 

  
  צמנט במבני��אסבסטפירוק והריסה של מוצרי ,  בניהעבודות :הנדו�

  

, )מזיקגהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי� באבק (, לתקנות הבטיחות בעבודה) ב) (3( ב 2 לסעי" בהתא�

שהיא ועדה סטטוטורית שהוקמה ,  הטכנית לאבק מזיקהועדה להל� הנחיות, )התקנות,להל� (1984 , ד"התשמ

  . ולתלעבודה ע� מוצרי אסבסט צמנט ולסילוק הפס, התקנותמתוק" 

  
, הדבקה, ציפוי, בידוד, הסרה, פירוק, תיקו�,  לרבות עבודת אחזקה– " בניה באסבסטעבודת" מגדירות התקנות
  . בהרכב�אסבסטדרכי� ושבילי� המכילי� , צנרת, שינוע וסילוק פסולת של מבני�, הרכבה

  
וזאת בהתא� , צמנט,  ואסבסטאסבסט ע� מוצרי עבודה  מזיק לפני כל תחילתלאבק לפנות לועדה הטכנית יש

  ".הטכנית יבצע אד� עבודת בניה באסבסט אלא באישור הועדה לא" הקובע כי לתקנות )ה (29לסעי" 
  

צמנט במבני� ,פירוק והריסה של מוצרי אסבסט,  לעבודות בניהמזיק הנחיות הועדה הטכנית לאבק להל�
  :ולסילוק הפסולת

  

   מפקחמינוי .1
– עבודת אסבסט לביצועיש למנות איש מקצוע בעל היתר ,  בתקנות עבודות בנייה באסבסט לפי הגדרתהבכל

   : להל�המפורטותבהתא� לאחת הדרכי� , ) רשימהב"מצ(צמנט מטע� הועדה הטכנית 

  ;צמנט, אסבסטעבודות  בעל היתר לביצועקבל� העבודה על ידי ביצוע  .א

 בודות צועלביבעל היתר ,  העבודה על ידי קבל� בניי� רגיל ע� מפקח מורשה צמודביצוע  .ב
  . צמנט, אסבסט

  

   לאבק מזיקהטכנית תוכנית לאישור הועדה הגשת .2
 י" לטפסי� שנקבעו עא� האסבסט בהתעבודתהקבל� תכנית מפורטת לאישור /  להגיש באמצעות המפקח יש

  .הועדה
   

   האתרשילוט .3
  : בנוסחאזהרה לתח� את שטח אתר הפירוק ע� סרט בידוד ולהציב שלטי יש

  
  !! אסורה הכניסה

  ! ס ב ס טא  י ב יס   כ י למ ! ! כ נ ה ס
  !  מיצירת אבקהמנע

  ! סרט� ומחלות דרכי הנשימהסכנת
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   העובדי� הגנת .4
 מתגונני� מפני כיצד צמנט ,  תחילת העבודה יש להדרי� את העובדי� העוסקי� בפירוק לוחות אסבסט לפני

לפחות (פעמית ומסכת פני� מתאימה ,חדכל עובד חליפת מג� יש לספק ל. חשיפה לסיבי אסבסט בזמ� הפירוק
לפני תחילת העבודה על ). HEPA מסוג מסנ� או 3P פני� בעלת מסנ� אחד או שניי� בעל תכונות חצי מסיכת

   .רפואיותכל עובד לעבור ג� בדיקות 
גגות עשויי�  הבטיחותיות בדבר האמצעי� שיש לנקוט בזמ� פירוק� של להנחיות אלו ה� בנוס" הנחיות
  . צמנט– אסבסטלוחות 

  

   העבודהבאתר  סביבתיותבדיקות  .5
 RTM-1בשיטת ) אישית ובדיקת שטח(תעסוקתיות ,סביבתיות הראשו� של עבודת הפרוק יערכו בדיקות ביו�

 חשיפתמספר הבדיקות יקבע כ� שהבדיקות ייצגו את העבודה בהיבט של .  מעבדה מוסמכתבאמצעות
  .העובדי�

  
.  מעבדה מוסמכתבאמצעותRTM-2  לפי שיטתסביבתיתעבודת האסבסט יש לבצע באתר בדיקה  ביצוע בגמר

אישור .  של חשיפת הציבור לסיבי אסבסטבהיבטמספר הדגימות יקבע כ� שהבדיקות ייצגו את העבודה 
  . רק לאחר קבלת תוצאות הבדיקהינת�לכניסת הציבור לאתר בו בוצעה העבודה 

  . ומאווררי� ואטימת הפתחי�מפוחי�רסיבית תו� הפעלת  סגור תתבצע בדיקה אגבמבנה
הקירבה של , מורכבותה,  בהתא� למהות העבודההצור�יבוצעו במידת ,  נוספות במהל� העבודהבדיקות

  .האתר לאוכלוסייה ועוד
  

  הפסולת הלוחות ואיסו� פירוק .6
את הלוחות יש להסיר .  תחילת הפירוקלפני) דטרגנט( להרטיב את הלוחות במי� ותוספת חומר משטח יש

יש להניח את הלוחות על גבי . א� לא באמצעות מסור דיסק,  אות�המחברי�בשלמות על ידי חיתו� הברגי� 
דבר ,  ולהשלי� את הלוחות ארצהלשבור בשו� פני� ואופ� אי�) .  לפחותמ" מ0.15 (עבהמשטח פוליאתיל� 

  . אסבסטהעלול לגרו� לריסוק� וליצירת אבק 
את השאריות שהצטברו על .  יריעות פוליאתיל�של יש לעטו" את הלוחות בשכבה כפולה  גמר הפירוקע�

  . עבה המיועדות לכ�מפוליאתיל�הקרקע יש להכניס לשקיות כפולות 
   :EPA ,  הי" עכנדרש  אריזות הפסולת יש לסמ� באזהרה הבאהאת

  
  ! ס ב ס טא  י ב יס   כ י למ ! ! כ נ ה ס

  !  מיצירת אבקהמנע
  !ט� ומחלות דרכי הנשימה סרסכנת

  
המאושר לשימוש  , HEPA  מצויד במסנ�אבק אבק באתר הפירוק יש לשאוב באמצעות שואב שאריות

  .לעבודות אסבסט
  

   הפסולת והובלתה פינוי .7
יש לתא� את פינוי .  המשרד לאיכות הסביבהי"ע פסולת האסבסט יש לפנות לאתר פסולת המאושר את

  . הפסולת מראש ע� אתר הפסולת
 שדופנותיו הפנימיות מכוסות ביריעות סגורתעשה ברכב מיוחד ) הפסולת( הלוחות והשקיות הובלת

על הרכב מצדו .  לא יישאר ברכב ויגרו� לזיהומומהלוחותכדי שהאבק העלול להשתחרר , פוליאתיל� עבה
  :החיצוני יש להציב שלט בנוסח

  
  ! ס ב ס טא  י ב יס   כ י למ ! ! כ נ ה ס

  !  אבק מיצירתהמנע
  ! סרט� ומחלות דרכי הנשימהסכנת

  
  

 , יש להעביר לאתר מאושר לקבורת פסולת אסבסט שברכב הפסולת והלוחות לרבות יריעות הפוליאתיל� את
 על ידי השולח ביציאה אל אתר הפסולת ועל ידי מפעיל האתר ע� חתו�המטע� ילווה בשטר מטע� . צמנט

לוחות ' מס( הפסולת כמות ,מע� המשלוח,  וכתובת השולח המטע� ירשמו ש�בשטר. הגעתו לאתר הקבורה
יש לשטו" היטב את הרכב , לאחר פריקת מטע� הפסולת המכילה אסבסט מהרכב. התכולה ומהות) ושקיות

  . יציאתו מהאתרלפני
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   הפסולתקבורת .8
 .כות הסביבהגושית מאושר על ידי המשרד לאי/ בני�פסולת צמנט נית� לקבור באתר לסילוק , אסבסט פסולת

צמנט , פסולת אסבסטלהטמנת לקליטת פסולת אסבסט צמנט הוגדרו במסגרת תנאי� ברשיו� עסק התנאי�
לפריקת הפסולת ללא יצירת ,  באתרנפרדוכוללי� בי� היתר דרישות להטמנת פסולת האסבסט בתא שטח 

יות הפסולת ולדווח למשרד  רישו� מדוייק על כמולניהול, לביצוע בדיקות לנוכחות סיבי אסבסט באויר, אבק
  .בהתא� ועוד

  

   דוח מסכ�הגשת .9
 האסבסט הכולל בי� היתר תקציר המפרט את מהל� לעבודת הועדה הטכנית דוח מסכ� ר" להגיש ליויש

העתקי שטרי המטע� להטמנת ,  והשעות בה� המפקח נכח באתרהמועדי�, העבודה שהתבצעה לפי שלבי�
תוצאות המעבדה לבדיקות הסביבתיות ולבדיקות , אושר הפסולת המאתרהפסולת חתומות על ידי 

  .ותמונות שצולמו במהל� העבודה וע� סיומה, תעסוקתיות ,הסביבתיות
  

   מכירהאיסור  .10
  .ואי� להשתמש בה�)  קוד�מורכבי�שהיו (צמנט משומשי� , לסחור במוצרי אסבסטאי�

  

   מצומצ� בשטחצמנט � אסבסטעבודות .11
אי� צור� במינוי ,)  לוחות20 ,כ  , ר" מ50עד (צמנט ,צ� של לוחות אסבסט ויש צור� לפרק מספר מצומבמקרה

 הבעיה לש� קבלת הנחיותנו לפרוק לוחות תאוריש לפנות למשרדנו בכתב ע� ) . 1(מפקח ועריכת בדיקות
   .צמנט,האסבסט

  
  

�ת  לאיכות הסביבה או לאתר המשרד בכתובהמשרד נוספי� נית� לפנות אל יחידת האסבסט של לפרטי� 
sviva.gov.il.    

  
  
  

  ,בברכה
  

  או�,  ברתמר
   הטכנית הועדה ר"יו 
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  4'נספח ג
   אשבטיחותנספח 

   
  כללי    .א
   

אחריותו המלאה לנקוט בכל האמצעי� ,  בעבודההבטיחותהקבל� הוא האחראי הבלעדי על    .1א
  .  מנת למנוע פגיעה או נזקעלהנדרשי� ובכלל� אלו שיפורטו להל� 

 הקבל� יקבלו תדרו� בטיחות מקי" מאת הממונה על עובדי, התחלת העבודה בשטחלפני    .2א
 את עבודתו באתר לפני שיוודא כי כל צוותי הקבל�לא יתחיל . הבטיחות מטע� הקבל�
  . הבטיחותי ממונה "העבודה בשטח תודרכו ע

ת לאופי  בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימולהוסי"המזמי� שומר לעצמו את הזכות    .3א
  . המתבצעתהעבודה 

 מהוראות הוראה מילוי  להפסיק את עבודת הקבל� בכל מקרה של אימנהל וללמפקח  .4א
או /ו טענה תהיה כל לאולקבל� , המנהלאו מהוראות המפקח או מהוראות /נספח זה ו

   . במקרה של הפסקת עבודה כאמורמזמי�תביעה נגד ה
  
   

   כלליות בטיחות הוראות    .ב
   
פסולת וחומרי� היוצרי� מפגעי� ,  נקי מחלקי ציודיהיההקבל� יקפיד כי אתר העבודה    .2ב

  .  פינויי� מהמקו� מייד בסיו� העבודהיוודאבטיחותיי� וגיהותיי� ובכל מקרה 
 אישור בכתב ומראש המפקח וממונה הבטיחות מטע� ללאאי� להבעיר אש באתר העבודה    .6ב

  . הקבל�
י� שיגרמו מהבערת אש זו או מעבודות אחרות יחולו על  האחריות לנזקמקרה בכל

  . הקבל�
דליקי� יש לקבל לכ� /רעילי�/ בחומרי� מסוכני� להשתמשא� למטרת ביצוע העבודה יש    .7ב

  .  של הקבל� והמפקחשלאישור בכתב מאת ממונה הבטיחות 
   

    העבודהביצוע בטיחות בעת הוראות     .ג
   

 יקבע קרוב ככל האפשר למקו� בו מצויי� ברזי שריפה העבודהע המקו� המיועד לביצו    .1ג
או ציוד /על הקבל� לדאוג לכבאית ו,  מברזי שריפהמרוחקא� מקו� העבודה . תקיני�

כמו כ� ,  כיבוי תיקני אחר בצמוד לשטח העבודהציודאו כל , רכבתי מתאי� לכיבוי
  .  בו מתבצעת העבודהלמקו�יפרוס זרנוקי מי� עד /הקבל� יניח

  . ריתו� וחיתו� בברנר או בדיסק יחשבו כעבודות באשעבודות ג�   
 לפחות'  מ25 וכל חומר דליק אחר מ� המקו� ברדיוס הצמחייההקבל� המבצע יפנה את כל     .2ג 

טר� התחלת העבודה יש לוודא כי השטח ,  יו�מידי .מהמקו� בו מבצעת עבודה באש
 יש להרטיב היטב את הקרקע בקרבת �כאחר , נקי מקוצי� וחומרי� דליקי� אחרי�

  . מקו� העבודה באש
אי� .  מחוברי� כל הזמ� לברז השריפה או לכבאיתהזרנוקי�יהיו , במהל� העבודה באש    .4ג

  .  מי�הפסקתלבצע כל עבודות באש א� יש 
 בו מתבצע מהמקו�' מ 7חיתו� יהיה מרוחק לפחות /לריתו�מיקו� גלילי הגז המשמשי�     .5ג

  . לוהטי�ומוג� מפני גיצי� , �החיתו
אשר יותקנו בקרבת מקו� העבודה באש למנוע  , מבודדי�ומגיני�הקבל� ישתמש במגני פח     .6ג

  . גיצי�התחממות ופיזור 
  .  לוהטי� ללא השגחהמתכתאי� להשאיר במקו� חלקי     .7ג
  .  החלקי� הלוהטי� אתבסיו� עבודות באש יש לצנ�     .8ג
 ינסה הקבל� לאתר את מוקד האש ולכבותו ובמקביל שריפהכדי העבודה פורצת א� תו�     .9ג

  .באזורלמכבי האש  יודיע על כ� מייד
 העבודה ממקו� מטר 20 ברדיוס של, האביזרי� והמתקני�,  יבצע הגנה על הציודקבל�ה   .10ג

  : ההגנה תבוצע באמצעות .גלויהבאש 
  ). ג" ק3( אש כיבוי מטפי 3   )1
  . י� ידניי� אחרי�אמצע   )2
  .ראשונה עזרה מערכות 2        )3

   
יחזיק הקבל� במקו� העבודה לפחות שני ,  לעובדי� העוסקי� בעבודה באש גלויהבנוס"  .11ג

, כי בזמ� העבודה,  נוספי� המיומני� בעבודות כיבוי אש בנושאי בטיחות ויוודאעובדי�
   .ובכמות המתאימי� בסוג, " ברשות עובדי� אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקיימצא
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,  שעות לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה48  יודיע למפקח ויתא� עמו לפחותהקבל� .12ג 
) א� המפקח קבע כ� בהודעה לקבל� (המנהל למלא אחר הוראות המפקח או ומתחייב

   .אחר הנוגע לעבודות  ומש� הביצוע של העבודות ולגבי כל עניי�זמ�לגבי 
   
  גרוטאות נויפי    .ד
   

  .  המקו� רק לאחר שהתקררומ�גרוטאות חלקי המתכת יפונו    .1ד
   
  עבודה סיו�    .ה
   

  .  יוודא הקבל� כי אי� חשש לפריצת אשהעבודהמידי יו� לפני עזיבת מקו�    .1ה
  .  בו בוצעה עבודת באשבאזורהיטב את השטח  הקבל� יצנ�   .2ה
  .סגרונהקבל� יוודא כי ברזי שריפה    .3ה
  .  המשמשי� לחיתו� וריתו� ממקו� העבודההגזהקבל� יפנה מידי יו� גלילי    .4ה
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  5'נספח ג

   וגהות בעבודהבטיחות נספח
  

    וגהות בעבודהבטיחות .1

 עובדיו הנמצאי� בשטח לצוות,  הרשויות הרלוונטיותי"המוסמ� ע,  ימנה ממונה בטיחותהקבל� .1.1
לה אחראי הקבל� ,  ממנהחלקצעת העבודה או כל או בבית מלאכה שבו מתב/אתר העבודות ו

  הבטיחות יהיה לשמש כמנהל הבטיחותממונהתפקידו של ").  העבודהאתר: "להל� בסעי" זה(
באתר , מטעמואו עובדי כל קבל� משנה ,  בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבל�ולטפל

  "). הבטיחותממונה: "להל�(העבודה 

ובתקנות ,  כל כללי הבטיחות המעוגני� בחוקי�י"עפ ינהגו  וממונה הבטיחות מטעמוהקבל�
; 1954חוק ארגו� הפיקוח על העבודה : כגו�,  בישראלוהנהוגי�הבטיחות בעבודה הידועי� 

עבודה ;; תקנות ציוד מג� אישי; תקנות העגורני�; תקנות הבניה; 1970פקודת הבטיחות בעבודה 
  . ברעש ועודעבודה; במקו� מוק"

 אג" הפיקוח על העבודה על התאמתו לניהול אישורמנהל עבודה מוסמ� ויקבל את  ימנה הקבל�
  . באתר במש� כל זמ� בו מתבצעות עבודות באתרישההמנהל העבודה , עבודות נשוא המכרז 

בנוס" . הבטיחות את ביצוע הנהלי� והוראות ויוודא הקבל�ממונה הבטיחות יפקח על עובדי  .1.2
 וגהות עובדי לבטיחותקו� ליקויי� ושיפורי� בכל הקשור יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתי

  .הקבל�

 הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לש� ביצוע ציודהקבל� יהיה אחראי לספק את כל  .1.3
 אביזרי ,יספק הקבל� , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.  חוקכל י"או כפי שנדרש עפ, עבודתו
, כובעי מג�, מגפיי� ע� כיפת מג� ,נעליי�, ביגוד,  מג� לעובדי�ציוד, כלי בטיחות, בטיחות

 ממונה הבטיחות לש� שמירה על י"או שיומל% ע/ ציוד אחר בנוס" הדרוש ווכל, אוזניות מג�
  . הקבל� בעבודהעובדיבטיחות 

 מוסמ� וקבלת אישורי� במועדי� הקבועי� בחוק עבור ציוד בודק י"הקבל� ידאג לבדיקה ע .1.4
, ציוד ואביזריו, מתקני הרמה, דודי קיטור, קולטי�, מיכלי�, מדחסי�: כולל, שבשימושו

בדיקת רציפות הארקה , הארקת מבני�, דיפו� חפירות, תמיכות, פיגומי�, סולמות, עגורני�
 י"וכל ציוד אחר או נוס" שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע, וקבועלציוד נייד 

  . מוסמ�בודק

ימנה אד� שעבר הכשרה על , כולל ציוד לפינוי נפגעי�, לעובדיוונה הקבל� יספק ציוד עזרה ראש .1.5
 לפינוי נפגעי� שישמשויקציב רכב ,  עזרה ראשונה באתר העבודהלהגשת ידי רשות הסמכה

  .או בית חולי� בשעת חירו�, למתק� רפואי

אזהרה ,כולל הצבת ציוד מג�,  שבאחריותו באתר העבודההשטחישלט ויגדר את , הקבל� יסמ� .1.6
הגידור יקי" את , סימו� דרכי גישה ומילוט, גשרי מעבר, זוהרוני�, מחסומי�: כגו�,  כל די�י"פע

הגדר תהייה עשויה לכל הפחות על ידי רשת ,  מטר לפחות 1.2 ויהיה בגובה של העבודהכל מתח� 
וכ� .  שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכההכוללתאזור העבודה יסומ� בצורה בולטת ,  מתכת
 ממונה הבטיחות של הקבל� או י"או יומל% ע/ ושיידרשיוד או אביזרי בטיחות אחרי� כפי כל צ

  .המפקח

 ושילוטתחס� הגישה על ידי מחסומי כביש ,  המחייבות חציית כבישי� ודרכי גישה בעבודות
 , אפשריתשילוט הכוונה יוצב בצומת הקודמת לאזור העבודה על מנת להפנות תנועה , תקני

 כנהוג סימו� נשארת חסומה בסיו� יו� העבודה על הקבל� להציב תאורה ופנסי במידה והדר�
 בלוחות החפירהלאחר כיסוי החצייה וטר� סלילתה מחדש על הקבל� לכסות את , בדרכי� 

  .מתכת אשר יאפשרו תנועה של רכב בצורה בטוחה
 העבודהות  לעיל אזור העבודה יגודר בהתא� לתוכנית הבטיחות בהתא� לשלבילאמור בהמש�  

 בתוכנית מהמסומ�לא יחלו בעבודות באזורי� הנמצאי� בשלב שונה ,  שתוגדר על ידי המפקח כפי
  . חדשה מאת המפקח תוכניתללא תאו� וקבלת 

עגורני� מלגזות או , כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, הסמוכהנהיגה באתר העבודה ובסביבתו  .1.7
ידאג , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. מדינת ישראל חוקי התעבורה של י"עפכל ציוד אחר תעשה 

, מאותתי� לעגורני�: כגו�,  תעשה בעזרת כוח אד� נלווהל" הפעלת הציוד הנכיהקבל� לכ� 
 עימ� אנשי� שהוסמכו והוכשרו לכ� ונושאי� י"וכל זאת ע',  רכב כבד לאחור וכדמכווני

  .רישיונות הסמכה תקפי� בהתא�
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 הנהלי� המחייבי� באתר י"או מסוכני� מכל הסוגי� עפ, קי�דליהקבל� יוודא אחסו� חומרי�  .1.8
כמו כ� ידאג הקבל� להצבת ציוד .  סוגיה� וקבוצות סיכו�י" והפרדת� עפסימונ�כולל , העבודה

 תותרובקרבת חומרי� דליקי� או מסוכני� בפרט בכל מקרה לא ,  אש באתר העבודה בכללכיבוי
  .ליקי� לתו� החלל המוק"הכנסת מכלי גז מכל סוג שהוא או חומרי� ד

רעיל , או כל חומר אחר המוגדר כמסוכ�, לאתר העבודה, לעיל) 8 (ק"בסכאמור , הכנסת חומרי� .1.9
  . לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של הקבל�תעשהאו נפי% 

ות לרב,  והוראות מכבי האשהדי� י" כיבוי אש כנדרש עפציוד העבודההקבל� יחזיק בצמוד לאזור  .1.10
 תקופתית ושנתית וקבלת רישיו� בדיקהכולל , מטפי� שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינות�

  .מאת מכבי האש

ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות ,  שלוהבטיחותבאמצעות ממונה , הקבל� .1.11
� את יחתי� הקבל, כמו כ�. לעיל וטיפול בו) 10 (ק" אש כאמור בסכיבויבעבודה ובשימוש בציוד 

וכ� את החובה המוטלת עליה� להשתמש ,  שה� קבלו והבינו את הנאמר בהדרכהכ�עובדיו על 
  . ההדרכה תינת� בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאות� עובדי�אישיבציוד מג� 

יהיה בתיאו� ע� , או כל ציוד המוצב למש� זמ� ממוש�, עזרמתקני , מיקו� מבני� זמניי� .1.12
  .וכ� באישור ממונה הבטיחות של הקבל�, ר�ובאישוהרשויות הרלוונטיות 

מתקני מי שתייה ורחצה , שירותי�, רווחה,  שטח מנוחההעבודההקבל� יכי� לעובדיו באתר  .1.13
או על פי הסכ� /או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדי� ו/ בכל די� ושנדרשכפי , ומתקני� נוספי�
  .ל" ידאג לאחזקת� התקינה של המתקני� הנוכ�, ההתקשרות עימו

 שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר לעובדיויפרס� הוראות מתאימות , הקבל� .1.14
, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, מוסמ�חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי 

  .לרבות חוק החשמל,  כל די�י" לנדרש עפבהתא�והכול , או לצור� כניסה למתק� חשמל

גישה לאתר לצור� , או מי שהוסמ� על ידו/ע� המזמי� ו, מראשמי� מספר י, על הקבל� לתא� .1.15
  .ביצוע העבודה

או ע� קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות שלו ,  ע� גילויומידהקבל� יסלק כל מפגע בטיחותי  .1.16
  . המזמי�מטע�או מכל אד� המוסמ� לכ� 

, ו כמעט תאונהא, תאונה, על כל אירוע מסוכ�,  שלוהבטיחותבאמצעות ממונה , הקבל� ידווח .1.17
המש� או עצירת , תדרו�, ויפעל לש� מת� הנחיות בטיפול, המזמי�באופ� מיידי למפקח מטע� 

 ברור תאונה והפעולות ח" של הקבל� יעביר מיידית למזמי� דוהבטיחותממונה . 'העבודה וכו
  . הסיכו� או הגורמי� לתאונה או המקרה המסוכ�המש�שננקטו למניעת 

 ימי 3 , ולא יאוחר מ, ידווח למשרד העבודה באופ� מיידי,  שלוהבטיחותה באמצעות ממונ, הקבל� .1.18
  .ויעביר עותק למזמי�, בטופס מתאי�,  של תאונת עבודההתרחשותעל כל , עבודה

האביזרי� והציוד , יוודא את תקינות כלי העבודה,  שלוהבטיחותבאמצעות ממונה , הקבל� .1.19
   של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצור�וידאג להחלפתו, עובדיוהנלווה אשר משמשי� את 

 התוכנית . באמצעות ממונה הבטיחות יכי� תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודותהקבל�
  . עבודה לשגרה וחירו� ונהליתרחישי� , תכלול לכל הפחות סקר סיכוני� 

תית או בכל הקשור לרפואה תעסוק, במידת הצור�,  לעובדי�רפואיותאחריות לביצוע בדיקות  .1.20
 אשר יצייד� תעסוקתי בדיקה רפואית אצל רופא יעברו  העובדי�כל. תחול על הקבל� בלבד

   .המכרזבפנקס בריאות ואישור על כשירות� לעבוד בעבודות תשתית כנשוא 

  . להוראות הרופא התעסוקתיבהתא� העובדי� יחוסנו כנגד מחלות מידבקות הכול כל
  

לא יבוצעו ללא ,  קשי� או התחברות למתקני� פעילי� אוירמזגעבודות בשעות הלילה או בתנאי  .1.21
כאשר במהל� ביצוע העבודות נדרשת ,  המפקח מטע� המזמי�מאתתיאו� מוקד� וקבלת אישור 
  . של הקבל�הבטיחותנוכחותו השוטפת של ממונה 

אחראי למת� הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי ,  הבטיחות שלוממונהבאמצעות , הקבל� .1.22
. כולל סיכוני� נלווי� הקיימי� באתר העבודה,  לאתר העבודה וסביבתוהקשורי�גהות בטיחות ו

 עבודות  בדבר הסיכוני� בעבודה ובדגש עלמוסמ� ידי מדרי� בטיחות על  יודרכוהעובדי�כל 
  . . ובקרבת ציוד כבדתשתית

  . יועסקו באתר בני נוער וילדי� לא
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אשר נעשית ,  עבודה המתבצעת באתר העבודהיפסיק כל,  שלוהבטיחותבאמצעות ממונה , הקבל� .1.23
ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלי� המפורטי� , ונוהלי הבטיחות, תקנות, בניגוד לחוקי�

או המהווה מכשול לקיו� בטיחות וגהות באתר ,  נוהל אחר שלא הוזכר לעילכלאו , בחוזה זה
 לכ�או מי שהוסמ� /המזמי� ו, ילמבלי לגרוע מכלליות האמור לע.  הנדרש על פי די�י"עפהעבודה 
 הבטיחות המבוצעת בניגוד להוראות ל"יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ, על ידו
  . הקבל�י"וזאת במקרי� בה� העבודה לא הופסקה ע, והגהות

או שתינת� /או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/ הבטיחות והגהות ובתחו�מובהר בזאת כי שו� דרישה  .1.24
לא תטיל אחריות כלשהי על המזמי� ולא ,  המזמי� או מי מטעמוידיבל� על מפע� לפע� לק

אלא , או על פי כל די� לבטיחות עובדיו באתר העבודה/ החוזה ופ" עמאחריותו הקבל� תתפטור א
  .או נוהג בטיחות/ כל חובה המוטלת עליו על פי די� ועלתוסי" 

  

   ראשונהעזרה שירותי .2

 של לפחות אחד מעובדיו.  של עזרה ראשונהציוד, � לשימוש מידי ימציא ויחזיק במצב המתאיהקבל�
  . בהומנוסה  והחייאהראשונההקבל� בכל משמרת יהיה מוסמ� למת� עזרה 

  : יכלול לכל הפחות הציוד  
    ראשונהעזרה ערכת        
   אלונקה        

  

  גישה זכות .3

 תדיר זכות כניסה ופ�באתהא ,  המזמי� או המהנדסי"למפקח ולכל אד� אחר שהורשה לכ� ע, למהנדס
,  כלשה� לביצוע העבודותוחפצי�, מכונות, או לכל מקו� שממנו מובאי� חומרי�, לאתר העבודות

  .והקבל� חייב להבטיח לה� זכות גישה חופשית זו
  

   ותאורה חשמל .4

 תאיר את אשר הצור� ובמקרה של עבודות בשעת החשיכה יתקי� הקבל� מערכת תאורה במידת .4.1
  .ארגנות אזורי העבודה וההת

  . כלי העבודה החשמליי� המטלטלי� יהיו בעלי בידוד כפולכל .4.2

  , של צור� בביצוע עבודה חמה ינקטו צעדי� לרבות יצירת אווירה לא נפיצה במקרה .4.3

 עבודה חמה על ביצועטר� , )פסולת או חומרי� אחרי�, קוצי�( או מיגו� חומרי� דליקי� סילוק .4.4
  . יירש� ביומ� העבודהאישור זה, הקבל� לקבל אישור מאת המפקח

  

  : הרמה ציוד הפעלת .5

  . ומכונות הרמה בציוד צור� בשימוש יהיה  הכנסת והוצאת ציוד או חומרי�לצור� .5.1

  . תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדי� ההפעלה .5.2

  . תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת לעומסלא .5.3

  
  : מוק� וחפירותלחלל כניסה .6

  .מוק" טר� קבלת נספח ייעודי ואישור בכתב מאת המפקח תתבצענה עבודות בחלל לא
  

  : חפירה עבודות .7

  .406 חפירה ודיפו� תתבצענה על פי דרישות מפרט מכו� התקני� מספר עבודות .7.1

 של הבטיחותובתאו� ע� ממונה ) מטע� הקבל�( הדיפו� והחפירה תקבע על ידי מהנדס שיטת .7.2
  .הקבל�

  .ההגנה מתאימות ובטוחות  הכניסה יאמת המהנדס כי תנאי ושיטות טר� .7.3

 קיימות ביצוע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הלי� תאו� וסימו� של תשתיות טר� .7.4
 לכבלי� איתורבדיקות גישוש על ידי אמצעי , מידע מהלקוח , יש להיעזר בשרטוטי� , וחוצות 

  .וצנרת תת קרקעיי� ואימות מול הסימו� בתוכניות
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 אזור בקרבתימות לתשתית קיימת יבוצע סימו� על ידי דגלוני�  מקו� בו יש חשש או אבכל .7.5
 סימו� המצאות מטר מהתווי על מנת לוודא 10החפירה וכ� באותו תוואי במרחק של לפחות 
  .חלופי למקרה של פגיעה בסימו� בקרבת החפירה

  . לכסות את הסימוני� או להעביר�אי� .7.6

  .ת קרקעית במקו�  מקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית תבכל .7.7

 ידי על עבודה במקו� בו קיי� חשש לתשתית החפירה תעשה בזהירות מרבית ובעת הצור� בעת .7.8
 מכל תשתיתזיהוי של תשתית מחייב עבודה ידנית עד לחשיפה מלאה של אותה , חפירה ידנית

  .עבר

 ידי עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור במקו� אשר יאושר על הערמת .7.9
  .מפקחה

 מי קולחי� מצנרת או או מי תהו�,  אמצעי ניקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גש� יוסדרו .7.10
  .גובי� באתר

 גשמי� או שלבמקרי� ,  לפחות בדיקה יומית של יציבות החפירות והדיפו� על ידי מהנדס תיער� .7.11
  .העבודהחדירת מי� או כל שינוי מהותי תתבצע בדיקת מהנדס כאמור לעיל טר� חידוש 

 שיאפשרמיקו� הסולמות יהיה כ� ,  חפירה יוצב סול� תקני לעליה וירידה אל החפירה בכל .7.12
  .מילוט מהיר מאזור העבודה אל פני השטח 

 
 

  :עבודות באתר  / לקבלני� בממשק עבודה .8

 בתקנות לנדרש בהתא�"  ראשיקבל�" המסומ� בתוכנית הבטיחות הקבל� הזוכה הנו באזור .8.1
  .בנייה הנדסיתהבטיחות בעבודות בנייה ו

 סיו�הקבל� יאפשר את ,  מתוכננת עבודה המשיקה לעבודות חפירה של קבל� אחר כאשר .8.2
  .העבודות של הקבל� החופר ורק לאחר מכ� יתיר לעובדיו לפעול במקו�

 או לאזורי� הקבל� לוודא כי עובדיו ומי שמועסק מטעמו יישארו באזור העבודות ולא יכנסו על .8.3
  .וואי עבודתומתקני� אשר אינ� בתו� ת

  
  .)פנקס כללי( ישמרו באתר מה� אישורי המהנדס וממונה הבטיחות יינתנו בכתב אשר העתק כל
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  'נספח ד
  

  עבודות היצועבל �זמני לוח
  
  
  .לחוזה .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהלוח הזמני� יצור� במועדי� הקבועי� בסעי�   *
  
  



, 142  
  

 142

  'נספח ה

  ודהבעת תחל צו החנוס
  
  
  
  ________ :תארי)              דובכל

___________________  
__________________  

  
  ,. נ. א. ג
  

  עבודות היצועבל ודהבעהתחלת  צו  :הנדו�
   ________�מיו חוזה

  
  .גדי יעביר נוסח קבוע של אחוזות חו"

  
  . _________עבודות ביו� הביצוע בבקשי� להתחילתמ הנכ�  .1

בודות עהוע צבי. עילל 1עי" סב נקוב הרי�אהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד  .2

דהיינו , ספחיונו וזהחב כאמור, בודותעה צועיב ילתחת מועד מדשי�וח) 8( שמונה ו� תיסתיי�

  ._________ביו� 

  .ספחיונוה וזחהפי  ות עלעבוד היצועבב החהצל כ� לחלי�אמ הרינו  .3

  

  
  
  

  ,ד רבובכב
  
  

  .מ"בע אחוזות חו�
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  'נספח ו

  הלמשהה דתעוח תסונ
  גדי יבדוק א� קיי� באחוזות נוסח אחיד

  
  דובכל

________________  
________________  

  )"הקבל�": �להל(
  
  ,.נ.א.ג

  
  למההש תעודת: הנדו�

  
, הוזחה פיל ע מנהלכ מכותי סובתוק") "החוזה": �ללה( _____, ביניכ� מיו� לינונבי� נחת רשאה וזהח פי על
  .ות הושלמודוכי העב שראמ ינירה
  
 אמור כהדהעבו ת אתיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הז� לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ
 צוי� בנספחמכ, ביעות רצונישל �לטר� הוש אשר, דותועב ברט פו אחלק ל כומכי תשלי, בפני �תתחייבהש אחרלו
  .וה זעודתל ב"צמה
  
  
  

  ,רב בכבוד
  
  

_______________  
  מנהל
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  'נספח ז

  יצועהבת בוער נוסח
  

  
       תארי)                    לכבוד

  מ"בע אחוזות חו�
  ,.נ.א.ג
  
  

 ל שסכו� עד לס� ל כלוקילס, רזחו תילב אופ� ביכ�פכל אתזב י�בער הננו  .1

, )"בותרהע סכו�": ל�הל (מ"על מכול) שקלי� חדשי�___________ (ח"ש__________

 חוזה מיו�  ע�רבקש) "הקבל�": להל�(___________מאת  �כ ליעגי להעשוו א יעגמה

  .מ"בע אחוזות חו" של______ ' מכרז מסבמסגרת , _______

 בותרסכו� הע את, שתכ�ידר לתבק ועדממ �יעסק ימי השתו� חמי, �לכ� נשל אנו  .2

או � תכשאת דרי ססבל יכ�לעה שיהי ילמב, תאוז ל�הל 3 סעי" בפורטמכ מדהצה פרשי הצירו"ב

 פיל ע של�נש כולל הסכו�הש נאיתב, �להקב תאמ מוראה כו�סהק סילות א ילהחתש רודל

  .ל�הל 3 נקובי� בסעי" הצמדההה פרשי הצירו" בבותרלה על סכו� העעי לא, נו זותבורע

 בנייה המותותש דדמל מדהצה פרשי התוספת בבותרכו� הע סאת� לכ� נשל אנו  .3

אשר פורס� ביו� _______ ת שנ________ הינו מדד חודש סיהבסד מד אשרכ, �מגוריל

_________.  

 די ילעת על רס� מעתפהמת, י�מגור ליהבני הותמתשו דדמ משמעו, "מגורי� לבנייה הותמתשו מדד"
 ו" או געל ידי �סורפי � אא", דמד ותואלל וכ, שראליב לכלי כולמחקר קהירכזית לסטטיסטמה הכלשה
  .יבוא �א, קומומב ואבשי י� רשמימגור לבנייה לותמשוכל מדד ת, כ�ר ואחי לתשוסד מממ

 ועד ___________ �יארתל עדה ז תוערב תב כתארי� מוקפהתבר תישאו ז ערבות  .4

  .לבכל

 תבתוכה פי יפנו עלנלס כתב בימסרהלה צריכ,  זוערבות כוח משלו�תלה דריש כל  .5

� וי עדזה  ני"סל הגיע לצריכהו _______________________________________, רשומהה

  ._______השעב_____ 

  .הלהסב ו אעברההל נתתינה ני אה זבתכ פי על נותהתחייבו  .6

    
  

  ,רב בכבוד                  
        : בנק                  

       : סני�
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  'נספח ח
  חריותאל ותערב נוסח

  
  
  

       תארי)                    לכבוד
  מ"אחוזות חו� בע

  ,.נ.א.ג
  

 ל שסכו� עד לס� ל כלוקילס, רזחו תילב אופ� ביכ�פכל אתזב י�בער הננו  .1

, )"בותרהע סכו�": ל�הל(, מ"על מ כול)שקלי� חדשי�___________ (ח"ש__________

חוזה מיו� ע�  בקשר) "הקבל�": להל�(____________ מאת �כל יעגעשוי להו א המגיע

   .מ"בע ל אחוזות חו"ש' ______ מס מכרזבמסגרת ______ 

 בותרסכו� הע את, שתכ�ידר לתבק ועדממ �יעסק ימי השתו� חמי, �לכ� נשל אנו  .2

 כ� אותאת דריש ססבל יכ�לע יההשי ילמב, תאוזל� ה ל3 סעי" בפורטמכ מדהצה פרשי הצירו"ב

 פיל ע של�נש כולל הסכו�הש איבתנ, בל�הק תאמ מוראה כו�סהק סילות א ילהחתש לדרו

  .ל�הל 3 סעי"נקובי� ב הצמדההה פרשי הצירו" בבותרלה על סכו� העעי לא, נו זותבורע

 בנייה המותותש דדמל מדהצה פרשי התוספת בבותרכו� הע סאת� לכ� נשל אנו  .3

רס� פתהש _______ תשנ________ ש חודד מד נויה סיהבסד מד כאשר, מגורי�ל

  ._________________ביו�

 די ילעת על רס� מעתפהמת, מגורי� לבנייה הותמתשו דדמ משמעו, "מגורי� לבנייה הותמתשו מדד"
 ו" או גידי ל ע�סורפי א� א", דמד ותאו וללכ, שראליב לכלי כולמחקר קהטירכזית לסטטיסמה הכלשה
  .יבוא �א, קומומב ואבשי מיגורי� רשמ לבנייה לתומוש תדד מכל, וכ� חר אלתישוסד מממ

 ועד ___________ �יארתל עדה ז תוערב תב כתארי� מוקפהתבר תישאו ז ערבות  .4

  .לבכל

 תבתוכה פי יפנו עלנלס כתב בימסרהלה צריכ, וז ותבער כוח משלו�תלה דריש כל  .5

 �וי עדה ז ני"סל הגיע לכהצריו _______________________________________, ומהרשה

  ._______השעב_____ 

  .הלהסב ו אעברההל נתתינה ני אה זבתכ פי על נותהתחייבו  .6

    
  

  ,רב בכבוד                  
        : בנק

        : סני�
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  'נספח ט
  יעותבת טוליב רתהצה נוסח

  
  

  _______: תארי)                  לכבוד
  מ"אחוזות חו� בע

  ,.נ.א.ג
  

  עותיהעדר תבעל  הצהרה  :הנדו�
  

 בודותעה ועצבי רועב ופי סשבו�חכ) שי�ד� חיקלש_____________ (ח"ש___________ל ש ו� הסכקבלת ע�
  :כי� ודיעכהל רינוה, ביניכ� ונינויב וזהחל בהתא�") הפרויקט": �ללה(

ו א להמנה, כלפי מי מכ� ו איכ�פכלספות נו או/ות וראח או/ ותויפס כתוביע תלנו כל אי�  .1

  .זר ע� המכרשבק או/ו פרויקטהע ע� ביצו שרקב מ�עיג מטצנ כל

  .וזהחבע בוקה פי חריות עלאות הבער ב"מצ  .2

 על ונינויבה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי ל"נה �וכהס לתקבד במוע רי� כיימצה אנו  .3

 מ�עמט גינצ כללוח קפלמ או/ו פרויקטהל הנלמ או/ול הנלמו רנסידע שמ מכל יכו  המכרזיסמכ מפי

  .�דויקימו י�אמל הינו, שנומהשת ומרי� בה�חה גיווס �בטי, רמת�, בודותעהע ע� ביצו שרקב

ת יבויהתח לכמ עולגר ידכ קבלתשלו� שנבו הלנהמ ידי בותבקבל, בנו זהתמכ בי� אכילנו  ידוע

  .כרזמהי מכסמי על פ או/ ונינויבה וזחה י פלנו על שיש

  
________________  

  תארי)  
  ,רב בכבוד

  
_________________________  

  )ותמתחו ימהחת(� לבקה
  
  :רושיא

 כיסממוה וזחה פי,על ותחויבומל התא� בריותחא בותרע בל�קה יאצהמ__________ ביו�  י כי�מאשר אנו
  .מכרזה
  

________________  
  __________________________                תארי)  

  פרויקטה מנהל
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  1' נספח י
  

1
  .תמצית ביטוחי המזמי� : הנדו�

  
  .מ"חברה לביטוח בע______   :   המבטח 

  _____________________   :  'פוליסה מס
  __________  עד יו�  __________  מיו�  :  תקופת הביטוח

  .או קבלני משנה/או קבלני� ו/מ ו"אחוזות החו" בע  :  ח ש� המבוט
  ._________________________________________________  :  תיאור הפרויקט
  ._________________________________________________  :  תקופת הביצוע
  ._________________________________________________  :  שווי הפרויקט

  ___________________  :   פוליסהתנאי ה
  :תמצית הכיסוי הביטוחי 

  הכיסוי הביטוחי  הרכוש' פרק א
  .לא בתוק"  או בשימוש הקבל�/ציוד בבעלות ו

  .או בשימוש הקבל�/למעט ציוד בבעלות ו, בתוק"  או גניבה/פריצה ו
  . חודשי�24  תחזוקה מורחבת לכל פרויקט

  .בתוק"  למעט טרורפרעות ושביתות 
  .בתוק"  י טבענזק

  .בתוק"  סיכוני רעידת אדמה

 
        הרכוש' פרק א

הרחבות על בסיס נזק ראשו� 
  למקרה ובמצטבר

  מטבע  מקסימו� לפרויקט   משווי העבודות%

  $      פינוי הריסות
  $      העברה יבשתית

  $      ט אדריכלי� ומומחי�"שכ
  $      רכוש עליו עובדי�, רכוש סמו�

דה עבו, נזק ישיר מתכנו� לקוי
  חומרי� לקויי�, לקויה

    $  

  
      צד שלישי' פרק ב

  מטבע  גבול האחריות  הכיסוי הביטוחי
  $    גבול האחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הפרויקט

       משווי הפרויקט10גבול האחריות לא יהיה יותר מפי 
      הרחבות כלולות בגבול האחריות למקרה ובמצטבר

  $    רעד והחלשות משע�
      ות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיכיסוי לתביע

  
  

      חבות מעבידי�' פרק ג
  מטבע  גבול האחריות  הכיסוי הביטוחי

  $    גבול האחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הפרויקט
  
 

  ההשתתפות העצמית
  מכסימו�  מינימו�  %  ,שיעור מ   פרק א

        שווי העבודות בפועל  רעידת אדמה
        הנזק, לעבודות בניה  נזקי טבע
        הנזק, לעבודות תשתית  נזקי טבע

        הנזק  גניבה/פריצה
        הנזק  נזק עקי"
        הנזק  נזק ישיר

        הנזק  רכוש סמו�
        סכו� קבוע  כל נזק אחר

                                                
1
   על ידי החברה המבטחתייחת� ויאושר 
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        ,שיעור מ   פרק ב
        סכו� קבוע  לתובע ולמקרה

        סכו� קבוע  ל"תביעות שיבוב מל
        מהנזק  רעד והחלשות משע�

        מהנזק  יי�כבלי� תת קרקע
        ,שיעור מ   פרק ג

        סכו� קבוע  לתובע ולמקרה
  

  :הגבלות 
  . יש לקיי� את האמור בכל ביצוע עבודות בחו�–ב נוהל מיוחד לביצוע עבודות בחו� "מצ

  .האמור לעיל בכפו� לתנאי הפוליסות וחריגיה�
  

__________________            __________________  
  תארי)                חותמת וחתימת המבטח
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  2' נספח י
  אישור עריכת ביטוחי הקבל�

  
  לכבוד

  מ"אחוזות החו" בע
  )"החברה":להל� (

  ) "העבודות":להל� (אישור על קיו� ביטוחי� : הנדו� 
  14/09' על פי חוזה מס

  
את הביטוחי� בקשר ע� העבודות , )"הקבל�":להל� (__________________  הרינו מאשרי� שערכנו על ש�

  :כמפורט להל� שבנדו� 
  .ביטוח רכוש  .1

  __________________  :  'פוליסה מס   

  __________ עד ליו�  __________  :  בתוק" מיו�  

כלי עבודה ולכל רכוש , לציוד המשמש את הקבל� לעבודתו, או נזק למבני� ארעיי�/ביטוח כנגד אובד� ו
ביטוח זה . פרד מהעבודות המבוטחותהמהווה חלק נ, וציוד אחר המשמש לביצוע העבודות על פי חוזה זה

מכשירי הרמה וכ� ביטוח סיכוני , עגורני�, ביטוח כל הסיכוני� למנופי�, יכלול בי� היתר וללא כל הגבלה
ציוד שהובא לאתר , פריצה ושוד של כלי עבודה, גניבה, רעידת אדמה, אש מורחב לרבות כיסוי לנזקי טבע

שירותי� , משרדי הקבל� ותכולת�, לרבות מבני� ארעיי�, קטואינו מהווה חלק מסכו� הביטוח של הפרוי
  .'פיקוח וכו, משרדי תכנו�, זמניי�

  ביטוח צד שלישי  .2

  __________________  :  'פוליסה מס   

  __________ עד ליו�  __________  :  בתוק" מיו�  

ו במש� תקופת הביטוח או נזק לרכוש שייגרמ/חבות הקבל� על פי די� כלפי צד שלישי בגי� פגיעה גופנית ו
או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע העבודות נשוא /או כלי� הנדסיי� ו/עקב וכתוצאה משימוש בכלי רכב ו

הנגרמי� עקב השימוש בכלי רכב ושאינה  לרבות אחריות הקבל� כלפי צד שלישי בגי� נזקי גו", הסכ� זה
למקרה ובמצטבר  $ 150,000  מס� שלגבול האחריות להרחבה זו לא יפחת. ד"מכוסה על פי חוק הפלת

  .לתקופת ביטוח שנתית

  .ביטוח ציוד מכני הנדסי  .3

  __________________  :  'פוליסה מס   

  __________ עד ליו�  __________  :  בתוק" מיו�  

או /או מטעמו ו/ציוד ומתקני� שהובאו על ידי הקבל� ו, או ביטוח כל הסיכוני� לכלי�/ביטוח מקי" ו
מעליות , מתקני הרמה, עגורני�, לרבות מנופי�,  העבודות ומבלי לגרוע מכלליות האמורעבורו לאתר

מערבלי� וכל ציוד הנדסי אחר המשמש את הקבל� בביצוע העבודות בקשר ע� החוזה , מעמיסי�, משא
  .שבנדו�

  .ביטוח חבות המוצר  .4

  __________________  :  'פוליסה מס   

  __________ ו�עד לי  __________  :  בתוק" מיו�  

או דרישה שהוגשה לראשונה במש� /תביעה ופי די� בשל  עלחבות המוצר המבטח את חבות הקבל� ביטוח 
או החומרי� /או נזק העלול להיגר� עקב פג� כלשהו בעבודות ו/בגי� כל פגיעה גופנית ו, תקופת הביטוח

או /ו וזאת ממועד מסירת העבודות ואו קבלני משנה מטעמ/יוצרו והותקנו על ידי הקבל� ו, טופלו, שסופקו
  .חלק� לחברה ולמש� כל התקופה שבה קיימת אחריות זו על פי הסכ� זה או על פי כל די�

לתובע ומצטבר , לאירוע) ב"חמש מאות אל" דולר של ארה: במילי� ( $ 500,000 בס�גבול אחריות 
  .לתקופת ביטוח שנתית

 �מי מה להיות מוטלת על בגי� אחריות אשר עלולהעמו או מי מט/ המזמי� ו לשפות אתהורחבביטוח זה 
 כלפי הקבל�חבות ביטוח או הבאי� מטעמו וזאת מבלי לגרוע מ/ והקבל�עקב מעשה או מחדל רשלני מצד 

  .המזמי�

__________ מיו� טרואקטיבי ר בי� היתר מועד תחולה כוללתמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
  . ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד 

בתנאי כי ,  לאחר תו� תקופת הביטוח, לפחות חודשי�12פת גילוי של וקת פוליסת הביטוח מכסהכמו כ� 
עריכת הביטוח  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור הקבל�לא נער� על ידי 

  .חבות המוצר ביטוח �לעניי
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מתקני� ורכוש בבעלותו של הקבל� , לביטוח הציוד,  לעיל1" ביטוחי הקבל� הנערכי� על ידי פי סעי   .3
או עוד" בהתייחס /המשמשי� אותו בביצוע העבודות נשוא הסכ� זה הינ� בחזקת ביטוח ראשוני ו

  .לעבודות המבוצעות על ידי הקבל� עבור המזמי�

עיריית תל אביבאו /הורחב לכלול בי� היתר ג� את המזמי� ו, ש� המבוטח בפוליסות המפורטות לעיל  .4
 .יפו  

) השיבוב(כוללי� ויתור על כל זכות תחלו" ,  לעיל3 – ו 1ביטוחי הרכוש של הקבל� הנערכי� על פי סעיפי�   .5
וכ� , �או מטעמ/ו  של�או כל אד� אחר הבא בשמ/ועובדיה� , מנהליה�, או עירית תל אביב/כלפי המזמי� ו

ובלבד שהאמור , בביצוע העבודות נשוא הסכ� זהוהיועצי� הקשורי� , המתכנני�, כלפי כל הקבלני�
  .בדבר הוויתור על זכות התחלו" לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו� כוונת זדו�

כפותות על פי העניי� לסעי" ) למעט ביטוח חבות המוצר(פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבל�   .6
  .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחעל פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו " אחריות צולבת"

 וכי י המזמי�נער� על ידאשר  לכל בטוח מי�קודינ�  הביטוחי הקבל� כוללי� תנאי מפורש על פיו ייקבע כי  .7
לרבות כל טענה או זכות , י המזמי�דרישה בדבר שיתו" ביטוחטענה או  על כל י�מוותרמבטחי הקבל� 

  .1981 –א "תשמ' לחוק חוזה הביטוח ה59המפורטי� בסעי" 

במש� תקופת ביצוע , ל לא יצומצמו וג� או לא יבוטלו”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ�  .8
 יו� מראש וכי לא 60 הודעה כתובה בדואר רשו� למזמי�החוזה שבנדו� אלא א� תימסר נשוא העבודות 

 הימי� 60 כאמור ובטר� חלו"  א� לא נמסרה הודעההמזמי�שכאלו לגבי  או ביטול/יהיה תוק" לצמצו� ו
  .ממסירת ההודעה

הננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבל�   .9
  .ובכל מקרה לא על המזמי�, בלבד

או מטעמו /או כל הבא בשמו ו/ והקבל�ת הביטוח על ידי ופוליסת תנאי� בתו� לב בהפרהננו מאשרי� כי   .10
  .המזמי� על פי ביטוחי� אלו תפגע בזכויות לא

  
  .אישור זה כפו" לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל

  
  ,רב בכבוד
        

______________________        _____________________  
  תארי� החתימה        חתימה וחותמת חברת הביטוח

  
  
  

 

 


