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 אחוזות החוף בע"מ
 4102/5מס'    י ב מ ו פ   ז ר כ מ

 
 גני ילדים ותחנת טיפת חלב  להקמת מבנה הכולל

 יפו-תל אביב 042 דיזנגוףברחוב 
 

 תוכן העניינים:
 חלק א' 

 
               ;כלליתיאור  – פרק א'

 
              ;תנאי המכרז - פרק ב'

 
 נספחים למכרז:

       ;, על נספחיובמכרז הצהרת המשתתףטופס   - למכרז /נספח מס' 
  

   ;הצהרה על מעמד משפטי  - למכרז 0נספח מס' 
 

         ;ניסיון המשתתף תצהיר להוכחת  - למכרז א 3נספח מס' 
  

     ;מכרזנוסח כתב ערבות ה  - למכרז 5נספח מס' 
 

      ;רשימת בנקים וחברות ביטוח לקבלת ערבות  - למכרז 4נספח מס' 
 

         מסמכים: רשימת  - למכרז 6נספח מס' 

       

 מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

 ;על נספחיוהתקשרות נוסח החוזה  - 7נספח 

 (;לחוזה' א)נספח  ותוכניות התוכניות רשימת 

    (;לחוזה' ב)נספח  ומחירים כמויות כתב חוברת  

 (;לחוזה' ג)נספח  ומפרטים מוקדמות   

  לחוזה(; 1ד'-וד'  יםלביצוע העבודות )נספחמפורט לוח זמנים אבני דרך ללוח זמנים ו

  נוסח צו התחלת עבודה )נספח ה' לחוזה(; 

 ניהול אתר )נספח ו' לחוזה( –הנחיות לבניה ירוקה  

  לחוזה(;' זנוסח תעודת השלמה )נספח  

  לחוזה(;' חנוסח ערבות ביצוע )נספח  

  לחוזה(;' ט)נספח  טיבנוסח ערבות  

  לחוזה(;' יתביעות )נספח ה על העדר נוסח הצהר 

  ' לחוזה(;"א)נספח י הקבלן נספח אישור ביטוחי 

 לחוזה(; ב')נספח י" פטור מנזקים –הצהרת הקבלן  

 לחוזה( געבודות בחום )נספח י" –הצהרת הקבלן  

 ׁ )נספח י"ד לחוזה( הנערך על ידי ע"י החברה תמצית ביטוח עבודות קבלניות 

 אתר )נספח ט"ו לחוזה(בתכנית התארגנות  
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 כללי-פרק א 

 

 כללי:

 9699גוש  97,86כחלקה הידוע מגרש "( הינה הבעלים של העירייהיפו )להלן : "-תל אביב עיריית .1

נת ימעוני , באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מהעירייה יפו.-בתל אביב 297 דיזנגוףברחוב  המצוי

גני ילדים ותחנת טיפת  2 ותקומות הכולל 2-קומת קרקע ומבנה שיכלול לקבל הצעות להקמת 

וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז על , מ"ר 637-כולל ברוטו של כבשטח חלב, 

י הביצוע המפורטים בחוזה ההתקשרות חלק, וע"פ ("העבודהאו " "הפרויקט)להלן: " נספחיו

  המצ"ב כחלק ב' של המכרז.

של  שנאיםבמועד פרסום מכרז זה, קיימת בסמוך לאתר הפרויקט מרכזיית תאורה ומבנה חדר  .2

יפורקו ויועתקו למתחם סמוך לאתר  שנאיםהחשמל לישראל. המרכזייה ומבנה חדר החברת 

 הפרויקט, טרם תחילת עבודות הקבלן על פי מכרז זה.

ת כי בשטח התכנית יותרו שימושים והקובע, 1ותוכנית תא/ג 97בניין עיר חלה תוכנית על המתחם  .3

אחריותו את המקרקעין, מיקומם, על המשתתף במכרז לבדוק בעצמו ועל  .של מבני ציבור

 סביבתם ומצבם התכנוני.

העבודות נשוא את  םתאתנהל ו, ותעם הזוכה במכרזתתקשר  ,המכרזתערוך את  אחוזות החוף .4

 . המכרז מטעם העירייה

 (."החוזה"ההתקשרות תהיה, בין היתר, על פי תנאי החוזה המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .9

כל האישורים בקבלת מודגש בזאת כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .9

וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו1או רשות מוסמכת לצורך ביצוע 

הסטטוס . נכון למועד פרסום מכרז זה טרם התקבל היתר בניה לביצוע הפרויקט .קטהפרוי

 להלן(. 8)ראה סעיף כנס משתתפים במכרז ב ימסראו ההיתרים י העדכני של האישורים

תשומת לב המציעים מופנית למועדים וללוחות הזמנים לביצוע העבודה המצוינים בחוזה. בשל  .8

 מהותו ואופיו של הפרוייקט לא יתאפשר כל עיכוב ו/או איחור בלוחות הזמנים, מכל סיבה שהיא.

 , בין היתר, גםמותנה ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו,מובהר בזאת כי מימוש ההתקשרות לגבי  .7

 באישורו של תקציב מתאים בהתאם להוראות כל דין. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר  .6

ידי הרשות צו התחלת העבודה בשל אי  לביצוע הפרויקט, לא יוחזרו לו, אם לא יינתן על

 התקיימות אחד, או יותר, מן התנאים המנויים לעיל.
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 רכישת מסמכי המכרז:

אשר  ,אחוזות החוףבמשרדי  ,02/4 שנת מאי לחודש 1/ מיום, החל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש .1

שקלים  אלפים שלושת₪ ) 3,222תמורת , 4 קומה, אביב תל, 9"ץ ש גרשון רחוב היאכתובתם 

 אחוזותשישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת  (,חדשים

 .ושלא יוחזרו בכל מקרההחוף 

, 33-8913333, בטלפון אחוזות החוףלברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות ל .2

באמצעות דואר אלקטרוני , או 7:33-19:33בין השעות  ה' -בימים א'  33-8913333 פקסימיליה

 .michrazim@ahuzot.co.ilלכתובת 

 ושאלות הבהרה עיון במסמכי המכרז
 

שכתובתו  החברהבאתר האינטרנט של  ,ללא תשלוםקודם לרכישתם,  ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .3

www.ahuzot.co.il  רכזת  בתיאום מראש עם ,לעילהנזכרת בכתובת  אחוזות החוףבמשרדי או

  .33-8913333פון טל ,החוזים וההתקשרויות בחברה

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .4

את גיש לה במכרזהמשתתף מתבקש ורכש את מסמכי המכרז, זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי מיחתו םפרק ב' למכרז, כשהל 7ף הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעי

 ., הכל כמפורט בפרק ב' למכרזועמודבכל עמוד במכרז, המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק לרבות בקשר עם שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  .9

תתקבלנה אך  כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,

 ,4102/5למכרז מס' כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד בכתבהמכרז,  חוברתורק מרוכשי 

 דוארבאמצעות  להפנותאת השאלות יש  .22:// בשעה 02/4 יוני לחודש 7 יוםלוזאת עד 

 .89139333-33פקסימיליה מס' או באמצעות  michrazim@ahuzot.co.ilאלקטרוני שכתובתו 

לכל רוכשי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד  ,בכתב בלבד תשובות תינתנה .9

מסרו בכתב, יחייבו ירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספק. ממסמכי המכרז.

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם הסתמך . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי חברהאת ה

אחראית למידע ו/או פירושים  האינ הו/או מי מטעמ אחוזות החוף התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

ו/או מי  אחוזות החוףות ע"י עובדי עירייה או עובדי ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרב

 שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. מטעמן(

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .8

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק הבהרהבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

או בדואר בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה 

על  ו. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא נמסרלחברה מסרו על ידםיש הפרטיםלפי  אלקטרוני 

 . ניםנכו ו/או כתובת דואר אלקטרוני מטעמו מספר פקסימיליההנציג ידי 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
http://www.ahuzot.co.il/
http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 קבלניםסיור וכנס משתתפים במכרז 
המפגש  .22:// בשעה 02/4שנת  מאילחודש  06ביום , ייערך וסיור קבלניםכנס משתתפים  .7

 "(.כנס המשתתפים במכרזהלן: "ול עיל)לאביב  תל 297 דיזנגוף, רחוב יקטהפרו מתחםב

חובה ומהווה תנאי מקדמי במכרז הינה במכרז ובסיור הקבלנים השתתפות בכנס המשתתפים  .6

 .להשתתפות במכרז

 מועד הגשת ההצעות 

 אשר תישא את מספר המכרז ושם המכרזמסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה,  כלאת  .13

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות החוף,  להפקיד יש ותהסגור ותהמעטפ אתבלבד. 

 4/.2.26/-ה חמישייום מיאוחר  לאהרביעית, וזאת  בקומה, לעיל 1 בסעיף  כאמורהינה  שכתובתם

 .המועד הקובע"()להלן: " 5:22/שעה ב

 ,5:22/בשעה  4/.2.26/-ה חמישי ביוםתיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה,  פתיחת .11

 בנוכחות כל המעוניין.
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 תנאי המכרז  -פרק ב' 
 

 
 תנאים כלליים .1

 ביותר או הצעה כלשהי.  הזולהמתחייבת לקבל את ההצעה  החברהאין  .1.1

להתקשר בעסקה. כמו כן תהיה  החברהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  .1.2

רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה, ולזוכה  החברה

 ין זה.יו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בענ

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת  .1.3

 מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. 

את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו  להגישעל המשתתף במכרז  .1.4

 . ף זה להלןובתנאים המפורטים בסעי הלןל המפורטים הסף בתנאי

ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע המשתתפים במכרז כל תהיה רשאית לדרוש מ החברה .1.9

הבהרות ו/או מסמכים נוספים פרטים נוספים ו/או או חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/

על פי שיקול לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו או להוכחת עמידתו בתנאי הסף נוספות, 

, לרבות עמידתו על מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתולשביעות רצונה המלא, דעתה, 

לבקש הבהרות אלו מן הגורמים שפורטו על החברה כן רשאית  .בתנאי הסף במסגרת שיקוליה

 ידי המשתתף במכרז וזאת לפני ההחלטה על הזוכה במכרז.

כנספח עמד משפטי מצורף על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מ .1.9

  למכרז. 0

 :תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.8

 הלן.ל 2 כמפורט בסעיף  סףלעמוד בתנאי ה התאגידעל  .1.8.1

על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא  .1.8.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי -פרוטוקול מאושר, על

להגיש את ההצעה במכרז  התאגיד החליטו/או הדין, המאשר כי  תאגידההתאגדות של ה

 תאגידלחייב בחתימתם את ה מוסמכיםהחותמים על מסמכי המכרז וההצעה וכי 

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.
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יצורף תדפיס מרשם חברות, המפרט תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, להצעה  .1.8.3

ליום , הבעלויות בו, נכון למועד הסמוך משתתףמהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 הגשת ההצעה.

 :שותפות רשומהתאגיד מסוג במקרה שהמשתתף הוא  .1.7

 הלן.ל 2 בסעיף על השותפות לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט  .1.7.1

כל ת על מנהליה המוסמכים של השותפות לחתום על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימ .1.7.2

לעיל  1.7.2 בסעיף  אחד מהשותפים בשותפות על ההצעה. יש להמציא פרוטוקול כאמור

 .הן ביחס לשותפות והן ביחס לכל אחד מהשותפים בשותפות

, השותפויותיצורף תדפיס מרשם תצורף תעודת התאגדות של השותפות וכן, להצעה  .1.7.3

 .נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה יהם השותפים בשותפותמ המפרט

 ידי שותפות שאינה רשומה.-הצעות במשותף לא תותר, לרבות הגשת הצעות על הגשת .1.6

 יסוד".הליכי לא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהינו "תאגיד ב החברה .1.13

  
 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת 

 התנאים המפורטים להלן: בכל, במכרז ההצעות

  לפחות. 2-( סיווג ג'133רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה ) המשתתף הינו .2.1

 ( פרויקטים של מבני ציבור שונים,3) שלושהלמשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות  .2.2

למועד הגשת ההצעה למכרז זה ולפחות אחד ( השנים שקדמו 9) חמשהושלמו במהלך אשר 

. במסגרת דרישה זו יובאו הקודמים למועד הגשת ההצעההחודשים  17מהם הושלם במהלך 

כוללת ובעלות  ,מ"ר לפחות 1333בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 

 דרש כי:ביחס לכל אחד מפרויקטים אלו נ ., לכל הפחותמע"מ₪  +  9,333,333של 

 .המשתתף שימש  בפרויקטים כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר .2.2.1

שקיבל  ,הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו ידי המשתתףמבנה הציבור שהוקם על  .2.2.2

( השנים האחרונות שקדמו ליום 9) חמשלאכלוס במהלך  4/ טופס  אישור לאכלוס

  וכדומה. אויר, חשמלהקובע, בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר, מערכות מיזוג 

הינו לצרכי משרדים, מסחר או שירות הינו מבנה ששימושו העיקרי  -מבנה ציבור  .2.2.3

יום, בתי  גני ילדים, מעונותאשכולות , הציבור, כגון מבני משרדים, מבני מסחר וקניונים

  .וכדומה  מרכזים קהילתייםמוזיאונים, ספר, 

בשטחי  ואינו כולל שטחי פיתוח וחניהשטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר  .2.2.4

  .פיתוח
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שטחי פיתוח בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות  עלות כוללת של פרויקט .2.2.9

 וחניה. 

 'א3שבנספח  התצהיר להוכחת הניסיוןלשם הוכחת הניסיון, על המשתתף למלא את  .2.2.9

 למכרז זה ולצרף המלצות.  המצ"ב

          כנדרש. בכנס המשתתפים במכרז השתתף המשתתף  .2.3

 ארבע) ,₪ 506,122( על סך של "בנקאית ערבות"על המשתתף להמציא ערבות בנקאית )להלן:  .2.4

וזאת להבטחת , בע"מ אחוזות החוף, לפקודת ("חשמאות  תשעו אלף וששה עשריםמאות 

להלן  5 בסעיף בהתאם למפורט  ההתקשרות במסגרתו, הקיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוז

כל  חילוטהערבות ל תהא רשאית להגיש את החברה .למסמכי המכרז 5כנספח המצ"ב  בנוסחו

  .אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז

 עוסק מורשה כדין. תעודתהמציע הינו בעל  .2.9

, בהתאם לחוק עסקאות ניכוי מס במקורו המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים .2.9

 . 1689 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 תוקף ההצעה .3

חודשים  4-מהמועד הקובע. תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב חודשים 4תוקף ההצעה הינו  .3.1

לפני פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף הערבות החברה נוספים ע"פ דרישת 

 . להלן 5.2 סעיף להלן ובהתאם לאמור ב 5 סעיף בש

 מחויבות להצעה .4

כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן  .4.1

 בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך.

 למכרז. /כנספח ההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף  .4.2

 ערבות למכרז .9

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, מבנק או מחברת ביטוח על פי הרשימה המפורטת 

אחוזות לפקודת  , תשע מאות ש"ח(ו ארבע מאות עשרים וששה אלף) ₪, 506,122של על סך  ,4 בנספח

  .תימתו על החוזה במועד שיקבע לכךלהבטחת הצעתו במכרז וח ,החוף בע"מ

 למכרז. 5כנספח וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף  הערבות הבנקאיתנוסח  .9.1

הערבות הבנקאית תהא ניתנת  .חודשים מהמועד הקובע 4הינו תוקף הערבות הבנקאית  .9.2

מסר למשתתף טרם מועד ישת החברהנוספים על פי דרישת  חודשים ארבעהבלהארכה 

 . ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם.פקיעתה

משתתף במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל  .9.3

 והיא תפסל.
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)ארבעה עשר(  14תוחזר לו הערבות הבנקאית שצירף תוך  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  .9.4

 חוזה עם הזוכה.העל  הד חתימיום ממוע

חוזה בנוסח המצורף כחלק ב' האת  לחברהמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה  .9.9

למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד 

רשאית, בין  החברה, תהא החברהי ל ידבמועד שייקבע ע ,עם החוזה החתום, לרבות ערבויות

 להלן. 9.10  ףהפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיהזוכה היתר, לחלט את הערבות הבנקאית ש

 מחירי ההצעה .9

ק בלתי נפרד ממסמכי במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי ]כתב כמויות ומחירים[ המהווה חל .9.1

 למסמכי המכרז.כנספח המכרז ומסומן 

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס  .9.2

למסמכי המכרז  'ב6כנספח מחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות והמחירים המצורף 

(, בהתחשב בהנחה או "כתב הכמויות" -להלן ואשר יצורף כנספח לחוזה שייחתם עם הזוכה )

 התוספת שתוצע לגביהם )אם תוצע( על ידי הזוכה, בהתאם למכרז זה.

  כוללים מס ערך מוסף. אינםים בכתב הכמויות מחיריודגש, כי ה

המציע יכלול במסגרת הצעתו גם את התמורה המבוקשת על ידו לביצוע עבודות שיקום גינת  .9.3

ות שיקום גינת וינר לביצוע הקבלן הנה על פי שיקול דעתה , אך מובהר כי מסירת עבודוינר

  .כחלק ממכרז זה הבלעדי של החברה, ויתכן כי עבודות אלה לא ימסרו לביצועו של הקבלן

המציע יגיש הצעה כספית על גבי כתב הכמויות והמחירים המצורף למכרז זה, אשר ימולא  .9.4

 בהתאם להנחיות הבאות:

ההנחה או התוספת המוצע ממחיר כל פרק בכתב הכמויות על המציע להקליד את שיעור  .9.4.1

והמחירים, באמצעות מילוי השדות המתאימים על גבי דיסק הנתונים של המכרזומט 

להוציא תדפיס של כתב הכמויות, אשר הוקלד על גבי הדיסק "(, הדיסק)להלן: "

ש . את התדפיס המוקלד של כתב הכמויות יולחתום על כל עמוד של העותק המודפס

 .להכניס למעטפת ההצעה, יחד עם הדיסק עצמו

המציע רשאי לציין הנחה או תוספת שונה לכל פרק בכתב הכמויות והמחירים. מודגש  .9.4.2

בלבד לכל פרק בכתב הכמויות  בזאת כי על המציע לנקוב בשיעור הנחה או תוספת אחד

 .ריםוהמחירים, המתייחס לכל הסעיפים הכלולים באותו הפרק בכתב הכמויות והמחי

 4%/מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לכל פרק לא יעלה על  .9.4.3

וכי שיעור אחוז התוספת ( "שיעור ההנחה המירבי" להלן:))חמישה עשר אחוזים( 

או תוספת העולה על הנחה ניתנה . )חמישה אחוזים( 4%המירבי לכל פרק לא יעלה על 

 מירבי, לפי הענין, ההצעה תיפסל.שיעור ההנחה המירבי או על שיעור התוספת ה
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על גבי הדיסק, לבין מחיר  ציעמקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על ידי המבכל  .9.9

למען הסר ספק, הצעת היחידה בתדפיס החתום, יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום. 

 . הדיסקבתעל גבי תדפיס כתב הכמויות כשהיא חתומה על ידו, היא ההצעה המחיי מציעה

 .נועד לגיבוי בלבד

הקובע הוא אזי  –ית, בכפל ו/או בסיכומים אטעות חשבונכתב הכמויות תתגלה בבמקרה שבו  .9.9

, החברה תהא רשאית , ובהתאם לכךהנקוב בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות מחיר היחידה

המחיר בכתב הכמויות בקשר לאותה הטעות. הסכום המתוקן ייחשב כסיכום את תקן ל

 היחידה.

 הצעה שתוגש על תדפיס שלא הופק באמצעות תוכנת המכרזומט תיפסל. .9.8

, לא כללה הצעת המציע שיעור הנחה או תוספת בעד פריטים כלשהם הקבועים בכתב הכמויות .9.7

באותו שדה; או  3%החברה תהא רשאית לקבוע כי הדבר ייחשב כאילו נרשמה הנחה בשיעור 

 לפסול את הצעת המציע.

תירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה מקרה של סבכל  .9.6

בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו, על פי ה. מובהר הנמוך שבין המחירים העומדים בסתיר

 .מהות העבודה עצמה אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין

או חלקן, והיקף האמורות בכתב הכמויות כל הכמויות להזמין את  תמתחייב החברה אינה .9.13

 .חלק מוגדר מן העבודותוצרכי כל  הצרכיו חברההעבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב ה

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע  .9.11

ותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכני

 .לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם במכרז, מחירימובהר, כי ה .9.12

ל כמות לכבנוגע והתקשרות לביצוע העבודות, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת האם ניתנה, 

 דות.שתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על  .9.1

ה, תהווה תמורה מלאה, אם ניתנ מכרז זה,לגביהם באו תוספת שניתנה בכפוף לכל הנחה ידו, 

המכרז, במלואן ובמועדן,  סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי

ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות יא כוללת, למען הסר ספק, אוהלרבות בגין עבודה וחומרים, 

ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב, לרבות מסים, אגרות ו/או היטליםואחרות

והכל אלא מסמכי המכרז לרבות החוזה, בהתאם להוראות המציע ובביצוע יתר התחייבויות 

 אם צוין אחרת במסמכי המכרז.
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 הצעת המשתתף במכרז .8

"( כאשר כל פרטיהם מסמכי המכרז)להלן: " להלןם המפורטים מסמכיכל הכל משתתף במכרז יגיש את 

  :כמפורט בסעיף  לפרק א' לעילבמעטפה  ,והם חתומים מלאים כנדרש

 .המשתתף בכל עמוד ועמודשל המוסמכים כדין מטעמו על ידי  , חתומההמכרזחוברת  .8.1

 למכרז. /כנספח מסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  .8.2

  למכרז. 0כנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  טופס .8.3

 .למכרז א3 כנספח ףהמשתתף, המצורניסיון תצהיר להוכחת  .8.4

 2.2  -ו 2.1  המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט בסעיפים והמלצות אישורים  .8.9

 לעיל.

)מקור  למכרז 5כנספח , המצורף הבנקאית ערבות בנקאית בנוסח טופס כתב ערבות .8.9

 .והעתק(

 לעיל. 6.4.1 דיסק נתונים מתוכנת "מכרזומט", בצירוף תדפיס הנתונים, כמפורט בסעיף  .8.8

  .למכרז  7כנספח  "בהמצ המסמכים רשימת .8.7

 תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין. .8.6

בהתאם לחוק עסקאות גופים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור  אישורים כדין .8.13

 .1689 –ציבוריים התשל"ו 

, חתום על ידי המוסמכים כדין למכרז 2 כנספח, המצורף חוזה ההתקשרות ונספחיו .8.11

 .מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד

 המכרז.מסמכי בגין רכישת שנמסרה בקבלה עותק מה .8.12

 מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה )ככל שנמסרו(.חתום עותק  .8.13

 :המציע ביטוחי .8.14

 –המפורטות בחוזה ההתקשרות, פרק יב'  חברהשומת לב המציעים מופנית לדרישות הת .8.14.1

 דרישות)להלן: " לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז 92.3נזיקין וביטוח סעיף 

 ."(הביטוח הוראות" ו/או "הביטוח

 .ולהלן לעיל( 8.14.1) בסעיף כאמורביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן .8.14.2

הוראות הביטוח ואת מהות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .8.14.3

התחייבות לערוך  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזהעבודות לפי מסמכי 

 .ולהלן לעיל כמפורטעבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  דולהפקי המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .8.14.4

 לחוזהאת נספח יא' לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן,  חברהה

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. ביטוחי הקבלן  אישורההתקשרות, 
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 בכפוף לדרישתכאמור, מתחייב הקבלן כי אישור עריכת הביטוחים המצאת בנוסף ל .8.14.9

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםלה  ימציאבכתב  החברה

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .8.14.9

. לאחר פרק א' לתנאי המכרז של 9 כאמור בסעיף, להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

מובהר, כי שינויים ביחס  .הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה)נספח יא'( ביטוחים לאישור קיום ה

, הקבלן ביטוחי אישור' יאנספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .8.14.8

 –הצהרת הקבלן  יב'נספח  לרבות, ו המקורי(בנוסח) חתום כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע  תהא רשאית חברהה הקבלן )בנוסחו המקורי(,כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים

 .כנדרש ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 5.7/.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.14.7

החברה רשאית לעיל, תהא  5.7/.7כאמור בסעיף , קבלן )נספח יא'(נספח אישור ביטוחי ה

 .במכרז קבלןכמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של ה קבלןלראות ב

 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים .8.14.6

המציע כי בדק עם מבטחיו והצהרת אישור  ים, המהווהמציע של וחותמת בחתימה אלא

 .ם הנדרשיםואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיי

 

  .החברההוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין מסמכי המכרז האמורים י

 

 בחינת ההצעות .7

 .הקובע לא תפתחנה המועדהצעות שיוגשו לאחר  .7.1

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  החברה .7.2

, ולאחר מונע הערכת ההצעה כדבעי החברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת שניתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו

 ההצעה.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .7.3

תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או 

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה

 .החברהוההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 
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המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממלדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית החברה .7.4

ו/או המלצות ו/או  ו/או להשלים מידע חסר מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

גם לאחר  אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף,

, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי על מנת לבחון את המשתתףוזאת פתיחת ההצעות 

, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז הצעתו במסגרת שיקוליה, כאמורו

והן מהגורמים שפורטו על ידו בתצהיר  ,ף במכרזוזאת הן מהמשתת שפורטו לעיל

ו/או מצדדים  ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת הצעתו שהגישהוכחת הניסיון ל

 . שלישיים

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת  החברה .7.9

וכושרו של המשתתף לבצע את  ו, את אמינותשתתףהכספית וטיב העבודה של המ

עם  ו/או גופים הקשורים עימהיפו -עיריית תל אביבאת ניסיונה של  ,החוזה המוצע

 בעבודות קודמות דומות.  שתתףסיונו של המינאת המשתתף בעבר וכן 

 החברההמשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .7.9

תהא רשאית שלא  החברה הבדיקות המצוינות לעיל.ו/או עם מי מטעמה שיבצעו את 

 .נו משתף פעולה באופן מלאאיהמשתתף  הלדעתאם  לבחור הצעה

רשאית אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא ו/או מי מטעמה,  ,החברה .7.8

 .לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

  ועדת המכרזים של החברה.ההצעה הזוכה במכרז תקבע בהתאם להחלטת  .7.7

 הודעה על תוצאות המכרז .6

גם הצעה   אך לא חייבת, לבחור, בנוסף,  תהא רשאית,החברה נבחרה הצעה זוכה,  .6.1

 אחת או שתיים נוספות, אשר תוכרזנה ככשיר שני וככשיר שלישי.

 .כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםמסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .6.2

זוכה מו"מ ההזכות לנהל עם  לחברהלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה  .6.3

  על פי כל דין.

בשינויים צ"ב למסמכי המכרז, מלחתום על החוזה המשתתף שזכה במכרז מתחייב  .6.4

על פי , החברהמחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות הגופים המוסמכים ב

ימים  8לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה 

 .מיום קבלת ההודעה על זכייתו

רה, במעמד חתימת החוזה, ערבות ביצוע חבדרש הזוכה במכרז להמציא ליבנוסף י .6.9

כמפורט בחוזה ההתקשרות במכרז. הערבות שהומצאה על ידי המשתתף עם הצעתו  

 בות ביצוע כאמור.המצאת ערחתימת החוזה עם הזוכה ובמכרז תוחזר לידיו לאחר 



 

 

13 

 

יעמוד יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כאמור ו/או לא לא ש זוכה .6.9

רשאית לבטל את הזכייה במכרז  החברהבהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא 

ולחלט את הערבות  דעהבהו החברה, החל בתאריך שייקבע על ידי זוכהבהודעה בכתב ל

 כל דין.המכרז ועל פי  החברהמזכויות וזאת מבלי לגרוע 

לא לקבל הצעה של משתתף במכרז,  רשאית החברהלגרוע מהאמור לעיל, תהא  מבלי .6.8

במקרים  גםשל משתתף כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהאו לבטל את ההכרזה על 

 באים: ה

בסעיף   -לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד. "הצעה אחת"  .6.8.1

הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה הצעה כשרה אחת זה, משמעה, הגשתה של 

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

או אדם אחר מטעמו נתן או  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה החברהשיש בידי  .6.8.2

 ה במכרז.יהציע מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

שניתנה במכרז אינה נכונה, או  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה לחברההתברר  .6.8.3

די , היה בה כהחברהעובדה מהותית אשר, לדעת  עירייהלא גילה ל זוכהשה

למועד חתימת  עדאו שלאחר הגשת הצעתו ו ,להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז

 מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע ידו, התרחש החוזה על 

 .א אחר כל התחייבויותיו על פי החוזההמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למל

רה היה חבאשר לדעת ה, כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  /יםעיקול /והוטל .6.8.4

בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םימים ממועד  33לחלוטין תוך  /ולא הוסר /יםהאמור /יםוהעיקול

כונס נכסים זמני נאמן או מנהל מיוחד או חלקם, , כולם או זוכהונה לנכסי המ .6.8.9

 .יום ממועד קביעתו 14והמינוי לא בוטל תוך  או קבוע או מפרק זמני או קבוע

זוכה ה שלון המניות הנפרע והמונפק מה 29% ו לפחותכי הועבררה חבהתברר ל .6.8.9

 .חברהללא הסכמה מראש ובכתב של ה

רה חבה, תהא עימוחוזה הבוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל  .6.7

וטלה גם זכיית הכשיר השני כאמור ברשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. 

 רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה. רה חבהבתנאי המכרז, תהא 

חולו עליו כל ההוראות הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי, לפי העניין, כזוכה, י .6.6

 במסמכי המכרז החלות על הזוכה. 
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יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או  במכרז זוכההמשתתף שנקבע כבמקרה ש .6.13

יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא 

רה זכאית לפעול על פי שיקול חבהתחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא הבאיזה מיעמוד 

ובכלל זה לבטל את הצעתו של אותו משתתף ו/או לחלט את הערבות דעתה המוחלט, 

הבנקאית שנמסרה לה על ידי אותו משתתף כפיצויים מוסכמים מראש ו/או להכריז על 

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע כזוכה חילופי במכרז כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון

 רה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.חבכות מזכויותיה של האו לפגוע בז

 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

 רוני איכר, מנכ"ל
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 /נספח מס' 

 אחוזות החוף בע"מ אל

 6גרשון שץ 

 אביב -תל 

 הצהרת המשתתף במכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 _________________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

 כדלקמן:

והגשנו את הצעתנו  , על כל נספחיהם,אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז .1

ל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי בהתאם, כי אנו מסכימים לכ

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

את ההספקה ו/או העבודה שבנדון, בהתאם  הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע

 לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

יום מהמועד האחרון  121הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4

 החברהלהגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות 

 ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.

 ית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקא .5

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .6

 בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים.

להבטחת  עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז .7

 כל התחייבויותנו על פי המכרז.

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז,  .8

 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

מו מוגשת אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בש .9

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .11

 : פרויקט הקמת מבנה הכולל שם המכרז

 5/2114: מספר המכרז יפו-תל אביב 258גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 

 שם איש הקשר טלפון כתובת שם המשתתף/ החברה
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 המשתתףלהצהרת  א-/נספח 
 תצהיר

 

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 כדלקמן:לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

, שהינה בעלת בע"מ הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת__________

מבנה להקמת  4102/5מס'  ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז *מניות/מנהל במציע/שותף במציע

 , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ , יפו-תל אביב 297חלב ברחוב דיזנגוף הכולל גני ילדים ותחנת טיפת 

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" -

 

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 13 -הנני מאשר, כי ב .1
*
: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 , הכל כמפורט להלן: 

_______________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  13 -הנני מאשר, כי ב .2
*
: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_______________.____________________________________________________ 

 הנני מאשר .3
*
: 

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 )או לחלופין(

תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

_______________________________________._____________________________ 
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 הנני מאשר .4
*
: 

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  .א
ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  .1671 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  הורשעתי .ב
בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1671 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

______________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .9
*
: 

ו/או על תקנות  1683-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
 . 1671 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1683-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1671 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________________________________________________________._________ 

 הנני מאשר .9
* 
: 

לתצהירי זה  9 -ו 9כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .א
 לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

הירי זה לעיל, ו/או לתצ 9 -ו 9תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב

מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו
*

 , הכל כמפורט להלן:

 _______________._____________________________________________________ 

                                             ____________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' אני הח"מ __________ עו"ד, 
_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

              ______________ 
 

 , עו"ד  _______                                                     
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 ב להצהרת המשתתף-/נספח 
 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

את  הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי
 האמור בכל דין ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו/או צווי ההרחבה המפורטים להלן:

 
 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1696

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1691

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1689

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1693

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1694

 ולעובד תשכ"וחוק שכר שווה לעובדת  1699

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1693

 חוק החניכות תשי"ג 1693

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1691
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1697
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1693

 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1678
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1667
 שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"חחוק  1677
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1669
2331 
1667 

2311 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 )תנאי עבודה( תשס"בחוק הודעה לעובד  2332

 

 
 בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל. המשתתףאישור רו"ח1 עו"ד המאשר את הצהרת 

 
   

 תאריך שם מלא של רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת

 

 
 
 
 
 
 
 

 ג להצהרת המשתתף-/נספח 

   

 תאריך המשתתףשם מלא של החותם בשם  המשתתףחתימה וחותמת 



 

 

16 

 

 :176/-תשל"וה ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים0לפי סעיף  תצהיר

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:
 

"( החברהלהצעה שמגישה _____________________ )"הנני עושה תצהירי זה כתמיכה  .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  4102/5במסגרת מכרז מס' 

 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .2

 1689-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  הובעל זיקה אלי חברהלא הורשעו ה ק"(,)"החו

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -עבירות 

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

השליטה בה, על ידי מנהל ההסדרה  עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסה החברה או מי מבעלי .9

והאכיפה במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה 

 האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה  .9

 הצהרה זו.אשר הסמיכה אותה למסור 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

________________________ 

 

 אישור

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

על  םחת, ו___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

צהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא ת

 יעשה כן.

 

     

 , עו"ד

 

 

 

 

 

 0 'נספח מס          הצהרה על מעמד משפטי
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 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 מעמד משפטי .א
 

 

 

 

 פרטים כלליים .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה(ג. שמות בעלי זכות החתימה  

 

 

 

 

 

 

 (התפות רשומשו)ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חותמת 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו 

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 

 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות לשם המשתתף במכרז( 

 

  כתובת

  טלפון

  טל' נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד

 

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית  שותפות רשומה 

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

)יש למלא 

טבלאות ב' 

 ג'(

)יש למלא טבלאות 

 ב' ג'(

)יש למלא טבלאות 

 ב' ג' ד'(
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 א' 3 'נספח מס

 ב' למכרז( בפרקסעיף ) סיון המשתתףינ נוסח תצהיר להוכחת

 

לאחר שהוזהרתי, כי  , _____________________________ מס' זיהוי ____________אני הח"מ, ________
 עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

( פרויקטים של מבני ציבור שונים, 3) שלושהניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות   *יש ל___________

ולפחות אחד מהם הושלם , הקודמות למועד הגשת תצהירי זה( השנים 9) חמשהושלמו במהלך אשר 

כאשר שטחו הכולל של כל אחד ממבני הציבור הינו החודשים הקודמים למועד תצהירי זה,  17במהלך 

 ., בהתאם למפורט להלןמע"מ₪  +  9,333,333הוקם בעלות של מעל  מהםוכל אחד מ"ר לפחות  1,333

 כאן ימולא שם המשתתף.* 

 :/פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :5קבלת טופס איכלוס 1 טופס מועד 

 :תכולת העבודה  

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

 שטח ברוטו: 

 : *שטח נטו 

*לפי היתר בניה מאושר 

שטחי פיתוח ואינו כולל 

 וחניה בשטחי פיתוח.

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין1לקוח    

 קונסטרוקטור    

 מנהל הפרוייקט    

 האדריכל    

 :קבלני משנה בביצוע הפרוייקט

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 

 ממליצים :

 תחום +תפקיד  שם כתובת טלפון ופקס הערות
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 הערות:

 

 

 

 ]לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח[:)ללא מע"מ( עלות כוללת של הפרוייקט

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט: ___________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 .יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 :0פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :5קבלת טופס איכלוס 1 טופס מועד 

 :תכולת העבודה  

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

 שטח ברוטו: 

 שטח נטו* : 

*לפי היתר בניה מאושר 

ואינו כולל שטחי פיתוח 

 וחניה בשטחי פיתוח.

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין1לקוח    

 קונסטרוקטור    

 הפרוייקטמנהל     

 האדריכל    

 :קבלני משנה בביצוע הפרוייקט

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 ממליצים :

 תחום +תפקיד  שם כתובת טלפון ופקס הערות
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 הערות:

 

 

 

 

 ]לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח[:)ללא מע"מ( עלות כוללת של הפרוייקט

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: בפועל:משך ביצוע הפרוייקט 

 

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט: ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 רים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודהיש לצרף אישו הערה:

 

 :3פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :5קבלת טופס איכלוס 1 טופס מועד 

 :תכולת העבודה  

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

 שטח ברוטו: 

 שטח נטו* : 

*לפי היתר בניה מאושר 

ואינו כולל שטחי פיתוח 

 וחניה בשטחי פיתוח.

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין1לקוח    

 קונסטרוקטור    

 מנהל הפרוייקט    

 האדריכל    

 

 :קבלני משנה בביצוע הפרוייקט

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות
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 ממליצים :

 תחום +תפקיד  שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 הערות:

 

 

 

 

 ]לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח[:)ללא מע"מ( הפרוייקט עלות כוללת של

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 

 

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט: ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 רים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודהיש לצרף אישו הערה:
 
פרויקטים, יכול למלא עוד טבלאות  3-להציג יותר מ ברצונו משתתף ש*

 בנוסח שלעיל, ובלבד שכל פרויקט יוצג בטבלה נפרדת. 
 
 

יפו ו1או תאגידים עירוניים של עיריית -עם עיריית תל אביבניסיון קודם של המציע 
 יפו -אביבתל 

     

 שם  מזמין העבודה פרטים על העבודה מועד סיום
 יפו/תאגיד עירוני(-)עיריית ת"א

  שם הפרוייקט

  
 
 

  
 

1. 

  
 
 

  
 

2. 

  
 
 

  
 

3. 

  
 
 

  
 

4. 

  
 
 

  
 

9. 
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 .להוכחת הניסיון ** יש לצרף מסמכים

 

ו/או מי  רהחבוכן מסכים שהזה  'א 3המפורטים בנספח קטים נות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויהנני מאשר נכו

  .זה 'א 3וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט המפורט בנספח  תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"למטעמה 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.

 

 

             ___________________ 

 חתימת המצהיר
 
 

 עריכת דין בישראל:שיון יאישור עו"ד  בעל ר
 

בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________

לעונשים הקבועים  /היהיה צפויהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תבחוק אם לא 

 
 
 

________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד
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 5נספח מס' 

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 __________הנדון: ערבות מס' 

 

באופן אנו ערבים כלפיכם )להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

( )להלן: תשע מאות ש"חארבע מאות עשרים וששה אלף ו₪  429,633 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

המבקש שתדרשו מאת להלן,  2(, אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף "סכום הערבות"

 .יפו-תל אביב 297להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף  9/2314עם מכרז מס' בקשר 

וא המדד לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי ה 1סכום הערבות האמור בסעיף  .2

"המדד נקודות( )להלן:  66.4)דהיינו  2319שנת  אפרילבגין חודש  2319שנת  מאילחודש  19שפורסם ביום 

( יהיה "המדד החדש"(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: הבסיסי"

עור זהה לשיעור עליית המדד החדש גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשי

לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום 

 הערבות.

קבלת ימי עסקים מיום  9תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מאת נמק דרישתכם מבלי להטיל עליכם ל ,דרישתכם

 המבקש.

מברק ודרישה כזו או מיליה, ידרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקס .4

 לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ועד בכלל. ,19.11.2319ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .9

 .ו/או להסבה אינה ניתנת להעברהערבות זו  .9

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 4נספח מס' 

 רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות

 

 :החברהלהלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות, עפ"י הנוסח המקובל על 

 

 רשימת חברות ביטוח רשימת בנקים מסחריים

 בנק איגוד לישראל בע"מ
 בנק אוצר החייל בע"מ

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
 בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 טרייד בע"מ-בנק יורו
 בנק החקלאות לישראל בע"מ

 בנק מזרחי טפחות בע"מ
 בנק הפועלים בע"מ

 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
 בנק ירושלים בע"מ

 יובנק בע"מ
 לישראל בע"מ בנק לאומי

 בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע"מ
 בנק מסד בע"מ

 בנק ערבי ישראל בע"מ
 בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
CITIBANK N.A )סניפים בישראל בלבד( 
HSBC Bank plc )סניפים בישראל בלבד( 

 איילון חברה לביטוח בע"מ
 אליהו חברה לביטוח בע"מ

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
 כלל ביטוח אשראי בע"מ

 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
 כלל חברה לביטוח בע"מ

 החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
 מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מנורה חברה לביטוח בע"מ
 הראל  חברה לביטוח בע"מ

 אשור בע"מ -אשראי  חברה לביטוח
 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

 רשימת בנקים למשכנתאות

 בנק אדנים למשכנתאות בע"מ
 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
 בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

 הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ
 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ

 



 

 

27 

 

 6 נספח מס'                  

  רשימת המסמכים 

 רשימת התוכניות ותוכניות )נספח א' לחוזה(;* 
 )נספח ב' לחוזה(;ומחיריהם * כתב כמויות 

 )נספח ג' לחוזה(;* מוקדמות ומפרט טכני מיוחד 
 
  

כתב לוחות הזמנים, קראנו ובדקנו את כל התוכניות, אנו מצהירים בזה, כי  

מפרטים והמסמכים המפורטים לעיל )להלן: מוקדמות והכמויות, 

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  תוכנםהבנו את (, כי "המסמכים"

ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  ם לכל האמור במסמכי

 ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

, על מתחייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרזאם תתקבל הצעתנו, אנו  

 חוזה ההתקשרות והמסמכים.כל נספחיהם, לרבות 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת של המשתתף במכרז: ____________________
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 אחוזות החוף בע"מ
 
 

 
 02/514 מכרז פומבי מס'חוזה ל

 
 
 
 
 

 מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב  להקמת

 יפו-תל אביב ,042 דיזנגוף ברחוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41/5מספר  חוזה התקשרות
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עבודות להקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף  ביצוע פרויקטל
 יפו-, תל אביב042

 
 _______שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 

 
 –בין  -

 
 אחוזות החוף בע"מ

 אביב תל, 9"ץ ש גרשון מרחוב
    "(החברה" -) להלן  

 מצד אחד;
 

 -לבין  -
 
 

________________________ 
 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני;
 
 
 
 

קומות שיכלול גני  3בן מבנה  הקמתללקבלת הצעות  "(המכרז)להלן: " 9/14מס' מכרז את  מהפרסוהחברה    :הואיל
כמפורט במסמכי (, "העבודותאו  העבודה)להלן: "יפו -, תל אביב297ילדים ותחנת טיפת חלב, ברחוב דיזנגוף 

 ;המכרז, לרבות בתכניות, במפרטים וביתר מסמכי חוזה זה ונספחיו

 

על פי  , ל כל נספחיוזכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה עוהקבלן  והואיל:
 ;  שהתקיימה בתאריך של החברה מכרזים ההחלטת ועדת 

 

מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע והקבלן  והואיל:
ל המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם, האמצעים וציוד הדרושים לצורך ביצוע כ

 ת;התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את העבודו

 

 וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה; והואיל:

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא –פרק א' 
 
 :ונספחיםהגדרות  ,מבוא .1

 .החוזה לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מןהמבוא  .1.1

 .הימנו לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרדהנספחים  .1.2

 .הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  .1.3

 הגדרות .1.4

זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם תוכן בחוזה 
 :והקשרם מחייב אחרת הדברים

 
 ","אתר העבודות .1.4.1

 "מקום ביצוע העבודות"או 

עליהם ייבנה הפרויקט אשר בהם, דרכם, המקרקעין   - או "מקום המבנה"
מתחתם ו/או מעליהם ו/או בסביבתם יבוצעו הפרויקט 
והעבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות 

החוזה וכן, כל הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 
  לחוזה; מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם

מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל הפרויקט ואשר  - "האדריכל" .1.4.2
הודעה על מינויו נמסרה לקבלן. כל עוד לא הודיע 

אורית אורנת, רות שפירא  המזמין לקבלן אחרת יהיה
 הפרויקט. אדריכלות ותכנון עירוני, אדריכלי

 ;זה על כל נספחיו ומסמכי המכרז חוזה "החוזה" .1.4.3
 "מדד תשומות .1.4.4

מחירי תשומות הבנייה למגורים המתפרסם מעת מדד  בניה למגורים"
לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם יפורסם על ידי 
גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות לבנייה 

 ; שיבוא במקומו, אם יבואלמגורים רשמי 
שנת  אפרילתשומות הבניה למגורים בגין חודש מדד   - "המדד הבסיסי" .1.4.9

 .19.9.19ביום אשר התפרסם  2319
יום האחרון של תשומות הבנייה למגורים הידוע במדד  "המדד החדש" .1.4.9

-ו45 החודש בגינו הוגש חשבון הקבלן כאמור בסעיפים 
 להלן; 46

 ;אחוזות החוף בע"מ ו/או מי מטעמה "המזמין"1"אחוזות החוף" .1.4.8

המזמין על כל תנאיו,  שפורסם ע"י  9/14מס' מכרז  "המכרז" .1.4.7
 ;מסמכיו ונספחיו

 פרויקטמנהל ה 1 "המנהל .1.4.6
ו/או לפקח י שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל מ - "1 המפקח  

על כל חלק ממנו ו/או הפרויקט ו/או  עלמטעם המזמין 
כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי המזמין בכתב. כל 
עוד לא הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת יהיה המנהל 

  משרד "אייל רוטברט ניהול ופיקוח בע"מ";
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הטכניים לביצוע העבודות. מפרטים אלו המפרטים  -"המפרטים"  "המפרט" או
כוללים מחד, את הפרקים הרלוונטיים של "המפרט 
הכללי לעבודות בנין", אשר אינם מצורפים לחוזה זה 
ואשר הוכן על ידי הועדה הבין משרדית של משרד 
הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון )במהדורתו 

חוזה או העדכנית האחרונה הידועה במועד חתימת ה
במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או עדכונים במקרה 

מוקדמות, וכולל אופני  33, לרבות פרק של שינויים(
. הקבלן מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה

מצהיר בזה כי עותק "המפרט הכללי לעבודות בנין" 
נמצא ברשותו, הוא עיין בו והוא מוכר לו היטב וכי הינו 

ופן שוטף בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים מתעדכן בא
המפרטים הטכניים את למפרט זה ומאידך, כוללים 

 ; לחוזהג'  כנספח המצורפים
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעיות 
בין הוראות המפרטים השונים יקבע המנהל את ההוראה 
שתחול. בקביעתו יתבסס המנהל על מיטב הנוהג 

 המקובל במקרים אלו. המקצועי ועל
 "העבודות" .1.4.13

נשוא חוזה זה, כמפורט בחוזה זה, תשתית ובינוי  עבודות "הפרויקט"או 
במפרטים, בתכניות וביתר המסמכים המצורפים לחוזה, 

ביצוע כל עבודות הקדם פיתוח ועבודות הפיתוח  לרבות
, לרבות מים, ביוב, באתר, כולל המערכות התת קרקעיות

, טלפונים וכבלים וכן סלילה חשמל, תאורהניקוז, 
 וריצוף מחדש של הכבישים, הרחובות והמדרכות.

 יפו;-עיריית תל אביב "העירייה" .1.4.11

המתקבל מהכפלת סכום תשלום כלשהו בהפרש הסכום  הפרשי הצמדה"" .1.4.12
בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי, כשהוא מחולק 

  ;במדד הבסיסי
לרבות נציגיו של הקבלן, ______________________ "הקבלן" .1.4.13

שלוחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה 
מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל 

לקבלן להעסיק ואישר חלק מהן, אם המזמין התיר 
 27 בחוזה זה וע"פ האמור בסעיף  קבלני משנה כאמור

 להלן;

התכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף לביצוע  כל "התוכניות" .1.4.14
ולרבות,  העבודות ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה

כל שינוי בתכניות אלה שיאושר על ידי המנהל או 
המפקח וכן, כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי 

 די המפקח, לעניין חוזה זה, מזמן לזמןהמנהל, או על י
 תוכניות לביצוע.לרבות 

 א למכרז(;8התוכניות כמפורט בנספח א' לחוזה )נספח 

 "כתב כמויות" או .1.4.19
המפרט את כתב הכמויות והמחירים, כמפורט מסמך  "מחירי כמויות"

את ההנחה או התוספת שנתן  הכולללחוזה,  בבנספח 
במסגרת הצעת המחיר כתב הכמויות הקבלן למחירים ב

 ;במכרז ועל יד השהוגש
מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על חשבון" בכל  "על חשבון" .1.4.19

ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור 
או העבודה, ו/או הציוד, ו/או המבנה הכרוכים \החומר, ו

המושג, כאשר התשלום יכלול את בנושא אליו מתייחס 
שרות והעקיפות של הקבלן בנושא כל ההוצאות הי

 ; התשלום הנ"ל

המערכות ו/או קבלנים ו/או ספקים כלשהם, קבלני  "קבלני המזמין" .1.4.18
, אשר וקבלני המשנה למעט הקבלןמטעם המזמין, 

תוך ו/או יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת הפרויקט 
  ;כדי ובזמן ביצוע העבודות על ידי הקבלן
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בלן מהמזמין בתמורה לביצוע שיגיע לקהסכום  "שכר החוזה" .1.4.17
התחייבויותיו על פי הוראות החוזה במלואן ובמועדן 
ולשביעות רצון המזמין והמנהל בהתאם להוראות 

 ;החוזה
תכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע", על ידי  - "תכניות לביצוע" .1.4.16

 המנהל, או המפקח.
רבות תוספות ו/או , ל1, ותא/ג97תכנית בניין עיר מספר  -"תוכנית בניין העיר" .1.4.23

 תיקונים לה.

להלן כמשך הזמן אשר  15  בסעיףשנקבעה התקופה  "תקופת הביצוע" .1.4.21
במהלכו על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות או כל 

רצונם המלא של המזמין והמנהל.  חלק מהן, לשביעות
התקופה תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודה 

 ;שלמהותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את תעודת הה
 נספחים .1.9

 :הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן .1.9.1
 רשימת התוכניות ותוכניות ;  - נספח א' .1.9.1.1

 ;כתב כמויות ומחירים - נספח ב' .1.9.1.2

 מפרטים;מוקדמות ו - נספח ג' .1.9.1.3

  ;זמנים אבני דרך ללוח - נספח ד' .1.9.1.4

  לביצוע העבודותמפורט לוח זמנים  - /נספח ד' .1.9.1.9

 ]יצורף על ידי הקבלן[

 התחלת עבודה;נוסח צו  - נספח ה' .1.9.1.9

 ניהול אתר –הנחיות לבנייה ירוקה   -נספח ו'  .1.9.1.8

 נוסח תעודת השלמה; - 'זנספח  .1.9.1.7

 נוסח ערבות ביצוע; - נספח ח' .1.9.1.6

 ;טיבנוסח ערבות  - 'טנספח  .1.9.1.13

 תביעות; ה על העדר נוסח הצהר -  י'נספח  .1.9.1.11

 ;הקבלן נספח אישור ביטוחי - '"אנספח י .1.9.1.12

 פטור מנזקים; –הצהרת הקבלן   -נספח י"ב'      .1.9.1.13

 עבודות בחום; –הצהרת הקבלן  - ג'נספח י" .1.9.1.14

 הנערך על ידי ע"י החברה  תמצית ביטוח עבודות קבלניות  -  "די נספח .1.9.1.19

 ]יצורף על ידי הקבלן[ אתר התארגנות תכנית - ט"ונספח  .1.9.1.19

 

מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה, אף אם לא צורף אליו בכל  .1.9.2
יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה, אף אם לא צורף לחוזה בפועל ולא נכלל בפועל, 

 לעיל.  ברשימת הנספחים
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 מהות החוזה .2

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .זה הינו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכךחוזה  .2.1
כל העבודות הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט  תהתחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות א

לחוזה זה, לרבות כל  ג'נספח ובמפרטים  ,'ב נספח, בכתב הכמויות א'נספח כמפורט בתכניות 
 .האלמנטים הדרושים לשם כך, גם אם אינם מתוארים ומפורטים בתכניות

דרושים להשלמת תוספת או שינוי בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות, הכל  .2.2
הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג 
המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות 

 יים כמפורטהמזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו/או שינוי משכר החוזה, למעט שינו
 .להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה בפרק ח'

החוזה יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית של כל שכר  .2.3
, בכפוף לשיעור ההפחתה או התוספת אותם 'בנספח בהכמויות שבכתב  יחידה ויחידה, כמפורט

 .זה הוראות חוזההציע הקבלן במכרז, ובהתאם ל

מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, בהתבסס ובהסתמך הקבלן  .2.4
על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך, 
בתמורה לשכר החוזה, שהינו קבוע ומוסכם מראש, אשר לא ישתנה מכל סיבה שהיא, למעט 

 .רש בחוזה זהבמקרים המפורטים במפו

 תהוראות החוזה ואתר העבודובדיקת  .3

מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל התנאים הקבלן  .3.1
והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות את אתר העבודות וסביבתו, דרכי 

של החומרים הדרושים לביצוע העבודות. כן הגישה אליו, טיב הקרקע ואת כמויותיהם וטיבם 
מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה 
מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי לבסס 

ותקפות ביצוע העבודות עקב אי ידיעה שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים 
של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 

 .העבודות ו/או הנובע ממנו

לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע בנוסף  .3.2
לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת התכניות, התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי 

החומרים, הציוד, כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה 
ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק 

צוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לבי
 .ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .3.3
 .יסודית של החוזה

 חוהמפק וסמכויותיהם של המנהלתפקידיהם  .4

דם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן המפקח ו/או מי שימונה על יהמנהל ו/או  .4.1
לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם 

 ., המפקח ואת הוראותיו הואהמנהלהקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראות 

דות ולכל מקום אחר ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר העבו יאפשר למנהלהקבלן 
בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, 
מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בבצוע 

 .העבודות
ם שהותקנו להשתמש בכל המיתקנים והשירותי םיאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמהקבלן 
 .באתר

הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המנהל ו/או על  .4.2
 .המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידם
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העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע ביצוע  .4.3
 העבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה .נתון לפיקוחם של המנהל ו/או המפקחהעבודות, יהיה 

. הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על של המנהל ו/או המפקח
ידי המנהל ו/או המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה. בכל מקרה בו ניתנו 

סכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות המפקח בעניין זה סמכויות למנהל על פי ה
 .תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו/או למפקח בחוזה זה, הם מבלי  .4.4
 ם אופי ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהןעיכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 

ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות. שום דבר האמור 
בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או המפקח, בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי 
החוזה, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות שבהתאם 

יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא להוראותיו הקבלן לא 
 .משביע רצון

מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו/או שאינן מתיישבות מהמנהל ו/או המפקח, חייב בכל  .4.9
הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית, תחייב את הקבלן ותגבר על 

 .הוראות המפקח

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות, רק באמצעות המנהל ו/או  .4.9
 ו/או המנהל. המפקח, הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות המפקח

כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו/או למפקח סמכות סופית ובלתי ניתנת לערעור ו/או לצורך  .4.8
צא בזה, המצביעות על שקול דעת מוחלט ו/או בלעדי כיואו לפי שיקול דעתם המוחלט ו/

בהחלטותיהם, הכרעותיהם, קביעותיהם, דרישותיהם וכו', תהיינה החלטותיהם של המנהל ו/או 
המפקח סופיות, תחייבנה את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור, אלא אם נקבע אחרת במפורש 

 .בחוזה זה

הקבלן לישיבת תיאום ל פי שיקול דעתו הבלעדי, את יזמן אליו, מעת לעת, עהמפקח ו/או המנהל  .4.7
, וכן עליו להביא ו/או המנהל ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח

ו/או  לדיונים אלא את התכניות, דו"חות וכל מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח
קבלני המשנה ובעלי המקצוע, הכל כפי שיידרש  . כמו כן, יביא הקבלן עימו לדיונים אלה אתהמנהל

 .על ידי המפקח

הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בניהול הפרויקט ו/או בזכות הפיקוח, כאמור לעיל, כדי להטיל למען  .4.6
על המזמין, או מי מטעמו, אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או 

יש לו על פי חוזה זה. המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו למנות לשחרר את הקבלן מכל אחריות ש
מנהל ו/או מפקח והימנעות כאמור, לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה מניעות, או השתק, כנגד 
כל טענה או תביעה שלו, בקשר עם כל דבר ועניין הקשור בעבודות, טיבן והתאמתן להוראות חוזה 

 .זה ונספחיו

י המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפסעיף  .4.13
 .יסודית של החוזה

 ניהול יומן עבודה .9

מדי יום ביומו את כל הפרטים  ירשמוינהל יומן עבודה, בשלושה  עותקים, אשר בו  פקחהמ .9.1
הנוגעים למהלך ביצוע העבודות, הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו 
נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לרישום פרטי 

ות, במשרד המפקח, במקום העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן. היומן יוחזק באתר העבוד
בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המנהל 
בצירוף חתימת המפקח, או על ידי המפקח עצמו, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב 

מנהל העבודות מטעמו, את הקבלן. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן או מיופה כוחו או 
העתק אחד יימסר לנציג הקבלן והעתק נוסף ממנו יישאר בידי המפקח. המפקח או המנהל יהיו 

 רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן.

לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע רישומים ביומן, ירשום  מבלי .9.2
 יום ביומו על הפרטים כדלקמן: הקבלן ביומן מדי

 ;של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודותמספרם  .9.2.1

החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים ממנו והכמויות כמויות  .9.2.2
 ;שהושקעו בביצוע העבודות
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 ;הנמצא באתר העבודותהציוד  .9.2.3

 ;בציוד בביצוע העבודותהשימוש  .9.2.4

 ;העבודותמזג אויר השוררים באתר תנאי  .9.2.9

 ;והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםתקלות  .9.2.9

 ;בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםהתקדמות  .9.2.8

שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות לעבודות נוספות ו/או הוראות  .9.2.7
 ;לביצוע שינויים בביצוע העבודות

 ;נחיות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודותוההערות  .9.2.6

דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך כל  .9.2.13
 ;ביצוע העבודות

מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים רישום  .9.2.11
 ;ומספר או סימון השינוי

רו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסוים פרט אחר שהמפקח או המנהל יוכל  .9.2.12
 ;ובין באורח שוטף

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי להסתייג הקבלן  .9.3
 3מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, תוך 

סתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא ימים ממועד רישומו. הערותיו ו/או ה
אם המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל כאמור תהיה סופית 

 .ובלתי ניתנת לערעור

 3העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המנהל ו/או המפקח ביומן העבודה תוך  לא .9.4
ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומות ביומן, ואת 

 .הסכמתו להם

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא למען  .9.9
ושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל א

תשלום על פי החוזה ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור ו/או 
 .לסטיה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזה

והקבלן ימסור  קבלן ולאחר מכן על ידי המפקחדף של היומן ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הכל  .9.9
 עותק למפקח.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .9.8
 .יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .9

אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי הקבלן  .9.1
להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש 

לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות,  ,ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר
כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 

סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה כאמור מכל 
 .ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין

המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו נתן  .9.2
חריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מא

 .והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או הגורם האחר האמורים

שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת מניות, הגדלת הון המקנה בבעלות שינוי  .9.3
ין סעיף זה, וההוראות יזכויות לענמניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת 

 .דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג זה

יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי המזמין  .9.4
חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמין 

 .זה זהכלפי הקבלן על פי חו
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כן מוסכם בזאת, כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו זכויותיו כמו 
ו/או חובותיו של המזמין, על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש 

 .בקשר לכך ובלבד, שתנאי החוזה החדש יהיו זהים לתנאי חוזה זה, בשינויים המחויבים
זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה עיף ס .9.9

 .יסודית של החוזה

 היקף החוזה .8

החוזה חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות המצאת כוח האדם, הוראות  .8.1
 .עי הנחוץ לשם ביצועןהחומרים, הכלים, הציוד, המכנות ועל דבר אחר, בין קבוע ובין אר

בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכניות לרבות שינויים בהן בהתאם מוצהר 
 להוראות הסכם זה יהוו את נשוא החוזה. 

ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו/או לגורמים שונים  .8.2
 ,, הכוללות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילבאופן כללי טביצוע עבודות שונות בקשר לפרויק

עבודות בניה, הריסה, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו 
לרבות ביצוע על פי הוראות כל חוזה שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו/או לקבלנים האחרים, 

הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות . עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן
אחרת/ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המנהל ו/או המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע 
העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו/או הגורמים האחרים כאמור בסעיף 

 אחרות, ככל ונדרש., ואף לבצע תיקונים בעבודות, בעקבות העבודות הזה

לא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם, או עבור, עבודות המזמין 
אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו/או עבורו על ידי קבלנים אחרים ו/או ספקים אלא אם 

 .נקבע אחרת במפורש בחוזה
לעיל לא יתפרש כאילו הוא  7.2  בסעיףהסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור למען  .8.3

בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין למסור לאחר ו/או לאחרים את ביצועו 
תו של המזמין להקטין ו/או להגדיל את של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא חוזה זה ומזכו

 .היקף העבודות נשוא חוזה זה

 מסמכי החוזה והתוכניות .7

( העתקים של מערכות התכניות והמסמכים הנלווים 3ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה )המפקח  .7.1
המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה. כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון 

לום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין. עם השלמת העבודות הקבלן, בתש
יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם 

 .בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר

יות, מתוך תקופת ביצוע העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכנת של התוכנבכל  .7.2
 .השלוש שנמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, את כל יתר הקבלן  .7.3
המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן, מכשירי מדידה וכיו"ב. 

שאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה המזמין, המנהל, המפקח, המתכננים והיועצים, יהיו ר
 .ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, גם מערכת תכניות הקבלן  .7.4
של יתר המלאכות, המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, שנמסרו לידיו ע"י המפקח. כל זאת 

 .אום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודהלשם תי

ימסרו  ם הרלוונטייםחלקיה התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד. לפני הביצוע .7.9
מכרז מסיבות התכניות  לקבלן תכניות הביצוע, אשר עשויות לכלול שינויים או השלמות, לעומת

וי או שינוי במחירי היחידה השונים עקב כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצ
  עדכונים אלו.



 

 

37 

 

נן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא ימוצהר בזה כי התכניות ה .7.9
להכין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך 

אופן שהוא וכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או  ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל
ו/או  המנהל פרויקט.איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או ל

לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו/או הוראות ו/או הנחיות  והמפקח, ימציא
לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את הקבלן. אין במסירת התכניות 
לקבלן בחלקים ובמהלך ביצוע העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או 

פת תמורה. לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל שינוי במחירים ו/או לתוס
טענה ו/או תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו/או בעלויות עקב אי אספקת תכניות בתחילת 

 .ביצוע העבודות, אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו מוצדקות

( יום לפני המועד בו 14יע למפקח עד ארבעה עשר )לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להודמבלי  .7.8
דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע. במקרה של חילוקי 
דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכניות לקבלן )מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים( 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ו תהא סופית ומחייבת. כמו כן ומכרעתיכריע המפקח וה
להעביר לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע 
הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה 

גם את עבודות תאום המפורטים בלוח הזמנים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שכר החוזה כולל 
 .התכנון על ידי הקבלן כאמור

בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן מוצהר  .7.7
או \לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו, והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד

ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר 
כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל 

או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע \מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו
 .או חלק מהן\עכבון בקשר לתוכניות ו העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .7.6
 .יסודית של החוזה

 פרשנות וסתירה בין מסמכים .6

 .יבדוק את התוכניות, המפרטים, את המידות ומצב פני הקרקע, איזון וסימוןהקבלן  .6.1

ו אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים בכל מקרה של סתירה, א .6.2
המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר 

 :הינו כדלקמן –לעניין הביצוע  –ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ;לביצוע תוכניות .6.2.1

 מפרט מיוחד; .6.2.2

 כתבי כמויות; .6.2.3

 ;אופני מדידה מיוחדים .6.2.4

 מפרט כללי; .6.2.9

 תנאי החוזה; .6.2.9

 תקנים ישראלים; .6.2.8

 לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא אחריה.ברשימה כל הוראה במסמך קודם 
 והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: אופני המדידה  ענייןל .6.3

 ;כתב הכמויות והמחירים .6.3.1

 ;מפרט מיוחד .6.3.2

 ;תכניות .6.3.3

 ;חוזה תנאי ה .6.3.4

 ;מפרט כללי .6.3.9
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 ;תקנות ותקנים .6.3.9

 המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט המיוחד.תיאור העבודות 
אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים )במקרה של סתירה( 

 על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי.
הקבלן מסופק או שהיה  ,הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוגילה  .6.4

בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימנו, או שמסר המפקח לקבלן הודעה 
( 47יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה ) -שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

דבר שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, ב
 .הפירוש שיש לנהוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות,  6.3והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף במקרה  .6.9
יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי 

 .תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ולעיל והחלטת התאמה או סתירה כאמור

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשנות החוזה תיעשה באופן מבלי  .6.9
 .המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך המפרט ותנאי המכרז

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .13

לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין והמנהל, וימלא יבצע את העבודות על פי החוזה הקבלן  .13.1
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל והמפקח, בין שמפורטות בחוזה ובין שאינן 

 .מפורטות בו

מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים הקבלן  .13.2
, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים

באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע 
לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על פי חוזה זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי 

 .התחייבותו האמורה דלעילהמזמין לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .13.3
 .יסודית של החוזה

 הכנה לביצוע ולוח זמנים –פרק ב' 

 בדיקות והכנות מוקדמות .11

 .מהמזמין המדידה נתוני את לקבל הקבלן נדרש העבודה התחלת צו קבלת עם מיד .11.1

הקיימות,  סטיותה יבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי המצב הקיים ולרשום את הקבלן
 לו. שתמסרנהבמידה וקיימות, לפי תכניות הבצוע 

 .הקרקע של והמפלסים הגבהים כל את ויבדוק יבקר הקבלן .11.2

 צו קבלת מיום ימים שבוע מאשר יאוחר לא יוגש וכדומה מידות, מפלסים, גבהים על ערעור כל
 .העבודה התחלת
והן  ומדוייקות כונותכנ שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התכניות האמורות טענות

 .התשלום תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך
 ומדידות סימון .11.3

 הגבהים ואת הרשת את, מדידה תכנית ולאשר ולבדוק לבקר העבודה תחילת לפני הקבלן על .11.3.1
 .בתכנית המסומנים

 בדיעבד תביעה שום תתקבל לא. הפרויקט למנהל מיד יודיע סתירה או טעות של מקרה בכל .11.3.2
 .ל"הנ בסטיות הרגיש שלא טענותיו סמך על הקבלן מצד

 כל עבור הכספית האחריות בכל ישא, הוראותיו את מלא לא או, המזמין לנציג פנה לא .11.3.3
 .האפשריות ההוצאות

 כבסיס תשמש המפקח ידי על ומאושרת הקבלןמוסמך של  מודד י"ע שתיעשה המדידה מפת .11.3.4
 . בחוזה המפורטות מהעבודות עבודה כל ביצוע או ואיזון לסימון וגם הכמויות לחישוב

המדידה תכלול גם את הסימון המדויק של כל העצמים הקיימים בשטח שלא מיועדים  מפת .11.3.9
 '.וכולפירוק/הריסה כגון עמודי חשמל, ברזי כיבוי 
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 .החפירה גבולות את ולסמן למדוד יצטרך פיהן שעל יותראש קבע נקודות יקבל הקבלן .11.3.9

 אחריותו בתחום תהיה זו הבטחה על וההגנה השמירה. הקבע נקודות כל את יאבטח הקבלן .11.3.8
 .הקבלן של הבלעדית

 .הקבלן של מוסמך מודד י"ע יעשו והאיזון התוויות, הסימון .11.3.7

 .הצורך לפי ואיזון סימון חידושי הקבלן יבצע העבודה במהלך .11.3.6

 לצורך המזמין נציג של לרשותו יעמדו מדידה וצוות מכשירים, הקבלן מטעם מודדה .11.3.13
 למודד המזמין אישור את לקבל חייב הקבלן. ידו על הנדרש אחר דבר כל או בדיקה

 . ידו על המוצע המוסמך

 מוסמך מודד י"ע תעשה הביצוע השלמת לאחר הפרויקט למנהל שתימסר, האתר מפת .11.3.11
 .הקבלן חשבון ועל

 את יבצע הקבלן"מ אחר שיידרש הקבלן למדוד. קנאו  1:133. מ.בק תהיה המפה .11.3.12
 ביצוע לאחר, המהנדס דרישת בסיס ועל ל"הנ המפה בסיס על הנדרשים התיקונים
 .הסופי החשבון ממסמכי חלק זו מפה תהיה ומדידתם הקבלן י"ע התיקונים

 
 

 :כי, יסודיות בהתחייבויות ומתחייב מצהיר הקבלן .11.4

בדק ומכיר היטב ובעיני מומחה את המקרקעין את סביבתם ואת מצבם  הוא ראה, בחן, .11.4.1
הפיזי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, את אופיים, טיבם ותנאיהם הטופוגרפיים, 
את דרכי הגישה אליהם, את דרישות ותנאי כל הרשויות המוסמכות בקשר עם כל הנ"ל 

תר הבניה הקיים למבנה, את התוכניות והעבודות, את העבודות, את תנאי ביצוען, את הי
והמפרטים וכל מידע נוסף ו/או אחר הרלוונטי להתקשרותו בחוזה זה, והוא מאשר בזאת 
את דבר רצונו ונכונותו להתקשר במסגרת הוראות חוזה זה לאחר שכל אלה ברורים 

 ".As Isונהירים לו היטב ומקובלים עליו במלואם "

טרם הושלמה הכנת, עריכת ועיבוד התוכניות או איזו מהן ידוע לו ומוסכם עליו, כי היה ו .11.4.2
ו/או היה וטרם נתקבל היתר בניה  מקובל עליו, כי התוכניות וההיתר יחייבו אותו לכל דבר 

 ועניין )ואף אם יינתנו בכמה שלבים ו/או במסגרת כמה מסמכים(.

כה בפועל בקשר  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוא בדק את כל העבודות  לסוגיהן שנעשו עד .11.4.3
 לפרויקט, ראויותן, התוכניות והתאמתן וטיבם ונחה דעתו מכל הנ"ל.

בהתבסס על כל בדיקותיו הנ"ל הינו )ויהא כזה גם עד להשלמת העבודות( בעל כל הידע,  .11.4.4
הכישורים, האמצעים, היכולות, הניסיון ומשאבי כח האדם המקנים לו את מלוא היכולת 

שלימן באורח מקצועי בהתאם לכל הוראות החוזה במדויק לבצע את כל עבודות הקבלן ולה
 ובמועדן.

הוא מוותר בזאת, בהסתמך, בין היתר, על כל בדיקותיו הנ"ל, על כל טענות פגם ו/או מום  .11.4.9
 ו/או ברירה בקשר לעבודות ו/או לחוזה ונספחיו ו/או הוראה פלונית כלשהי מהוראותיו. 

העבודות וכי הוא מודע לתנאי  לביצועל המידע הדרוש רר וקיבל את כימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  .11.9
השטח, לתנאי הגישה לאתר העבודות, וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו/או 

יהיה רשאי, המזמין הקשורים בכך, זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה. 
שנעשו מטעמו לצורך הפרויקט. דו"חות אלה אם ברצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים 

ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב, ולא יפטרו את הקבלן 
מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו/או כנדרש לצורך ביצוע העבודות 

 ם שהומצאו לקבלן כאמור. והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרי

 של טרפו חדר ומבנה תאורה מרכזיית הפרויקט לאתר בסמוך קיימת, המכרז פרסום למועד נכון .11.9
 לאתר סמוך למתחם ויועתקו יפורקו הטרפו חדר ומבנה המרכזייה. לישראל החשמל חברת

 .זה חוזה פי על הקבלן עבודות תחילת טרם, הפרויקט

לתושבי האזור הודעות מודפסות בהם יתוארו העבודות ומשמעותם. הקבלן מתחייב להכין ולחלק  .11.8
 נוסח ההודעה ייקבע על ידי המזמין.



 

 

41 

 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  סעיף .11.7
 יסודית של החוזה.

  ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים תרישיונו .12

תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל בנוסף ומבלי לפגוע באמור בפרק ג' להלן, לפני  .12.1
שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות יולמפקח את כל הר

ת, על שיונות, להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאיאת כל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת הר
 .שיונותיחשבונו, בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הר

, משרדי ממשלה, חברת חשמל, ה, בסעיף זה הכוונה, בין היתר, אך לא רק, לעיריי"רשויות"במונח 
משרד התקשורת, חברת "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, 

 פסולות ועוד. , אתרי פינוי מקורות, רשויות הניקוז
לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, חברת בנוסף,  .12.2

ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלוויזיה  הייעירלהטלוויזיה בכבלים, 
ת הפיתוח שלהם, בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תכניו

 .ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל

לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים. הקבלן יהיה אחראי לשלמות ידוע  .12.3
 . ותשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודהמבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק 

כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע ימנע מגרימת מפגעים פיזיים הקבלן  .12.4
זיהום בייחוד בשעות המנוחה, מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, 

אויר, וכד'. כן יתחשב בשעות הפעילות במקום. במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד 
 .לקדמותו

י תחילת ביצוע העבודות, או כל חלק מהעבודות, ליד מערכות והתקנים מבלי לפגוע באמור לעיל, לפנ .12.9
קיימים, בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא, על הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת קרקעיות, 
לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים השייך לרשות/גוף שבתחומיה הוא פועל 

 כמפורט להלן:

 בע"מ תאגיד מי אביבים .12.9.1

על מנת לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים, על הקבלן להזמין לסיור באתר העבודות 
הרלוונטי, נציג תאגיד מי אביבים בע"מ, לקבל ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו 
את המשך ביצוע העבודות באזור קווי המים. מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק 

 בים.בנוכחות מפקח של מי אבי
 מחלקת תיעול .12.9.2

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם מחלקת התיעול והגורמים המוסמכים 
בעירייה, וידאג לנוכחות פיקוח מטעמם בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול 

 קיימים.
 מחלקת המאור .12.9.3

הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבלת סימון של כבלי 
מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. מובהר בזאת כי עבודת הקבלן 

 ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לקבלת רישיון לביצוע העבודות, בהסתמך על  .12.9.4
לקות העירייה הנכללות היתר בניה בתוקף, ולאחר שקיבל האישורים הנדרשים מכל מח

 במסגרת התיאום ההנדסי הנדרש.

 בהתאם לצורך.-כל המחלקות האחרות של העירייה  .12.9.9

 חברת החשמל .12.9.9

הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד עמודי חשמל וקווי 
חשמל תת קרקעיים. מובהר בזאת כי העבודה באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע 

 כחות מפקח של חברת החשמל או באישורו.רק בנו
הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצורך ביצוע 
עבודות באתר העבודות. כמו כן לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה במקרה בו יתבקש 
ל  להפסיק את עבודתו באזור עמודי/קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמ

 או נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות.
 חברת בזק .12.9.8
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הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד עמודי טלפון וקווי 
תקשורת תת קרקעיים. מובהר בזאת כי עבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר 

 העבודות תבוצע רק בנוכחות מפקח מטעם חברת בזק. 
ורך ביצוע הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצ

עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה עקב כניסת חברת בזק 
לצורך ביצוע עבודות כאמור ו/או במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי 

 הטלפון ו/או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה.
 משטרה .12.9.7

אום הנדסי בעירייה, וקבלת רישיון החפירה, יפנה לאחר קבלת רישיון ממחלקת תי
הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכה 

 הסדרי תנועה חדשים. 
 הקבלן יעסיק שוטרים בשכר או מאבטחים על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה. 

 שות משטרת התנועה.מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרי
לעיל הינה חלקית ועל הקבלן  12.5 מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף  .12.9.6

כן,  כמו לפנות לכל הרשויות ו/או הגורמים הנוספים לצורך תיאום ביצוע העבודות עמם.
על הקבלן לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, 

באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות  -בזק וכד', ובמידה ואכן קיימים 
המתאימות. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם 

ם ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לאותם מבנים ומתקנים קיימי
לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו 

 .כתוצאה מהנזק הנ"ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות, קבלת הרישיונות  .12.9.13
ים בלוח הזמנים ולא יהוו הדרושים, לרבות ההמתנה למשגיחי/מפקחי הרשויות, כלול

 עילה להארכת תקופת הביצוע.  

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו סעיף  .12.9.11
 .תהווה הפרה יסודית של החוזה

 אמצעי זהירות .13

 להלן: 18 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות הקבלן  .13.1
נורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד יעבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צ

יקיים תוכנית לניהול בטיחות כנדרש על פי דיני ותקני הבטיחות בעבודה, לרבות  הקבלן .כבד וכו'
 , ויפעל על פיה.2313-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳גהוראות 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה הקבלן  .13.2
. הקבלן יקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלוויקפיד 

הקפדה יתרה על גידור אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים לאתר העבודות, במהלך כל 
 שעות היממה.

את הציבור  יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהירהקבלן  .13.3
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים 

 .ומכשולים אחרים באתר

יספק וירכיב פיגומים טפסנות, מערכות תימוך ודיפון להגנת לעיל, הקבלן  13.3 לפגוע בסעיף  מבלי .13.4
החפירות ומבנים סמוכים, דרכי עזר, מעברים רגילים ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים תקניים 

 סגרת העומסים אשר להם נועדו.אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות במ

על הקבלן להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם, או להחליפם, תוך התחשבות בדרישות הבטיחות 
 בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים, תקנים, צווים או תקנות בני תוקף.

 הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של מהנדס מטעמו.
 -הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל שהן 

 יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים לרבות למבנים הקיימים.

 

 

 הסדרי תנועה זמניים .13.9
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הקבלן מתחייב להכין, להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל את אישור  .13.9.1
צוע העבודה, בהתאם לתכניות חלקי ביצוע והסדרי תנועה הרשויות ומשטרת ישראל לבי

מנת לאפשר כניסה ויציאת כלי רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט,  זמניים, ככל שיידרש, על
 ומועדי ביצוע ההתחברויות לכבישים הקיימים. ולתאם את תנאי 

למרות האמור לעיל , ומבלי לפגוע במפורט , מצורפת תכנית עקרונית בעבור הסדרי  .13.9.2
התנועה הזמניים , אשר תואמה מול משטרת ישראל אולם לא אושרה הן מול הרשות והן 
מול המשטרה בצורה פורמאלית והמקובלת כדין , נדרש לציין כי מודע הקבלן כי האתר 
מצוי בציר מרכזי וברחוב ראשי  אשר הינו נתיב תחבורה ציבורי ומכיר כי ייתכן ויידרש 

ד סחורה בעבודות לילה בכפוף לאישור המשטרה והרשות בביצוע יציקות מורכבות , וניו
. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן נושא באחריות לתכנון הסדרי התנועה באתר  .13.9.3
ת של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונע חלקעליו להבטיח כי בכל , והעבודות

חוזה זה, הקבלן ( ימים ממועד חתימת 8ותנועה רגלית בכל אתר העבודות. בתוך שבעה )
יכין, בעצמו ועל חשבונו, תכנית הסדרי תנועה באתר העבודות, ויגישה לאישור המפקח. 

לחוזה זה. מבלי לפגוע  כנספח ט"ולאחר אישור המפקח, תצורף תכנית הסדרי התנועה 
על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין לשינוי הסדרי התנועה באמור, 

 לרבות משרד התחבורה, המשטרה, העירייה וכד'.  מהרשויות השונות,

 

הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים, דגלים, פנסים,  .13.9.4
 הצבת עובדים וכד', בהתאם לצורך, לרבות בניית מעקפים לצורך הטיית התנועה.

שויות על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי הר .13.9.9
 והמפקח, כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת היום והלילה.

עילה מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה, ונקיטת כל האמצעים הדרושים לכך,  .13.9.9
 י הקבלן.לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על יד

התנועה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע הסדרי  .13.9.8
 באתר העבודות, חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו.

 שילוט ותמרור זמניים .13.9

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום ובסמוך לאתר  .13.9.1
העבודות, הקבלן מתחייב להציב שילוט, סימון, תמרור ואביזרי תנועה מתאימים, כולל 

 ב, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. היותם מחומר המחזיר אור, במצב תחזוקה טו

מיקום, מספר וסוג השלטים, התמרורים ואביזרי התנועה באתר העבודות, יבוצעו  .13.9.2
בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין, הוראות רישיון משטרת ישראל ועירייה, ובהתאם 

בשטח עירוני בהוצאת לסכימת תמרור כמפורט במדריך להצבת תמרורים באתרי עבודה 
העדכנית ביותר, כפי שתאושר על ידי המפקח. מובהר בזאת חבורה, במהדורה משרד הת

 כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת התמרור כאמור.

המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן להפסיק את עבודת  .13.9.3
חותיים לא נאותים הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח, העבודות מבוצעות בתנאים בטי

 או לא מתאימים כאמור לעיל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע השילוט  .13.9.4
 והתמרור הזמניים כאמור לעיל, חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו.

שר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליי ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתרמדי יום,  .13.8
 .את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או כל  ,לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזהמבלי  .13.7
לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן 

 .שא באחריות כלשהי בגין נושא זהימין לא בפוליסת בטוח מתאימה והמז

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .13.6
 .יסודית של החוזה

 שילוט .14
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יספק ויציב הקבלן, על חשבונו, הראשוני עבודה החמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת  .14.1
 "(:השלטים" :שלטים כדלהלן )להלןשני יורה המפקח, , במיקומים כפי שבאתר העבודה

מ'  3.3במידות  העל גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבוד םמודולרי יםשלטשני  .14.1.1
x 4.3 'כל אחדמ ,. 

 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות שלו(. .14.1.2

 הנחיות שיתן המפקח לקבלן.השלטים יהיו מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי  .14.2

 השלטים יכללו: .14.3

 .ושם וסמל אחוזות החוף העירייהוסמל שם  .14.3.1

 שמות וסמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט, בהתאם להוראות המזמין. .14.3.2

 .ומספר טלפון כתובתו ,שם הקבלן .14.3.3

 .והדמיה של העבודה )שתסופק לקבלן על ידי המזמין( שם העבודה המתבצעת .14.3.4

 המתכננים, המתאם והמפקח., כתובות ומספרי טלפון של שמות .14.3.9

 מנהל העבודה מטעם הקבלן.ומספר טלפון של שם  .14.3.9

 על הקבלן להעביר לאישור המפקח את נוסח השלטים, טרם הצבתם. .14.4

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים וישא על חשבונו  .14.9
 לו על ידי אותן רשויות מוסמכות.בכל התשלומים וההיטלים שיוט

במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנקיונם של השלטים, לחידושם או להחלפתם אם  .14.9
הכל לפי הנחיות והוראות  ,רוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתריניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפ

 המתאם.

בנוסף לשלטים האמורים לעיל. שילוט נוסף הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט  .14.8
 יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .14.7

 לוח זמנים לביצוע העבודות .19

 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן: "מועד תחילת .19.1
עבודות יסתיימו המקרה באופן בו  ובכלביצוע העבודות"(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף 

להלן: "מועד סיום ביצוע ), תחילת העבודות ממועד (עשר חודשים םשני) קלנדריים חודשים 0/בתוך 
ע"י  שיוכןלוח הזמנים המפורט ו"ב, המצ' ד בנספחדרך הקבועים  אבניבהתאם לוזאת העבודות"(, 

 להלן, ולשביעות רצון המזמין והמנהל. 15.11.1 הקבלן כאמור בסעיף 

מובהר כי, אבני הדרך ולוח הזמנים שבנספח ד', מצורפים כהנחייה בלבד, וכי לוח הזמנים המחייב  .19.2
, ולשביעות רצון המנהל 15.11.1 הוא זה שיוכן על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל, כאמור בסעיף 

 והמזמין.

ככל והקבלן יידרש לביצוע עבודות במשמרות ו/או עבודות לילה, על הקבלן האחריות לקבלת מלוא  .19.3
מצהיר בזאת ההיתרים הדרושים לשם ביצוע עבודות כאמור, כדי לעמוד בלוחות הזמנים. הקבלן 

ה על ידו בחשבון העובדה, כי תקופת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז, נלקח
, וכן כי לאור מיקום ביצוע העבודות, ישנו סיכוי סביר כי יידרש זה 19כמפורט בסעיף חוזה זה הינה 

וכי יהיה מנוע מלטעון  לבצע חלק ניכר מהעבודות בשעות הלילה, בכפוף לקבלת היתר לעבודות לילה,
 .בגין הפסד רווחלרבות בנוגע לכך,  מכל סיבה שהיא כל טענה שהיא

בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד, לפי הוראות  ינקוטהקבלן  .19.4
הקבלן ימנע מפיגור ו/או עיכוב  .המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה, כדי לעמוד בלוח הזמנים

 במסירת העבודה, מכל סיבה שהיא.

בודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העהקבלן  .19.9
אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה, 

או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא \או יהיו הצעדים בהם נקט ו\יציין הקבלן במפורט מה היו ו
 .לסטות ממועד סיום העבודה
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 .ב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמניםמתחייהקבלן  .19.9

יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל  עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבון בלוח הקבלן  .19.8
 .הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת

, במידה ובכל זמן שהוא יהיו ומסמכיה ההזמנה הוראותיתר מהסכם זה או יתר הוראות מבלי לגרוע מ .19.7
המזמין והמפקח בדעה, שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, 
חלקן או כולן או איזה שלב שלהן, במועד המיועד לכך על פי לוח הזמנים ו/או את עמידת הקבלן בלוח 

 תחולנה, בין ההיתר, ההוראות הבאות: הזמנים, כמפורט בהסכם זה, כי אז

המזמין והמפקח רשאים להורות לקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון  .19.7.1
המצב, בין תוך פירוט של האמצעים הנדרשים, לרבות הוספת ציוד, העסקת כוח אדם 
נוסף וכיו"ב, ובין ללא פירוט. מיד עם קבלת הוראת המזמין והמפקח ינקוט הקבלן, 

חשבונו, בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד על 
ואת עמידתו בלוח הזמנים, כאמור לעיל, ויפרט למזמין ולמפקח בכתב את כל 

 האמצעים בהם נקט ואת קצב התקדמותו.

היה המזמין ו/או המפקח בדעה, שאין די באמצעים בהם נקט הקבלן, כאמור בסעיף  .19.7.2

לעיל, בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לכך על פי לוח  15.8.1 
הזמנים, רשאי המזמין ו/או המפקח להורות לקבלן על אמצעים נוספים בהם על 

כלליות האמור לעיל, תוספת כוח אדם ו/או הקבלן לנקוט, לרבות, אך מבלי לגרוע מ
תוספת אמצעים. הקבלן מתחייב לנקוט, מיד עם קבלת הוראת המזמין ו/או המפקח 
ועל חשבונו, בכל האמצעים המתחייבים והנדרשים, לרבות באמצעים המפורטים 
בהוראת הנ"ל, כאמור לעיל, בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד 

י לוח הזמנים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ו/או במשמרות ו/או לכך על פ
בשעות עבודה בלתי מקובלות ו/או תוספת אמצעים, וכן לדאוג לקבלתם של כל 

 פי כל דין.-האישורים שיידרשו בשל הנקיטה באמצעים אלה, ככל שיידרשו, על

, רשאי לעיל 15.8.2 -ו 15.8.1 פים כאמור בסעילא מילא הקבלן אחר התחייבותו,  .19.7.3
עות קבלן אחר או המזמין, אך לא חייב, לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, באמצ

בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין 
יהא רשאי לגבות או לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות, בתוספת תקורה של 

, שתחשב כהוצאות ניהול משרד וכלליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, 19%
 באמצעות מימוש הערבות. בלן בכל דרך אחרת, לרבותוכן יהיה רשאי לגבותן מהק

זה תהא למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים  15.8.3  לצורך סעיף
והחומרים הנמצאים באתר הבניה, ואשר לצורך השלמת העבודות יועברו לרשות 
המזמין. הקבלן מצהיר בזאת, כי לא ימנע מהמזמין את השימוש בכל האמצעים 

באתר הבניה, לרבות ציוד וחומרים, כלי עבודה, מכונות או מתקנים אחרים  הנמצאים
כלשהם של הקבלן ולא יפריע לעבודתו של כל קבלן אחר, אשר ישלים את ביצוע 

 העבודות.

לעיל, במידה ויהיה צורך, לדעת המזמין והמפקח, בכל זמן שהוא, 15.8 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .19.6
להחיש את קצב ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מעבר לקבוע בלוח הזמנים, יפנה המזמין ו/או 
המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות המבוקשות, 

אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח לצורך זה, לרבות בכל הנוגע לקצב העבודה, ימי  ולמלא
העבודה, אופן העבודה ושיטות העבודה, וכל זאת בתוספת תשלום כפי שיסוכם בין הצדדים. הורה 
המזמין לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות, כאמור לעיל, ולא מילא הקבלן אחר הוראת המזמין, 

 לעיל, בשינויים המחויבים. 15.8.3 אות סעיף תחולנה הור

ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח, הרצתו במחשב ועדכונו כלעיל, כל  .19.13
, עבודותיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע הלרבות קבלת נתוני הנת
 .למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזהעבודות עד לסיומה ולמסירת ה

  מפורט זמנים לוח .19.11
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( יום ממועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן למנהל לאישור, לוח 14)תוך ארבעה עשר  .19.11.1

. לוח הזמנים MSPROJECT מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנתזמנים 
אבני הדרך יבוצע בהתבסס על הנתונים, תקופת הביצוע וחלקי הביצוע המפורטים ב

עד לפרט שיידרש על ידי ויבוצע  ,)להלן: "לוח הזמנים"( המצ"ב כנספח ד' לחוזה זה
זמנים לביצוע חלקי הפעולות המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול את ה

לביצוע העבודות, כולל מועדי התחלת כל אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי 
העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בהן, כמפורט בתוכניות ובחוזה זה, וכן יכלול מועדי 
השלמת העבודות בשטחי הפיתוח והשטחים הציבוריים בפרויקט. מבלי למעט 

, 4ט יכלול התייחסות לשלבי המסירה, קבלת טופס מהאמור, לוח הזמנים המפור
 אישורי מעבדות וכל שנדרש לאכלוסו המלא של המבנה.

לוח הזמנים צורף י 15.16 על ידי המנהל כמפורט בסעיף לוח הזמנים לאחר אישור  .19.11.2
 .לחוזה זה 1ד'כנספח 

הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע לוח  .19.11.3
, תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים לוח הזמניםהפרויקט. בעת הכנת 

באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל 
יקט, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, קטגוריה של הפרו

 .כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב

תציג את תקופת הפעילות )כלומר, האומדן הטוב ביותר, בהתחשב בהיקף התוכנית  .19.11.4
הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. 

פטור את תהימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא 
ע, על אף אישורו הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקב

 .של מנהל הפרויקט את לוח הזמנים

ומועדים אחרים העשויים חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון  שבתות, .19.11.9
יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים ע"י הקבלן. תנאי מזג לגרום לעיכובים בעבודות, 

מנים של כל אויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הז
עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של הפרויקט 

 .המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה

הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר יוחזר לוח  .19.12
ל ידי המנהל, יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט אל הקבלן. לוח הזמנים ממוחשב, כפי שאושר ע

לא ישונה לוח הזמנים המאושר ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן. 
 ".Master planעד סוף הפרויקט, ויקרא "לו"ז בסיסי", "

ל לוח הזמנים ר( ועותק אלקטרוני )דיסק( שיאישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )ניעם  .19.13
 .ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל

 :על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמניםדיווח  .19.14

 :בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבאיםפעם  .19.14.1

 .בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר  מבוצעותהתקדמות  .19.14.1.1

 .ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווחשכבר החלו הפעילויות  .19.14.1.2

הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אומדן  .19.14.1.3
 .אולם עדיין לא הושלמה

הזמנים  לוח גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מולפלט  .19.14.1.4
 .הבסיסי המאושר

לכך. בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל מובהר  .19.14.2
הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל  

 .מראש ובכתב
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לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל  חודש עם לוח הזמנים בנוסף  .19.14.3
אור התקדמות יהמעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. הדו"ח יכלול ת

כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות במהלך החודש האחרון, 
שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי 
עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, 

 .והסבר לפתרון אשר בוצע או  הוצע

צף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי רשאי ליזום תיקונים ברהקבלן  .19.14.4
בתוכנית הפרויקט שלו. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים 
המאושר של הפרויקט, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא 

אה יודיע למנהל בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. והיה והמנהל יר
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור, את 
השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש 
או שנדרש בפועל לפעילות, או הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית 

שפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר לה
 .ההשלמה המצוינים בחוזה

בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזעריים, אולם תיקונים  .19.14.9
הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת 

וגי של לוח עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הל
הזמנים, הקבלן ידווח למנהל  בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון. 
המנהל  בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת 

 .הקבלן לשינוי בלוח הזמנים

ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר, או תאריך הסיום זמן  .19.19
המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט. זמן ציפה כולל 
מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה, או סידרת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה 
 של הפרויקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן, אלא יש להשתמש בו למען
האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן. הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס 
להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה 
התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת 

 .צאה הוראת ביצוע לשינוישהו

אישור לוח הזמנים על ידי המנהל, יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח הזמנים לאחר  .19.19
 .חלק בלתי נפרד מהחוזה

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל, אינו פוטר את הקבלן למען  .19.18
 .ת במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללימאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודו

הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח לוח  .19.17
והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע 

של העבודות ו/או כמשנים את לוח העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם 
 .הזמנים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן

עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש על ידי הקבלן כל  .19.16
רם הגיש הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון ביניים בגין חודש מסוים בט

 .למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל

מנים לעיל, יקבע לוח הז 15.11.1 בסעיף המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לא  .19.23
המפורט  בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח 

ינוכו מכל סכום שיגיע  19%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 19%הזמנים המפורט בתוספת 
לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות 

 .ייקבע  על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית

ו/או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים ובעיתוי המזמין  .19.21
ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן, והקבלן יפעל על פי לוח 

 .הזמנים המתוקן
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בתקופת הביצוע גם או חלקן העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות ביצוע  .19.22
 .עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי

יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או נגד הקבלן  .19.23
שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד 

הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו/או 
למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו/או מביצוע העבודות שלא 

הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי  התחייבויותיו של על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל 
 .הוראות החוזה ו/או על פי כל דין

בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עיכוב  .19.24
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבלן, ובתנאי 

נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח  ותן שלימים מהיווצר 8ן נתן למנהל הודעה על כך תוך שהקבל
 .עליון

חוזה זה "כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או לצרכי 
לקבלן לא קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר לדעת המנהל 

ויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח והיתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג הא
ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב 

שומרון וחבל  ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה
עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב 

 .האמור, לא יהוו ולא יחשבו כח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע

ד הקבוע עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן לבקש ארכה במוענגרם  .19.29
 :להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן

יום מתום התנאים שהיוו את  33לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  .19.29.1
 .הכח העליון

יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה,  שאמנם  הקבלן .19.29.2
 .אים המהווים כח עליוןקרו התנ

 .בכתב ותוגש למזמין ולמנהל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהאכל  .19.29.3

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים המשתתפים הקבלן  .19.29
בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה 

 .בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידו לעיכוב כלשהו

, ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת עבודה, מותנה בקבלת כל ידוע לו כיעוד מצהיר הקבלן כי  .19.28
האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע 

שיפוי ו/או שכר כלשהו, וכן לא יהיה זכאי לכל שינוי  הפרויקט. הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או
 מלוח הזמנים המאושר לביצוע העבודות, ככל והוצאת צו התחלת עבודה תתעכב מהטעמים האמורים.

בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח אם  .19.27
לרבות מן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בז

יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים עבודות של קבלנים אחרים 
הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע 

 .עליהם למנהל ולמפקח בכתב

בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח את המנהל ו/או המפקח היו  .19.26
השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 

יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד  -
 .באמצעים האמורים

לא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או מילא  .19.33
על פי כל דין, לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את העבודות כולן או מקצתן, באמצעות קבלן אחר או 

בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי  איישבכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן 
לכיסוי הוצאותיו הכלליות,  19%לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 

ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על 
 .מנת לגבות את ההוצאות האמורות
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אמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים העבודות הבביצוע 
הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או 
בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים 

 .ובחומרים כאמור

המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  סעיף זה על סעיפי .19.31
 .יסודית של החוזה

 סימון .19

קבלן שמטעם ה , באמצעות מודד מוסמךלסימון הנכון והמדויק של העבודות יהיה אחראיהקבלן  .19.1
חלק מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן  ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל

 .חייבים לבסס את הסימון. הוצאות הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע, ויהא חייב הקבלן  .19.2
אי דיון ו/או סטיה ו/או לתקנים ו/או לתקן  על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו תוך 

שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המפקח. קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה 
 .סופיות ובלתי ניתנות לערעור

לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן נמסרו  .19.3
טושטשו או שונו נקודות הקבע, על הקבלן  בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו,

 .לחדשן על חשבונו הוא

ין על ידי יבגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום פינות הבנ .19.4
הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה לאחר אישור המפקח, ביומן העבודה,  ."מודד מוסמך"

 של תוצאות המדידה.

רשאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות הנערכים המזמין יהא  .19.9
 על ידי הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי לגרוע מאחריות  .19.9
 .הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות

פרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והסעיף  .19.8
 .יסודית של החוזה

 השגחה, שמירה והוראות -ג' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .18

מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי )להלן: "הצוות"( בעל הקבלן  .18.1
ודה נשוא סיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם ובמהותם לעבירמה מקצועית גבוהה ונ

 .חוזה זה

ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, הצוות  .18.2
 .במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה

 .מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זההקבלן  .18.3

 :, את בעלי התפקידים המפורטים להלןוםכדרישת מינימיכלול, הצוות  .18.4

  – מהנדס אחראי על הביצוע .18.4.1

יהיה  מהנדס הביצועבמשרה מלאה.  מטעם הקבלן המועסק מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה
( שנים 13מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי של עשר )

למכרז, היה אחראי ( השנים הקודמות להגשת ההצעה 9, אשר מתוכן בחמש )לפחות
 ( פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז.2בעצמו לפחות לשני )

ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות המהנדס האחראי מטעם הקבלן 
 או בהתאם להוראות המזמין. עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות

עביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על פני תחילת העבודה יהא על הקבלן להל
כנדרש ע"י הרשויות ועל פי ואחראי על הביקורת המהנדס האחראי לביצוע  הצהרת 

תימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן ח הוראת המזמין.
 העבודה באתר. וכתנאי להתחלת
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ין יבנה לפי כל יהנ"ל כי שלד הבנ הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע
ובהתאם ים והנדרשים בעת ביצוע העבודות, הנהוג , ההנחיות, התקנים וההוראותהכללים

 זה. למתואר במסמכי מכרז/חוזה
ין במשמעותה של אחריות כזו יכמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבנ

 תיו., על תקנו1699 –עפ"י חוק התכנון והבניה תשכ"ח 
אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד 

לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם לדרישות  העשוי
 וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע. התכנון והחוק

שנים לפחות  9 , בעל ניסיון שלבאתר בודהעקבלן  יעסיק מנהל ה - מנהל עבודה באתר .18.4.2
בבצוע עבודות בעלי אופי והיקף דומה לעבודות נשוא מכרז /חוזה זה. זהות מנהל העבודה 

 אישור מוקדם של המפקח.  נהטעו

יהיה אחראי, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות  מנהל העבודה
ינהל את בודה מנהל העוישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, מהמנהל, או מהמפקח. 

עות העבודה במשך כל שבאתר העבודה בכל  המנהל העבודה יהי. העבודות מטעם הקבלן
או  םנהל העבודה בלי אישורו המוקדמתקופת ביצוע העבודה. הקבלן  לא יחליף את 

 דרישתו של המפקח. 
הקבלן יעסיק, בהתאם לצורך, מודד מוסמך. המודד יהיה אחראי לסימון פינות  – מודד .18.4.3

, פינות הבית במגרש וזאת על סמך קואורדינטות של פינות המגרש שיקבל המגרש
מהמזמין. כמו כן, יסמן המודד את היסודות, ויהיה אחראי לבדיקת קווי הבניין 

 ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות.

 בגמר יציקת היסודות, יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את המידע למפקח.
בטח את סימון פינות המגרש והמבנה, ובמידת הצורך, )ולפי דרישת המפקח( המודד יא

 יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה. 
הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה  -יועץ בטיחות  .18.4.4

ין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה שטח ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה, יכ
יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות  את עבודת הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה.

העבודה הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע למפקח. הקבלן ימלא את כל הוראות 
יועץ הבטיחות, יפסיק את העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן 

 ידית את הטעון תיקון.מי

אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו,  ןטעו היהימינוי הצוות  .18.9
וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה 

הסר ספק,  יום ממועד קבלתה. למען 14ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך  ,החלפתו של חבר צוות
הוראות סעיף זה, יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו, אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה 

 .כאמור

הנזכרים לעיל מבלי חברי הצוות הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  .18.9
 .למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל

בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן בזאת כי לא יהא מובהר  .18.8
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו 

 .הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

כל בא כוח מוסמך של הקבלן כדין  קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מהמפקח, דיןלצורך  .18.7
 .הקבלן

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .18.6
 .יסודית של החוזה

 , משרד וסילוק חומרים גיהות בעבודה זהירות,אמצעי , בטיחות, גידור, שמירה  .17

הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי  .17.1
באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה. הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי 
אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של 

י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, עובדיו והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פ
 ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד.
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"י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח אתר הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע .17.2
העבודה ו/או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה, לה אחראי הקבלן )להלן: 

שישמש כנאמן בטיחות, ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי "(, אתר העבודה"
"(. הקבלן יציג ממונה הבטיחותהקבלן ולרבות קבלני משנה מטעם הקבלן באתר העבודה )להלן: "

 בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו.

ת המעוגנים בחוקים, ובתקנות עפ"י כל כללי הבטיחו הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו .17.3
, פקודת 1694בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

, תקנות הבניה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות העגורנים, תקנות 1683הבטיחות בעבודה 
 ה ברעש ועוד. ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבוד

במהלך כל שעות העבודה ולרבות קבלני המשנה שלו, ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן  .17.4
בנוסף . וכן את עמידת עובדי הקבלן בדרישות כל דין ראות הבטיחותוויוודא את ביצוע הנהלים וה

די יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עוב
 הקבלן וקבלניו השונים.

לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, אי רהקבלן יהיה אח .17.9
או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו 

נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אביזרי הבטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, 
 אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.

ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד הקבלן  .17.9
שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני רציפות הארקה לציוד 

וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק  נייד
 מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם  .17.8
מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן 

 אי, או בית חולים בשעת חירום.רפו

אזהרה עפ"י -ד מגןהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציו .17.7
כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי 

 בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן.

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים, מלגזות או  .17.6
כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן 
לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב 

בד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה כ
 תקפים בהתאם.

"י הנהלים המחייבים באתר הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ .17.13
וי אש העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג להצבת ציוד כיב

 באתר העבודה.

( לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל 13"ק )הכנסת חומרים, כאמור בס .17.11
 או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.

"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ .17.12
אתר העבודה, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת שיהיו ב

 מכבי האש.

הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש  .17.13
( לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את 12כאמור בס"ק )

 הדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.הנאמר ב

או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר,  .17.14
 הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.

ה הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצ .17.19
ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם 

 "ל.ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ



 

 

92 

 

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל  .17.19
ב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחיי

 "י הנדרש בחוק החשמל.הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל עפ

או ממנהל הפרוייקט / מפקח גילויו, או עם קבלת הוראה  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם .17.18
 מנהל הפרוייקט / מפקח.מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם 

סוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הבטיחות מטעמו, הקבלן ידווח על כל אירוע מ .17.17
ממונה ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תידרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. 

הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל הפרוייקט / מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח 
 חקירת תאונה.

של /או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל התרחשות הקבלן ו .17.16
 תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למנהל הפרוייקט / מפקח.

הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג  .17.23
 לפי הצורך.להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו 

לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות .17.21
 תחול על הקבלן בלבד.

אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים לא עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג  .17.22
, כאשר במהלך ביצוע יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מנהל הפרוייקט / מפקח

 העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות של הקבלן.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר  .17.23
 נלווים הקיימים באתר העבודה. העבודה וסביבתו, כולל סיכונים

 מך ורשאי לבקר באתר/י העבודותסהקבלן מוו/או ממונה הבטיחות של מנהל הפרויקט / מפקח  .17.24
ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי 
הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה, זה, או כל נוהל אחר שלא 

 י הנדרש על פי דין.הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר/ים עפ"

מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתינתן מפעם  .17.29
לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט / מפקח או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על 

יו באתר מנהל הפרוייקט / מפקח  ו/או המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובד
 העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

או מי מטעמו כדי להסיר אחריות  מנהל הפרוייקט / מפקח לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .17.29
ו/או על מנהל הפרוייקט / מפקח אשר מוטלת על הקבלן מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין 

 פי כל דין. ע"פ החוזה ו/או על

ושערים  גדר ארעיתהאתר על הקבלן להקים בגבולות  באתר העבודותהתחלת ביצוע העבודות לפני  .17.28
אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות , בהתאם לדרישות הדין, דרישות העירייה והנחיות המפקח

מגולוון וצבוע,  לוחות פח איסכורית תהיה עשויה לבין המבנים הסמוכים והבאים בשעריהם. הגדר 
 ביסוס מתאים. מ' לפחות ועם  3עמודי תימוך כל מטר עם  2לגובה של 

 ,העבודות, לרבות השעריםביצוע הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו, את הגדר, במהלך כל תקופת על  .17.27
במידת  .והכל לשביעות רצון המפקח, ולסלק את הגדר לאחר סיום ביצוע העבודות, על חשבונו

יזיז ו/או יחליף הקבלן את הגדר על פי חלקי העבודה השונים. יובהר כי העירייה  הצורך יעתיק,
לקבלן אין ושומרת לעצמה את הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה 

הצבת הפרסום ע"ג הגדר ו/או להציב ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם 
 /או באמצעות מי מטעמו.פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו

 .להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדראין  .17.26

כהשלמה לכל דרישות הדין, מינהל ההנדסה, הינן מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל,  .17.33
 .חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה

שמירה ו/או אבטחה לאתר העבודות, אשר ימנעו כניסת  הקבלן ישכור ויעסיק, על חשבונו, צוותי .17.31
בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות, בכל שעות היממה. זהות השומרים 

יפו, טרם תחילת -ו/או המאבטחים כאמור, תאושר על ידי גורמי הביטחון בעיריית תל אביב
 עבודתם באתר העבודות.



 

 

93 

 

 .בטחה יהיה על ידי הקבלן, ועל חשבונודרישות האיישום מובהר בזאת כי  .17.32

לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה באתר מבלי  .17.33
לשביעות רצון  והכל ן,העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומ

 .המנהל ועל פי הנחיותיו

משרד  , לרבות תשלומים לרשויות בגין תפעולו,שבונוהקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על ח .17.34
למערכות חשמל, מים,  ולשימוש המנהל והמפקח. הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבור

  .והשוטף ולתקינות הציוד והריהוט ב ונוקייביוב, טלפון, לנ

הוראות  עודפי החומרים, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פיסילוק  .17.39
המפקח, למקום שיאושר על ידי הרשויות, לרבות העירייה ויבוצע על חשבון הקבלן, לכל מרחק 
שיידרש, כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך. על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את 
מקומות השפיכה המותרים. סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו/או לפי 

 מפקח.דרישות ה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו/או חומרים אחרים לתוך מי הים. 
המזמין יהא רשאי לזמן על פי הצורך את המפקח למניעת זיהומי ים מהמשרד לאיכות הסביבה על 

 מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה/זליגה של פסולת ו/או חומרים  אחרים למי הים.

 ל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מטעם הקבלן. מובהר בזאת כי כ .17.39

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .17.38
, אשר תקנה למנהל את הזכות להורות על עצירה מיידית של ביצוע העבודות, עד יסודית של החוזה
פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למנהל  לתיקון ההפרה, על

 יה על פי חוזה זה.יו/או לעיר

 אספקת מים וחשמל לאתר העבודות .16

הקבלן הינו האחראי הבלעדי בכל הנוגע לאספקתם של המים והחשמל לאתר הבניה ולביצוע הקמתן  .16.1
של מערכות המים והחשמל הזמניות באתר הבניה, הדרושות לצורך ביצוע העבודות, לרבות בירורים 
מוקדמים והגשת בקשות, עד לקבלת החיבור מחברת החשמל, ולרבות ביצוע ההתקנה, הפריסה, 

ארקה, החיבור לרשת החשמל ולרשת המים העירונית, התחזוקה והשמירה על המערכות ההנחה, הה
האמורות, וכן להתחברות לרשת הביוב העירונית עבור שירותים זמניים לעובדים וכן לכל סידורי 
הבטיחות הנדרשים מקבלן ראשי החל ממועד קבלת אתר הבניה לביצוע העבודות ועד למועד 

התקין של המבנה בהתאם ללוח הזמנים המקורי של הקבלן, וכל השלמת העבודות ותפעולו 
 ההוצאות בקשר לכך תחולנה על הקבלן בלבד. 

הקבלן יבצע, על חשבונו, את כל העבודות, החיבורים והסידורים הדרושים לצורך אספקת המים  .16.2
תקנת והחשמל לכל מקום באתר הבניה בו יהיה צורך בשימוש בהם, לרבות הנחת צינורות וכבלים, ה

שעונים )בתיאום ובאישור המזמין( ומכלים רזרביים וכד'. הקבלן יכין ויפרוס רשת של ברזים, 
שקעים לכח ואמצעי תאורה, לפי ההתקדמות בביצוע העבודות ולפי הצורך ו/או בהתאם להנחיות 

 המזמין והמפקח, בכל אתר הבניה, לרבות בכל קומה/חלק של המבנה. 

ת, מערכות ומתקני החשמל באתר הבניה, לרבות מערכת החשמל הקבלן אחראי לכך, שכל רשתו .16.3
הזמנית, הן לצורכי עבודה והן לצורכי תאורה, יתוכננו, יבוצעו, יותקנו, יפעלו, יתוקנו, יתוחזקו 

, ו/או תקנות החשמל ו/או 1694-ויעמדו בהתאם ועל פי דרישות כל דין, לרבות חוק החשמל, תשמ"ד
ת המוסמכות, לרבות חברת החשמל, שיתקבלו כל האישורים תקן ו/או הנחיה של כל הרשויו

הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות, ככל שיידרשו, להתקנת ו/או להפעלת רשתות, מערכות ומתקני 
החשמל האמורים, לרבות מערכת החשמל הזמנית, שהרשתות, המערכות והמתקנים הנ"ל יהיו 

כלשהם, ושינקטו לגביהם כל סידורי בטיחותיים, באופן שתימנע התחשמלות וגרימת נזקים 
 הבטיחות הנדרשים.

זה, הקבלן מתחייב בזה, כי 19 סעיף מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן כאמור ב .16.4
נוספת של כח ו/או תאורה לאתר הבניה, בכל זמן שהוא, ומערכת במידה ותידרש אספקה של כמות 

החשמל הזמנית לא תוכל לספק את הכמות הנדרשת, מכל סיבה שהיא, יהא הקבלן האחראי 
הבלעדי לאספקת כמות הכח ו/או התאורה הנדרשת כאמור, על חשבונו ולמשך הזמן עליו יורה 

ים לאתר הבניה כאמור בהסכם זה ובין בכל המזמין ו/או המפקח, בין באמצעות אספקת גנראטור/
 דרך אחרת.
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הקבלן אחראי לכך, שלא תיווצרנה נזילות מים ממערכת המים הזמנית, לרבות כתוצאה מהשימוש  .16.9
והוא יהא  ,במערכת על ידי עובדיו, קבלני המשנה והקבלנים האחרים או מבצעי עבודות כלשהם

המים ולתיקון כל נזק שייגרם כתוצאה מנזילת אחראי לתיקון המידי של כל נזילה שתהיה במערכת 
לקבוע, כי הקבלן  םהמים כאמור, מיד עם גילויה או עם היוודע לו עליה.  המזמין והמפקח רשאי

יישא בתשלום עלות תיקון הנזילה ו/או בתשלום עבור הנזק שנגרם כאמור, במקום תיקון הנזילה 
 ו/או הנזק בפועל.

ות, על מרכיביהן, יותקנו בתוואים ובאופן שימנע הפרעה כלשהי קווי מערכות המים והחשמל הזמני .16.9
לביצוע העבודות באתר הבניה ובמבנה, והקבלן יעתיק את מיקומם, על חשבונו, לפי הצורך או 
בהתאם להנחיות ולהוראות המזמין והמפקח, על מנת למנוע הפרעה ולאפשר את ביצוע העבודות 

 באופן הטוב והיעיל ביותר.

תיות שתיעשה על ידי הקבלן, לרבות העתקת תשתיות מים וביוב, תיעשה בתיאום כל העתקת תש .16.8
תוך התחשבות בלוח האירועים של המזמין. כל ההוצאות ובאישורם מלא מול המזמין והמפקח 

עבור השימוש במים ובחשמל באתר הבניה ובמבנה, לרבות בגין השימוש שנעשה על ידי האחרים 
ודות כלשהם, החל ממועד קבלת אתר הבניה לביצוע העבודות ועד הקבלנים הנוספים או מבצעי עב

מבלי לגרוע  .וללא תמורה נוספת מאת המזמין.למועד השלמת העבודות, תחולנה על הקבלן בלבד
מהאמור לעיל, הקבלן ירשום את המזמין כבעל המונים בחברת החשמל, במידה ורשת החשמל 

 יהא הבעלים של החיבור.הזמנית תחובר לרשת של חברת החשמל, והמזמין 

הקבלן יכין מאגרי מים רזרביים במקום גבוה, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ו/או המפקח,  .16.7
כתחליף למערכת המים הזמנית, במקרה ואספקת המים תיפסק מכל סיבה שהיא, ויספק גנראטור, 

של אתר במצב הכן, שיחובר ללוח החשמל הראשי באתר הבניה, אשר יספק את תצרוכת החשמל 
פי הנחת הגנרטור בשטחי המזמין תיעשה ל במקרה של הפסקת חשמל.וכל מבנה כנדרש, הבניה 

הקבלן ידאג לביצוע ביקורת מערכת החשמל ע"י בודק  ו.עממלא ובאישור דרישות המזמין ובתיאום 
 . מוסמך כולל לוחות זמניים וכו'. אישורי הבודק המוסמך יש להעביר למזמין ולמפקח

ע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל הקבלן יהא אחראי ויוודא, על חשבונו וללא כל תוספת מבלי לגרו .16.6
מחיר לתמורת ההסכם, קיום תאורה מספיקה ורציפה באתר הבניה ובמבנה, אשר תאפשר את 
ביצוע העבודות הן בשעות היום והן בשעות הלילה, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, לרבות בכל 

ות העבודות ובסמיכות להם, וזאת באמצעות קיום תאורה קבועה של גופי המקומות בהם מבוצע
במקומות שאינם  ו, ובמידת הצורך ו/או במקרה של ביצוע עבודות בלילה ו/איתנטסתאורה פלור

מוארים דיים בשעות היום ו/או לפי דרישת המזמין ו/או המפקח, באמצעות זרקורים. להסרת 
ספק מובהר בזה, כי על הקבלן לדאוג, על חשבונו, להחליף, לתקן, לספק אף במקרה שהדבר נדרש 

ר ו/או גוף למעלה מפעם אחת, לרבות במקרים של בלאי ו/או חוסר ו/או גניבות, כל נורה ו/או זרקו
 תאורה אחר נדרשים, וזאת בכל עת, באופן רציף ובכל מקום בהם מבוצעות/בוצעו העבודות.

המזמין לא יהיה אחראי כלפי הקבלן, לעיכובים, להפסקות או להפרעות כלשהן באספקת החשמל  .16.13
לאתר הבניה. הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע מהמזמין פיצוי ו/או ארכת זמן בשל עיכובים, הפסקות 
או הפרעות באספקת החשמל כאמור ועליו לדאוג בעצמו לסדירות ורציפות אספקת החשמל 

 הדרושה לאתר הבניה ולמבנה.

הקבלן אחראי, על חשבונו, להכנת ולהתקנת כל אמצעי כיבוי האש הזמניים הנדרשים באתר הבניה  .16.11
ה ולתחזוקה של ובמבנה, לצורך ביצוע העבודות ובמהלכן. הקבלן יפעל, בכל הנוגע להכנה, להתקנ

אמצעי כיבוי האש הזמניים באתר הבניה ובמבנה, בהתאם ועל פי דרישות כל דין ו/או תקן ו/או 
הנחיה של כל הרשויות המוסמכות, לרבות מכבי האש, ולרבות בכל הנוגע לקבלת כל האישורים 

לן יהיה הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות, ככל שיידרשו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקב
אחראי לבדיקתם ו/או הפעלתם התקופתית של אמצעי כיבוי האש הזמניים, בהתאם להוראות ו/או 
 דרישות יצרני אמצעי כיבוי האש ו/או הרשויות המוסמכות ו/או בהתאם לדרישות המזמין והמפקח.

זה, לרבות בשל  19  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מאי עמידה בהוראות סעיף .16.12
עיכובים שיגרמו בשל אי אספקת מים ו/או חשמל הולמת בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ו/או על פי 

המזמין כל תקן, לשימושם של הקבלנים הנוספים ו/או אחריות באשר לנזקים שיגרמו ללקוחות 
 כתוצאה מגרימת נזק לתשתיות.
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 מניעת פגיעה בציבור .23

 :כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמןתוך  .23.1

לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת ביצוע כי  .23.1.1
העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, ובמידת הצורך 

 .ירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקחובלית בר

לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש, דרך, שביל וכיו"ב כי  .23.1.2
ו/או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר  או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי

המפקח מראש וכן ניתנו רשות  העבודות ו/או בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור
 .ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש

 .ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעתכי  .23.1.3

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה, כי  .23.1.4
 .אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר

דרש מעת לעת על ייתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיכי  .23.1.9
ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבות הגורמים האחרים המצויים באתר 

 .העבודות ובסמוך אליו

לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך הובלתם של כי  .23.1.9
תקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת. כמו כן, ידאג משאות מיוחדים, י

 .הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .23.2
 .יסודית של החוזה

 מציאת עתיקות, אוצרות טבע וכדומה .21

)להלן: "חוק העתיקות"( או בכל חוק בדבר  1687 -כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח תיקות ע .21.1
עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או 

נכסי מדינה הם, והקבלן ינקוט  -ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 
 .ירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהואבאמצעי הזה

פקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי מלאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למיד  .21.2
 .הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות החוק בדבר עתיקות

טכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט ה .21.3
בחומרים טבעיים כמו חול ו/או אבן הנמצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת המזמין מראש 
ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו 

הקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים ו/או להתנותו בתנאים ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך ש
 את הסכום שיקבע על ידי המזמין.

)שלושים( ימי עבודה רצופים של הפסקת עבודה מוחלטת  33החברה תהיה רשאית לכלול תקופה בת  .21.4
נגרם עיכוב בביצוע  בעתיקותבמידה שכתוצאה מהטיפול בשל הטיפול בעתיקות ובממצאים. 

לא יהיה הקבלן זכאי להתאמת ודה של הפסקת עבודה רצופה, ימי עב 33אינו עולה על ש העבודות
ימי עבודה, יהא  33נגרם עיכוב כאמור לעיל העולה על  בגין עיכוב כאמור;לפרויקט לוח הזמנים 

 ואילך.  31-הקבלן זכאי להתאמת לוחות הזמנים, בגין היום ה

ת, אשר ביצעו עבודות כל הוצאות הקבלן עבור הפועלים וכלי עבודה וכן התשלום לרשות העתיקו .21.9
כחלק מפעילות רשות העתיקות ועל פי דרישתה, ואשר התקבל לגביהם אישור המפקח, מראש 

 ובכתב, תשולמנה לקבלן לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.

הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה הדרושה לביצוע מטרת  .21.9
 חפירה מותרת על פי דין.החוזה וזאת גם אם כל 

רתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפסעיף  .21.8
 .יסודית של החוזה
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 ציות להוראות החוק, סיווג קבלני ותשלום מיסים .22

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת ותוך הקבלן  .22.1
 רה קפדנית על  דיני התכנון והבניה.שמי

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר ולעמוד מבלי  .22.2
 .בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה

י כל דין ולהעברתם ו/או לתשלומם ל הניכויים החלים עליו על פכיהיה אחראי לביצוע  הקבלן .22.3
לשלטונות ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסכמים, הכל לפי הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה 

 .ו/או מכל הוראות דין

יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים, העירוניים, הקבלן  .22.4
כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן ביצוען והשלמתן לרבות המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות 

שיון הבניה, וכן ישיונות הדרושים ו/או שידרשו לביצוען, למעט רימתן כל ההודעות וקבלת כל הר
למילוי כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע 

 .חוזההעבודות יתר פעולות הקבלן על פי ה

רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה, הקבלן יהיה  .22.9
 ., לכל הפחות2ג' סיווג  133 בענף הבניה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .22.9
 .יסודית של החוזה

 עובדים –פרק ד' 

 כח אדם .23

ביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם, למתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש הקבלן  .23.1
אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם. למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא 

 .כלפי המועסקים על ידי הקבלן

 .ודותבזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבמובהר  .23.2

מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע עבודות באיכות הגבוהה הקבלן  .23.3
ביותר. על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי 

 .מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת

הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/אוסעיף  .23.4
 .יסודית של החוזה

 

 תנאי עבודה .24

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך  הקבלן .24.1
 .המועד הקבוע לכך בחוזה ו/או על פי הוראות המנהל ו/או המפקח

עובדים והפועלים מטעמו מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה, הקבלן יהיה אחראי לכך שכל ה .24.2
יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה באתר העבודות, לרבות קבלני המשנה שלו ועובדיהם, 

למנהל יעסיק עובד בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג דין. הקבלן לא מלהעסיקם על פי 
ת ייפוי כוח, הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסים לרבואישור משטרתי כאמור. הפרוייקט 

 תקנה ודין בנושא. והכל בהתאם להוראות כל חוק,הדרושים לצורך השגת אישורים כאמור, 

העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר עבודה קבלת  .24.3
 לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות החוק בנוגע לתנאי העבודה, לרבות
תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי 

 .המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור
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מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא הקבלן  .24.4
הנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו כמפורט בסעיף למנהל, ל

 .זה

קרה כמטיל מבסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום הנאמר 
 .על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהי

לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין ועל מתחייב להבטיח תנאי בטיחות הקבלן  .24.9
ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם 

 .ולהלנתם של העובדים

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .24.9
 .יסודית של החוזה

 כח האדםמצבת  .29

מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו ומקצועו של כל עובד הקבלן 
 .וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו

 
 רווחת העובדים .29

דיהם של מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובהקבלן  .29.1
הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודות לשביעות רצונו של 

 .המפקח

 .ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונההקבלן  .29.2

 

 

 

 משנה  קבלני  -פרק ה' 

  קבלני משנה .28

 לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שונות באמצעות קבלני המשנה 17 -ו 9בסעיפים לפגוע מבלי  .28.1
קבלני המשנה, יהיו חייבים, ביום מתן צו התחלת עבודה מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  על חשבונו.

קבלנים ומסווגים בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות להיות רשומים בפנקס ה
)להלן: "החוק"(, התקנות שהותקנו מכוחו )להלן: "התקנות"(  -1697ט הנדסה בנאיות, התשכ"

שנים בביצוע עבודות דומות.  9סיון מוכח של יוהתוספת לתקנות )להלן: "התוספת לתקנות"( ובעלי נ
משנה כאמור חייב להיות במועד הנ"ל, בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים כמו כן, יהיה כל קבלן 

בהיקף כספי, כפי שנקבע בתוספת לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי 
  .עבודות שקבלן המשנה משתתף

לבין הקבלן, ימציא הקבלן לאישור  מזמיןבין ה חוזהחתימת ה( ימים מיום 14)תוך ארבעה עשר  .28.2
כל מקרה, לא בל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות. המנה

כאמור, אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את  יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה
העסקתם, ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על ידו 

 .ועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנהלהוכחת סיווגם המקצ
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יפו ו/או רשויות מוסמכות )להלן: -עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף, עיריית תל אביב .28.3
"(, באתר העבודות, תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והנחיות המפקח, והקבלן לא אחרים קבלנים"

הקבלנים האחרים. הקבלן ייתן אפשרות יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין שילוב עבודתו עם 
פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לקבלנים האחרים ו/או לעובדיהם, וכן יתאם וישתף איתם 

 פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות.

הא רשאי להורות בכתב על ביצוען באתר יהבלעדי,  ו, על פי שיקול דעתהמזמיןעל אף האמור לעיל, 
העבודה של עבודות, שאינן כלולות בעבודות המוטלות על הקבלן במסגרת תיק העבודה שהועבר 

באתר העבודות, לביצועו, על ידי ספקים ו/או קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו של הקבלן 
במידה והמזמין  להוראת המזמין.ואשר עימם יתקשר הקבלן ישירות לצורך ביצוע העבודות בהתאם 

כדי לפגוע ביכולתו  המזמיןיפעל הקבלן לביצוע ההתקשרות ומבלי שיהא בהוראת הורה כך לקבלן, 
של הקבלן למלא התחייבויותיו לפי חוזה זה. בכל מקרה לא יהא תוקף להתקשרות כאמור בטרם 

 תקשרות על פי שיקול דעתוו להלסרב לתת את אישור שאיר מזמין, אשר יהיהשל ה וניתן לה אישור
את ההתקשרות, יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין ביצוע העבודות  המזמיןהמוחלט. אישר 

)שמונה אחוזים( מהיקף  7%האחרות ובגין טיפולו בהתקשרות עם הקבלנים האחרים, בשיעור של 
 זה.  העבודות האחרות שבוצעו לפי סעיף

 

 קבלני המשנהרשאי לדרוש את החלפתו של מי מ וכן יהא המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, .28.4
, ימלא הקבלן אחר הדרישה כלשהו קבלן משנהוזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של 

, אשר מונה קבלן משנהיום ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה, יחולו גם על  14תוך 
 .בעקבות דרישה להחלפה כאמור

, הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, כולה או חלקה לאחר, אלא אם הסר ספקלמען  .28.9
 .לכך בכתב ומראש מזמיןקבל אישור ה

בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות מתחייב לעיל, הקבלן  27.4 מבלי לפגוע בסעיף  .28.9
, מיד לאחר שיידרש ולהחליפו באחר באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות

לכך בכתב על ידי המנהל, ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי 
ו בקשר, או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המזמין כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו ל

המשנה כאמור. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק 
 .את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו

לשחרר את הקבלן , כדי קבלן המשנהבזאת כי לא יהא בהעסקתו של למען הסר ספק, מובהר  .28.8
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו 

 .הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .28.7
 .של החוזהיסודית 

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 ציוד, מתקנים וחומרים .27

מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים הדרושים הקבלן  .27.1
 .לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המנהל

דרושים לביצוען היעיל של מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים ההקבלן  .27.2
העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו/או הכלים 
ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן 

שיקבע על ידי המנהל ומבלי להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל, וזאת בתוך פרק הזמן 
 .שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור
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מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע הקבלן  .27.3
הלן במפורש, אין בהבאת העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של המנהל. בכפוף לאמור ל

החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת 
עיכובים בביצוען. המנהל ו/או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים 

 .באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם

נו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו היסעיף  .27.4
 .יסודית של החוזה

 חומרים וציוד באתר העבודות .26

פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות, לרבות לעניין  .26.1
להיות חלק אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים וציוד העתידים 

 .מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע העבודות  רוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתחומרים  .26.2
והשלמתן, יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין, ואין הקבלן רשאי להוציאם 
ו/או להוציא ציוד ו/או מתקנים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת 

כל המאוחר המפקח בכתב. המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות ל
 .במועד בו תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן

אימת שנפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי המנהל ו/או המפקח כל  .26.3
ו/או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים האמורים לעיל 

, חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות. עם פסילתם ו/או מתן אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות
הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או 

רשאי  -נמנע הקבלן מלעשות כן  .החומרים ו/או המתקנים, חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד
ימים, למכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל  8של המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב 

 .ההוצאות הכרוכות במכירתם, כולל הוצאות טיפול, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר

אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך הקבלן  .26.4
 .ורק לצורך ביצוע החוזה

חוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת במבלי  .26.9
הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או בטיבם ו/או בכל דבר 
אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, המוצרים, המלאכה 

ראלי ו/או אושרו על ידי המנהל ו/או האדריכל ו/או והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן היש
המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי אינם מתאימים לביצוע העבודות 
ברמה הנדרשת. החלטת המנהל ו/או האדריכל ו/או המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת 

 .לערעור

דרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, ציוד בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע ממוסכם  .26.9
 .ומלאכה, המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה, אלא כדי להוסיף עליהם

מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי סעיף  .26.8
 .יסודית של החוזה

 שהמחסנים, גידור ודרכי גי משרד למפקח, .33

העבודה על חשבונו, לצרכי הפקוח, מבנה מוגן בפני השפעות מזג  העבודות באתרעל הקבלן להקים  .33.1
מ' מחולק ע"פ דרישת המפקח  12האוויר אשר ישמש כמשרד. המשרד יהיה מבנה יביל באורך 

חלונות אלומיניום מתקן כח  4 ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון, תאורה ומנעול צילינדר,
שולחן  מ', 1.23כ"ס, לוחות נעיצה בהיקף כל הקירות ובגובה  2.9ור כולל חבור למקור כח, מזגן ומא

ס"מ ומדפים  173/73/43ארונות פח לאחסון ננעלים במידות  4כסאות,  7  ,223/93+ שולחן  123/73
  לפי דרישת המפקח.

+ אספקת כוסות חד  מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב,מקרר ומתקן מים קרים/חמים מסונן
 פעמיות, קפה, תה, סוכר וכו'.
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 כולל מודם חיצוני, כולל נתב אלחוטי ADSLקווי טלפון, מכשיר פקס לייזר , קו  2
 לייזר + אספקת דפים ומתכלים שונים.  A3 ,A4כונת צילום נטענת דפים בודדים מ

 חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרישת המפקח.
חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של להקים בנוסף, יהיה על הקבלן 

 המפקח ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.
 

כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה. המבנה יפורק ע"י וע"ח הקבלן בגמר 
נה נפרד חדר בנוסף יקים הקבלן באתר במב העבודה. הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן.

 איש כולל מזגן, שולחן וכסאות . 23ישיבות עבור 
 .בשבוע אחת פעם לפחות - הפיקוח משרדי לניקוי ידאג הקבלן

רק אז  -עד למשך השלמת כל הפרויקט  -יישאר באתר העבודה -על כל מרכיביו  -מבנה המפקח  .33.2
ות השונות ויפנה את לרשות הקבלן, והוא ינתק אותו מהאספק –על כל מרכיביו  -יחזור המבנה 

 המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו.

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .31

ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב הקבלן  .31.1
 .שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

בחומרים שנבדקו ולא נמצאו מתאימים על ידי מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות הקבלן  .31.2
 .המנהל ו/או המפקח

יתאימו בתכונותיהם לתקנים  -שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי חומרים  .31.3
חייב הקבלן להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי  -האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 
תר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן. במקום המנהל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לא

שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות, 
 .יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר

מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים ומהמלאכה הקבלן  .31.4
להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע שנעשתה ו/או שצריכה 

בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה. הכל פי שיורה המנהל ו/או 
. המפקח. התשלום עבור הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן

ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה רשום שכל  המעבדה תאושר מראש ע"י המפקח. בחוזה
תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח. במקרה של תוצאות לא תקינות המעבדה תתקשר 

 טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח.

לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות בנוסף  .31.9
 .בצע. לדעת המנהל, כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצון מבדיקות קודמותשיהיה צורך ל

יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכם ומוצהר בזאת כי אי בביצוע המנהל  .31.9
הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודות. דמי 

ו על הקבלן. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל. הבדיקות בדיקת דגימות וחומרים יחול
 .תבוצענה במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או המפקח

לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, יהיה המזמין רשאי אך לא חייב  .31.8
, תשלום למעבדה בגין לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן. שולם על ידי המזמין, במקום הקבלן

ביצוע בדיקות כאמור, ינוכה סכום התשלום, מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר 
 .מכן, או מן החשבון הסופי, לפי שיקול דעת המזמין

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או ציוד  .31.7
 פרטים.לאישור המפקח כנדרש במ

מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, המונח "שווה ערך ואיכות", ככל שנזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות  .31.6
כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, 
 . פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת התפקוד ושווה ערך מבחינת האיכות למוצר הנקוב
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מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של  
 המפקח. 

 פסולה חומרים פסולים והריסת מלאכהסילוק  .32

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות המפקח  .32.1
 :תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות

חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת סילוק  .32.1.1
 .המפקח אין החומרים מתאימים לייעודם

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  .32.1.2

ימוש הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שסילוקו,  .32.1.3
בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה ו/או 

 .הוראות כל דין

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה למען  .32.2
מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על ידו ו/או גם במקרה 

 .קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם שהקבלן

מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו לא  .32.3
על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע 

לכיסוי הוצאות כלליות של  13%לנכות הוצאות אלו בתוספת ההוראה. המזמין יהא רשאי לגבות או 
 .המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא על  .32.4
ודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עב

 .לקבלן

 .והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעורקביעות  .32.9

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .32.9
 .יסודית של החוזה

 חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .33

למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  מתחייבהקבלן  .33.1
 .מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח

חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור הושלם  .33.2
החלק האמור לפני  מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, למדוד ולבחון את טיב

 .כיסויו או הסתרתו

והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדוק, לבחון ולמדוד במקרה  .33.3
את החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבונו, לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע 

בחינתו ומדידתו של החלק  חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו,
 .המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלןמובהר בזאת כי ההוצאות  .33.4

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ז' 

 ביצוע העבודות .34

חלת עבודה" אשר נוסחו מצורף יחל, כאמור, בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התהקבלן  .34.1
 .לחוזה זה ה' כנספח
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 הבניה"י עפ האתר לניהול להנחיותהקבלן יפעל באתר העבודות במהלך כל שלבי העבודה בהתאם  .34.2
. הקבלן יוודא כי כל העבודות המבוצעות באתר העבודות יהיו 'ו בנספח, על פי המפורט הירוקה

, לרבות ניהול רישום ותיעוד בזמן אמת, והשגת מלוא האישורים הבניה הירוקהבהתאם לתוכנית 
הנדרשים כמפורט בתוכנית נספח ו'. הקבלן יציג למפקח את האישורים כאמור, בסמוך לאחר 

 דרישתו. 

ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים הקבלן  .34.3
ורטו בחוזה זה, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת כפי שפ לחלקיםלחוזה זה ובהתאם 

 .אחרת בכתב

המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה, יהיה ברשותו היתר בניה המאפשר התחלת ביצוע  .34.4
 העבודות.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .34.9
 .וזהיסודית של הח

 העבודות הפסקת .39

הבלעדי, ומבלי  ו, בכל עת, לפי שיקול דעתהמזמין יהא רשאיעל אף כל האמור במסמכי החוזה,  .39.1
או  ן, כולעבודותשל ה ןלהפסיק את ביצוע לקבלןשל חוזה זה, להורות  ושהדבר יחשב להפרה מציד

באחת  ,לקבלן, בין לתקופה ובין לצמיתות, וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך ןחלק
 :מהאפשרויות הבאות

, לכל מוגבלת  לתקופה, כולו או חלקו, העבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  .39.1.1
  (."הודעת הפסקה לתקופה" –להלן מראש )( ימים 8שבעה ) הפחות

, , לכל הפחותלצמיתות, ןאו חלק ן, כולהעבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  .39.1.2
 (. "הודעת הפסקה לצמיתות" –להלן ם מראש )מיי( 8שבעה )

 הודעת הפסקה לתקופה, תחולנה ההוראות הבאות:  לקבלןנמסרה  .39.2

ן(, הכל בהתאם לתנאים י)לפי העני ןאו חלק ן, כולהעבודותהמקים יפסיק את ביצוע  .39.2.1
ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה, ולא יחדשו, אלא אם ניתנה לו הוראה 

  ין זה על ידי המנהל. ישיקבעו לענבכתב, לעשות כן, ובהתאם לתנאים 

כל האמצעים הדרושים ב הקבלןבמשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט, ינקוט  .39.2.2
עד למועד  פרוייקט,עבודות שבוצעו )ככל שבוצעו( באותן להבטחת שטח הפרוייקט ו

 ין זה על ידי המנהל. י, והכל בהתאם להוראות שתינתנה לו לענלתקופההודעת ההפסקה 

יום, אזי, בכפוף ( 21עשרים ואחד )ופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על היה ותק .39.2.3
את סך ההוצאות הסבירות הישירות, שנגרמו לו  בלןלקהחברה שיב תלהלן, זה לסעיף 

, כפי שיאושרו על ידי המנהל, לפי שיקול העבודותבפועל במשך תקופת ההפסקה בביצוע 
דעתו הבלעדי, בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות, הנתמך באישור של 

 לקבלן. מסכום ההוצאות שישולמו הקבלןרואה חשבון, אשר יומצא למנהל על ידי 
. פרט לתשלום הקבלןמאת  לחברהלקזז כל סכום המגיע  תרשאי חברההא התכאמור, 
זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או  הקבלןוצאות האמור, לא יהא סכום הה

החזר הוצאות ו/או הפסד רווח ו/או דמי נזק אחרים כלשהם בגין הפסקת ביצוע 
 ה. זהפרוייקט כאמור בסעיף 

, כולו או העבודותלעיל, לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע  35.2.3 הוראות סעיף  .39.2.4
הודעת ההפסקה לתקופה, נגרמה בשל גורמים שאינם  לקבלןחלקו, בגינה נמסרה 

, כגון, אך לא רק, קיומה של מניעה משפטית ו/או מנהלית לביצוע החברהבשליטת 
מניעה ו/או כל צו ו/או הוראה אחרים על  , לרבות בגין הוצאת צוןאו חלק ן, כולהעבודות

ידי כל רשות מוסמכת, אשר יש בהם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, כדי למנוע 
"גורמים שאינם בשליטת  –להלן ) העבודותהסדיר והתקין של  ןו/או להפריע לביצוע

ו/או ממי  מהחברהזכאי להשבת הוצאותיו  הקבלןובמקרה כאמור לא יהא  ,("החברה
, ו/או לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד רווח המטעמ

 ו/או דמי נזק אחרים כלשהם.  

 : הודעת הפסקה לצמיתות, תחולנה ההוראות הבאות לקבלןנמסרה  .39.3
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)לפי הענין(, הכל בהתאם לתנאים  ןאו חלק ן, כולהעבודותיפסיק את ביצוע  הקבלן .39.3.1
  שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות.

 העבודותשל חלק מן  ןמקום שבו הופסק לצמיתות ביצוע מנהל,אם נדרש לכך על ידי ה .39.3.2
יסלק קבלן , הןכול העבודותשל  ןמקום שבו הופסק לצמיתות ביצוע ,בלבד, ובכל מקרה

, הכל בהתאם להוראות, החברהלידי ידו ויפנה את שטח הפרוייקט וישיב את החזקה בו 
 שתינתנה לו לענין זה על ידי המנהל.

סעיף זה לעיל, הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה 
 .זה

לעיל לא תחולנה במקרה שבו המנהל הורה על הפסקת 35.3  -ו 35.2 להסיר ספק, הוראות סעיפים  .39.4
את  הקבלן, בין לתקופה ובין לצמיתות, כתוצאה מהפרה של ןאו חלק ן, כולהעבודות ביצוע

על פי  הכל הסעדים המוקנים ל לחברהמסמכי החוזה, ובמקרה כאמור, יעמדו התחייבויותיו על פי 
או  ן, כולע העבודותמסמכי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו הופסק ביצו

, בכל עת, להמשיך בביצוע תרשאי החברההא ת, מכל סיבה שהיא, בין לצמיתות ובין לתקופה, ןחלק
המוחלט, וזאת  הובין באמצעות כל גורם אחר, על פי שיקול דעת ה, בין בעצמןאו חלק ן, כולהעבודות

, בין תרשאי החברההא ת. לצורך זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מצא לנכוןתבכל אופן ש
, ו/או למסור לכל גורם אחר, את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר, ההיתר, לעשות שימוש בעצמ

, בגין הו/או מי מטעמ החברהתביעה ו/או דרישה ו/או טענה, מכל מין וסוג, כנגד לא תהא כל  ולקבלן
 כך.

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .39

קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך ביצוע העבודות עם  .39.1

לעיל ובהתאם ללוח הזמנים אותו אישור המנהל.  15.1 בלבד, בכפוף לשלבי העבודה כאמור בסעיף 
לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת 

 וע את כניסתו של הקבלן לאתר.המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמנ

העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן, ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו של האתר לרבות בעת  .39.2
 חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של מטרדים, קירות תומכים ותשתיות אחרות.

להעיר את הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל, על  .39.3
 .ימים ממועד העמדת אתר העבודות לרשותו 8הערותיו בכתב, תוך 

הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים, גדרות, עמודי תאורה  .39.4
-וטלפון או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים התת

בו. טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה קרקעיים הקיימים, אם קיימים, 
 בדבר ובאישורן. בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות

 מועד השלמת העבודות .38

מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים ובלבד שאם ניתנה הקבלן  .38.1
להשלמת העבודות כקבוע לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד 

 .להלן

באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של כל חלק אין  .38.2
 .מסוים מהעבודות

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים .37
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ו/או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו/או לקבלנים האחרים על ביצוע כל שינוי המזמין  .37.1
אופיים, סגנונם, , בפרויקט ו/או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בצורתם

איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבנים, מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם, הכל כפי שימצאו לנכון 
וכן כל תוספת אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן: "השינויים"( והקבלן מתחייב 

מלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו/או המפקח,  בין אם הם ל
בתתי ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן , מופיעים בכתב הכמויות נספח ב' ובין אם לא

או , ביחס לכל תת פרק, מסכום החוזה 93%פרקים קיימים של כתב הכמויות, בשיעור שעולה על 
 .מסכום החוזה 29%שיעור שעולה על כתב הכמויות לא תגדל בה של פריטים חדשים לשהוספ

המפקח, כי מגיעה לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים, ייקבע  קבע .37.2
ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט בנספח ב' לחוזה. במקרה שמחיר יחידה, אשר 

ינו נכלל בכתב הכמויות נספח ב', הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש לגביו נדרש שינוי, א
ע"י הקבלן למפקח ובתנאי שיאושר ע"י המפקח. ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח, 

עדיפה על דרך החישוב  38.2.1 באחת מן הדרכים הבאות )כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 

עדיפה על דרך החישוב המפורטת  38.2.2 , דרך החישוב המפורטת בסעיף  38.2.2  המפורטת בסעיף

 :וכן הלאה( 38.2.4 בסעיף 

מחיר קיים בחוזה. במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות לעבודות פרורטה  .37.2.1
 .זהות/דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם

, על פי הטבלה 13%המבוסס על מחירון דקל )לא דקל שיפוצים( בהפחתה של ניתוח  .37.2.2
המבוסס על מחירון העבודות של ניתוח  -הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין  

, על פי בחירת 19%החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )נטו( בהפחתה של 
 המפקח.

תשומות, על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות ניתוח  .37.2.3
רצון המפקח(. מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר 

עבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות ה
 .שקיבל הקבלן

 .ים המפרטות חומרים, עבודה וכמויותרשל קבלני משנה אחהצעות  .37.2.4

מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא ניתוח  .37.2.9
 .)מראש ובכתב(יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין 

)למעט במקרה בו הניתוח יבוסס  12%קבלני )במקרה של עבודת קבלן משנה( יהיה רווח  .37.2.9
ון ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימלעיל(  38.2.2 על מחירון דקל כאמור בסעיף 

מובהר כי רווח קבלני לא ישולם על עבודת קבלנים  ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה.
למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של שרשרת לעיל. 27.3 אחרים, כהגדרתם בסעיף 

בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין  12%י משנה ישולם רווח קבלני של קבלנים וקבלנ
 .קבלני המשנה לפי ראות עיניו

מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם בגדר של ניתוח  .37.2.8
 .סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין

בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו את קביעת המפקח לפני  .37.3
ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קביעת המפקח בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי 

 .ניתנת לערעור

הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של המפקח למען  .37.4
 .ת ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיללקבוע א

המזמין ו/או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. אולם הוראות  .37.9
במקרה והמזמין ו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי מידי ואין באפשרותם להכין פקודת 

מזמין ו/או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו ה
נתינתה כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, יאשרו המזמין ו/או המפקח 

 .ימים ממועד נתינתה 8בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 



 

 

99 

 

שנקבע בפקודת השינויים על ידי הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או קיבל  .37.9
המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום או תשלום גבוה יותר, לפי העניין, 
יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו.  לא השיג הקבלן על 

נויים רואים אותו כאילו הסכים לאמור יום מיום מתן פקודת השי 23האמור בפקודת השינויים, תוך 
 .בפקודת השינויים, לרבות ערך השינוי

לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השינויים ו/או לחדול מביצועם ו/או כל חלק הקבלן  .37.8
מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי הסכמתו לערך 

שנקבעו על ידי המפקח ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו השינויים כפי 
להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי 

 .הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

כפי אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות, השינויים  .37.7
ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה. היה הקבלן סבור כי כתוצאה 
מביצוע השינויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי לפנות למזמין 
ולמפקח ולבקש ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, 

יום מהמועד בו ניתנה לקבלן פקודת השינויים בגינה  23ב ותימסר למזמין ולמפקח תוך תהא בכת
 .ברצונו לבקש ארכה

לגרוע מהאמור לעיל, באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות מבלי  .37.6
באתר ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו לקבלן 

ו/או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו/או ו/או פעולות שבוצעו בניגוד להנחיות המפקח העבודות 
לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה של 
ת חילוקי דעות, המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה א

 .הקבלן בתמורה נוספת כאמור, וקביעות המפקח תהיינה סופיות ולבתי ניתנות לערעור

פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל הקבלן ניתנה  .37.13
לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות 

 .קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור הנקובה בחוזה.

לאמור במפורש בחוזה זה, הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה נקבע על סמך בכפוף  .37.11
הבנה והסכמה של הצדדים, כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נספח ב', הינם כוללים 

ן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא. לקבל
 .בקשר עם מחירי היחידה הנ"ל

 השלמה, בדק ותיקונים -רק ט' פ

 תעודת השלמה לעבודות  .36

 (as madeתוכניות עדות לאחר ביצוע ) .36.1

שלב א' בלבד או, במידה והמזמין הודיע לקבלן על רצונו בביצוע שלב ב' על  ביצוע עבודותהושלם 
לעיל, הושלם ביצוע עבודות שלב א' +  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ידי הקבלן כאמור בסעיף 

 חייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים המפורטים להלן: שלב ב',, מת
ובהתאם למפרט  DWGגנטית, בקובץ על מדיה מ(, AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) .36.1.1

כל הסטיות מהמתוכנן, המותרות לפי החוזה כפי  לרבות G.I.Sהכללי, לפי פורמט 
 שאושרו על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות.

 .1:293ים צבעוניים בקנה מידה עותק 3 -תכנית לאחר ביצוע ב .36.1.2

מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תנאי  .36.1.3
 להלן. 39.2 מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה כאמור בסעיף 
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ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן בכתב, למפקח. להלן, הושלם  39.3 בכפוף לאמור בסעיף  .36.2
המפקח ימים ממועד קבלת ההודעה. מצא  13ק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך ויבד המפקח

תינתן  ,ראותיו ומשביעות רצוןאת העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל מסמכיו, נספחיו והו
"( ומועד תעודת ההשלמהתעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן: " המנהללקבלן על ידי 

ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה תהיה 
איזה שהעבודות ו/או המפקח זה כחלק בלתי נפרד הימנו. מצא  לחוזה ז'בנספח בנוסח הרצוף 

מסר לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים, יחלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, ת
 שינויים והשלמות )להלן: "הפרטיכל המשלים"(. 

 :התנאים דלהלןבמצטבר כל  לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו
בהם )במידה והותקנו  מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המנויהמפקח  .36.2.1

על ידי הקבלן( הופעל ונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות 
 .והמפרטים

 להלן. 39.3 קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף  .36.2.2

את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  .36.2.3
 המשלים. בפרטיכל

על פי הדרושים מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורים הקבלן  .36.2.4
 . על פי הנוהג דין ו/או

)תעודת גמר(  9)טופס איכלוס( וטופס  4לעיל, הוצאת טופס  39.2.4 מבלי לפגוע בסעיף  .36.2.9
 הנדרשיםהגופים ו/או הרשויות של  יםאישורכל הקבלת למבנה על ידי הקבלן, לרבות 

 קבלתם.ל

דות" ו/או "תעודת השלמה" ובזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבמובהר 
 להלן. 39.3 וכל האמור בסעיף  תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל

ר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרטיכל הסלמען 
לא  ,המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח

 המפקח.או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי  ,נחשף
לעיל, השלמת העבודות תאושר על ידי המפקח בתנאי  39.2 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  .36.3

 12.5 שכל המנהלות, האגפים והמחלקות המתאימים בעירייה ויתר הגופים המפורטים בסעיף 
 לעיל, אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם.

לעיל, את העבודות לחזקתו בתום   12.5 לא קיבל מי מהגופים העירוניים ו/או המנויים בסעיף 
תקופת החוזה כאמור לעיל, ימשיך הקבלן לנהל את האתר ולתחזק את העבודות, עד אשר כל 

 הגופים, על נציגיהם, יקבלו את העבודות לחזקתם. 
וזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודות באמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בחאין  .36.4

ו/או להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה 
 .ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו

 לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, לפני התאריךאם  .36.9
הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או 
להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, והמנהל יקבע 

בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת השלמה לערוך לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי אם 

לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות  39.3  עד 39.1 יפים חלקית. הוראות סע
ינויים המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל בש

תנאי מתנאי החוזה על נספחיו ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל 
הקבלן תעודת השלמה חלקית הנובע ו/או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי 

 .והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודותלתיקונים 

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה להשלימו מפקח הקבע  .36.9
במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו 

העבודות או חלק מסוים מהעבודות, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת 
מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או כל מי המנהל ו/או כלפי 

 .כל אדם אחר
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ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שנקבעה על ידי לא  .36.8
פי אין והמוחלט והס םשיקול דעתועל פי  והמפקח המנהל, או בכל מקרה בו לדעת המפקח

ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות 
ו/או בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו/או כל 

או באמצעות כל גורם אחר. דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/
הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה 

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה  23%בתוספת 
 .אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש ערבות הביצוע

וע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה הקבלן את אתר השלמת ביצעם  .36.7
העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את כל החומרים, האשפה, המבנים 
הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק 

קיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו/או פגמים שיתגלו יהיו העבודות ואתר העבודות נ
בניקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן בטרם יקבל 

 .תעודת השלמה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .36.6
 .יסודית של החוזה

 בדק ותיקונים .43

, למעט תקופת 1683 –כמשמעותה בחוק המכר )דירות( התשל"ג חוזה זה, "תקופת הבדק" לעניין  .43.1

  עשר שנים. –הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות 

הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני למען  .43.2
לעיל לא תחול תקופת הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא  לחוזה, תקופות בדק שונות מהאמור

תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים 
 .לעיל

של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה המציא הקבלן מנינה  .43.3
ודת השלמה לחלקים שונים של כמפורט להלן. במקרה של תע אחריותלמזמין את ערבות ה

 .יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית -העבודות 

ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או נזקים נתהוו  .43.4
תי ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בל

מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח, כתוצאה 
משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי 

"( חייב הקבלן הפגמיםמיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן ביחד ולחוד: "
 .ם על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונולתקן את הפגמי

הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש תיקון  .43.9
 .למשתמשים בעבודות תמינימאליבעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה 

נם עלול לגרום, הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת המזמין ו/או המנהל לתיקון, או שתיקואם  .43.9
לדעת המזמין ו/או המנהל, שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו/או למשתמשים בעבודות, יודיע 

ם שייקבע על ידי ועל כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין, בסכ
 .המנהל, וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את הקבלן

מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת  תום כל אחתלאחר  .43.8
הבדק )להלן: "פרטיכל הבדק"( על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, 
והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק, 

 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמנה 33פני בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, שלא ל

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  .43.7
 .יסודית של החוזה
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 ליקויים וחקירת סיבותיהם .41

ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המנהל ו/או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות הליקוי נתגלה 
. היה הפגם, לדעת המנהל כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, לתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהלו

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם, לדעת המנהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 
לתיקון יהיה הקבלן חייב יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן  -

 .בתשלום פיצויים למזמין, וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל

 

 שכר החוזה -פרק י' 

 שכר החוזה .42

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, לרבות ביצוע, השלמה  .42.1
כפיפות לתנאים ומסירה של העבודות, יהא זכאי הקבלן לשכר אשר ישולם לו בהתאם וב

 (."שכר החוזה" –להלן ולהוראות המפורטים בחוזה זה )

שכר החוזה בפועל ייקבע בהתאם למכפלת מחירי היחידות )הבודדות( הנקובות בכתב הכמויות,  .42.2
מחירי כפי שניתנה לגביהם תוספת או )לפי הענין( הנחה בהצעת מחיר הקבלן במכרז )אם ניתנה( )

היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות, בהתחשב בהנחה או בתוספת שניתנו לגביהם כמפורט 
, בכמויות היחידות ("המחירים המוצעים" –בהצעת מחיר הקבלן במכרז, אם ניתנו, יקראו להלן 

, ובהפחתה של כל סכום ידי המפקח-תאושרנה עלידי הקבלן, כפי שאלה -אשר תבוצענה בפועל על
שיופחת מסכום זה, בהתאם להוראות חוזה זה. מובהר בזאת, כי המחירים המוצעים לא ישתנו, 
בכל אופן שהוא, לרבות בגין הגדלה ו/או הקטנה של היקף העבודות על פי חוזה זה, וכי הקבלן לא 
יהא זכאי לכל הפרשים, תשלום, תוספת ו/או פיצוי בגין הגדלה ו/או הקטנה כאמור )מלבד תשלום 

ירים המוצעים כאמור לעיל, אשר יישארו בתוקף לאורך כל תקופת החוזה, ובנוגע לכל כמות המח
שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות(. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שכר החוזה אינו 

 פאושלי, והוא יקבע בהתאם לכמויות שבוצעו כאמור.

לעיל, שמורה לחברה הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי  42.1 על אף האמור בסעיף  .42.3
עבודה מסוימת שתבוצע על פי חוזה זה, כי שכר החוזה יהיה פאושלי. במקרה כזה, ייקבע שכר 

יצוע ויחושב, ככל הניתן, על פי המחירים הנקובים בכתב החוזה לגבי עבודה זו מראש, טרם הב
 הכמויות והכמויות המשוערות.

הקובע הוא מחיר אזי  –טעות חשבונית, בכפל ו/או בסיכומים כתב הכמויות תתגלה בבמקרה שבו  .42.4
 הטעות.את תקן , החברה תהא רשאית ל, ובהתאם לכךהנקוב בסעיף כתב הכמויות היחידה

ון שכר החוזה יתווסף מס ערך מוסף, כנגד חשבונית מס כדין. מס הערך לתשלום סכומים על חשב .42.9
המוסף בגין שכר החוזה ישולם לקבלן לא לפני המועד בו עליו לשלם את מס הערך המוסף 

 לרשויות מס ערך מוסף בגין הכנסה זו ועל פי דין.

ל שיעור ניכוי מאת פקיד השומה עבתוקף אישור חברה, מעת לעת ועל פי דרישתה, ימסור להקבלן  .42.9
את  קבלןמהתשלומים המגיעים ל חברהנכה התמס במקור. לא יומצא אישור פקיד שומה כאמור, 

 סכומי מס על פי דין.

שכר החוזה, כפי שיחושב על בסיס מחירי היחידות בכתב הכמויות והמחירים, מהווה תמורה  .42.8
ה, במלואן ובמועדן מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה ז

ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות , למען הסר ספק, אא כוללווה)לרבות בגין עבודה וחומרים, 
ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ואחרות

/או הפרשים החוזה(, ולא יתווספו לו תוספות ובהתאם להוראות הקבלן ובביצוע יתר התחייבויות 
 כלשהם, מכל סוג ומין שהם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה.
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החברה תשתתף בעלות שכירת שירותיהם בפועל של שוטרים ו/או חברת אבטחה מורשית לפי  .42.7
קביעת משטרת ישראל, אשר את שירותיהם יחויב הקבלן לשכור, במהלך ביצוע העבודות, על ידי 

ל פי הסכום הנקוב בכתב הכמויות ורך ביצוע העבודות, עמשטרת ישראל ו/או העיריה, לצ
בגין שירותי שוטרים ו/או חברת אבטחה כאמור, והכל בכפוף להוראות חוזה זה, וכנגד  והמחירים

. הקבלן יפנה לחברה לפני שכירת שירותיהם של שוטרים ו/או אישור המפקח ביומני העבודה
לקבלן האם ברצונה לשכור את שירותיהם של חברת אבטחה כאמור, והחברה תחליט ותודיע 

שוטרים ו/או חברת אבטחה ישירות כאמור, או שהיא מעדיפה שהקבלן ישכור שירותים כאמור, 
 והיא תשתתף בעלות שכירתם בלבד.

תשתתף בעלות שכירת שירותיהם של שוטרים ו/או חברת אבטחה  לאמובהר בזאת, כי החברה 
 ל פי לוח הזמנים המאושר. ע שלאחר מועד הגמרכאמור, בתקופה 

 
ידי הצדדים בהסכמה, ביודעם את אי הוודאות -מוצהר בזאת במפורש, כי שכר החוזה נקבע על .42.6

השוררת במשק בעת חתימת חוזה זה והצפויות בעתיד, וכי לא יינתן לקבלן כל תשלום, תוספת, 
חולו במשק, במחירי הפחתה, פיצוי, השתתפות, או כל תשלום מכל סוג ומין שהם, בגין שינויים שי

החומרים, מחירי העבודה, שער המטבע, מכס, מיסים, ארנונות, היטלים, אגרות, או מכל סיבה 
אחרת, מכל סוג ומין שהם, ללא כל יוצא מן הכלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות 

 קיזוזים. בחוזה זה ונספחיו, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או

 עבודות שלא תימדדנה .43

לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן בנוסף 
תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן 

 :מפורטות
 .ותפסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויפינוי  .43.1

, העירייההרשויות בכלל זה משרדי הממשלה, קבלני המזמין ועם כל עבודות הקבלן עם כל תיאום  .43.2
 .מכבי אש, חברת חשמל וכד'

 .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיום  .43.3

 .ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .43.4

 .הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לוזהירות למניעת פגיעות אמצעי  .43.9

 .גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודותהתקנת  .43.9

 .שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור ותאורההוצאות  .43.8

המפקח ומשרד  ,קיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, משרדי הקבלןיאחזקה ונהקמה,  .43.7

לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק לעיל, 30  כמפורט בסעיף
 . המבנים והמתקנים בתום הביצוע

 .מון באם יידרשסימון, פירוק וחידוש סימדידה,  .43.6

, לרבות התקנת העבודותהתקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הוצאות  .43.13
 .מונים ופירוקם בתום הביצוע

האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, חישובי ניהול  .43.11
יומני עבודה, מערכת בקרת איכות, כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול 

 .השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח

הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש, אחת הוצאות  .43.12
 .לחודש

 .מםחומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקוסילוק  .43.13
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ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה, כולל פוליש ברצפות המבנה  .43.14
 וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך.

החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים כל  .43.19
 .לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם

ועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות העבודה וכוח האדם המקצכל  .43.19
כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר 

 .ממסמכי המכרז

בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל שימוש  .43.18
 .לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודותציוד אחר שנדרש באתר, 

כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם הובלת  .43.17
 .ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו

תאם להוראות ביטוחים בהטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, יהגנה ובהוצאות  .43.16
, וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות להלן לרבות האמור בנספח יא' )אישור ביטוחי הקבלן( 92סעיף 

מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם 
 .נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא

 .תשלומי בדיקות מעבדההוצאות  .43.23

 ., החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריהתיקונים .43.21

 בחוזה.הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין לתקינות העבודות אחריות  .43.22

העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש בכתב כל  .43.23
 .הכמויות

 רווח קבלן. .43.24

 לעיל. 31.8 מפורט בסעיף אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כ .43.29

 עבודות במקומות צרים, צפופים או גבוהים. .43.29

ת בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאומובהר 
הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל 
הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. 

דרישות מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מ
החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים 

 .השונים של החוזה

 עבודה ביומית .44

שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי שעות הביצוע בפועל, מדידת 
המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי 

ובכלל זה תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות לאתר העבודות  ,הסוציאליות ושאר תשלומי החובה
וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל, כלי העבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח הקבלן, הוצאות 

 .קבלן וכיו"בהוצאות האחרות של ה ,המימון

 חשבונות חלקיים .49

למנהל הפרויקט חשבונות חלקיים על סמך יגיש בתחילת כל חודש חשבון שכר החוזה הקבלן על  .49.1
חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות 

 ע"פ החלוקה שבכתב הכמויות. נספח ב' לחוזה זה
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על פי החלטת בינארית חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנת חשבונות  .49.2
את החשבונות החלקיים והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט . המזמין )להלן: "התכנה"(

ת אמנהל. בנוסף יגיש הקבלן למנהל ההתכנה לכתובת דואר אלקטרוני אשר תמסר לקבלן על ידי 
 .( העתקים יחד עם דיסקט3שבון הסופי בשלושה )חשבונות החלקיים והח

יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות, התכניות, חישובי הכמויות וההסברים הקבלן  .49.3
 .הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון

לכל חודש קלנדרי, עבור אותו חודש קלנדרי. החשבונות  33 -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבונות  .49.4
בודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי שבגינו הוגש החשבון. המזמין, באמצעות יתייחסו לחלקי ע

 .מנהל הפרויקט, יבדוק את החשבונות, יתקנם במידת הצורך ויאשרם

הסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט, לתשלום בגין החשבון החלקי, ינכה המזמין כל סכום מתוך  .49.9
כום השתתפות הקבלן בביצוע הביטוח, כאמור ס המגיע לו מהקבלן, לרבות מקדמה, ככל שניתנה,

כל הסכומים שישולמו לקבלן כתשלומים בגין החשבונות החלקיים, יראו אותם  .להלן 92.1בסעיף 
כחוב אותו חייב הקבלן למזמין וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור החשבון הסופי בגינה על פי 

החלקיים שיוגשו על ידי הקבלן לאישור הוראות החוזה. מובהר בזאת, כי תשלום על פי החשבונות 
)תשעים אחוזים( משכר החוזה, כך שבכל מקרה  63%כאמור, יהיה בסכום מצטבר שלא יעלה על 

 )עשרה אחוזים( משכר העבודה. 13%החשבון הסופי לא יפחת מסך של 

 

 בחודש עלולה לגרום לדחיית 9 -הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך האי  .49.9
 .מועד התשלום, ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן

 חשבון סופי .49

ע"י המזמין  ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  .49.1
ולרבות הגשת התוכניות כמפורט בסעיף  והמזמין המנהל)לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י 

(. בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל 39.1 
בנוסף, יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, . התשלומים ששולמו לו על חשבון

ריכוזי היומנים, תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש  חישובי הכמויות,
לפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יבדוק את 
החשבון הסופי, יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י הקבלן למנהל הפרויקט כל 

 .ת רצונוהמסמכים כאמור לעיל לשביעו

החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט, יופחתו כל הסכומים שהמזמין זכאי מסכום  .49.2
)עשרה אחוזים( מסכום שכר  13%וכן דמי עיכבון בסך  להפחיתם, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין

 היתרה, אם תיוותר כזו, בתוספת דמי העכבון בניכוי כל סכום שהופחת מהם, .העבודה הכולל
ובתנאי נוסף,  י'נספח תשולם לקבלן בתנאי שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות בנוסח 

 .טיבשהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום את ערבות ה

ם על הסכום שיגיע לו על פי יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העוליאם  .49.3
החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט, ישיב הקבלן למזמין, כל סכום ששולם לו 

 .ביתר, כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה למדד הבנייה

 החומרים ובערך העבודה במחיריתנודות  .48

 אלא בהתאם לאמור להלן:מוסכם בזאת במפורש כי בשכר החוזה, כהגדרתו בפרק זה, לא יחולו שינויים 

החודשים  17בגין כל תשלום האמור להשתלם בהתאם להוראות חוזה זה ו/או נספחיו, במהלך  .48.1
אשר מניינם יחל במועד חתימת חוזה זה, לא תשולם תוספת כלשהי בגין פער בין המדד הבסיסי 

 למדד החדש.

או יותר, מעל למדד  4% החודשים כאמור, יחול שינוי במדד החדש ושיעורו יהיה 17ככל ובמהלך  .48.2
 4%הבסיסי, יוגדר החודש אליו מתייחס המדד הבסיסי כחודש שבו חל השינוי בשיעור המדד של 

 או יותר.
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התשלומים האמורים להשתלם מצד אחד ממועד חתימת חוזה זה, לכל  16-החל מהחודש ה .48.3
גשת החשבון, הידועים במועד ה למשנהו על פי חוזה זה ו/או נספחיו, יתווספו הפרשי הצמדה,

ובהתאם למועד ביצוע העבודה נשוא החשבון בפועל, או המועד שנקבע לביצועה בלוח הזמנים 
לצורך חישוב הפרשי ההצמדה כאמור, ייחשב המדד בגין החודש  המוקדם מביניהם. –המאושר 

 לעיל. 1.4.5 ממועד חתימת חוזה זה, כמדד הבסיסי, וזאת חלף ההגדרה הקבועה בסעיף  16-ה

לעיל, יגדל או יקטן שכר  47.3  - 47.1 אם יחולו תנודות במדד, בהתבסס על האמור בסעיפים  .48.4
החוזה בהתאם לחישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי 
תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור התנודות במדד, בניכוי כל 

 ניים הקודמים ששולמו לקבלןתשלומי הבי

ולאמור במפורש בנספח "ב", שום  כאמור בסעיף זה, בזאת כי פרט להפרשי ההצמדהמוסכם  .48.9
תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או 

ק על פי החוזה בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספ
לא ישנו ו/או ישפיעו על שכר החוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר 
החוזה ככולל את כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות 
 ולרבות על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. כל
שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי 

 .חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם

של עד  ,על ידי הקבלןבביצוע העבודות לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו, נגרם עיכוב מבלי  .48.9
פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית,  שלושה

ל, יגדל שכר החוזה לעי 47.4 ככל ויחולו תנודות במדד כאמור בסעיף לביצוע לפי הוראות החוזה, 
בהתאם לחישוב הבא: תנודות במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד 

 33-משלושת החודשים כאמור, תחושבנה לפי השינוי במדד בין המדד בחודש הבסיסי, למדד ב
מעליית  93%הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן להשלים את העבודה שעוכבה, ובתוספת 

 וסף בכל אחד משלושת החודשים האמורים.המדד הנ

של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע  ,על ידי הקבלןבביצוע העבודות נגרם עיכוב 
יראו במקרה פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה, החוזית, 

החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה מעבר לשלות 
 הימים האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לחוזה. 33החוזית, כעבודה שבוצעה בתקופת 

אם בתשלומי הביניים לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן  .48.8
ם עבור עבודה הגיש למנהל חשבון עבור אותה עבודה, יראו את הסכומים האמורים כתשלו

שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים. פרט להתייקרות 
המגיעה לקבלן עבור סכומים אלה בתשלומי הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה, לא 
ישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי 

 ון שהוגש על ידי הקבלן.החשב

הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את  .48.7
 33יתרת התשלום, במחירי בסיס החוזה המגיע לקבלן, כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 

ם האחרונים הימי 33הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 
 שלפני השלמת העבודה, אם המבנה הושלם לפני תום תקופת הביצוע החוזית.

 

 מענק בגין סיום מוקדם )"בונוס"( .47

באיכות הנדרשת ובטווח זמן קצר ככל הניתן,  ן של העבודותהואיל וברצון המזמין להביא להשלמת .47.1
תקופת הביצוע לכל המאוחר בתום  העבודותומפאת החשיבות הרבה שרואה המזמין בהשלמת 

נקבע  ,איחורים בגין, הרי שלצד הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש חוזה זה על פיהכוללת 
 .השלמת העבודות טרם המועד הקבוע בחוזהגם מענק בגין להלן 

משמעה סיום כל עבודות הקבלן על פי חוזה זה, וקבלת תעודת  "העבודות השלמתלצורך סעיף זה " .47.2

 לעיל. 39.3 -ו 39.2  פיםועים בסעיהשלמה על פי התנאים הקב
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 13בתוך , השלים הקבלן את העבודות כאמור, בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון המפקח .47.3
 יהיה לפי המוקדם מבינהם, ,27.02/6./יום  לפניחודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, או 

שקלים חדשים(, בצירוף מע"מ  אלף מאות חמש₪  933,333הקבלן זכאי למענק כספי בסך של 
 בשיעורו כדין.

בשל , לעיל 48.3 ים הקבועים בסעיף מועדקודם להשלמת העבודות נמנע מאת הקבלן להביא ל .47.4
מניעה הנובעת מאת המזמין או מאת צד שלישי כלשהו, ואפילו אם המדובר במניעה הנובעת אך 

ה על ידי ואפילו אם כתוצאה מכך הוארכ ורק מאת המזמין ובנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן
לא יהא הקבלן זכאי לכל מענק  ,המזמין תקופת הביצוע המאושרת ו/או אפילו מדובר בכוח עליון

לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בעניין זה כנגד המזמין ומכל מין וסוג והוא )לרבות כל מי מטעמו( 
ו/או כל מי מטעמו. הקבלן מוותר בזאת כלפי המזמין וכל מי מטעמו, באורח סופי, מוחלט ובלתי 

 חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה על כל הכרוך, הקשור והנובע הימנו. 

לשביעות רצונו המלאה של המזמין  העבודות מובהר ומוסכם כי מתן המענק מותנה בהשלמת .47.9
ובעמידת הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי המזמין עד לאותו המועד, ללא יוצא מן הכלל. למזמין 
יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי לעניין מתן המענק והקבלן מתחייב בזאת שלא להעלות כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המענק. 

ותשלום החשבון הסופי, כהגדרתו בסעיף  לקבלן במועד סילוק יתרת שכר החוזה המענק ישולם .47.9

  לעיל.  46.1 

 לא עמד הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי המזמין בתקופה שלאחר תשלום המענק, תיבטל זכותו .47.8

תנאי ל 46.3  של הקבלן לקבלת המענק והמענק ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום יתר כאמור בסעיף
ל חוזה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יהא רשאי לגבות בחזרה מהקבלן את המענק בכה

 הבדק.הביצוע או דרך, לרבות באמצעות חילוט הערבות לתקופת 

 

 

 בטחונות –פרק יא' 

 ערבות ביצוע .46

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן למזמין להבטחת  .46.1
במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, 

)להלן: "ערבות הביצוע"(. המצאת  'חבנספח אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים 
 .י לחתימת חוזה זההערבות הינה תנא

תהא צמודה למדד ו מהצעת הקבלן במכרז,  9%-בשקלים חדשים השווה להביצוע על סך ערבות   .46.2
 תשומות הבניה למגורים. 

הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק הסופי של שכר ערבות  .46.3
ימציא הקבלן למזמין את ערבות החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד, 

 .כהגדרתה להלן טיבה

הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע במקרה  .46.4
כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל. וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום 

הל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין או המנ
מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, לרבות במקרה והיקף החוזה 

 .ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת כל  .46.9
 .ולו על הקבלן וישולמו על ידוהיקפה לפי העניין, יח
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במתן ערבות הביצוע הנ"ל  ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי אין  .46.9
המזמין על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד 

 .המגיע ו/או שיגיע לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין

של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות ביצוע מקרה ב .46.8
 .לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע ,או משלימה חדשה

זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי החוזה המזמין  .46.7
 .י כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצועו/או על פ

לגרוע מכלליות האמור, במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה, יהא המזמין רשאי מבלי מבלי  .46.6
לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום ערבות 

 .שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמורהביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי 

הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון ביניים כלשהו  .46.13
למזמין, יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות הביצוע. 

שלום חשבון ביניים כאמור, איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לת
אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא 

 ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי שיקול דעתו מובהר  .46.11
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

ה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זסעיף  .46.12
 .יסודית של החוזה

 ערבות טיב .93

מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, במשך תקופת הבדק, כהגדרתה לעיל, להבטחת  .93.1
ימציא הקבלן למזמין וכן לטובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן, 

ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים 
לתקופה של  ט'בנספח הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים 

 (."הטיבערבות שנים )להלן: " (3שלוש )

 חוזה.מערך ה 2.9% -בסכום השווה ל יהיה טיב ערבות הסכום  .93.2

, יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע, בתנאי שיתמלאו כל התנאים טיבהמצאת ערבות הכנגד  .93.3
 :שלהלן

 ;קיבל תעודת השלמההקבלן  .93.3.1

 .י'כנספח המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב הקבלן  .93.3.2

הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות ערבות  .93.4

 .לעיל, בשינויים המחויבים 49.10  - 49.3 בסעיפים 

בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי שיקול דעתו מובהר  .93.9
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת סעיף  .93.9
 .יסודית של החוזה

 נזיקין וביטוח -פרק יב' 

 ו הקבלן לנזק לעבודות, לאתר העבודות ולתכולתאחריות  .91
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תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות מיום  .91.1
מטרת ביצוע העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות ל

העבודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות 
ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות 

 .ונספחיו החוזה

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון  51.1 הוראות סעיף  .91.2
 .ובדק על ידו בתקופת הבדק

 נזיקין לגוף או לרכוש .91.3

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או הקבלן  .91.3.1
סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם, ו/או לכל רשות 
עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר 

ות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד העבודות ו/או מחוץ לאתר העבוד
מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו 
ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל עבודה 

המשנה שלו, בין  רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני
 .בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל הקבלן  .91.3.2
שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה 

פקודת הנזיקין )נוסח הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי 
חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור  למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך 

 .ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק

 נזיקין לעובדים .91.4

אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הקבלן  .91.4.1
י נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמ

דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, 
כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות 

 .במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדקו/או 

 נזקים לרכוש ציבורי .91.9

אי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים, הקבלן אחר .91.9.1
ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים 
על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או 

פוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצ
יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של 

רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על המנהל ושל כל אדם או 
-הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 .אתר העבודותקעיים העוברים בקר

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .91.9

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, הקבלן  .91.9.1
 .פי כל דין-האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

ו/או המפקח ו/או העירייה ו/או הרשות ו/או המנהל מתחייב לבוא בנעלי הקבלן  .91.9.2
עובדיהם ו/או שלוחיהם, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי להם 
על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה 

 .כאמור, מיד עם קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן
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 מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמיןמתחייב לשפות ולפצות, באופן הקבלן  .91.9.3
ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בגין כל ו/או את העירייה ו/או את הרשות 

נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי 
ובדיהם, כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מע

שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק להם אחראי הקבלן על פי חוזה זה 
 ו/או לרשות ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין

במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר 
הם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה לנזקים, אשר הקבלן אחראי ל

על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה 
 .כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה

לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של הקבלן מבלי  .91.9.4
ו/או המפקח, צו ו/או הרשות ו/או המנהל ה ו/או לכל דין, יוצא כנגד המזמין בניגוד לחוז

מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק בין ישיר ובין 
עקיף וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים 

זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה 
 .הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל

לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או מבלי  .91.9.9
באמצעות אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון 

ובלבד  19%קבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של ה
ימים ממועד  13שהמזמין הודיע לקבלן, על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך 

 .קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה

תנאי מתנאיו זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת סעיף  .91.8
 .תהווה הפרה יסודית של החוזה

  -  ביטוח .92

ביחס לעבודות נשוא חוזה זה, שיבוצעו על ידי הקבלן, המזמין יגרום לעריכת ביטוחים קבלניים  .92.1
הכרוכים בביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה. השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר 

)שבעה וחצי  3.89%ס ערך מוסף(, של סכום המהווה העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה )למעט מ
פרומיל( ממנו. הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר )לרבות חשבונות ביניים וחשבון 

 סופי( שיגיש הקבלן בגין ביצוע אותה עבודה, ושיאושר על ידי המזמין.

 המזמין ביטוחי .92.2

או לפי כל דין ומבלי ו/זה  חוזהלפי  קבלןה ו ו/או התחייבויותיו שלבלי לגרוע מאחריותמ .92.2.1
פוליסה  ערך כי  המזמין , מצהירמקיםאחריות כלשהי כלפי הו נוטל על עצמ שהמזמין

"( על ביטוח העבודות הקבלניות" להלן:) לעיל ולהלןת כמפורט ניולביטוח עבודות קבל
ו/או על הקבלנים ו/או על קבלני המשנה  מכוחוו/או על הבאים  עצמומנת להגן על 

נשוא  ותו/או הנובעים מביצוע העבוד בקשר עםנזק או אחריות או מפני אובדן,  מטעמו
ת יובכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפו ;זה חוזה
ת הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח והעצמי
 : דות הקבלניות את פרקי הכיסוי המפורטים להלןהעבו

 

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב .92.2.2

והחומרים ו/או כל ציוד אחר עבודות ההמבטח במלוא ערכן את , פרק א' העבודות .א
כי  במפורשזה. מוסכם בזה  חוזהשהינם חלק בלתי נפרד מהעבודות בקשר עם 

כל רכוש אחר מתקנים ו/או יוד ו/או צ אינו כוללהביטוח הנערך על פי פרק זה )א( 
 חוזהבביצוע עבודותיו ואשר אינו מהווה חלק מהעבודות נשוא  הקבלןהמשמש את 

 .זה
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב'  .ב
יחידי ו/או קבלני משנה, )להלן: " הקבלןו/או  המזמיןאחריותם על פי דין של 

ו/או קבלני משנה בגין ו/או עקב  הקבלןאחריותם של  במפורש, למעט ("המבוטח
מכל  ו/או ציוד מכאני הנדסי ו/או כלי רכבו/או בציוד חפירה השימוש בציוד מכאני 

זה. בגין פגיעה ו/או נזק העלולים  חוזה(, בקשר עם ביצוע העבודות נשוא סוג שהוא
שהו, בגבול אחריות בסך להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או  גוף כל

ש"ח למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. מוסכם בזה כי הביטוח  13,333,333
( כפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוח ב' 40.0.0האמור בס"ק זה )

 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

ו/או קבלני  קבלןהו/או  המזמיןהמבטח את אחריותם של  חבות מעבידים פרק ג' .ג
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, משנה 

 העבודות בביצוע םמטעמ או/ו םיד על המועסקים העובדים כלפי, 1673התש"ם 
בגבולות אחריות של  ,ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר

 .ש"ח לתובע, לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח 23,333,333

( לעיל(, 40.0 בסעיףכי שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות )המפורט  ,מוסכם בזה .92.2.3
ישתתף בדמי הביטוח של ביטוחי העבודות )המפורטים  קבלן, והקבלןיכלול גם את ה

ובכפוף למילוי כל  לעיל /.40.0 עיףבסלעיל( לרבות בהתאם לאמור  40.0.0 בסעיף
זה ובין אם על פי כל הוראה אחרת בפוליסות  חוזהבין אם נשוא  קבלןהתחייבויות ה

זה, על  חוזהלביטוח העבודות הקבלניות ו/או על פי כל התחייבות אחרת בקשר עם 
 .נספחיו

( 'א 40.0.0) בסעיףבאם יגיעו על פי הפוליסה המתוארת  ,כי תגמולי ביטוח ,מוסכם בזאת .92.2.4
בכתב, אולם, בכל מקרה מוסכם כי  החברה שתורהבלבד ו/או למי  לחברהלעיל, ישולמו 

המבטחת על פי תנאי הפוליסה לביטוח  חברהתגמולי ביטוח כלשהם שיתקבלו מאת ה
 והחברה תעבירעבודות קבלניות, ישמשו לקימום ו/או לתיקון הנזקים שנגרמו לעבודות 

בתנאי בניכוי השתתפות עצמית, את תגמולי הביטוח שהתקבלו מהמבטח,  קבלןל
,  כאמור ו/או בגינו התקבלו תגמולי הביטוחנזק המכוסה את הבעצמו תיקן  קבלןהש

, כאמור, מותנה בקבלת אישור מפורש של מנהל ו/או קבלןתשלום תגמולי הביטוח ל
מנהל ו/או לשביעות רצון נו כי התיקון בוצע בשלמותו והי החברהמפקח העבודות מטעם 

עד לגובה הסכום שיידרש לקימום ו/או תיקון  ,וזאת המזמיןשל  מטעמוהעבודות  מפקח
הנזק לעבודות. כל סכום שיתקבל בגין תגמולי הביטוח, מעבר לסכום שיידרש לתיקון 

 לחברה.הנזק דלעיל )בניכוי השתתפות עצמית(, יהיה שייך 

לעיל )לעניין  /.40 בסעיףלאמור  בנוסףבזה כי  למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם .92.2.9
יישא, בכל  קבלן( ומבלי לגרוע מהאמור, ההחברההוצאות בגין עריכת הביטוחים ע"י 

וכל הוצאה אחרת הקשורה לכך שנשאה בהם מקרה נזק בסכומי ההשתתפויות העצמיות 
והיו לעיל(. במידה  40.0 סעיףהנקובים בפרקי הפוליסה לביטוח העבודות )החברה 

וההוצאות כאמור, ביניהם מעורבים בנזק מספר קבלנים, תפוצל ההשתתפות העצמית 
 החברה.הבלעדית של  על פי החלטתה

מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה  קבלן, הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .92.2.9
פינוי פסולת והריסות.  ,לרבות מקרה ביטוחלהשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

אל  תעביר והחברהיישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  קבלןה
. למען לעיל 40.0.5 בסעיףהנזק כמפורט תשלם חברת הביטוח בגין שאת הסכום  קבלןה

יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי  קבלןהסר ספק מובהר כי ה
כל תשלום  קבלןל יהיו חייביםלא  ו/או מנהליה ו/או עובדיה החברהחברת הבטוח וכי 

 .לכיסוי ההוצאות כאמור

בחתימת החברה המבטחת  החברה העבודות הקבלניות הנערך על ידי תמצית ביטוח .92.2.8
 ."(המזמיןתמצית ביטוחי זה )להלן : " לחוזהיד' בנספח מצ"ב 

לעיין בפוליסת ביטוח העבודות  קבלןל המזמיןאפשר על פי בקשה בכתב מאת הקבלן, י .92.2.7
 .סכומי ההשתתפויות העצמיותהפוליסה ו תנאיהמזמין כולל הקבלניות במשרדי 

על פי האמור  המזמיןמתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על ידי  קבלןה .92.2.6
לשם שמירה ומימוש  המזמיןלשתף פעולה עם  קבלןמתחייב ה ,לעיל. כמו כן 40.0 בסעיף
 .פיהם-על מין ו/או מי מטעמוהמזזכויות 
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כי הוא מודע לאמור בהתניות  קבלן,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מאשר בזה ה .92.2.13
המיוחדות לעבודה בחום, לחובת קיום שמירה ולחובת בדיקה אצל הרשויות, על קיומם 
של מתקנים וצנרת תת קרקעיים בכל מקום בו מתוכננות חפירות הקשורות לעבודות 

 .זה חוזהנשוא 

  40.0בסעיף את הזכות לבצע שינויים בפוליסת הביטוח כאמור  המזמין שומר לעצמו .92.2.11
כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן על פי תנאי הפוליסה  ,לעיל אולם

 יום מראש. 33 יובא לידיעתו בכתב קבלןהנ"ל והמתייחס ל

היקף הביטוחים ו/או לערוך  כי קיים לגביו צורך להגדיל את ,יהיה בדעה קבלןככל שה .92.2.12
לעשות ביטוחים  קבלןזה, מתחייב ה חוזהביטוחים נוספים בקשר עם העבודות נשוא 

על  למזמיןנוספים אלו על חשבונו הוא לפני תחילת ביצוע העבודות, לאחר שהודיע 
העתק מהפוליסות הנוספות שהוצאו  למזמיןמתחייב להמציא  קבלןכוונתו לעשות כן. ה

 .רט לעילעל ידו כמפו

מובהר בזאת במפורש, כי אין ולא יהיה בעריכת ביטוח העבודות הקבלניות על ידי  .92.2.13
מכל מין וסוג אחריות, כל חבות ו/או  המזמין ו/או על מי מטעמועל כדי להטיל , המזמין

ו/או כלפי מי  קבלן, כלפי ההמזמיןשהם, בגין ו/או בקשר לביטוחים הנערכים על ידי 
מטעמו )לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל הבאים מטעמם ו/או בשמם(, לרבות בקשר 

והקבלן לטיבם, תנאיהם, חריגיהם, היקפם ו/או תקפותם וסוג הכיסוי הניתן על ידם 
 .מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנ"ל מצהיר כי הוא

ומתחייב כי לא תהיה לו כל מצהיר  קבלןהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .92.2.14
ו/או מי  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיותביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן כלפי 

המפורטים לעיל ולהלן, היקפם, תנאיהם, חריגיהם וסוג  המזמיןמטעמם בגין ביטוחי 
 .הכיסוי הניתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה או דרישה כנ"ל

בגין זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  זהבחובלי לגרוע מהאמור מ .92.2.19
להודיע מיידית למפקח  קבלןמתחייב הלעיל  40.0הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 

כי , בתאום ובאמצעות המזמין , במקרה הצורךולדאוג מקרה הביטוחעל קרות מנהל לו
עם  לשתף פעולה מתחייב קבלןהנציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. 

זכויות על פי הפוליסה, לרבות הבכל הדרוש למימוש מפקח המנהל ו/או הלרבות  המזמין
ידרש יכל מידע שו/או למפקח  מנהללהעביר שתף פעולה עם דרישות המבטח ו/או לל

 ו.לנהל המשא ומתן בעצמ המזמיןת יומבלי לגרוע מזכו ,וזאת

 קבלןמקרה של נזק לעבודות, על ה מוסכם כי בכל ,זה בחוזהבלי לגרוע מהאמור מ .92.2.19
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח 

לנהוג  קבלןה בכתב להמזמין הורמפקח, אלא אם המנהל ו/או הו/או  המזמיןו/או 
 .אחרת

אחראי  יהיה קבלןכל דין, העל פי זה ו/או  חוזה על פי קבלןו של המבלי לגרוע מאחריות .92.2.18
אילולא  ,לעיל 40.0.0 בסעיףמכוסים בפוליסות המפורטות לנזקים אשר היו  תבלעדי

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות ספקים, קבלני משנה  קבלןמעשה או מחדל של ה
ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים 

 .בגין אותם נזקים

אלה  זה )ביטוחי המזמין( 40.0 סעיףומוסכם בזה כי הוראות למען הסר ספק מוצהר  .92.2.17
 .זה על נספחיו חוזהו/או אחריותו על פי  קבלןאינן באות לגרוע מחיובי ה

 ביטוחי הקבלן: .92.3

על פי על פי כל דין ו/או  הקבלן שלו/או התחייבויותיו ו מבלי לגרוע מאחריותבנוסף, ו .92.3.1
על ידו ו/או על  העבודותביצוע לפני מועד תחילת , כי הקבלןמתחייב זה,  האמור בחוזה

ידי מי מטעמו ו/או לפני מועד הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות, על ידו ו/או על 
של  ןלמשך כל זמן ביצועו ,הנ"ל ידי מי מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין המועדים

 או בחלקן, לרכושות במלואן ו/ולקבלת תעודה על השלמת העבוד ןועד לסיומות העבוד
כל משך ב המזמיןעל חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם  ,לערוך ולקיים

זה המהווה חלק  חוזהל יא',נספח את הביטוחים המפורטים ב, תקופת ביצוע הפרויקט
 מורשית כדיןה אצל חברת בטוח"(, הקבלןאישור ביטוחי בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 .("הקבלןיטוחי "ב להלן:) בישראללפעול 
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 ביטוח אש מורחב )רכוש בבעלות ו1או שימושו של הקבלן(. .92.3.1.1

נזק פיזי ו/או אובדן בלתי צפויים שיגרמו למתקנים, מבני עזר, ציוד המבטח 
שאינם מיועדים להיות  קבלןו/או כלי עבודה ו/או כל רכוש אחר בבעלות ה

לאתר לצורך ביצוע העבודות נשוא  קבלןהמובאים על ידי ה ,חלק מהפרויקט
זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הביטוחי  חוזה

הינו בתנאים שאינם פחותים מתנאי פוליסת ביט "אש מורחב" מהדורה 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות נזקי )או מהדורה חדשה יותר(  2313

מה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אד
טיס, -ידי כלי-והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על

 שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד. 

 
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

 מפקחהמנהל ו/או הו/או  החברה מנהליו ו/או עובדיוהתחלוף )שיבוב( כלפי 
יתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת וובלבד שהאמור בדבר הו

 .אדם שגרם לנזק בזדון
 

 :ביטוח רכוש )אש מורחב(  .92.3.1.2

לערוך  קבלןלעיל, מתחייב ה /./.40.3 בסעיףבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור 
העתיד להיות חלק מהפרויקט  קבלןה רכושולקיים על חשבונו פוליסה לביטוח 

בעת הימצאו מחוץ לאתר ביצוע העבודות, אצל יצרנים ו/או באחסון ו/או 
כולל במפורש בעת העמסתו ו/או פריקתו. מוסכם בזה  בדרכו אל אתר העבודה
  /./.40.3 בסעיףלאמור והכיסויים המפורטים  בהתאםכי היקף הכיסוי יהיה 

 לעיל.

( תכלול 0./.40.3ביטוח הנערכת בהתאם לסעיף זה )מוסכם בזה כי פוליסת ה
המזמין מנהליו ו/או סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי 

ויתור וובלבד שהאמור בדבר ה /או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמוו עובדיו
 .על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 

 :ועיתאחריות מקצביטוח  .92.3.1.3

בגין  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה קבלןה אחריותו שלהמבטח את 
שהוגשה במשך תקופת  רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק
 זה. חוזה נשוא העבודות ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם קבלןשל ה

חודשים  9מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
 לאחר תום תקופת הביטוח.

מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין  קבלןה 
 .ותכלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק מפוליסת  מזמיןל להמציא קבלןמתחייב הבכתב  המזמיןל פי דרישת ע
 .(3./.40.3) הביטוח כאמור בסעיף זה

 
 :חבות המוצרביטוח  .92.3.1.4

 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  על קבלןהמבטח את חבות ה
המבוצעות על ידי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות  ,1673

 "(.המוצרזה )להלן: " חוזהבקשר עם הקבלן 

חודשים  9הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת
 לאחר תום תקופת הביטוח.

מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין  קבלןה 
 .ותכלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק מפוליסת  למזמין להמציא קבלןמתחייב הבכתב  מזמיןל פי דרישת הע
 (.5./.40.3) הביטוח כאמור בסעיף זה

 כלי רכב וציוד הנדסי:ביטוח  .92.3.1.9
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/או ו מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו קבלןה )א(
ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על  השגחתוב

גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף בפי דין 
קב עוביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

למקרה  ש"ח 1,333,333בסך של האחריות  ותרכב, בגבולההשימוש בכלי 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 
ו/או ציוד סי ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנד קבלןמו כן יערוך הכ )ב(

כלפי צד על פי דין  קבלןאחריות הלביטוח  ,בין היתר ,כוללהחפירה 
ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני 

ש"ח לתובע, למקרה  1,333,333סך של בבגבול אחריות חפירה כנ"ל, 
ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים 

 .נזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניותל
 
מלגזות, עגורנים, מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, ל )ג(

גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל מחפרונים, טרקטורים, מחפרים, 
 .סוג

 

 תנאים כלליים לביטוחי הקבלן  .92.3.2

הציוד וביטוחי הרכוש למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי ביטוח  .92.3.2.1
( לרבות על פי האמור קבלן)ביטוחי ה 40.3 סעיףעל פי  קבלןהנערכים על ידי ה

( הינו ביטוח נוסף בהתייחס לפוליסה יא'נספח ) קבלןבנספח אישור ביטוחי ה
( המזמין)ביטוחי  40.0 סעיףעל פי  המזמיןלביטוח העבודות הנערכת על ידי 

 .לעיל

בגין ו/או כלפי  קבלןבין היתר גם את אחריותו של ה יכסו קבלןה יטוחבי .92.3.2.2
 קבלן)ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי ה ובנוסףקבלנים וקבלני משנה 

מפקח בגין כל המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי המזמיןלשפות את 
 ויכללו"( המבוטח יחידיו/או מי מטעמו )להלן: " קבלןמעשה ו/או מחדל של ה

( 'יא נספח) קבלןה ביטוחי אישור בנספח המפורטים הביטוח פרקי את
 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. חוזהל המצורף

 לסעיף כפופות  קבלןה ידי על הנערכות שלישי צד כלפי אחריות פוליסות .92.3.2.3
 אחד כל עבור בנפרד נערכו כאילו הביטוחים את יראו פיו על" צולבת"אחריות 
 .המבוטח מיחידי

 חוזהלקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא  וכתנאיזה,  חוזהמועד חתימת ב .92.3.2.4
( בנוסח 'יא נספח) קבלןאת אישור ביטוחי ה מזמיןימציא ל קבלןזה, ה

על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(.  כדיןזה כשהוא חתום  חוזהל המצורף
 תנאי מהווה לעיל כאמור חתום קבלןה ביטוחי אישור המצאת כי בזה מוסכם

 .החוזה לקיום יסודי

, לא מזמיןהלהמציא לידי  קבלןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הב .92.3.2.9
זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות  חוזהמועד חתימת מיאוחר 
בהתאם לנוסח "פטור  נזקיםפטור מ - קבלןה  תצהרהזה,  חוזהנשוא 

 מהא חתויכשה יב'ח כנספזה ומסומן  חוזהצורף להמהצהרה",  -מאחריות
 .קבלןכדין על ידי ה

, לא מזמיןהלהמציא לידי  קבלןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הב .92.3.2.9
זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות  חוזהמועד חתימת מיאוחר 
זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח   חוזהנשוא 

 .קבלןכשהוא חתום כדין על ידי ה יג'ספח כנזה ומסומן  חוזההמצורף ל

לרבות  חוזהזה לעניין הסבת ה חוזהלגרוע מכל הוראה מהוראות  מבלי .92.3.2.8
במקרה בו  קבלןהוראות סעיף זה באשר לעריכת פוליסות ביטוח על ידי ה

, קבלןמשנה מטעם ה קבלןזה או חלק מהן יבוצעו על ידי  חוזההעבודות נשוא 
המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם  קבלןלדאוג כי בידי  קבלןמתחייב ה
זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור  חוזהלמפורט ב

 (.'יא נספח) קבלןעריכת ביטוחי ה
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 מזמיןה כלפי באחריות הנושא הוא קבלןה כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .92.3.2.7
 חוזהן העבודות נשוא מפקח בגיהמנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי

משנה והוא יהיה אחראי לשפות  קבלןזה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי 
מפקח בגין המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןו/או לפצות את ה

כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות 
 המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסהשבוצעו על ידי מי מקבלני 

 ובתנאים( 40.3) קבלןה ביטוחי סעיף פי על הנדרשות מהפוליסות באיזו
 קבלןה ביטוחי אישור בנספח כאמור לרבות 40.3.0.2 זה בסעיף המפורטים

 .לאו אם ובין( 'יאנספח )

זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  חוזהבלי לגרוע מהאמור במ .92.3.2.6
(, מתחייב קבלןביטוחי ה)זה  40.3 הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף  בגין

ידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג הקבלן לפנות באופן מ
כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על 

פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות לפעול על  קבלןה
 להעביר לו כל מידע שידרוש.

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות  בנוסף .92.3.2.13
 קבלן. המזמיןלעל כך בכתב  קבלןלעיל יודיע ה 40.3המפורטות בסעיף 

ו/או מי מטעמם בכל הדרוש  מזמיןה/או ועם המבטח  פעולה לשתףמתחייב 
לנהל  מזמיןהת יולמימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו

 .והמשא ומתן בעצמ

 הנערכותמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח  קבלןה .92.3.2.11
ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה  ולהלן לעיל זה 40.3כמפורט בסעיף 

מפקח כדי לממש את המנהל ו/או הו/או  זמיןמה/או ו המבטחעל ידי 
מפקח, על פי המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןזכויות ה

  תנאי הביטוח.

אחראי לנזקים שיגרמו  קבלןאת הוראות הפוליסות יהא ה קבלןפר הה .92.3.2.12
באופן מלא  ו/או למנהל ו/או למפקח, מזמין ו/או למנהליו ו/או לעובדיול

 הםובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי
כל זאת מבלי לפגוע מהוראות  .והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור

 חוזה זה והוראות כל דין.

לכל  מיםקודראשוניים ו הינם פיו עלתנאי מפורש  ויכלל קבלןה יטוחבי .92.3.2.13
מוותרים על כל טענה  קבלןוכי מבטחי ה ןמזמיהידי -בטוח אשר נערך על

, לרבות כל טענה ו/או מזמיןו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ה
, לרבות כל 1671 –"א התשמביטוח הלחוק חוזה  96זכות כאמור  בסעיף 

 .ויוכלפי מבטח מזמיןה"ביטוח כפל" כלפי  תטענ

( 'יא נספח) קבלןה ביטוחי אישור נספח פי על הנערכים קבלןה ביטוחי .92.3.2.14
לרעה  לשנותם/או ו לבטלם רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו

,  בכתב הודעה, מזמיןול קבלןל תישלח, אלא אם כן הביטוחבמשך תקופת 
וכי  זאת לעשות כוונתו על מראש יום( 62) שישים, רשום דואר באמצעות

אם לא  מזמיןהשכאלו לגבי   לרעה לשינויו/או  לביטוללא יהיה תוקף 
 ממועד( הימים 62) שישיםכאמור לעיל ובטרם חלוף  בכתבהודעה  נשלחה
 ההודעה. משלוח

 קבלןכי מי מביטוחי ה קבלןול מזמיןל יודיע קבלןה של שמבטחו פעם בכל .92.3.2.19
לעיל,  5/.40.3.0עומד להיות משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בסעיף 

מציא אישור עריכת לערוך את אותו הביטוח מחדש ולה קבלןמתחייב ה
 ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד  שאיי קבלןהסר כל ספק, יודגש, כי ה למען .92.3.2.19
, בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים קבלןהמבטח על פי ביטוחי ה

 .קבלןבביטוחי ה

בקשר עם העבודות נשוא  יםהנדרש  ביטוחיולהחזיק בתוקף את  קבלןל הע .92.3.2.18
 את, זאת עםזה בתוקף.  חוזהזה, במשך כל  התקופה בה יהיה  חוזה
להחזיק בתוקף כל עוד  קבלןאחריות מקצועית וחבות המוצר על ה יביטוח

 דין.הלא תמה תקופת ההתיישנות על פי 
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/או ו המצאתם, קבלןה ביטוחי בעריכת אין כי, במפורש בזה מוסכם .92.3.2.17
ו/או  וו/או על מי מטעמ מזמיןה על כלשהי אחריות להטיל כדי, בשינויים

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו של 
 זה או על פי כל דין. חוזהעל פי  קבלןה

, מתחייב קבלן)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי ה 8 -יאוחר מ לא .92.3.2.16
 40.3.0.5בסעיף  כאמורלחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  קבלןה

מתחייב לחזור ולהפקיד  קבלןהארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה בגיןלעיל, 
, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד קבלןאת אישור ביטוחי ה

 .חוזהה פי על ביטוח לערוך מחויב הינו

( 'יא נספח) קבלןה ביטוחי אישור בהמצאת אין כי במפורש בזה מוסכם .92.3.2.23
 של התאמתם בדבר אישור להוות כדי, בדיקתו אי/או ו בבדיקתו/או ו

 לגרוע כדי/או ו היעדרם או היקפם, תוקפם, טיבם, למוסכם קבלןה ביטוחי
ו/או על מי  מזמיןה על כלשהי אחריות להטיל כדי או קבלןה של מאחריותו

 .ומהבאים מטעמ

 1 סעיףפי -מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על קבלןה .92.3.2.21
(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את 'יא נספח) קבלןה ביטוחי עריכת באישור
 זה. חוזהנשוא  יםהמבוטח והחומרים הציוד הרכוש של השווימלוא 

/או ו האחריות גבולות/או ו הביטוח סכומי כי בזאת מובהר ספק הסר למען .92.3.2.22
זה ובאישור עריכת ביטוחי  חוזהב האמור מן המתחייבים הביטוח תנאי
 קבלןה ועל קבלןה על המוטלת מינימאלית דרישה הינם(, 'יא)נספח  קבלןה

/או ו הביטוח סכומי את ולקבוע ולאחריותו לנזקים חשיפתו את לבחון
 כי ומאשר מצהיר קבלןה. בהתאם הביטוח תנאי/או ו האחריות גבולות
 מזמיןה כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הוא

ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי
 גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

טוח יהב י)אך לא חייבים( לבדוק את אישור םרשאיו מטעמ מיו/או  מזמיןה .92.3.2.23
מתחייב לבצע כל שינוי או  קבלןוה לעיל כאמור קבלןה ידי על שיומצאו

כאמור בסעיף  קבלןתיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות ה
 זה. חוזההביטוח ל

 ומטעמ מיו/או  מזמיןהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  קבלןה .92.3.2.24
 ביטוחי אישור ןלבדוק ולהורות על תיקו םביחס לאישורי הבטוח וזכות

ו/או על  מזמיןה, אינה מטילה על לןקבכמפורט לעיל ו/או פוליסות ה קבלןה
 יםאישור הבטוחל הקשור בכלכל חובה וכל אחריות שהיא  ומי מטעמ

ואין בה  קבלןכאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי ה
זה ועל פי כל  חוזהנשוא  קבלןשהיא המוטלת על ה חבותכדי לגרוע מכל 

 דין.

כי  קבלןה בביטוחיקבע ילליות האמור, נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכב .92.3.2.29
פוליסת הביטוח על מ איזו מתנאי תנאי של לב בתום קיום אי/או ו ההפר
 וו/או מנהלי מזמיןהבזכויות  יפגעולא  עובדיו/או ו מנהליוו/או  קבלןידי ה

 מפקח על פי ביטוחים אלו.המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי

 כנגד תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל לו תהיה לא כי, מצהיר קבלןה .92.3.2.29
מפקח בגין נזק שהוא המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןה

זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות 
)אש  / סעיףהעצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי 

 את בזאת פוטר והוא(, 'יא נספח) קבלןה ביטוחי עריכת לאישור( מורחב
מפקח מכל אחריות המנהל ו/או הו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןה

 לנזק כאמור.

מנהל ו/או הו/או  מזמיןה דרישות כל את חשבונו על לקיים מתחייב קבלןה .92.3.2.28
מפקח ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ה

לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או 
 טבע.
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 המובאים הכלים/או ו הציוד כל על נאותה שמירה לקיים מתחייב קבלןה .92.3.2.27
 .העבודות ביצוע לאתר ידו על

כי בכל שלבי ביצוע  קבלןומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה בנוסף .92.3.2.26
עבודותיו, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

זה ולהשיג את אישורם  חוזהבמקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא 
. מזמיןלביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין ה

 כנ"ל. כל מסמך התחייבות קבלןלהעביר אל ה מתחייב  מזמיןה

באה  אינה לביטוח בקשר( ביטוח)( 40)בזה כי כל הוראה בסעיף זה  מוסכם .92.3.2.33
 קבלןבדבר אחריותו הבלעדית של ה חוזהלגרוע מכוחם של הוראות ה

 זה ו/או על פי הדין. חוזהלנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים ב

בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי  קבלןלא התקשר ה .92.3.2.31
, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי חוזהת ההוראו

 : הביטוח, יחולו ההוראות הבאות

שעות,  82התראה של  קבלןלבטל, אחרי שניתנה ל רשאי יהיה מזמיןה (א)
  .קבלןאת הזכייה במכרז או את ההתקשרות עם ה

יד את ביצוע דעה על הפסקה כאמור, הוא יפסיק מהו קבלןניתנה ל (ב)
  שעות את אתר העבודה. 47ויפנה תוך העבודות 

 יום 14 של בהתראהרשאי,  מזמיןהמבלי לפגוע בזכותה כאמור,  (ג)
, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי בכתב קבלןל שתועבר

 .ביטוח, לרבות, דמי ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזה הביטוח

 קבלןעל ה ה, יחולו כל הוצאותיג. לעיל כאמור בפסקה מזמיןעשה ה (ד)
, לקזז כל סכום ואם בחר לעשות כן, לפי שיקול דעת ,מזמיןורשאי ה
בכל זמן שהוא, לפי החוזה או  קבלןל ומכל סכום שיגיע ממנ םששיל
בכל  קבלןא לגבות סכום זה מהואחר או לפי דין ורשאי ה חוזהלפי 

 . דרך אחרת, לרבות, אך לא רק, חילוט ערבויות

וסעיפי המשנה שלו לעיל, יחול גם על מקרה בו  /40.3.0.3מור בסעיף הא .92.3.2.32
 את התנאים שבפוליסות הביטוח.   קבלןהפר ה

רשאי שלא לאשר חשבונות שיוגשו  מפקחה/או ו מנהלהכמו כן, יהיה  .92.3.2.33
את כל הביטוחים  קבלן, כל עוד לא הסדיר הקבלןבקשר עם עבודות ה

אינו  קבלןשעליו לבצעם ו/או בכל מקרה שיתברר כי הכיסוי הביטוחי של ה
 ממלא אחרי כל הדרישות הנוגעות לכיסוי הביטוחי.

המפורטות בסעיף זה או  קבלןאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות ה .92.3.2.34
חבות כלשהי.  וו/או מי מטעמ מזמיןעל פי כל דין, או כדי להטיל על ה

 ורשאי לבחור בחלופה הנוחה לה לפי סעיף זה, לפי שיקול דעת מזמיןה
 כאמור. וכל טענה או תביעה בקשר עם החלטת קבלןהיה להבלעדי ולא ת

 

 הפרות ותרופות -פרק יג' 

 הפרות יסודיות ופיצויים .93

 .יחול על הוראות החוזה 1683 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק  .93.1

בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה, בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מוסכם  .93.2
המזמין היה ימהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה, כמפורט בחוזה, 

על פי החוזה ו/או על  וזכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת, מבלי לגרוע מיתר זכויותי
 .פי הדין
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אלפיים דולר , פיצויים מוסכמים בסך של מזמיןיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן לפבגין  .93.3
( ימים בביצוע העבודות. החל מן 14לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה עשר ) $(2,333ארה"ב )

חמשת אלפים דולר פיצויים מוסכמים בסך של  מזמין( לפיגור ישלם הקבלן ל19היום החמישה עשר )
( לכל יום של פיגור. מוסכם בזאת, כי למרות האמור לעיל, בגין איחור של עד שבעה 9,333$) "בארה

( יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה 8)
  .יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת הימים הנ"ל

ביצע הקבלן ו/או מי מטעמו, איזה מהמעשים ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה בו  .93.4
המחדלים המפורטים להלן, ישלם הקבלן למזמין, בגין כל מעשה ו/או מחדל בנפרד, את סכום 

 הפיצויים המוסכמים, המופיע בסמוך לכל מעשה ו/או מחדל, כמפורט להלן:

 ה;לכל מקר₪  933 –אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד שנקבע על ידי המפקח  .93.4.1

לכל ₪  1,933 –אי ביצוע עבודה על פי תוכניות עבודה בתוק פרק הזמן שנקבע לכך  .93.4.2
 מקרה/יום;

 לכל מקרה;₪  2,333 –אי ציות להוראות המנהל ו/או המפקח ו/או נציג המזמין  .93.4.3

 לכל ליקוי/יום;₪  2,333 –אי תיקון ליקוי בטיחותי  .93.4.4

 ם;לכל יו₪  2,933 –ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/היתר  .93.4.9

 לכל יום;₪  2,933 –ביצוע עבודה ללא אישור משטרה  .93.4.9

 למקרה;₪  1,933 –הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה  .93.4.8

 למקרה;₪  933 –אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית  .93.4.7

 לכל יום;₪  933 –אי שימוש ביומן עבודה  .93.4.6

 לכל מקרה;₪  1,933 –חסימת כבישים ללא אישור  .93.4.13

 לכל מקרה;₪  2,333 –שימוש במים ללא שעון  .93.4.11

 לכל יום;₪  1,333 –מעברים להולכי רגל חסרים ו/או לא תקינים  .93.4.12

 לכל מקרה/יום;₪  933 –ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה  .93.4.13

אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, גידור, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסומים, שילוט  .93.4.14
 לכל מקרה/יום;₪  1,333 –להכוונת הולכי רגל וכו' 

אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ו/או בתקופת הבדק בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  .93.4.19
 ממחיר התיקון הנדרש, בנוסף להחזר עלות התיקון; 12%פיצוי בשווי  –

 למקרה;₪  933 –אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר לאספקת חומרים  .93.4.19

לכל ₪  1,333 –וחפצים מהאתר בסיום ביצוע העבודות אי פינוי ציוד, מכשירים, חומרים  .93.4.18
 יום איחור/מקרה;

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים פסולים, או סילוק כל חלק  .93.4.17
 לכל מקרה/יום;₪  933 –מהעבודה שהוקם בחומרים פסולים 

 לכל יום איחור;₪  9,333 -איחור בהשלמת שלבי העבודה על פי הנחיות המפקח  .93.4.16

 לכל יום עיכוב;₪  9,333 –אי תיקון נזק לתשתית ציבורית  .93.4.23

 למקרה;₪  1,333 –אי ביצוע הוראות המנהל בעניין בטיחות  .93.4.21

לכל ₪  1,333עד  –הפרה קלה של הוראה ו/או התחייבות בחוזה שאינה נזכרת בסעיף זה  .93.4.22
 הפרה;

₪  3,333עד  –הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות בחוזה שאינה נזכרת בסעיף זה  .93.4.23
 לכל הפרה;
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המזמין יהיה רשאי לגבות מן הקבלן את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל )כמו גם כל  .93.9
סכום אחר המגיע למזמין מאת הקבלן(, בכל דרך שימצא לנכון, לרבות באמצעות קיזוז כספים 

 המגיעים לקבלן ו/או מימוש ערבויות.

לום הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף זה, להסיר ספק, מובהר בזאת, כי אין, ולא יהא, בתש .93.9
כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מהן 
באופן כלשהו, וכי אין, ולא יהא, בתשלום האמור, כשלעצמו, כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות 

 חוזה ו/או על פי כל דין. ו/או סעד אחרים הנתונים למזמין על פי מסמכי ה

עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה נועדו אך ורק להוסיף על ההוראות לעניין פיצויים מוסכמים  .93.8
ו/או אחרים הקבועות בתנאים המיוחדים לביצוע ו/או באיזה ממסמכי החוזה האחרים, ואין בהן 

כלשהם הקבועים בתנאים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקבלת פיצויים מוסכמים ו/או אחרים 
 המיוחדים לביצוע ו/או באיזה ממסמכי החוזה האחרים. 

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל למען  .93.7
 .נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים

 סילוק יד הקבלן .94

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה רשאי ות בקר .94.1
לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע  -המזמין 

העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש  לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים 
את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה שבאתר העבודות וכן למכור 

 :שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה, ואלה המקרים

פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידור עם או כשהקבלן  .94.1.1
שיוטל עיקול על כספים ו/או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק, או במקרה 

נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות 
 .וההתחייבויות לפי חוזה זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלןבמקרה  .94.1.2

 ו/או לא עמד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה. מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  .94.1.3

רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמו ו/או על  מקרה בו המזמיןבכל  .94.1.4
 .ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

נתן  שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש  .94.1.9
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר 

 .בודותהכרוך בביצוע החוזה ו/או הע

מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא תיקן את ההפרה בכל  .94.1.9
 .תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה

יום  14לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך כשהקבלן  .94.1.8
מביצוע  להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק

 .העבודות בכל דרך אחרת

ין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, אין בהם משום מאתר העבודות על ידי המזתפיסת  .94.2
 .ביטול החוזה על ידי המזמין, אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכתב

ן סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלמשעת  .94.3
סכום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו 
ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי 

ל ין רשאי לקזז ו/או לנכון ו/או לחלט עמהקבלן, ולאחר קיזוז ו/או ניכוי ו/או חלוט כל סכום שהמז
פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק בגין הפרת 
החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו/או הוצאות שנגרמו למזמין על ידי 
הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב 

 .ומם למזמיןבתשל

 .סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע מהןהוראות  .94.4
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מקרה בו הבא החוזה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות והשלמתן בכל  .94.9
 .לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתו המוחלט

 

 

 כללי –פרק יד' 

 ויתור על סעדים .99

 .מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי המזמיןהקבלן  .99.1

ין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי ימצהיר ומתחייב בזה כי לענהקבלן  .99.2
העבודות  חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע

כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין 
קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה 

 .אכיפת החוזה

ירת ביצוע העבודות של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסבמקרה  .99.3
 .לאחר

 סמכות שיפוט .99

מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל המחלוקות 
 .ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, ביצועו וסיומו

 הדין החל .98

לא תהא עילת תביעה . לקבלן כללי ברירת הדין שלוהדין החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא 
ו/או זכות לפיצוי או תשלום כלשהו, בנוגע להשלכות של כל שינוי בהוראות כל דין  המזמיןכלשהי כלפי 

 )לרבות שינוי בהלכה הפסוקה או במצב המשפטי(. 

 האחר במקום הצדתשלום  .97

פי חוזה זה על הצד האחר, וזאת צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על כל  .97.1
ימים מיום שנדרש  8לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך 

 .לעשות כן

צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את שילם  .97.2
המשלם יהיה זכאי לקיזוז  צד. הצד השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו

הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום 
 ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 שיפוי .96

את משנהו, ו/או עובדיו ו/או צד מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, כל 
שלוחיו, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל 
אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל 

חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות מעשה ו/או מחדל לו אחראי אותו צד על פי 
המשפטיות שייגרמו לצד המשלם במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי 
מהם בקשר לנזקים, אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה ובתנאי, שאותו צד יודיע למשנהו, מיד עם 

ים המנויים מעלה, ונתנה למשנהו הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה קבלת הודעה על כך, על המקר
 .כאמור, או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה תביעה

 ויתור או שינוי .93
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של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה הסכמה  .93.1
ו על פי החוזה במקרה מסוים, אין שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו ל

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 
 .וחובות לפי חוזה זה

ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות שום  .93.2
 .יותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכוןמזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכו

 חתימה על מסמכים .91

שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה, שטרי מכר וכיוצא באלו 
מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל 

 .התחייבויות הצדדים
 קון לחוזהתי .92

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל 
 תוקף.

 ועכבון קיזוז .93

 .מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמיןהקבלן  .93.1

ו/או לגבות כל סכום שמגיע מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו הקבלן  .93.2
 .ו/או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה

 הודעות .94

 .חשב כמתקבלת בעת מסירתהית -לנמען המצוין להלן  -הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל  .94.1

תחשב  -הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן כל  .94.2
שלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים יהשני בעת הכמתקבלת על ידי הצד 
תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח  -המקובלות ואם לא 

 .אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן

צוינת להלן ותוך ציון הנמען הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המכל  .94.3
שלחה מבית דואר ישעות ממועד ה 47תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  -המצוין להלן 

 .שראלי

 כתובות הצדדים .99

 : המזמין .99.1

 אחוזות החוף בע"מ
 יפו-, תל אביב9גרשון ש"ץ 

 33-8913333פקס:  33-8913333טל: 

 : הקבלן .99.2
_________________________________________________________

 פקס: __________________________

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________   _________________________ 
 הקבלן            המזמין
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 אישור

 
המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי _________________ המשמש כיועץ  אני הח"מ, עו"ד 

____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על חוזה זה -_________________ ת.ז. ___________ ו
בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם למסמכי 

 תום על החוזה ונספחיו.ההתאגדות שלו  להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לח
 

_____________________ 
 , עו"ד                                         

 נספח א'

 
 רשימת תוכנית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ב'

 
 חוברת כתב כמויות ומחירים
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 נספח ג'

 מפרט טכני
 

 נשוא העבודה 
 יפו-, תל אביב297הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף 

 
 רשימת מתכננים

 אדרכילים  v5     אדריכלות : 
  , בית מולדבסקי, גבעתיים 1כורזין  

 33 - 8238333טל:  

 33 - 9177329פקס :  

  
 ש. אנגל מהנדסים בע"מ       קונסטרוקציה    :

 א' ת"א 32רח'  נחלת יצחק                                          
 33-9699299טל :   

 33-9693444פקס :              
 

 דלו פוקס תברואה              :
 49743רח' ד.נ. שרון תיכון  
 36-8936116טל :  
  36-8463866פקס:  

             
    סמו הנדסת חשמל              :  חשמל

 , ת"א 194רח' דרך מנחם בגין              

 03-6134177טל: 

 6134185- 03פקס: 
 

 אל רום       :         מעליות  
 , רמת גן 39רח' חיבת ציון   
 33-9169298טל' :   
 33-9872213פקס:   

 
 דן אביב   : מיזוג אוויר

 , ת"א27רח' בית הילל     
 33-9289983טל':   
 33-9289981פקס :   

 
  ע. ליבני הנדסה אקוסטית  :  אקוסטיקה

 אור יהודה 3רח' הפלדה    
 33-9349881טל':    
 33-9349883פקס:    

  
 גולד הנדסה :  רמיט

 רח' שמעון פוקשטיין רמת גן   
 33-9827369טל' :    
 193-39827369פקס:    

 
 לבטח  :  בטיחות

 , ראשל"צ11רח' סחרוב     
 388-8663333טל':     
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  388-8663343פקס:     
 

  ישראטים :  מיגון
 רעות  162ת.ד  1רח' בשן    
 37-6291241טל' :    
 37-6291294פקס:    

 

 EMC : מיגון קרינה
 קרית טבעון 23רח' ציפורנים   
 34-6734628טל' :   
 פקס:    

 
 יפתח הררי אדריכלים  :  בניה ירוקה

 , בני ברק  28הלח"י רח'    
 33-9196677טל' :    
  33-9422797פקס:    

 
 גישה טובה :  נגישות 

 קדימה, 17רח' האלמוג    
 36-7644993טל':    
 367647667פקס:    

 
  זליו דיאמנדי : קרקע 1 ביסוס
 , רמת גן1רח' אביבים    
 33-9899918טל':    
 33-9898964פקס:    
  
 טל רוסמן :   אדריכלות נוף

 , ת"א43רח' הנמל    
 33-9442372טל' :    
 33-9882371פקס:    

  
 יועצים בע"מ ש.מ.מ. מהנדסים כמויות, מפרטים  :

 ת"א – 14רח' קרליבך                         
 33 – 9911462טל' :       
  33 - 9913917פקס  :    

 
 הנדסה וניהול בע"מרוטברט אייל   : ניהול ופיקוח
 , פ"ת9רח' רבניצקי    
 33-6344381טל' :    
 33-6344382פקס:    

 

 החוף בע"מאחוזות    :     מזמין                 
 , ת"א9רח' גרשון ש"ץ      

 
 

 
 
 
 

  רשימת המסמכים     
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 המסמך מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף עמוד

 מסמך ג'  המפרט הכללי לעבודות בנין 
   מס' תיאור השנה 
   33 מוקדמות 2336 
   31 עבודות עפר 2311 
   32 עבודות בטון יצוק באתר 2313 
   34 עבודות בנייה 1669 
   39 עבודות איטום 2334 
   39 נגרות אומן ומסגרות פלדה 2337 
   38 מתקני תברואה 1663 
   37 מתקני חשמל  2337 
   36 עבודות טיח 2338 
   13 עבודות ריצוף וחיפוי 2331 
   11 עבודות צביעה 2339 
   12 מסגרות אומן )אלומיניום( 2337 
   19 עבודות מיזוג אוויר 2311 
   18 מעליות 2332 
   17 תשתיות תקשורת 2339 
   16 מסגרות חרש 2333 
   22 רכיבים מתועשים בבניין 2338 
כלונסאות קדוחים  2337 

 ויצוקים באתר
23   

מערכות גילוי וכיבוי אש  1669   34   
   43 פיתוח נופי 2336 
   41 עבודות גינון והשקיה 2336 
מסלולים בשדות סלילת  2314 

 תעופה, כבישים ורחובות
91   

   98 קווי מים , ביוב ותיעול 1663 
   97 מקלטים 2338 
   96 מרחבים מוגנים 2338 
 אופני מדידה ותכולת המחירים  

 המצורפים למפרטים הכלליים.
  

 נספח  א רשימת תוכניות  
 נספח  ב  כתב כמויות  
 דו"ח יועץ קרקע  .1  

 בניה ירוקה .2
 דו"ח קרקע .3
 איכות סביבה .4
 נספח אקוסטי .5
 דו"ח תרמי .6
   נספח בטיחות .7

נספחים 
הכלולים 
ברשימת 
 התוכניות

 
  

המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, או בהוצאת  כל
ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים 

 ובין שאינם מצורפים.
 
 

   הצהרת הקבלן
זה, קראם והבין  את  תוכנם,  קיבל  את   ים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזההקבלן מצהיר בזה,  כי ברשותו נמצא
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 כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות   לדרישות  המוגדרות  בהם.  
 זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה

 
   הערה

ניתנים  לאיתור צורפו  למכרז/חוזה זה ואינם ברשותו של  הקבלן,   המפרטים הכלליים המצוינים  לעיל,  שלא 
 מפרטי בינוי(. –בינוי  –)מידע לספק   www.online.mod.gov.il // httpבאינטרנט, אתר משרד הבטחון    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        _____________ 
 חתימת הקבלן           
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/ -מסמך  ג'   

 תנאים כלליים מיוחדים

 
 מוקדמות  – 22פרק 

 

 תיאור העבודה  /22.2
לת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי העבודה נשוא מכרז/חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגב .1

קומות גני ילדים וקומת תחנת טיפת חלב, בשטח  2-קומות הכולל 3מבנה בן הקמת מכרז/ חוזה  זה  
 מ"ר.  637-כולל ברוטו של כ

 שלד בטון ובלוקים.  -המבנה  יבנה בניה קונבנציונאלית  .2
המבנה  יכלול את כל עבודות הגמר לרבות מערכות תברואה, חשמל מזוג אויר, מעלית ופיתוח שטחי  .3

 חוץ, בתחום המתחם.
 

 תנאי מקום העבודה 22.20
 כבישים מבנים, על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר וליד  .א

פעילים. על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם ורחובות 
נזק ישיר להם כל פתרון חייב להביא   בחשבון שלא  תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל  ולא ייגרם 

 יהיה באחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן.אם יגרם, נזק אשר אם ייגרם,  -או עקיף  
הגובלים   ובמבנים בטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במדרכות ובכבישים על הקבלן לה .ב

רישות דלעיל וזאת לפי שקול דעתו באתר. הקבלן  יבצע כל פעולה  שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הד
 והחלטתו הבלעדית של המפקח.

 אין באמור לעיל כדי להסיר ו/או לגרוע במאום מאחריותו של הקבלן. .ג
   .האתר שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחוםבתום  .ד
על הקבלן להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים לחוזה  12מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .ה

העיליים והתת קרקעיים אשר  עלולים   להפריע לו בעבודתו. כל השגת האישורים הדרושים לביצוע 
ותיו ממשרד  התקשורת  ו/או חב'  בזק, חברת החשמל והרשות המקומית ומכל רשות אחרת , עבוד

 על חשבונו. יעשו על ידי הקבלן
שיש בידו את  כל האינפורמציה על מצב  עבנוסף לכל האמור לעיל, מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוד .ו

צעים הדרושים להגנה המתקנים התת קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמ
עליהם   ובכך הוא  משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו/או  
למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו )אם ייפגעו(, וזאת לשביעות   רצון 

 נ"ל.המפקח.  כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים ה
 

 גדר מסביב לשטח העבודה 22.23
האתר העבודה  גדר מפחי פלדה "איסכורית" על  בגבולותהקבלן יקים חוזה, ב מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 3כל  3מ' לרבות עמודי פלדה קוטר " 2פי סטנדרט עיריית תל אביב יפו. הפח יהיה חדש, צבוע בתנור, בגבה 
 מ'.

 הקבלן שערים לצורך כניסה לשטח המגודר.במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה 
צבוע על עמודים   איסכוריתמ' ויבנו מצנרת פלדה עם פח  4.3 -השערים, לפחות שניים, יהיו ברוחב כ 
   מיוצבים, עם אפשרות של סגירה ונעילה. 

 

 התארגנות  22.25
ימים ממועד קבלת צו התחלת  העבודה תוכנית התארגנות  8הקבלן יגיש תוך  בחוזה,מבלי לגרוע מהאמור 

מפורטת  לאישור המפקח בה יתואר מיקום, איחסון חומרים וציוד, מיקום מחסנים לקבלני המערכות, 
מיקום מכולות פינוי  פסולת וכו'. אישור המפקח לא יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות 

 ודה. לביצוע העב
הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפי התוכנית. המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים 

      ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את קבלן.
 

 משרד לקבלן ושירותים 22.24

 .רותים לעובדיויהקבלן יקים גם משרד וש ,חוזהבבנוסף למשרד המפקח כמפורט 
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 משרד לקבלן .א
הקבלן יספק משרד לשימושו.  הקבלן נדרש לשמור על המשרד במצב נקי ומסודר במשך כל תקופת 
הביצוע.  המשרד של הקבלן יצויד בכל הציוד הנדרש לרבות פקס, טלפונים, מחשוב מלא וכו' ע"מ 

  שלא יידרש להשתמש בציוד שיסופק למפקח.
 םבשירותישימוש  .ב

ק למשך  תקופת הביצוע תא שירותים יביל לשימוש עובדיו, לרבות מים, מתקן נייר הקבלן יספ
 אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע. םשירותיקבלן יתחזק ה טואלט, כיור וברז.

 

 מידות בתכניות 22.26

או על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע.  ובכל מקרה שתמצא טעות  .א
סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט, 

 לפי איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת.

מערכות       בעתולמערכות הקיימות. על הקבלן   העל הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנ .ב
      בדוק ולוודא גם התאמת תכניות המערכות לתכניות האדריכלותאינסטלציה, חשמל וכו' ל

 והקונסטרוקציה של העבודה. במקרה של אי התאמה יש לנהוג  לפי סעיף א'.

בכל התוצאות      איישאם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו/או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל, הוא  .ג
 האפשריות, בין אם נראות מראש ובין אם לאו.

 

 וכניותהספקת ת 22.27
 העתקים מכל תכנית חדשה או מתוקנת. 3מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום 

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י שיקול דעתו,               
 ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן.

ושו של המזמין. על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות              התכניות נשארות בכל מקרה רכ
 אחת לפחות מעודכנת ומושלמת, בכל עת, ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות.

 

 עבודות נוספות ושינויים -תוכניות  22.22

תוספות,  וכן קבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לעבודתולבמהלך העבודה יסופקו  .א
 שינויים, עדכונים וכו'. הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם תוספות ושינויים ללא כל ערעור.

מחירי כל התוספות שינויים וכו' יהיו במחירי היחידה הנקובים בחוזה זה או בהעדרם  ע"י  ניתוח 
במפורש כי לא זה. רק במקום שבו יאשר המפקח  מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה במכרז/חוזה

דרש הקבלן להגיש הצעת מחיר יניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי החוזה, י
על  מאגר מחירים לענף  הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן  ראשי, אשר יהיה בתוקף  המבוססת 

ירון במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן להציע מחיר מתאים במח .13%בהנחה של  בעת בצוע העבודה
דקל, יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח, כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות 

לאחר קבלת  .12%חומרים,  תשומות עבודה ותקורה קבלנית. בכל מקרה לא תעלה התקורה על 
אישור המפקח, יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה הפוסק הקובע והאחרון לכל 

 ועניין.  דבר
מובהר כי קביעת אחוז זה של הרווח והטפול הקבלני הינו רק לקביעת מחירי סעיפים חריגים                   

שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם, ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת 
 רווח הקבלן לכל דבר ועניין.

ים או פרק אחד או יותר, או כל הפרקים בבקשה לקבלת המזמין רשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפ .ב
, מבלי שלקבלן תהיה טענה או תביעה כלשהיא לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל והצעת מחיר ז

טענה או תביעה אחרת. הזכות בידי המפקח לשנות הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה, הקטנה וכן על 
   ידי ביטול של סעיפים בכלל.

 

שאי המזמין לבצע חלקים ו/או סעיפים ו/או פרקים מסויימים בבקשה לקבלת הצעת מחיר כמו כן ר .ג
 באמצעות מבצע  או קבלן אחר, ולקבלן עצמו לא תהיינה כל תביעות וטענות מכל מין וסוג שהם.

 

 קבלני משנה ממונים   22.21
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ונים "( ויחולו המזמין רשאי לבצע חלק מהעבודות על ידי קבלנים שייקבעו על ידו )להלן: "קבלני ממ .6.11
 לעניין זה ההוראות שלהלן:

 המזמין יקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת מחירי היחידה לעבודות אלו. .א

היחידה שסוכמו בינם לבין התמורה המגיעה לקבלני המשנה הממונים בגין עבודתם על פי מחירי  .ב
 תשולם ע"י המזמין לקבלנים הממונים ישירות. המזמין, 

הקבלנים הממונים,   מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של 7%  –יהיה זכאי לתמורה בסך הקבלן .ג
 וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים. 

מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל בגין ביצוע העבודה עם  .ד
רישה של הקבלן מקבלני המשנה הממונים לתשלום או תמורה בגין קבלני המשנה הממונים. כל ד

 ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין.

התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלני המשנה הממונים, לרבות  .6.12
 מתן כל השירותים הנזכרים בהסכם זה.

ות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה הממונים כאמור, לרבות הקבלן יפעל לפי הורא .ה
על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע 
העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח. הקבלן לא יפגע 

 נים.בעבודות קבלני המשנה הממו

בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה, בכל שאלה הקשורה בבצוע העבודה,  .ו
 מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 

למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין העבודות העצמיות של  .ז
לואה גם על עבודות קבלנים אלה. לפיכך, ייתן הקבלן לכל דבר ועניין, ואחריות הקבלן תחול במ

 הקבלן ערבות ביצוע וערבות בדק, כאמור לעיל, גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים. 

שמירה,  ;הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע העבודות כמו .ח
ון, הנהלת עבודה וכו' וכן יתקן וישקם את מים, חשמל, מחסנים, פיגומים, טפסות, תיאום, סימון, ניקי

כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח. הקבלן 
מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את עבודתם עם עבודתו. החובות 

וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות", כ"מבצע העבודה" 
המשנה הממונים ועל העבודות שיבוצעו על ידם. כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה 

 אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים.

לא כל בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, על הקבלן לבצע ולספק את כל המפורט להלן, וזאת ל .6.13
 תמורה )וללא מדידה( לבד מהתמורה המפורטת לעיל:

ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה וכן שטח התארגנות להעמסה ולפריקה של  .1
 חומרים וציוד.

 שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. .2

וזאת רק לגבי ציוד וכלים שירותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של קבלני המשנה הממונים,  .3
 המצויים באתר ממילא באותה עת.

שירותי בטיחות, כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי שריפה וכד', הכל בהתאם לדרישת  .4
 משרד העבודה וכל רשות.

 עבודות עפר )חפירה , מילוי, הידוק וכו'( .9

 עבודות נקיון ופינוי הפסולת . .9

משנה של הקבלן, עבור עבודות קבלנים אחרים של המזמין אשר להם מודגש כי עבור עבודות קבלני  .ט
לא יינתנו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים אחרים אשר לא מונו על ידי המזמין ואשר 

לא תשולם לקבלן כל תמורה  -יפעלו באתר )כגון חברת חשמל, בזק, עיריית תל אביב וכדומה( 
שי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו, אם וככל שיבצע, באחוזים עבור שירותי הקבלן הרא

 ללא כל תמורה.
 

 מחיר יסוד 2/.22
והובלה עד  מחיר יסוד פירושו המחיר של חומר כלשהו במקום רכישתו בתוספת הוצאות העמסה,  (1

. מחיר היסוד אינו כולל פחת, הוצאות פריקה, אחסון והוצאות אחרות מכל סוג שהוא  הלמקום המבנ
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 אלא אם נאמר במפורש אחרת.
ומחיר   ההמפקח יקבע מחיר יסוד מעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום המבנ (2

ן בחשבו היחידה שהתבסס על מחיר היסוד יעודכן בהתאם לשינוי המחיר לאחר שנלקחו 
 ההתייקרויות החלות על מחיר היסוד.

חשבונות  לצורך קביעת מחיר יסוד מעודכן, ימציא הקבלן למפקח, על פי דרישתו,  כל הצעת מחירים,  (3
 מס )צילום נאמן למקור(, שובר, קבלה וכיו"ב, הנוגעים למחיר היסוד.

צוע העבודות כל הוצאות הקבלן בקשר לרכישה ואספקת חומר כלשהו יכללו במחירי היחידה לבי (4
 ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד.  

  אך אינו חייב לשלם את מחיר החומר ישירות לספק לפי התנאים שיסוכמו ישירות בינורשאי המזמין  (9
 ובין ספק החומר ולהפחית את מחיר היסוד הצמוד ממחיר היחידה של אותו סעיף בכתב הכמויות.

 

 דגמי פריטים ותערוכת מוצרים //.22
על הקבלן להציג למנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל המוצרים  ,חוזהבוע מכלליות האמור מבלי לגר

והחומרים בהם הוא מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר לא יאוחר 
 מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה.

מתכוון הקבלן לייצר הרכיבים הסדרתיים הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם 
 )לאחר שיאושר הדיגום(.

הערות המנהל ייושמו בייצור הסדרתי. תהליך הדיגום, והתיקונים שבעקבותיו, לא יהיה בהם בשום אופן 
כדי להאריך את תקופת הביצוע. כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור תערוכת מוצרים והנ"ל 

 היחידה. ייחשב ככלול במחירי
 

 תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן, בתחומים הבאים:
 חומרי איטום, ערבים, דבקים. (9
 מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ( לרבות מדרגות, ספים, וכו'. (8
 גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת. (7
 קבועות תברואיות. (6
 פינות מגן, פרופילי חיפוי. (13
 אביזרים לשירותים. (11
 פריטי אלומיניום לסוגיהם. (12
 פריטי נגרות לסוגיהם. (13
 פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעקות. (14
 אביזרי פרזול. (19
 תקרות אקוסטיות לסוגיהם. (19
 חיפוי טרספה (18
 הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר העבודה. (17

 

 וונים ג 0/.22
תביעה כל שהיא מצד להמפקח והדבר לא ישמש כעילה  "יעוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ג

 הקבלן.  המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים, למשל כל קיר או עמוד בגוון אחר, ללא תוספת מחיר.
 

  ומרים לתקופת הבדקח 3/.22
 9%-יפויים, צבעים וכו' בהיקף של כחקבלן ישמור אצלו במחסניו לתקופת הבדק, חומרים כגון  ריצופים, ה

זהה לקיים ולא יורגש  מירקםודרשו, באופן שיתקבל גוון ילפחות, לצורך ביצוע תיקונים שידרשו, אם  
 התיקון.  

 ימדדו בנפרד. גם כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא
 

 יום יומי קיון שוטףינ 5/.22

 ןהניקיושמירת אי  לרבות טאטוא. הקבלן ינוקה מידי יום  . ומסודר  נקי ההעבודה תנוהל כך שהאתר יהי
והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים. אי לכך, אם לא 

שטיפה, הגנה, סילוק פסולת, קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק   טאטוא, על ניקוי שוטף לרבות  יקפיד הקבלן
 העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן.  מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה. 
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לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי המפקח מעת לעת, בנוסף לזכותו להפסקת העבודה,  להזמין ביצועו 
 ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.של הניקוי אצל אחרים 

הכלים  קבועים לרבות הפועלים 2גם  על חשבונו לרשות המפקחמבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן 
  שיבחר המפקח ובמקום שיבחר וניקיון כפילצורך בצוע עבודות סדר  ,והמכשירים הדרושים

 

 בדיקות מעבדה 4/.22
 ן היתר לבצע את הבדיקות כדלקמן:מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה מתחייב הקבלן בי

 להלן הפירוט: א.

 בדיקות בטונים. (1

 המטרת חלונות וקירות. (2

 בדיקות מתקן  תברואה )אינסטלציה וביוב(. (3

 בדיקת מערכת ספרינקלרים ואישורה (4

 בדיקות מתקן חשמל. (9

 הצפת גגות ומרפסות. (9

 בדיקות צפיפות. –עבודות עפר ומלוי  (8

 בדיקת צפיפות. –מצעים ותשתיות  (7

 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח. (6

 מעלית (13

 כל בדיקה נוספת הנדרשת ו/או מתבקשת על פי כל דין. (11
כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין. על קבלן להעביר למפקח  ב.

ונתו לחתום חוזה עם הקבלן, ימים מיום הודעת המזמין על כו 8הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד 
וכן את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הנדרשים ע"י הרשויות ודו"חות מסמכים לכל הבדיקות 

 לצורך קבלת תעודת גמר.
למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת ולחייב את  ג.

 הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות.
 

 הגנה על חלקי המבנה  6/.22
בנוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו כאן מספר הוראות מחייבות בקשר  א.

 עם הגנה על חלקי מבנה .
כל חלקי נגרות אומן ו/או נגרות חרש שיותקנו במבנה  יוגנו ע"י הקבלן באמצעות יריעות  –עץ  .1

 פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות מכניות, לכלוך ו/או כל פגיעה אחרת.
מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו הקבלן מפני פגיעות מכניות  – אלומיניום .2

 של סיד, טיח, צבע וכו'.  ו/או פגיעה
 הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח.

מיד עם גמר הנחת אדני החלונות יוגנו האדנים באמצעות פוליאתילן וקרטון גלי ו/או  – אדני חלונות .3
  בכל צורה אחרת שתוצע  ע"י הקבלן ותאושר ע"י המפקח.

 יות ו/או אחרות בכל מהלך ביצוע טיח, צביעה וכו'.ההגנה תבטיח הגנה מפני פגיעות מכנ
הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות. המדרגות יוגנו  – ריצוף וחיפוי באריחים ומדרגות .4

 באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה, המרצפות יוגנו ביוטה וגבס.
עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות מילוי האמבטיות  – כלים סניטריים .9

 והכיורים בנסורת עץ  וכסויים בלוח פוליסטרן ודיקט.
אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המבנה   ב.

 המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.
ות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה. במידה ובמהלך העבודה תוסר כל ההגנות תהיינה בר ג.

 ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן מיידי.
במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבנה  ו/או אביזרים כלשהם יתקנם הקבלן ו/או  ד.

 יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.
 

 ודותבקורת העב 7/.22
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הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הדרושים לבחינת  .א
לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה  סלהיכנהעבודות. למפקח תהיה תמיד רשות 

 אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין.
דעתו       יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה  מקובלים וסבירים עפ"י שיקול 

 הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר   .ב
בחינה של כל חומר  להתאמה לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ו

 הקבלן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות   .ג
 או להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.

בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית     המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה  .ד
 בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח.

 דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע. .ה

 ה.המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן ביצוע .ו
 

 ספר מתקן 2/.22
 הגשה .א

 ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט  זה מפורטים להלן
 חשמל .1
 מים וביוב. .2
 גילוי וכיבוי אש .3
 מזוג אוויר .4
 מעליות .9

 עותקים. 9-ספר מתקן יוגש ב
על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת  פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח ובהנחיות השונות ולקבל 

 אישורו לפני כתיבת הספר. 
 הדפסה .ב

 (, יועלה על דיסקט ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם עם המהנדס.WORDתתבצע במעבד תמלילים )
 כריכה .ג

הכריכה תהיה קשה. כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה להוציאם בקלות, להחליפם או 
 ותרת בצבע המתאים. להוסיף עמודים נוספים. לכריכה יהיה צמוד נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכ

 צבע הכריכה .ד
 -צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן. צבעי כריכה של  מערכות שאינן מצוינות להלן 

 יתואמו עם המפקח. 
 
 
 

 צבע כריכה מערכת
 חום חשמל

 ירוק מים וביוב
 כחול מזוג אוויר
 כתום מעליות

 אדום גילוי וכיבוי אש
במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב  יהיה כאמור גם על חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע העמוד הראשון 

 המתאים.
כל  -בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן, שם הפרוייקט ושם המערכת אליה משתייך ספר המתקן 

 זאת על רקע צבע המערכת.
 מועד הגשה .ה

 ימים לפני סוף תקופת הביצוע.  33הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן 
 תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.
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 השלמת נתונים .ו
לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל 

ספים לכל סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס נתונים נו
 הראשונה.

הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה להכלילם בחוברות שהוכנו תוך 
 החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים.

 

 סתימת פתחים נגד אש 1/.22
לים, פתחים, תעלות וכו' בתקרות, רצפות, סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות, מעבר כב

קירות, מחיצות וכו' למיניהם, נגד אש, תעשה ע"י חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות, שקיות, טיט 
 .FLAMMASTIKוציפוי     

כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד 
כמויות של המערכות השונות כגון חשמל, תברואה, מיזוג אוויר וכו' יוחדו סעיפים אלא אם בכתבי ה

 מיוחדים. 
 

 עיבודים, מפגשים, ניתוקים וכו' 22.02
במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים, חיבורים, ניתוקים, הפרדות, סיומות, הדגשות, הגנות, פינות 

רים מאותו סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמי
לטיח, בין טיח לאלומיניום, בין תקרה אקוסטית לקיר, בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים, בין בתוך 

 ובקצה של חיפויים שונים, בין בתוך ובקצה של תקרות שונות, חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'. 
 ורים יש לראותם ככלולים במחירי היחידה. הם לא יימדדו בנפרד. האביזרים,  הפרופילים והגימ

 

 אישור המפקח /22.0
אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלבדית  
לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין. אישור המפקח אינו מטיל כל אחריות המוטלת על 

 הקבלן על המפקח. 
 הן.אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מ

 

 אקוסטיקה, ובידוד   ,דוחות ומפרטי  בטיחות 22.00

אקוסטיקה, ובידוד. כל האמור במפרטים ודוחות  ,למפרט/חוזה זה מצורפים דוחות ומפרטי  בניה ירוקה
אלו אף אם לא יחדו לו סעיפים בכתב הכמויות יחשב ככלול במחיר  העבודה. בכל מיקרה של סטירה או דו 

 משמעות יובא הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן  ללא תוספת מחיר
 

 כללי 22.03
לן כלולות במחירי היחידה של הקבלן והן לא תמדדנה רואים את כו זה  1-במסמך ג'כל העבודות המתוארות 

 בנפרד.
 
 
 
 
 

  _____________________ 
 קבלןה חתימת                                

 
 
 
 

 המפרט המיוחד - 0ג חלק 7נספח 
       241/5בלתי נפרד ממכרז1חוזה מס'  המהווה חלק - 0מסמך ג' 
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 סוג הקרקע /2./2
. המחירים , לרבות אדמת מילוי ופסולת בניןהמונח חפירה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא

 תקל בהם.יבהצעת הקבלן מתייחסים לבצוע  העבודה בכל שכבות הקרקע מכל הסוגים אשר הקבלן עלול לה
 

 מדידה ע"י הקבלן 20./2
תוני המדידה יועלו על תוכניות ויימסרו הקבלן יבצע באתר מדידות. המדידות תעשינה ע"י מודד מוסמך. נ

למזמין. המדידות ישמשו כבסיס לחישוב כמויות החפירה ולבדיקת מפלסי גמר החפירה. המדידות יבוצעו 
 במועדים הבאים:

 .מדידה לפני תחילת העבודות 

 .מדידה בגמר עבודות החפירה 

 מדידה(. משך הזמן הנדרש לביצוע המדידה וסימונה על תוכנית הינו שבוע, )לכל 
 

 פינוי וניקוי כולל של אתר העבודה 23./2
אתר העבודה יכלול את המגרש כולו וכן את שטחי החפירה והעבודה . פינוי כולל של אתר העבודה פרושו, כל 
העבודות הדרושות לקבלת אתר עבודה כשהוא נקי ופנוי מכל המבנים, המתקנים, שיירי חומרים, אשפה 

 ופסולת כל שהיא.
 

 חיריםאופני מדידה ומ 25./2

  במפרט הכללי עבודות עפר. 31.33יהיו כמפורטים בפרק 

  מחיר החפירה כולל גם פינוי העפר לאתר פסולת מאושר לכל מרחק שהוא בהתאם להנחיות עיריית ת"א
 והמשרד לאיכות הסביבה.

 .מחיר החפירה כולל גם שרותי מודד מוסמך לרבות הכנת מפות מדידה 

 ימדדו במ"א לרבות חפירת תעלות, עטיפת בד גיאוטכני ושכבת  צינורות שרשוריים לפינוי גז ראדון
 אגרגט שומשום.

  צינורות אנכיים לפינוי גז ראדון ימדדו במ"א ומחירם כולל גם התחברות לצנרת האופקית התת
 קרקעית, ספחים למיניהם, חיבורים וחיזוקים וכיסוי פתח יציאה עליון בכיפה למניעת חדירת גשם.

 
 עבודות בטון יצוק באתר  -  20פרק 

 

 מוקדמות /20.2

 .32פרק  -בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  .1

 כניות שבידיו הן מהדורתו האחרונההקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי הת .2
 של המתכנן. על התכניות תיטבע חותמת "מאושר לביצוע".

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים,  .3
לא פוטר  המפקח כנ"לאישור  .המפקח, לרבות פלטקות וברגי עיגוןיחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור 

ול בגלל אה הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלק
 פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

חלקות, הבטון יהיה יש לצקת את כל הבטונים אך ורק בתבניות פלדה בשטחי פנים של מרחבים מוגנים  .4
ברמה של בטון גלוי מוכן לצבע )במידה ויהיו חורים, סגרגציה וכו' יתוקנו הליקויים ע"י הקבלן ועל 

ליציקת הבטונים תהיינה חדשות ללא עיוותים,  נהשמשת. התבניות אשר ונו לפי הוראות המפקח(חשב
 והן תאושרנה לשימוש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.

 

 סוגי הבטון 20.20
 אלא אם כן פורט אחרת בתכניות, או בכתב הכמויות., 33-בסוג הבטון 

 לשיפור האטימות.מיוחד וכולל תוסף  43-במאגר המים הבטון יהיה מסוג ב
 . 23-סוג הבטון הרזה, בטון בחגורות ובעמודונים ב

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
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תערובות הבטון השונות תוגשנה ותאושרנה מראש ע"י המפקח, לרבות התוספים השונים. הקבלן יציג 
 הבדיקה.אישורים של מפעל הבטון ומעבדות 

 אין להשתמש באפר פחם ללא אישור מראש של המפקח.
 

 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים וכיו"ב.

 .את עלות התבניות  גם מחירי כל הבטונים כוללים .1

וכמו כן עמודים וקירות מחירי הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות,  .2
עמודים עגולים ועמודים בדלים במבנה יבוצעו  הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.

 בתבניות פח או קרטון חלקות לקבלת בטון חלק ברמה של בטון גלוי.

מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל  .3
 כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף. הכל

 

 דיוק בביצוע 20.23
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות 
הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות המודד כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם 

 בגינה בנפרד.
 

 TOLERANCES -סיבולות  20.25

לפי טבלת הדרגות בת"י  9דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .1
 (.1)חלק  876

 לפי טבלת הדרגות הנ"ל. 9דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים גלויים תהיה  .2

 (.1)חלק  876לפי טבלת הדרגות בת"י  9דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .3

ת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל )לפלוס או הסטיה המותר .4
 מינוס(.

 
 ת!ולא תורשה צבירת סטי 

 
בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות 

 בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר  םוייחתעל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא 

 והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.
 

 אין לצקת אלמנטי בטון לפני מסירת אישור בכתב ממודד מוסמך למפקח.
 ע"י הפיקוח לפני ואחרי יציקתם. ששיידרתוכנית מדידה לאלמנטים שונים כמו כן, עליו לספק 

 

 הכנות ליציקה 20.24
שעות לפני מועד היציקה  47על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.
 שימסר לקבלן ע"י המזמין. נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד

 

 הפסקות יציקה 20.26
א באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות לאין הקבלן רשאי להפסיק יציקות א

ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים 
אש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון שבועות מר 3באישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח 

מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, 
ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת 

 המפקח.
בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המפקח, גם אם לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן 

הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים 
במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת 
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עו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה, תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצ
מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש 
באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. 

הזיון באיזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה 
 בטון ומי צמנט.

 

 פירוק תבניות 20.27
אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה  32.39.38וסף לאמור במפרט הכללי סעיף נ

מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שתי תקרות או יותר. זאת, 
מותנה בזמני הפירוק, משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול 

להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון )על חשבונו(, יף ערבים במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוס
לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז 

 את התקשות הבטון.
 

 אשפרה 20.22
ורט על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאים כמפ 32.37פרק -, תת32בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 להלן :
 ימים ליציקה: 8לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

על כל השטחים ו/או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון 

הכל לפי מפרט והוראות היצרן. על רצפות/תקרות בטון מוחלקות יש  COMPOUND-CURINGהנקרא 

 מוד ככל האפשר לתום ביצוע ההחלקה כאשר הבטון עדיין לח.צ COMPOUND-CURINGליישם 
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס 

ספוגות במים ולהחזיק  "אשפרית" )ספק שושני את ויינשטין בע"מ( או שוו"ע מאושר, בד כדוגמת יריעות
לחילופין נתן לבצע אשפרה ע"י פריסת יריעות  ימים. 8ופן רצוף למשך את משטח הבטון במצב רטוב בא

 הבד על שטחי הבטון.
מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם בגינו לקבלן שום 

 תוספת שהיא.
ע הרטבה לא הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצ

 רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.
 

 צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות 20.21
ועם הקרקע יש להקפיד על צפיפות הבטון  )מאגר מים( ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים

 commixימות כדוגמת "יש להוסיף לתערובת הבטון תוסף לשיפור האט ואטימותו כנגד חדירת רטיבות

w1."פנטרון" של חב' "לריספלסט" + " 
 המיועדים לקבלת שכבות איטום, יענו על סיווג הבטון "בטון חלק מוכן לצבע" . -פני הקירות החיצוניים 

שעות, ומעקב אחרי  82אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 
 עבודות הבידוד והאיטום.נזילות לפני ביצוע 

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את המקום 
. הקבלן יוסיף על חשבונו )ספק א.צ. שיווק בע"מ(  "39נאטצם הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

מפורט לעיל פותרת את הקבלן ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כ
 מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון.

 לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.
 
 

 עיבוד פני הבטון 2/.20

 פני הבטון יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות. .1
 משטחי בטון יוחלקו עם הליקופטר.פני המעקות יוחלקו בכף פלדה בתוספת צמנט, 

לגבהים ולמפלסים בדיוק של יעובדו לגמר חלק ונקי בדייקנות מירבית בהתאם באולם מחול  הפני הרצפ .2
 מ"מ על ידי "הליקופטר". 3±
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 תקרות בטון //.20

התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות. במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה שאינן מסומנות  .1
יה עליו לקבל לכך את אישור המפקח. עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות בתכניות, יה

 האלמנט, כפי שידרש על ידי המפקח, תהיה על חשבון הקבלן.

 גמר התקרות בהחלקת הליקופטר.  .2
 

 פלדת הזיון 0/.20

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצויין בתוכניות. הפלדה תתאים  .1
לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא 

 יסופקו ישרים בהחלט.

 על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות. .2

יקה לצורך התחשבנות. המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובד .3
בחשבון כי המזמין לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות  תעל הקבלן לקח

 הוא באחריותו ועל חשבונו.

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים  .4
ר המפקח ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישו

פי ובאישור המפקח. על הקבלן לקחת -לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על לסירוגין.
מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר  12-בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ

 הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. 

יתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על במידה ולא נ .9
 .פקחידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המ

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.  .9

ציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים לי .8
 בטון ומלכלוך אחר.

חפיפות ברזל חלוקה, "ברזל רץ", ספסלים לתמיכת ברזל עליון ו/או כלשהו ושומרי מרחק מכל סוג  .7
 שהוא באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן.

, המפקחר החפיות תשולמנה אך ורק לפי שרטוט ותרשים בתוכנית, במידה ולא תבוצענה חפיות באישו .6
 לא תשולמנה.

 

 יון ברשתות פלדהז 3/.20
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל 

 מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  9333מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  9633חוזק למשיכה 

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת 
 .המפקחתכניות הרשתות ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת 

שבועות  3שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד  מפקחהתכניות יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע. ה
ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי 

 היחידה.
מדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה. ספסלים ושומרי ילא ת לפחות חפיפות רשתות של שתי משבצות

טון כפול במשקל מרחק מכל סוג שהוא, לא ימדדו. המדידה לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הב
 הטיפוסי של הרשת הספציפית.

 

 פלדת הזיון 5/.20
 חלקים. 9-2: פלדה לזיון בטון חלקים 4499מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי 

על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש בה  עומדת בכל 
 דרישות התקנים.

 

 הזיוןמידות מוטות  4/.20
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המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ. האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות החוץ ללא התחשבות 
 ברדיוסי הכיפוף.

על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך שהמוט המכופף לא 
 יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.

 במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא יתאימו למקומם. יש להקפיד על דרישה זו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 רשימות פלדה 6/.20
 כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות.

לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו. בנוסף, חלה עליו החובה לבדוק את הכמויות 
 שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.

 קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.אין לשנות מידות 
 

 עיצוב שקעים 7/.20
הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו בלוחות עץ בלבד. לא יותר 
שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג.  מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק 

 ים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.לוחות העץ שבשקע
המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע בזהירות ללא 

 פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן. 
 

 ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים 2/.20
מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את עבודת מודגש שלא כל המעברים והחורים 

 הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות: תכניות הבניה, הצנרת, החשמל ותכניות הקונסטרוקציה.
כל אלמנטי ציוד, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה. לא יושארו 

 בפרטי תכניות הקונסטרוקציה."חלונות" אלא אם צויין אחרת 
 קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות:

( כמסומן Puddle Flangeבמקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן לעיגון בבטון )
יותר צנרת השטח . לשם כך בתוכניות. קטע הצינור יהיה ברוחב קיר הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר 

קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית, -יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל
ס"מ לכל צד של הצינור. אין להתקין  9ס"מ לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט  2-3על מנת ליצור פאזה של 

ם, על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו. הצינור פלנג' מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שוני
בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע חיצוני. הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי 

 הצינורות הנ"ל ולא יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.
רוולים יהיו שרוולי במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר צנרת. הש

המשווקים ע"י ש.א.ח.פ. הנדסה. הצנרת העוברת את  PWSדגם  APSפוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת 
 השרוול תותקן ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד. השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.
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בתכניות. קוטר השרוול יהיה בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר 
 כמפורט בתכניות.

 

 סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון 1/.20
 .117כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

 היציקה 20.02
 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

עליו להגיש למפקח, בכתב, תאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי, גבוי לציוד השאיבה, והימצאות 
 באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה.ציוד נוסף 

 

 יציקה במזג אוויר חם ויבש /20.0
 .4.9.1.3( בסעיף 2333) 1623ראה ת"י 

ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. אם אין אפשרות להימנע מיציקה בימים 
י האמצעים המתאימים להגנה על אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו הוראותיו לגב

 הבטון.
 במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה, יספק הקבלן את כל האמצעים הדרושים לרבות תאורה וכו'.

אין לצקת על זיון לוהט שהיה חשוף לקרינת שמש ישירה. יש להצל על הזיון או לקרר בהתזת מים ולסלקם 
 או לצקת השכם בבוקר.

. על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת º32באתר לא תעלה על הטמפרטורה של התערובת 
הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת מים על האגרגטים, הגנת קווי המים נגד 

 93%קרינת השמש, צביעת הערבלים בצבע לבן, העמדתם בצל, הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד 
רשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה מכמות המים.  הוספת קרח תו

 אינן מספיקות. 
 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 

 

 אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות  20.00
כדי שעות מיציקה  19שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור  19שחרור הטפסות רק כעבור 

 לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות.
 השעות הראשונות ממועד היציקה לפחות, ועד לפירוקן. 19יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך 

 שעות ניתן לשחרר ולפרק את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך באשפרה: 47כעבור 
פרה העשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן כאשר הבד יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאש

יממות נוספות )סה"כ  8פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות למשך 
 של המפרט הכללי. 32391יממות מגמר היציקה(.  הכל כמפורט בסעיף  6לתקופה של 

ב"קיורינג קומפאוד" נשטף, בכל מקרה יש לקבל  חלופה לאשפרה: נתן למרוח את הבטונים מבפנים ובחוץ
 את אישור המפקח לסוג ה"קיורינג קומפאונד".

 

 אופני מדידה מיוחדים 20.03

 מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט להלן:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .1

 האלמנטים השונים.כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין  .2

יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים, חורים, שרוולים וכד', אלא אם צוין אחרת  .3
 בכתב הכמויות.

ביטון  הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות, חגורות, קירות ועמודונים. .4
 ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות.

 שקופים ומשקופים סמויים.ביטון מ .9

 ואי קשתי, מעוגל ומשופע אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב הכמויות.ועיבוד אלמנטי בטון בת .9

 יציקת תקרות ורצפות בשיפוע. .8

וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן ו/או צפיפות הברזל גדולה )כלול  9שימוש בבטון עם שקיעה " .7
 במחיר(.
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 חד זה.וכוללים את כל האמור במפרט מי כל המחירים שבכתב הכמויות .6

 מחירי הבטונים השונים כוללים גם את המוספים הדרושים להכנת תערובות הבטון לפי אישור המפקח. .13

חיבור בין שינני מדרגות ומשטחים מבטון שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת קוצים או בכל דרך אחרת, לא  .11
 בסעיף הזיון, לפי התוכנית בלבד.מדד יימדד ויהיה כלול במחיר המדרגות, הברזל י

תקרות, קירות וקורות בטון ימדדו לפי נפחם או שטחם בניכוי פתחים. מחירם כולל עיבוד צורת הפתח,  .12
 עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות וחריצים. כמו כן, עיבוד משקופים וספים.

 רת בכתב הכמויות.בליטות אופקיות ואנכיות יהיו כלולות במחירים, אלא אם צוין במפורש אח .13

 מחיר העמודים כולל ביצוע שקעים ומגרעות. .14

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י המפקח(, לא ישולמו בנפרד ויהיו  .19
 .לרבות סרגלי אלומיניום או פרופיל דומה אחר מאושר ע"י המפקח כלולות במחירי היחידה

דרש, פינות עגולות, חיתוך חד במפגש יפינות של חלקי בטונים כפי שימחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום  .19
 בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים.

 
 ברזל לזיון הבטונים .א

 מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים, אורכים, כיפופים וכיו"ב. .1

למוטות ורשתות, )ע"י הקבלן(. מדידת הברזל אינה כוללת מחירי הברזל כוללים הכנת רשימות פלדה  .2
 חפיות שאינן מסומנות בתוכניות.

 לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כיפופים, פיגורות, כיפוף ל"ציפורים" וכיו"ב. .3

 מ"מ. 29לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר  .4

מ'. המפקח רשאי להורות לקבלן  24מ' ועד  12רזלים שאורכם מעל לא תשולם תוספת עבור שימוש בב .9
מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו  12בכל עת על שימוש בברזלים ארוכים מעל 

נדרש שימוש בברזלים ארוכים. האמור בפסקה זו חל גם למקרים בהם מוטות הפלדה בתוכניות 
 שנותם לברזלים  ארוכים.משורטטים עם חפיות ותינתן הוראה ל

אורך המוטות וקוטרם יחושב לפי המפורט בתכניות המאושרות לביצוע, לא יימדדו חפיות שאין  .9
 מסומנות בתכניות.

 לא יימדדו "ספסלים" וחיזוקים אחרים הנדרשים לתמיכה ועיגון מוטות הזיון במקומן. .8
 

 עבודות בניה  -  25פרק 
 

 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. 34כל העבודות כפופות לתנאי פרק 
 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב כמויות.

 

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של  /25.2
במחירי היחידה )לרבות הוצאת קוצים, גמר בשינני קשר המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יחשבו ככלולים 

 ויציקת בטון(. 
 

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר עבודות הבניה כולל  25.20
את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה 

 הכללי.כמפורט במפרט 
 

כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו בעלי תו תקן  25.23
 ישראלי.

 ס"מ. 23חורים בעובי  9הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון  
 .ס"מ 23או   19,  13בעובי  חורים 2או    9/4הבלוקים לקירות ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם   

 

 ש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה.י 25.25
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יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה בשטרבות ככתוב  25.24
 .34במפרט הכללי בפרק 

 

 1.9צמנט שעוביין לא יעלה על -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט 25.26
 ס"מ.

 

 אופני מדידה ומחירים מיוחדים 25.27
 

 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב הכמויות.
אם לדרישות המפקח ולפי הוראות של בטון בהתכל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מ

המפרט המיוחד ובמפרט הכללי ופרטי הבניה בתכניות, יחשבו ככלולים במחירי היחידה )לרבות הוצאת 
 קוצים, קידוח קוצים, גמר בשינני קשר ויציקת בטון(, ולפי תוכנית פרטי בנין המצורפת.

גודל השטח הנבנה. מחיר עבודות הבניה כולל המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות ב
את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה 

 כמפורט במפרט הכללי.
קירות ומחיצות בנויים ימדדו במ"ר נטו ובניכוי פתחים. לא תהיה כל תוספת עבור קירות מעגליים, אלא 

 פרד בכתב הכמויות.אם יש לכך סעיף נ
 חגורות ועמודוני בטון בקירות בניה לא ימדדו בנפרד והן כלולים בשטח הקיר הבנוי.

 
 עבודות איטום - 24פרק 

 תאור העבודה והנחיות כלליות /24.2
 .תקרות, תפרים, איטום כל איטום נוסף אשר יידרש במקוםהעבודה כוללת איטום רצפות 

וכן הת"י  2334מהדורה  39ללי פרק , בכפוף למפרט הכברמה מקצועית גבוהה נהבוצעתכל עבודות האיטום 
 ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח. המחייבים,
טי מבצע האיטום לאישור המפקח אשר יום ממועד צו התחלת העבודה את פר 33להציג בתוך על הקבלן 
 את המסמכים הבאים: יכללו גם 

שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג הנדרש בחוזה זה  תעודה   א.
 )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום(.

 .+ המלצות שנים לפחות בתחום זה 13מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של    ב.
 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות 24.20

י עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות אם תוך כד
ידו בכתב. לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן -רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

 להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם.
 
 

 לאיטום גגות בטון ופרות והנחיות כלליותיריעות ביטומניות מש 24.23
יריעות האיטום יבדקו  .ירופאי או ישראליתקן א-רופאית או ישראל בעלות תןיתוצרת א תהיינההיריעות 
לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות, ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות  3חלק  1433עפ"י ת"י 
  .לאורך זמן

 17%יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות לפחות  מסוגיריעות האיטום יהיו 

 9יריעות בעובי ו /מ"רגר' 173מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  4 יבעוביריעות  ,S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 M( "M9 ,M4.)היריעות יהיו מסוג " .'/מ"רגר 293מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 
 

 שוניםחומרים  24.25

: "פריימר" יהייה על בסיס תמיסה ביטומנית מהירת התייבשות העומדת בדרישות ת"י שכבת יסוד ./

 " או שוו"ע מאושר. 131", "פריימקוט GS 484כדוגמת  " 929

 " או "פוליגום או שוו"ע מאושר.79/43מנושף/מופח כדוגמת "אלסטקס ביטומן חם:  .0

 גר'/מ"ר ספק "הרמן בורג ובניו".  93מתוצרת "אינטרגלס" במשקל ארג סיבי זכוכית:  .3
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ק"ג/מ"ק או   33ס"מ לפחות במשקל   2ע"י לוחות פוליסטירן משוך )אקסטרוד( בעובי בידוד תרמי:  .5
 שוו"ע  מאושר.

ס"מ לפחות  9ע"י לוחות פוליסטירן משוך בעוביים שונים ויציקת מדה בטון בעובי שיפועי ניקוז:  .4
 ר.כולל רשת זיון וגמר החלקה בהליקופט

 
     השימוש והביצוע בחומרים לפי הנחיות הספק1יצרן ובאישור המפקח.

 

 איטום מעברי צנרת 24.24
מ"מ,  2החודרת דרך הקירות יעשה בעזרת אביזר מברזל מגולוון בעובי  ,איטום צנרת בכל קוטר שהוא

בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הקיר יולחמו עליהם, בכל שטח 
 החפיפה האפשרי, בחלק האופקי של השוליים.

ל גבי האביזר ועל הצינור החודר על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה ע
 את הקיר.

" )ביטום( על גבי חבק הנירוסטה כולל מקום 244יש לבצע מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק 
 כניסת הצינור לאביזר החרושתי.

יש למרוח משחת איטום הנדבקת לחומרים אלו  ..P.V.Cבמידה שהצינור החודר עשוי גבריט או 

 )פזקר( או שו"ע מאושר.  ”COHE DITIIT“כגון:
 

 תפרים 24.26
איטום תפרים חיצוניים ופנימיים ברצפות, קירות ותקרות יכלול ניקוי התפר, השחזה וקיטום שפות התפר, 
פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוצלב כדוגמת "פלציב" או שו"ע מאושר, מילוי התפר במסטיק פוליאוריתני חד 

 ' "א.צ. שיווק בע"מ". " , ספק חב293רכיבי כדוגמת "ספירטאן 
  

 :מים להפסקות יציקה  עצרי 24.27
המתנפח במגע עם מים,  בהפסקות יציקה, בחיבורי קיר רצפה וסביב חדירת צנרת יש להתקין עצר מים

 תכונות של הדבקות עצמית לבטון נקי.   לעצר יהיומ"מ,  16/29כדוגמת "ספיר סוול" חתך 
 המים הנ"ל. שותה, לפני הצמדת עצריבייש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד הת

הסביבה" עם "(, תכלול עיבוד BUTT)   JOINTההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה
 מ"מ בין עצרי המים )האחד צמוד לרוחב השני(.  93"מסטיק מתנפח" כנ"ל. לחליפין תבוצע חפיפה של עד 

 

 גגות  בטון  איטום 24.22
 מבנה השכבות 

לוחות  הדבקת  ע"י ןשפועי ניקוז רמיתבידוד  ,ניקוזמקשית, יש לבדוק את שיפועי התקרת בטון  .1

 .ס"מ בין הלוחות 9משתנה, יש להשאיר רווח של  בעובי 33Pפוליסטרין 

@  23/23לרבות רשת פלדה מרותכת   ס"מ לפחות 9 יציקת שכבת מדה בטון מוחלק בהליקופטר בעובי .2
 והחלקה בהליקופטר. .9#

 שעות. 9-3גרם למ"ר, ויבוש למשך  333-" בכמות של כ131פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט מריחת  .3

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול  33ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של  .4
 דומה ינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

יריעה עליונה עם חצץ מולבן מוטבע על  זזה(.מ"מ כל אחת, )בה 4הלחמת שתי יריעות ביטומניות בעובי  .9
 פני היריעה.

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים )או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף מים או סרגל  .9
ס"מ על פני האיטום האופקיים. יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את  19אלומיניום( ותרד עד 

 שכבת האיטום העיקרית.

" לאיטום סופי. במידה ואין אף 244ש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק במידה ויש אף מים, י .8
". במקרה של 244ניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו "אלסטיק ימים יש לקבע סרגל אלומ

ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח  9מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 
 ה." בקצה היריע244"אלסטיק 
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מ"מ ויציקת שכבת בטון בעובי  3.2גר'/מ"ר + פוליאתילן בעובי  433פרישת יריעות בד גיאוטכני במשקל  .7
 גר'/מ"ק  והחלקה בהליקופטר. 333ס"מ כולל רשת פלדה מרותכת וסיבי ניילון בכמות של  9

 

 בדיקת אטימות 24.21
 .1חלק  1489אטימות גגות תבוצע כנדרש בת"י  
 . 2חלק  1489אטימות מעטפת הבניין תבוצע כנדרש בת"י  

ס"מ לפחות  9בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 
שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן.  47במקום הגבוה במשך 

ם הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות ההצפה כוללת את כל הסידורי
 המרזבים.

אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה 
 כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.

 

 איטום שטחים רטובים 2/.24

 הכנת השטח  /.24.26
 יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז, סתימת חריצים בקירות בטיט צמנט.ניקוי  .1
ביטון צנרת המים והניקוז במידה והיא בולטת מהרצפה ע"י טיט צמנטי משופר. )בתוסף אקרילי(  .2

 הביטון יעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה שלו.

ס"מ, תוך החלקתן  9X9עם טיט צמנטי משופר כנ"ל, בחתך של  רצפה-יצירת רולקות בכל מפגש קיר .3

מ"מ, שיגיע עד פני  9X93בהתאם, באיזור סף דלת הכניסה  יש לבטן סרגל אלומיניום או פליז במידות 
 הריצוף הכללי ויהיה צמוד אליו )האיטום יעלה עד מחצית גובה הסרגל(.

יון סיודי של שטח הרצפה והרולקות מפסולת ימים לייבוש )לאחר גמר האשפרה( ונק 13המתנה של  .4
 וחלקים רופפים.

 איטום הריצפה והרולקות 24.26.0

 1.3", שתי שכבות בכמות של E-833מריחת חומר איטום צמנטי דו רכיבי מוגמש כדוגמת "ספירקוט    .1
 ק"ג/מ"ר לכל שכבה.

ום השכבה השניה שעות לאחר ייש 24-יש לפזר חול )הדרוש למילוי לפני הריצוף בקרמיקה( החל מ .2
 ולנקוט אמצעי זהירות למניעת פגיעה באיטום בזמן הריצוף.

 

 אחריות //.24
 )עשר( שנים לכל עבודות האיטום. 13למשך  יהיה אחראיהקבלן 

 

 ומחירים אופני מדידה 0/.24
 עבודות האיטום תימדדנה לפי שטחם נטו במ"ר כמפורט בכתב הכמויות. 

 ן. איטום גגות יימדד לפי שטח הגג בין מעקות בטו
מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום באיכות הנדרשת 

 במפרט )מפרט כללי ומפרט מיוחד( ובתוכניות. 
 

 :גם כמו כן איטום יחשב ככולל
 הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות. -
 .מנושף ומריחת ביטומן )פריימר( שכבת יסוד -
 .כמפורט במפרט, תכניות וכתב הכמויותאיטום ביריעות מערכות  -
 ביצוע רולקות בטון. -
 איטום הרולקות. -
 איטום מרזבים. -
 דרש ע"י יצרן החומרים.יכל ההכנות ושכבות היסוד כפי שי -
 בדיקות אטימות והצפה. -

 
ומאושר ע"י יימדדו רק סעיפים המופיעים בכתב הכמויות והם כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם 

 המפקח.
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 26פרק 

 כללי /26.2
יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים. כל האמור ברשימות  א.

ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתוכניות 
הפתחים בהם יורכבו מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה ובאתר הבנייה, את מידות כל 

למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח להחליט 
מהדרישות בפרטים לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות,  האיזה פתרון מחייב. לא תאושר סטיי

 ציפוי וכו'.גדלים, צורת כיפוף חומרי גמר ו
 
מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני ביצוע לפתחי  ב.

לא   9%שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב, שטח( בגבולות של  הבנייה  הקיימים במבנה.
 יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.

 
"מסגרות חרש", של המפרט הכללי לעבודות  - 16לאמור בפרק  עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף ג.

 בנייה.
 

 דרואינג( ודוגמאות-הכנת תוכניות ייצור )שופ 26.20
שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור מפורטות ושלמות  3הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך 

בפרק זה )להלן הפריטים(. תכניות  של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה
אלה תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות ולתכניות העקרוניות והפרטים המצורפות לחוזה זה, 

 ותהיינה לפי  המפורט במפרט הטכני המיוחד.
המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש, לפי שיקול דעתו, 

 ייצור הפריטים להוראות החוזה. מתלהתא
-אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל, ייצר הקבלן, בתוך המועד שייקבע לכך, פריטים לדוגמא )אבי .א

אחת, מחומרים ובתהליך ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור  1-טיפוס( ל דלת עץ נ
ת  על ביצוע כל שינוי או תיקון הפריט מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורו

 בתהליך הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריטים לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.
על הקבלן להציג למפקח את הדוגמא הנ"ל ואת כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש  .ב

  תחלת הביצוע בפועל.ועות לפני השב 7)פרזול, אביזרים, זיגוג, צבע, איטום וכו'(, לפחות 
דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה להגישנ  .ג

 דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות.
 דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד לסיום העבודה. .ד
המאושרות על ידי המפקח ואך ורק  הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור .ה

 מחומרים  ומוצרים  שאושרו על ידי המפקח.
אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת  .ו

 עליו לפי חוזה זה ולפי כל  דין.
 

 כנף עץ 26.23
  גלילים.  מחורר לאורך בצורתפלקסבורד  133%עשויה  -"מ  ס 4עובי הכנף  -הכנף  .א
 . פוליאוריטנית ה כבגמר ל לכנף מסגרת עץ בוק  .ב
 , לפי בחירת המפקח.  מ"מ 3.7משני הצדדים, בעובי  arpaטאפ של  פורמייקהצפוי  -חזית  .ג
 כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה. .ד

 
 מלבנים לדלתות 26.25

 מ"מ. 2בעובי  מכופף פח במפורש אחרת ברשימות ובפרטים, יהיו ממלבני פלדה לדלתות אלא אם צוין  .א
מגולוון  המשקוף יהיה .  + גומיות בלימהמ"מ עם טבעת פליז וקופסת מגן  3צירי פרפר בעובי  3 עם

 מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע גוון לבחירת המפקח. .וצבוע
ייס צמנטי, באופן מלא ומוקפד במיוחד.  אין חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בד .ב

 כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג.  להשאיר חלל ללא דיוס.
הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי ואופקי של מלבן יושחזו וילוטשו היטב. המלבנים לא 
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 יתקבלו אם יהיו סימני ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט להלן.
ס"מ(.  אין  93כל  39/9עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ )בחתך  .ג

להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח 
 בשטח. מידות המלבן ורוחב המלבן יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים.

ל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה. המרווח בין הריצוף למלבן המלבן יותקן מס' מ"מ מע
 ימולא במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים.

 
 דלתות ממ"ד  26.24

דלתות ממ"ד  תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף  כדוגמת תוצרת פלרז או ש"ע בגמר פח 
 מגלוון וצבוע בתנור. 

 
 ארונות למערכות 26.26

ארונות הייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים דלתות פח מגולוון במידות ה
מכופף  ןמשקוף מפח מגולווההמצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע, צבוע בתנור. 

 מ"מ.  1.9לי של כנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מינימהמ"מ.   2.3בעובי מינימלי של  
 הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, ובריחים בכנף הלא פעילה.

בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג ו ת הייעודיים, יכללול הארונכ
 התאם להנחיות המפקחהדלת. גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות וב

ויקבלו את , טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, והמפקח  ומידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמ
 אישורו לפני הביצוע. 

 פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד. 
חלוקה הסופית השומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה סכמטית. ת

זמין ולא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד לארון יא לתתואם לאחר התקנת הציוד. הקבלן 
הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון, 

קבלן את הצעתו על גבי התכניות חלוקתם ואופן פתיחתם. במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר ה
ר הפרעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין מסגרת צלאישור. במידה ותיוו

 .ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש
 

 דלתות פלדה 26.27
 מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע דלתות פלדה תהיינה )כמצוין ברשימות(  מיצור חרושתי  

 
 דלתות אש 26.22

 . 1212דלתות אש תהיינה מתוצרת "פלרז" או ש"ע עמידות לחצי שעה לפי ת"י 
 

 מוצרי פלב"מ 26.21

 ויהיו בגמר מוברש. L 319 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו 
 

 מטבחים 2/.26
 מ"מ.  7מ"מ. הגב דיקט  17ארונות מטבח יהיו עשויים מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ 

 הארונות עם אפשרות לכיוונון אנכי.
 הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת.

 פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף.
 המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע לפתיחה.

 או ש"ע  BLUMצירים ומסילות יהיו מתוצרת  
 מ"מ בפרופיל נעיץ.  1.9מ"מ, קנטים מפי.וי.סי  3.7פורמיקה טאפ בעובי  –גמר הארון פנים יהיה 

 פורמיקה בגמר אלונמיניום מוברש. –המסד )הצוקל( מעץ גושני ומצופה 

 בציפוי פולימר. MDFחזיתות  יהיו מ 
ע"פ תוכניות  כל הכנות החשמל והאינסטלציה הסניטרית למטבחים, תבוצענה ע"פ תכניות המטבחים

 היועצים.
 

 מעקות, מאחזי יד וסורגים //.26
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 ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות עומדים בתקן. 1142המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י 
 חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מושרות ע"י המפקח. 

  
 ריתוך 0/.26

ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.  הריתוך יהיה במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי 
 המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי.

פצרו והריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.  בליטות הריתוך י
 וטין.ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחל

 
 פירזול 3/.26

לאישור האדריכל לא יאוחר מאשר  באמצעות המפקח יש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול
 צו התחלת העבודה. תוך חודש ממועד 

 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.
 

 
 חלקי העץ הגנת 5/.26

טבילה  יזה ייעשה ע" טיפולהעץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.   חלקי כל
דקות  7כלורופנול מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך -תמיסה של פנטו בתוךשל כל חלקי העץ 

 בכל חומר אחר מטיב דומה. או,  לפחות

  621 יות" 899 ית" לפי V 4.3ת אש בדרגה בעמידו כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה
 

 מפתחות 4/.26
 .  קומהקי מפתח ראשי לכל  מסטרמפתח" -רביהיו חלק ממערך " בכל כניסההדלתות  מפתחות כל
בעתיד  נוספיםהעתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל עותקים  9יימסרו במועד הקבלה  מנעול לכל
 הצורך. יעפ"

 לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד. מפורטת הנחיה
 .המזמיןלמזמין, בתאום ובאישור  יםלקראת מסירת המבנ רק - המנעולים התקנת
 זמניים, משלו ועל חשבונו. במנעוליםהקבלן  ישתמשהדלתות בזמן העבודה,   נעילת לצורך
 

 דלתות מעצורי 6/.26
עשויים יציקת אלומיניום עם גומי מורכב עם בורג דלתות על הרצפה יהיו  לכל דלת יותקן מעצור. מעצורי

 בצורה סמויה
 

 גלוון  7/.26
כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים 
של המפרט המיוחד, התוכניות וכתב הכמויות. הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך 

 והשחזה.
מ"מ עובי,  אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם מתעוותים(   4מוצרי פלדה מפחים דקים עד 
מיקרון בתהליך חרושתי. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה  73יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 

 . 617מיקרון לפי דרישות ת"י  73באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 
 
 

 צביעה 2/.26
 להלן 11כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 

 

 אופני מדידה ותשלום 1/.26
המיוחד  ויכללו גם את  כל המפורט במפרטעבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי 

 לעיל, ברשימות ובתוכניות, לרבות:

 , רוזטות.גליליים )צילנדרים( ובכלל זה מנעולים מנעולים  , פרזול .א

 צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות  .ב

 מוצרי מסגרות, וצביעה של  גילוון  .ג
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 מגיני אצבעות .ד

 צביעה של מוצרי נגרות, לרבות טיפול נגד מזיקים ונגד אש. .ה

 .מילוי מלבני פלדה בטיט צמנט .ו

 קי מסטר -מפתח" -רבמערך " .ז

 טון.הנדרשים לעיגון הפריטים השונים בבורכיבים אחרים  , עוגנים, פלטקות זויתנים  .ח

 כל עבודות חיבור והאיטום. .ט
 

 מתקני תברואה 27פרק 
 

  היקף העבודה /27.2
בבנין כולו, כולל מים חמים קרים, שופכין, דלוחין, העבודה נשוא פרק זה כוללת הקמת מתקן תברואה 

ניקוזים מערכת ניקוז מזגנים, מתקני ייצור מים חמים, כלים סניטרים, מים, ביוב וניקוז במגרש עד החיבור 
 .לכבוי אש העירוני כולל החיבורים, מערכות 

 הקבלן. כמו כן תכלול העבודה אספקה והתקנה של מערכת מים זמנית לצורך ביצוע עבודות
הנ"ל יכלול את כל עבודות כולל עבודות החשמל בקרה והתראות וכל האישורים הנדרשים הן לתכנון וכן 

 לביצוע.     
     

 צנרת ואביזריה:  27.20
 קוטרי הצינורות: 

  .כל הקטרים המסומנים בתוכניות והרשומים ברשימת הכמויות יהיו קוטרים נומינליים 

 לתקן הנוגע לצינור הנדון.  הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם 
 ניקיון הצנרת: 

  יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולסתום
קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה. יש להקפיד על סתימת צינורות גשם ו/או ביוב 

 המורכבים בתקרות או בעמודים, בפקקי עץ. 
 ספחים:

  בכל עבודות צנרת יש להשתמש בספחים )פיטינגים( חרושתיים שיתאימו לסוג הצינור אשר הם
 מחברים. 

 אמצעי תליה ותמיכה: 

  על הקבלן להשתמש באמצעי תליה, תמיכה וקיבועה מפלדה מגולבנים עם רפידות גומי כדוגמת

MUPRO  אוROCO   ,תמיכה או או שווה ערך מאושר לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת תליה
רשימה של אמצעי תליה, תמיכה וקיבוע מלווה  מפקחקיבועה המתאימה. על הקבלן להגיש ל

 בדגמים ולקבל אשור מראש להשתמש בהם. 
 מעברי צנרת דרך חלקי בנין: 

  כל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרווליPVC  בקוטר מתאים, כך שיישאר רווח של
פני הצינור לאחר בידודו. השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות ס"מ לפחות בין השרוול ו 1

 בזמן בנייתם. הקבלן בלבד יהיה אחראי למקומם הנכון. 

  ס"מ מפני הרצפה  9שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים. שרוולים אנכיים יבלטו
 הגמורים. 

 ד רעש. שרוולים לצינורות העוברים גג יקבלו הגנה הרווח בין השרוול והצינור ימולא בחומר מבודד נג
 נוספת למניעת חדירת גשם לשרוול. 

  מעבר אטום של צינור דרך קיר מבטון יצוק יבוצע באמצעות צינור הזהה לצינור החודר, באורך
ס"מ מכל צד ומצויד באוגנים או רקורדים משני  13המתאים לעובי הקיר הגמור בתוספת בליטה של 

 ר הצינור וכן באוגן אמצעי שיעוגן בבטון בקוטר כפול מקוטר הצינור. צדדיו לחבו
 שיטות הרכבה: 

  .לכל צינור יש להתאים שיטת הרכבה שנקבעה בתקנים הדנים בו ו/או בהוראות היצרן 

  .הקבלן חייב לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית על ההוראות הכלליות במסמכים הנ"ל 
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  של יצרן הצנרת לשם בקורת הביצוע והדרכה. לכל הצנרת המותקנת הקבלן יזמין את שרותי השדה
 יש לבצע סימון לשם זיהוי. 

 גבהי הרכבה: 

 .בביצוע של צנרת תת קרקעית יסמן הקבלן את הרום המוחלט ו/או הרום היחסי של נקודת הקבע 

  ,קביעת הרום המוחלט תיעשה ע"י מודד מוסמך שהוזמן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא. כמו כן
 יספק הקבלן את רום פני הרצפה הגמורה בכל קומה /או בכל חצר בהם יותקנו קבועות תברואיות. 

  קבועות תברואיות שלא תורכבנה בגובה הנדרש תפורקנה ותורכבנה מחדש לאחר תיקון הרכבת
 הצנרת וזאת ע"י הקבלן על חשבונו הוא. 

 ביצוע ריתוכים: 

  הקבלן חייב להמציא תעודה ממוסד מוכר, המאשרת את יכולתו בביצוע עבודות ריתוך וזאת
דת רשאי המזמין לדרוש בדיקת רנטגן של בהתאם לסוגי הריתוך. במידת הצורך וללא הודעה נפר

 מהריתוכים ללא תשלום נוסף. 13%לפחות 
 

 אספקת מים קרים וחמים:  27.23

 צנרת לכבוי אש בתוך הבניין:  .א
בריתוך עם  3"-, מ2, עם חיבורי הברגה עד " 963ללא תפר לפי ת"י  43הצנרת תהיה מפלדה סקדיול 

 . בע עשיר אבץאלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, לרבות צביעה בצ

 צנרת אספקה מחוץ לבניין:  .ב
 + צביעה.  963ללא תפר לפי ת.י  43צינורות מגולבנים סקדיול   2צנרת המונחת מעל פני הקרקע עד "

    וחיצוני פלסטי מטיפוס "טריו"עם ציפוי פנימי מלט  933ומעלה: צינורות פלדה לפי ת"י  3"-קוטר מ

 צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע : .ג
ללא תפר עם הגנה אנטי קורוזיבית על ידי  43צינורות מגולבנים סקדיול  1 1/2ת בקוטר עד "צנורו

 תלת שכבתית. APCצביעה באפוקסי ועטיפת 
עם ציפוי פנימי מלט עם הגנה אנטי קורוזיבית על  933צינורות פלדה לפי ת"י  2לצנורות בקוטר עד "

 .תלת שכבתית APCידי צביעה באפוקסי ועטיפת 

 אספקה בפנים הבניין: צנרת  .ד
, עם חיבורי  963ללא תפר לפי ת"י  43תהיה מפלדה סקדיול הורטיקלית בתוך פירים וארונות צנרת 

 בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ. 3" -, מ2הברגה עד "

, ותבוצע לפי הנחיות המפקחלפי אישור סופי של המזמין ו PPRאו  SPתהיה:  מהשעון הקומתי צנרת 
 ותכנון מפורט של הספק ובאישורו.

 

 אביזרי צנרת:  27.25

 ברזים חוצצים:  .א
ברזים כדוריים "שגיב" מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון או ש"ע מאושר.  2עד קוטר "

 במקרים מיוחדים יאושרו מגופים. 

 תוצרת "רפאל".  T-4001תוצרת "הכוכב" או מגופים דגם   133ומעלה: ברזי פרפר דגם  3קוטר "

 שסתומים אל חוזרים:  .ב
ומעלה  3בלאס" או "איסקים" או ש"ע מאושר. בקוטר "-תוצרת "סוקלה 231מפליז, דגם  2עד קוטר "

לאס" או ש"ע ב-תוצרת "בראוקמן RV 283תוצרת "רפאל" או דגם   V-51מיציקה ברזל, דגם 
 מאושר. 

אין לבצע את  .המפקח שסתומים אוטומטים למיניהם אך ורק מתוצרת ברמ"ד שיוגשו לאישו .ג
 המערכת ללא אישור המפקח לסוגי האביזרים.

  

 מערכת נקזים ואוורור:  27.24

 כללית  .א

בד פוליאטילן בצפיפות גבוהה מל H.D.P.E -כל צנרת השופכין, הדלוחין, ניקוז אויר וכיו"ב, יבוצעו מ

 . HDPEבהדבקה או  PVC -צינורות ניקוז מזגנים שיהיו מ
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תהיה מפוליפרופילן עם קופסאות כפוף לאישור  הריצפותלחילופין מערכת הדלוחין והניקוז בתוך 
 . המפקחהמזמין ו

 מאספים ומחסומי רצפה:  .ב

  H.D.P.E -מאספים ומחסומי רצפה יהיו מ 
במסגרת מרובעת הכול עשוי מפליז, תוצרת מ.פ.ה או השבכות והמכסים העגולים יהיו בכל מקרה 

 . מפקחלדרישות ה שווה ערך מאושר, ומותאמים

 קטעי ביקורת:  .ג
 קטעי ביקורת חרושתיים יש להרכיב בקולטנים ובנקזים בהתאם לתוכניות. 

 קטעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים. 
 קטעי ביקורת יורכבו במקומות  שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל. 

את הזכות להוסיף פתחי  ושומר לעצמ המפקחחובה להתקין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות 
 בקורת לפי הצורך. 

להיות  המרחק בין פתחי הביקורת בצינור אנכי, לא יעלה לאמור בתקן כמו כן בכל שינוי כיוון חייב
 פתח ביקורת.

 

 (: H.D.P.Eמערכת שופכין ודלוחין מפוליאטילן )  27.26

 הנחיות כלליות  - 4489בהתאם לתקן ישראלי ת"י תבוצע 

 מובילית" או שווה ערך מאושר. –מערכת זו תבוצע מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה תוצרת "פלגל  .א

 ידם. -ושר עלשיא מבצעהעבודה תתבצע תחת הפיקוח הישיר של הספק ורק ע"י  .ב

בגמר העבודה יבדוק הספק את הביצוע ויתן אישור בכתב שהעבודה גמורה ובוצעה לשביעות רצוננו  .ג
 המלאה. 

שנים על החומר ועל העבודה, כולל: נזקים עקיפים  13הספק יתן למזמין כתב אחריות לתקופה של  .ד
וישירים, עלות החלפת המערכת דלוחין ושופכין על כל הקשור בה במידה והתבלה לפני תום עשר 

 השנים. 

נאי בל על הקבלן להמציא ההתחייבויות של כל הנ"ל לפני ביצוע העבודה, המצאת האישורים מהווה ת .ה
  יעבור לקבלת העבודה ולתחילת ביצועה. 

 צנרת דלוחין שופכין ואויר  .ו

 (  של "מובילית" או ש"ע עד לתא ביוב הקרוב ביותר. H.D.P.Eתהיה מפוליאטילן קשיח )
 יש להשתמש רק באשור המפקח.  °77.9-שינוי כיוון ב °49שינוי כיוון יש להשתמש אך ורק בזויות עד 

 H.D.P.E - -צנרת המורכבת מתחת לבנין )בגבולות קו הבניין( תהיה מ .ז
הרכבת הצנרת לפני יציקת הבטון תהיה באופן שימנע שינוי שיפוע ו/או פגיעה אחרת בעת היציקה. 

 לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים, כמתואר במפרט המיוחד. 
 הצנרת המורכבת בבטון. יש להקפיד על הוראות ההרכבה של היצרן בגין התפשטות

 חומר  .ח

המתאים  FE 50/2צינורות פוליאטילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאטילן בצפיפות גבוהה 
יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים לאתר הבנייה יחויב  1חלק  346לתקן הישראלי לפי מפמ"כ 

 . להוכיח שמפעלו הינו בעל רשיון ייצור מטעם חברת "פלגל" או ש"ע

 חיבורים .ט
שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן, אולם בבניית הרשת 

 ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות של חברת פל גל או ש"ע. 
 חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך.   - 
 חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי.   - 
 ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי. חיבור   - 
 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.   - 

 החיבור השכיח ברשת הצנרת מפוליאטילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים. 
השימוש בחבור מסוג אחר יהיה מותנה ע"י דרישות התקנה )חבור התפשטות, חבור ענפים באתר, 

 ומרים אחרים, חבור למכשירים וכו'(. מעבר לח
אופן החיבור בין צינורות פוליאטילן קשיח לצינורות מחומרים אחרים יעשה עפ"י הנחות חברת 

 "פלגל" או שווה ערך. 
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 התקנה  .י
 התקנת צנרת פוליאטילן קשיח תתאים לדרישות והנחיות חברת "פלגל" או שווה ערך. 

 ור ליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינש
 אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. 

 יש להבדיל בין שני אופני הנחה האפשריים: 
 הנחה גמישה. 
 הנחה קשיחה. 

 כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה של חברת "פלגל". 
התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של חברת "פלגל" במקומות בהם יש 

 למנוע התפשטות אש צריך להתקין מחסום אש. 
 מחוץ לבניין:  צנרת המונחת מחוץ לבניין, בקרקע, להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע,
 וע הנדרש. הצנרת תונח בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה וישרה בהתאם לשיפ

ס"מ  19הצינור יונח על מצע חול נקי )ללא אבנים, רגבי עפר קשים או חומרים אורגניים( בעובי 
 לפחות, מהודק היטב. 

 במקום בו אביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע על מנת להבטיח תמיכה מלאה לכל אורך הצינור. 
ס"מ כ"א, מהודק היטב   13אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי בחול נקי כנ"ל, בשכבות של 

 בעזרת כלי ידני. 
 מילוי זה יבוצע עד גובה גב הצינור. 

 חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. 
ס"מ  13ס"מ לפחות מעל גב הצינור, תבוצע בשכבות של  33שכבת המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עובייה 

 כ"א מהודקות בעזרת כלי ידני. 
בהמשך יש למלא את החפיר בחומר כיסוי ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגום בצינור. 

 63%הכיסוי יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג לפחות 

 (.Dאו  Bבדיקה  ASTM 1998מהצפיפות המרבית בהידוק מעבדתי )לפי 
ס"מ מעל גב הצינור ניתן להשתמש בהידוק מכני. לכיסוי החפיר ניתן להשתמש  93אחרי כיסוי של 
 בקרקע מקומית. 

מ'  3.7 -כאשר הצינור מונח במקום בו אין כל תנועת רכב ו 3.9הכיסוי המזערי מעל גב הצינור יהיה 
 כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת רכב קלה. 

ס"מ מסביב,  13ניתן להשיג כיסויים אלה, יש להגן על הצינור ע"י עטיפתו בבטון מזוין כאשר לא 
לפחות, אולם להנחה זו יש לקבל אישור. חבור צינור פוליאטילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה 
באופן המאפשר גמישות. מעבר צינור דרך דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה מחומר 

 י בהתאם להוראות. אלסטומר

 בניית רשת הצינורות  .יא
הרשת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים )ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים ע"ח היצרן 

 ביצוע הקטעים הטרומיים )הענפים( והרכבתם באתר תעשה 
 על סמך תכניות ביצוע מפורטות )איזומטריה( שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. 

 
 

 שרות שדה, אחריות  .יב
היצרן או נציג המוסמך יבטיח שרות שדה הכולל תכנון מפורט של קטעי הרשת הטרומיים  

(PREFABRICATION ,וייצורם, ייעוץ ופיקוח באתר הבניה להתקנת הקטעים הטרומיים וחיבורם )
ל ולקבל קווי הצנרת לפני כיסויים ובדיקת אטימות לפי הל"ת. הקבלן מחייב להשתמש בשירותים הנ"

 תעודת אחריות מיצרן או נציג המוסמך. 
 שנים.  13האחריות תחול על טיב החומר והעבודה למשך 

 תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאחר אישור סופי של שלמות המערכת.
 

 ביוב ותיעול:  27.27

 צינורות :  .א
 774פי.וי.סי קשיח עבה לפי ת"י -צינורות מ

 תאי בקרה:  .ב
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או במקרים מסוימים תאים מבטון מזוין יצוק באתר  997בטון טרום לפי ת"י תאי בקרה מחוליות 
 ותחתית מפלסטיק דגם מגנופלסט תוצרת "וולפמן".
 תחתיות השוחות עם המזלגונים יהיו מפוליאטילן.

 טון . 12.9באזורי החניה יש לבצע שוחות עם מכסים לעומס  .ג

 גבה ומכסים ממולאים בדוגמת הריצוף.באזורי שטחים מרוצפים יש לבצע שוחות עם צווארון מו .ד

התחברות מערכת הביוב של המגרש והניקוז למערכות עירוניות, יש לבצע בהתאם לדרישות עירייה  .ה
 ובתאום עם העירייה.

 

 קבועות תברואיות:  27.22

 חומרי הקבועות: .א
 :חומרי הקבועות יהיו כדלקמן

 ההנחיות לאינדיקציות בלבד, שינוי בסוג הכלים לא ישנה מחירים.
 :םבשירותיהרכבת שיש על ארונות מטבח ולכיורים 

 4-קנט עליון למניעת גלישת מים מ .ס"מ מתוך קטלוג אבן קיסר לבחירת המזמין 2שיש קיסר עובי 
 הרכבה שטוחה של כיור מטבח. צדדים.

 :בשירותים
. חרסהופר תוצרת  נ,נופר/מיני -חיזוק לקיר .התקנה תחתונה  .ס"מ 93כיור משולב בשיש בגובה 

 .התקנה תחתונה או כיור רחצה מסוג פלזמה עם ברז פרח
 :ברז  פרח לכיור משולב בשיש

 .חמת 332743אוורסט  פיה קבועה ארוכה
 :תלויה אסלה מבוגרים

 אסלה תלויה עם ניאגרה סמויה דגם "פלאסון" או "גבריט"
 :אסלה שירותי נכים

 דגם רגיל עם הגבהה מפלסטיק. תלויה
 :אסלה לילדים

 RONKIDSאסלת  תלויה
 :כיור מטבח

 "918התקנה שטוחה דגם "דלתא  חברת "חרסה"
 : ברז מטבח

 חמת 332798אוורסט  פרח
 :שירותי נכים כיור
 של חרסה 139 - 49ס"מ אלפא  73גובה 

 ם:ברז שירותי נכי
 חמת 331414מיקסמת  ידית מרפק/מנוף

 ה:מכסי קופסאות ביקורת1מחסומי רצפ
 מרובעים פליז

 
  :שרותים 215רצפה  מחסום

 לרבות סל נירוסטה
 :מ' 22./ראש מקלחת בגובה 

 חמת 333383מיקסמת   שירותי נכים

 מונה מים ראשי .ב
ומונה מים ראשי    4למגרש יהיה גמל מים מורכב משעון מים ראשי עבור כיבוי אש ומתיזים בקוטר "

 התכניות ולפי דרישות העירייה.                 .או שווה ערך מאושר  OCTAVIתוצרת 

 קומתייםמונים  .ג
ברזי ניתוק וצינור מקשר, כמו כן יהיה ברז ניתוק  2תבוצע הכנה למונה מים דירתי כולל  מפלסבכל 

 משותף לכל קומה . סוג הברזים, סוגי הכנות לקריאה מרוכזת וכו' בהתאם לדרישות העירייה.

 אשור סוג הקבועות  .ד
 . מהמפקחיהיה אחראי בלעדי לקבלת אישור סוג הקבועות הקבלן  
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 ייצור מים חמים 27.21

הדוודים והמערכת יהיו מתוצרת  טרמןסיפונית.ייצור מים חמים יהיה על ידי מערכת סולרית 
  פרת" או שווה ערך מאושר"

 כללי  .א
תכנית מפורטת של מערכת אנרגיה סולרית במעגל סגור המבוססת  המפקחעל הקבלן להגיש לאישור 

 .קומתיים הנימצאים בגגעל דוודים 
, מערכת קולטים, קונסטרוקציה לתמיכת הנ"ל, צנרת חיבור גג ב קומתייםהמערכת תכלול: דוודים 

 מבודדת, מערכת חשמל, וכל האביזרים הדרושים. 
 ידי מכון התקנים.כל המערכת תהיה  מתוצרת מוכרת ומאושרת על 

 כל התפוקות יהיו לפי התקנים המתאימים ובאישור מכון התקנים.
 הקבלן יתאם ויתכנן את מערך הקולטים על הגג. 

 הדוד .ב
שנים לפחות, ויכלול: מחליף חום  7 -ליטר מתוצרת מוכרת, עם אחריות ל 193הדוד יהיה בקיבולת של 

קווט בנפח לפי התכניות עם  2.9נט חשמלי מסוג מעטה כפול בשטח תקני, גיבוי מקומי ע"י אלמ
 תרמוסטט בתוך הדוד. 

גלאס", או אחר, -הדוד מבודד בפוליאוריטן או משי זכוכית, והדפנות הפנימיות מצופות ציפוי "טרמו
 ציפוי המבטיח הגנה בפני קורוזיה. 

 הקולט  .ג
 . 986יהיה מתוצרת "פרת" או שווה ערך והמבנה שלו יתאים לדרישות ת"י 

אטמ' ולחץ  9מ"מ, הקולט יאושר ע"י מכון התקנים, ללחץ עבודה  3ה תהיה מזכוכית בעובי השמש
אטמ'. חומרי הקונסטרוקציה, במגע עם מים, יהיו עמידים בפני קורוזיה )כגון: נחושת,  12בדיקה 

 פלדה מגובלנת וכל חומר אחר שקיבל אישור של מת"י(. 
ס"מ, ויהיה נתון בבית  9פחות, או משי זכוכית בעובי ס"מ ל 3הקולט יבודד ע"י פוליאוריטן בעובי 

 מ"ר.  2.3 -מפח מגולבן צבוע או מפיברגלס. שטח הקליטה יהיה, לא פחות מ

 צינורות  .ד
ללא תפר. במקרים מיוחדים יאושרו צינורות אחרים ,חיבורי הברגה,  43יהיו מגולבנים סקדיול

 אטומים, ויכללו.
 בידוד שיהיה אחת מהאלטרנטיבות הבאות:  

 ס"מ. 2בידוד וידופלקס של ענביד או שווה ערך בעובי 
 הבידוד יצופה ע"י פוליו אלומיניום עבה עם שכבה פנימית של ניר זפת או ציפוי פח. 

 קונסטרוקציה  .ה
ילים הקונסטרוקציה לתמיכת המערכת תהיה עשויה מפרופילים מקצועיים מרותכים וצבועים. הפרופ

 ינוקו בחול ויגולבנו אחרי היצור. לאחר מכן יצבעו בצבע עליון. 
 
 
 

 הרכבה  .ו
ביחס  °29 -תבוצע בצורה מקצועית ונאה, ולפי כל כללי המקצוע, הקולט יורכב בזווית לא פחות מ

 לאופק ובכיוון דרום, במדויק ככל האפשר. הקונסטרוקציה תעמוד על הגבהות מבטון לפי התוכנית.
הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת ליסוד שלה באמצעות פח פלדה )מרותך לרגל( במידות  כל רגל של
 . 12ודיבל פיליפס  133/133/4

 מקום היסודות של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י הקבלן, בהתאם לדגם הקולט. 

 בדיקה  .ז
 ע"י הקבלן.  986הבדיקה תיערך לפי ת"י 

 עקרון הפעולה: 
אל  טרמוסיפוניתאנרגית השמש ויסחררו את המים החמים קולטים מורכבים על הגג, יקלטו את 

 . קומתיים דוודים 
 . 986התפוקה של המערכת תהיה בהתאם לתוכניות, והבדיקה בהתאם לת"י 

 ציוד מכני  .ח
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שסתומים אל חוזרים מסוגסגת נחושת יהיו תוצרת "קים" או שווה ערך בדרגה מותאמת למים חמים 
 עם בוכנה או עם מדף. 

 חשמל ופקוד .ט
 בסעיף זה נכללים: 

, יכלול תרמוסטט שני ראשים או שני חיישנים המפקחתרמוסטט דיפרנציאלי מתוצרת מאושרת ע"י 
 והאינסטלציה החשמלית עבורם. 

ע"י כבלים תרמופלסטיים בתוך צינורות משוריינים   אינסטלציה חשמלית בין כל מרכיבי המערכת  

 . UVוחיבורים פלסטיים גמישים. הכל עמיד נגד קרינת 

 היקף העבודה  .י
 העבודה כוללת: 

 תכנון מפורט והגשה למכון התקנים.  -
 דוודים עם מחליפי חום, אלמנטים חשמליים ותרמוסטטים.   -
 קולטים.   -
 קונסטרוקציה לקולטים.   -
 .  ות ובידוד, אביזריםעבוד  -
 תרמוסטט דיפרנציאלי.   -
 מערכת תפקוד, והחשמל.   -
 הרכבת כל הנ"ל למערכת מושלמת, הפעלה, ויסות, כוון.   -
 שנים.  7 -אחריות ל  -
 קבלת אישור מכון התקנים.   -

 

 הערה כללית  .יא
 ם בדיוק למתכוון כאן. ידו אינו מותא-הקבלן רשאי להציע שינויים בתכנון, במידה והציוד המסופק על

 , ורק אישור זה יחייב. המפקחשינויים אלה יוגשו בצורת תוכניות מפורטות לאישור 
 אינסטלציה חשמלית בן כל מרכיבי המערכת תותקן ע"י הקבלן.  

 מבנה, וחברת החשמל. בהלוח יהיה במבנה אטום למים ולאבק, ויבנה בהתאם לדרישות החשמל 
והמעודכן והתקן הישראלי, כמו כן הקבלן אחראי לקבלת אישור בודק מוסמך משרדי -המפרט הבין

 למערכת החשמל.

 בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת  .יב
 . 1239על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקות של מתקני תברואה באמצעות מעבדה מוסמכת לפי ת.י. 

 

 ניקוז מי גשם 2/.27

 כללי .א
ות. בחלקה העליון של כל גשמה ובכל שינוי מ"מ( לפח 133) 4גשמות צינורות מי גשם יהיו בקוטר "

 מטר לפחות. 19כיוון יהיו פתח ומכסה בקרה. לגשמות גבוהות, יש לסדר פתחי ביקורת כל 
 . מערכת ניקוז מי הגשם בשטח יהיה עילי

פעם בלחץ המרבי שיכול להיווצר  1.9 -חיבורי קטעי צנרת ממנה עשויה הגשמה, חייב לעמוד ב
 בתחתית הגשמה.

י קליטות מי גשם יהיו תיקני עם ניקוז כפול תחתון ועליון דגם "דלמר" או שווה ערך, מותאם אביזר
 לשכבות איטום ומותקן בזמן היציקה.

 צינורות .ב
 הצינורות לניקוז מי גשם יהיו:

 או יציקת ברזלפלדה שחור עם מלט צמנט בפנים ס"מ = 33פחות מ םבהתקנה בעמודים שעובי

 .ס"מ או בשתרבה 33מותר בעמודים בעובי מינים  –(  HDPEפוליאטילן צפיפות גבוהה ) 
 

 הספקת מים  //.27

 לצריכה .א

 :ןלבנייהספקת המים 
ומקבל הזנה  3בחזית הבניין מתוכנן נישה עבור ארון שעון מים ראשי . שעון המים הוא בקוטר " -

 דיזנגוף. שברחובמרשת העירונית  4מצינור מתוכנן "
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 שעון מים הזה עוברים גם מים לצריכה וגם להידרנטים וגם למתיזים.דרך  -
ליפני המז"ח עם מגוף ואל חוזר . הצינור עובר לבניין  2עבור צריכה קיים התפלצות בקוטר " -

 בארון מים קומתי. הנמצאיםהקומתיים  המיםלשעוני 

 לכבוי אש .ב
כל אחד המיועדים  3קוטר "חיבורים עם צנרת ב 2משעון המים הראשי ואחרי המז"ח תוכננו 

 . להידרנטים ולמתיזים

 

 מתקני כיבוי אש :  0/.27

 כללי  -כיבוי אש  .א
יש לבצע את מערכות הכיבוי במבנה לפי הנחיות הבטיחות מעודכנות ביותר, לפי תקנים תקפים 

 ובאישור רשות הכבאים בין אם כל הנדרש מפורט ובין אם לאו. 

 ברזי כיבוי אש  .ב
 הבטיחות וכבוי אש. בהנחיותיותקנו קווי מים נפרדים לצורך כיבוי אש אשר יאפשרו ספיקות כנדרש 

 שסתום חד כיווני. מצוייד עם . הברז יהיה 4או " 3ברחבת כיבוי אש יותקנו ברזי הסנקה "
 יותקנו הידרנטים עם מעבר שטורץ המיועדות לברזי כיבוי אשר יסומנו בתוכניות הבטיחות.

 כל פירי הצנרת יאטמו קומתית באמצעות מחיצה עמידת אש לשעתיים, לפחות. 
 בתוך עמדות כיבוי אש יש להתקין את הציוד הבא : 

 עם חיבורי שטורץ.  2ברז כיבוי אש " ./

 גלגלון + מזנק עם חיבורי שטורץ.  .0

 מטר כל אחד, עם חיבורי השטורץ.  19ובאורך  2זרנוקי כיבוי בקוטר " 2 .3

 .2שימושי עם חיבור שטורץ "-רב 2בקוטר " מזנק כיבוי 1 .5

 ק"ג, או שווה ערך. 9מטפי כיבוי אבקה יבשה במשקל  2 .4
 כל ברזי הכיבוי בפרויקט יהיה מסוג פומס ובניו או שווה ערך מאושר.

כל הפריטים הנ"ל חייבים להיות בהתאם לדרישות התקנים הישראליים התקפים בנידון, ולהנחיות 
 ם יחול שינוי לא תינתן תוספת.הבטיחות וכיבוי אש, וא

 

 הידרנטים .ג
 .446עם חצי מצמדת )מחבר שטורץ( לפי ת"י  714יהיו זוויתיים, לפי ת"י 

 הברז יהיה מאושר ע"י שרותי הכבאות המקומיים והאזוריים. 
אביזרים מתוברגים יצוידו ברקורד לאחר האביזר בכיוון הזרימה ו/או בין האביזר למיכל, שסתום או 

 אליו הוא מחובר.מכשיר 
 כללית: כל אביזר יכלול )גם במחירו( רקורד או אוגן נגדי.

 

 

 בידוד צנרת:  3/.27
בדוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי "וידופלקס" תוצרת "ענביד". ההגנה על בידוד 

וחדרי מ"מ )מחוץ לבניין  3.9צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי בתוך הבניין או פח מגולבן בעובי 
 מכונות(. או לחלופין בפויל אלומיניום.

 

 הנחיות אקוסטיות  5/.27

 כללי .א
על הקבלן לבצע את המתקן גם בכפוף  תקנים תקפיםואקוסטיקה ההנחיות מבלי לגרוע מהאמור ב

   .לאמור להלן

 קולטנים וצנרת מים .ב

בכל צינורות הדלוחין והשופכין שעוברים בחדרי השירותים, וכן בכל הצינורות בהם יש  ./
שינוי כיוון, יש לעטוף את הצינור לכל אורכו, הן בקטע האופקי והן בקטע האנכי, בעטיפה 

 לפחות. לדוגמא: ½משתיקה, הכוללת ספוג ושכבת חיפוי כבדה בעובי "

"Soundmat PB" " מתוצרת"Soundcoat :'( 37-6423839)יבואן: "אינסופקו", טל 
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 ( 34-9392666טל':  או "אקוסטיפייפ" מתוצרת "פלציב" )יצרן "פלציב"
 (, או שווה ערך.33-6343723או "עוסמר" מתוצרת "מ.פ.ה." )יצרן "מ.פ.ה.", טל': 

מ"ק \ק"ג 73ס"מ ובמשקל מרחבי  2.9מעל העטיפה המשתיקה תהיה עטיפה של צמר סלעים בעובי 
 וסגירה בשתי שכבות של לוחות גבס.

  המימדים הנדרשים לעטיפה וסגירה של הצנרת: 

ס"מ לפחות. על הקבלן לוודא כי נותר די מקום לביצוע העטיפה הנדרשת עד   23x23 - 4קולטן "
 להלבשה של החלון.

ס"מ  2.9בכל שאר הצינורות, כאשר הזרימה אנכית, הקולטן ייעטף בצמר סלעים בעובי  .0
ק"ג/מ"ק, סביב הצמר תהיה עטיפה באמצעות שתי שכבות של לוחות  73ובמשקל מרחבי 

 יה ושירותים יש ליצור פינה להתקנת החרסינה.גבס. בחדרי אמבט

או חדרי מגורים וכן בכל    םבכל צינורות מי גשם שעוברים בקירות שפונים כלפי  חדרי .3
צינורות הדלוחין שקירות פנים, או כאלו שצמודים לחדרים בתוך הדירה, העטיפה תבוצע 

  בהתאם לפרטים מעלה.
מק המגרעת מאפשר זאת, ובתנאי שעובי לאחר מכן יש לבצע השלמת יציקה, במידה ועו

  ס"מ לפחות. 3הבטון בנקודה הדקה ביותר הוא 
 במידה ולא נותר עובי מספיק ליציקה, יש לבצע סגירה בשתי שכבות של לוחות גבס.

בחדירת צינורות דרך רצפות הקומות תותקן על גבי הצינור עטיפה באמצעות שרוול גמיש,  .5
, ולאחר מכן תבוצע השלמת יציקה של הרצפה עד כדוגמת "ארמפלקס", או שווה ערך

 הצינור העטוף.

 

 בדיקת התקנה מערכת תברואה:  4/.27

 כללי .א

בודקים את טיב המלאכה בהתקנת מתקני התברואה, בהתאם לדרישות התקנים שבסדרה זו,  ./
 ולפי כללי המקצוע. 

בודקים את המתקן בהתאם להסכם בין הצדדים, בדיקה מדגמית ובמספר בדיקות מוסכם  .0
 ומותאם לגודל המתקן ומורכבותו. 

 הקבלן או בא כוח, שהוסמך על ידם.והבדיקות ייערכו בנוכחות המפקח,  .3

מבצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה, במועדים ובשלבים הנאותים,  .5
המאפשרים את ביצוע הבדיקה )לפני כיסוי צנרת בקירות, או בחפירות, או לפני יציקות בטון 

 וכדומה(. 

   הצנרת או קטע ממנה העומדים להיבדק בבדיקת אטימות בלחץ, לא יכוסו, אלא לאחר שנבדקו  .4
 תאימים לדרישות תקן זה. ונמצאו מ

 בדיקת מערכות הספקת המים הקרים והחמים:  .ב

 בודקים את התקנת המערכות להספקת מים קרים וחמים לפי כל דרישות התקן.  ./

נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת בלחץ מים. לחץ  .0
צאו המערכות כשהן בשימוש, ובכל כפול לחץ העבודה, שבו יימ 1-1/2 -הבדיקה לא יפחת מ

 בר )ק"ג לסמ"ר(. 19 -מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ

הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא הופיעו בה סימני דליפה, לאחר הפעלת לחץ  .3
 שעות לפחות.  24הבדיקה 

 המים, המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה.  .5

 סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירונית. בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה  .4

 בדיקת מערכות הנקזים והאזור, המחסומים והמאספים:  .ג

קולטנים, צינורות אוויר, בודקים את ההתאמה של התקנת המערכת על כל רכיביה  ./
 מחסומים וכדומה( לכל דרישות התקן. 

 בר )ק"ג לסמ"ר(.  3.29בודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של  .0
 ים בכל גובה הבניין או שבודקים בדיקה חלקית כל קומה בנפרד. בודק

 חיטוי .ד
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תעבור חיטוי בהתאם לדרישות משרד הבריאות ללא תשלום   מיתקנים וכל צנרת המים, אביזרים, 
 נוסף.

  

 בדיקות לעבודות אינסטלציה סניטרית  6/.27
 ימדדו בנפרדבצוע הבדיקות וקבלת האישורים כמפורט להלן יחשבו ככלולים במחיר ולא 

 כללי .א
 על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והתקנות הדרושות למתקן בין אם צוינו במפורש ובין אם לאו.

 בדיקות מעבדה מוכרת )טכניון, מכון התקנים, איזוטופ וכו'( לכל המערכות . -
 אטמ' אם לא צויין אחרת ( כולל צילומי רנטגן לעבודות ריתוך. 19בדיקות לחץ לצנרת מים ) -
בדיקות אטימות מערכת הביוב , דלוחין, שופכין וניקוז מי גשם וניקוז מערכת מיזוג אוויר כולל צילומי  -

 רנטגן לצינורות ביוב וניקוז חוץ.
 אישור בודק מוסמך לכל מערכות החשמל.  -
 אישור פיקוח השדה של יצרני כל סוגי הצנרת.  -

 ור המפקח (.בדיקת שיפועי שופכין דלוחין, ניקוז וביוב ) איש -
 בדיקת חיזוקי צנרת בעיקר בין קירות הגבס ) אישור המפקח (. -
 בדיקת ביצוע סיפונים לכל מתקן המחובר לביוב, לרבות ניקוזי מיזוג אוויר )אישור המפקח) -
 בדיקת עובי בידוד לצנרת מים חמים )אישור מפקח(. -
שמל יבדק בתום על ידי בודק מוסמך עבודות חשמל הרי שמתקן הח 37בניגוד לאמור במפרט הכללי  -

 שיאושר על ידי המפקח. עלות הבדיקה והאישור על חשבון הקבלן ללא תשלום נפרד.

 חיטוי .ב
באחריות הקבלן להציג בעת קבלת המתקן אישור מעבדה מוסמכת לבצוע חיטוי תקני של מערכת המים 

 ע"י חברה מוסמכת.

 בקרה .ג
ידי נציג מוסמך של חברות הבקרה כולל אביזרי -הבקרה עלאישור ביצוע סימולציה ובדיקת כל מערכת 

 בקרה כגון "ברמד" .
 

 צבע 7/.27

  –כללי  .א
כל קווי צינורות הפלדה לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. את הצביעה של הצנרת יש לבצע 

 לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת, סיד ושמן.

 צינורות פלדה מגולבנים יצבעו כדלקמן: .ב

 מיקרון. ZN 43שכבה אחת יסוד אוניסיל  ./

 מיקרון. 39שכבה אחת צבע לכה סינטטית  .0

 שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות ולתקן מיד לאחר הריתוכים את המקומות .ג
 הדורשים תיקון.

 גוון הצבע של השכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה הבאה: .ד

 כחול ילים:צינורות מים קרים רג 

 אדום צינורות מים לכיבוי אש: .ה

 לבן צינורות מי שפכים: .ו

 ו/או כל צבע אחר כפי שיקבע בתיאום עם המפקח. .ז

 

 אופני מדידה מיוחדים: 2/.27

כולל כלים סניטרים  מתקן הצברואהביצוע כל  י היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים מחיר
ואת כל הדרוש, צינורות, בידוד , תליות, תמיכות, אמצעי עזר אחרים, מגופים, שסתומים, כל האביזרים, 

וכו', כל ההתחברויות מים, ביוב ותיעול למערכות העירוניות כל מערכות החשמל הדרושות, קבלת  ציוד, 
ותיק מתקן וכל הדרוש לפעולה תקינה של  AS-MADEאישור מכון התקנים, וכל הרשויות, הכנת תכניות 

 כל מערכות האינסטלציה בפרויקט. 
 

 מתקני חשמל 22פרק 



 

 

123 

 

 

 העבודה רתיאו /22.2
 

 כוללת גם את כל המפורט להלן:פרק זה העבודה 
 

 אינסטלציה חשמלית למאור וכח. /./22.2

 חשמל. ותלוח 0./22.2

 גופי תאורה. 3./22.2

 הארקות והגנות. 5./22.2

 הגנות ברקים. 4./22.2

 .ביצוע מערכת כריזה 6./22.2

 וכיבוי בלוחות ראשיים. גילוי אשביצוע מערכת  7./22.2

משרד בזק, מכבי אש, העברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות חברת החשמל,  2./22.2
 האנרגיה, מכון התקנים וכו' לכל העבודה שבמסגרת מכרז/חוזה זה.

 

 לוחות חשמל 22.20
 

 כללי /.22.20

 .ןפרק זה מהווה מפרט טכני ואפיון לאספקת והתקנת לוחות החשמל בבני .1

אחוז  33עם רזרבה של לפחות  תאים בכמות מספקת למילוי כל הדרישות שבתוכניות לויכל ותהלוח .2
 מעל המצוין בתוכניות גם כמקום שמור.

 

 דרישות מהיצרן 22.20.0

על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי. על  .1
חודשים לפני מועד  9 -דם יותר מ היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של המחלקה הנ"ל שלא מוק

 (.1416 -)ת"י  1679משנת  C.E.I  93436-1פתיחת המכרז. בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן 

 . 6331ISOיצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של 

הלוח ייבנה בשיטת ייצור סטנדרטית, זאת אומרת שליצרן יש ספרות בה מגודרת השיטה בה הוא  .2
ת פרטים ומידות סטנדרטיים. שיטת חיבור פסי הצבירה של האביזר, שיטת מייצר את הלוחות, לרבו

התקנה מכנית של האביזר, סידור האביזרים בתוך הפנלים הסטנדרטיים בהתאם לגודל הפיזי והזרם 
 הנומינלי שלהם, שיטת הרחבת הלוח בעתיד.

זהים ומדויקים לכל על היצרן להגיש למפקח לפני היצור, תכניות ייצור מפורטות הכוללות פרטים מ .3
. התכניות יוגשו במפרט סטנדרטי לפי 1:13 -האביזרים. התכניות תהיינה בקנה מידה שאינו קטן מ 

. IECאו  VDEהגדלים המוגדרים בתקן הישראלי. שיטת הסימון בתכניות תהיה לפי תקן ישראלי או 
לוח ללא דלתות.  התכניות יכללו מראה פני לוח עם דלתות סגורות, ובתכנית נפרדת מראה פני

התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה הכוללת שם היצרן, הדגם ונתונים טכניים נוספים הדרושים 
 להגדרה מלאה של אביזר.

. על התוכניות 671לפי תקן ישראלי  -33IP -בתוכניות תוגדר רמת האטימות של הלוח שלא תפחת מ .4
 לכלול מפרט הצביעה של הלוח כולל הגוון המוצע.

ניות פיקוד חייבת להיות שיטת סימון מפורטת המגדירה את כל נקודות החיבור וממספרת אותו, בתוכ .9
 או כל שיטה אחרת קריאה ומובנת, באישור המפקח.

על היצרן לבדוק המבנה ולוודא שמידות הלוח מתאימות למיקום במבנה ולהתאים חלקי הלוח כך  .9
 שיהיה ניתן להכניסם למקומם במבנה.

טבלאות,  -קריטריונים  2-והמרחקים בין המבודדים יקבעו על ידי היצרן בהתאם ל חתך פסי הצבירה .8
חתכי פס צבירה וסידורים במרחב כפונקציה לזרם עבודה וטמפרטורת סביבה. הטבלאות יהיו של 

. טבלאות או חישוב 43981היצרן המקורי המספק את ההיתר ליצרן הישראלי או לפי תקן דין 
המחזיקים את הפסים כפונקציה של זרם קצר, יהיו מתאימות לציוד המרחקים בין המבודדים 
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שהיצרן משתמש בו. יש להגיש חישובי עמידות של הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר המוגדרים בחוזה. 
 פסי צבירה לזרמים קטנים יותקנו על מחזקים שעוטפים אותם.

" LUGSTROPויהיו כדוגמת " כל המבדדים ופסי הצבירה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי .7

 ", או "סימנס" או ש"ע מאושר.ABBאו "מולר" או "

 

 יטת הייצורש 22.20.3

הלוחות יבנו בשיטת מודולרית כולל אביזרי הרכבה מודולרים המאפשרים הוספת ציוד נוסף ללא  .1
 קושי. התאים יהיו פרופילים פנימיים עם חורים המתאימים לבניה מודולרית.

יהיו באמצעות מחברים אורגינליים או על ידי ברגים, על פי תכנון סטנדרטי הסתעפויות מפסי צבירה  .2
 הקיים אצל היצרן, וספק פסי הצבירה.

על יצרן הלוחות להכין הכנות מתאימות לחיבור כל כבלי היציאה והכניסה לפי המפורט בתכניות  .3

סי צבירה. כמו כן , או פILSCO)כמות, סוג וחתך הכבלים( כדוגמת פסי צבירה או מהדקים מיוחדים 
יכין יצרן הלוח הכנות מתאימות לכניסת הכבלים למעלה או מלמטה בהתאם למקרה )כגון נפח 

 היצרן יציג זאת בתוכניות שיגיש לאישור. -לכניסת הכבלים, פסי חיזוק מתאימים וכד'( 

 לא יהיה מצב שלצורך פתיחת פנל או דלת יהיה צורך לפרק ידית של מפסק או אביזר גמר. .4

וחות יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין עצמם וכן אל גוף הלוח. ליצרן יהיו טבלאות או לל .9
 רשימות כיצד לבצע חיזוקים אלו, בהתחשב בזרמי הקצר המוגדים בתוכניות.

אלמנטים המורכבים בלוחות יחוזקו כך שניתן יהיה לפרקם או להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים  .9
 ים מצד אחורי.או אמצעי חיזוק אחר

 ס"מ. 93יש לבנות הלוחות כך שמרחק החלקים החיים מהחזית לא יעלה על  .8

 הלוחות יסופקו עם טבעות הרמה המתברגות ועם תחתית מתאימה לשינוע. .7

 2מ' לכל היותר ) 1.2מ"מ להעמדה על הרצפה בחלקים שאורכם  2הלוחות יבנו מפח דקופירט בעובי  .6
עם בריח עליון  לכל הסגרים יותקנו ידיות קבועות מצופות ניקל תאים בכל פעם(, עם דלתות מלפנים

 .13UNP. בבסיס הלוח תותקן מסגרת מפרופיל מקצועי ותחתון

לוח ותעלת אוורור בחלקו העליון, הלוח יבנה לטמפ' היותקנו בתחתית  במידה ויידרשו חריצי אוורור .13

 צלסיוס. -  9+ עד    93סביבה של 

 .IP 94 -ואמצעי אטימה ל החריצים יכוסו בפילטרים

פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית, בלתי צבועה, הפסים הראשיים וגם בהסתעפויות למפסקי  .11
הזרם יבודדו לכל אורכם בשרוולים פלסטיים המתכווצים בחום. יש לסדר את פסי הצבירה באופן 

וכן יש לזהות את  צבת -שניתן יהיה למדוד את הזרם בפאזות השונות בכל הפסים ע"י אמפרמטר 
 הפסים.

הלוחות ופסי הצבירה יחושבו לזרם קצר סימטרי כמפורט בתוכניות. יש להגיש חישובי עמידות של  .12

",  או ABB, או "  ”MG“ הלוח בכוחות אלקטרו דינמיים וטרמיים של הקצר הצפוי, ערוכים לפי
 ".קלוקנר מילר"

מ"מ מחוברים ע"י  3ר מפסים בעובי בחזית הלוחות תבוצע דיאגרמת מימיק בצבע אדום או שחו .13
 ברגים. הפסים יהיו מאלומיניום אנודייז בצבע שחור.

 הלוח יצויד במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית. .14

כל מגעי העזר יש להוציא לסרגל מהדקים, לחיווט הפקוד יהיו שרוולים ממוספרים בכל קצותיו,  .19
 מהדקי הפקוד ירוכזו לפי הכבלים המתחברים ללוחות.

 כניסות ויציאות לכבלים יש לתאם באתר לפני הביצוע עם המתקן הפנימי. .19

 צבע הלוחות יהיה סופי בפנים ובחוץ בצביעה אלקטרוסטטית. .18

תכנית מראה הלוחות, תכניות עקרוניות, תכניות פקוד עם מספור  המפקחהקבלן יגיש לאישור  .17
מהדקים שונים, רשימת ציוד  מוליכים, מספור מגעים, זיהוי מקום במגעים וכד'. תכניות סרגלי

במגעים וכד'. תכניות סרגלי מהדקים שונים, רשימת ציוד שמותקן בלוחות עם ציון מספר יצרן 
 קטלוגי של כל פריט ופריט בלוחות וכן קטלוגים של הציוד המוצע.

 ידיות של מ"ז שיבלטו על חזית הלוח יחוברו באמצעות מצמדים. .16

 מ' לפחות. 2.23הכנסתו למבנה, גובה הלוח  יש לייצר את הלוח במספר חלקים לשם .23
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לחיבור  ILSCOלמפסיקי זרם יותקנו לשוניות פסים לשם חיבור כבלים וכן יותקנו מחברים מסוג  .21
 ללא נעלי כבל.

כל מכשירי המדידה יותקנו על פנל בחלקו העליון של הלוח, כאשר פנל זה יפתח בצורת דלת בנפרד  .22
 משאר הלוח.

כך שבשום פנים ואופן לא  -ולט ומעלה המורכב על הדלת, יוגן בפני מגע מקרי ו 93ציוד נושא מתח של  .23
 יהיה ניתן להשחיל אצבע לכל חלק נושא מתח.

בצורה שתמנע מ"מ עובי לפחות  2עם מחיצות פח מלאות הלוח יבנה מתאים נפרדים ומבודדים  .24
יד על כך שרכיבי העברת קצר, שריפה ו/או כל תקלה אחרת מתא אחד למשנהו. כמו כן, יש להקפ

הציוד ימוקמו בתאים כך שהפגיעה באחד מהם לא תשתק יותר ממקור הזנה אחד, אשר אליו שייך 
 תותקנה בין כל תא ותא ללא יוצא מן הכלל.הרכיב הנפגע. מחיצות ההפרדה 

תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי צבירה ואביזרי כח להגנה בפני  .29
 מלאות בין סוגי מתחים שונים.פח יפה וכו'. וכן תהיינה מחיצות קשתות שר

יוכנסו התכניות השייכות  בתא הכניסה ללוח על גבי הצד הפנימי של הלוח יורכב נרתיק קשיח שבו .29
 ללוח.

 על גבי דלת תא זה יהיה שלט "מאחורי דלת זו ישנו נרתיק עם תכניות".
 

 התאמה לתנאים 22.20.5

 הלוח יתאים לתנאים כדלקמן:

 וולט. 433מתח  .1

 בתוכניות. פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט .2

כאשר חתך פס האפס יהיה זהה לחתך פס  מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצוין בתכניות. .3
 הפאזות.

 .-  93  + 9טמפרטורת הסביבה:  .4

 .73%לחות יחסית: עד  .9

 +. )הטמפ' החזויה בחלל הפנימי של הלוח(. C  93אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  .9
 

 ציוד 22.20.4

כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת כמוגדר בתכניות ובכתב הכמויות ובכל מקרה כל אביזר שינתן בלוח חייב 
 .VDE ,C.E.I ,ULלהיות בעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

וולט  293יוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח וולט לפחות וצ 933הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 
יהיה להוכיח זאת במסמכים של  ןיתאים לעבודה במתחים אלו ועל היצר  DC ציוד המיועד ללוחות לפחות.

 ספק הציוד.
 

 מהדקים 22.20.6

 כל החיבורים בין כבלי/גידי פיקוד לבין הציוד יבוצעו דרך מהדקים. .1

כל אחד בנפרד )ללא צורך בפירוק מהדקים המהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפרוק  .2

החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, כסף או  תוצרת "ווידמילר". SAKדוגמת  סמוכים(,
 אבץ )ולא על ידי בורג( כדי לשמור על הגיד.

 המהדקים יהיו עם סימניות אורגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר המהדק. .3

 ממ"ר לפחות. 4גידים המהדקים יתאימו לחיווט  .4

 מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או פתיחתם. .9

 המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אליהם. .9

 

 

 גידים 22.20.7

ימונים סכל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על זיהויים )בנוסף ל .1
 בקצותיהם(.
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 .C  139יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורה של הגידים  .2

 ממ"ר. 1.9שטח החתך המינימלי יהיה  .3

 במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן. .4

החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי  .9
 מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים.לחיצה, נעלי כבל(, אשר יורכבו על ידי 

 

 שילוט וסימון 22.20.2

 כלול במחיר הלוחות:

שלטי סימון יהיו כתובים בשפה העברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ' בקליט ובצבעים שיסוכמו עם  .1
 המפקח.

 שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים ולא ע"י הדבקה. .2

סימון נפרד מסנדביץ', כולל תפקוד האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם כל אביזר בלוח יזוהה על ידי שלט  .3
 לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וכן לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי לדרוש שלטים נוספים בכל כמות  .4
 חת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט זה ולהבט

קצותיהם בטבעת פלסטית המולבשת ומהודקת על המוליך עם  2 -קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו ב  .9
 מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה המסומן בתכניות החיבורים.

סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא יתאים למסומן בתכניות  .9
 חיבורים.ה

 מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות. .8

התרשים יבוצע  בחזית הלוח יותקן תרשים סינופטי אשר יראה זרימת האנרגיה דרך קווי הכח הראשיים. .7
 ס"מ. 3ע"י פסי אלומיניום צבועים בעובי 

מצב  ( יסומן על ידי מראהוכו' מצב  המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטור, עוקף .6
 עפ"י סעיף מיוחד בכתב הכמויות.אלקטרומגנטיים, עבור מראי המצב ישולם בנפרד 

 
 
 

 

 גילוי וכיבוי אש בלוחות 22.20.1

 תותקן מערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית )ע"י קבלן גילוי אש(. ותבלוח
הפתחים אשר על היצרן להכין פתחים מתאימים להתקנת ציוד הגילוי ואביזרי הכיבוי וכן פלטות פח לסגירת 

 מורכבות ומתפרקות מבחוץ )עם צירים( וכמו כן לתאם עבודתו זו עם המבצע.
 

 תכניות וביצוע הלוחות 2/.22.20

התכניות של לוחות החשמל הראשיים ושאר לוחות החשמל הינן מדריכות ומנחות בלבד, אך ההגדרות  .1
. הלוחות יתוכננו והתיאורים שבהן מהווים השלמה למפרט זה והם מחייבים כאילו נרשמו במפרט עצמו

 קווי להזרמת האנרגיה שבתכנית הנ"ל. -ויבנו בהתאם לתרשים חד 

 על היצרן להכין ולמסור למפקח לאישור את המסמכים המפורטים להלן: .2

 תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה על כל מכשירי המיתוג והמדידה. -

אפשרי של הזנות ומצב  תכנית רעיונית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל מצב -
 מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד.

, חתכים בתאים הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט על חזית הלוח בנישל מ מפורטשרטוט  -
 שונים עפ"י דרישת המפקח.

 הסבר טכני מפורט של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה. -

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח. -

תכניות מפורטות לייצור הלוחות והמערכות השונות המורכבות בהם. לתכניות אלו יצרף על היצרן להכין  .3
היצרן הסברים בכתב ומסמכים אחרים הדרושים להבנתן ולהגדרתן החד משמעית. על היצרן להגיש 
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לבדיקה ואישור את התכניות והמסמכים הנ"ל במועד שנקבע בלוח הזמנים לביצוע. המפקח יהיה  מפקחל
ות על ביצוע שינויים, תיקונים ותוספות בתכניות הנ"ל ובמידה ולא יתבססו על דרישות מפרט רשאי להור

 זה יהיה היצרן חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף.

כל התכניות והמסמכים הנזכרים בסעיף זה או המשתמעים ממנו לאחר שיאושרו על ידי המפקח, יהוו  .4
 חלק בלתי נפרד של מפרט זה.

מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכניות ע"י המפקח לא יפטור את היצרן  היצרן ישא באחריות .9
מאחריותו לשגיאות ו/או ליקויים אחרים העלולים להתגלות מאוחר יותר. כל נזק הכרוך בליקויי 

התכנון ו/או הנובע מהם ומונע הפעלת הלוחות בהתאם לתנאים ודרישות של מסמך זה יתוקן על ידי 
 .היצרן ועל חשבונו

הלוחות יבוצעו בהתאם לתכניות המאושרות הנ"ל ועל כל שינוי מהתכניות המאושרות יש לקבל מראש  .9
 .מפקחאישור בכתב מאת ה

על היצרן לקחת בחשבון שעבודת ההתקנה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע וכי המפקח יהיה רשאי  .8
ולא יזכה את היצרן בתוספת לקבוע סדר קדימויות בכל שלב ושלב. הביצוע בשלבים ולפי קדימויות 

 תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

 

 היקף העבודה לביצוע לוחות החשמל //.22.20

מבחני קבלה סופיים: מבחני הקבלה במפעל אינם סופיים ואינם מחייבים את המפקח, המפקח רשאי  .1
במפעל לא  לדרוש התאמת הלוח למפרט זה ובכלל זה ביצוע עבודות ושינויים הדרושים לכך גם אם

נדרש הדבר, והיצרן יהיה חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף. מבחני הקבלה הסופיים יכללו בדיקת 
ם, ל"מפרט הכללי" ולדרישות מפרט זה ויתר יהתאמת הלוחות לתקנים הישראלים, הבינלאומי

 המסמכים והתכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה.

ת הלוחות ומערכותיהם. בקורס יודרכו המפעילים בתפעול ובאיתור הדרכה: היצרן יעביר קורס להכר .2
תקלות לצורך הבנה מלאה של פעולות הציוד ולצורך אחזקה נוספת. הקורס יערך במפעל היצרן ובאתר 

 במשך יומיים להכרת הלוחות.

אחריות: היצרן יהיה אחראי אחריות מלאה לפעולתם התקינה של הלוחות ולכל פריטי הציוד, החומרים  .3
 חודש מיום המסירה הסופית של העבודה כולה. 24והעבודות שסופקו על ידו. אחריות זו תימשך 

 - בתוך תקופת האחריות יהיה היצרן חייב להופיע באתר מיידית, לצורך תיקון התקלה, ולא יאוחר מ
 שעות מקבלת הודעה טלפונית מבא כוחו של המזמין )נציג האתר שבה מותקנים הלוחות(. 24

כמו כן, יהיה היצרן חייב להמשיך במתן שירותי אחזקה ותיקונים לפי התנאים המפורטים לעיל, גם 
לאחר תקופת האחריות, אך הגשת שרותים תבוצע תמורת תשלום ששיעורו יסוכם בין המזמין והיצרן 

 פרד.בנ
 

 נורותיהתקנת צ 22.23

הצינורות בין לוח החשמל לבין תיבות המעבר והסתעפות ובין תיבות המעבר והסתעפות עצמן יהיו שלמים 
ללא כל מחבר, ויהיו מסוג פ"נ בלבד בהתקנה סמויה, ומסוג "כ" בהתקנה גלויה, חל איסור מוחלט להשתמש 

 בצינורות שרשוריים.
שאינם בתקרה אקוסטית ו/או כפולה תבוצע לפני היציקה לפי הוראות נורות הסמויים יהעבודה בהתקנת הצ

נורות העוברים ברצפה יוגנו מיד עם הנחתם בשכבת בטון של יהמפקח והנחתם תעשה מתחת לרשת הזיון. צ
נורות טלפון וכו', על הקבלן להכניס חוטי ינורות ללא מוליכים כגון: שמורים, ציס"מ לכל אורכם בכל הצ 9

נורות המיועדים לכניסת כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט ימ"מ. בצ 9-לון שקוטרם לא יפחת ממשיכה מניי
 מ"מ. 7משיכה מניילון 

במקרה של צנרת בתקרה אקוסטית אין להניח את הצנרת בתוך התקרה, אלא יש לחזקה לתקרת הבניין ע"י 
 ת התקרה לאחר בניית התקרה האקוסטית.יתפסנים ו/או לחזקה לקונסטרוקצי

נורות פלסטיק "בלתי דליקים" )צבע כחול או ינורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בציבכל מקרה שהצ
 ירוק(.

 נורות כל עוד:יאין להשחיל מוליכים וכבלים בצ

 תוכניות יצרן הלוחות לא אושרו לביצוע.  /.22.23

 לא נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו.  22.23.0
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 תיבות מעבר, הסתעפות והתקנה 22.25

 באותו אולם או פרוזדור.  -כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלומר 
תותקנה בגובה אחיד, אלא אם צוין במפורש אחרת. במקרה של ריכוז מספר תיבות זו ליד זו תותקנה 

ן ימנע מהתקנת התיבות במקומות בהם גמר הבנייהתיבות בצורה מסודרת בהתאם להוראות המפקח. יש לה
נה התיבות יא טיח. אולם אם הקבלן ימצא לנכון למרות זאת להתקין התיבות במקומות הנ"ל, תכוסיהיה לל

 ס"מ לתיבות עגולות  13/13מ"מ עובי, צבועים בצבע הקיר, במידות  1.9במכסים מפח "דקופירט" 
התקנה של תיבות גדולות מאשר  ס"מ מרובעות. לא תותר 13/13ס"מ לתיבות  12/12 -מ"מ ו 83בקוטר 
ס"מ במקומות הנ"ל. עבור המכסים לא תשולם כל תוספת. תיבות התקנה לבתי תקע, מפסיקים וכו'  13/13

 תצוידנה בסידורי הברגה באופן שהאביזר עצמו יחוזק ישירות ע"י ברגים.
הקיר ע"י מותר להשתמש בתיבות התקנה קוניות עם חריצים בדפנות אשר תמנענה הוצאת האביזר מ

משיכה. במקרה ומכל סיבה שהיא לא הותקנו תיבות התקנה לנ"ל, אזי כל אביזר ישא מסגרת מתכת אשר 
 תחוזק לקיר עם ברגים.

כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו/או בחלל תקרות אקוסטיות יהיו מסוג קשיחות כבות 

או "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות מסוג  לפחות, כדוגמת "לגרנד" או "גוויס" 99IPמאליהן, ואטומות
 מרירון כלל.

והסתעפות יהיה שלט סנדביץ שיורה את מספר המעגל  אם לא צוין במפורש אחרת, אזי ליד כל תיבת מעבר 
 בצורה:

 
 ._____________מלוח מס'  __________מעגל מס' 

 

 פאזיים לשירות-מפסיקים למאור, לחצנים ובתי תקע חד 22.24

 האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה תה"ט, אלא אם צוין במפורש אחרת.  כל
האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות ועם מסגרת מתכתית מגולבנת, מתאימים 

וולט, בתי התקע יהיו תלת קוטביים עם בסיס בקליט ומסגרת מתכתית מגולבנת,  223א' ולמתח  13לזרם 
 וולט. 223 -לא' ו 19 -מותאמים ל

בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי התקע נמצאים במקום אחד, יש להשתמש במכסה עליון משותף )התקנה 
 ב"הרכבים"(, אלא אם מצוין במפורש אחרת. עבור אלמנטים מסוג "הרכבים" לא תשולם כל תוספת.

 אין להשתמש במכסה משותף כמפורט לעיל כשבתיבות מעגלים שונים.
 

 יזריםשילוט וסימון אב 22.26
סימון האביזרים כולל סימון של מ"ז, לחצן בית תקע וכו', במספר המעגל שלו בלוח. הסימון יהיה ע"י 

מ"מ וריסוס בספריי מיוחד לאחר מכן או ע"י מכשיר ברדר.  9מבדקות לטרסט בעלות אותיות בגובה 
ים לאביזר, יסומנו ע"י לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים, יותקנו שלטי סנדוויץ חרוט. החוטים המתחבר

 שרוולים ממוספרים לפני החיבור לאביזר. 
 אביזרים בחשמל חיוני יסומנו באדום רקע שקוף.

 אביזרים בחשמל בלתי חיוני יסומנו בשחור, רקע שקוף.

 , יסומנו בצהוב, רקע שקוף.V110אביזרים בחשמל 

 , יסומנו בכחול, רקע שקוף.UPSאביזרים בחשמל 
 

 אדום. -חיוני ראשי, בהתאם למתח המזין:צבע שלוט מפ"ז 
 שחור. -ב. חיוני   

    V110- .צהוב 

    UPS- .כחול 

 

 כבלים 22.27

מ',  1כל הכבלים שבמסגרת מכרז/חוזה זה יהיו מנחושת בעלי חתך עגול, מסוג חסיני אש עם הטבעה כל 
 וישאו תו תקן ישראלי. 
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מגולבנים בגלבון חם או מצופי  חשמל( יהיו כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית )להוציא לוחות 22.22
 קדמיום.

 

בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת יעילותו.כל הליקויים שיתגלו  22.21
המלאה של המפקח. לפי דרישת המפקח יבצע  תוך כדי בדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן, לשביעות רצונו

ספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כל שהם, הקבלן לא יהא זכאי הקבלן הפעלות נסיוניות נו
 לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת בגין כך.

 

באם בבדיקה חוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקונים אשר נרשמו בבדיקה קודמת, יחויב הקבלן בכל  22.2/2
בוצעו(, וסכום זה ירד הוצאות הבדיקה החוזרת )אף אם ימצאו הערות תיקון חדשות וחוזרות שלא 

 מחשבונו עבור העבודה שביצע.

 

בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן, הקבלן יהיה חייב להוציא מכתב בו יצוין שגמר המתקן, בדק אותו,  //22.2
הגיש תוכניות לפי ביצוע, העביר בקורת ח"ח, ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן לבדיקת גמר עבודה. המכתב 

זרת יציין הקבלן במכתבו את ההערות מהבדיקה הקודמת ואם ביצע את יופנה למפקח. לקראת בדיקה חו
 התיקונים בהתאם.

 

לאחר חיבור החשמל לבנין יבדוק הקבלן את סדר הפאזות באמצעות מכשיר המיועד לכך בכל נקודות  22.2/0
פאזות ויתקן את סדר הפאזות במידת הצורך. כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים -הכח התלת
ורי החשמל. במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנם חיבורים נוספים על בכל חיב

 הקבלן לוודא חיזוק החיבורים הנוספים שבתיבה ולחזקם במידה ואינם מחוזקים.

 

 אופני מדידה 22.2/3

בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: פסיפים/שרוולים לפני יציקת  /.2/.22
 הכמויות.-ר עבורם לא תשולם שום תוספת כספית, מעבר לנמדד בכתבוחיזוקי צנרת, אש

כמו כן יכללו המחירים עבודות עפר, החומרים הדרושים וכל יתר העבודות בהתאם להוראות  2.0/.22
הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני, אשר אין להם ביטוי בסעיפים נפרדים 

-המתקן, אך לא מצוינים במפורש בכתבהכמויות, ואשר דרושים להשלמת העבודות ו-בכתב
 הכמויות בסעיפים נפרדים.

קווי הזנה וזרם חלש ימדדו )אלא אם צוין במפורש אחרת(, לפי המרכיבים מהם הם מורכבים.  2.3/.22
רק מתקני המאור ובתי התקע החד פאזיים למכשירים ימדדו לפי שיטת הנקודות המתוארת 

 להלן.

לת כמויות אשר בה מצוין לגבי כל מעגל ומעגל ולפי בהגשת החשבון, על הקבלן יהיה לערוך טב 2.5/.22
מספר נקודות במידה או לוח מוצא המעגל, כמות של: צנרת, מוליכים, כבלים, אביזרים 

 לפי נקודותושיטת המדידה היא 

כן תפורט כמות: צנרת ההזנה, צנרת זרם חלש, ומוליכים ואביזרים לנ"ל. במידה וטבלת  2.4/.22
תשקף נכונה את הכמות הנמדדת למעשה, על הקבלן יהיה הכמויות בכל סעיף שהוא לא 

לערוך מחדש את טבלת הכמויות. הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר מיוחדת עבור הכנת 
 הטבלה לנ"ל.

 

 דידה לפי מרכיבים של המתקןמ 2.6/.22

)הגבהת בטון ללוח כלולה במחיר  ומרכיביו.ח יחושבו בשלמותם. כל לו -לוחות חשמל   /.2.6/.22
 הלוח(.

ימדדו ויחושבו לפי סוגם ואורכם. המחיר יכלול גם ספחים  -מוליכים וכבלים נורות, יצ  2.6.0/.22
כגון: תיבות הסתעפות ומעבר פלסטיות ו/או מתכתיות אטומות למיניהן, קשתות, זויות, 

נורות ינורות, כבלים )מחזיקים בודדים ומחזיקים משותפים לקבוצות צימחזיקי צ
ת ברגים בבטון, עבודות עפר שונות )עבור לפחות(, יריו 33%-וכבלים, עם מקום שמור ל
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צנרת ברצפה(, חומרי חיבור, בידוד וחוטי משיכה וכו', כל זאת במידה ולא נמדדו לפי 
 שיטת הנקודות.

והתקנה לפני היציקה או  אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה,  2.6.3/.22
 אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה.

את כל החיבורים בקצותיהם, השחלתם ו/או הנחתם יתר  המחירים למוליכים יכללו גם  2.6.5/.22
 העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.

ראה סעיף  -אביזרים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע )אם לא נכללו במחיר הנקודה   2.6.4/.22
 (, רוזטות, טלפון וכו', יחושבו כל אביזר כיחידה.7.3.33

ות, הפנדלים, ווי התליה מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את כל השרשרא  2.6.6/.22
והבלדחינים במקרה של גופים תלויים. בכל מקרה יכללו גופי התאורה גם את האספקה 

אלא אם מצוין  -)פלורוצנט, ליבון וכל סוג אחר(     ו/או ההתקנה של הנורות.
 במפורש אחרת(.

ו לפי מטר אורך )מ"א( ומחירם יכלול דכבלים שאינם נמדדים בסעיפי הנקודות ימד  2.6.7/.22
יבורים בשני הקצוות כולל חיבורי פיקוד ותיאומים שונים עבור חיבור מנועים, ח

 משאבות וכו' וכל יתר העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.     

 מדידה לפי נקודות 2.7/.22

נורות, תיבות המעבר וההסתעפות, ימחיר נקודה יכלול את המוליכים, הכבלים, הצ  /.2.7/.22
החשמל המזין אותו מעגל, ועד  הפלסטיות והמתכתיות על כל ספחיהם, החל מלוח

למוצא הנקודה ומוצא המפסיק לנקודה. המחיר יכלול גם את מפסיק הזרם ו/או הלחצן, 
מדד בנפרד. )אלא יאו בית התקע. נקודת פעמון תחשב כנקודה, אך ללא אביזר הגמר שי

 הכמויות(.-אם נכתב אחרת במפורש בכתב

הנקודות המופעלות ע"י מפסק אחד מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר  2.7.0/.22
 רגיל ו/או כפול ו/או מחליף ו/או מצליב ו/או לחצן לא ישנה את מחיר הנקודה.

או מספר  כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במידה ומספר מפסיקים יפעילו נקודה אחת  2.7.3/.22
 נקודות.

במקרה של מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים סמוכים, כגון: מפסיקי מאור   2.7.5/.22
/או בתי תקע מתחת הטיח, לא יקבל הקבלן כל תוספת מיוחדת למחיר, אלא אם צוין ו

 במפורש אחרת.

זונים ממעגל משותף, ימדדו ישניים או שלושה בתי תקע צמודים עם מכסה משותף והנ  2.7.4/.22
לפי סעיף מיוחד לנקודה זוגית או משולשת אחת. עבור המכסה המשותף לא יקבל הקבלן 

 המפורט לעיל, אלא אם צוין במפורש אחרת.כל תוספת למחיר הנקודה 

זונים מקו תלת פאזי, יבמידה ויותקן מעגל מאור או מעגל בתי תקע חד פאזיים אך  הנ  2.7.6/.22
לא תחול הפחתה או הגדלה במחיר הנקודה המפורטת לעיל, אלא אם צוין במפורש 

 אחרת.
 

 עבודות טיח – 21פרק 

 כללי /21.2
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, על בסיס צמנט, כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא תו תקן, לא יותר יצור 

ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן  9טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  
 . 2 -ו 1חלק  1623

סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון לבלוקים, בין קירות מ' לקבלת  1.9הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 
ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי גשרי קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  

 מ"מ. 13/13גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין  393רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 
 ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים 33הרשת תונח בחפייה  של 

 יש לנקות את הקיר משאריות אבק, לכלוך ושמן.
יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו/או שימוש במים ושפשוף בעזרת 

 מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח
"מ, אלא אם צויין אחרת. בכל קווי המגע בין מ 23מ"מ לפחות ולא יותר מ  19טיח פנים יהיה בעובי כולל של 

 מ"מ.  4על  7טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך 
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 שכבת הרבצה 21.20
 ע"ג שטחי בטון תבוצע שכבת הרבצה. כן תבוצע שכבת הרבצה ע"ג קירות באזורים רטובים )מקלחת וכו'(

 ח ולא יימדדו בנפרד.שכבת הרבצה כנ"ל בכל מקום שהיא נדרשת, יחשבו ככלולים במחיר הטי
 

 פינות חיזוק 21.23
 בכל פינה,  הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מ פי וי סי
 פינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד.

 

 הפשלים 21.25
בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים ושטחם יימדד לפי שטח במ"ר לפי סעיף 

 טיח.  

  

 טיח כתשתית לחיפוי 21.24
 טיח כתשתית לחיפוי, לרבות שכבת ההרבצה, יחשב ככלול במחיר  החיפוי ולא ימדד בנפרד

   

 טיח למרחבים מוגנים 21.26
ם יבוצעו בטפסות פלדה לגמר חלק ויוחלקו  בטיח בגר. הישום יבוצע לפי שטחי בטון פנימיים במרחבים מוגני

 הנחיות יצרן החומר לגמר חלק ברמה של שתי שכבות מרק כהכנה לצבע.  טיח בגר ימדד לפי שטח במ"ר 

  

 אופני מדידה ותשלום 21.27
 ובמפרט המיוחד לעיל ובתוכניות, ובפרטים.מפורט במפרט הכללי יכללו הכל כ טיחעבודות 

 
 
 
 
 
 

 עבודות ריצוף– 2/פרק  

 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי /2.2/
 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:

 המילוי ./
 הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ.

 ניקוי גב האריח  .0
 חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר אשר יכול לפגוע בהדבקות. 

 האריחיםהנחת  .3
ס"מ. לא יהיו אזורים  1.9 – 3ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" של תרמוקיר בעובי  

מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט. על גב האריח מורחים שכבה דקה של "ריצופית סופר" כנ"ל ללא 
האריח לשכבת הטיט שעל התשתית סירוק, על גב האריח, לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים. מצמידים את 

רטוב על רטוב  תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות, במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את 
שכבת הטיט, לאחר שהתייצבה, לכל עומקה וברוחב המישק, מקישים על האריחים באמצעות פטיש גומי, עד 

ישקים. יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים שיגיעו למפלס המתוכנן, ועודפי המלט צמנט יצאו מהמ
 בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה. יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור. 

 אופני מדידה מיוחדים   .5
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן יכלול את כל האמור לעיל לרבות הרובה כמפורט להלן

 

 פוגות בריצוף   2.20/

, P.V.C-מ"מ לפחות לפי בחירת האדריכל. עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק מ 3רוחב פוגות יהיו ב .א
 מיוחדים למטרה זו.  
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" . יישום הרובה MAPEIהרובה למילוי המישקים  בריצוף תהיה רובה אולטרא קולור פלוס  של חברת " .ב
 תבוצע על פי הוראת ספק החומר. 

 "  MAPEIתוצרת "  Lבפינות, במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת  .ג

 ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן. .ד

 ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף. 13ישום הרובה יעשה  .ה

 גוונים לפי בחירת האדריכל. .ו

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה 2.23/

 ביצוע החיפוי   .א
 יעשה כדלקמן :   חיפוי  קירות באריחי קרמיקה 

 התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים .1

של תרמוקיר,  932החיפוי יעשה בהדבקה בדבק מוכן, ארוז בשקים סגורים, מהספקת פלסטומר  .2
מאושר בכתב ע"י הספק לשימוש המיועד ומתאים לתשתית  בהעדר אישור כזה יובא הדבק המתאים 

 לאישור המפקח והלטתו תחייב את הקבלן.  

 הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת.   .3

". רוחב המישקים MAPEIהרובה למילוי המישקים תהיה רובה  אולטרא קולור פלוס  של חברת " .4
 )פוגות( יהיה כרוחב הפוגות בריצוף. בגוון לפי בחירת האדריכל.  

 מ"מ.   9את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי   .9

 וי יעשה מעל פני הריצוף  באריחים שלמים.  החיפ .9

מ"מ. מרווח זה    ימולא  3בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של   .8

 " כנ"ל בגוון הרובה הקשיחה.  MAPEIברובה אלסטית תוצרת "

 בחלקי אריח. עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר שימוש  .7

 קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות  .6

 מפגש בין מישורים  .ב
אם לא נדרש בתוכניות אחרת  מפגש בין מישורים )פינות( וגמר חיפוי אופקי או  אנכי יבוצע בפינת אלומיניום  

  לפי בחירת האדריכל. פינות אלו תחשבנה ככלולות במחיר החיפוי ולא תימדדנה בנפרד. 

 אופני מדידה מיוחדים   .ג
כבת ההרבצה,  הטיח המיישר, הרובה ופינות חיפוי קירות באריחי קרמיקה יכלול את כל האמור לעיל לרבות ש

 אלומיניום. 
 

 עבודות צבע – //פרק 
 

 צבע /2.//
 כללי .א

 עבודת הצבע  יבוצעו גם  לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות.
 גוון לפי בחירת האדריכל ב.

כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל, גם אם לא 
 נאמר במפורש בסעיפים של מסמך זה ו/או בכ"כ. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים של היצרן, ו/או לדרוש גוונים 

 (, ו/או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.MIXר" לגווני מיקס )על פי מניפת "טמבו
 כל האמור לעיל ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעדו בנפרד.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת האדריכל ללא תוספת מחיר. 

 .ISO 6332עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן 
 

 גלוון 20.//

כל חלקי המתכת  שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים והריתוכים, הסרת 
עובי,  אשר לא ניתן  מ"מ 4שלקות וליטוש. הגלוון יבוצע בחם,  בטבילה באמבט. מוצרי פלדה מפחים דקים עד 
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לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם מתעוותים(  יגולוונו בהתזת אבץ חם בתהליך חרושתי.   עובי הגלוון המזערי 
 .  הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד בנפרד.617מיקרון, הכל לפי דרישות ת"י  73יהיה 

בעו כמפורט להלן. חלקי מתכת  נסתרים מתחת לתקרות כל חלקי המתכת המגולווונים כנ"ל הנראים לעין ייצ
 אקוסטיות בתוך  ארונות וכו' לא ייצבעו.

 גם צביעת מוצרי המתכת המגולוונים כנ"ל תחשב ככלולה במחירי היחידה ולא תימדד  בנפרד.
 האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה.

 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   23.//
 רי פלדה מגולוונים, תבוצע כדלקמן:צביעת מוצ

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.  א.
 הסרת הברק בנייר לטש עדין.   ב.
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  ג.

 93רסט לפי בחירת  האדריכל בעובי -שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי, אוניקריל מטל 2ד.   
 .מיקרון    02/סה"כ   -מיקרון כל שכבה  

 

 צביעת שטחי טיח פנים   25.//
 צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:

 הסרת גרגרים ונטפים רופפים. א.
 החלקת פני השטח בנייר לטש ב.
 ניקוי מאבק ג.
 צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור  והמתנה לייבוש מלא. .ד
 צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות היצרן.  ה.
 צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.    ו.
 ון אחיד, כמו שכבה שנייה. צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגו ז.

 
 צביעת שטחי טיח פנים תימדד לפי שטח נטו ותכלול הכל כמפורט לעיל. 

 
 

 צביעת שטחי גבס   24.//
צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט לגבי צביעת קירות פנים כנ"ל אך ללא שכבת יסוד טמבורפיל. בניגוד לאמור 

 גבס תמדד בנפרד ולא תכלל במחיר התקרה. רכיבים מתועשים בבניה. צביעת תקרות 22במפרט הכללי פרק 

 
 

 מוצרים מפלדה מגולוונת ופלב"מ בתנור  צביעת 26.//

 הכנת השטח      א.
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתור מוצרים שאינם מתאימים    .1

 לצביעה.
, או באמצעות אלקלי חם הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה   .2

 בהתזה.
 מ"מ. 3.9 – 1.3בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 43התזת גרגירי פלדה מסוג    .3
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.   .4
 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.   .5
. על פי החלטת 36במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין    .6

 המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.
 

 צביעה      ב.

( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

מיקרון לפחות בשכבה אחת.  73בעובי  OUT FREE GASING    נות( בעלת תכוHIGH BILD) HBמסוג 

 הגרמני לדהייה או שווה ערך. B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 
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 הקלייה      ג.

  - דקות. לאחר מכן  13למשך   - קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 
 דקות נוספות. 23למשך 

 
 קירור      ד.

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 לפחות. C 43 - 39הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 19למשך  185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
 

 בקרת איכות      ה.
 פגמים.בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת 
 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה.
 

 

 אופני מדידה ותשלום 27.//
 .היצרןובמפרט המיוחד לעיל בתוכניות, בפרטים והוראות מפורט במפרט הכללי יכללו הכל כ צבעעבודות 

 
 עבודות מסגרות אומן )אלומיניום( – 0/ פרק
 

 כללי /0.2/
 להוראותמסגרות אומן )אלומיניום(, וכן בכפוף   12פרק  הכלליאלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט  עבודות

 בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן.
 האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. פריטי

 

 וייצורם פריטיםתוכניות ייצור, דיגום  אישור 0.20/
למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים. במסגרת עבודתו  יתכנן  .א

 (Shop Drawings)הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט 
(  Shop Drawings)שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור  9 בתוךיעביר לאישור המפקח  הקבלן .ב

והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה )להלן  האביזריםמפורטות ושלמות של כל המוצרים, 
 המצורפותלרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות   תואמותהפריטים(. תכניות אלה תהיינה 

 ותכלולנה גם: הטכני המיוחד במפרט המפורטלחוזה זה, ותהיינה לפי  
 שם יצרן הפרופילים.
 מספרי הפרופילים.

 חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום.
 לפי הצורך. 1.1-ו 1:9פרטים בקנ"מ 

 פרטי חיבור, זיגוג, איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים.
 פרטי משקוף עיוור.

 פרוט אביזרים ופרזול.
 מפרט לחומרי האיטום.

, לפי שיקול כנדרשבתכניות הייצור האמורות  רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון המפקח
 .דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה

 זההמפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה  י"עתכניות הייצור  אישור .ג
 .דיןולפי כל  

 

 זיגוג 0.23/
,  1 חלק 1366 ית"-בכל מקרה לא פחות מהנדרש ב אךוסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לתוכניות  עובי .א

 הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן.
 . 637 י"בתלא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר 

 , שריטות, או פגמים אחרים כמוגדר בתקן.כתמיםהזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות,  כל .ב
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ל מקרה לא פחות מעובי כמצויין ברשימת , אך בכהתקניםהזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות  עובי
  הקבלן להציג חישובים הערוכים לפי פרק ד'  העובי, על לגבי" לפחותאלומיניום. בכל מקום שבו צוין "

 נקבע עובי הזיגוג.  פיהםלתקן, שעל 
על העובי המוזכר  עולההקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע, גם אם הוא  יהזכוכית כפי שיחושב ע" עובי

 בתוכניות .
עומדים בדרישות התקנים המצוינים במפרט  הזכוכיתימציא מסמכים המאשרים כי סוגי  הקבלן .ג

מחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום,  זכוכיתהשונים.   לסוגיםומתאימים לדרישות המיוחדות  
 .בשטחעל כל לוח זכוכית שיותקן 

הזכוכית המתוארים ברשימת האלומיניום בהשוואה  וביועוהקבלן ימצא אי התאמה בסוגי  במידה .ד
 על כך לפני הייצור למפקח ולקבל הוראותיו. להודיעלדרישות החוק ותפקודם בבניין, עליו 

 .הזכוכיתהזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן  אופן .ה
ם יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכ האטמיםיהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם  האטמים .ו

 .ואטומותבתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות 
 

 ציפוי אלומיניום  0.25/

 כללי .א

 . מערכת הציפוי תכלול את המרכיבים כדלקמן: ALUCOBONDציפוי באלומיניום יהיה מסוג 

 מערכת עיגון מתאימה.  ./

 מערכת נושאת המורכבת מפרופילים המקשרים בין יחידות הציפוי והעוגנים לרבות מערכת ניקוז . .0

 יחידות הציפוי.  .3

 אמצעי חיבור של המערכת הנושאת את יחידות הציפוי. .5

 פרופילי קצה וגמר שונים.  .4

 תוכנית עבודה .ב
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לגבי תוכניות ייצור שיוכנו ע"י הקבלן, התוכניות המפורטות הנ"ל יוכנו 

ובהם יפורט כל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת מכל  1:1עם פרטים בקנה מידה   1:  23בקנה מידה של 
 הבחינות כגון: 

המוצרים בתוך האלמנטים הקונסטרוקטיבים  סוגי הפרופילים, גודלם, עוביים, שיטות החיבור, חיזוק וייצוב
 לרבות שיטות וחומרי איטום כולל שיטות הגנה על הציפוי מפני פגיעה עד למסירת העבודה למפקח וכיו"ב.
בנוסף לנ"ל, הקבלן יעבד תוכניות הרכבה שתכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה למפקח כגון חתכים 

התקנתם במקומם המיועד בלווי מפרט ו/או הערות בתוכניות ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת האלמנטים ו
 המתייחסות לפרטי ההרכבה והשינוע של אלמנטי  הציפוי. 

 

 מיומנות הצבע  .ג
שנים לפחות  3הרכבה תבוצע ע"י קבלן מיומן מאושר ע"י ספק הציפוי המעסיק פועלים בעלי ניסיון מוכח של 

 מ"ר )מאושר בכתב ע"י ספק הציפוי(.  1333 -בהרכבה של ציפוי מסוג זה בהיקף שאינו קטן   מ

 לוחות הציפוי .ד

 3.9שתי שכבות אלומיניום בעובי  ALMG1 Alucobond Plusלוחות המעטפת יהיו מאלומיניום  ./

 Polyolefin 28.9% -ו   Flame Retardant Hydroxide 82.  9%מ"מ וביניהם מילואה של  

Based Bonding    סגסוגת האלומיניום תהיהALMG1 (9339 AA )42- T  479בהתאם לתקן DIN-

EN  .המילואה תהיה  טרמו פלסטיק ללא הלוגן 

. מידות הקסטות, צורתן DIN 4113על הציפוי לעמוד בתנאי העמסה של כוחות הרוח עפ"י תקן  גרמני  .0
בצע המרחבית וגווני הציפוי יהיו לפי הנחיות המפקח. בשימוש בפח אלומיניום, במפתחים גדולים יש ל

 .DIN 4132טיפול מתאים שימנע רעשי רעידה לפי תקן גרמני 

 29( בגוון מבוקש ע"י המפקח. עובי הצבע POLYVINYLIDENFLVORID ) P.V.D.Fצבע הציפוי   .3
 מיקרון צבע הגנה יסוד בגב. 3 -מיקרון חזית ו

ר יוסר לוחות הציפוי  יובאו לאתר מוגנים ע"י פילים הגנה אש DIN-ASTM.BS.ECCAתקן צביעה  .5
 בגמר ההתקנה. 

 חיבור הציפוי .ה
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חיבור המערכת הנושאת יעשה על ידי ברגים מפלדת אלחלד חוזק החיבורים לגזירה ולשליפה יתאים  ./
 לחישוב הסטטי של המערכת הנושאת. 

מיקום העוגנים יקבע ע"י הגיאומטריה של לוחות החזית וע"י הדרישות הסטטיות של מערכת  .0
 הנושאת.  

(, וכל חלקיו הגלויים יכוסו למניעת חדירת רטיבות 7Mמ"מ ) 7בקוטר מינימלי של בורג עיגון יהיה  .3

. העומסים המותרים של מערכת העיגון יתאימו DIN 689בכיסוי מתאים. כל הנ"ל יתאים לתקן גרמני 

 . DIN  1339לתקן ובהעדר תקן גנאי יתאימו לתקן הגרמני 

 יצרן למנוע חדירת מים ורטיבות. עיגון העוגנים יכלול גם חומר אטימה מומלץ ע"י  .5

 הרכבה  .ו
 חיבור הציפוי  אל המערכת הנושאת יעשה באופן סמוי. 

אין לראות ברגי חיבור מכל סוג שהוא בחזית החיצונית ו/או גומי בין התפרים. אביזרי החיבור יהיו 
 מחומרים עמידים בקורוזיה ואופן החיבור ימנע רעשי רעידה.

פלסטיים ברווחים בין אריחי הציפוי לבין המערכת הנושאת. חוזק החיבורים הנ"ל יבוצע ע"י אביזרים 
 לגזירה ושליפה יתאימו לחישוב הסטטי של המערכות.

 הגנה .ז
כל פרטי האלומיניום יובאו לאתר כשהם עטופים בהגנה מפני פגיעה מכנית או כימית. פגיעה בגלוון או צבע, 

 ן ועל חשבונו ובכלל זה פירוק והעברה לתיקון במפעל. שתתהווה במהלך עבודות הקבלן, תתוקן ע"י הקבל
 הקבלן יחליף לפי דרישת במפקח כל אלמנט פגום באחר, חדש ותקין.

 
 
 
 
 
 
 
 

 מיזוג אוויר  -  4/פרק 

 תוכן העניינים

 

 רשימת תוכניות .1

 הקדמה .2

 תיאור המערכת .3

 תנאי תכנון .4

 VRFמערכות  .9

 מפוחים .9

 צנרת גז. .8

 תעלות אויר .7

 תרמי לתעלותבידוד  .6

 מדפי אש ועשן ממונעים .13

 מדפי ויסות  ידניים ואוטומטיים .11

 מפזרי אויר .12

 גופי חימום חשמליים .13

 אינסטלציה חשמלית .14

 לוחות חשמל .19

 יוניסטרטים .19

 ויסות המערכות .18
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 שרות ואחריות .17

 אישורי ציוד .16

 תיק מתקן .23

 מכשירי מדידה .21

 סימון מערכות ושילוט .22

 פתחים למעבר צנרת ותעלות .23

 בדיקת מכון תקנים .24

29. SHOP DRAWINGS 
 

 

 הקדמה .0

 19עבודה זו תבוצע בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במפרט המיוחד הזה והמפרט הכללי פרק  

 בהוצאת הועדה הבין משרדית.

המפרט המיוחד, כתב הכמויות, התוכניות הנוכחיות וההוראות שתושלמנה במשך העבודה מהווים חלק בלתי  

 נפרד מחוזה זה.

תכניות לתאר את המתקן באופן כללי. תוכניות המכרז הן כלליות ואינן בהכרח מציינות כל כוונת המפרט וה 

 פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.

 סדר העדיפויות לביצוע יהיה כדלהלן

 התכניות. א.

 המפרט המיוחד. ב.

 כתב הכמויות. ג.

 בהוצאת הועדה הבין משרדית. 19המפרט הכללי פרק  .ד

 

 יודגש כי לא יאושרו יצרני ציוד שאינם מצויינים במפרט זה.

פרוייקטים ציבוריים לפחות בהיקף  3קבלן מיזוג אויר יהיה בעל סיווג קבלני ורשום ברשם הקבלנים ועם נסיון של 

 .VRFמ"ר כ"א אשר בוצעו עם מערכות  1,333של 

 יועץ.קבלני מיזוג אויר וקבלני משנה יהיו כפופים לאישור מראש של ה

 .1331לכל חלקי המערכות יהיה תו תקן ישראלי 

 

 תיאור המערכת .3

  

 מ"ר בת"א. 733 -הקמת שני גני ילדים וטיפת חלב בשטח של כהפרוייקט כולל 

 

 .VRFהעבודות כוללות  מערכות 

 

 אויר צח מטופל יסופק ע"י יחידות אויר צח ייעודיות אשר תחוברנה למערכת תעלות ולמפזרים.

 

 ניקה ישאבו אויר מהשירותים ומהמטבחונים.מפוחי י

 מסנני אב"כ יותקנו במממי"ם.
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 העבודות תבוצענה על פי הוראות המפקח באתר.

 

 

 

 תנאי תכנון .5

 

 לחות יחסית DB   F 69 (C 39 ,)93%-קיץ    תנאי חוץ: 

 DB F 49 (C 8.2.)  -חורף    

 לחות יחסית DB  F 83.4 (C 23 ,)93%  -קיץ  תנאי פנים: 

 לחות יחסית לא מבוקרת.     

 DB F 83.4 (C 23 ) -חורף    

 לחות יחסית לא מבוקרת.      

 

 VRFמערכות  .4

 

 יחידות עיבויא' 

בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רציף לחלוטין. היחידה תספק קרר  DX: היחידה תהיה מטיפוס  סוג היחידה

 בספיקה משתנה ורציפה אל יחידות מפוח נחשון ) מאייד (.

מבנה היחידה יהיה מפח מגולוון עם צביעה אלקטרו סטטית. תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית מכל 

 הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית.

 ים , חלקי המבנה וכרטיסים אלקטרונים יהיו מוגנים מפני סביבה ימית.כל הפנל

 חלקי הפלסטיק יהיו עמידים בפני קרינת השמש ובפני תנאי סביבה ימית.

 

 . V: תצורת הסוללה תהיה תצורת  סוללה

מרכזי  . במקומות קרובים לים או מקומות קורוזיבים כדוגמת1צלעות ל "  14צפיפות צלעות קירור לא תעלה על 

 ערים ומפעלי תעשיה  תוגן הסוללה באלמנט הגנה נוסף מפני קורוזיה ימית.

 מספר סוללות העיבוי ביחידה יהיה זוג סוללות לכל מדחס.

 

 סקרול  ויכללו מעטפת אקוסטית. -: מדחסים יהיו מסוג הרמטי  מדחסים

וורטר יאפשרו תפוקה משתנה עם מנועים ללא מברשות.  תפוקת מדחסי האינ  D.Cהמדחסים  יהיו מדחסי   

 ורציפה .

 המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה, הגנה מפני התחממות יתר, הגנה מפני זרם גבוה.

 

: משנה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות זרם גבוה והגנת טמפרטורת  משנה מהירות למנוע מדחסים

 יתר .
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סל"ד.  933: המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות סיבוב מירבית של  מפוח יחידה חיצונית

יהיה בתצורת פעמון .מנוע המפוח יהיה בעל מהירות משתנה פרופורציונאלית לדרישת העיבוי . מספר  רכונס האווי

 המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה.

 

 : וח חשמלל

 מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן

 התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח.

 פעולת סאת סטאטו תלוח החשמל יכלול מיקרו מעבד שיוצג  ע"ג תצוגה דיגיטאלי

 המעבה, וידווח על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו.

 כנגד התחממות ייתר. תלוח החשמל יכלול הגנה אינטגראלי

 

 הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס, מעקף גז חם , משאבת חום, : מעגל מעגל הגז

 לקרר עודף. רמפריד שמן בקו הדחיסה, אקומולאטו

 .flesh gasלשיפור ביצועי המערכת ולמניעת  sub coolingהמעגל יכלול מעגל 

 

 :  מעגל הגז יאפשר באמצעות בקר יחידת שינוי נקודת העבודה של טמפרטורת האיוד

     S.H.Fמ"צ ותגדיל את  4וי בטמפ' האיוד באופן שהעלאת טמפ' האיוד ב העיבוי שינ

 למקרים הבאים : 3.74ל 

 3.74סביב   S.H.Fטיפול בחללים בהם נדרש  -

 בטמפ' אספקת אויר גבוהה וזאת בכדי לשפר את נוחות המשתמש. םמקרים בהם מעונייני -
 

 . R410A:  סוג קרר

 

לאה  תהיה ( בפעולה בתפוקה מc.o.p: ליחידת העיבוי החיצונית היעילות התרמודינמית ) יעילות תרמודינמית

 גבוהה מהערכים הבאים :

בקירור  ימינימאל C.O.P תפוקת יחידת העיבוי ]ט"ק[ מס'

 בתנאים סטנדרטים

 (39/24חוץ  -28/16)פנים  

 3.9 13עד  9מ  1

 3.9 22עד  14מ  2

 3.39 29עד  23מ  3

 3.9 32עד  28מ  4

 3.29 39עד  33מ  9

 2.64 43עד  38מ  9
 

 

 

 

 : רמות רעש ליחידה חיצונית

 רמת הרעש של היחידה החיצונית לא תעלה על הרשום בטבלה בהתייחס למדידה

 מ' מהיחידה בכל אחד מצידי היחידה. 1בשדה פתוח במרחק 
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 תפוקת יחידה

 חיצונית

[TR] 

 רמת רעש

 מקסימאלית בעומס

 [dB(A)מלא ]

4 94 

 98 7עד  9.9

 91 23עד  6

 92 22עד  21מ 

 93 32עד  23מ 

 94 43עד  33מ 

 

 מערכת הפיקוד של יחידת העיבוי תכלול מצב עבודה לילה שתבטיח הורדת רמת

 הרעש של היחידה החיצונית אל מתחת לערכים המפורטים בטבלה הר"מ בשיעור 

 . dB(A) 7של 

 מבנה מעגל הגז יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת ביותר 

 מ' ללא מלכודות שמן. פיצולים במעגל הגז  93מטר והפרשי גובה של  133של 

 רגילים מנחושת. Tיהיו פיצולי 
 

 שנים בארץ לפחות. 8לנציג יצרן הציוד יהיה נסיון של 
 מהנדסים לפחות. 9 לנציג היצרן בארץ תהיה מחלקה הנדסית בת

 
 .LGהיחידות תהיינה מתוצרת מיצובישי, דייקין או 

 

  יחידות מאייד ב.

 

 מבנה היחידה :      

 היחידה תהיה בנויה מפחים מגולוונים מכופפים עם חיזוקים. .א
 סדר מפוח הסוללה יהיה כזה שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה.      

אלמנט איזון לתת לחץ בחיבור  שלחץ ביחס לסביבה כך שלא יידר-הברכה תהיה ב על  - ברכת ניקוז מי העיבוי .ב
לפחות. הברכה תהיה  מבודדת בכל חלקיה   1צנרת ניקוז מי עיבוי )סיפון( , קוטר פיית הניקוז יהיה בקוטר "

 החיצוניים למניעת עיבוי מים.

תוך קופסת פלדה למניעת התפשטות לוח החשמל של  היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש ב – לוח החשמל .ג
 אש בעת קצר בלוח.

 היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים . –בידוד  .ד

לא ארוגים הניתנים לרחיצה ובעלי אורך חיים  םיהיה בנוי מסיבים סינטטיי רמסנן האווי – מסנן אויר .ה
 גדול.

 סת האוויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר פעמון.מפוח מסוג כפות קדימה להנעה ישירה . כני  –מפוח מאייד  .ו

מהיריות באמצעות השלט. בנוסף  4ל  2ט"ק הפעלה של בין  9המנוע יאפשר ביחידות עד    –מנוע  .ז
מהירויות בסיס שונות שיאפשרו  3פסקל מפל לחץ חיצוני לבחור  9תתאפשר ביחידות המפתחות מעל 

 התעלות בפועל.גמישות בהתאמת מפל הלחץ שמפתח המפוח להתנגדות 

 –בידוד חיבורים ליחידה  .ח
 צינור גמיש המחבר בין פיית הניקוז לבין אינסטלציית הניקוז      -
 יהיה מבודד .      

 חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה יוצמדו   -
 באמצעות רוטטות גומי או פלסטיק למניעת פגיעה בכבלים.   
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 – בקרת תפוקה .ט
 –מסוג מחט בעל יכולת ויסות מדויקת  יבכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניאר     

 מיקרומטר. 1 –מהלך בין פסיעה לפסיעה 

יעילות הסוללה תשמר קבועה באמצעות ניטור טמפרטורת כניסה וטמפרטורת יציאה מהסוללה לשמירת       

SH  מ"צ.  9ממוצע של 

 מ"צ בלבד. 1תנודה מקסימאלית בתחום  –דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג       

 - הזנות חשמלי.  

 ט"ק יהיו חד פאזיות. מעל לכך היחידות תהינה תלת פאזיות. 9יחידות מאייד  בעלות תפוקה של עד     

 : גבולות רמות רעש לפי גודל יחידהיא.  

מ' מתחת  1.9ש המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש ממרחק יחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרע 

מ' כאשר  המפוח  1חוזר תעלה ישרה באורך  רמ' ובאווי 2ליחידה כאשר באספקה תעלה ישרה באורך 

 במהירות הגבוהה :

 תפוקת יחידה

 ]ט"ק[

 רמת רעש מכסימאלית

[dB(A)] 

 39 1עד 

 43 2.4עד  1מ 

 49 9.9עד  2.4מ 

 92 9.9מעל 

 
 .LGהיחידות תהיינה מתוצרת מיצובישי, דייקין או  

  צנרת גז, אביזרים ובידוד .ג

 חייבות לעבור ארבע שלבים של בדיקה ע"י נציג מאושר של היצרן.  VRFמערכות מיזוג אוויר מטיפוס   

 בדיקת כל הציוד שנרכש ע"י הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא תואם .1

 המתכנן.את רשימת הרכש החתומה ע"י    

בהתאם  R410Aהמתאימים לקרר    933psiיוקפד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה בלחצים של  .2

 לאישור ספק ציוד מיזוג האויר.

 בדיקת הצנרת לפני כיסוייה ע"י נציג מאושר של היצרן . .3

 הפעלת המערכת, הרצה וויסות ע"י נציג מאושר של היצרן. .4

 ציג היצרן על הבדיקות שנערכו.בתום כל שלב, הקבלן יציג אישור בכתב מנ 

 שירשור יעיל ופשוט של המאיידים בחלל הממוזג יעשה באמצעות –אגד צנרת 

 דבוקה של :

 צינור גז מבודד. (1
 צינור נוזל מבודד. (2
 צינור מריכף ובתוכו כבל תקשורת דו גידי מסוכך לפי  המפורט בהמשך. (3

 צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה יהיו אטומים    .א
 בפקקים בכל מהלך האחסון לקראת שימוש.  

 קוטרי הצנרת שיונחו יהיו בדיוק לפי סכמת /שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן    .ב
 ע"י נציג היצרן. הקבלן יציג אישור בכתב מנציג היצרן כי ביצע את הצנרת ע"פ     
 ניות היצרן.תוכ  
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 ככל שניתן. יש להימנע ככל שניתן מהתווית  קווי הצנרת יותוו בקווים ישרים   .ג
 הצנרת בתוך קירות או מתחת לרצפה . יש להשתדל שתוואי הצנרת יעבור בתוך   
 פירים או תיקרות מונמכות/סינרים.  

 תליה והגנה על צנרת בתוואי :   .ד
 צנרת ניתן להניח בתליה או בהנחה ע"ג גג או רצפה )מתחת לריצוף( .          

 להתייחס באופן שונה: מהמקרים נדרש בכל אחד  
 
 צנרת תלויה :  1

 א( הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים באמצעות פטות 

 ניתן להשתמש     8/7מוטות הברגה אל התקרה. בצנרת מתחת לקוטר  "      

 לא למחוץ את הבידוד בעת סגירת החבק.  להקפידבחבקי תליה. יש   

 בנקודת תלייה. הבידוד בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף בכדי לשמור מפני לחיצתב( 

 

עלולה להעמיס את נקודות שקיעה של הצנרת . שקיעה מעין זו יש להקפיד על מרחקי תליה שימנעו   ג(   

 יחידות הקצה באופן שיגרום לדליפות גז בעת ההפעלה.החיבור ואת החיבורים אל 

 

 צנרת מונחת ברצפה מתחת לריצוף: .2

מ"מ לצורך הגנה מפני  דריכה  1 - 0.8הצנרת תונח עם הבידוד בתוך תעלת פח מגלוון בעובי  .א
 ומפגעים חיצוניים.

הגג כל  תעלת הפח תהיה צבועה לבן ותיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל מקרה של הנחה על הגג .ב
 מטר אורך.

 
 

 : מגבלות לאורך צנרת בעת התקנת מערכת .3

 

 צנרת נוזל /גז קיימים מגבלות יצרן הנוגעות לאורך המותר של  לתשתית  

 הצנרת.              

 אין לחרוג ממגבלות אורכי/מרחקי צנרת בהתאם לדגם וסוג המערכת .

 המוצגות להלן ישבכל מקרה שקיימת אי הבנה או חשש לעמידה במגבלות 

 להתייעץ עם נציג היצרן. 

 

 : אופן הצבת מפצלים/מסעפים/מחברים. 4

 א. כל חיבורי הלחמות הזוויות יבוצעו ע"י מכופפת תקנית, או ע"י קשת    

 בלבד . long radiusמוכנה מסוג     

 תקני בהלחמה ובהתאמה  Tע"י יהיו ע"י אביזרי  הגזהסתעפויות בצנרת  ב.             

 ונדרש(.  לקטרי צנרת )עם מעברים במידה           

 תואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על   T ע"י הנוזלג.הסתעפויות בצנרת              

 פיצול "חלק" )ללא  מפלי לחץ(.           

 יהיו    "Tת מה "כלומר כל הכניסות והיציאו  ! כל הפיצולים יהיו אופקיים ד.             

 במישור האופקי !                    
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 חל איסור      !!!" תמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאמצעTכניסה ל " ה.

 " תמיד מהקטע הישר .T.   כניסה ל " "T " להיכנס  מאמצע ה             

 " תמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת   Tו.מהאמצע של ה "

 הנמוכה יותר.התפוקה         

 : אופן התקנת הצנרת.   9   

 לפני התקנת הצנרת בדוק באמצעות העין שהצנרת נקייה מלכלוך. במידה ויש         

 לכלוך נקה אותו באמצעות יריעת בד המושחל בסטלבנד.         

 חל איסור להתקין צנרת מלוכלכת מחשש לסתימת מסננים או שסתומים           

 רונים או מסנן שמן במדחס.אלקט          

 מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר.  בכל         

 

 : N2הלחמות תוך כדי שימוש בחנקן יבש .  9    

 בתוך הצינור בעת  N2הלחמה שתבוצע בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש  כל  

 ההלחמה. !!!

סגירת פתח כניסת צינורית החנקן אל הצינור בכדי למנוע סחיפת הזרמת החנקן תבוצע מקצה צינור סמוך תוך 

 אל תוך הצינור.  אויר

 העזר בווסת לחץ בבלון החנקן. חייב – psig 9עד  3יש להזרים החנקן בלחץ 

 על מנת לאפשר שליטה  על כמות החנקן''¼ להתקין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת  

 צה הצנרת לפקק  הגומי ולמחט ההזרקה של הקפד על אטימה יעילה בין ק .א
 החנקן.   
הקפד לאטום קצוות הצנרת היטב עם תום הביצוע. אין  להותיר קצוות צנרת  .ב

 חשופים בגלל סכנת  חדירת גופים זרים פנימה.  שהורכבה
 הזרמת החנקן נועדה למנוע הווצרות שכבת פיח  )"שלאקה"( בצנרת.     

 בעת  לכן הקפד על הזרמת חנקן   לניקוי !!!!שים לב שפיח זה לא ניתן     

    ההלחמה!!!!    

 או צנרת מזוהמת יגרור לפרוקה של הצנרת בהוראת המפקח !!!  פיח בצנרת    

 

 : TESTבדיקת לחץ לצנרת .  8      

 ניתנת לביצוע בתום בניית כל תשתית הצנרת או במהלך שלבי   בדיקת הלחץ .א

        התקנתה במקומות בהם מבוצעת סגירה קבועה , כדוגמת צנרת בתוך קירות או      

 .מתחת לרצפה     

 אין לבודד את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת  הלחץ. .ב

בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בשלמותה יש לחבר אל הצנרת   את היחידות הפנימיות והיחידות  .ג

 החיצוניות

     

 :דגשים בחיבור הצנרת למעבה  .7 
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היחידה לאוגן   יש להקפיד להסיר את האטם העיוור הקיים בין  אוגן –הוא חיבור אוגני  חיבור קו היניקה  א.

    קצה הצינור המחובר אליו ולהחליפו באטם

 ניילון שקופה ומחובר לתוך היחידה.  חדש הארוז בשקית    

 

 יש להקפיד למרוח שמן –החיבור הוא חיבור פלייר  –הדחיסה ב.  חיבור קו 

 הפלייר.  מדחסים על שפתי     

 . פתיחת ברזי ניתוק    בשלב זה  בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה     

 רק ע"י נציגי ספק הציוד או באישורו.

 

מהמעבה לכוון המאיידים ללחץ של  מלא חנקן בצנרת על קו היניקה ועל קו הדחיסה של הצנרת היוצאת ג. 

430 psi  (33  במערכות קרר )'אטמR22\R407C , 

 . R410Aבמערכות קרר   psi 600וללחץ של      

 ניתן למלא לחץ חנקן באמצעות ונטילי השרות הצמודים לברזי המעבה.     

 

 למשך כל הבדיקה. ד.  הצמד שעון לחץ מתאים לקווים

 

 דוק מהו הלחץ שמראה השעון.שעות ושוב וב 24ה.  המתן 

 

 חלה ירידה כלשהיא בלחץ החנקן  בצנרת. שלאו.  בדיקה תקינה היא בדיקה 

  

 ז. במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעות מי סבון / גלאי 

 אלקטרוני ותקן בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ בשנית.        

 :ביצוע ואקום .  6

 

ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת , בדוק באמצעות שעוני לחץ את לחץ  הקרר במערכת הגז של   לפני  א.   

המעבה באמצעות שני ונטילים הממוקמים בחלקו העליון   של פתח השרות החזיתי. לחץ תקין יהיה בין 

 . psi  143ל  133

 ל הנחיות בהתאם. טק  ולקב-חברת אקון  במידה והלחץ גבוה יותר יש לעדכן את  

 

 

 בכל מקרה אין להמשיך בפרוצדורה המתוארת בהמשך מחשש לחדירת חנקן             

 לתוך  מערכת המעבה !!!

 ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ  עברה בהצלחה. (1
 

ואקום לקו הדחיסה ולקו  ולבצע ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה (2
 ט"ק יש         23ביחידות שמעל    ה.היניק

 לבצע  ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן.
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 ( מכוון שאורכי הצנרת יכולים להיות גדולים מידי מומלץ להשתמש                   3

ומעלה בכדי לקצר  cfm 10במשאבה דו  דרגתי בעלת ספיקה של     
 את הזמן.

 

 דקות                    13. המתן   TORR 5של  י(    בצע ואקום ללחץ אבסולוט4
 וודא שהואקום  לא נשבר. יש להשתמש בשעון ואקום המאפשר        
 מדידת מיליבאר או טור.       
 אטמוספרי .  באמצעות חנקן יבש ללחץ  שבור את הואקום (  9 

 

 שעה .     1סגור ברזי צנרת ואקום והמתן  TORR 2 (   בצע ואקום ל 9 
 באותו הערך,     רעליו להישא – רשעה אסור לואקום להישב בתום      
 אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.        
 

 והואקום תקין , שבור את הואקום באמצעות תוספת גז     במידה  (  8 
 ע"פ חישוב. יש להוסיף את הגז במצב נוזלי )בלון הפוך(.     
 

 דרישות מהצנרת ועובי בידוד.  13

 .  C1220T-OLעשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן  חומר: צנרת ללא תפר .א

 מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת הקוטר החיצוני של הצינור .ב

 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס  .ג
 בעוביים המוגדרים בטבלה.  ארמופלקס/ווידופלקסהבידוד יהיה מסוג  .ד
 תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או גזה עם משחת סילפס וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.  .ה
 

 

 

 

                                                                 

 

 R410Aעבור קרר  /טבלה מס'   

 

 

 מ"מ(. 1.2ת רכה עובי דופן מינימלי של  )במידה של נחוש, עדיף צנרת קשיחה  3/4מקוטר "

 ומעלה תהיה קשיחה. 8/7צנרת " R410Aבמערכת קרר 

 סילפס לכל 9%ו. חומרי הלחמה : חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים 

 הפחות !!!    

 ז. דרישות מבידוד צנרת:

 :  2הצנרת יהיה כמפורט בטבלה מס'   בידוד
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טבלה 

 2מס' 

    

הערה : 

חומר 

הבידוד 

יעמוד 

  ./22/בתקן ישראלי 

 ח. דגשים בהתקנת צנרת :

 צוף תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון וביטון.(  צנרת העוברת מתחת לרי1

 (  צנרת העוברת על גג מבנה תוגן באמצעות פח מגלוון צבוע לבן.2

 .long radius(  כל הקשתות יהיו רדיוס ארוך  3

ס"מ לפיזור משקל הצנרת בנקודת  13(  תלייה של הצנרת תבוצע באמצעות מתלה אגס עם פחית ברוחב 4

 התלייה.

יש לאטום את כל קצוות הצנרת הפתוחים באמצעות פקקים יעודיים או הלחמה  –( בסיום יום עבודה 9

 ואטימת הקצוות.

6.13.1.1.  

 ט. ציוד לביצוע העבודה :

 ם בהם מבוצעת העבודה.פקקי אטימה לצנרת לקטרים שוני(   1

 שטלבנד + פלנלית או יריעת ניקוי לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה.  (  2        

 מכופף צינורות תיקני (3
 מכשיר חיתוך צינורות נחושת. (4
 מפשיל צינורות לביצוע חיבור פלייר. (9
 נעלי כבל לחיבור קצוות חוטים אל הטרמינלים . (9
 לצורך עבודת ההלחמה + ווסת לחץ.מ'(  1.9)גובה   גדול בלבדבלון חנקן  (8
 מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת. (7
 לואקום מוחלט. cfm 10משאבת ואקום עדיף דו דרגתי בספיקה של   (6

 . TORR 50עד  3  שעון ואקום למדידה בתחום (13

 ק"ג.  0.1  ק"ג בדיוק של 73משקל מדויק עד  (11
 ונטילים להלחמה בצנרת. (12
 מגר. (13

 

 בקרת מזגניםד. 

 

 תתבצע כלהלן :מאייד בקרת          

 : מצב קירור         

 שלט. –מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר          

 טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש         

 שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.         

 בכניסה לסוללת מאייד וביציאה , תימדד טמפרטורת הקרר באמצעות רגשי         

 מ"צ. 9של  super heatשפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על  טמפרטורה כך          

 הגנה נוספת חומר בידוד תרמי הצנרתמיקום 

 לא נדרש + סילפס גאזה ארמופלקס/וידאופלקס  פנים המבנה

 תעלת פח מגלוון + סילפס גאזה ארמופלקס/וידופלקס  על רצפה בתוך המבנה

 וביטון

 פח מגולוון צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס גאזה מחוץ למבנה
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 בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח         

 פרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויהטמפרטורת איוד קבועה. כאשר טמ          

 .רהשסתום האלקטרוני ייסג         

 השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש        

 ומעלה. 1הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל         

 

 : מצב חימום       

 

 שלט. –מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר        

 דקות שבמהלכן מהירות המפוח 2, תבוצע השהייה של  ONלאחר קבלת פקודת         

 תהיה  נמוכה ורק בסיומן, תעלה מהירות המפוח למהירות הנדרשת.       

 י בהתייחס להפרש שביןטמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאל        

 הטמפרטורה לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.      

 כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוני      

 .רייסג      

 השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש      

 .ומעלה 1הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל       

  

 : מצב ייבוש    

 

 מ"צ. 17רלוונטי רק כאשר טמפרטורת החדר גדולה מ      

דקות  3דקות  פעולה ו  3דקות הפסקה ל  3דקות פעולה ו  6משך פתיחת השסתום האלקטרוני תלך ותפחת מ  

 מעלות ילך ויקטן. 17הפסקה  ככל שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל 

 

 

 מפוחים .6

 

 מפוחים בהתאם לנתונים הטכניים שבגיליון טבלאות הציוד.הקבלן יספק וירכיב  

 

 UTILITY -ו INLINEמפוחים צנטריפוגליים מסוג  

 

ס"מ ומעלה יסופקו עם דלת גישה  47. מפוחים בגודל LOCK SEAMמבנה המפוח יהיה מפחי מתכת בריתוך או 

 אטומה.

וניות תסופקנה במקומות שהגישה למיסבים שעות עבודה. נקודות גרוז חיצ 133,333 -מיסבי המפוחים יותאמו ל

 אינה נוחה.

 

מעומס המנוע  193% -שתי רצועות הנעה תותקנה כשכל רצועה תתוכנן לעמוד בעומס לבדה. מנגנון ההינע יבחר ל

 ומגן מפח מחורר יסופק לרצועות.
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יסופקו  2בצפיפות " לפני ההרכבה כל חלקי המתכת ינוקו ויצבעו בצבע יסוד ולאחר ההרכבה יצבעו באפור. רשתות

 .DWDIבכניסות למפוחים מסוג 

 

 או רוזנברג. CBI ,GREENHECKהמפוחים יהיו מתוצרת  שבח, 

 

   מחיר היחידה הנ"ל יכלול מתקן תליה, בולמי רעידות קפיציים, חיבורים גמישים, מפסק בטחון, ואת  הערה:

 התוספות המצויינות לעיל ובגליון טבלאות הציוד.

 

ור חדרי אמבטיה ושירותים שאין בהם חלון יהיו מסוג צירי עם רשת הגנה ועם תריס אוטומטי מפוחים לאוור

 לפתיחה בעת פעולה.

 , או שווה ערך מאושר. P&S  ,XPELAIRהמפוחים יהיו מתוצרת 

 

 

 

 צנרת גז קרור ואביזריה .7

 

כסף. כל הצנרת תעבור  9%. ההלחמה תהיה בחוט הלחמה סילפוס עם Lצנרת הגז תהיה מנחושת קשיחה דגם  

 אטמוספרות. מתלי צנרת ומוטות תליה יהיו מגולוונים. 12בדיקת לחץ של 

 

 עובי דופן הצנרת, ההלחמות ובדיקות הלחץ יותאמו לגז קירור "ירוק" כפי שנדרש בתקן ישראלי. 

 

הצנרת תבודד באמצעות קליפות גומי סינתטי המיוצרות מקצף תערובת אלסטומרית פלסטית גמישה ובצורת  

 צינור. 

 

. הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה 3.27ק"ג למ"ק ובעל מקדם חום מירבי של  63חומר הבידוד יהיה בצפיפות של 

 על הצנרת ללא חתכים וללא הדבקות לאורך.

 

 בליפוף. 33%מ"מ ועם חפיפה של  3.1ליפוף בסרט פלסטי בעובי הבידוד יוגן על ידי 

 כל אלומת צנרת תכלול גם את כבל הפיקוד ואת כבל הזנת החשמל.

 

הצנרת תותקן מעל תקרה מונמכת, בחציבה בקיר, בחציבה בתקרה, או במילוי מתחת לריצוף בהתאם  

 לתוכניות. 

 ח מגינה או בציפוי בטון.  כאשר תונח מתחת לריצוף, הצנרת תותקן בתוך תעלת פ

מטרים  2 -מטרים בתוך הדירה עבור חיבור למזגן ו 2מטרים בכל קצה :  2כל הכנת צנרת תסתיים עם תוספת של 

 מחוץ לדירה עבור חיבור ליחידת עיבוי.

 

 מחיר הצנרת יכלול את הגנת הצנרת מתחת לריצוף, את החציבות בקיר ובתקרה ואת  המילוי ותיקוני הטיח. 

 

 תעלות אויר .2
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 תעלות האוויר תהיינה מפח פלדה מגולוונת בעובי כדלקמן: א.

 עובי פח מגולוון )מ"מ( רוחב תעלה מרובעת )ס"מ(

 3.8 49עד 

 3.7 89עד 

 3.6 139עד 

 1.3 213עד 

 1.29  213מעל 

  

 .SMACNA -ו  ASHRAEעבודת התעלות תעשה בהתאם להנחיות ההוצאות האחרונות של 

  

בתעלות יבוצעו ברדיוס פנימי השווה לרוחב התעלה. באם לא מתאפשר הדבר, יש  קשתות

 להשתמש במכווני זרימה.

 

תעלות יניקת אויר )משירותים, חדרים טכניים, מחסנים וכו'( תקבלנה איטום בכל החיבורים  ב.

 וההסתעפויות וללא תוספת במחיר.

 

 מ"מ. 1.3תעלות שחרור עשן תהיינה מפח מגולוון בעובי   .ג

 

מעלות צלסיוס  293חיבורי התעלות יהיו באמצעות אוגנים ואטמים העומדים בטמפרטורה של 

 במשך שעתיים לפחות.

  מחיר האוגנים והאטמים יהיה כלול  במחיר תעלות הפח.

תעלות מחוץ לבניין, החשופות למזג אויר חוץ, תקבלנה איטום מיוחד מפני חדירת מים  ד.

 ך.ותצבענה כפי שמפורט בהמש

 ולא תשולם תוספת מחיר עבורו. 70Cחומר האיטום יהיה עמיד בטמפ'  

 בגין צביעת התעלות תשולם תוספת מחיר בסעיף מתאים בכתב הכמויות. 

 

לפחות עם מקדם התנגדות תרמי של  1תעלות גמישות תהיינה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי " ה.

(HR/F BTU FT² )4=R .מינימום 

ה מבחוץ ע"י מחסום אדים עם חיזוקים ספירליים ותצופה מבפנים ע"י שכבת הבידוד תצופ 

 שכבה פולימרית חלקה בצבע שחור.

מטרים ואופן ההתקנה יהיה בצורה כזה שלא יהיו כיפופים חדים  2אורך התעלות לא יעלה על 

 ס"מ. 9וברוחב  GA27בתעלה. התעלות תתמכנה על ידי מתלים בעובי 

 .9987י לתעלות יהיה תו תקן ישראל 

  

 התעלות והאביזרים יתלו על ידי פרופיל יוניסטרט ומוטות תליה. ו.

 

 קוטר מוט תליה מרווח מקסימלי בין מוטות רוחב תעלה 
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 )אינץ'( )מטר( )ס"מ(

 3/7 2.9 63עד 

 1/2 1.7 63מעל 

 

 :שלבים 4 -צביעת התעלות תעשה ב  ז.

 ניקוי משטח משומנים ומאבק. .1

 מיקרון. 7" בשכבה של WASH PRIMERהכנת שטח ב " .2

 מיקרון. 93צבע יסוד בשכבה של  .3

 צבע עליון בגוון שיאושר ע"י האדריכל. .4

 

דופן התעלות יצבע בצבע שחור בכל מקום בו מותקן מפזר או תריס אויר. כל זאת ללא תוספת  ח.

 במחיר.

 הקבלן יבצע הארקות לתעלות כנדרש ע"י חברת החשמל. 

 יכללו יציאות למפזרים, הארקות, מתלים לתעלות, וצביעת המתלים.מחירי היחידה  

 בידוד תרמי לתעלות .1

  

 וסווג האש שלהם   NFPAחומר הבידוד, הדבקים והאביזרים יעמדו בפני אש לפי תקנות  

3.3.V   899לפחות ועומד בתקן ישראלי. 

 

 בידוד תרמי אקוסטי פנימי א.

 

 כמסומן בתוכנית.  1הקבלן יספק בידוד מצמר זכוכית מוקשה בעובי "

 לבידוד תהיה שכבת נאופרן שחורה אשר תותקן בצד זרימת האויר.

3צפיפות החומר תהיה 
LBS/FT 2 (32  עם מקדם מעבר חום )ב 3.29ק"ג/מ"ק- F 89. 

 צורת התקנה וחיבורים תהיה בהתאם להמלצות היצרן. 

ן התעלה ויחוזק עם ברגים )או פינים מרותכים לתעלה( ועם לוחיות פח הבידוד יודבק לדופ 

 אשר תכופפנה למניעת חתיכת הבידוד.

ס"מ )מינימום אחד לדופן(. קצוות הבידוד בחיבור בין  43הפינים יותקנו במרווחים של  

מ בצורת מ" 3.9תעלות, ביציאות למפזרים ובחיבור בין שני מזרונים יחוזקו ע"י פח מגולוון בעובי 

Z. 

 

  בידוד תרמי חיצוני ב.

ק"ג/מ"קFT³/LBS 1.9 (24  )בצפיפות של  1חומר הבידוד יהיה מזרוני צמר זכוכית בעובי " 

 OWENSמיקרון תוצרת חברת  193עם ציפוי בצד החיצוני בנייר אלומיניום משוריין בעובי 

CORNING .או שווה ערך מאושר 

 ס"מ לפחות. 9שה ע"י חפיפת נייר אלומיניום של הדבקת קצות מזרוני הבידוד זה לזה תע 

 ס"מ בין הרצועות. 33ס"מ ובמרווחים של  19הבידוד יודבק לתעלה ברצועות דבק ברוחב  

 ס"מ. 193בנוסף, חוטי ברזל מגולוונים יחזקו את הבידוד לתעלה במרווחים של  
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 תעלות מ"א מחוץ לבנין ג.

)על הגג וכדומה( תקבלנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי תעלות מ"א אשר תותקנה מחוץ לבנין  

)בצפיפות המתוארת בסעיף א לעיל( ותקבלנה איטום מיוחד בחיבורים העומד בפני טמפרטורה  2"

 מעלות צלסיוס ובפני מים. 83של 

 

 

 מדפי אש ועשן ממונעים .2/

 

 הקבלן יספק וירכיב מדפים כמצויין בתוכניות. 

 

ממערכת גילוי  V233המדפים יופעלו ע"י קפיץ ונתיך חום דו מתכתי המגיב לעליית טמפרטורה ו/או לפי פיקוד  

 או שווה ערך מאושר. S 999 ULתקן  תו תקן ישראלי או אש ועשן. מדפי האש והעשן ישאו 

 

 , קרי, עם הפסקת הזרם החשמלי יסגרו הלהבים.C.Nיהיה מסוג . מדף אש 

 

 . C °182ויסופק עם נתיך חום לטמפרטורה של  ,O.Nמסוג מדף עשן יהיה  

 

 בתעלה ינתן פתח גישה להפעלה ידנית ועם שילוט מתאים. 

 

המדף יצוייד עם שני מתגים )פתוח וסגור( אשר יהיו מחוברים פיזית ללהב המדף ויתנו אינדיקציה על מצב  

 המדף.

 

את השרוול, את המתגים הנ"ל, ההתקנה לפי  מחיר מדף האש יכלול את המפעיל, את פתח הגישה בתעלה, 

 פרט בתוכניות ואת החיווט החשמלי ללוחות מיזוג אויר ולבקרים.

 

 .PREFCO 9323או  GREENHECK FSD 22המדפים הממונעים יהיו מתוצרת  

 

 

 מדפי ויסות ידניים ואוטומטיים .//

 

 קדמיום, המסיבים מאקולון.מדפי ויסות אויר יהיו עשויים מאלומיניום והצירים יהיו מצופים  

המדפים הידניים יהיו מסוג להבים מנוגדים ויהיו מצויידים בידית להפעלה ועם סימון באחוזים למצב פתיחת  

 המדף.

בהתקנות מדפים מעל תקרות גבס ללא פתחי גישה יש להשתמש במדפים עם גלגלי שיניים וצירים אשר  

 חיצונית מתחת לתקרה. מותקנים מעל התקרה אך ניתנים לויסות בהברגה

 למדפים אוטומטיים יסופק אחד הצירים ארוך מהיתר על מנת לאפשר התחברות למנוע ויסות. 

 מדפים מסוג להבים מנוגדים ישמשו לויסות אויר ומדפים מסוג להבים מקבילים ישמשו לפתיחה וסגירה. 
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 מחירי המדפים האוטומטיים יכללו את המנועים. 

 

 

 מפזרי אויר .0/

 

 הקבלן יספק וירכיב מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר כפי שמצויינים בתוכניות. 

 ולפי גודל המודולים. הקבלן יזמין מפזרים ותריסים לפי הנדרש בתוכניות גודל צווארמידות המפזרים הינן  

 של התקרה המונמכת.

 המפזרים, התריסים ווסתי הכמות יהיו עשויים אלומיניום. 

 תים יתואם עם האדריכל ויצבע לפי דרישתו.צבע המפזרים והווס 
 דגמי המפזרים יהיו מותאמים לתקרות גבוהות.

 וכן את וסתי הכמות.ובתקרות בקירות והמתכת מחירי המפזרים יכללו את מסגרות העץ  

 

 ,יעד או שווה ערך מאושר. TROX, METALPRESS ,ACPהמפזרים יהיו מתוצרת 

 

 גופי חימום חשמליים .3/

 יספק, ירכיב ויחבר גופי חימום חשמליים כמופיע בתוכנית, ולפי התיאור דלהלן.הקבלן  א.

 

לא פחות מן הנדרש בתכניות. מתח העבודה  -הספק חשמלי ומספר דרגות של גופי החימום  ב.

 וולט, והדרגות תחולקנה בין הפזות. 223יהיה 

 

עמיד חום מותקן בצינור גופי החימום יהיו ספירליים, מסוג של סליל יצוק בחומר בידוד  ג.

ניקל. אורך גופי החימום יבטיח כי לא ישרפו גם בחוסר זרימת אויר דרכם, ובכל מקרה לא -כרום

 ווט למטר אורך. 933 -יגדל הספקם מ

 

ההרכבה תעשה בתוך מסגרת מפח אלומיניום, שתוכנס בצורת מגירה. הכנסת והוצאת  ד.

 אויר. המסגרת תעשה בקלות. יינתן אטם למניעת בריחת

 

קופסת החיבורים לגופי החימום תהיה מחוץ למסגרת ובולטת מחוץ לזרם האוויר. הקופסא  ה.

 תהיה אטומה בפני חדירת מים.

החוטים בתוך קופסת החיבורים יהיו מבודדים ע"י ציפוי טפלון וחיבורי החשמל בעזרת  

בין המסגרת המכילה מהדקי חרסינה. המעברים אל הקופסה יהיו מפליז. בין קופסת החיבורים ל

 מ"מ. 3את גופי החימום תוכנס פלטה מבודדת בעובי 

 על גבי הקופסא יסומן ההספק החשמלי של גופי החימום בעזרת שלט מבקליט חרוט. 

 

 הגופים יועמסו בצורה הדרגתית. ו.

 

הגופים יסופקו עם תרמוסטט בטחון אשר יותקן סמוך ליציאת האויר מהגופים ואשר יפסיק  ז.

 ולת גופי החימום למניעת חימום יתר.את פע
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מחיר גופי החימום החשמליים המורכבים בתעלה יכלול הספקה, הרכבה וחיבור גופי החימום  ח.

שלט סימון וכל מפסק זרימה, החשמליים, המסגרת, קופסת החיבורים, תרמוסטט בטחון, 

 האביזרים הדרושים.

 

 

 אינסטלציה חשמלית .5/

הקבלן יספק ויבצע את כל האינסטלציה החשמלית, כח ופיקוד הדרושה לכל מערכות  בהמשך לאמור במפרט הכללי

 מיזוג האוויר של הבניין.

 

 ביצוע האינסטלציה החשמלית יהיה בהתאם לתכניות ולפי התיאור להלן. א. 

לגבי עבודות אינסטלציה חשמלית המבוצעות ע"י "אחרים" יפקח הקבלן, יתאם וימסור את  

 הדרושה, ויוודא כי האינסטלציה החשמלית מתאימה לציוד המסופק על ידיו.כל האינפורמציה 

 

(. 7העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, לתקנים ולמפרט הבין משרדי למתקני חשמל )פרק  ב.

 העבודה על כל חלקיה טעונה אישור חברת החשמל והמהנדס/המפקח.

 

ר מוקדם של המהנדס/המפקח. קבלן המשנה המבצע את האינסטלציה החשמלית טעון אישו ג.

 העבודה תתבצע בהנהלת חשמלאי בעל סוג רשיון בהתאם לגודל המתקן לפי חוק החשמל.

 

בחתך מתאים שיותקנו  N2XYFכל האינסטלציה החשמלית לכח ופיקוד יש לבצע בכבלים מדגם  .ד

ים מ"מ עם נקבים מיוחדים חרשת 2בתוך תעלות פח מגולבן עם כיסוי מחוזק בבורג פח בעובי 

בתחתית לאוורור לניקוז מים ומקובעות למבנה, ע"ג הגג בחיזוק מתאים עפ"י החלטה בלעדית ע"י 

 הפיקוח.

כל התחברויות לציוד, מנועים ואחר תעשה באמצעות כבל בתוך שרוול שרשורי גמיש משורין 

מחומר בלתי מחליד לרבות כניסות אנטיגרון, באמצעות מפסיק זרם ביטחון מיוחד להתקנה 

 .IP55ונית בעל דרגה אטימות של חיצ

 

בהתאם לסוג  -עם מכסה מתברג  -קופסאות החיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות  ה.

 הצינור.

מנתקי בטחון יינתנו ליד כל מנוע או גוף חימום שאינם בקשר עין עם לוח החשמל. מנתקי  ו.

גגון הגנה משופע מפח בטחון גלויים לאטמוספירה יהיו מטיפוס אטום למים ומעליהם יורכב 

 מגולוון.

החוטים יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם לזרם החשמלי העובר דרכם. חתך כל חוט פיקוד יהיה  ז.

מ"מ. חוטי הפיקוד יועברו בצינור מיוחד אחר, במידת האפשר, ויתפצלו ממנו ע"י  -1.9לא פחות מ

 צינורות 

 וטים בודדים.מתאימים מקופסאות מעבר. כל המתקן ייעשה בכבלים ולא בח

מ"מ לפחות. כל קצוות  1.9כל קווי פיקוד מתח נמוך יהיו בכבל רב גידי גמיש ממוספר בחתך  

 החוטים הגמישים יהיו עם סופיות שרוול לחיצה.
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מספרי החוטים יסומנו בתכניות החווט. קצות החוטים יסומנו בתווית זיהוי בלתי מתבלה,  

 תווית זו לאישור המהנדס/מפקח לפני הביצוע. בהתאם לתכניות החווט. הקבלן יתן דוגמת

 

כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים יהיו מחומר בלתי מחליד או  יצופו  -הגנה מפני חלודה  ח.

 למנוע חלודה, וכן ראה בפרק "כללי".

 

 פיקוד קווי מערכת הפיקוד לא יהיו על מוליך אפס. ט.

 

כל האינסטלציה החשמלית. הקבלן יתקן, יחליף  בקורת בודק מוסמך תועבר ע"י הקבלן לגבי י.

 או יוסיף כל חלק שיידרש ע"י הבודק. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.

שעות מראש על מועד ביצוע הביקורת תימסר למהנדס/מפקח ולנותן  24הודעה מוקדמת של  

 העבודה.

 

ללו מסננים למניעת ציוד אלקטרוני ממותג ועומסים לא לינאריים, כגון משני מהירות, יכ יא.

 .THD 9%הפרעות הרמוניות לרשת החשמל של הבניין לפי רמת סינון במתח עד 

 מחיר המסנן יהיה כלול במחיר האינסטלציה החשמלית.

 

עם גמר העבודה ימסור הקבלן מערכת תכניות אינסטלציה חשמלית מעודכנות כפי שבוצעה  יב.

 לנותן העבודה, במסגרת תיק מתקן. מערכת אחת למשרד המהנדס ושלוש מערכות -למעשה 

 

 

לא תבוצענה מדידות לעבודות החשמל והמחיר יקבע עבור מערכת מושלמת לפי התיאור  יג.

 הטכני הנ"ל.

 

 הארקות:

 

בנוסף להארקות הנדרשות עבור לוחות חשמל ואביזרים חשמליים שונים, יתקין הקבלן מערכות הארקה  

 עבור:

 

 צנרת מים .1

 9ויבלוט  1/2הארקה מפלדת אל חלד לצנרת המים. קוטר כל בורג יהיה " הקבלן ירתך ברגי 

 ס"מ מחוץ לבידוד.

 הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת.  

בכל אזור של מכונות תהא לפחות מערכת אחת של ברגים, בורג לכל צינור, במפלס אחיד אופקי או 

 אנכי. 

/או בקומה ירותכו הברגים לכל צינור במפלס אופקי אחיד, לצנרת אופקית העוברת על הגג ו

 בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות.

 מקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של הבניין. 

 ההארקות יכללו גשרים על כל השסתומים ואביזרי הצנרת הראשיים ויחידות המיזוג. 
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 תעלות אויר .2

הארקה כנ"ל בכל יחידת מיזוג אויר, מפוח, ובכל תעלת הספקה, החזרה, הקבלן יתקין ברגי  

 יניקה או פליטת אויר.

 מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של הבניין. 

 

 

 לוחות חשמל .4/

, חוק החשמל 1419הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל לציוד מ"א לפי התוכניות ובהתאם לתקן ישראלי  
 .15 -ו 8ן משרדי פרקים והמפרט הבי

 כל לוח יכלול את הפריטים הבאים:

 מפסק זרם ראשי. -מפסקים  א.

 מפסק נוסף לרשת חירום. 

 לכל פריט ציוד ינתן מפסק אוטו/ידני. 

 .SOCOMELאו  EATONאמפר מטיפוס פקט מתוצרת  93מפסיקי זרם עד  

 או EATON ,SIEMENSר מתוצרת פאמ 93מפסיקי זרם מעל  

 CUTLER HAMMER . 

כ"ס יהיו חצי אוטומטיים אשר יעמדו בזרמי  93לגופי חימום חשמליים ולמנועים עד  -מבטיחים  .ב

 אמפר לפחות ואשר יעמדו בפני זרמי התנעה של המנועים. 13,333קצר של 

 , KA 39, מאמ"ת ראשי צילר = KA 49מאמ"ת ראשי לוח = 

 . במקרה שאין מאמ"ת ראשי KA 29מאמ"ת הגנה למנועים=

 .KA 13מאמ"ת זעיר לציוד עזר, גופי חימום ולפיקוד =   KA 39ללוח=

 כ"ס תינתן התנעה מדורגת.  4לכל המנועים מעל  -מתנעים  ג.

 יסופקו ממסרי הגנה תרמית למנועים. מתנעים מתוצרת 

SCHNEIDER ELECTRIC  אוSIEMENS. 

 עולת המערכת. בחוסר פאזה או בנפילת מתח תפסק פ -ממסרים ומגיני יתרת עומס  ד.

, בצבע 19% -מטיפוס מולטילד או ניאון עם נגד בטור שיוריד את מתח הנורה ב –נורות סימון  ה.

 אדום למצב תקלה ובצבע ירוק למצב תקין. 

 תסופקנה נורות לחוסר פאזה וכן לכל מנוע בלוח.

 יסופק מתג לניסוי הנורות. 

 מנוע יסופק אמפרטמר.בכל לוח יותקן וולטמטר ולכל  -מכשירי מדידה  ו.

 מינימום מתוצרת סימנס, 3.62 -לשיפור מקדם ההספק ל  -קבלים  ז.

  AEG .או אלקו 

 מסוג תותב עם סימון מספרים בהתאם לתוכנית החשמל. -מהדקים  ח.

 למתח נמוך. -טרנספורמטורים  ט.

שתי שכבות  מ"מ לפחות. צבע יסוד עם 2מ"מ וזויתנים בעובי  1.9מפח בעובי  -מבנה הלוח  י.

 צבע עליון.

הלוח יוגן בפני חדירת מים ותנאי טמפרטורה קיצוניים )חום וקור( במידה ומיקומו מתחת  

דלתות )חיצונית  2לכיפת השמיים. הגנה זו תעשה בין היתר ע"י התקנת הלוח בתוך ארון עם 

 ופנימית(, שימוש בגגון מתאים ושימוש בפנלים אטומים, הכל בהתאם לתקן.
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התוכניות יקבלו ציפוי   בתוך כל לוח תמצא תוכנית כח חד קוית ותוכנית חיווט.  -ניות תוכ יא.

 פלסטי שקוף להגנה בפני לכלוך ורטיבות.

 

הכנה למערכת כיבוי אש   אוטומטית וידנית בהתאם לתקן. בלוחות תיעשה  -הגנה בפני אש  יב.

 בגז אשר תסופק ע"י אחרים.

לאחר הפעלת כל הציוד.   ו"ח הבדיקה תרמוגרפית לכל לוח הקבלן יגיש למהנדס / מפקח ד יג.

 מחיר הבדיקה יהיה כלול במחיר הלוח.

 .22וכן תקן  ISO 6332יצרן הלוחות יהיה בעל תקן  יד.

 בקרת המבנה.  אשר יחוברו למערכת  SATECמדידה מתוצרת  יהלוחות יכללו מכשיר טו.

 מ"ז פחת ועם נתיך.מחיר לוח החשמל יכלול תאורה, שקע שירות עם  טז.

 לוחות חשמל יהיו מתוצרת אלקטרה, ארדן, אלקו, בן רם סריג, לוחות אורי או לוחות אדטו. יז.

 כל התכניות יוגשו לאישור המהנדס והמזמין לפני הזמנתם.

 

 

 

 

 

 יוניסטרטים .6/

 

ומוטות תליה הקבלן יבצע את כל מתלי התעלות, הצנרת והציוד אך ורק בפרופילים של חברת יוניסטרט  

 . -P-1000  ,-1383P  ,13338Pמטיפוס בורגי בדגמים

 

 מחיר פרופילי יוניסטרט ומוטות התליה לתעלות, צנרת וכד' יכללו במחיר התעלות ובמחיר הצנרת.

 ויסות המערכות .7/

 

 מערכת אויר

 

 הקבלן יווסת את יחידת טיפול אויר ומפוחים כך שתתקבלנה ספיקות אויר

 וכניות ובטבלאות הציוד. הקבלן ימסור בתום עבודתושמסומנות בת כפי

 עותקים של דו"ח ספיקות אויר בכל חדר ואת סכום הספיקות בכל שלושה

 מערכת.

 

 מחיר הויסות יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.

 

 שירות ואחריות .2/

 

כאשר תאריך תחילת  שנהבהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יתן אחריות ושירות על הציוד למשך  

 האחריות והשירות יחל מיום קבלה סופית של המתקן ע"י המתכנן והמפקח לאחר תיקון כל הליקויים.
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למתקן בדיקות תקופתיות בהם יבצע פעולות תחזוקה שוטפות  9במסגרת שנת האחריות, הקבלן יבצע לפחות 

 כמפורט במפרט הכללי וינהל מעקב בספר טיפולים אשר ימצא ברשות מנהל הבניין.

 

שעות מקבלת קריאה עבור תיקון מנציג היזם. לא יבוא הקבלן  24בשנת האחריות, הקבלן יגיע לבניין תוך  

 וצאות.לבצע תיקונים, רשאי נציג המזמין לבצע עבודות תיקון ע"י קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל הה

 

 יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. שנהמחיר שירות ואחריות למשך  

 

 אישורי ציוד .1/

 

 3 -הקבלן ימסור למתכנן לאישור חומר טכני של כל הציוד וכל האביזרים המוצעים לפרוייקט. החומר יוגש ב 

 שבועות מיום קבלת העבודה. 3עותקים ותוך 

הביצוע, הקבלן יגיש למהנדס לאישור דוגמאות של צנרת גז, דוגמא של תעלות פח לפני התחלת עבודות  

המחוברות לתעלת מכנסיים עם בידוד אקוסטי, דוגמא לחיבור "נעל" של תעלת משנה )שטוצר( לתעלה ראשית וכן 

 דוגמאות של כל חומר אחר אשר יידרש.

 הדוגמאות ישארו אצל המפקח למשמרת.  

וע כי העבודה אינה תואמת את הדוגמאות, הקבלן יפרק את המערכות ללא תמורה אם יתגלה במהלך הביצ 

 וירכיב חדשות בהתאם לדוגמאות שאושרו.

 

 תיק מתקן .02

 

 הקבלן ימסור בסוף העבודה תיק מתקן בשלושה עותקים. 

 התיק יכלול כדלקמן: 

 .AS MADEכל תכניות המתקן  א.

 קטלוגים של הציוד בפרוייקט. ב.

 בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך. תעודות ג.

תעודות אחריות של הציוד והמתקנים אשר אחריות היצרן ארוכה יותר מאשר תקופת  ד.

 האחריות של הקבלן.

 תאור בכתב למתן שירות אחזקה. .ה

 טבלאות ויסות זרימת אויר, זרימת מים וזרמי חשמל במגענים של כל המנועים. .ו

 תקן ותוכניות עדות.ואת כל המפורט בחוזה בהקשר לספרי מ .ז

 

 מכשירי מדידה ./0

 

 מד חום א.

 ומחוג קריאה אדום. 6חוגה בקוטר " -מים  

 .4חוגה בקוטר " -אויר  

 . IRENDאו  SIKA ,STORKמתוצרת  
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 הערה:

 מכשירי המדידה יסופקו עם טווח המתאים לתחום המדידה של כל מערכת. 

 

 סימון מערכות ושילוט .00

 

 ציוד א.

הזיהוי של היצרן תוצמד תמיד לכל ציוד ותכלול את מספר הדגם, תפוקה, מאפיינים לוחית  

 חשמליים, מספר סידורי וכו'.

ס"מ לפחות ועם  19X13בנוסף, יתקין הקבלן על הציוד לוחית מאלומיניום מאונד בגודל  

 אותיות חרוטות שעליה יצויינו שם ומספר הציוד בהתאם לתוכניות.

 

 תעלות ואביזרים ב.

תעלות ראשיות ואביזרים )מדפי אש, מדפי ויסות ממונעים וכו'( יסומנו ע"ג שלטים כנ"ל  

 המתארים את שם הזיהוי ומספרו.

 

 בקרה ג.

 על הקבלן לספק לוחית פלסטית חרוטה לזיהוי חיישני הבקרה. 

 כמו כן, על הקבלן לתאם את תוכן השלטים ואת מיקומם עם נציג המזמין. 

 כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.מחיר השילוט יהיה  

 

 פתחים למעבר צנרת תעלות ואיטומם .03

 

פתיחת פתחי מעבר עבור צנרת או תעלות בקירות גבס או בלוקים או חציבות בקיר ייעשו ע"י  .א

הקבלן ללא תמורה נוספת. על הקבלן להקפיד בפתיחה שתהיה במידות מינימליות. פתחים 

סכין או קידוח כוס. פתחים בקירות בלוקים ע"י חיתוך בדיסק או כוס  בקירות גבס ע"י חיתוך

 ווידאה.

 

 איטום הפתחים בקירות מסביב לתעלות ולצנרת ייעשה באמצעות חומר איטום המונע רעידות. .ב

 איטום בקירות אש ייעשה באמצעות חומרים עמידי אש באישור מכון התקנים.

 התעלות והצנרת.מחיר איטום הפתחים יהיה כלול במחיר 

 

 בדיקת מכון התקנים .05

 

חלקים  1331על הקבלן להתקשר עם מת"י לצורך ביצוע בדיקות התאמת מערכת מ"א ואוורור לדרישות ת"י  

 על כל חלקיו הבדיקות יכללו:

 .)בדיקת תכנון )תוכניות מ"א ובטיחות יסופקו ע"י הפיקוח 

  יקוח(.חומרים בתאום עם הפ 3בדיקת סיווג חומרים )לפחות 

 .בדיקת אופן התקנת מדפי אש 

 .בדיקת אינטגרציה 
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 .וכל בדיקה אחרת אשר תידרש 

לאחר כל שלב של הבדיקות יעביר הקבלן לפיקוח דו"ח של מת"י. בסיום העבודה יועבר דו"ח מסכם הכולל התאמה 

 לכל חלקי המתקן.

 כל הדוחו"ת והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר של החוזה.

 

04 SHOP DRAWINGS 

 

 על הקבלן להתאים תוכניות יועץ לתנאי השטח.

 לצורך כך, הקבלן יגיש לאישור תוכניות לפני ביצוע העבודה.

 בתוך כך, יוגשו תוכניות מפורטות בחדרי מכונות ועל הגגות.

 וגם העתקות בנייר. dwg( וימסור למפקח קובץ AS MADEבגמר העבודה, הקבלן יכין תוכניות עדות )

 יהיה כלול במחיר החוזה )ללא סעיף מיוחד בכתב הכמויות(. מחיר הכנת התוכניות

 
 
 

 מעליות  7/פרק 
 

 כללי /7.2/

ת,  המפרט אינו ומפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעלי .א
 מכסה את הפרטים הקשורים לתכנון מפורט שיהיה באחריות הקבלן.

 מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים: .ב

 על כל חלקיו. /052תקן ישראלי  ./

נגישות  72חלק  /052נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י   – /.3חלק  1/2/ת"י  תקן ישראלי .0
  נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים.

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .3

 למפרט כולל להתקנת חשמל. 2יועמדו בדרישות פרק  22/חוק החשמל ע"פ ת"י  .5

 (122/נוסח חדש )תש"מ  –טיחות בעבודה פקודת הב .4

 חוק ההגבלים העסקיים. .6

 

 הפרויקט רתיאו 7.20/
ק"ג כל אחת  933עומס נוסעים  7-הידראולית בודדות לת ומעלי 2אספקה והתקנת מפרט זה הנו עבור 

 מכונה .-העומדות בדרישות תקן נכים עם ארון פיקוד
 תחנות(. 2תשרת קומת קרקע וקומה א' ) סה"כ  מעלית של טיפת חלב
 קומות(. 4תחנות לגובה הרמה של  3תשרת קומת קרקע , קומה ב' וקומת גג )סה"כ  מעלית של גני ילדים

 

 תנאי ההצעה 7.23/

בדף המצורף את הפרטים ימים ממועד צו התחלת העבודה  8יציג לאישור המפקח  בתוך  הקבלן  .1
למפורט בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות  לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם

 היצרנים של הציוד המוצע.

לאחזקת המעלית בתקופת האחריות ולאחריה. יש  לאישור המפקח כנ"ל גם הצעה הקבלן יגיש  .2
 לצרף הסכם שירות.

 . המפקחחברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור   .3
 

  בניה עבודות 7.25/
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 מאושרות של האדריכלות והקונסטרוקציה.  בהתאם לתכניות המעלית  פיריבנה את הקבלן 
 מ' . 1.9ס"מ לפחות כולל בור בעומק  23כל פיר יבנה מיציקות בטון מלא בעובי 

 מ"ר נטו. 3.9ואוורור בשטח  חלון רפפה לפינוי עשןיורכב פיר ה בחלקו העליון של
בעל כחלק מהמשקוף בתחנה עליונה. לוח פיקוד יהיה בחזית הפיר צמוד למשקוף או פיקוד יתקין את לוח ה 

 יקוד. ללוח הפ ובטוחה גישה נוחהמנעול ותהיה דלת חיצונית עם 
 הקבלן יבצע עבודות חשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.

 את :אשר אושרו ע"י  המפקח  חב' המעליותתכניות ודרישות  המפקח יספק ע"פ דרישותהקבלן  

 עם מסגרת ברזלמ"ר לפחות בפיר  3.9רפפה צמוד לתקרת פיר מעלית בשטח אוורור התקנת חלון  ./
 ע"פ תכניות האדריכלות.

ע"פ ק"ג כ"א לפי גודל הציוד. המיקום לווי תליה  1333ווי תליה לעומס   4התקנה בתקרת הפיר  .0
 של חברת  המעליות. תכניות מאושרות

של הפיר עבור בסיס המנוע וציוד הנדרש ע"פ תכניות מדויקות ביצוע נישות בקירות צד בחלק העליון  .3
 במידה ונדרש ע"י חב' המעליות . –של חברת המעליות 

 ציפוי וגימור ליד משקופים ע"פ הנחיות מדויקות של חב' המעליות או המפקח. .5

הרכבה והתקנת השיש בריצוף תא המעלית יבוצע ע"י הקבלן וע"פ תוכנית של האדריכלות בתאום  .4
 חב' המעליות. סוג השיש ועוביו יסכמו עם חב' המעליות. עם

לוח הפיקוד של המעלית. עבור עם קו הזנה נפרד לתחנה העליונה צמוד לחזית הפיר הספקת חשמל  .6
 הספקת חשמל כוללת אספקה והתקנת מפסק פאקט סמוך מאוד ללוח הפיקוד בתחנה עליונה .

 מאושרת של חברת המעליות.תוכנית  על פיפיר הלכל גובה  תיקני ויציבפיגום התקנת  .7

ביציאה  )רצוי תאורה דו תכליתית משולבת בתאורה הרגילה(וגוף תאורה לחצני תאורה התקנת  .2
המעליות ובאישור  ’של חב ע"פ תכניות מאושרותמיציאה מ'  1במרחק עד מהמעלית בכל תחנה 

 המפקח.

 ח הפיקוד בקומה העליונה .הספקת קו טלפון )נק'(  בסמוך לחזית הפיר במקום המתוכנן ללו .1

לחדר המנהל או חדר בקרה אחר במבנה עבור  חזית פיר )קומה העליונה(התקנת צנרת וחווט בין  .2/
 וכל מערכת לביטחון ובקרה הנוספות באם יידרשו על ידי הפיקוח .אינטרקום מערכת 

וח התקנת מטפה  אבקה בסמוך ללוח הפיקוד במבואה הציבורית בקומה בה מתוכנת התקנת ל .//
 הפיקוד.

 .להפעלת כלים מכניים ההספקת חשמל זמנית לצורכי עבוד .0/

 על קבלן לבצע את בניית הפיר באופן אנכי. .3/

 .אשר מאושרת ע"י המפקח המעליות חברתיבוצעו על פי תכניות של , כל עבודות הבנייה .5/

 

 מידות 7.24/
אחראי להתאמת על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות לביצוע עבודתו בהתאם למציאות בשטח, ויהיה 

 .כולל גובה הרמה מדויק מידות המעלית לבניין
 תוצאות המדידות יעברו למפקח לבדיקה לפני הגשת תכניות הסופית.

 

 תכניות 7.26/
הקבלן יגיש תיק תכניות לביצוע  ההזמנה חתימת לאחר /תוך ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת העבודה

 העתקים המסתמכים על המפרט הטכני. התכניות יכללו: בשלושההעבודה 
 , דלתות ומשקופים.כולל ציפוי פנים וריצוף תאגמר של התכנית הרכבה כללית של המעלית הכוללת פרטי 

 פנל לחצנים.ו אביזרי איתותתכניות תכנית בניה,  תכנית  חשמל, 
 אישור המזמין.כפופות לכל התכניות  

" הכולל את כל המתואר לעיל, AS  MADEקבלן סט תכניות מעודכנות "בגמר הרכבת המעלית יגיש ה
 תכניות פיקוד, הוראות טיפול ואחזקה.
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 דו"ח מהלך העבודה 7.27/
הקבלן יגיש לוח זמנים לביצוע העבודה, ויציין את המועדים החזויים לביצוע העבודות. לוח הזמנים האמור 

 ות.יוגש לאישור המזמין לאחר אישור של התכניות הראשוני

 מדידת הפירים והכנת תכניות מעודכנות. .א

 הגעת ציוד שלב א' לבניין והתקנתו. .ב

 הגעת ציוד עיקרי מהספקים, לצורך אישורו בשלב מוקדם. .ג

 הגעת ציוד שלב ב' לבניין והרכבתו. .ד

 הפעלת המעלית. .ה
 הקבלן יעדכן בכל תקופת העבודה את המועדים בהתאם לקצב הבנייה.

 השלבים יועבר דיווח על גמר ביצוע. מעם גמר ביצוע כל אחד 
 

 טיב הרכבה ומסירה 7.22/
 המעלית יזמין הקבלן את הבדיקות הבאות על חשבונו: תלאחר הרכב

 ביקורת חברת חשמל. .ו

 .אגף מעליות מכון התקנים הכלכלה אובדיקת בודק מוסמך מטעם משרד  .ז

 אישור מח' בקרת איכות של הספק. .ח
הבודק המוסמך בנוכחות המזמין, ונציג הקבלן, שיבדקו מסירת המעלית תתבצע תוך חודש מבדיקת 

( שהוגשו. הקבלן יגיש כל עזרה הדרושה לביצוע AS MADEהתאמת המעלית  למפרט הטכני ולתכניות )
 הבדיקה. תיקון הליקויים יבוצעו תוך זמן סביר, ולאחר ביצוע התיקונים תיערך קבלה סופית.

 

 הדרכה 7.21/
באופן השימוש וינחה אותם בפעילות בשעת חירום, חילוץ ועזרה  הקבלן ידריך את המזמין והמשתמשים

 ראשונה.
 

 בתקופת הבדק על חשבון הקבלן אחריות ושרות 2/.7/
 תתחיל מיום השימוש היום יומי ולא מתאריך הבדיקה. והשרות תקופת האחריות 

 המזמין ימסור לקבלן תאריך התחלת השימוש. 
 ם. חודשי 24תהיה והשרות למעלית תקופת האחריות 

, לטיב החומרים, הציוד, העבודה לפעולה תקינה של המעלית הכל חלקי כולל  קבלן יהיה אחראי למעליתה
 . והשרות במשך תקופת האחריות

המעליות לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול שידרש  חברת  תבנוסף לעבודות השרות מתחייב
  ללא תשלום נוסף. 

אם יידרש להחליף חלקים או חומרים לביצוע העבודה ישולם עבור החלקים והשרות לאחר תקופת האחריות 
   או החומרים את המחיר המקובל בשוק.

 על כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקים כדי שיאושר ביצוע העבודה. מזמינהיש להחתים נציג  מטעם ה
במשרדי חברת המעליות ובו ירשמו התקלות השרות וזמני ספר קריאות ממוחשב הקבלן ינהל ספר שרות או 

 העבודה שבוצעו במעלית, נציג החברה יחתום על ביצוע העבודה. 
ראשונים יוגדרו כתקופת הרצה ולאחריה מתחייב  קבלן המעליות שמס' התקלות המשביתות החודשיים ה

 כתקלות:התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו  תקלות לשנה. 9לא יעלה על 

 שימוש לא נכון של המשתמשים. .א

 תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין. .ב

 תקלות כתוצאה מהספקת חשמל לא סדירה. .ג
לו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות משרות לקוי, ציוד יא המפקחעל פי הרישום בספר יפסוק 

 פגום או הרכבה והפעלה שגויים.

 טיפת חלבמעליות הידראוליות אשכול גנים + //.7/
 אשכול גנים טיפת חלב מעלית

 העומדת בתקן נכים כל מעלית ק"ג 933 עומסנוסעים   7  - עומס
 מ/שנ' 3.92  - מהירות נסיעה



 

 

192 

 

 מ"מ   9  - דיוק עצירה
 2:1  - יחס תליה
 הידראולי תקיפה צידית  - סוג ההינע

 שסתומים אלקטרונים מבוקרים - שסתומיםסוג ה
 הרץ 93פזות,  V 373 ,3  - זרם החשמל
 התנעות לשעה 93  - מס' התנעות
 מאסף + פיקוד כבאים + עומס מלא ויתר  - סוג הפיקוד
 מ"מ בין המעליות  133פיר משותף כולל קיר  מ"מ 1633x  3733  - מידות הפיר

1633x  1733 1633 מ"מx  1633 מ"מ 
 גובה קומה העליונה

 עומק בור
 מ"מ  3222 -
 מ"מ  1933 -

 מ"מ  5222 -
 מ"מ  1933 -

 מ' 11.33 -כ   - מ' 3.83 -כ   - גובה הרמה
 קומות 4לגובה הרמה של  תחנות 3 תחנות 2  - מס' תחנות
 אחד כיווןב ותדלת 3  - אחד כיווןב ותדלת 2  - מס' דלתות
 מ"מ )פתח אור(   2333x633  - גודל הדלת
 ואישור המפקחי, קטלוג היצרן בהתאם לתיאור טכנ - מבנה התא

 מ"מ  2333  )גובה( 1133x)רוחב( 1433x )עומק(  - התא גודל
 טלסקופיתאוטומטיות בתא ובתחנות בפתיחה   - דלתות

 נעלי גלגלים עם ציפוי גומי  - נעלי תא ומשקל נגדי
 לפי חישוב ותכנון של היצרן  - גודל פסי הובלה

 היצרן ואישור המפקחי, קטלוג בהתאם לתיאור טכנ - אביזרי פיקוד
 –מיקום לחדר המכונות 

 ארון הפיקוד
 –ארון פיקוד צמוד או לא צמוד לפיר המעלית בקומת קרקע כל  -

 יסוכם סופי עם המפקח
 

 צביעה 0/.7/
לאחר ו , יטופלוינוקו מתכת של המעלית כולל שלד תא, בוכנה, פסים, חיזוקי פסים, סינרים, וכו'כל חלקי ה

 .וצבע סופי  סינתטייצבעו בצבע יסוד מכן 
 

 שלטים 3/.7/
 . 2471הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י 

 

 הנע המעלית 5/.7/
המערכת כוללת יח' . 2:1המעלית תונע בהינע הידראולי. הבוכנה תתקוף את התא בתקיפה צדית בתילוי 

 הנעה ויח' הרמה.
 

 יח' הנעה 4/.7/
 . תם בשמן ותיבת שסתומים אלקטרוניהיחידה כוללת מנוע חשמלי ומשאבה הידראולית טבולי

תכלול מערכת בקרה לקבלת איכות נסיעה ברמת נוחות מקסימאלית בתחילת הנסיעה מערכת השסתומים 
 ובגישה לקומה. 

פתיחת השסתומים   . SOFT STOP –מערכת השסתומים תכלול מנגנון בקרה לקבלת עצירות רכות 
  ל. תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכ

על היחידה ההידראולית יותקנו: מד לחץ שמן, שסתום פריקת לחץ עם מגע חשמלי, שסתום הורדה ידני, 
  משאבת הרמה ידנית וברז כדורי.

, מעל לטמפ' זו תופסק פעולת c  93°מעל להבמיכל השמן יותקן תרמוסטט שיבטיח שטמפ' השמן לא תע
 הקרובה עד לקירור השמן. תחנההמעלית ב

 ע"י מתנע רך.  ה, מופעל בהתנעV373  ,Hz93פזי   המנוע תלת
המנוע יוגן ע"י מפסק לעומס יתר והגנה תרמית בכל ליפופי המנוע אשר ינתק את פעולת המנוע במקרה של 

 מיכל השמן יוזמן עם מדיד שמן חיצוני / חלונית. ת התא בתחנה.יהתחממות יתר. הניתוק יעשה בזמן חני
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 יח' הרמה 6/.7/
ולמהירות הנדרשת. מקדם ביטחון  לעבודה מאומצת, מתאימה או שני שלבים אחדבוכנה בעלת שלב 

 . 3לקריסה פי 
בראש הבוכנה יורכב צינור שינקז נזילות ועודפי שמן למיכל ניקוז. הבוכנה תותקן לצד המעלית על בסיס. 

במסבים מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד  43בראש הבוכנה גלגל הטיה. קוטר גלגל ההטיה יהיה פי 
 אטומים.

 

 צנרת שמן 7/.7/
 צנרת השמן תהיה גמישה ותתאים ללחצים ולספיקות הנדרשים לעבודה תקינה.

 

 שסתום שבירת צינור 2/.7/
בחיבור הצנרת לבוכנה יורכב שסתום שימנע יציאת שמן מהבוכנה כאשר הלחץ ההידראולי יורד באופן 

 פתאומי מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית.
 

 כוונות 1/.7/

יהיו מחוברים ומעוגנים לקירות הפיר באופן   משוכים בקור או מעובדים, Tות למעליות מסוג הכוונות מיוחד
 מ' לכל היותר.  2אנכי מדויק כך שיהוו המשך רציף. המרחק בין החיזוקים יהיה 

 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק החשמל.
 מתחת לכוונות יונחו מאספי שמן.

 

 נעלי הובלה 7.02/
 הנעלים יתאימו לעבודה שקטה וחלקה. גלגלים מצופים בגומי.נעלי ההובלה יהיו נעלי 

 
 

  משקופים ודלתות פיר /7.0/
 המשקופים יהיו משקופים עיוורים או משקופים גלויים/עוטפים ע"פ סיכום עם המזמין.

 מ"מ לפחות, יעוגנו היטב בעזרת בורגי פיליפס לפודסטים 2 נירוסטההמשקופים עשויים מפח 
 צבוע.  והמשקופים בקומה מתחת יותקנו כיסויים מפחבין ספי הדלתות 

 מ"מ . 2333x633במידות טלסקופית פתיחה בהדלתות נגררות 
 .2471ויעמדו בכל הדרישות תקן ה מפח נירוסטעשויות והמשקופים  הדלתות
כל דלת ניתנת . עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידותיהיו תות פיר כל דל

  פתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני.ל
 במידת הצורך תותקן מערכת נעילה מכנית בדלתות התא . 

  בטיח סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה.ישאשר יותקנו באופן מוסתר לכל דלת משקולת או קפיץ 
 במסילת הדלתות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. 
 לפי בחירת המפקח.  הדלתות והמשקופים יהיו מנירוסטה דקורטיבית
 לפני יצורו מזמיןכל פרטי עיצוב דלתות הפיר יקבל את אישור ה

 

 מסגרת ותא המעלית 7.00/
 מסגרת תא  : 

 .התא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה לגודל ולעומס המעלית 

  .התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות 

  צדו. 3-מאנשים לפחות ויגודר במעקה  2גג התא יתאים לנשיאת 
 :על מסגרת התא יורכבו 

  ,נעלי התא 

 משמנות הפסים, 

 עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, מע' השקילה 
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 ,טבלת לחצני שרות 

 ,תאורת שירות, לחצן להפעלת פעמון על הגג 

 ,מנגנון דלת אוטומטית 

  ,מע' תאורת חירום 

  לאוורור התא בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית שלמפוח יניקה Db  49 

 .מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת 

  מנגנון הדלת יופעל חשמלית ובזמן הפסקת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את
 הדלת מהתא.

  מבוקר תדר  המנגנון עם מנועVVVF. 

  תותאם לריצוף באריחי שיש על פי דוגמה שתימסר ע"י המזמין, )הריצוף יבוצע ע"י ריצפת התא
 היה בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש.יהמזמין(, ו

 " סביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטהBrushed" . 

  פע בחלקו התחתון ומ"מ לפחות ויש 893בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו
 מ"מ. 93לאורך אנכי של עוד 

 .תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון 

  ,מסגרת התא וחלקי מתכת יעברו טיפול נגד חלודה וצביעה 

  וכו' תיבנה מחומרים כמו: נירוסטה דקורטיבית, נירוסטה בליטוש מראהדקורטיבית תקרה .
 המפקח. לבחירה מתוך קטלוג החברה ע"י 

  המפקח.על כנפי הדלתות יורכב טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר ע"י 

 

 עיצוב תא 7.03/

  2333במידות טלסקופית דלתות הכניסה בעלות פתיחהx633  מ"מ 

 או דקורטיבית ע"פ דרישת המזמין. מנירוסטה מלוטשת  ותאו עשוי ותהדלתות מצופ 

  לפי בחירת המזמין, האחורי בשרף למניעת רעש ןבצד ותבחיזוקי אורך ומצופ ותמחוזקהדלתות 

 המפקח.אישור לפי בחירת ו מראות, נירוסטה דקורטיבית על בסיס יצוב תא יהיהע 

  .לאורך קיר צד או קיר אחורי יותקן מעקה נירוסטה עגול לפי  סיכום עם המפקח 

  כאשר נורה אחת או שתיים לפחות  נורות 9-7בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית בעלת
התא יורכב  מפוח יניקה בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית  משמשות כתאורת חרום, בתקרת

 .  DB 49של

 ת על בסיס נירוסטה תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י המפקח.דקורטיבי תקרה 

  הקיר. במישור אחד עם  ללא ברגים בולטיםשקועה  תא תהיה לכל גובה התאהטבלת לחצני 

  יותקנו השימושיים הלחצנים  .פונקציונלי המזמיןתא תהיה בהתאם לאישור הטבלת לחצני
חלק  2471נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י   – 3.1חלק  1617ת"י  תקן ישראליבהתאם לדרישות 

 נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים ובתאום ואישור המפקח . 83

  קטלוג  ומתוךהלחצנים מדגם אנטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל וחיווי קולי
 .החברה

עיצוב  תקרת התא, ידית אחיזה  לחצנים, ציפוי רצפה, ציפוי וגימור הקירות,הכל פרטי עיצוב התא: טבלאות 
 לפני יצורו. המפקחוכו', יקבל את אישור 

 

  פגושים 7.05/
 ר התא יותקנו פגושי גומי או קפיץ. סוג הפגושים וגובהם יהיה בהתאם לתקן.בתחתית הפיר בבור באזו

 

 אינסטלציה חשמלית 7.04/
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האינסטלציה בפיר, בתא ובחדר המכונות תותקן בצינורות או תעלות פלסטיות בהתאם לחוק החשמל, כל 
ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. הכבל הכפיף יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת 

 מוכרת. 
חוטים  רזרביים  3גידים רזרביים ולא פחות משלושה גידים. לאורך הפיר ינחו   13%בכל כבל כפיף יהיו 

  לפחות.
מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית יהיו אטומים למים ויעמדו -כל המכלולים האלקטרו

 לפחות. IPX3בדרישות 
בבור בסמוך למפסק הבור יותקן שקע חשמל, מפסק תאורת פיר , לחצן פעמון אזעקה, יחידת אינטרקום , 

 התקן.ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות 
 הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.

 

 לוח הפיקוד 7.06/
ימצא בארון פח סגור עם דלתות צבוע בצבע אפוקסי, תוך התחשבות באוורור של המעלית לוח הפיקוד 

 מקסימלי בלוח. 

עו העברת זעזועים לבניין או שווה ערך שימנ   MASON''  מתוצרת WICהלוח יורכב ויוצב על רפידות ''
ולמכשירים המותקנים בו. לוח הפיקוד יהיה ממוחשב. המגענים והרליים יפעלו בזרם ישר ומתח הפיקוד לא 

של תאורת התא וכן ממסר להיפוך וחוסר פזות  220V. בלוח יותקן מגן לזרם פחת למתח 125Vיעלה על 
ת כבלים מתאימה אשר תשפר את מקדם כופל מערכ במידת הצורך יותקנואשר יפסיקו את פעולת המעלית. 

 מערכת זו תפעל עם פעולת המעלית . 3.62 -לההספק 
 

 מעלית פיקוד 7.07/
 עומס מלא ויתר פיקוד כבאים + פיקוד מאסף + פיקוד המעלית 

רישום קריאות בזיכרון. המעלית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכיוון הנסיעה. עצירת המעלית  – מאסף
 החוץ שבכיוון הנסיעה.מבטלת את קריאת 

, על מנת למנוע הבפיקוד המעלית תותקן מערכת שתוודא פילוס התא עם ריצוף המבוא – פילוס אוטומטי
 ס"מ מתחת למפלס הקומה. -12שקיעה. הפילוס יתחיל ממרחק שלא גדול מ

דקות לאחר הנסיעה האחרונה ישלח התא  19אם המעלית לא הייתה בשימוש במשך  – חזרה אוטומטית
 אוטומטית לתחנה התחתונה.

תא מלא בעומס המכסימלי המותר לא יענה לקריאות חוץ נוספות. קריאות שלא נענו,   – עומס מלא ויתר
עם כניסת מספר נוסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית.  יענו לאחר יציאת נוסעים מהתא.

 .הדלתות לא תיסגרנה, זמזם ונורית יציינו מצב עומס יתר
בקומת הכניסה יותקן מתג מפתח אשרי ישלוט על נסיעת המעלית, בנסיעה מעלה  – יםפיקוד כבא

המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת דלתות ותרד לקומת הכניסה. תפתח 
 דלתות ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כבאים בלבד.

ין מס' הקומה בחלוף התא בקומות, ר יציבתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני אש – חיווי קולי בתא
 הנוסח יקבע ע"י המזמין .

מפתח ביטול מעלית אשר בהפעלתו ינתק את המעלית  בכל תחנה יותקןבמשקוף  – ביטול מעלית
 והמעלית תחנה בקומה התחתונה.

 

 אביזרי פיקוד 7.02/
 בתחנות 

כל לחצני ההפעלה  ומראה קומות  ולצידו מפתח ביטול מעלית, קריאה משולב בנורית סימוןלחצן  בכל תחנה 

 . IP X3יעמדו בדרישות עמידות 
 בתא   

לחצן סגור דלת, , לחצן פתח דלת, שבשרות המעלית כוללת: לחצן ונורות סימון לכל קומה טבלת הלחצנים
, לחצן אזעקה והפעלת אינטרקום מואר בהפסקת מואר בהפעלה , מפסק תאורהמואר בהפעלה מתג מפוח
חצי כיוון ומראה קומות דיגיטלי  , מואר בהפסקת חשמללחצן הורדה בחרום  , אינטרקום מערכתחשמל, 

חווי קולי אלקטרוני על מיקום כיווני וחייגן אוטומטי, -דו לאינטרקום , מערכתמיקרופון לאינטרקום,  2"
 . המעלית
 תא יורכב טור תאים פוטואלקטריים. הבפתח 
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ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו בולטים מהקיר , פניהם  כל הלחצנים מדגם  "מיקרו מהלך", אנטי
עם ספרה בולטת, מוארת כולל כתב ברייל וחיווי קולי בלחיצה על  מ"מ 23-מישרים בעלי קוטר של לא פחות 

בטבלאות  על גבי לחצני הקומות 83חלק  2471ת"י    לחצן קריאה ומותאם לדרישות תקן נגישות נכים
 כל המתגים והלחצנים מוארים בפעולה. .תחנותהלחצנים בתא וב

 חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.
זה יבוצע ללא   -בתא או בחוץ  באם יידרש ע"י המזמין החלפת הלחצנים במפתחות או באמצעי קריאה אחר

 נים.חיוב נוסף ובלבד שההוראה תינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצ
 

 מתקני בטיחות 7.01/
התקן התפיסה יופעל ע"י התקן קריעת כבלים כאשר ההפעלה ע"י קריעה או רפיון של  – התקן תפיסה

אפשרות לבצע הפעלה  מחוץ לפיר כדי להוכיח כי קריעה או רפיון הכבלים גרמה  יההכבל. תה
 להפעלת ההתקן. 

 התקן.על התא יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בזמן הפעלת  
בתא תמצא תאורת חירום הפועלת על סוללות ומטען. זמן  – במעלית תאורת חירום ופעמון אזעקה

הפעולה עפ"י התקן. פעמון האזעקה יופעל אף הוא על ידי הסוללה. הסוללה והמטען יותקנו בלוח 
 הפיקוד.

והפיר וכן  בבור הפיר סמוך למפסק בור יותקנו מפסק לתאורת הבור –תאורה ופעמון אזעקה בפיר 
 יותקנו לידו שקע חשמל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה חיצוני.

 מעל התחנות הקיצוניות יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי של הפיקוד.  –ם גובלי
בתיבת השסתומים ימצא שסתום הורדה שניתן יהי לפקד עליו בהפסקת חשמל על ידי  – הורדה בחרום

מטען. לאחר לחיצה על לחצן הורדה בחרום , תרד המעלית לקומת לחצן בתא המעלית, סוללה ו
 הכניסה.

מערכת פתיחת הדלתות אוטומטי המאפשרת פתיחה  –פתיחה אוטומטית של הדלתות בהפסקת חשמל 
 אוטומטית של הדלתות כאשר המעלית במפלס הקומה התחתונה. 

 
 

 אינטרקום וטלפון 7.32/
תותקן מע' אינטרקום  כל עמדה שתבחר ע"י המזמין אווחדר המנהל המכונות , ארון פיקוד/בין התא

הסוללות  על ידי הקבלן. וויסופק נוותקישוחייגן אוטומטי מטען , הכוללת מצברי ניקל קדמיום
  פיקוד. בלוחוהמטען יותקנו 

 .  התקנת חייגן אוטומטיתא תבוצע כל ב
 הקבלן  המכונות וחיבור בתא יבוצע ע"ילארון פיקוד/חיווט של המערכות יועברו 

 

 ק"ג ( 632נוסעים עומס  2-)מעלית ל רשימת ציוד ופרוט החלקים /7.3/

את רשימת הציוד והחלקים  ימים ממועד צו התחלת העבודה 8יציג לאישור המפקח בתוך הקבלן 
 העיקריים המוצעים על ידו.

 

 דגם תוצרת וארץ יצור תאור החלק  מס'

   יחידה הידראולית  1

   מנוע )הספק ומס סיבובים(  2

מע' בקרת אלקטרוניים שסתומים   3
  שסתומים אלקטרונים

  

   בוכנה  4

   SOFT STOPמנגנון בקרה לעצירות/  5

   התקן תפיסה  6

   מתנע רך  7

   לוח פיקוד  8

   שלד תא  9
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   פסי תא  11

   תא  11

   משוער * תאמשקל   12

   מפעיל דלת אוטומטית  13

   אוטומטיות  דלתות תא ופיר  14

   משקופים  15

   מפוח    16

   בחילוץמע' פתיחת דלת אוטומטית   17

   כבל כפיף  18

   אביזרי פיקוד ולחצנים  19

   יםפגוש  21

 טור תאים פוטואלקטריים   21
 

  

 יש לציין משקל תא משוער לצורך בדיקת התאמה ציוד הידראולי -*
 

 ןבבניימתועשים  רכיבים – 00פרק 
 

  כללי  /00.2
  דוגמאות וקטעים ניסיוניים .א

, הקבלן יספק דוגמה, מכל מוצר ויכין קטע ניסיוני מכל  עבודה 22בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 
 מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה.   9אשר תסופק או במסגרת חוזה זה. שטח כל דוגמה יהיה 

 בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף זה עד לאישור הדוגמה יחולו על
 הקבלן  ולא ימדדו בנפרד.

 תכן  .ב
של המפרט הכללי  2231כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור בסעיף 

 יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.
 לוחות הגבס סוג .ג

 . ממ" 12.8אורבונד בעובי  תוצרת   הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון. לוחות
 בידוד .ד

, קבוע בידוד צמר זכוכית הכמויותכמפורט בכתב  קלמ" גק"  24יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  בידוד
 לרבות סרט עליון וסרט תחתון.  מס" 93אופקיים כל  סרטני פסתו יבמחיצות יבוצע ע"

 
  תקרות תותב  00.20

תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר  יעביר מראש תוכניות ופרטים  א.
מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן. המהנדס 
 מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו, בצוען לווה על ידו  והן

 יציבות מבחינה סטטית וראויות לשימוש. 
בניגוד לאמור במפרט  הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או סרט פלדה. תליית  ב.

המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק  במתקני תליה חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד 
 מתאימים למשקל התקרה מסוג טוויסטר או נוניוס.  

 ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק מקונסטרוקצית התקרה.אמבטיות  ד.
 בהיקף תקרות תותב ועיגונו  יחשבו ככלולים במחיר התקרה .  Z-ו   L-ה.          פרופיל  ו

הגנת פינות גבס תעשה במגיני פינה קשיחים מתכתיים של אורבונד ומחירם יחשב ככלול במחירי  ו. 
 היחידה.

 ת תקרות גבס בניגוד לאמור במפרט הכללי תימדד בנפרד.צביע ז. 
תקרות כמוצג בכתב הכמויות תימדדנה לפי שטח נטו מבוצע ותכלולנה הכל כמפורט במפרט הכללי  ח.

והמיוחד, בניכוי כל הפתחים, לרבות  תכנון, כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק  של התקרה ובכלל 
יפה ותליה, קורות תמיכה וכו', כל ההכנות ואביזרים לקיבוע זה אלמנטים מיוחדים כגון גשרי עק

ולתליה של אלמנטי תאורה, מיזוג אוויר, רמקולים וכו', פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, 
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לגרילים של מיזוג אוויר, לספרינקלרים, לרמקולים ולכל פתח אחר שיידרש, לרבות עיבוד גמר שולי 
 ם  סעיף בנפרד בכתב הכמויות. הפתח, למעט עבודות אשר  יוחד לה

 
   םשירותימחיצות תאי  00.23

ס"מ מעל הרצפה  23ס"מ החל מגובה  1.3)טרספה(  בעובי  HPLמחיצות תאי השירותים יהיו מסוג   
מטר. כל הפרזול, הרגליות והקשירות יהיו אורגינלים של היצרן מנירוסטה מצופה  2.33ועד לגובה 

בניילון בטבילה. הפרזול יכלול מנעול פתוח סגור כולל אפשרות פתיחת חירום חיצונית. כנף הדלתות 
רים למניעת ריסוק אצבעות כולל פס גומי רציף במפגש למניעת הצצה. תתוכנן בריחוק מדופן באזור הצי

 על הדלתות מצידם הפנימי יותקן וו תליה כפול. 
 

 
 
 
 
 

 גילוי וכיבוי אש 35פרק 
 

 כללי  /35.2

 (.ADDRESSABLE ANALOGהאש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) –מערכת גילוי 
וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה אלקטריים -המערכת תבקר גלאים מטיפוס יוניזציה, פוטו

שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגרלית של 
 .  3933ראיה של  תהגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווי

ערוצי אשר יכללו ממשק לגלאים -ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/ מוצא כתובתיים מסוג חד
נציונליים, מפסקים, אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים. המעגלים יוזנו באמצעות קו קונב

 ( ובמרחב כתובות זהה.SLCבקרת הגלאים )

   ULתקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת-המערכת המוצעת תישא תו

 .  EN-54או 
ם כתובתיים, מערכת כריזת חירום אינטגרלית, המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרי

 ודואר אלקטרוני. SMSהודעות 
  

 לוח הפיקוד והבקרה 35.20
 ויםתו 193 תווים עברית או אנגלית סה"כ  43שורות של  4נומרי המכיל -מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה

מערכת הבקרה  .והשתקה לתצוגת אירועים ראשיים כגון אזעקה תקלה LEDובמנורות  למסכי המערכת
אפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים תמערכת הבקרה   כתובות של התקני מבוא ומוצא. 937אפשר שליטה עד ת

התקנים מסוג כתובתי ובכללם  128כל לולאה תאפשר בקרה עד  .(SLCלולאות בקרה ) 1-4למימוש שונים 

 B  NFPA 72 SLC Style 4  CLASSקווי הגילוי יאפשרו חיווט באופני עבודה  גלאים והתקני מבוא מוצא.

 וחווט בטופולוגיה חופשית.  NFPA 72 SLC Style 7   (CLASS A)וא
 המאופיינת ברשת ותהמחובר ,ותנוספ רכזותב שימוש ע"י תעשה כתובות 937 -ל מעבר המערכת קיבול הרחבת

 כך רכזת כל בנפרד לתכנת שניתן כך (PEER-TO-PEER) "שוויונית" ברשת מחוברות רכזותה מהירה. בתקשורת
 לוכלי הבקרה לוח מערכות. 32 עד ברשת לחבר ניתן כשותף. המוגדרות אחרות ברכזות לאירועים ותגיב שתציג
 העבודה לשעות בהתאם הגלאים רגישות ושינוי האוטומטי החייגן של בזמן מותנית הפעלה המאפשר זמן שעון

  שבת(.)שישי/ השבוע לימי ובהתאם היממה במשך
 כגון: פעולות, ביצוע תקלה, אזעקה, שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון

 לשליטה בקרה תוכנת מותקנת שבו למחשב חיבור תאפשר המערכת ועוד. תכנות ביצוע צופרים, השתקת השב,

 ובליווי האזעקה נקודות של רפיג ציון תוך המערכת מבנה של צבעונית גרפית תצוגה  כוללת התוכנה כללית.

 שליטה המערכת, תכנות אזעקה, בשעת בהן לנקוט שיש חירום ופעולות המקום אופי את המתארים טקסטים

 כוללים הדוחות וכו'. תקלה אזעקה, כגון מערכת אירועי דו"חות במערכת להפיק ניתן אירועים. וניהול מרחוק

 במסך להצגה ניתנים אלה אירועים נוספים. ופרטים הכינויים ההתקנים, סוג האירוע, זמן האירוע, נתוני את

 להדפסה. ניתנים לחילופין או המערכת
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 ( LOOP SLCלולאות הבקרה ) 35.23

סוג ערוצי, הכולל יחידת עיבוד עצמאית. -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו .א
 הקו כרטיסי והתצורה של המערכת. (כתובתי)מסוג ומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים 

  .ההתקנים אל כיוונית-הדו התקשורתו בקרהה תופעול את מבצעים

ויחזור  קצר את הלולאה במצבל ינתק גמוגן אלקטרונית בפני קצר. המע SLCמעגל הקו האנלוגי 

מאפשרות לבקרה ה LEDת יונורלפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי. מעגל הקו יכלול 
 עבודה השונים.המצבי לאנשי תחזוקה להבחין בין 

 כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים יחיד. .ב

כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות  .ג

((Broadcast שניות, כולל ביצוע אימות אזעקה  3 -הקטן       מ. הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן

(Fire Alarm Verification.) 

 

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ). 35.25

, מטען חמערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה , ספק הכו .א
המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים , ממשקים וכו'. תקלה ניתוק או 

 רכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח מיידית.הוצאה של אחד המ

מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה,  .ב
 בין לולאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת.  

מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון   .ג
 ק ממנו ניתן יהיה לדלתות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך .לא מחי

( לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד. כל  HISTORYמערכת העיבוד תכלול   זיכרון ) .ד
אירועים אחרונים במערכת . נתונים אלה יהיו  293זיכרון אירועים יכיל לפחות 

ת או להדפסה באמצעו LCD -ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה
 מדפסת.

( להצגת הפרמטרים MONITORהמערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ) .ה
, ספי יחוס, ספי אזעקה םהאנלוגיים של ההתקנים, לרבות נתוני קריאה עכשוויי

 ופרטי ההתקן.
 

 ארון 35.24

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על  .א
 בקרה, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המפקחהקיר או בתוך השולחן 

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. .ב

בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות החזותיות. שימוש במקשים  .ג
 יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות.

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. .ד

בולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקי .ה
 .93%להגדלה עתידית של לפחות 

 

 פלט –קווי קלט  35.26

 מתמדת  עצמית בקרה של בשיטה מבוקרים יהיו הבקרה ורכיבי , וממנו הבקרה לוח אל והפלט הקלט יקוו כל

 אחרת. תקלה או קצר, נתק, של למקרה
 השונים המערכת ברכיבי תקלות בין שתבדיל חהלו על ברורה חזותית – קולית בצורת יתבטא כזו תקלה קיום

 וכו'. טעינה קוים, גלאים, :

 

 רמות גישה 35.27
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 חלקים נטרול או ניתוקו לצורך הלוח אל הגישה מהרמות. אחת לכל כניסה קוד עם גישה רמות 3 יהיו למערכת

 קולית בהתראה יצביע הניתוק אז וגם מתאים כניסה קוד בעזרת מסמך טכנאי ע"י רק להתבצע יוכל ממנו

 הקיים. הניתוק על חזותית
 

 אזורים לוגיים 35.22
 באמצעות מראש שיתוכננו בהתניות הפעולות יאפשרו אשר לוגיים, אזורים 466 של הגדרה תאפשר המערכת

 שונות. לרכזות פיזית המחוברים רכיבים בין מותנות הפעלות לרבות התוכנה,

 

 לוח הבקרה יכלול 35.21

תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות  193אלפא נומרית בעברית עם  LCDתצוגת  .א
 ממרכיבי המערכת השונים.

שבעזרתם  IN – BUILTמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה .ב
ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך של האזוריים ופונקציות 

בביצוע שינוי חומרה או תכנה ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך 
 כלשהם.

למניעת התראות   ALARM   VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת  .ג
 שווא.

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת   .ד

בלי שיפריע   TESTומרכיביה השונים ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב 
ות מכרטיסים אחרים. במקרה של אזעקת אמת באזור שבו הדבר לקליטת אזעק

 , המערכת תאבחן מצב זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל.TEST -מבוצע ה

גידי ) –לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  19ניתן יהיה לחבר למרכזיה  .ה

(RS-485 אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל

אלפא נומרית עברית /   LCDח הבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת לו
 תווים . 193אנגלית עם 

 להפעלת פונקציות שונות כמו: המרכזית הגילוי תכלול יחידת בקר .ו
הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, 

 הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'. 

אפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את המערכת ת .ז
הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו 
אספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים 

 או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. 

להתקני ההפעלה  24Vת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא הספקים יכללו בקרה על הזנ
בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי 

 האנלוגיות הסטנדרטיות.

מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית  .ח
ל את בדיקת יכולת הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים של הרכזת. הבקרה תכלו

לכלל המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים 
 ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .ט

 , מדפסת אירועים וצג גרפי.IBM-PCלמחשב מסוג 

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .י
 רשתות אינטראנט / אינטרנט.

 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: 2/.35

 פעולת המערכת במצב תקין. .א

 הצגת אירועי אזעקה. .ב
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אוטומטי ע"י מעבדי הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון  .ג
 המערכת(.

 

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או  .ד
 המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

 אזעקה ניפרד לכל גלאי.-קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם .ה

מעבר ידני יזום בין  תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות .ו
 המצבים. 

קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים  .ז
 מכך.

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם .ח

 (.Drift Compensationעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) .ט

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) .י

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 -תגובה מהירה לאזעקה  .יא

תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או  .יב
 -לחילופן, באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

RS-232. 

 המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור. .יג

( ואינה עושה שימוש Soft Programmingובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה )כת .יד
 בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.

 -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה  .טו

Free Topology. 

 כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח .טז
 מחשב.-כתובתי ומבודדי הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

 Automatic Filed Programmingהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ) .יז

Feature.המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות ) 

( תוך תצוגה Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד  .יח
 כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם. ושליטה על

בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה  .יט
ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת,  או על ידי מפסק מגנטי 

 ".walk testעבור " 

 מערכת תישא את תו התקן הישראלי.ה .כ
              

 מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. ADR-3000המערכת תהיה מתוצרת כחול לבן כדוגמת דגם 
 

 גלאי עשן אנלוגי ירוק //.35

 .ADR-3000 הרכזות סידרת עם לפעול המיועד ירוק כתובתי אנלוגי פוטואלקטרי מטיפוס יהיה העשן גלאי
 היוניזציה. בגלאי הקיים רדיואקטיבי התקן יכיל ולא לסביבה וידידותי "ירוק" יהיה הגלאי
 אשר העשן מחלקיקי אור החזרות המגלים אדומים אינפרא מקלט-משדר של ומערכת מבוך לוכלי הגלאי

 )נפיצה(. המבוך תוך אל נכנסים
 אזעקות ביצוע לצורך הרכזת אל ומשדרו ראשוני אות עיבוד בצעי אשר פנימי מחשב-מיקרו ע"י בוקרי הגלאי

 ברכזת. נקבעו אשר ישותהרג ערכי עפ"י

 אבק משקעי היווצרות עם אוטומטי באופן (DRIFT COMPANSATION) סטיה תיקוני בצעי העשן גלאי

 לגלאי. ניקוי תקלת התרעת תתקבל זו בנקודה תיקונים. לבצע יכול אינו הגלאי בה לנקודה עד הגלאי במבוך
 

 נתונים חשמליים 0/.35

 22עבודה -מתחVdc מאופנן. 
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  אמפר ממותג.-מיקרו 263זרם עבודה 

  10זרם עבודה באזעקהmA  ממותג. ללא נורית סימון. -לערך 

  100- -תחום טמפרטורה לעבודה מC      600 עדC 

  1.6% - 0.8 -רגישות / feet  .ניתנת לכיוון מלוח הבקרה 

 50זרם מיתוג מכסימלי לעומס חיצוניmA  -  מותאם למנורת סימון מדגםTFL-1A   מתוצרת
 טלפייר.

 

 מידות מכניות 3/.35

  מ"מ כולל בסיס. 124 -קוטר 

  מ"מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי. 94  -גובה 

 הישראלי. התקן תו את ישא הגלאי

 ערך. שווה או טלפייר חברת מתוצרת 0A48-TFO מדגם יהיה הגלאי 
 

 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות 5/.35
 אור עוצמת בעלת סימון נורית אש, התרעת צופר בתוכה תשלב אנלוגיות, למערכות הכתובתי הצופר יחידת

 אנלוגי. כתובתי מוצא ומעגל גבוהה
 וקלה. פשוטה תהיה היחידה התקנת

 הפעלת לצורכי  DC  V24 מתח למקור וזוג SLC האנלוגי הקו להזנת זוג – גידים 4 באמצעות יוזן הצופר

 ויגובה טלפייר חברת מתוצרת TPS-34A מתכדוג מקומי כתובתי כח מספק או מהרכזת יוזן זה מתח הצופר,

 בסוללות.
 

 תקינה. ופעולה לתקשורת כאינדיקציה הסימון נורית מהבהבת רגיל, עבודה במצב
 

 ערך. שווה או טלפייר חברת מתוצרת 224A-TIP מדגם יהיה הצופר
 

 יחידת מבוא ממוענת  4/.35

 או יבש מגע      ,.F.S כבל, גלאי גז, גלאי כגון: האש גילוי מערכת אחרים מקורות חיבור תאפשר כתובת יחידת

 וחיבורם ADDRESS זיהוי כתובת להגדיר יתאפשר וכך LOOP-ל COLLECTIVE מטיפוס גלאים קבוצת

 הממוען. הגילוי למעגל

 מתוצרת חברת טלפייר. 805A/810A-812A/ADR-ADRכדוגמת 
 

 יחידת הפעלה ממוענת. 6/.35
 חירום והפסקות אש -כיבוי הפעלת כגון: הפעלות לצורך יבש מגע ממסר מבוקר, מוצא הכוללת כתובת יחידת

 חשמל. להזנות

 מתוצרת חברת טלפייר. 820A/823A-ADRכדוגמת 
 

 ספק כח כתובתי אנלוגי 7/.35

 נתיכים. גנתוה סוללות מתח רשת, מתח נפילת בעת כולל סוללות, מגובה V 24 הפצת מאפשר
 

 נוריות סימון גלאים 2/.35

מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית תתחבר  א.
 במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח, או מותאמת 
 הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.לשילוב בתקרה אקוסטית. 

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. ב.

 מתוצרת חברת טלפייר. 1A-TFLכדוגמת  
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 לחצנים לאזעקת אש 1/.35

   מ' מהרצפה. 1.9לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  .א

 בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או קצר.לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו  .ב

הפעלת אזורי גילוי/ כיבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי  .ג
 שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען". .ד

ה שקוף אשר יש צורך לשברו או לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכס .ה
 להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג, ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.  .ו

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. .ז

 מתוצרת חברת טלפייר. A 733TPBכדוגמת 
 

 

  224ea-HFC-(FE-FM/227-200) -כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  מערכת 35.02

 כללי: .א
 המתאים בריכוז החשמל בארונות או המוגן החדר חלל למילוי בגז הצפה באמצעות כיבוי – המערכות מטרת

 .NFPA  12A -ה מפרטי פי על הנדרשת ובכמות

 את נושאים ערך שווה או מארה"ב FIKE חברת מתוצרת D.O.T  מסוג מיכלים על תתבססנה הכיבוי מערכות

      DUPONT החברות מתוצרת HFC-224EA (FM-200/FE-227)  - מסוג ירוק כיבוי גז ועל UL/FM התקנים

 .UL/FM התקנים את נושא מארה"ב GREAT LAKES -ו
 העשן. גילוי מערכת באמצעות הישראלי התקן עפ"י לפעול מותאמת להיות המערכת על

 החלקים, כל את תכלולנה המערכות לשימוש. ומוכנות מחוברות מושלמת, בצורה תותקנה המערכות

 חייבת התכנית  .תייעודי מחשב תוכנת באמצעות שתעשה מדויקת תכנית עפ"י הדרושות והעבודות החומרים

 מורשה ספק היותו על המערכות מייצרן תעודה להציג הקבלן שיידר כן כמו . FM או UL ע"י מאושרת להיות

 זה. מסוג מערכות לתכנן ידו על מורשה היותו ועל

 ארגון והפעלת המערכת  .ב
 במשולב. תפעלנה והן העשן גילוי במערכת תשולבנה המערכות

 ומאושרים NFPA  12A -ב כנדרש כולם שיהיו להלן המפורטים והאביזרים החלקים את תכלולנה המערכות

 בהתאם.

על פי המפורט בתכנית המחשב  HFC-224ea( FM-200/FE-227המיועד לגז מסוג ) מיכל גז  ./

 .FIKE"”כדוגמת חברת  UL/FMנושא את התקנים 

 שסתום  פריקה  מהירה. .0

 מפעיל חשמלי )נפץ או סולונואיד(. .3

 חבק לעיגון המכל. .5

 מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת המחשב. 43צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל  .4

 13שניות, שלא יעלה על  9 -נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ .6

 .UL/FMשניות. נושא את התקנים 

 באזור )החדר( המוגן. התרעהצופר  .7

התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן באמצעות  .2
 מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 ואר להתראה על פריקת גז באזור המוגן.שלט מ .1

 הפעלת המערכת תיעשה: .ג

 באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. ./

באופן ידני ע"י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח הבקרה של  .0
 ילוי העשן.גמערכת 



 

 

184 

 

ע"י מערכת המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן  .3
 גילוי העשן והן באופן עצמאי.

 יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. .5

ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון המערכת  .4
הפעלה בלוח  בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה ל

 הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום  .6
שעות ביממה  24שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24מאויש 
 )מוקד(.

 .NFPA  12A –איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי  .7

 ".FIKEכדוגמת תוצרת חברת "   D.O.T U.Sכל יהיה כנדרש ע"י המי .2

 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב. .1

 מעלות צלזיוס. 33אטמ' בטמפ' של  29 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ .2/

כל האביזרים )מכלים, צנרת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת  .//
 שניות. 13שניות, שלא יעלה על  9 -חות מהגז תוך פרק זמן שלא פ

 שניות.  13הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות  .0/

 

 מערכת ספרינקלרים  /35.0

 תחום המפרט .א
העבודה מתייחסת להתקנת מערכת ספרינקלרים במרתפים, חדר אשפה, חדר עגלות, חדר משאבות  , 

 "א.ת 297 דיזנגוףילדים וטיפת חלב  ברח'  גןבקומות בחלק הציבורי בפרויקט בניין 
 או/ו הכללים  התנאים פי על הקבלן של מהתחייבויותיו אלו באי לגרועה בכדי זה במפרט באמור אין

 הקבלן של התחייבויותיו במקום ולא בנוסף יבואו זה מפרט פי על הקבלן של התחייבויותיו. המיוחדים
 . המיוחדים התנאים או/ו הכלליים התנאים פי על

  ותקנות חוקים .ב
 חלקיו כלעל  1239ות"י NFPA13 ואה(, תבר למתקני הוראות) ת"להל בהתאם תבוצע העבודה

 האחרים הרלבנטים לתקנים,  האחרונה מעדורה 1969 מס ישראלי לתקן(, העדכניות במהדורותיהן)
 .והבטיחות אש כבוי ולהנחיות

 כללי .ג

( יהיו בעלי הסמכה של  מכון התקנים  ואנשיו הוא) הספרינקלרים   מערכת מבצע ./
 לביצוע מערכות דומות לאלה של בנין זה 

, טיב, גודל על נתונים, למפקח ההזמנה מקבלת יום 14 תוך למסור מתחייב הקבלן .0
 וחומר טכניים פרטים, תכניות, אחרות ותכונות היסודות גודל, חשמל תצרוכת
 . המפקח דרישת לפי מספק שהינו הציוד עבור דומה

 אש נגד והגנה הבטיחות בנושאי הקשורים האישורים כל להשגת אחראי הקבלן .3
 בדרישות עומד שאינו פריט כל על המפקח לב תשומת את להסב עליו(. אש-כבוי)
 . ל"הנ

 של הקורוזיה לתנאי המסופקים הציוד חומרי התאמת לבדוק חייב הקבלן .5
 לב תשומת את להעיר עליו ספק של במקרה'. וכו מים טיב לרבות, הסביבה
 .בנדון האחריות חובת עליו חלה - העיר לא. הביצוע לפני, לנושא המפקח

 העבודה הביצוע ורמת החומרים את ולבדוק לבקר המזמין לנציג יאפשר הקבלן .4
 מקצועית לרמה מתאימים לא נמצאו אשר חלקים יחליף או ויתקן השונים
 הקשור בכל המזמין מטעם והפיקוח ההשגחה, המפקח דרישת לפי. מקובלת
 והחלטתו, המפקח בידי תהיה, חלקיו כל על המתקן והרכבת הספקת, ביצור
 . הצדדים את תחייב
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 בין ויתאם העבודה לבצוע כאחראי ישמש אשר במקום נציגו את למנות הקבלן על .6
 מיד המפקח עם הקשר את יצור הקבלן נציג, המתקן לבצוע הקשורים הגורמים
 . ההזמנה קבלת לאחר

 

 :  העבודה ביקורת .ד
 לו לאפשר בכדי שהיא עבודה איזו לכסות עומד שהוא לפני למזמין בכתב מוקדמת הודעה ייתן הקבלן
 . הנידונה העבודה של הנכון הביצוע אופן את, כסויה לפני ולקבוע לבקרה

 אינה חלקית עבודה עבור תשלום, למזמין מסירתה ועד העבודה מהתחלת הקבלן על חלה האחריות כל
 . המתקן כל על הסופית מהאחריות הקבלן את משחררת

 

 מתקנים ואחזקת להפעלת נגישות .א
 את הקבלן ימקם כן כמו. ושירות להפעלה טובה גישה יבטיח אשר באופן המערכת כל את ימקם הקבלן
 '.וכו ברזים, שסתומים להפעלת נוחה גישה שתינתן כך הצנרת

 

  והדרכה הדגמה הרצה ויסות בדיקה .ב
 הרצה. והמפקח המפקח עם ובתאום ההתקנה עבודות כל בסיום המערכת את יפעיל הקבלן הרצה

 . ביום פעולה שעות 13, עבודה ימי 14 במשך המערכות כל של תקינה לפעולה תיחשב רצון משביעת

  המערכות קבלת .ה

 :הבאות הפעולות השלמת לאחר תבוצע המערכות קבלת ./

 . ההתקנה עבודות השלמת -

 . ההתקנה עבודות כל סיום -

 . בכתב ביצועו על ודווח, הנדרשות והוויסות הבדיקה עבודות כל סיום -

 קבלת מערך בדיקות מאושר ע"י מעבדה מאושרת.  -

 קבלת אישור הרשויות -

  AS-MADEהגשת תכניות  -
 

 תחילת מועד אחריות  .0
מיום קבלת הרשמי של המתקן ובהתאם להחלטת המפקח, הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת  

 המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא. 
 

 שרות ואחריות  .ו
חודשים )לפחות!( מיום קבלת העבודה ע"י המפקח, לכל העבודה  39הקבלן יהיה אחראי במשך 

והחומרים שסופקו על ידו, ויהיה עליו להחליף או לתקן אל כל הדרוש תיקון, מבלי כל תשלום נוסף 
וך זמן הקצר ביותר כך שלא תיפגע התוצרת או הסחורה המוגמרת. בדיקת הציוד במשך תקופה זו. ת

 כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. 
במסגרת תקופת האחריות מחובת הקבלן לבצע בדיקה תקנית של מערכת ספרינקלרים, לרבות 

 המשאבות, מערכת החשמל והפעלה לפחות פעם בחודש.
 ללא תשלום נפרד. 1629מוסמך על ידי מכון התקנים ולפי ת.י. הדבר יבוצע ע"י טכנאי 

 

 תנאים אחרים ושונות  .ז

הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו, כגון בדיקות ספיקות  מים וכו',  ./
 בדיקות רעש באם יידרש ע"י המפקח. 

כן -או מכשיר אחר. כמו הקבלן יתקין ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, .0
יסמן חיצים, צבעים וכדומה לגבי צנרת )כולל סימון על התקרה האקוסטית למיקום מגוף או 

 מכשיר(.

 שיינתנולהוראות L-70 הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף לתקן  .3
 המפרט המתאים.  פי-ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוון הזרימה בחיצים על
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 המבצע   ןניסיו .ח
 9חייב להיות קבלן מנוסה ומאושר ע"י מכון התקנים לעבודות ספרינקלרים, עם ניסיון מוכח של  המבצע

 שנים לעבודות דומות.
 

 הנחיות מיוחדות לביצוע .ט

 ע אלא אינדיקציה כתשתית להכנת תכנית עבודה. תוכניות המכרז אינן לבצו ./

הקבלן ידאג להכין תוכניות עבודה לאישור לביצוע וכמו כן חישובים הידראוליים ואישורי מת"י  .0
ו/או מעבדה מאושרת לפני תחילת העבודות יעביר הקבלן את התכניות המאושרות לאישור 

 המפקח.

 ORII – ORIרמת הסיכון מחסנים לפי הנחיות הבטיחות  .3

 

 היקף העבודה .י
  העבודה תכלול: 

 כל צנרת המים הראשית והמשנית ואביזריה כולל ברזי סגירה. ./

 מתזי צד ועיליים, דקורטיביים ,מתזים אחרים לפי הצורך. .0

 צנרת הסנקה וברזי הסנקה )ללא תשלום נפרד(. .3

 לוח אזעקות  .5

ותחנות קומתיות תחנות הפעלה למערכת הספרינקלרים כולל פעמון מים או אזעקה חשמלית  .4
 ואזוריות.

אישור כיבוי אש, אישור מכון התקנים ו/או מעבדה מוסמכת ומאושרת לתכנון וגם לביצוע  .6
המערכת, אישור משטרה ו/או כל רשות סטטורית אחרת, לרבות ביצוע תכניות עבודה וחישובים 

 הידראוליים.

 FLOWסיקי זרימה )כל האביזרים הנוספים הדרושים, כגון שסתומים עם מפסיקי גבול, מפ .7

SWITCH שסתומי הפעלה, מדי לחץ, שסתומי סגירה וניקוז אזוריים וכל יתר האביזרים האחרים )
 הדרושים.

 

 הנחיות מיוחדות .יא

יש לשמור על ניקיון הצנרת ולמנוע חדירת פסולת, טיח וחול לתוך הקווים על ידי סתימת כל הקצוות  .א
 החופשיים מיד עם הרכבת הצנרת.

שב בזמן התכנון וההתקנה בכל המתקנים בבנין ולמנוע כל הפרעה של מערכת מתזים על הקבלן להתח .ב
למערכות אחרות במבנה. לא יותקנו צינורות המפריעים לדלתות, לגופי התאורה, וכיו"ב, כל 

 הצנרת תותקן במקום הניתן לגישה לצורך התיקונים.

נרת ומתזים בצורה תקינה. על כל יש להתחשב בהפרעות מכל סוג שהן )אנכיים ואופקיים( ולהתקין צ .ג
אי התאמה בין התקן למפורט בתכניות יש להודיע למפקח. כל הירידות לתקרות אקוסטיות יהיו 
מחוזקות לתקרה הקונסטרוקטיבית כאשר המרחק בין הירידה לבין נקודת התלייה לתקרה לא 

 ס"מ. כל הירידות יעשו מהצד העליון של קו ההזנה. 33יעלה על 

מת לב מיוחדת לשטיפת הצנרת. הצנרת תנוקה מגופים זרים, נסורת, שבבים וכו' טרם תינתן תשו .ד
 התקנתה. הקבלן יקפיד על ניקיון המערכת בזמן ההתקנה. השטיפה תעשה לפני הפעלת המערכת.

הקבלן ישתמש בציוד חיתוך וקידוח במצב טוב המבצעים עבודה מדויקת. לאחר החיתוך יש להוריד  .ה
יש לעשות זאת לאחר קידוח חורים להתקנת מתזים, לפני שמעלים את  את הגרדים, במיוחד

הצינור להרכבה יש לוודא שהצינור נקי בפנים ובחוץ מחלקי החיתוך ומשן חיתוך. הקבלן חייב 
 להציג את כל הציוד לחיתוך ועיבוד צינורות לאישור המפקח.

לוודא שפעולה זו מבוצעת בצורה הקבלן גם יציג דוגמאות קטעי צינורות מעורגלים בכל הקטרים כדי  .ו
חלקה ללא עיוותים, סדקים ופיצוצים. יש לוודא שהעירגול אינו מפוצץ את הגילבון. אם קצוות 

 הצינור אינם חלקים יש להסיר את הקצה הפגום לפני העירגול הנדרש עבור המחבר המהיר.

 מטר בין ענפים. 4.93ו מטר בין מתלה למתלה בצנרת משנית א 3.33המרחק בין המתלים לא יעלה על  .ז
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הקבלן יגיש לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת המערכת. המתלים חייבים  .ח
 להיות בעלי תקן.

 UL\FMכל האביזרים והמתלים במערכת חייבים להיות בעלי אישור  .ט

 3.83על  יש לבצע ספרינקלרים מעל תעלות חשמל בכל האורך תעלות מרחק בין ספרינקלרים לא יעלה  .י
 מטר.

 גבהי הרכבה .יא
 בתאום עם מנהל הפרויקט באתר ובהתאם לתכניות המעודכנות לתנאי השטח ולפי תאום מערכות.

 

 צנרת במבנה: .יב
 צנרת תהיה צבועה בגוון לבחירת המפקח כולל הפיטינגים ללא תוספת מחיר.

-QUICKויקטאוליק )ללא תפר בחיבורי  13תבוצע מצינור מגולבן סקדיול  1 1/2הצנרת בקטרים מעל "

UP.) 
 ללא תפר בהברגות. 43יש לבצע מצינורות סקדיול  1עד קוטר "

 
 

 תוצרת הצינורות  .יג
כל צינורות הפלדה יהיו מתוצרת מפעלי צינורות עכו )צינורות המזרח התיכון( תקניים או שווה ערך 

 מאושר. 

 אביזרי צנרת :  .יד

 רש. וגם אם לא צוין במפו UL\FMכל האביזרים יהיו מאושרי  ./

חל איסור להרכיב ברזים חוצצים שלא בהתאם לתוכנית ו/או אזורים נדרשים. כל הברזים יהיו  .0
ויורכבו להם מפסיקים חשמליים. מפסיקים אלו יהוו אינדיקציה בעת סגירת UL\FM מאושרים 

 המגוף ויעבירו התראה קולית דרך לוח הבקרה. 

 ת היצרן. יורכבו ויווסתו לפי הוראו שסתומי הבקרה למיניהם   .3

שסתומי הביטחון יהיו בעלי כושר העברה המונעת לחץ יתר במערכות בהם הם מורכבים.  .5
השסתומים יכוונו ללחץ הפתיחה המתאים בעזרת משאבת ניסיון, עוד לפני הרכבתם. כל 
השסתומים יכוונו ע"י היצרן במפעלו ומצוידים עם חותם עופרת המונע שינוי הכוון, ומאושרים 

UL\FM . 

 יסור להשתמש באביזר מעבר מסוג "בושינג" יש להרכיב המערכת במופה מעבר בלבד. חל א .4

 מפסיקי הזרימה יורכבו בהתאם לתקן הקובע )מרחקים מקשתות ואביזרים(.  .6

טרם ההרכבה יועבר אישור למפקח על מהלך צנרת ירידות  1" -לא יורשה שימוש בצינור קטן מ .7
 .NFPAשיבוצע בצורה המאושרת על ידי תקן 

 UL\FMלא יורשה חיבור אביזר מופה שאינו מאושר  .2

 הקבלן יגיש לאישור את כל סוגי השסתומים וכל יתר האביזרים.  .1
 

 מתקני המטרה אוטומטיים )ספרינקלרים(  .טו
מעדורה  1969והשלמות לפי תקן ישראלי  NFPA 13מתקני המטרה אוטומטיים יבוצעו לפי דרישות 

ל סוג הספרינקלרים, וכמו כן יהיה אחראי להתאמתם האחרונה ,הקבלן אחראי לקבלת אישור ע
 לדרישות בשטח. 

הקבלן יגיש למפקח לאישור את כל סוגי הספרינקלרים שהוא עומד להרכיב ולא יבצע ללא אישור  .טז
 זה. 

 ביקורת רשות הכבאות המוסמכת ומכון התקנים )באחריות הקבלן בלבד( .יז
כת בכתב. הקבלן חייב לארגן את הביקורת של כל הציוד לכבוי אש טעון אישור רשות הכבאות המוסמ

רשות הכבאות המוסמכת ולתקן על חשבונו הוא את הטעון תיקון. עליו להגיש לכבוי אש למכון התקנים 
ו/או מעבדה מוסמכת תכנית מפורטת כולל חישובים הידראוליים שיבוצעו ע"י מהנדס מוסמך מטעמו 

חשבונו הוא את כל הבדיקות הדרושות במכון  ולקבל את האישור המתאים, הקבלן חייב לבצע על
 התקנים ו/או מול המעבדה המאושרת.
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כל מערכת כבוי האש בעזרת ספרינקלרים דורשת אישור מכון התקנים ו/או מעבדה מוסמכת. הזמנת 
הבדיקה, התשלום עבורה, כל התיקונים הדרושים והשגת האישור חלה על הקבלן והוא חייב לבצעם ללא 

 לול במחיר היחידה.תשלום נפרד כ
 

 בדיקת צנרת המים .יח

 בודקים את התקנת מערכות צנרת המים לפי כל דרישות התקן.  ./

נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת בלחץ מים. לחץ  .0
כפול לחץ העבודה, שבו יימצאו המערכות כשהן בשימוש, ובכל מקרה  1 1/2 -הבדיקה לא יפחת מ

 )ק"ג לסמ"ר(. בר  19 -לא יפחת לחץ הבדיקה מ
ימני דליפה, לאחר הפעלת לחץ הבדיקה הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא הופיעו בה ס 
 דקות לפחות.  123

 בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירונית.   .3
 

 בדיקות לעבודות כיבוי אש וספרינקלרים  .יט

 יש לבצע לכל המערכות את הבדיקות הבאות, לקבל ולהגיש את האישורים הבאים:  .כ

 התקנים, או אחר(.  בדיקות מעבדה מוכרת )מכון ./

 ידי המפקח.-בדיקות לחץ לצנרת מים מאושרות על .0

 אישור יצרן הצינורות לביצוע צנרת מים . .3

 אישור בודק מוסמך לכל מערכות החשמל.  .5

 אישור פיקוח השדה של יצרני כל סוגי הצנרת.  .4

 ידי מכון התקנים, לרבות חישובים הידראולים.-אישור  תכנון וביצוע על .6
 

 אופני מדידה ומחירים  .כא

היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את כל הנדרש לקבלת  מערכת  מחירי ./
ספרינקלרים  מושלמת כולל ספרינקלרים , צנרת, הסנקות תליות, אביזרים , מפסיק זרימה, 
מגופים, תחנות הפעלה ראשיות וקומתיות וכל המערכת עד ההתחברות לצנרת מים לחדר 

וכל מה שדרוש בין אם פורט ובין אם לאו. כולל כל מערכות הבקרה והחשמל כולל המכונות 
 התחברות ללוח גילוי אש ואינסטלציה חשמלית.

קבלת אישור מכון התקנים הן לתכנון ו בדיקההמחיר יכלול תכנון מפורט, הגשה למכון התקנים,  .0
קלרים עם המפקח ויתר והן לביצוע, התכנון יכלול את כל תאום מיקום וסידור וסוג הספרינ

 הגורמים וכל זאת ללא תוספת מחיר. 

לכסות את כל מחיר מערכת הספרינקלרים קומפלט כולל כל  יםהיחידה  אמור מחיריבכל מקרה  .3
חודש כולל  39 -אישורי מכון התקנים/מעבדה מוסמכת, כולל הפעלה ,ויסות, שרות ואחריות ל

עולה תקינה של מערכת הספרינקלרים וכל הדרוש לפ AS-MADEהכנת ספר מתקן ותכניות 
 בפרויקט.

 
 מערכת כריזת חירום 34פרק 

 

 היקף העבודה /34.2
 חירום. כרזת מערכת של והפעלה חווט התקנה, אספקה, כוללת חוזה במסגרת העבודה

 ארצי בטיחות קצין - ישראל ומשטרת המקומי הדלקות קצין - האש מכבי ע"י אישורה ו/או המערכת ביקורת 

 שרות באתר. והמפקח עם הבניין, התקדמות עם בתיאום פרטיי כל על המערכות התקנת התקנים, ומכון

 עם למסור יבמתחי הקבלן מושלמת. בצורה תפקידם את וימלאו יופעלו בה פריט וכל שהמערכת ואחריות

 בהפעלת הבניין אחזקת צוות את להדריך קטלוגיים, דפים מושלמות, הפעלה הוראות למזמין המערכת

 יום 14 תוך פקחלמ למסור מתחייב הקבלן המזמין. ע"י המתקן לקבלת תנאי הם הנ"ל הדרישות כל המערכת.

 של הגדלים וכל זוקיםהחי התשתיות, כל לביצוע בכתב והוראות מושלם תוכניות סט החוזה, מחתימת
 המערכת. של מאושרות תוכניות ללא העבודה בבצוע להתחיל אין השונים. הציודים
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 תיאור המערכת 34.20
 רקע. ומוזיקת הודעות חירום לכרזת הבניין אזורי כל את תשרת המערכת
 הקומות: ע"פ כדלקמן לאזורים יחולק הבניין
 הדרושים. האזורים כמות עבור כריזה קרופוןימ תותקן בכניסה ודלפק הבית מנהל בחדר

 

 יצרן 34.23
 הנ"ל. בשטח מוניטין בעל יצרן מתוצרת תהיה המערכת
 שירות לספק המסוגלות ומעבדות מקצועי אדם כח בעלת תהיה המערכת את והמתקינה המספקת החברה

 גבוהה. ברמה ואחריות
 .משולבים אלקטרוניים מעגלים של מכלולים ועם אלקטרוני מיתוג עם חדיש מסוג יהיה הציוד כל
 

 אספקות מתחים 34.25

 .מצברים ע"י או מהרשת מטען ספק ע"י DC וולט 24 ממתח תוזן המערכת
 ע"י שנייה 3.1 -מ פחות תוך ההחלפה את תבצע אשר אוטומטית הזנות החלפת יחידת ותותקן תסופק כך לשם

 בהספק כריזה שעה ½ חות)לפ לפחות שעות 7-מ יפחת לא מצברים ע"י הגיבוי זמן משך אלקטרוני. מיתוג

 .V24 -ב ישירה הזנה אלה כלשהי, UPS יחידת או ממיר באמצעות המופעלת מערכת תאושר לא מלא(.
 

 דרישות למערכת    34.24
 מערכת הכריזה והפינוי תענה לדרישות התקנים הבינלאומיים:

  EN-60849  ,האירופאי 

  BS-5839   .הבריטי 

  
 לפי ממוחשב פלט קבלת מחיק,  בלתי תקלות רישום חלקיה, כל של 133% של ברמה ניטור תאפשר המערכת

  הבא: הפירוט

 .הרמקולים וקווי הרמקולים ע"י מדידת עכבת ללא צורך בקווים חוזרים 

 .המיקרופונים כולל הקפסולה 

 .ההודעות המוקלטות והאזעקות 

 .מגברי ההספק ומגבר הגיבוי כולל העברה אוטומטית 

                                       .אספקת המתחים כולל גיבוי מצברים 
 
 

 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות 34.26

 ,הודעות שוטפות ומוסיקת  מערכת/ שעון צלצולים, מטרת המערכת הקולית היא שידור כרזת חירום
 .רקע

  רמקולי ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות מערכתHI-FI  
 מקצועית.

   שעות ביממה . 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 

  שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופונים לתפעול השוטף, מיקרופונים לכריזת חירום עפ"י
 דרישות הרשויות, ובאמצעות מערכת קבצים להודעות מוקלטות.

  צלילים, וישודר אוטומטית עם  3-2בעל  לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני
 הלחיצה על מתג ההפעלה.

 .המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע 

  המערכת תוזן ממתח הרשתVAC 220  וכן ממתח ישרVDC 24  כגיבוי. ההעברה ממתח הרשת למתח
 ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא.
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 רכת תכלול מצברי חירום ללא טפולהמעMaintenance Free   אשר יאפשרו הפעלת המערכת   ללא,

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטעין את המצברים  30מוסיקת רקע במשך 
 ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, לפי הצורך.

 תקליטורים המיועד לעבודה רצופה של  9-ל המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן תקליטורים קרוסלה

 שעות ביממה. 24

  המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטתConstant Voltage 100 במתח שלV  70.7אוV. 

 " 19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב. 
 

 מרכיבי המערכת 34.27

 מסד מרכזי .1

 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.19מסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "ב

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  1.1

יותקנו שלבי המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה  גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד 1.1
 כרזרבה.   29%( ועוד תוספות מקום פנוי של 1 3/4אוורור בגובה  ) "

להסירן בשעת  הצורך. כל  דפנות המסד תהינה עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות 1.1
 חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה  1.1
 נוזלית או באבקה.

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. 1.1

הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס  ויכלול  בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו 1.1

 לפחות. 20%רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  AC/DCבתחתית המסד יכלול פנל   1.1
המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג 

 והבקרה.

מגברים, ומד  , שנאי קו, וסת עוצמה, בורר9ול "רמק המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול 1.1
 או לדים.  3עוצמה בגודל "

 

 מגברי הספק .2

מרבית ובנצילות של  , לקבלת איכותCLASS-T-מגברי ההספק יהיו דיגיטאליים, פועלים ב 1.1
 לפחות.   62%

, או Ω4, בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת מוצא W RMS293 ,W RMS933הספקי יציאה:   1.1

 .V93 ,V83 ,V133תח קבוע מוצא במ

 .VAC223 ,VDC24מתחי האספקה   1.1

 .KHZ23- HZ33תחום היענות לתדר   1.1

 , בהספק מוצא מלא.KHZ1, בתדר 3.19%-אחוז עיוותים מתחת ל  1.1

 .DB64-יחס אות לרעש גדול מ  1.1

 הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/ירידה במתחי האספקה, התחממות יתר.  1.1

 ונפילת תקשורת.  –רשת ומצברים  –קבלת מידע אוטומטי לגבי תקלות במתחי האספקה   1.1

כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים, לצורך חיבור וניתוק המערכת בזמן   1.2
 שירות.

 JDM 148DPהמגבר יהיה כדוגמת 

         

 ורייםרמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה לשטחים הציב .3

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים אקוסטיים מפלסטיק לבן   1.1
 שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.
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ובאחוז   Double cone)בעל משפך כפול ) Full range, מטיפוס 9.9, "7הרמקול יהיה בקוטר " 1.1
 עיוותים נמוך. 

 (. Oz 13גרם ) -393ל שלא יפחת לרמקול מגנט קראמי קבוע, במשק 1.1

 .Ω7עכבת:   1.1

 . 65Hz-16KHzתחום הענות:  1.1

 .R.M.S  12Wקיבול הספק:  1.1

  ˚110.זווית פיזור: 1.1

 13.23.43Wכל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם מינימום סנפים של   1.1

 

 מערכת רמקולים מקצועית לשידור מוסיקה באיכות גבוהה .4

", במובנות דבור גבוהה במיוחד HI-FIשידור באיכות " מערכת הרמקולים המקצועית תאפשר 1.1
 וזווית כיסוי רחבה במיוחד.

, מותקן בתיבת תהודה 7מערכת הרמקולים תהיה מורכבת מרמקול קואקסיאלי בקוטר " 1.1
 מתכתית מותאמת וגריל קדמי עגול מתכתי בצבע לבן להתקנה בתקרה אקוסטית.

 .75Hz-20kHzתחום הענות לתדר  1.1

 .R.M.S  25Wהספק הנקוב  1.1

 .1Wמטר בהספק  1במרחק 88dB רגישות  1.1

 .133˚זווית כיסוי  1.1

 גרם393משקל מגנט  1.1
 

  רמקול פרוז'קטור .5

במקומות מסוימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות מיוחדות כגון חללים גבוהים, יותקנו  1.1
רמקולי פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה אלומיניום צבועה לבן במידות מינימום:   

 .IP65מ"מ, כולל חומר אקוסטי. מוגנת לתנאי מזג אויר, תו תקן  170מ"מ אורך  165קוטר 
 .זיווד אנטי ואנדלי

 בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים: 1.1
 .9א. קוטר רמקול: "

 לפחות.  20W RMSב. הספק:  

 .180Hz-16KHzג. תחום הענות:  

 .8Ωד. עכבת  

 .5W,,W13,W19,W23ה. לרמקול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים: 

 . 1Wמטר בהספק  1במרחק   98dBו. רגישות:
 

 30Wשופרי קול  .6

 שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,  1.1

 לחות  מליחות ותנאי אקלים אחרים. 1.1

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית. 1.1

 . 30W RMSהספק  1.1

  3dB  ±בנקודות  225Hz-14Khzתחום הענות לתדר  1.1

 מטר בהספק נקוב.  1במרחק של  124dBרגישות מוצא  1.1

 סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. אפשרות חיזוק עם 1.1

 מעלות 110זווית פיזור  1.1

 7.5W,4W,2W ,15W  ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים   1.2

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול 1.16

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  1.11
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 רמקול בוקסה 1.11
 

 תלהפעלה מקומי -שנאי משתנה  -צמה וסתי עו .7

 V.C.Tמטיפוס שנאי משתנה: וסתי העצמה יהיו 1.1

 בהתאמה לעומס הנצרך.   30W/120Wהספק השנאי המשתנה יהיה  1.1

  20dBהנחתה כללית  1.1

 לדרגה בתוספת מצב מופסק. 5dBדרגות להנחתה של  4 1.1

 .-Offהבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל 1.1

 ם ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום הווסתי  1.1
 
 

  מערכת אספקת זרם חירום .8

  Maintenance free.המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,  1.1

דקות שידור  33ך למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במש 1.1
 רצופות.

 המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת  1.1

 של המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים  1.1

 שעות. 9בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על  1.1

 המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע. 1.1
 

  מערכת נגני דיסקים .9

 מערכת נגני דיסקים תהיה מורכבת מחמישה מנגנוני דיסקים למוסיקת רקע,   2.1

 נגני הדיסקים יהיו מורכבים ומזוודים ביחידה אחתחמשת   2.1

 מערכת נגני הדיסקים בנויה בצורה בה מופרדים החלקים האלקטרונים  2.1

 מהחלקים, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה במיוחד. 2.1

 המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כוח, מגבר קו וכל החלקים  2.1

 האלקטרוניים, המאפשרים השמעת הדיסקים.   2.1

 מערכת תותקן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הדיסקים.ה 2.1

 .102dB -חס אות לרעש גדול מי 2.1

 .%0.005 -אחוז עיוותים: קטן מ 2.2

 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzחום התדרים: ת 2.16
 

 עמדת הפעלת כריזה ראשית דיגיטאלית להתקנה על שולחן .11

 כריזה יותקן מיקרופון דינאמי, בעל עקומת קליטה קרדיו אידית על  בעמדת הפעלת ה 16.1

 באופן  שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל    Goose-neckגבי  צוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5האפשר  )

 אוהם מאוזנת עם שנאי 200-600עכבת:  16.1

 50Hz-12Khzתחום הענות:  16.1

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 16.1

 ק"מ. 2, למרחק של עד bus DATA-S-מאוזן, לחיבור ל 0DB/600Ωמתח יציאה:  16.1

 בלוח ההפעלה יותקנו: 16.1
לתכנות חופשי של כל לחצן  זורים, בתוספת לחצן לכריזה כלליתא( לחצנים מוארים כמספר הא

 ובתוספת לחצני הודעות מוקלטות וצפירות חירום.

  Push to talk).ב( לחצן רגעי להפעלת המיקרופון )
 ת לסימון "תפוס", "זמין". ג( נוריו
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 ד( העמדה תכלול כיווני עוצמה וגוון הצליל.
 

 עמדת הפעלת כריזה לחירום בקומות או בכניסות .11

 בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינאמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על  11.1

בתיבת מתכת אנטי ונדאלית   HANDHELD, או ידני מטיפוס Goose-Neckגבי  צוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5) רופון ממרחק קרוב ככל האפשר באופן  שיאפשר דיבור אל המיק

 אוהם מאוזנת עם שנאי 200-600עכבת:  11.1

 50Hz-12Khzתחום הענות:  11.1

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 11.1

 לפחות 60Db V-מתח יציאה:  11.1

  בקרת מצברים  .12
 בחירום. לגיבוי ומצברים מטען במערכת ישולבו חירום לכרזת הכריזה מערכת של היעוד מעצם

 מסוים. לסף מתחת המצברים מתח ירידת על שתתריע בקרה מערכת תהיה למצברים
 הכריזה. עמדות ע"ג או במסד התראה בפנל שיופיע  נורית וחיווי יבש עזר מגע תכלול ההתרעה

 

 יות לקובץ הודעות דיגיט .13

 מתח נפילת עם למחיקה ניתנות שאינן MP3, בקבצי ליותדיגיטא הודעות מערכת תשולב הכריזה במערכת

 למערכת.

 1MB  של בגודל כ"א והודעות סירנות להשמעת שישמשו קטעים 19 עד של איכותית הקלטה תאפשר המערכת

   .MP3 בקבצי מהמחשב תועתקנה אשר ,
 יעודי מלחצן או מבנה, ובקרת אש גילוי כמו חיצוניות ממערכות ההודעות מערכת את להפעיל יהיה ניתן

 הכריזה. מעמדות
 הביצוע. בשלבי המפקח ע"י יימסר ההודעות נוסח

 עוצמה. וסתי  תכלול ההודעות מערכת
 

 מערכת בקרת קווים, רמקולים, מגברים, מיקרופונים, הודעות צרובות  .14
 על פרוסה החיווט שתשתית ומכיוון חירום, ככרזת לשמש העיקרי ויעודה הכריזה מערכת חשיבות בשל

 במיקרופונים, הרמקולים, ובקווי במגברים תקלות על שתתריע ובקרה ניטור מערכת נדרשת גדולים שטחים

 העבודה. ובמתחי הדיגיטאליות ההודעות במערכת
 בהם במערכת אלמנט כל או הקו או המגבר לציון וקולי נורי חיווי יהיה שבו אינדיקציות פנל תכיל הבקרה יח'

 חלופי. מגבר להפעלת ו/או מרכזית בקרה למערכת התרעה שיאפשר יבש עזר עמג יופעל וכן תקלה, התגלתה
 העכבת. השוואת באמצעות הרמקולים קווי את יבדקו המערכת מעגלי
 להשתיק. יהיה ניתן הזמזם את
 .16" במסד להתקנה יותאם האינדיקציות פנל

 עצמה וסתי דרך ועלתהפ נבחרים, לאזורים מוזיקה לשידור מערכת תשולב  הכריזה ובמערכת במידה

 הבקרה. יכולת שתיפגם מבלי פעולתה לבצע הקווים ובקרת ניטור מערכת תדע השראתיים,
 

  כבלים .15

 כבל רמקולים  11.1

  1.5בקוטר של  כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית
מ"מ לפחות יש לקחת בחשבון  3.7מ"מ לפחות, להתקנה בשטחי החוץ, להתקנה פנימית בקוטר 

       אורכים גדולים ועוצמות .

 כבל מיקרופון  11.1

 7x0.25ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15בל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כ
מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב 
 המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 

 חיווט והתקנה .16
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 השמע. באיכות יםגבוה ביצועים להבטיח מנת על קול באולפני המקובלים הסטנדרטיים עפ"י תותקן המערכת

 תקלות. ללא ורצופה אמינה ופעולה אקוסטי כיסוי
 בשטח. להתעורר שעשויים הצרכים בכל להתחשב ויש מושלם כמתקן המזמין לידי תימסר המערכת

 מנת על להידרש עשויים או הדרושים והאביזרים העזר חומרי מרכיבי כל את בחשבון לקחת המבצע על

 מושלמת. בצורה תימסר שהמערכת
 תשי"ד. החשמל חוק הנחיות עפ"י יבוצעו וההתקנה החיווט עבודות כל

 היצרן.  להוראות בהתאם המערכת צרכי ו/או המפרט דרישות עפ"י בחתך יעשה החיווט
 ניתן בלתי באופן הכבל של ייעודו יירשם עליהם שילוט דגלוני באמצעות בקצותיהם יסומנו הכבלים כל

 הרמקולים. יחיבור רבותל אורכו לכל תישמר החיווט קטוביות למחיקה.
 יעשה זהים ושימושים ותמטר  השונים. הגידים בין הבחנה לאפשר מנת על שונים בצבעים יהיה הכבלים בידוד

 זהה. מעטה צבע בעלי בכבלים שימוש
 יחוברו קצותיהם ומוגנות. סגורות הסתעפות קופסאות או מסודרים סעף בלוחות ורק אך יעשו הכבלים חיבורי

 האתר. ברחבי ליםלרמקו ישירות
 

 תקופת אחריות והבדק 34.22
 עדות, תוכניות הגשת מיום חודשים 24 של לתקופה המערכות של התקינה לפעולתם אחראי יהיה קבלןה

 פעולה או פגם תקלה, כל לתקן מתחייב הקבלן המזמין. ע"י המערכת קבלת אישור הציוד, וטבלת וקטלוגים

 לא היא שהתקלה הוכח כן אם אלא האחריות, בתקופת יקרו אשר מהן, חלק או המערכות של תקינה לא

 תןך התיקונים לבצע מתחייב הקבלן להוראות. בהתאם שלא המערכות של לקויה הפעלה ועקב הקבלן באשמת

 בפעולתו הפרעות למנוע מנת על זאת היממה. שעות מהלך בכל התקלה על ההודעה מסירת מעת שעות 9

 למזמין. נפש עגמתו הפסדים למנוע וכדי המבנה של הסדירה
 מחיר. תוספת ללא חדש בחלק פגום שנמצא חלק כל להחליף מתחייב הקבלן
 9 תוך יופיע לא הקבלן באם פעלתו. מיום שהוחלף חלק כל על יחולו נוספים חודשים 24 של אחריות תקופת
 אך הקבלן של עובדיו שאינם אחרים טכנאים באמצעות תיקון לבצע המזמין ראשי ההודעה, מסירת מעת שעות
 לבדיקת תקופתיות ביקורות (4) ארבע לבצע הקבלן מתחייב האחריות תקופת במשך הקבלן. חשבון על

 מחברת למזמין בכתב להודיע מתחייב הקבלן תקופתית כביקורת יחשב לא תקלה עקב באתר ביקור המתקן.

 לפעם וחתימתו. יןהמזמ מטעם האחראי של מלא שם התיקון, תאריך הבאות: העמודות ובה תקלות לרישום

 לאחריותו המערכת את וימסור המזמין את הקבלן יזמין האחריות תקופת בתום המזמין. ע"י המחברת תבוקר

 את למסור כוונתו על הסופית המסירה מועד לפני יום 33 הגורמים לכל בכתב להודיע הקבלן על . המזמין של

 ימסרו בו למועד עד האחריות תקופת תוארך ,הסופית המערכות מסירת בעת תקלות ויתגלו במידה המערכות.

 של האחזקה אנשי צוות את הקבלן ידריך לעיל לאמור בנוסף המזמין. של המלאה ורצונ לשביעות המערכות
 נוסף. תשלום ללא הציוד כל של ותפעול לטיפול המבנה

 
 

 שירות לאחר תקופת הבדק: 34.21
 מסירתם מיום שנים 8 לפחות המערכת תלעבוד הדרושים החלקים כל את במלאי להחזיק מתחייב הקבלן

   חשבונו. על במלואה המערכת את ישדרג ולא ובמידה
 

 אופני מדידה 2/.34
 המעבר קופסאות את כולל האביזרים עד הצנרת חיבור עבור העבודות את לכלול יש היחידות במחירי

 כללו היחידה ירימח ממנו. משתמעים או זה במפרט הנזכרים הלוואי ועבודות העזר חומרי ואת וההסתעפות

 האש. ומכבי הרשויות ידי על המערכת אישור קבלת לשם הדרושים באתר ופגישות התשלומים כל את
 העזר חומרי כל כולל והפעלה חיבור התקנה, אספקה, הכוללות מושלמות כיחידות ימדדו המערכת מרכיבי כל

 במחיר נכללים והתקשורת החשמל כבלי כל ממנו. משתמעים או זה במפרט המתוארים הלוואי ועבודות

 הלחמות או הדרושים והחיבור ההסתעפות הקופסאות כל מחיר את יכלול היחידה מחיר ימדדו. ולא היחידה

 והן לבודדים הן הכבלים מחזיקי הזוויות, הקשתות, אקוסטית, לתקרה ההתאמות התליות, החיזוקים, וכן

 ופרופילים. תמיכות רגים,ב מהדקים, תרמילים, הסוגים מכל השלות את כולל לקבוצות
 עריכת האחרות, המערכות קבלני עם התיאומים כל את יכללו והאביזרים הציוד סוגי לכל היחידה מחירי

 והדרכה. תיאום תוכניות
 ע"י אורכו לכל הכבל סימון את יכלול כבל יחידת מחיר המפקח. בחירת לפי סנדוויץ שילוט יכלול היחידה מחיר

 מודפסים. ומספרים תואותיו מיוחדים דגלונים
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 היחידות. ו/או הנקודות כל במחיר כלולים והינם ריכוזים בין רק ימדדו והתקשורת החשמל כבלי כל
 חיתוכים, עבור תוספת כל ללא ולחתכיהם לסוגיהם מופרדים הם כאשר אורך מטר לפי נטו ימדדו הכבלים

 הם בהם הצינורות אורך לפי ליםמושח שהם במקרה ימדד הכבלים אורך וכו'. בידוד הורדת פסול, פחת

 לצינורות. שמחוץ קטעים  בצינור הכבלים מספר מוכפלים מושחלים
 

 עבודות פיתוח האתר - 52ק פר
 

 עבודות פיתוח האתר
 

      :העבודה רתיאו /52.2
 ריצוף ומעקות, גדרות ומדרגות, קירות בניית להלן, לאמור בכפוף מוגבלת לא אך כוללת זה פרק נשוא העבודה

  והשקייה. גינון מדרך, שטחי
 

  :העבודה שלבי ביצוע 52.20
 עבודות הכנה פרוק ועפר.   ( /
 בניית קירות פיתוח והתקנת מעקות בטיחות.    (0
 מילוי מצע ותשתית והנחת שרוולי חשמל והשקייה.    (3
 בניית אבני שפה.  (5
 יישום מצע גנני ונטיעת עצים והשקייתם זמנית. (4
 חפירת בורות לשתילים ודישון. הידוק, פיזור קרקע גננית, השלמת מצעים, (6
 התקנת ופריסת מערכת השקייה. (7
 ביצוע עבודות ריצוף, ריהוט גן ומתקני משחק. (2
  השלמת עבודות גינון והשקייה. (1
 

 :מדידות וסימון 52.23
חתומות ע"י הקבלן והמפקח ישמשו בסיס  תוכניות מדידה  ועל חשבונו.  המדידות יערכו ע"י הקבלן .א

 . בפרק זהלכל חישובי הכמויות 
  .שטחהגיאומטריה ב תלהתווי המפקחלאחר אישור הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא  .ב

 
 סילוק פסולת  52.25
 החלה. הרשות ע"י מאושר שפיכה לאתר מהאתר פסולת סילוק כוללים זה, בפרק הסעיפים כל
 
 
 

 פרוקים וחישוף השטח 52.24

  חישוף השטח .א
מתחת לפני הקרקע הקיימת, לרבות פרוק  ס"מ 33הסרת צמחיה וחישוף השטח לעומק של 

ריצוף, אבי שפה, משטחי בטון וכד', לפי המפורט בפרק זה ופינוי כל הגרד והפסולת, הכל לפי 
הנחיות המפקח, לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשות החלה. כולל גרוף וישור של פני הקרקע 

 ו/או מצע עליונים, מבלי לפגוע בתשתיות, בינוי או עצים קיימים.
 פרוק ריצוף .ב

 מכל סוג כגון:ריצוף במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף
כל פירוק יתר, מעבר לעבודה שנדרשה, יתוקן ע"י הקבלן . טרומיים מכל סוג ועוד ריצוף יחאבן, ארי

 .ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 פירוק משטחי אספלט .ג

משטח, ינסר הקבלן במסור מכני, וייתחום את השטח המיועד לפרוק. הפרוק לפני פרוק ה
 יכלול את מחיר הניסור, כולל השלמת אספלט במקומות שיפגעו, לפי הוראות המפקח. 

 פירוק אבני שפה .ד
 לרבות העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן,  אבני אי, אבני תעלה ועוד.

הכל תוך שמירה ולשימוש חוזר  פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.
בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה באלמנטים הקיימים ולפי הוראות המפקח. 

ת לשביעו ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו
  . רצון המפקח
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 עקירת1 כריתת עצים  52.26
עקירת/ כריתת עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכנית מאושרת ע"י אגרונום עת"א. תתבצע לאחר 
אישור בקשה ע"ג טופס מתאים על ידי העירייה ולאחר חתימת נציב היערות ע"ג הטופס. על הקבלן 

ע אך ורק על ידי צבצע המוסמך לכך להעביר העתק הטופס החתום אל המפקח. כריתת העצים תתבצ
 עיריית תל אביב יפו, אגרונום העירייה. –מטעם הרשות החלה 

 
 העתקת1העברת עצים 52.27

העתקת/העברת עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכנית מאושרת ע"י אגרונום עת"א. תתבצע מתחום 
הנחיות מפורטות העבודה אל מקום שיורה אגרונום העירייה בתחום עת"א, אך ורק לאחר קבלת 

באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום העירוני. על הקבלן להעביר אישור ביצוע 
העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל המפקח. העברת/העתקת העצים תתבצע אך ורק על 

 ייה.עיריית תל אביב יפו, אגרונום העיר –ידי מבצע המוסמך לכך מטעם הרשות החלה 
 

 הגנה ושמירה של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה 52.22
הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה מכל סוג שהוא, לפי תכנית המאושרת ע"י 
אגרונום עת"א והפרט המנחה הכלול בתכנית. לפני תחילת ביצוע העבודות באתר יש לתאם פגישה 

צע אך ורק לאחר קבלת הנחיות מפורטות באתר לפני באתר עם אגרונום העירייה. העבודה תתב
תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום העירוני וכוללת גיזום מקצועי של נוף ושרשי העצים 

והגנתם. באחריות הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל 
ם לאזור העבודה העצים תתבצע אך ורק על ידי מבצע המפקח. הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכי

עיריית תל אביב יפו, אגרונום העירייה.כלול במחיר העבודה ולא  –המוסמך לכך מטעם הרשות החלה 
 ימדד בנפרד.

 
 שטחים בחומר הדברהריסוס  52.21

מספר הריסוסים יספיק  גדרו בזמן העבודה.ובהתאם להוראות המפקח בכתב במקומות אשר י יבוצע 
שבועות  4-9 -להדברת כל העשבים, עד להשמדה מלאה של העשבייה. כל עבודות ההדברה יבוצעו כ

לפני מועד השתילה. בכל מקרה יעשה שימוש בחומר המאושר ע"י המפקח, לפי כל כללי הזהירות 
 והמינונים הדרושים ולפי הוראות היצרן בלבד.

 
 ותהתאמת גובה למכסי שוחות קיימ 2/.52

על פי מפרט והנחיות של שימוש בחומרים ביטון ויותאמו למפלס החדש תוך קיימות  לשוחות מכסים
אביב יפו ושל המפקח באתר, כולל יציקת בטון היקפית מרובעת מבטון מוחלק. הכול לפי -עיריית תל

 מ', יבוצעו לפי הוראות המפקח באתר. 1הנחיית המפקח באתר. התאמות גובה העולות על 
 

תהודק הקרקע מתחת לביסוס )בעומק מינימלי  בתחום בניית היסודות לקירות פיתוח דות עפרעבו //.52
 בנפרד. דיימד. כלול המחיר העבודה ולא ס"מ( 73של  

 

 צורת דרך והכנה לשטחי סלילה 0/.52
 יש לבצע עבודות עפר לפי ההנחיות הבאות: בתחום המיועד לפני פיתוח בסלילת אספלט 

 קייםיישור השטח וסילוק מילוי  ./
אל המקום הנמוך באתר.  1.9%יש לחפור וליישר את השטח עד למפלס התשתית, עם שיפועי ניקוז 

 משם יאספו המים ע"י צינור שרשורי אל שוחות. 
 כל מילוי שפוכת קרקע שיימצא יסולק עד לקבלת פני קרקע טבעית בלבד. 

 רה.מפלס סוף החפירה ייקבע ע"י מהנדס קרקע בהתאם לבדיקת התשתית החפו
לבדיקת התשתית הטבעית על חשבונו.  רוחב חפירת החלפת  JCBהקבלן יבצע חפירות נסיון עם 

 הקרקע יבוצע בהיקף הרחב בשני מ' מתחום העבודה.
 הידוק התשתית החרסיתית .0

ס"מ, תורטב  23לאחר סיום עבודות היישור והחישוף, התשתית הטבעית אם היא חרסיתית תיחרש 
( W=24%+)3%על צד הרטיבות האופטימלי  Modified AASHTO 63% ותהודק לדרגת צפיפות של

 ס"מ. 43ליטר/יום/מ"ר. עובי התשתית הרטובה, הטבעית המהודקת  13במשך שבוע ימים בכמות של 
 טון לפחות. 12ההידוק יעשה במכבש רגלי כבש כבד בעל משקל עצמי של 

 בורות חלחול או אל בורות שאיבה.יש לנקז את התשתית החרסיתית ולסלק את המים מפניה אל תוך 
 .Modified AASHTO 69%הידוק התשתית החולית יעשה לצפיפות של   .3
 מילוי מעל התשתית החפורה .5

ס"מ. חומר  83 -מחומר נברר/מצע ג' בעובי שלא יפחת מ מעל התשתית הטבעית המיוצבת יונח מילוי
: כורכר, פסולת מחצבה וכד'. גודל המילוי יהיה גרנולרי, לא פלסטי ונקי מכל פסולת אורגנית כגון

#, ויהיה לא פלסטי. 233חומר דק עובר נפה מס'  29%ס"מ. המילוי יכיל עד  8האבן המקסימלי יהיה 
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 חלק מהחומר הנחפר באתר, באישור מהנדס הקרקע יאגר בצד לצורך מילוי חוזר.
 .Modified AASHTO 67%ס"מ לצפיפות של  23המילוי יהודק בשכבות אפקיות בעובי מקסימלי 

ס"מ, לצפיפות של  19-23ס"מ לפחות מהודק בשכבות בנות  33מעל המילוי יונח מצע מסוג א בעובי 
133% Modified AASHTO. 

 ס"מ. 133סה"כ עובי מינימלי של קרקע נבררת ומצע 
 43באזורים בהם יאשר המפקח כי קיים חול טבעי, לא תיעשה החלפת קרקע והסלילה תתבצע ע"ג 

 א' כנ"ל ולפי הנחיות המפקח. ס"מ מצע
 

   מילוי עפר מובא 3/.52
טיב החומר ובדיקות הידוק  .המפרט הכלליבהתאם לדרישות חומר מילוי מודרג מהודק בשכבות, 

  ע"ח הקבלן, הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר.
 

 מצעים ותשתיות   5/.52
בבדיקת מודיפייד  67% ויהודק לצפיפות המפרט הכללי המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות 

טיב החומר ובדיקות  ס"מ מהמפלס המתוכנן. -+/3 א.א.ש.ו. פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס
יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות הידוק ע"ח הקבלן, הכל בהתאם לדרישות המפקח באתר. 

נים ותנאים קרקעית, מב-כלים מכניים קלים ואף הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת
מיוחדים אחרים. לא יהיה שום וויתור, ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים 

 הנ"ל. 
 

 קרקע גננית  4/.52
קרקע גננית תהיה אדמת חמרה חולית קלה העונה לדרישות המפרט הכללי, כולל אספקה ופיזור 

ופינוי פסולת באם יידרש.  מ"ק בבורות הנטיעה, לרבות חפירה 1ס"מ מינימום ו/או   43בשכבה של 
מקור האדמה, טיבה וכיוב', הכל באישור המפקח באתר. בדיקת קרקע באם תידרש ע"י המפקח, 

מ'  2-3תובא מעומק האדמה . אדמת חמרה חולית )אדמה קלה(ב תהיה ע"ח הקבלן. מומלץ להשתמש
, חול גרגרים גדולים 77%עד , סילט 9%עד , חרסית 8%עד  לפי תכולה: יה מאבנים ועשבים.יתהיה נקו

 .מילימור 3.3מוליכות חשמלית )מליחות( > ,  PH<  8.2במקטעים שונים 
 

 מילוי בקרקע מקומית  6/.52
המילוי יעשה בקרקע מקומית נקייה מאבנים, עשבים מליחות וכיוב', לפי הגדרות יועץ הקרקע. 

טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכול בהתאם לדרישות  בהתאם לדרישות הספר הכחול.
 המפקח באתר.

  
 

 שרוולי פוליאתילן 7/.52
בקטרים לפי המופיע בתכניות השקיה ותאורה. ישום השרוולים, המחברים, כל הטיפול והחומרים 
 33הנוגעים אליהם לפי הוראות היצרן והמפקח באתר. ובכל מקרה כל השרוולים יהיו טמונים בעומק 

ס"מ לפחות בכל היקפם והשכבות מעליהם יבוצעו  13ס"מ לפחות כשהם עטופים שכבת חול ים נקי 
לפי חתך קיים ו/או מתוכנן, לפי הנחית המפקח. כל שרוול שיונח יסומן ע"ג התכנית, באישור המפקח 

כקצות  מ"מ 7. בנוסף, יושארו בכל שרוול חוטי ניילון בעובי as madeבלבד ולשימוש המזמין כתכנית 
 ס"מ לפחות ומיקומם יסומן באתר לפי הוראות המזמין והמפקח. 93משיכה באורך 

 
 ומעקות. עבודות בניה,קירות, בטון, גדרות 2/.52

 תחילת יציקת בטון באתר רק לאחר אישור מפקח על מיקום ותוואי. .א

י יציקות מבטון מזוין יבוצעו בתבניות מדיקטים חדשות, משומנות היטב ו/או תבניות מתכת כפ .ב
שיוגדרו ע"י הקונסטרוקטור והמפקח באתר ולפי פרטי הפיתוח. כולל חפירה ליסוד, הידוק שתית, 

ס"מ לפחות, פאזות, פוגות, סרגלי מתכת מוברגים לבטון, בטון  23פיזור והידוק מצע בעובי סופי של 
 רזה, יסוד, זיון, מילוי חוזר, פתחי ניקוז ותפרים וכד'.

 

 י חלק ו1או מעובד. גלומבטון מזוין  פיתוחקיר  1/.52
גלוי חלק ו/או מעובד. בעיבוד הבטון לא יותרו שטחים לא מעובדים ולא ביצוע קיר מבטון מזוין 

מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר  יאושר עיבוד בו נראים סימני האזמל ו/או התבנית.
הקפדה על כך שלוחות  תוךויסגרו בסיכה בגוון מתאים.  ימולאו בלוחות קלקר, ס"מ 2יבוצעו ברוחב 

לפני תחילת ביצוע יש   מ'. 9  -יהיה גדול מ הקלקר לא יראו בחזית הקיר. המרחק בין המישקים לא
מ"ר לפחות, הכוללת פרטי גמר וקצה. הדוגמה אינה חלק מהקיר אלא אם  2לאשר דוגמה בגודל 

תבוצע יחידה שלימה ותאושר ולא ישולם עבורה בנפרד לאחר האישור יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר 



 

 

177 

 

 אישור דוגמא מפקח בכתב בלבד. פסולת מורשה,.
 

 שערים וכד'.פרטי מסגרות, מעקות גדרות,  52.02
העבודות בסיף  זה הינן ברובן התקנת פרטים מוגמרים ממפעל. התקנה תהיה לפי מפרט היצרן, כל 

. 4283פרטי המעקות והשערים יהיו יעמדו גם בדרישות התקן ישראלי  ובכלל זה  תקן ישראלי לגידור 
 .2142 -ו 1142העמודים הנושאים לפי ת.י. 

לפי בחירת אדר', כמצוין  RALצבועים בתנור בגווני  יהיו אלמנטים ממתכת )מסגרות(כל ה .א
 בפרטים.

. כל עבודות המסגרות תכלולנה במחירי היחידה את כל בתנור כל המסגרות מגולוונת וצבועה .ב
כנדרש לאספקת והרכבת מוצרים מוגמרים , הדרוש לפי התכניות, הצבע והצביעה של המתכת

 סופיים במקומם באתר.
דרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור המפקח, אולם מידות הפרופילים יהיו כנ .ג

מ"מ אלא אם קיבל הקבלן אישור  23 -מ ןקט שעובייםבכל מקרה, אין להשתמש בפרופילים 
 מראש מאת המפקח.

נפורמציה יהקבלן יעבד לכל מוצר תכנית הרכבה ומבנה המוצר. התכנית הנ"ל תכלול את כל הא .ד
, חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר והתקנתו במקומו הדרושה לאדריכל ולמפקח

המיועד עפ"י תכנית כולל חיבורים וחיזוקים נדרשים. התכניות הנ"ל חייבות באישור אדריכל 
תימסרנה לקבלן באמצעות  -וזאת לפני תחילת היצור. תכניות מאושרות וחתומות ע"י האדריכל 

"י האדריכל אינו משחרר במאומה את הקבלן המפקח. אישור תכניות העבודה וההרכבה ע
 מאחריותו המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה.

ון המוצרים. במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך וריתוך: לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גל .ה
חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים ומקומות 

הריתוך יעשה בפינות ונקודות,  ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי והישראלי.שרופים 
לא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד לקבלת שטח 

 אחיד וחלק.
במידה והאלמנטים אינם ניתנים לחיבור בריתוך, יציע המסגר חיבור ברגים והוא יאושר ע"י 

ראה סעיף  -דס, האדריכל והמפקח. טיפול וצביעה באזור ריתוך באלמנטים מגולוונים המהנ
 בהמשך.

או  יסגרו בפקקי פלסטיקו ישויפו לא יותרו קצות פרופילים פתוחים. כל קצות הפרופילים .ו
מתאימים שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו בתכנית הרכבה ומבנה המוצר  אלומיניום

 שיגיש הקבלן עפ"י סעיף לעיל.
בחירת אלטרנטיבה, גווני צבעים וכד'. בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים  .ז

בלעדי ועל הקבלן ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל הקובע ה
 לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל הנ"ל.

במידה ויאשר המתכנן  .לעיל 11לפי המתואר בפרק הצביעה  מגולוונים: ,פלדהמ םצביעת אלמנטי .ח
מיד לאחר הניקוי והתזת חול ו/או חיספוס מכני יש לצבוע ו/או המפקח צביעה ידנית )שלא בתנור(, 

 21מיקרון כל אחת וגלזוריט  43בעובי  6AEולוונת בשתי שכבות צבע: את הקונסטרוקציה המג
אחרי ייבוש מלא של צבע  מיקרון כל אחת בגוון שיקבע ע"י האדריכל. 43בשתי שכבות בעובי 

 שעות בין שכבה לשכבה יש לצבוע במערכת הצביעה המתוארת לעיל. 24היסוד, לפחות 
יצרן הצבע. כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה. יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות 

הצביעה תושלם לפני העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה. במקום ההרכבה יאושרו רק 
 תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע במקומות חיבור וריתוך.

ת מקומות יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה את כל פני השטח הצבוע  ולקבוע א -תיקונים בצבע  .ט
את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד במברשת ברזל חשמלית מסתובבת או באופן  הפגיעה בצבע.

 מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי אחיד, מבריק ונקי. רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרכבת  קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.

 ם.האלמנטי
 6AEתיקונים בצבע כולל צבע יסוד  אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.

במידה ונדרש לבצע ריתוכים בפלדה מגולוונת ינוקה הריתוך, יוסרו  .או לפי הוראות המפקח
 ה"שלקות" ואזור הריתוך יצבע בצבע עשיר אבץ שתי שכבות. ע"ג הנ"ל צבע כמפורט.

באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פינות ו/או קצות פרופילים שאינם  בכל עבודות המתכת .י
 מ"מ לפחות, לפני צביעה והתקנה באתר. 3משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של 

 
  אבני שפה, ריצוף שבילים,רחבות ומדרגות /52.0

 טים המורכבים מאלמנטים טרומיים, יהיו תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע. פר .1

 כניות והפרטים ומפרט היצרן.הביצוע יעשה לפי הת .2
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מ"ר לפחות, הכוללת פרטי גמר וקצה. הכנת דוגמה לא  2תחילת ביצוע מותנית באישור דוגמה בגודל  .3
תשולם בנפרד. במידה ולא תאושר, יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר פסולת מורשה לפי הוראות 

 המפקח. אישור דוגמא המפקח, בכתב בלבד.
 

  טרומיותאבני שפה1תיחום1תעלה  52.00

 י תכנית הפיתוח ולגבהים בהיקף. רום האבן בהתאם למפלס .א

"ג ע)שיוצק  23 -תהיה ע"ג יסוד וגב בטון ב השפה / חגורות בטון סמויות בגמר ריצוףהנחת אבני  .ב
ההשקיה לאחר  ., בהנחה צמודהנקיים, 1:3החיבור בין המישקים יהיה בטיט  תשתית מהודקת(.

 ו/או הבטון. בצידי האבן תשתיותכולל מילוי והידוק ימים  8גמר הביצוע תהיה במשך 
יעשה שימוש באבני פינה )פנימית או חיצונית( לפי הצורך. במידה ולא יהיו חלקים מוכנים בפינות  .ג

מתאימים ובאישור אדר', יעשה חיתוך אבן השפה בגרונג. כנ"ל לגבי קשתות למעט אם ניתן להניח 
 ., ולפי הוראות המפקח באתראת אבן השפה תוך פתיחת קלינים עדינים

לא יורשה שימוש בשברי אבן חיתוכים יעשו במסור מיכני בלבד כשקצות החיתוך ישרים לחלוטין.  .ד
 ו/או השלמות בטון.   שפה

 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .ה
 

 מדרגות בטון מזוין יצוקות באתר בגמר אבן טרומית. 52.03
 לפי פרט אדר', לרבות עיגון וקשירת האבן כנדרש.  מכל סוג טרומית אבן בגמרמבטון מזוין  מדרגותביצוע 

 פרטי המדרגות כוללים פס נגד החלקה תוצ' "יעד נגיש" לפי הפרט בגוון מתאים. כלול במחיר היחידה. .א
לא יותרו חריצים בהנחת האבנים  שלח.ברום וגמר המדרגה יהיה חלק ושלם, ללא פוגות/מישקים ב .ב

 או העיבוד.
 יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות. .ג
 יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין, על פי הוראות המפקח. .ד
 ס"מ לאחר ההידוק. 33מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  .ה

 וד.יש לעגן את המדרגות ביס .ו
 

 ריצוף יציקת גומי למתקני משחק 52.05
יבוצע בהדבקה ע"ג משטח אספלט. גוון הגומי לפי בחירת אדר'. יציקת משטח הגומי מתוצרת "פוליטן 

בין השכבות, שכבה עליונה  PB, פריימר SBR, שכבה תחתונה מגרגרי PBספורט" או ש"ע, מפריימר 
ות לשחיקה, על הקבלן לספק לעירייה, למתכנן שנים אחרי 9מ"מ. כולל  13צבעוני בעובי  EPDMמגרגרי 

 73עבור המשטח לאחר ההתקנה. עובי המשטח עד  1467ולמזמין אישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 
מ"מ. במקומות בהם מתוכננים שני גבהים, תוכן שכבת האספלט בהתאם ולקבלת פני משטח המשכיים 

 ואחידים ללא מדרגה. בעת היציקה העבודה.
 

 באבנים משתלבות ריצוף 52.04
מ"מ. במידה  93שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  /שומשוםאם לא נאמר אחרת, החול .א

 ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אז עובי השכבה יהיה גדול יותר.
ישר שאורכו אלומיניום בסרגל לפי בדיקת מישוריות  פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים .ב

 מ"מ.  2מ' לא יורשה שקע שעומקו, בנקודה כלשהי עולה  9.33
 . 1%מינימליים של  ניקוזתבוצע, תוך שמירה על שיפועי  ההעבוד .ג
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך  .ד

  .קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח

 היה מסוג א', בצבע, ובצורות שונות, בהתאם לתכניות והנחיות המפקח.אבן הריצוף ת .ה
 .במקרה הצורך ובאישור המפקח, ינוסרו במסור מיכני בלבד ,בפינות ובמקומות צרים .ו
 אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. .ז
 צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח. .ח

 ס"מ. יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום תחילת הריצוף. 9-אבן הקטנים מ לא יותר שימוש בחלקי .ט

 לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו/או חלקיהם בבטון. .י

 מ"מ. 1לא יתקבלו מישקים ברוחב העולה על  .יא

העבודה תבוצע באופן מקצועי, לפי מפרט היצרן, לרבות "ספייסרים" וכל הדרוש, לפי סוג האבן. כנ"ל  .יב
 לגבי אופן ההידוק.

 
 אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה 52.06
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המישוריות ונמצא ו תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה .א
מ' לפחות. לא יתקבלו  9בדיקת המישוריות תיעשה בסרגל אלומיניום ישר, באורך  מתאים לתכניות.
 מ"מ. 2סטיות העולות על 

מר. במסגרת גחודשים ממתן תעודת  24חריות הקבלן לטיב האבן, הביצוע וכו' כנדרש תהיה א .ב
אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה 

 ל לשביעות רצון המפקח.וסמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים בהם היו שקיעות, הכ 2העולה על 
הגורמים   יישום אחריות הקבלן: אחת לשישה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כלאופן 

המוסמכים והקבלן, בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם 
יום ממועד הסיור. בכל מקרה  33בכתב אופי ומהות התיקונים הנדרשים. תיקונים אלה יבוצעו תוך 

  סופית לגבי מהות הנזקים שיש לתקן. דעתו של המפקח תהיה
 

  ריהוט רחוב ושונות 52.07
 העבודות בסעיף זה הינן ברובן התקנת פרטים מוכנים במפעל ולפי פרט עירוני ואדריכלי.

 ההתקנה תהיה לפי מפרט יצרן ובאישור המפקח באתר.  .א
 ש"ע יאושר רק ע"י המפקח בכתב. .ב

 הביצוע יעשה לפי התכניות והפרטים ומפרט היצרן.  .ג
 

 מתקני משחק וספורט 52.02
" או ש"ע מאושר ע"י 2333כל הפרטים בקטגוריה זו הממוקמים בפרויקט הם מתוצרת "נ.ע. לבה" "קאר 

אביב יפו. המתקנים ומרכיביהם יהיו בצבעים לפי בחירת אדר'. התקנתם -המפקח, לפי הנחיות עיריית תל
ותקני, לרבות מרווחי בטיחות ויישום תהיה על פי הנחיות, מפרט היצרן. ההתקנה תבוצע באופן בטיחותי 

 משטח נפילה תקני מיציקת גומי. 
לאחר התקנת מתקני המשחק והספורט  1467באחריות הקבלן להשיג אישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 

 ולהגיש אישור זה למפקח.
 
 

 גינון והשקיהעבודות  - /5פרק 
 

 כללי /2./5
עיבודים  , דישון, כולל  השקיה ,בהתאם לתכנית הנטיעותספקה ונטיעה אמחיר הנטיעות כולל הובלה, 

נטיעות שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן ועל  .מסירה סופית חודשים מיום 3ואחריות  לקליטה  מלאה  במשך  
 .חשבונו

השפוך יסולק למקום שפך מאושר ע"י  בורות נטיעה יחפרו או יחצבו בהתאם לגודל  המצוין  במפרט,  החומר
, ימולאו באותו יום באדמת גן מדושנת כמפורט , הבורות החפוריםהחלה ובאישור המפקח ומיתהרשות המק

 .ייכלל במחיר יח' נטיעות, תוך שמירה על בטיחות באתר העבודה, לרבות גידור זמני באם ידרש
 

 הכשרת שטח הגן 20./5
שור סופי של ס"מ ,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה וי 33הכשרת שטח הגן כוללת עיבוד הקרקע לעומק של 

שטח השתילה, לרבות הדברה כימית מכנית או ידנית של עשבי הבר העונתיים והרב שנתיים, זיבול ודישון 
 לפי הפרוט:

 ישור גנני וישור סופי  .א
ישור גנני וישור סופי של הקרקע, יתבצע לאחר ניקוי השטח ועבודות הדברה ולאחר פילוס כל השטח 

להבטחת ניקוז השטח. ביצוע העבודה יהיה וע"י הקבלן לכדי השיפועים הנדרשים עפ"י התכניות 
ס"מ.לקראת הנטיעות, לאחר זיבול ודישון,  9/+ -בכלים מכנים ובעיקר בעבודת ידיים, בדיוק של 

עיבודי קרקע והשקיה, יעשה ישור קרקע סופי ע"י מגרפות. ישור סופי זה יעשה בסמוך ככל הניתן 
לא יוחל בביצוע עבודות השתילה לפני  ימים לפני מועד זה. 9למועד הנטיעות ולא מוקדם מאשר 
 אישור אדר' לגבהי הקרקע הגננית.

 עיבוד הקרקע .ב
ס"מ, וכלול הפיכת ותיחוח הקרקע. כל  33ק של או בכלי מיכני, לעומ עיבוד הקרקע יעשה בידיים

ס"מ שתמצא מעל פני הקרקע במהלך העבודה תסולק מהאתר לאתר מאושר.  9 -פסולת ואבן גדולה מ
 במשולב. אויעשה לאחר העיבוד שזיבול הקרקע כולל 

ש"ע  מ"ק לדונם, כולל דשן אסמוקוט, או 23בכמות של  13כמו כן יוסיף הקבלן דשן מסוג "סולי" מס' 
 לפי הנחיות המפקח. הדישון יוצנע בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע יישור גנני סופי.

 זיבול ודישון .ג
היטב, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד  רסוג הזבל שיסופק יהיה זבל בקר רקוב לחלוטין ומופר

ובעומק  לפני יבושו ובכל מקרה ביום הפיזור. ההצנעה תבוצע במחרשה, מתחחת או בעבודת ידיים
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דשן אשלגני וזרחני יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני השטח ביחד עם הזבל  המספיק לכיסוי מוחלט.
 האורגני.

 ק"ג זבל לבור. 93נתן תוספת של ילעצים בוגרים ת מ"ק לדונם. 29כמות הזבל תהיה 
מ"ר.  133-ק"ג ל 12(. בנוסף יפוזר סופרפוספט בכמות של 2333)ממרץ   731ת"י -הכל לפי תקן ישראלי

ס"מ לפחות  33הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק של 
דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומים לא יחשב והקבלן יידרש לפזר דשן חדש על חשבונו. בכל פעם 

לות,מזיקים וזרעי שמוזכר דישן, הכוונה לזבל אורגנני שעבר תהליך קומפוסציה מלא והוא נקי ממח
עשבים הקומפוסט ועונה לתקן ר"מ. בדיקות יעשו ע"י מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות על פי 

 דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן.
 הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.

 

 שתילה ונטיעה 23./5

  שיחים תילתש .א
  4מס'  שלתילת שיחים ומטפסים ממיכלים ש ./

ספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח א
 המיכל. מ 13וש המיכל אך לא יעלה על פי ג
"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך ס 93/93/93 עבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידותה
 93יטר ל 1מירה על מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור של ש

 ר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור; הידוק והשקיה לרוויה. ג 13-וופר פוספט סגר' 
 חזוקת נטיעות עד למסירת עבודהת .0

עים יום, בנוסף לאמור במפרט תאריך גמר עבודה יקבע ע"י המפקח. החל מתאריך זה למשך תש
התחזוקה תכלול ניקיון הגן, עישוב,  הבינמשרדי, הקבלן יטפל ויתחזק את כל הנטיעות והשתילות.

עידור שטח, סידור צלחות לעצים, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה לפי הצורך, כיסוח מדשאות 
יזומים נדרשים לצמיחת וחיתוך שוליהן, דישון, יישור שקעים ע"י מילוי באדמת גן פורייה וג

 והתפתחות השתילים.
 

 אחריות .3
הקבלן אחראי על קליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום תקופת זו יחליף 

הקבלן, על חשבונו את כל השתילים שלא נקלטו ודשא שלא כיסה את מלא השטח. טיב השתילים, 
שתילים שלא יראו סימני התפתחות,  זה.שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחו

צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים או מנוונים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים עפ"י 
הוראות המפקח ולפי ההוראות הר"מ. החלפת השתילים תהיה לפני קבלה ראשונה ומסירה סופית של 

כפי שיקבע עם מזמין אחריות קבלן  לגבי שתילים שהוחלפו יחולו שוב תנאי האחריות. השטח.
גמר העבודה ו יום מיום המסירה 63-לגבי כל עבודות הגינון וההשקיה ותחשב החל מ העבודה,

ביחס לעצים בוגרים, ימשיך הקבלן בטיפולם כולל השקיה עד לקליטתם  והקבלה הסופית של השטח.
ע"י החלפת עצים, שתילים  נזקים שיגרמו משנה. האחריות היא לפרק זמן של לא פחותהמלאה, אך 

קביעה לגבי שתילים  או דשא יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצון המפקח ובהתאם לכל תנאי החוזה.
 יעות שיש להחליף תהיה ע"י המפקח.ונט

 תילת דשא ש .ב
עבודה כוללת: אספקה והנחת משטחי הדשא. הספקה ופיזור דשן אורגני בשל מטיב מאושר בשיעור ה
"ר. הצנעת הדשנים ע"י חריש מ 133 "ג לכל ק 13"ר, שכבת סופרפוספט בשיעור של מ -133ל"ק מ 1ל ש
"מ ויישור סופי. השקיית השטח לרוויה עם גמר השתילה, ההידוק, ס 23 ו הפיכה ביד לעומק שלא

עישוב וכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך עד לכיסוי מוחלט של  -אחזקת השטח 
שעות לאחר הפיזור. שתילת דשא בשטיחים מוכנים  47-תיעשה לא יאוחר מ שטח. הצנעת הדשניםה
 היה לפי הנחיות היצרן.ת

 יש להקפיד ביישור הקרקע הגננית לפני השתילה. לא יתקבלו משטחים עם שקעים ו/או בליטות. 
 

 כולל אחריות על קליטת למשך שנה מיום המסירה.  נטיעת עצים בוגרים .ג
 אספקה העבודה כוללת. לפי תקן שתילי גננות ונוי של משרד החקלאות,8- 6בגודל נטיעת עצים ממיכל  ./

  ה.הובלה ונטיע

עם גזע   'מ4 גובה העץ מינימום . יהיו מסוג א' מעולה ,בריאים ומפותחים,6 ממיכל מס'בוגרים עצים  .0
  ס"מ. 8.9ס"מ מהקרקע,יהיה מינימום  23לפחות קוטר הגזע בגובה  2.93מעוצב עד גובה 

בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח ויועבר לאתר בגוש אדמה מוצק עץ  .3
עם מערכת שרשים מתאימה לקליטה וצמיחה. יגזמו במזמרה חדה חלקי שרשים שיחרגו מגוש 
האדמה וכאלה שנפגעו, נשברו או התקלפו בעת ההעברה. העתקת העץ, הובלתו ונטיעתו תבוצע 

 מירבית. לא ינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את קליטתו. בזריזות וזהירות
בור הנטיעה לעץ יהיה בגודל מתאים לקליטתו, באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק  .5



 

 

162 

 

 סביבו. בעת הנטיעה יוחזק העץ במנוף תוך מניעת פגיעה בעץ, בגזעו ובשורשיו.
עה בכדי למנוע היווצרות כיסי אויר בגוש האדמה, יש להשקות את בור הנטיעה לרוויה במהלך הנטי .4

 תחתיו ובין השורשים.
 1.93X1.93X1.93 -מ' וגודל בור הנטיעה לא יקטן מ 1.23X1.23X1.23 -גוש השורשים לא יקטן בגדלו מ .6

 .מ'

גר' דשן 133-גר' סופרפוספט ו193ליטר, 93מדושנת, )דישון בקומפוסט  באדמת גן בור הנטיעה ימולא .7
בגמר הנטיעה יציב  הקבלן סמוכה  ישרה ועגולה מלא בשיחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור( 

סמוכות ברזל זווית בגובה המתאים לגודל  2כל עץ יצבע בסיד וייתמך ע"י  מ' בקוטר ס"מ, 2.9באורך  
 , מותנה באישור המפקח באתר., קשירת העץ לסמוכה תתבצע לאחר שקיעת האדמה  בבורהשתיל

 
 .העצים להעברה יאושרו ע"י המפקח במשתלה לפני העברתם 

    
 לעצים בורות הנטיעה .ד

רשים של ויהיו באדמה תחוחה ויותאמו לכל שתיל ו/או גודל מיכל כך שיכילו את כל מערכת הש ./
 מ'.  1.2/1.2/1.2ולפחות  השתיל

ש"ע הכול לפי  או Rootcontrolבמקום שיידרש יכללו בורות הנטיעה לעצים מגביל שורשים מסוג   .0
 הנחיית המפקח באתר,אדר' ולפי מפרט יצרן.

 
 נטיעה .ה

  תתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. לא יבוצעו נטיעות ביום שרבי או ביום של רוחות עזות.
בעת הנטיעה יצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים 

חדה בכדי ליצור חתך חלק. יש להקפיד שכל שתיל ינטע החורגים מגוש האדמה יגזמו במזמרה 
נטיעות יבוצעו  במקומו לפי התכניות. עומק הנטיעה יהיה כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 על פי כללי המקצוע, עם שורשים וגוש אדמה במצב תקין.
 

 אחזקה גננית .ו
  .פואביב י-לא כולל תשלום על מי ההשקייה, לפי הנחיות עיריית תל

 
 השקייה 25./5
 כללי   .א

העוסק בנושא גינון והשקיה.  41מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 
הוראות המפרט המיוחד מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת 

 .במפרט, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי
דרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, אביזרים, העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנ

 עבודות קרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים. 
בתכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצרנים שונים. ניתנת הבחירה לקבלן, 

שווה ערך, אולם האחריות להתאמה תחול  השתמש בציודל, מטעמו מפקחמזמין והבתאום ואישור ה
 ./על הקבלן בלבד

כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן מכון התקנים הישראלי לאביזרי מים. 
 לגבי חומרים ואביזרים שאין לגביהם תקן, יאושר השימוש בהם ע"י המפקח.

 למפקח לפי דרישתו ע"ח הקבלן. MADE ASתנאי לקבלת העבודה יהיה מסירת תכנית עדות 

 :תאומים והכנה לעבודה .ב

על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים/ קוים שלהם עלולים להיות נחצים  ./
 קבלן ,באתר מפקחה , כגוןשרוולים, ראש מערכת, קווי צינורות, בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה

 .וכד' המים/ ביוב

וכבלים תת"ק קיימים  עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכותלפני תחילת ביצוע  .0
 .לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים

 .בכתב מהמזמין עיליות כלשהן ללא קבלת אישורו/או אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק  .3

 :חץ וספיקהל .ג
בצמוד לסימון ראשי  שוםספיקה בכניסה לראשי המערכת כפי שר -התכנית מבוססת על נתוני לחץ 

בדיקת  .על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה מהנ"ל .המערכת בתכנית ההשקיה
 .נה כלולה במחיר העבודהיהלחץ לא תימדד בנפרד, וה

 השקייהמחשב וראש מערכת  .ד
המדידה ראש מערכת ההשקיה והמחשב, יבוצעו לפי התכניות והפרטים בתוך ארון "ענבר" או ש"ע. 

 לכל האמור תהיה קומפלט כולל התחברות למערכת המים, אביזרים, תאומים, ניקוזים וכל הדרוש.
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 .מפקחמתכנן והמיקום מדויק של ראש המערכת יקבע בתאום עם ה ./

מכל סוג נכללים במחיר העבודה קומפלט, ויורכבו באופן שיאפשר הפעלה ופרוק של  אביזרי החיבור .0
 ,  לחיבור הברזים אל צנרת ההשקיה.יל לפני הקרקעכל אביזר בנפרד. הכל במקב

 מ'.אט 13ללחץ  PVCמ כל אביזרי החיבור עד לווסת הלחץ יהיו מברזל מגלוון אחרי הווסת  .3

העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש המערכת למחשב  .5
 .ההשקיה

 :שרוולים .ה
קשיח בקוטר המצוין בתכניות. הנחתם תיעשה לפני הנחת המצעים והם יחופו  PVC -שרוולים מ

בשכבת חול נקי. צנרת ההשקיה בקטרים לפי התכניות תושחל בשרוולים מיד לאחר הנחתם, בשלב זה 
)תכנית AS MADE  -יש לזמן את המפקח לאישור. יש לתעד ע"ג רקע תכנית ההשקיה לאישור כ

 מ' שתבלוט מעל לפני השטח. 3.9ים יש להותיר  תוספת של עדות(.  לאחר חיפוי השרוול

 :להלןהעבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תכנית ובהתאם להנחיות 

 .חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע לאחר הידוק השתית ./

, לפי תכנית, 4בעל עובי דופן מוגבר בקוטר " PVCיונחו שרוולי  ך ומיסעהדרשטחי מבמעבר בתוואי  .0
ס"מ  מפני  43, בעומק  113למים או תקשורת בקוטר  4המשמשים לביוב או צינור מפוליאתילן דרג 

 .בכל שרוול יונח צינור פ.א. אחד .השכבה העליונה המתוכננת

תעלה תרופד רוחב התעלה להנחת הצינור יהיה לפחות כפול מקוטר השרוול הגדול שיונח בתוכה. ה .3
ללא , ס"מ, עליה יונחו השרוולים ותכוסה בחומר כנ"ל 13בשכבה של חומר נקי מאבנים, בעובי 

 .אבנים. השרוולים יאטמו בקצותיהם, ע"י חומר מוקצף

כמו כן  מיקום  השרוול  יודגש באופן בולט ע"י צבע או יתד או סימון אחר ע"ג המדרכה או אבן שפה .5
 .תכנית העדות כפי שנדרשה לעיל יועלה מיקום השרוולים ע"ג 

באחריות הקבלן לבצע בדיקה נוספת של מיקום השרוולים ושל קטרי השרוולים בתכנית והתאמתם  .4
לקטרי הצינורות העוברים בהם, כך שלא יוצר צורך בפרוקים ו/או תוספות לאחר הנחת הצנרת. הכל 

 ך השרוולים.בכדי לקבל מערכת שלימה ורציפה  ללא מחברים וקטעי צינורות בתו

 :צנרת פוליאטילן ושלוחות טפטוף .ו
העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאטילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תכנית ובהתאם להנחיות 

 :כדלהלן
 .כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים וחומרי עזר יותקנו במערכת, יהיו חדשים ותקינים ./

 .ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה 43ק של צינורות פ.א. יונחו בתוך הקרקע בעומ .0

 .ס"מ 33קוים מחלקים יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .3

מקומית או מובאת ללא  ס"מ ירופדו התעלות בקרקע 9קוטרן מעל שבקרקע שבה אבנים גדולות,  .5
  .ס"מ מעל הצינורות 13אבנים בעובי 

 בנוסף, כמתואר בתכנית, טמונות בקרקעשלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגרלי מווסת רב עונתי ויונחו  .4
ת בטבעות השקיית העצים לפי הרשום מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחו 3יתדות ברזל בעובי 

 .)יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון(.בכתב הכמויות

 .וכביםאין להשתמש בר .6
 בכל מקום בו עוברות למעלה מחמש שלוחות טיפטוף יותקן ברז ניקוז לטפטוף לפי פרט אדר'. .7

 .לתכנית העדות הערה: כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה ואישור המפקח
 :השקית עצים .ז

. העבודה כוללת אספקת , לפי פרטעצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ
 .והתקנת החומרים והאביזרים ע"פ פרט בתכנית

 :לוח הפעלות .ח
לוח ההפעלות מחושב לחודשי הקיץ, בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי ההשקיה ו/או להקטין 

 .הזמיןאת כמויות המים בכל השקיה. לשם כך יש להתייעץ עם 
 
 

 עבודות יומיות ושונות – 62פרק 
 

במסגרת תעריפי העבודות המפורטות בכתב הכמויות, תבוצענה,  עבודות שונות, שאינן כלולות /62.2
 באם ובמידה ויידרש ע "י המפקח )אישור בכתב(, על בסיס שכר לשעת עבודה.
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סוגי העובדים שיועסקו בכל מקרה ומקרה, וכן סוגו המקצועי של כל עובד, יקבעו על ידי המפקח,  62.20
 ודעתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 

כיומית, לצורך עניין זה, כוללת את כל הכלים והאמצעים הדרושים, וכן את העבודה המחושבת  62.23
 האספקה והשימוש בחומרים הדרושים.

 

 הרישום יעשה עבור עובדים, ציוד מכני, חומרים ופיגומים לעבודה המתבצעת. 62.25

 כן לא ימדדו ולא ישולמו פיגומים. -כל יתר האמצעים לביצוע העבודה, לא ימדדו ולא ישולמו. כמו 62.24
 

 אופני מדידה ומחירים 62.26
 

המדידה תעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות, בעת ביצוע העבודה, ושאושרו  .א
 ע"י המפקח.

 כח אדם .ב
 סיווג העובדים, יבוצע בהתאם לזה הנהוג בהסתדרות העובדים לפועלי בנין. 

 יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה.
     רשמו במצבת כח האדם ויראו ככלולים ברווח הקבלן.מנהלי עבודה לא י

 ציוד מכני .ג
אם העבודה היומית, מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפות 

 לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד, כמפורט בכתב הכמויות.
כלולים במחירון "דקל", באם לא פורטו מחירים לנ"ל בכתב הכמויות, יקבעו המחירים כפי שהם 

 תוקף באותו פרק זמן.-שהיה בר

 חומרים .ד
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונות אישורו של המפקח. הוצאות 

 הובלת החומרים והמוצרים לאתר המבנה, תבדקנה על ידי המפקח.
 ותה שעה.בכל מקרה, לא יעלו הוצאות ההובלה, על המחירים הנהוגים והמקובלים בא

 באם ידרש, חייב הקבלן להוכיח את ההוצאות, באמצעות קבלות חתומות על ידי הספקים.

 פיגומים ודרכים .ה
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו אלו במיוחד 

 ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית.

 בודות יומיות(מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י )ע .ו
 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים, בין היתר, את:

 שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה ותוספת יוקר. .1

 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח והטבות סוציאליות. .2

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .3

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. .4

 ציוד הקבלן, לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו.דמי השימוש בכלי העבודה, לרבות  .9

 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. .9

 הוצאות כלליות, של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות. .8
 

לתוספת  כל שהיא  ערך ביצוע  עבודה ביומית כולל  בתוכו גם רווח והוצאות כלליות, הקבלן לא יהא זכאי
 בגין עבודות רג'י.  

 
 

       
 
 
 

            ________________ 
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 חתימת הקבלן                
 
 
 

 נספח ד'

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוחאבני דרך ל

 חודשים קלנדרים. 12 :הקמת המבנה

 

 

 

 הערות:

צו התחלת ) התחלת עבודה מועד הסיום הנדרש נקוב במספר החודשים הקלנדאריים שיעברו ממועד צו ./

 ועד לסיום חלק הביצוע העיקרי."( צ.ה.עלעיל ולהלן: "עבודה 

 לוח זמנים זה הנו לוח זמנים עקרוני, לוח זמנים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה.  .0

חוזה, ימציא הקבלן למנהל לאישור, לוח זמנים מפורט ערוך לפי ה( יום ממועד חתימת 14)תוך ארבעה עשר  .3

. לוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים, תקופת הביצוע MSPROJECT ת הנתיב הקריטי בתוכנתשיט

 15.11.1 בסעיף לוח הזמנים הנ"ל יעשה ע"פ הקבוע . אבני הדרך שבנספח זההביצוע המפורטים ב חלקיו

   .לחוזה

 ימי עבודה בשבוע. 9מובהר בזה כי רשימת הזמנים לביצוע העבודות מתבססת על  .5
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 /נספח ד'

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוח

 

 

 .לחוזה 15.11.1לוח הזמנים יצורף במועדים הקבועים בסעיף  *
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 נספח ה'

 

 ודהבעת תחלצו ה חנוס
 
 
 
 ________ :תאריך       דובכל

___________________ 
__________________ 

 
 ג. א. נ. ,

 
 עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו :הנדון

 ________ םמיו חוזה

 
 

 

 _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ הינכם .1

 
 

לכל המאוחר  בודות יסתייםעהוע צבי. עילל 1עיף סב נקובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד .2

 ספחיו.נו וזהחב כאמור _______________,ביום 

 

 ספחיו.נוה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הרינו .3

 
 
 
 

 ד רב,ובכב
 
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 נספח ו'

 
 הנחיות לניהול אתר עפ"י הבנייה הירוקה

 

 

 למכרז בנייה ירוקהנספח 

 הקבלן המבצע מתחייב לעמוד בכל דרישות התקן בניה ירוקה בהתאם להנחיות יועץ הבניה הירוקה  .א

 .והמתכננים

הקבלן המבצע מתחייב להגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי התקן במהלך ביצוע הפרויקט 

נספח בניה לרבות: אישורי הסכמי התקשרות, מסמכי רשימה של חומרי בניה וגמר וכל הנדרש עפ"י 

 ירוקה עיריית ת"א.

נדרשים הקבלן המבצע מתחייב ליישם את דרישות ניהול אתר הבניה, כולל אספקת כל המסמכים ה

 בהתאם ל"הנחיות ניהול אתר" המהווים נספח למכרז זה )מסמך מצורף(.

הקבלן המבצע מתחייב לקבל אישור בכתב לכל מוצר שו"ע, של חומרי הבניה וגמר, מיועץ הבניה 

 הירוקה.

 

 תקציר הדרישות לבניה ירוקה שבאחריות הקבלן הראשי  .ב

 מניעת זיהום ולכלוך מפעילות הבניה באתר. .1

 סולת הבניה.מיחזור פ .2

 שימוש בחומרים ממוחזרים. .3

 פעמיות.-שימוש בשיטות בניה מתועשות / רב .4

 ניהול תוכנית למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת הבנייה. .5

 שימוש בחומרים מקומיים וחומרים בעלי תו תקן ירוק. .6

 הכנת תוכנית לניקוי המבנה בזמן הבניה ולפני המסירה ללקוח. .7

 פליטת מזהמים נמוכה.שימוש בחומרי איטום עם  .8

 שימוש בצבעים ודבקים עם פליטת מזהמים נמוכה. .9

 מניעת פליטת מזהמים ממוצרי עץ. .11

לצורך הוכחת עמידה בדרישות הנ"ל, ינהל באתר יומן/תיק תיעוד שיכיל את כל המסמכים  .11

 הדרושים!

 

 להלן פירוט הדרישות מקבלן הבניה הראשי: .ג

 מניעת זיהום מפעילות הבניה .1

הזיהום הנוצר מפעילות הבניה ע"י מניעת סחף אדמה, אבק ולכלוך מהאתר,  יש להקטין את

 זרמי מים )גשם( ורוח מפיצים את הזיהום אל מחוץ לאתר הבניה.

הקבלן יגדר את אתר הבניה בגדר אטומה )ללא רווח בינה לקרקע( שתמנע "זליגה" של סחף 

רכי השינוע באתר ע"י פיזור ולכלוך אל מחוץ לאתר. בנוסף יש למנוע פליטת אבק משימוש בד

חומר מתאים, הרטבה או כד'. כמו כן משאיות מערבלי בטון וכלי הובלה לא יגרמו לזיהום 
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בנסיעות לאתר ובתוך האתר. הקבלן יסמן ע"ג תוכנית האתר ויצלם )במצלמה דיגיטאלית( את 

 האמצעים שננקטו למניעת התפשטות הלכלוך/זיהום.

 

  –מיחזור פסולת הבניה  .2

תכנית לטיפול ומיחזור של פסולת בניין הנוצרת באתר במהלך העבודה. התוכנית  הכנת 2.11

תכלול התקשרות עם חברה ייעודית למיחזור פסולת בניה. יש למנוע העברה של הפסולת 

לאתר הטמנה על ידי שימוש חוזר באתר או באתר אחר או מיחזור לשימוש באתר או 

 באתר אחר.

ת אשפה גדולות. הראשונה תשמש לאיסוף פסולת גבס, פינות/מכולו 4הקבלן ימקם באתר  2.12

השניה לפסולת עץ, השלישית לפסולת מתכת והרביעית לפסולת פלסטיק ואריזות. קבלן 

 המיחזור יאסוף, ירוקן וימחזר את תכולתן.

הקבלן ירשום בכל פינוי אשפה למיחזור את התאריך והכמות המפונה וישמור את הנתונים  2.13

 לתעוד.

 המחזור ייועל יריעת ניילוןכל אזורי  2.14

 כל פסולת הבנייה תועבר לאתר ממחזר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה 2.15

 כל פסולת האפר תועבר לאתר איסוף פסולת אשפר  מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה 2.16

 

 שימוש בחומרים מקומיים וחומרים עם תו תקן ירוק .3

מית. לדוגמה בטון, גבס, ברזל זיון, הקבלן יקפיד לספק ולהתקין ככל הניתן חומרים מתוצרת מקו

 ריצוף וכו'.

 להלן רשימת הצעדים שיש לנקוט:

הקבלן ינהל רישום באתר של כל משלוח של חומר נכנס לאתר. לכל חומר יירשם המקור/  3.11

 המפעל ממנו הגיע וכן את עלות החומר.

 יש להנחות את קבלני המשנה לדרישה זו. 3.12

שר על ידי מכון התקנים, יש להשתמש בו )רשימת בכל מקרה וקיים חומר עם תו ירוק המאו 3.13

 החומרים כוללת טיח תרמי, צבעים, בלוקים ועוד(.

 מכאניות.-הערה: דרישה זו אינה חלה על המערכות האלקטרו

 

 

 תוכנית לניהול איכות האוויר בזמן הבניה ולפני המסירה .4

ייחסות גם השהות הארוכה של העובדים במבנה הסגור במשך שעות העבודה, מצריכה הת

לפעולות הנדרשות על מנת למנוע מפגעים בריאותיים בסביבת העבודה שלהם. במסגרת זו 

החומרים  להפחתת היקףיבצע הקבלן צעדים הנחלקים לשתי קטגוריות עיקריות: צעדים 

של אותם חומרים  לצמצום השפעתםהבעייתיים מבחינה בריאותית בתוך המבנה, וצעדים 

 אוורור סביבת העבודה. בעייתיים, בעיקר על ידי

 להלן רשימת הצעדים שיינקטו:

 אוורור מהותי של המבנה טרם אכלוסו. 4.11
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חזור לאחר הרכבתם במבנה. רק לפני המסירה והרכבת איטום של כל פתחי תעלות המ 4.12

 תריסי הפיזור יפורק ויסולק האיטום.

ניקוי "ירוקים" לפני מסירת המבנה ללקוח יבוצע ניקוי. הניקוי יכלול שימוש רק בחומרי  4.13

 שיאושרו על ידי המפקח.

שימוש בחומרי גמר )צבעים, דבקים, שטיחים וכו'( בריאים: הימנעות משימוש בחומרי גמר  4.14

 נדיפים.

 

 

 עבור האוגדן לבניה ירוקה על הקבלן להגיש ליועץ הבניה הירוקה את המסמכים שלהלן: 

 

מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה )רשימת המטמנות מצורפת  הפניית כל פסולת בניין לאתר פסולת ממחזר .1

 בסוף המסמך(.

 להעביר: על הקבלן

 טופס התקשרות עם אתר הפסולת 

 טופס חישוב כמויות פסולת בניין 

 תעודות משלוח מאתר הפסולת 

  מכתב הצהרה של האתר לגבי כמות הפסולת שמוחזרה באתר הפסולת 
 

 עם סימון:  PDFבפורמט  תכנית ניהול אתר .2

 משרדי האתר 

 בתי שימוש/בתי שימוש כימיים 

 סימון מקום מיועד לאכילה 

 מכלים לאחסון פסולת בניין 

 פחי אשפה 

 נקודות תדלוק 

 מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע 

 דרכי גישה לאתר 

 בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים 

 שטחי התארגנות ודרכי גישה 

  גלם באתרמיקום חומרי 
 

 שתכלול את הנושאים שלהלן: הצהרת הקבלן ותכנית לניהול סביבתי של אתר הבניה .3

  מ' לרבות שערים ושילוט 2מיקום ופירוט גדר היקפית בגובה 

 תיעוד אמצעים להפחתת צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנות 

 ורמים לגירוי באתר, וכן בדרכי תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע בשטח להפחתת ההיווצרות של חומרי אבק הג
 גישה בתוך תחומי האתר

 תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע למניעת מפגעי רעש חריגים וסנוור מהאתר לסביבה 

 הנחית הצוות המבצע לכיסוי כל המשאיות היוצאות מהאתר 

 הנחיות למניעת תשטיפים מהאתר לסביבה מחוץ לאתר 

  לאחסון עודפי עפר ואגרגטים למחזורהגדרה בתכנית ניהול האתר של מקום מורשה 

  יידוע דייריי השכונה לגבי הפרעות/מטרדים העלולים להיווצר בתקופת הבניה 
 

 . יש להעביר ליועץ הבניה הירוקה תיעוד מצולם של: תיעוד מצולם .4

 האתר לפני תחילת העבודות 

 האתר לאחר עבודות החישוף/ חפירה/ מילוי 

 תיעוד שלד המבנה 
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  חתך קיר אופייני ובממ"מ –שכבות בידוד תרמי תיעוד של יישום 

 תיעוד של יישום בידוד תרמי בגג המבנה 

 תיעוד מצולם של איסוף פסלות הבניה 

 תיעוד מצולם של פסולת האפר/ אדמת חישוף 

 תיעוד מצולם של פינוי פסול הבניין/ אפר 

 )תיעוד חומרי שלד )צמנט, בלוקים, חומרי בידוד, טיח 

  ריצוף, חיפוי קירות, צבעים, תקרות אקוסטיות(תיעוד של חומרי הגמר( 

 תיעוד של גופי התאורה והנורות, מערכות המיזוג, קבועות סניטריות 

 תיעוד אתר הבניה:

  משרדי האתר 

 בתי שימוש/בתי שימוש כימיים 

 סימון מקום מיועד לאכילה 

 מכלים לאחסון פסולת בניין 

 פחי אשפה 

 נקודות תדלוק 

  חדירת שמנים ודלקים לקרקעמאצרות המיועדות למנוע 

 דרכי גישה לאתר 

 בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים 

 שטחי התארגנות ודרכי גישה 

 מיקום חומרי גלם באתר 
 

יש לאסוף את כל פסולת הבניין במכולות פינוי ו/או מערום פסולת זמני על גבי יריעת  – טיפול בפסולת בניין באתר .5

 ניילון.

 
לוודא כי האתר נקי בכל תקופת הביצוע , ניקיון זה כולל פסולת תפעולית, פסולת בניין, יש  -ניקיון אתר הבניה  .6

 שיירי מזון ואריזות.

 
צילום מערומי  –יש לשמור את פסולת העפר לשימוש חוזר באתר  )עודפי עפר מחפירה וחישוף(: שימוש חוזר בפסולת עפר .7

הצהרת הקבלן על כמויות העפר  –לשימוש חוזר בפרויקט אחר  ו/או איסוף עודפי העפר העפר וצילום לאחר ההחזרה לשטח.

 ו/או הפניית עודפי העפר לאתר פסולת מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.   ופרטי הפרויקט שאליו הועבר העפר.

 
 תעודות משלוח ו/או קבלות של המוצרים והחומרים הבאים: .8

  מפרט טכני של המזגן ושל מערכת אוויר צח. –מזגנים 

 חימום מים מערכת 

 מד מים להשקיה 

 ברזים אלקטרוניים, מזרמים אלקטרוניים, חסכמים 

  קבלות רכישה לגופי תאורה, נורות וחיישנים. –פריטי התאורה ושעוני בקרה 

  צבעים, תקרות אקוסטיות, טיח, לוחות גבס, טיח תרמי, חומרי בידוד תרמי, שליכט, רובה, ריצופי  –חומרי גמר
 מילוי חול ממוחזר.פנים, חיפויי קיר, 

  ריצוף חוץ, מילוי חול ממוחזר –חומרי פיתוח 

  צמנט, בלוקים, חומרי בידוד,   -חומרי שלד 

 חומרים למערכות אינסטלציה, חשמל ומיזוג 
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 :הצהרה מהקבלן

  מועבר לאתר פסולת ממחזר( לאהצהרה על שימוש חוזר בעץ לבניה באתר אחר )במקרה שבו 

  מועבר לאתר פסולת ממחזר( לאהצהרה על מכירה של ברזל )במקרה שבו 

 הצהרה כי גופי התאורה שהותקנו הינם בהתאם למפרט התאורה ושלא חלו שינויים משלב התכנון 

 הצהרה כי מערכות המיזוג שהותקנו הינם בהתאם למפרט המיזוג ושלא חלו שינויים משלב התכנון 

 :דרישות חובה

 .הוחלף כשווה ערך חייב באישור מסודר ומתועד של יועץ הבניה הירוקהש כל אלמנט במבנה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ז'
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 הלמשהה דתעוח תסונ
 

 
 דובכל

________________ 
________________ 

 ("הקבלן"ן: לה)ל
 
 .,נ.א.ג

 
 למההש תעודת: הנדון

 
 פיל ע מנהלכ מכותיס ובתוקף( "החוזה": ןללה___, )________ ביניכם מיוםל ינונבים נחת רשאה וזהח פי על
 .ות הושלמודכי העבו שראמ ינירהה, וזחה
 
 אמורכ הדהעבו תא תיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ
 צוין בנספחמכ, ביעות רצונישל םלטרם הוש דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפני םתתחייבהש אחרלו
 .וה זעודתל ב"צמה
 
 

 רב, בכבוד
 
 

_______________ 
 מנהל
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 נספח ח'

 יצועהבת בוער נוסח
 ______ תאריך:        לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 

 כתב ערבות מס'___________
 41/5חוזה מספר 

שקלים ____________ ש"ח )____________ הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של 
 חוזהעם ( בקשר "חייב"ה(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן: "סכום הערבות"חדשים( )להלן: 

  , בו התקשר החייב.יפו-תל אביב 297ברחוב דיזנגוף  טיפת חלבגני ילדים ותחנת  להקמת מבנה הכוללפרוייקט  9/14מס' 
 
ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בעאנו נשלם לכם, תוך ש .1

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  3למדד כמפורט בסעיף 
בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות הסכום האמור מאת החברה, 

 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .2

 "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר )בעיקור שעות קיץ(, המתפרסם מעת   -הבניה למגורים" 
קה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטי

מדד, אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 
 לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

ביום אשר התפרסם  ____שנת ____  מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש  -"המדד הבסיס" 
________ 

ות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום מדד תשומ - "המדד החדש"
 הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, לפני מועד תשלום הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
עלה לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות  חדשסכום הערבות, כי המדד ה

אם יתברר לפני מועד תשלום סכום כשהוא מוגדל בהתאם לעליית המדד. 
 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהערבות, כי המדד ה

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .3

 ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה , אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא. .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .9
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ 

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .9

  
 

 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
 

  



 

 

239 

 

 נספח ט'

 טיב ותערב נוסח
 

 ______ תאריך:        לכבוד
 החוף בע"מאחוזות 

 
 כתב ערבות מס'___________

 41/5מכרז מס' 

 _________ש"ח )________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן: "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן: 

ברחוב  גני ילדים ותחנת טיפת חלב להקמת מבנה הכוללרוייקט פ 9/14חוזה מספר עם בקשר ( "חייב"ה
 , בו התקשר החייב. יפו-תל אביב 297דיזנגוף 

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
תחילה את סילוק  להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 3למדד כמפורט בסעיף 

הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות 
 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

 "מדד תשומות

ם מעת מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר )בעיקור שעות קיץ(, המתפרס  -הבניה למגורים" 
לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו 
מדד, אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 

 לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

ביום פרסם אשר הת _____שנת _____  מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש  -"המדד הבסיס" 
._________ 

מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום  - "המדד החדש"
 הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, לפני מועד תשלום הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
סכום הערבות עלה לעומת מדד הבסיס, ישולם  חדשסכום הערבות, כי המדד ה

כשהוא מוגדל בהתאם לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום סכום 
 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהערבות, כי המדד ה

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

ל על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה , אנו מתחייבים לפעו .9
 כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .9
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ 

 בשעה_______.

 סבה.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או לה .8

           
 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 נספח י'

 יעותבת רה על העדרהצה נוסח

 

 

 ______ תאריך:        לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ

 נ.,.א.ג

 

 עותיתב העדרהצהרה על  :הנדון

 

בודות עוע הצבי רועב ופיס שבוןחכ( שיםדם חיקל)_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם

"( הפרויקט": ןללה) יפו-תל אביב 297ברחוב דיזנגוף  גני ילדים ותחנת טיפת חלב הקמת מבנה הכוללט בפרויק

 :כים ודיעכהל ביניכם, הרינוו נינויב וזהחל בהתאם

 מםעיג מטצנ כלו א להמנ, הכלפי מי מכם וא יכםפכלספות נו ו/אות וראח אוו/ תויפסכ תוביעת לנו כל אין .1

 ז.ר עם המכרשבק או/ופרויקט הע עם ביצו שרקב

 .וזהחבע בוקה פי על טיבות הבער ב"מצ .2

 יסמכמ פי עלו נינויבה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי לנ"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה אנו .3

ע עם ביצו שרקב מםעמט גינצ כללוח קפלמ או/ופרויקט הל הנלמ ו/אול הנלמו רנסידע שממ כל יכו המכרז

 ם.דויקימו יםאמל שנו, הינומהשת ומרים בהםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעה

ה וזחה יפ לנו על שישת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שנקבלבו הלנהמ ידיב ותבקבל, בנו זהתמכב יןא כילנו  ידוע

 .כרזמהי מכסמי על פ אוו/ נינויב

 

  ________________תאריך 

 

 

 רב, בכבוד

 

_______________ 

 (ותמתחו ימהן )חתלבקה

 

 ר:ושיא

 .מכרזה סמכימוה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר אנו

 

________________     __________________________ 

 הפרויקט מנהל       תאריך

 

 

 

 י"א ביטוחי הקבלןנספח  
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 על קיום ביטוחיםאישור 

 

 __________תאריך:          

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  6גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין61אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

  

 ______________________________ )להלן: "הקבלן"( : שם המבוטח

 ______________________________  : כתובת

ברחוב לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב  4102/5חוזה מס'  : תאור העבודות

 .("העבודות", "החוזה"יפו )-, בעיר תל אביב297דיזנגוף 

 

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים 

המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ )שני התאריכים 

 "(.תקופת הביטוחנכללים ולהלן: "

 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב ./

ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש הקבלן לרבות כלי  הפוליסה : 

עבודה ציוד, חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הקבלן 

המשמש אותו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם 

 שבנדון ואינו מהווה חלק מהן. 

יים המקובלים בפוליסת רכוש )אש על פי התנאים, ההרחבות והכיסו הכיסוי הביטוחי : 

מורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן, ברק, 

התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, 

נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים 

קט(, נזק בזדון, נזקי פריצה )על והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות )אימפ

 בסיס נזק ראשון( ושוד.
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פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  תנאי מיוחד: 

העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או תחלוף )שיבוב( כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת  עובדיהם

 שגרם לנזק בזדון.אדם  

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .0

ביטוח חבות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק  הכיסוי הביטוחי : 

עקב וכתוצאה משימוש בכלי רכב לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח 

בביצוע העבודות נשוא ו1או כלים הנדסיים ו1או ציוד אחר המשמש אותו 

, לרבות אחריות הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף  הנגרמים הסכם זה

 עקב השימוש בכלי רכב ושאינם מכוסים על פי חוק הפלת"ד.

ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח  1,333,333 גבול האחריות : 

 שנתית.

העירייה ו1או אחוזות החוף פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2.1 תנאים מיוחדים : 

, בגין )להלן: "יחידי המבוטח"( ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי אחריות 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  ו/או מנהליו ו/או עובדיו הקבלן

 ד מיחידי המבוטח.לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אח

העירייה ו1או אחוזות בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .2.2  

שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו, של הקבלן, ייחשב לצורך  החוף

ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל 

 הקבלן ישירות(.

 ______________________פוליסה מס':  אחריות מקצועית  .3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל  הכיסוי הביטוחי : 

תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אבדן ו/או פגיעה 

גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

בלן ו/או עובדיו ו/או מנהליו בגין של הקשמקורם במעשה או מחדל רשלני 

העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו 

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור 

העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או לרבות פגיעה או נזק 

 .עובדיהם

ש"ח )ארבע מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת  4,333,333 גבול האחריות : 

 .ביטוח שנתית

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מטעות, רשלנות או  ביטול הגבלות : 

 .אי יושר של מי מעובדי הקבלן

חוף העירייה ו1או אחוזות הלשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .3.1 תנאים מיוחדים : 
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בגין אחריות אשר עלולה להיות  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

מוטלת על מי מהם עקב מעשה או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת 

העירייה ו1או אחוזות החוף מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 

 .ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

מיום  פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי .3.2  

__________. 

חודשים לאחר  9כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  

תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי 

המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 

זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק 

אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו על 

 .לראשונה בתקופת הגילוי

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .5

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות  הכיסוי הביטוחי : 

נגרמו  , בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר1673למוצרים פגומים, התש"ם 

לכל אדם ו/או  עקב ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה )להלן: "המוצר"(

לעירייה ו1או לחברה גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

 .ו1או למנהליהם ו1או לעובדיהם

 .ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית 1,333,333 גבול האחריות : 

העירייה ו1או אחוזות החוף לשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .4.1 תנאים מיוחדים : 

בגין אחריות אשר עלולה להיות  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המוצר מוטלת על מי מהם עקב 

העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או הקבלן כלפי 

 .עובדיהם

כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום פוליסת הביטוח  .4.2  

__________. 

חודשים לאחר  9כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  

תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי 

המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 

הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק זו. מוסכם בזה כי הכיסוי 

על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 

 .לראשונה בתקופת הגילוי

בפוליסות אחריות מקצועית  הנדרשיםכי גבולות האחריות  הננו מאשרים : תנאי מיוחד .4

הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות וחבות המוצר 

 .משותפים
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הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו  .9.1 : כללי .6

העירייה ו1או הנן ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי 

וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או  אחוזות החוף

לרבות כל  .העירייה ו1או אחוזות החוףתביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  96טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

העירייה ו1או אחוזות ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1671

 .וכלפי מבטחיהםהחוף 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .9.2  

וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .ו/או מי מטעמם העירייה ו1או אחוזות החוף

הננו מאשרים כי הפרה או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו  .9.3  

העירייה ו1או מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות 

לקבלת שיפוי צו/או  אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

 .על פי ביטוחים אלופיצוי 

כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם  .9.4  

 לחברהאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח 

)שישים( יום מראש וכי לא יהיה  93הודעה כתובה בדואר רשום 

העירייה ו1או אחוזות החוף תוקף לביטול ו/או לשינוי שכאלו לגבי 

אחוזות החוף לא נשלחה לידי אם  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם

)שישים( הימים ממועד  93הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

 .משלוח ההודעה

 

במפורש באישור  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות זה,

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 

 

 

 

 

 י"בנספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 תאריך : __________
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 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  6גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין61אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ..

 הצהרה –הנדון:  פטור מאחריות 

)להלן : "העבודות",   , בתל אביב יפו042הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף  עבודות לביצוע חוזה 

  "אתר העבודות"(

כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדון בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי אשר בבעלותי ו/או הריני להצהיר בזאת  .א
 בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

הליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל העבודות ו/או מ ו/או העירייה ו/או מנ"הנני פוטר את אחוזות החוף בע .1
מנהל אבטחת האיכות ו/או מפקח העבודות מטעמן  מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל 
אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון.

מ ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל העבודות ו/או "וף בעהנני פוטר את אחוזות הח .2
ו/או מפקח העבודות מטעמן מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על 

מ  ו/או העירייה או מי מטעמן לרבות מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל "שיבוב כלפי אחוזות החוף בע
 במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ו/או ו/או מפקח העבודות מטעמן העבודות

מ ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל העבודות ו/או "הנני פוטר את אחוזות החוף בע .3
נה ו/או מפקח העבודות מטעמן  מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני מש

ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או 
עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות 

 שמירה, מתכננים ויועצים.

י משנה המועסקים על ידי, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלנ .4
מ  ו/או העירייה או מי "לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את אחוזות החוף בע

בכל תשלום ו/או  מטעמן לרבות מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל העבודות ו/או מפקח העבודות מטעמן
 הוצאה ששמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .9
באישור עריכת הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 

 __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין.

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 

 

 י"גנספח  

 עבודות בחום קבלןהצהרת ה

 תאריך : __________
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 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  6גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין61אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ
 הצהרת עבודות בחוםהנדון:  

)להלן : "העבודות",   , בתל אביב יפו042הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף  עבודות לביצוע חוזה 

  "אתר העבודות"(

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,אני מאשר בזאת

פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות  "עבודות בחום"המונח  .1

באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל 

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה י""האחרא - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2

 עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3

ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים לפחות מטר  13חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 יקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.שלא ניתן להרח

(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4

 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו  .9

 לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי  33על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .9

 לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

הם הנני מחויב על פי כל דין ועל פי וכל תנאי בטיחות נוספים ל תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 ולראיה באתי על החתום

______________   _______________ 

 קבלןחתימת ה    קבלןשם ה

 

  י"ד נספח
 

 ביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידי החברהתמצית 
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  ט"ו נספח
 

 תכנית התארגנות באתר
 
 


