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 /03102מספר  חוזה התקשרות
לטבע, סביבה בית ספר אולם ספורט בהקמת  ביצוע פרויקטל

 ב יפותל אביוחברה ב
 

 _______שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 
 

 -בין  -
 אחוזות החוף בע"מ

 אביב תל, 6"ץ ש גרשון מרחוב
    "(החברה" -) להלן  

 מצד אחד;
 

 -לבין  -
 
 

________________________ 
 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני;
 
 
 

מבנה הקמת לקבלת הצעות ל "(המכרז: ")להלן /63202מכרז מס' את  מהפרסוהחברה    :הואיל
יבנה בשיטת שלד פלדה, מעל תקרת מקלט קיים. המבנה , שמ"ר 600 -בשטח כולל של כ

יכלול משטח ספורט, חדרי שירותים, מחסנים ושטחי עזר, והעבודות להקמתו יכללו את כל 
להכשרת  שיפוץעבודות הגמר, לרבות מערכות תברואה, חשמל ומיזוג אויר, וביצוע עבודות 

"(. בנוסף, יידרש המבנהזה ובנספחיו )להלן: " חוזהמקלט הקיים כמפורט במסמכי ה
ביחד  מחוץ למבנה )להלןהקבלן לבצע פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים 

 "(;העבודות" או "הפרוייקט"

 

ל כל זכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה עוהקבלן  והואיל:
 ;  שהתקיימה בתאריך של החברה מכרזים העל פי החלטת ועדת  , נספחיו

 

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

כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי ציוד הדרושים לצורך ביצוע הו
 ת;וכי הוא מעוניין לבצע את העבודו ,לוח הזמנים

 

 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' 

 

 :ונספחים הגדרות ,מבוא .2

 .החוזה לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מןהמבוא  .2.2

 .הימנו לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרדהנספחים  .2.2

 .הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  ./.2

 הגדרות .2.1

זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, בחוזה 
 :ם והקשרם מחייב אחרתאלא אם תוכן הדברי

 
 ","אתר העבודות .2.1.2

 "מקום ביצוע העבודות"או 

עליהם ייבנה הפרויקט המקרקעין   - או "מקום המבנה"
אשר בהם, דרכם, מתחתם ו3או 
מעליהם ו3או בסביבתם יבוצעו 
הפרויקט והעבודות, לרבות כל 
מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות 
הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על 

וזה וכן, כל מקום אחר בו פי הח
  לחוזה; תבוצענה עבודות בהתאם

מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל  - "האדריכל" .2.1.2
ואשר הודעה על מינויו  פרויקטה

נמסרה לקבלן. כל עוד לא הודיע 
ו אדריכלי המזמין לקבלן אחרת יהי
 הפרויקט ד. לזר אדריכלים;

זה על כל נספחיו ומסמכי חוזה  "החוזה" ./.2.1
 ;המכרז

 דד תשומות"מ .2.1.1
מחירי תשומות הבנייה למגורים מדד  בניה למגורים"

המתפרסם מעת 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

בגין  תשומות הבניה למגוריםמדד   - סי""המדד הבסי .2.1.1
אשר  2021שנת  פברוארחודש 
 .2021./.21ביום התפרסם 

תשומות הבנייה למגורים הידוע מדד  "המדד החדש" .2.1.6
יום האחרון של החודש בגינו הוגש ב

 ;החשבון

 ;ו3או מי מטעמהאחוזות החוף בע"מ  3"אחוזות החוף""המזמין" .2.1.1

 "י שפורסם ע /63202מס' מכרז  "המכרז" .2.1.1
המזמין על כל תנאיו, מסמכיו 

 ;ונספחיו
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 פרויקטמנהל ה 3 "המנהל .2.1.1
י שימונה מעת לעת על ידי המזמין מ - "3 המפקח  

 עלמטעם המזמין ו3או לפקח לנהל 
על כל חלק ממנו ו3או ו3או  פרויקטה

כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי 
. כל עוד לא הודיע המזמין בכתב

ת יהיה המזמין לקבלן בכתב אחר
ניהול  אפרתי מדפיס המנהל

  ;פרוייקטים בע"מ
 "המפרט" או .2.1.20

הטכניים לביצוע העבודות. המפרטים  - "המפרטים"
מפרטים אלו כוללים מחד, את 
הפרקים הרלוונטיים של "המפרט 
הכללי לעבודות בנין", אשר אינם 
מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי 
הועדה הבין משרדית של משרד 

משרד העבודה ומשרד הביטחון, 
השיכון )במהדורתו העדכנית האחרונה 
הידועה במועד חתימת החוזה או 
במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או 

, לרבות עדכונים במקרה של שינויים(
מוקדמות, וכולל אופני מדידה  00פרק 

ותכולת מחירים המצורפים לפרקים 
. הקבלן מצהיר בזה כי עותק אלה

דות בנין" נמצא "המפרט הכללי לעבו
ברשותו, הוא עיין בו והוא מוכר לו 
היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוטף 
בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים 

  זה;למפרט 

בכל מקרה של סתירה ו3או אי התאמה 
ו3או דו משמעיות בין הוראות 
המפרטים השונים יקבע המנהל את 
ההוראה שתחול. בקביעתו יתבסס 

ג המקצועי ועל המנהל על מיטב הנוה
 המקובל במקרים אלו.

 "העבודות" .2.1.22
נשוא חוזה זה, תשתית ובינוי  עבודות "פרויקט"האו 

כמפורט בחוזה זה, במפרטים, 
בתכניות וביתר המסמכים המצורפים 

ביצוע כל עבודות הקדם  לחוזה, לרבות
 .פיתוח ועבודות הפיתוח באתר

 יפו;-עיריית תל אביב "העירייה" .2.1.22

, ______________________ "הקבלן" ./2.1.2
לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, 
מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן 
משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו 
בביצוע העבודות או כל חלק מהן, אם 

לקבלן להעסיק ואישר המזמין התיר 
בחוזה זה וע"פ  קבלני משנה כאמור

 ;להלן 26 האמור בסעיף 
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התכניות הקשורות באופן ישיר  כל וכניות""הת .2.1.21
ו3או עקיף לביצוע העבודות ואשר 
 מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה
ולרבות, כל שינוי בתכניות אלה 
שיאושר על ידי המנהל או המפקח 
וכן, כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב 
על ידי המנהל, או על ידי המפקח, 

לרבות  לעניין חוזה זה, מזמן לזמן
, כמפורט בנספח ד' לביצועתוכניות 

 ד למכרז(;1לחוזה )נספח 

 "כתב כמויות" או .2.1.21
המפרט את כתב הכמויות מסמך  "מחירי כמויות"

לחוזה  גבנספח והמחירים, כמפורט 
 ;למכרז( ג1)נספח 

מקום במסמכי החוזה בו נרשם בכל  "על חשבון" .2.1.26
המושג "על חשבון" ו3או "על חשבונו" 
ור פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עב

או העבודה, ו3או הציוד, \החומר, ו
ו3או המבנה הכרוכים בנושא אליו 

המושג, כאשר התשלום מתייחס 
יכלול את כל ההוצאות הישרות 
והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום 

  ;הנ"ל

המערכות ו3או קבלנים ו3או קבלני  "המזמין "קבלני .2.1.21
מטעם המזמין, ספקים כלשהם, 

 , אשרוקבלני המשנה למעט הקבלן
יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת 

תוך כדי ובזמן ביצוע ו3או  פרויקטה
  ;העבודות על ידי הקבלן

שיגיע לקבלן מהמזמין הסכום  "שכר החוזה" .2.1.21
בתמורה לביצוע התחייבויותיו על פי 
הוראות החוזה במלואן ובמועדן 
ולשביעות רצון המזמין והמנהל 

 ;בהתאם להוראות החוזה

יות שהוטבעה עליהן חותמת תכנ - "תכניות לביצוע" .2.1.21
 "לביצוע", על ידי המנהל, או המפקח.

לרבות  ,1022תכנית בניין עיר מספר  -"תוכנית בניין העיר" .2.1.20
 תוספות ו3או תיקונים לה.

להלן  15  בסעיףשנקבעה התקופה  "תקופת הביצוע" .2.1.22
כמשך הזמן אשר במהלכו על הקבלן 

השלים את ביצוע העבודות או כל ל
רצונם המלא של  חלק מהן, לשביעות

המזמין והמנהל. התקופה תחל במועד 
שייקבע בצו התחלת העבודה 
ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את 

 ;תעודת ההשלמה

 נספחים .2.1

 :הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן .2.1.2
 ;הצעת הקבלן למכרז - 'Iנספח  .2.1.2.2

 ;מיוחדיםום כלליים תנאימפרט כללי ו - נספח א' .2.1.2.2

 ;מפרט מיוחד - נספח ב' ./.2.1.2

 ;כתב כמויות  - נספח ג' .2.1.2.1



- 6 - 
 

 

 תוכניות; - נספח ד' .2.1.2.1

 דו"ח והנחיות יועץ בטיחות; - נספח ה' .2.1.2.6

  לביצוע העבודותמפורט  ח זמניםלו - ו'נספח  .2.1.2.1

 [על ידי הקבלןצורף י]

 נוסח צו התחלת עבודה; - 'זנספח  .2.1.2.1

 נוסח תעודת השלמה; - 'חנספח  .2.1.2.1

 ערבות ביצוע;נוסח  - 'טנספח  .2.1.2.20

 ;טיבנוסח ערבות  - 'ינספח  .2.1.2.22

 תביעות;נוסח הצהרת ביטול  -  'אי"נספח  .2.1.2.22

 ;הקבלן טוחיינספח אישור ב - 'ב"נספח י ./2.1.2.2

 פטור מנזקים; –הצהרת הקבלן   -     'גנספח י" .2.1.2.21

 ;עבודות בחום –הצהרת הקבלן  - 'י"דנספח  .2.1.2.21

 
אף מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה, בכל  .2.1.2

אם לא צורף אליו בפועל, יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה, אף אם לא 
 לעיל.  צורף לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחים

 מהות החוזה .2

למען הסר ספק,  .וכל העבודות הכרוכות בכך פרויקטזה הינו לביצוע החוזה  .2.2
כל העבודות  תמובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות א

הכללי ותנאים כלליים במפרט כמפורט  פרויקטרושות להקמת והשלמת ההד
, 'גנספח כתב הכמויות בנספח ב', מפרט המיוחד , בא'נספח  ומיוחדים
לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך, גם אם , לחוזה זה 'דנספח  ובתוכניות

 .אינם מתוארים ומפורטים בתכניות

ת עבודות ו3או ביצוע עבודות נוספות, תוספת או שינוי בעבודות ו3או השלמכל  .2.2
בהתאם לכל דרישה תכנונית ו3או דרישה על פי דין  פרויקטהדרושים להשלמת ה

ו3או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד 
מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את 

היא ו3או שינוי משכר החוזה, למעט שינויים הקבלן בכל תמורה נוספת ש
 .להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה בפרק ח' כמפורט

 אשר יבוצעו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה, הנן כדלקמן:העבודות  ./.2

בכתב הכמויות,  02מבנה עבודות להקמת מבנה אולם הספורט ) .2./.2
משטח ספורט, חדרי (, הכולל עבודות בניה במסגרת פאושלית

כל עבודות הגמר לרבות , ואת ירותים, מחסנים ושטחי עזרש
, עבודות במקלט הקייםומערכות תברואה, חשמל ומיזוג אויר, 

 "(. עבודות הפאושלכמפורט בכתב הכמויות ובמפרטים )להלן: "

עבודות פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים מחוץ למבנה  .2./.2
פיתוח סביבתי  בכתב הכמויות, עבודות 01מבנה אולם הספורט )

(, כמפורט בכתב הכמויות למדידה על בסיס כתבי כמויות
 "(.עבודות למדידהובמפרטים )להלן: "

מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, הקבלן  .2.1
בהתבסס ובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת 

 . בתמורה לשכר החוזה ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך,
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 :לעניין עבודות הפאושל .2.1

המפקח רשאי להורות בכל עת על עשיית שינוים בעבודות הפאושל או  .2.1.2
כל חלק מהן, לרבות שינויים בצורה, באופי, בסגנון, במימדים וכו', 

 והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח.

הקבלן יהיה זכאי לתשלום תוספת כספית בגין שינוים בעבודות  .2.1.2
מההצעה  2%הפאושל ודרישת תוספות, אשר היקפן הכספי עולה על 

סכום התוספת יחושב הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל. 
פרט מתאים, על  או בהעדרכתב הכמויות המצורף לחוזה,  על בסיס
בכתב הכמויות ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה בסיס 
מפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף . רק במקום שבו יאשר הכנ"ל

דרש הקבלן להגיש הצעת י, יכתב הכמויותהחריג בהתבסס על מחירי 
על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי  מחיר המבוססת 

  .20%בהנחה של  ,קבלן ראשי, אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע העבודה

במחירון דקל,  מחיר מתאיםמצוא במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן ל
יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח, כשהניתוח 
יכלול חלוקה לעלות חומרים, תשומות עבודה ותקורה קבלנית. בכל 

לאחר קבלת אישור  .22%על הקבלנית מקרה לא תעלה התקורה 
המפקח, יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה 

 לכל דבר ועניין. ין תשלום התוספת קובע הסופי בעניה

במקרה של שינוים בעבודות הפאושל כאמור, על הקבלן לבצען מיידית 
ובהתאם להוראות המפקח, ובשום מקרה הוא לא יהיה רשאי לעכב את 

 ביצוע העבודות מחמת אי קביעת ערך התוספת בגינן.

לעיל, יחושבו ויאושרו רק  2.5.2 שינוים ותוספות כאמור בסעיף  ./.2.1
במסגרת החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ולאחר סיכום כל מרכיבי 

 השינוי.

בעבודות הפאושל, בהיקף כספי אשר אינו עולה על ו3או תוספות שינוים  .2.1.1
מההצעה הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל, או  2%

תוספת כספית  בהיקף  המפחית ממחיר המבנה, לא יזכו את הקבלן בכל
 ולא ישנו את סכום התמורה שתשולם לקבלן.

 

 תהוראות החוזה ואתר העבודובדיקת  ./

מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן הקבלן  .2./
את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו3או הנובעים מהם, לרבות 

שה אליו, טיב הקרקע ואת כמויותיהם את אתר העבודות וסביבתו, דרכי הגי
וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות. כן 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 

ספיות ו3או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקפות לבסס שום תביעות כ
ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי ידיעה 

 .או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו3או הנובע ממנו

לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים בנוסף  .2./
התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הקשורים לביצוע 

האמור לעיל בנוגע לאספקת התכניות, 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 

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

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  ././
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 חהמפקו וסמכויותיהם של המנהלתפקידיהם  .1

המפקח ו3או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות המנהל ו3או  .1.2
ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב 
ביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את 

 ., המפקח ואת הוראותיו הואהמנהלהוראות 

פקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר ולמ יאפשר למנהלהקבלן 
העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות 
החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם 

 .צוע העבודותיהקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בב

להשתמש בכל המיתקנים  םולכל הבא מטעמיאפשר למנהל ולמפקח הקבלן 
 .והשירותים שהותקנו באתר

הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו3או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות על  .1.2
המנהל ו3או המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על 

 .ידם

מבוצעות  העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בוביצוע  ./.1
 .פעולות לצורך ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו3או המפקח

. הקבלן של המנהל ו3או המפקח העבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה
מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו3או 

ה. בכל מקרה בו ניתנו המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוז
סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות 

 .המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו3או מבלי  .1.1
ם עבקשר  למפקח בחוזה זה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר

אופי ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים 
שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה 
או מחדל מצד המנהל ו3או המפקח, בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה, 

ולביצוע העבודות לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה 
שבהתאם להוראותיו הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו3או בתביעה כלשהי בגין 

 .פיקוח ו3או ניהול כושל ו3או לא משביע רצון

מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו3או שאינן מתיישבות מהמנהל ו3או בכל  .1.1
המפקח, חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה 

 ופית, תחייב את הקבלן ותגבר על הוראות המפקח.ס

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות, רק  .1.6
באמצעות המנהל ו3או המפקח, הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות 

 .ו3או המנהל המפקח

כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו3או למפקח סמכות סופית ובלתי לצורך  .1.1
כיוצא בזה, המצביעות על או לערעור ו3או לפי שיקול דעתם המוחלט ו3ניתנת 

שקול דעת מוחלט ו3או בלעדי בהחלטותיהם, הכרעותיהם, קביעותיהם, 
דרישותיהם וכו', תהיינה החלטותיהם של המנהל ו3או המפקח סופיות, תחייבנה 

 .זהאת הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור, אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה 
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הקבלן יזמן אליו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את המפקח ו3או המנהל  .1.1
לישיבת תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי 

, וכן עליו להביא לדיונים אלא את התכניות, דו"חות וכל ו3או המנהל המפקח
. כמו כן, יביא הקבלן הלו3או המנ מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח

עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצוע, הכל כפי שיידרש על ידי 
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, לוקח הקבלן על עצמו . המפקח

תיאום התכנון הדרוש לצורך ביצוע נכון ומדויק של השלמת לאת האחריות 
רך כך למנות מתאם תכנון. מתאם התכנון העבודות ובהתאם ללוח הזמנים ולצו

המשנה ובעלי המזמין, קבלני , קבלני המקצועות השוניםיהיה אחראי לתאם בין 
המקצוע מטעם הקבלן ויפעל במילוי תפקידו לשביעות רצונו של המפקח לפי 
מיטב הנוהג המקצועי. מתאם התכנון ידווח בכתב באופן שוטף למפקח על 

עיכוב כלשהם העלולים ו3או  ועד על כל חריגההתקדמות ויתריע בפניו במ
. מובהר בזאת כי יועצי המזמין יבצעו את פרויקטלהשפיע על התקדמות ה

 בלבד. המנהלעבודתם לפי הוראות 

ו3או בזכות הפיקוח,  פרויקטהסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בניהול הלמען  .1.1
יקין ו3או כאמור לעיל, כדי להטיל על המזמין, או מי מטעמו, אחריות בנז

אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות 
. המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו ו3או על פי כל דין שיש לו על פי חוזה זה

למנות מנהל ו3או מפקח והימנעות כאמור, לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה 
שלו, בקשר עם כל דבר ועניין  מניעות, או השתק, כנגד כל טענה או תביעה

 .הקשור בעבודות, טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .1.20
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 ניהול יומן עבודה .1

יום ביומו את  מדי ירשמוינהל יומן עבודה, בשלושה  עותקים, אשר בו  המפקח .1.2
כל הפרטים 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 העבודות, גם למתן 

במשרד המפקח, במקום בו הוראות בכתב לקבלן. היומן יוחזק באתר העבודות, 
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 את הקבלן. היומן ייחתם מדי יום ביומו על 

העבודות מטעמו, העתק אחד יימסר לנציג  ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל
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  מבלי .1.2
 ביומו על הפרטים כדלקמן: רישומים ביומן, ירשום הקבלן ביומן מדי יום

של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע מספרם  .1.2.2
 ;העבודות

החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים כמויות  .1.2.2
 ;ממנו והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות

 ;הנמצא באתר העבודותהציוד  ./.1.2

 ;בציוד בביצוע העבודותהשימוש  .1.2.1

 ;העבודותם באתר מזג אויר השורריתנאי  .1.2.1

 ;והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםתקלות  .1.2.6

 ;בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםהתקדמות  .1.2.1

שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות הוראות  .1.2.1
 ;לעבודות נוספות ו3או לביצוע שינויים בביצוע העבודות

 ;המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודותוהנחיות המנהל או הערות  .1.2.1
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דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב כל  .1.2.20
 ;העובדתי במהלך ביצוע העבודות

מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון רישום  .1.2.22
 ;מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי

ביומן העבודה שום פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרכל  .1.2.22
 ;ם ובין באורח שוטףבין במועד מסוי

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה הקבלן  ./.1
רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי 

ימים ממועד רישומו. הערותיו ו3או  /מסירת הודעה בכתב למפקח, תוך 
הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם המנהל יחליט הסתייגויותיו של 

לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל כאמור תהיה סופית 
 .ובלתי ניתנת לערעור

העיר ו3או הסתייג הקבלן מהערות ו3או הוראות המנהל ו3או המפקח ביומן  לא .1.1
ת נכונות הפרטים ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר א /העבודה תוך 

 .וההערות הרשומות ביומן, ואת הסכמתו להם

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו3או רישום ביומן על ידי למען  .1.1
הקבלן אשר לא אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי 
הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו3או להארכת תקופת 

ע של העבודות על פי החוזה ו3או לפיגור ו3או לסטיה ו3או לאי ביצוע הביצו
 .הוראה כלשהי מהוראות החוזה

דף של היומן ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי כל  .1.6
 .והקבלן ימסור עותק למפקח המפקח

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .1.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .6

אינו רשאי להסב ו3או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן הקבלן  .6.2
אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי 
החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור 

חר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא לא
בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 
כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא 
לנכון. כל הסבה ו3או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את 

 .המזמין

המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו3או גורם אחר נתן  .6.2
בביצוע חלק כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן 
מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל 

 .מעשה ו3או מחדל של קבלן המשנה ו3או הגורם האחר האמורים

שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת המקנה בבעלות  שינוי ./.6
מניות, הגדלת הון מניות ו3או הקצאת מניות ו3או בכל דרך אחרת תחשב 

ין סעיף זה, וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג יכהעברת זכויות לענ
 .זה

זכויותיו  יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר אתהמזמין  .6.1
ו3או חובותיו על פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות 

 .כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה

כן מוסכם בזאת, כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו כמו 
ש בגין ביצוע העבודות הועברו זכויותיו ו3או חובותיו של המזמין, על חוזה חד

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 ו3או הפרת תנאי סעיף  .6.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 היקף החוזה .1

חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות  החוזההוראות  .1.2
המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכנות ועל דבר אחר, בין קבוע 

 .ובין ארעי הנחוץ לשם ביצוען

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

ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו3או ימסור ו3או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו3או  .1.2
, הכוללות, באופן כללי פרויקטלגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר ל

עבודות בניה, הריסה, מערכות, מלאכות,  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
אופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ו

לרבות ביצוע שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו3או לקבלנים האחרים, 
הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן. 

ביצוע עבודה3ות אחרת3ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המנהל ו3או 
יצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם המפקח יורו לו לצורך תיאום ב

קונים , ואף לבצע תיהקבלנים האחרים ו3או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה
 .בעבודות, בעקבות העבודות האחרות, ככל ונדרש

לא יכיר בכל תביעה ו3או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם, או המזמין 
ידי המזמין ו3או עבורו על ידי קבלנים עבור, עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על 

 .אחרים ו3או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה

לעיל לא  7.2  הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיףלמען  ./.1
יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין 

ו3או לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא למסור לאחר 
חוזה זה ומזכותו של המזמין להקטין ו3או להגדיל את היקף העבודות נשוא 

 .חוזה זה

 מסמכי החוזה והתוכניות .1

( העתקים של מערכות התכניות /ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה )המפקח  .1.2
גרת חוזה זה. כל העתק נוסף, והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במס

שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון 
ההעתקות המאושר על ידי המזמין. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין 
את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם 

 .בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר

תקופת ביצוע העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכנת של ל בכ .1.2
 .התוכניות, מתוך השלוש שנמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, הקבלן  ./.1
 את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן,
מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין, המנהל, המפקח, המתכננים והיועצים, יהיו 
רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו3או בתכניות, בכל שעה במשך היום, 

 .בכל תקופת ביצוע העבודה

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, הקבלן  .1.1
המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, גם מערכת תכניות של יתר המלאכות, 

שנמסרו לידיו ע"י המפקח. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות 
 .בביצוע העבודה

ת התכניות והמידות הנתונוהקבלן יהיה אחראי לבקרה ובדיקה של נכונות  .1.1
 או ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים ,בתכניות לביצוע

להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע עליו  ,במפרט
לא פעל הקבלן כאמור  העבודה. החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת.

 תהיה מוטלת עליו מלוא האחריות לכל פער, טעות ו3או אי התאמה וכו'.  –

ם חלקיה התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד. לפני הביצוע .1.6
ימסרו לקבלן תכניות הביצוע, אשר עשויות לכלול שינויים או  םיטיהרלוונ

מכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש התכניות  השלמות, לעומת
  או לקבל כל פיצוי או שינוי עקב עדכונים אלו.
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נן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור ימוצהר בזה כי התכניות ה .1.1
להכין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו3או גוף  על תוכנן בסוד, לא

שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל 
אופן שהוא וכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו3או איזה חלק מהן לאחרים 

ו3או המפקח,  המנהל פרויקט.שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו3או ל
לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו3או הוראות ו3או  ויאימצ

הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את 
ם ובמהלך ביצוע העבודה משום חלקיהקבלן. אין במסירת התכניות לקבלן ב

תוספת עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי במחירים ו3או ל
תמורה. לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה ו3או 
תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו3או בעלויות עקב אי אספקת תכניות 
בתחילת ביצוע העבודות, אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו 

 .מוצדקות

( 21הודיע למפקח עד ארבעה עשר )לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן למבלי  .1.1
יום לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד 
להיות מבוצע. במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת 

תהא ו כרעתוההתכניות לקבלן )מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים( יכריע המפקח 
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להעביר  סופית ומחייבת. כמו כן

לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי 
הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל 

העבודה המפורטים בלוח הזמנים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  חלקיאחד מ
 .לל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמורשכר החוזה כו

בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות מוצהר  .1.1
לא להכין מהם , היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד

או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. \העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו
ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת  הקבלן מאשר

ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא 
או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם \ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו

ת קשר ישיר לביצוע העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכו
 .או חלק מהן\עכבון בקשר לתוכניות ו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .1.20
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 פרשנות וסתירה בין מסמכים .1

יבדוק את התוכניות, המפרטים, את המידות ומצב פני הקרקע, איזון הקבלן  .1.2
 .וסימון

או אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי מקרה של סתירה, בכל  .1.2
במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר 
 –העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 :הינו כדלקמן –לעניין הביצוע 

 ;לביצוע תוכניות .1.2.2

 מפרט מיוחד; .1.2.2

 כמויות; כתב ./.1.2

 תנאי החוזה; .1.2.1

 שראלים;תקנים י .1.2.1

לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא ברשימה כל הוראה במסמך קודם 
 אחריה.

תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט 
 .המיוחד
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או  ,הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוגילה  ./.1
ממסמכיו של החוזה או כל חלק שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך 

הימנו, או שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 
( שעות ממועד בו 11יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה ) -החוזה 

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

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה  /.1והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף במקרה  .1.1
כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון 
הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל 

 .נת לערעורתהיה סופית ובלתי נית ווהחלטת

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשנות החוזה מבלי  .1.1
תיעשה באופן המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך 

 .המפרט ותנאי המכרז

 

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .20

יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין הקבלן  .20.2
המנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל והמפקח, בין ו

 .שמפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו

מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב הקבלן  .20.2
מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, 

ר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על מכונות וכל אמצעי אח
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 המזמין 

 .לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל

ל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי זה עסעיף  ./.20
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים –פרק ב' 

 בדיקות והכנות מוקדמות .22

לביצוע העבודות רר וקיבל את כל המידע הדרוש ימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  .22.2
וכי הוא נוטל בזה , תר העבודותלתנאי הגישה לא, מודע לתנאי השטחוכי הוא 

זאת בתקופת הביצוע ועל  ,מראש את כל הסיכונים הנובעים ו3או הקשורים בכך
יהיה רשאי, אם ברצונו בכך, להמציא המזמין  .פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה

. דו"חות אלה ישמשו פרויקטלקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך ה
המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב, ולא יפטרו את לאינפורמציה בלבד אלא אם 

הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו3או כנדרש 
לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות 

 . הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור

צא בסמוך למבנה בית ספר הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו כי אתר העבודות נמ .22.2
פעיל, ובהתאם הוא מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות העירייה והגורמים 

פעילים, לרבות נקיטת  המוסמכים בעניין ביצוע עבודות בסמוך למוסדות חינוך
הבטחון הנדרשים בהתחשב בתנועת אנשים וכלי רכב במהלך אמצעי הבטיחות ו

 .שעות הפעילות במוסדות החינוך

הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות רישת המזמין, לד ./.22
 .המזמיןבהם יתוארו העבודות ומשמעותם. נוסח ההודעה ייקבע על ידי 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .22.1
 .יסודית של החוזהמתנאיו תהווה הפרה 
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  למבנים ולמתקנים ואישורים ואחריות תרישיונו .22

תחילת ביצוע העבודה ימציא להלן, לפני אמור בפרק ג' בנוסף ומבלי לפגוע ב .22.2
שיונות והאישורים לביצוע יהקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הר

העבודות לפי התכניות. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים 
בויות הנדרשות ולשאת, שיונות, להמציא את כל העריהנדרשים לצורך קבלת הר

 .שיונותיעל חשבונו, בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הר

, משרדי ה, בסעיף זה הכוונה, בין היתר, אך לא רק, לעיריי"רשויות"במונח 
רשויות רשות העתיקות, ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", 

ורות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מק
  ועוד. , אתרי פינוי פסולותהניקוז

לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, בנוסף,  .22.2
ויתר הרשויות, לשם קבלת  הייעירלשירותי הכבאות, חברת הטלוויזיה בכבלים, 

מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, 
בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תכניות הפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של 

 .העבודה עם הרשויות הנ"ל

, לרבות לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימיםידוע  ./.22
המבנים כל . הקבלן יהיה אחראי לשלמות ומעל מקלט קיים מבנה בית ספר פעיל

שייגרם להם כתוצאה מביצוע כל נזק  והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו
 . ותהעבוד

ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או הקבלן  .22.1
כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע 

זיהום אויר, וכד'. כן יתחשב בשעות בייחוד בשעות המנוחה, ממטרדי רעש, 
 .. במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותוהפעילות במקום

מבלי לפגוע באמור לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודות, או כל חלק מהעבודות,  .22.1
, בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא, על והתקנים קיימיםליד מערכות 

, לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה ותתת קרקעיתשתיות הקבלן לוודא מיקום 
 הגורם המתאים השייך לרשות3גוף שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן:של 

 מי אביבים בע"מ אגידת .22.1.2

הקיימים, על הקבלן להזמין והביוב על מנת לא לפגוע בקווי המים 
, לקבל אביבים בע"מ מיתאגיד לסיור באתר העבודות הרלוונטי, נציג 

 ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות
באזור קווי המים. מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות 

 .מי אביביםמפקח של 

 תיעולמחלקת  .22.1.2

תיעול המחלקת הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם 
בזמן  מםוידאג לנוכחות פיקוח מטע והגורמים המוסמכים בעירייה,

 ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול קיימים.

 ורמחלקת המא ./.22.1

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.

וע קבלת רישיון לביצלהקבלן קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג  .22.1.1
בהסתמך על היתר בניה בתוקף, ולאחר שקיבל האישורים  ,העבודות

הנדרשים מכל מחלקות העירייה הנכללות במסגרת התיאום ההנדסי 
 הנדרש.

 בהתאם לצורך.-כל המחלקות האחרות של העירייה  .22.1.1

 חברת החשמל .22.1.6
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הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד 
תת קרקעיים. מובהר בזאת כי העבודה  עמודי חשמל וקווי חשמל

באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת 
 החשמל או באישורו.

הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על 
ידה לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות. כמו כן לקבלן לא תהיה כל 

קש להפסיק את עבודתו באזור טענה ו3או תביעה במקרה בו יתב
עמודי3קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל  או 

 נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות.

 חברת בזק .22.1.1

הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד 
עמודי טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים. מובהר בזאת כי עבודה 

זור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות בא
 מפקח מטעם חברת בזק. 

הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה 
לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו3או 
תביעה עקב כניסת חברת בזק לצורך ביצוע עבודות כאמור ו3או 

רה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי הטלפון ו3או קווי במק
 התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה.

 משטרה .22.1.1

שיון יבלת ריה, וקילאחר קבלת רישיון ממחלקת תיאום הנדסי בעיר
החפירה, יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה 

 ה הסדרי תנועה חדשים. בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכ

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

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות 
 משטרת התנועה.

לעיל הינה  12.5 מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף  .22.1.1
קבלן לפנות לכל הרשויות ו3או הגורמים הנוספים לצורך חלקית ועל ה

על הקבלן לוודא כי אין במגרש כמו כן,  תיאום ביצוע העבודות עמם.
כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', 

באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל  -ובמידה ואכן קיימים 
יר בזה כי הוא משחרר את המזמין הרשויות המתאימות. הקבלן מצה

מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב 
לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, 
ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה 

 .מהנזק הנ"ל

שויות השונות, קבלת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התיאום עם הר .22.1.20
שיונות הדרושים, לרבות ההמתנה למשגיחי3מפקחי הרשויות, יהר

 כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע.  

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת סעיף  .22.1.22
 .תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 אמצעי זהירות ./2

 להלן: 18 בסעיף מהאמור מבלי לגרוע 

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הקבלן  .2./2
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, 

 .נורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'יהנחת קווי צ
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הירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או ינקוט בכל אמצעי הזהקבלן  .2./2
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על גידור  .העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו
בבית אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים, ובפרט ילדים הלומדים 

 .לאתר העבודות, במהלך כל שעות היממה, ריהםומו הסמוך הספר

פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה ויתחזק יתקין הקבלן  ././2
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של 

 .בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר

יספק וירכיב פיגומים טפסנות, מערכות לעיל, הקבלן  13.3 לפגוע בסעיף  מבלי .1./2
תימוך ודיפון להגנת החפירות ומבנים סמוכים, דרכי עזר, מעברים רגילים 
ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים תקניים אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי 

 העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו.

לן להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם, או להחליפם, תוך התחשבות הקבעל 
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 
ציבותם, ובמקרה של מהנדס מטעמו. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לי

יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים  -מפולת או תקלות אחרות כל שהן 
 לרבות למבנים הקיימים.

 זמניים הסדרי תנועה .1./2

הקבלן מתחייב להכין, להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל  .1.2./2
את אישור הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה, בהתאם 

ולאמור במפרט הכללי  והסדרי תנועה זמניים ביצוע חלקילתכניות 
, ככל שיידרש, עלמנת לאפשר כניסה ויציאת כלי ובתנאים המיוחדים

ומועדי ביצוע ולתאם את תנאי  רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט,
 ההתחברויות לכבישים הקיימים. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן נושא באחריות לתכנון  .1.2./2
 חלקהעבודות ובתוך כך עליו להבטיח כי בכל  הסדרי התנועה באתר

ת ותנועה רגלית בכל אתר של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונע
על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין העבודות. 

לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות, לרבות משרד התחבורה, 
 המשטרה, העירייה וכד'. 

טיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים, הקבלן מתחייב לדאוג לב ./.1./2
דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכד', בהתאם לצורך, לרבות בניית 

 מעקפים לצורך הטיית התנועה.

על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר  .1.1./2
שיידרש על ידי הרשויות והמפקח, כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת 

 היום והלילה.

כי אין בביצוע הסדרי התנועה, ונקיטת כל האמצעים  מובהר בזאת .1.1./2
עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על הדרושים לכך, 

 י הקבלן.יד

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור  .1.6./2
ובביצוע הסדרי התנועה באתר העבודות, חלות על הקבלן ויבוצעו על 

 חשבונו.

 מנייםשילוט ותמרור ז .6./2

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום  .6.2./2
ובסמוך לאתר העבודות, הקבלן מתחייב להציב שילוט, סימון, תמרור 
ואביזרי תנועה מתאימים, כולל היותם מחומר המחזיר אור, במצב 

 תחזוקה טוב, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. 
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ואביזרי התנועה באתר מיקום, מספר וסוג השלטים, התמרורים  .6.2./2
שיון יהעבודות, יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין, הוראות ר

עירייה, ובהתאם לסכימת תמרור כמפורט במדריך המשטרת ישראל ו
בשטח עירוני בהוצאת משרד להצבת תמרורים באתרי עבודה 

, כפי שתאושר על ידי המפקח. העדכנית ביותר ההתחבורה, במהדור
י הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת מובהר בזאת כ
 התמרור כאמור.

המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן  ./.6./2
להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח, העבודות 

לא מתאימים כאמור טמבוצעות בתנאים בטיחותיים לא נאותים או 
 לעיל.

ת כי כל העלויות הכרוכות באישור למען הסר ספק, מובהר בזא .6.1./2
ובביצוע השילוט והתמרור הזמניים כאמור לעיל, חלות על הקבלן 

 ויבוצעו על חשבונו.

 שימוש במקלט בעת חירום .1./2

הקבלן לא יעשה כל שימוש במקלט שעליו יוקם המבנה, אלא בעת  .1.2./2
 חירום בלבד ועל פי הנחיות גופי הבטחון המוסמכים.

ובצורה שתאפשר כניסה חופשית ובטוחה  עבודות הקבלן יבוצעו באופן .1.2./2
שעות מקבלת הנחיית  22למקלט, באמצעות דרכי גישה פנויות, בתוך 

 המפקח בעניין.

העבודות במקלט יבוצעו באופן רציף ובלוח הזמנים הקצר ביותר  ./.1./2
 עלמנת לאפשר את כשירות המקלט בעת חירום.

ציוד,  הקבלן לא יהיה רשאי לשכן עובדים במקלט ו3או לאחסן בו כל .1.1./2
חומרים, או פסולת, ולא לבצע בו כל פעולה אחרת העלולה לגרוע 

 ממאפייני המקלט ויכולתו לשמש בשעת חירום.

בתחום בית הספר מצויים גני טבע פתוחים לשימוש הציבור בסופי  -גני טבע  .1./2
כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה. שבוע. 

, כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה ני תחילת העבודההקבלן יפרק את החממה לפ
 .וללא קבלת תמורה נוספת

חייב הקבלן למלא את כל  ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתריום, מדי  .1./2
הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 .באתר כתוצאה מהעבודה

יעה לפיצויים עקב תאונת עבודה תבכל  ,לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזהמבלי  .20./2
לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע 

שא יבאתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא 
 .באחריות כלשהי בגין נושא זה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .22./2
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 שילוט .21

יספק ויציב הראשוני עבודה החמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת  .21.2
 קמןכדל שלט, במיקומים כפי שיורה המפקח, הקבלן, על חשבונו, באתר העבודה

 "(:השלט" :)להלן

 מ'. X 1מ' /מ"מ, במידות  2שלט מפח צבוע בעובי  .21.2.2

שיוקמו מיד עם תחילת העבודה  20-טון בהשלט יבוסס על יסודות ב .21.2.2
 ויפורקו ויסולקו בסיומה.

 השלט יכלול: .21.2

 .אחוזות החוףושם וסמל  העירייהוסמל שם  .21.2.2
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סמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט, בהתאם שמות ו .21.2.2
 להוראות המזמין.

 .ומספר טלפון כתובתו ,שם הקבלן ./.21.2

ן על ידי והדמיה של העבודה )שתסופק לקבל שם העבודה המתבצעת .21.2.1
 .המזמין(

 המתכננים, המתאם והמפקח., כתובות ומספרי טלפון של שמות .21.2.1

 מנהל העבודה מטעם הקבלן.ומספר טלפון של שם  .21.2.6

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת  ./.21
השלט וישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות 

 מוסמכות.

או  ושל השלט, לחידושו וניקיונו תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמות במהלך .21.1
 ומהאתר או ישאיר וולסילוק ורוקיאם ניזוק, ובתום העבודה ידאג לפ ולהחלפת
 .המפקחהכל לפי הנחיות והוראות  ,באתר

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמורים  .21.1
 ר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.לעיל. שילוט נוסף יוס

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .21.6

 

 לוח זמנים לביצוע העבודות .21

מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה הקבלן  .21.2
פן שוטף (, להתקדם בו ולהשלימו באו"מועד תחילת ביצוע העבודות")להלן: 
( ה)עשר 20בתוך וימסרו למזמין עבודות יסתיימו הובכל מקרה באופן בו ורצוף 

בהתאם  ,("מועד סיום ביצוע העבודות"להלן: ) חודשי עבודה ממועד תחילתן
ולשביעות  ,להלן 15.7.1  כאמור בסעיףשיוכן ע"י הקבלן לוח הזמנים המפורט ל

 .המנהלרצון המזמין ו

בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים  ינקוטהקבלן  .21.2
וציוד, לפי הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה, כדי לעמוד בלוח 

 הקבלן ימנע מפיגור ו3או עיכוב במסירת העבודה, מכל סיבה שהיא. .הזמנים

פי המפורט בלוח יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על הקבלן  ./.21
הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור 

דה, יציין הקבלן במפורט מה היו ביצוע העבו חלקיבלוח הזמנים, בכל אחד מ
או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות 3או יהיו הצעדים בהם נקט ו3ו

 .ממועד סיום העבודה

את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח מתחייב להקצות הקבלן  .21.1
 .הזמנים

יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל  עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו הקבלן  .21.1
יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון 

 .תוכנית עבודה מתואמת

בע ע"י המפקח, הרצתו ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקכל  .21.6
במחשב ועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח 

עבודות , עד לסיומה ולמסירת העבודותדרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע ה
 .למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה
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  לוח זמנים מפורט .21.1

יום ממועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן  (21)תוך ארבעה עשר  .21.1.2
למנהל לאישור, לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי 

עד . לוח הזמנים יבוצע ("לוח הזמנים")להלן:  MSPROJECT בתוכנת
ידרש על ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול ילפרט ש

בודות, כולל מועדי הפעולות לביצוע הע חלקיאת הזמנים לביצוע 
העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן  חלקימ דהתחלת כל אח

וכן יכלול מועדי תוכניות ובחוזה זה, מתחייב לעמוד בהן, כמפורט ב
 .הפיתוחהשלמת עבודות 

יצורף  15.12 על ידי המנהל כמפורט בסעיף לוח הזמנים לאחר אישור 
 .לחוזה זה 'ונספח כלוח הזמנים 

הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לוח  .21.1.2
, תחולק העבודה למקטעי לוח הזמניםלביצוע הפרויקט. בעת הכנת 

פעילויות סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות 
הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט, אלא גם את 

שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים כל 
 .לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב

תציג את תקופת הפעילות )כלומר, האומדן הטוב ביותר, התוכנית  ./.21.1
בהתחשב בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור 

ו מרכיב עבודה כלשה כל פעילות המופיעה בתוכנית. הימנעות מהכללת
פטור את הקבלן מהשלמת כל תהנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא 

העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף אישורו של 
 .מנהל הפרויקט את לוח הזמנים

ומועדים חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון  שבתות, .21.1.1
ו בחשבון בהכנת יילקחאחרים העשויים לגרום לעיכובים בעבודות, 

לוח הזמנים ע"י הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר 
הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה 
המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של 

 .הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה

י הקבלן ייבדק על ידי המנהל, ואם יימצא מתאים, יאושר. הזמנים שיוכן ע"לוח  .21.1
עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים ממוחשב, כפי שאושר על ידי 
המנהל, יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

לא ישונה עד סוף לוח הזמנים המאושר החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן. 
 ".Master plan, ויקרא "לו"ז בסיסי", "פרויקטה

ר( ועותק אלקטרוני )דיסק( יאישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )ניעם  .21.1
 .של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל

 :על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמניםדיווח  .21.20

כלול בו את העדכונים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויפעם  .21.20.2
 :הבאים

בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן התקדמות  .21.20.2.2
 .פעילויות שכבר  מבוצעות

שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הפעילויות  .21.20.2.2
 .הדיווח

הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת אומדן  ./.21.20.2
 .כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה

יצוע בפועל גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הבפלט  .21.20.2.1
 .הזמנים הבסיסי המאושר לוח מול

בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור מובהר  .21.20.2
המנהל לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי 

 .שיתקבל לכך אישור המנהל  מראש ובכתב
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דש לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל  חובנוסף  ./.21.20
עם לוח הזמנים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. 

אור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות יהדו"ח יכלול ת
שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך 
החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים 

תם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי והערכת השלכ
 .ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או  הוצע

רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים הקבלן  .21.20.1
במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט שלו. היה והקבלן יבקש לבצע 
שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט, כדי 

נויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע למנהל שישקפו שי
בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. והיה והמנהל יראה 
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש 
לאישור, את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב 

או שנדרש בפועל לפעילות, או  כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש
הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת 
שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי 

 .ההשלמה המצוינים בחוזה

בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים תיקונים  .21.20.1
ריים עשויה להיחשב כעיקרית מזעריים, אולם הצטברות תיקונים מזע

כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של 
לוח הזמנים, הקבלן ידווח  החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של

בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון. המנהל   למנהל
בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את 

 .בלן לשינוי בלוח הזמניםבקשת הק

ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה זמן  .21.22
המאוחר, או תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות 
שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט. זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של 

ישפיע על תאריך ההשלמה של פעילות נתונה, או סידרת פעילויות, לפני שהדבר 
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 

יטי רק במידה אשר בה התאמות בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקר
הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות 

 .המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי

אישור לוח הזמנים על ידי המנהל, יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה לאחר  .21.22
 .יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה

צהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל, אינו הסר ספק מולמען 
פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן 

 .ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי

הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם לוח  ./21.2
ו בשום מקרה כמשנים ו3או בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרש

מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו3או את המועדים הקבועים 
ם כלשהם של העבודות ו3או כמשנים את לוח הזמנים ו3או חלקילביצוע 

 .כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן

יים כלשהו עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון בינכל  .21.21
אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון 
ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות 

 .ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל

לעיל,  15.7.1 בסעיף המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לא  .21.21
יקבע לוח הזמנים המפורט  בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל 

, יחולו על 21%ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט בתוספת 
ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו  21%הקבלן. ההוצאות בתוספת 

וט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע  ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חיל
 .על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית
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ו3או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח המזמין  .21.26
הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום 

 .עם הקבלן, והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן

או חלקן העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות ע ביצו .21.21
 .בתקופת הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי

יהא אחראי לכל נזק ו3או תביעה ו3או דרישה שתוגש נגד המזמין ו3או נגד הקבלן  .21.21
לישי, לרבות המנהל ו3או נגד המפקח ו3או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד ש

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה 
ו3או למי מהם, בגין נזקים  פרויקטו3או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות ב

שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו3או מביצוע העבודות שלא 
הקבלן ו3או  התחייבויותיו שלעל פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל  

 .מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו3או על פי כל דין

בביצוע העבודות ו3או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן עיכוב  .21.21
לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו 

 1נתן למנהל הודעה על כך תוך  להפרת חוזה זה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן
 .נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון ותן שלימים מהיווצר

ה, פלישת אויב, פעולות חוזה זה "כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבלצרכי 
בת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח מדינה אוי

קבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה עליון או אשר לדעת המנהל ל
ויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו3או שירות מילואים ולמנעה ובלבד שתנאי מזג הא

ו3או מחסור בחומרים ו3או בכלים ו3או בציוד, שביתות ו3או השבתות וכיוצ"ב 
ו3או המצב הנוכחי במשק של העדר ו3או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה 

שומרון וחבל עזה ו3או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו3או מיהודה 
מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כח עליון 

 .ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע

ח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כנגרם  .21.20
הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה  לבקש ארכה במועד

 :בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן

יום מתום  0/לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  .21.20.2
 .התנאים שהיוו את הכח העליון

יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן  הקבלן .21.20.2
 .ים המהווים כח עליוןהעבודה,  שאמנם קרו התנא

 .בכתב ותוגש למזמין ולמנהל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהאכל  ./.21.20

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים הקבלן  .21.22
והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון  פרויקטאחרים המשתתפים בהקמת ה

בלוח הזמנים ובביצוע בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו 
 .העבודות על ידו

בכל זמן שהוא, המנהל ו3או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות אם  .21.22
איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו3או כל חלק מהם בזמן הקבוע, 

יודיעו לרבות עבודות של קבלנים אחרים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, 
בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי המנהל ו3או המפקח לקבלן 

להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה 
 .ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב

המנהל ו3או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם היו  ./21.2
קבוע על מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו3או כל חלק מהן בזמן ה

יורו המנהל ו3או המפקח  -פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 
לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד 

 .באמצעים האמורים
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מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר לא  .21.21
לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את זכויותיו על פי החוזה ו3או על פי כל דין, 

העבודות כולן או מקצתן, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון 
הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות 

לכיסוי הוצאותיו  21%מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 
לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי  הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע

 .המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות

העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, בביצוע 
המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע 

ו בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, ו3או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי א
 .לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.21
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 סימון .26

עות מודד , באמצלסימון הנכון והמדויק של העבודות יהיה אחראיהקבלן  .26.2
חלק  ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכלקבלן המטעם  מוסמך

מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון. הוצאות 
 .הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

יהיה אחראי לשגיאות ו3או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב הקבלן  .26.2
יב לתקנים ו3או לתקן  על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו3או לבצע, ויהא חי

נבנו תוך אי דיון ו3או סטיה ו3או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של 
 .המפקח. קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור

שלמותן של לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ונמסרו  ./.26
נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או 

 .שונו נקודות הקבע, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא

בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום  .26.1
עבודה הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע ה .ין על ידי "מודד מוסמך"יפינות הבנ

 לאחר אישור המפקח, ביומן העבודה, של תוצאות המדידה.

המזמין יהא רשאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון  .26.1
 והמדידות הנערכים על ידי הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי  .26.6
 .גע לסימון ולמדידותלגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .26.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 השגחה, שמירה והוראות -ג' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .21

מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי הקבלן  .21.2
ים פרויקטסיון מוכח בביצוע ימקצועית גבוהה ונ ( בעל רמה"הצוות")להלן: 

 .דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה נשוא חוזה זה

ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות הצוות  .21.2
 .על הקבלן, במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה

ת באופן צמוד ויפקח על קיום מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודוהקבלן  ./.21
 .הוראות חוזה זה

 :, את בעלי התפקידים המפורטים להלןכדרישת מינימוםיכלול, הצוות  .21.1
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מטעם  מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה - מטעם הקבלן פרויקטמנהל  .21.1.2
יהיה אחראי, במשך כל תקופת  פרויקטבמשרה מלאה. מנהל ההקבלן, 

וישמש כתובת לכל פניה ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות 
ינהל את העבודות  פרויקטהמהמזמין, מהמנהל, או מהמפקח. מנהל 

יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  פרויקטמטעם הקבלן. מנהל ה
 ן, אשר מתוכ( שנים לפחות20והאדריכלים, עם ותק מקצועי של עשר )

( השנים הקודמות להגשת ההצעה למכרז, ניהל בעצמו לפחות 1בחמש )
 ( פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז.2) שני

ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות מטעם הקבלן  פרויקטמנהל ה
בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה 

 .או בהתאם להוראות המזמין המקובלות

יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים  מנהל הפרויקט
כמוגדר בחוק התכנון והבניה התשכ"ה והבניין השלד  כאחראי לביצוע

, ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה 2161 –
מנהל הפרויקט יהיה אחראי לביצוע  לפי דרישות הרשויות השונות.

המבנה ולביקורת, וכי שלד המבנה יבנה לפי כל הכללים, ההנחיות, 
בעת ביצוע עבודות, ובהתאם התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים 

למתואר במסמכי חוזה זה. אחריות מנהל הפרויקט תהיה תקפה כלפי 
המזמין וכלפי כל רשות מחוקקת ו3או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי 
לתבוע את המזמין ו3או את הרשות ו3או את המהנדס בגין אי ביצוע 

 השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק.

מוסמך ומנוסה, במשרה הל עבודה ראשי מנ -עבודה ראשי מנהל  .21.1.2
מלאה, אחראי על אתר העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

בביצוע שנים לפחות  חמשמנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי של 
ויהיה עבודות בעלות אופי והיקף דומים לעבודות נשוא חוזה זה, 

 .אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם

יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה, אשי הרהעבודה מנהל 
 -בין היתר, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

. מנהל העבודה ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן 2111
 .או בהתאם להוראות המזמין את העבודות

עד לאחר סימון הקירות המודד יועסק על ידי הקבלן  – מודד ./.21.1
 רוקציה מעל מפלס האפס, ולאחר מכן לפי דרישת המפקחוהקונסט

ויהיה אחראי לסימון פינות המגרש ופינות המבנה במגרש וזאת על 
סמך קואורדינטות של פינות המגרש אותן יקבל מהמזמין. בנוסף 
המודד יסמן את היסודות והיהי אחראי לבדיקת קווי הבניין 

 ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות.

מר יציקת היסודות, יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את בג
המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה,  המידע למפקח.

ובמידת הצורך, )ולפי דרישת המפקח( יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש 
 במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה. 

סמך מטעמו אשר יבדוק הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מו -יועץ בטיחות  .21.1.1
לפני תחילת העבודה, שטח ההתארגנות ודרך הגישה  ,את אתר העבודה

צוע ייכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את עבודת הקבלן במהלך ב
יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה  העבודה ועד לסיומה.

כל למפקח. הקבלן ימלא את מידי שבוע הראשוניות ודוחות הביקורת 
ת העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ ות יועץ הבטיחות, יפסיק אהורא

 על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון.

 

אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי  ןטעו היהימינוי הצוות  .21.1
לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות 

ימלא הקבלן  ,חלטתו. נדרשה החלפתו של חבר צוותוזאת, מבלי לנמק את ה
יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה,  21אחר הדרישה תוך 

יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו, אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה 
 .כאמור
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חברי הצוות הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  .21.6
 .מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל הנזכרים לעיל

בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את מובהר  .21.1
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע 

העבודה בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של 
 .בהתאם לחוזה זה

קבלת הוראות מהמזמין ו3או מהמנהל ו3או מהמפקח, דין כל בא כוח לצורך  .21.1
 .מוסמך של הקבלן כדין הקבלן

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 משרד וסילוק חומרים , הות בעבודהגי זהירות,אמצעי  ,, בטיחות , שמירהגידור .21

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת  .21.2
, ובפרט נוכח רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

, ובהתאם לדרישות גורמי היותו של אתר העבודות סמוך למוסד חינוכי פעיל
 . וךהבטחון בעירייה ובמשרד החינ

אתר העבודה, שטחי ההתארגנות ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות,  .21.2
יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים הפעילים של בית הספר, באופן שיאפשר הפעלה 
ביטחותית של בית הספר במקביל לביצוע העבודות. בכל מקרה של צורך בעבודה 

שטח הפתוח בתוך השטח הפעיל של בית הספר, לצורך התחברות לתשתיות או ל
 או לכל צורך אחר, יודיע הקבלן למפקח על כך מראש ובכתב. 

מתחום אתר העבודה ו3או  וביצוע הסדרים הדורשים חריגהעבודות הקבלן  ./.21
עבודות שבירה והריסה בתוך  ו3אופעולות הדורשות כניסה לשטחי בית הספר, 

עם  לאחר תיאום ואישור העבודות ושעות ביצועןיבוצעו תחום אתר העבודה, 
  המפקח, ובכפוף לקבלת אישורה של מנהלת בית הספר.

הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות  .21.1
בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו 
והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת 

 לשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד.כ

תוואי כניסת  בשטחי בית הספר לכל צורך שהוא.שימוש ומעבר לא יותר לקבלן  .21.1
הנהלת בית הספר. קבע על ידי המפקח בתיאום עם הקבלן ועובדיו לאתר עבודה י

 מידי , שטח ההתארגנות ודרך הגישה הקבלן ינעל את הכניסות לשטח העבודה
, באופן שימנע כניסת גורמים בלתי מורשים לאתר העבודה. אם כתוצאה יום

מגידור והפרדת שטחי העבודה, ההתארגנות ודרך הגישה ינותקו שטחים פעילים 
של בית הספר זה מזה, יכשיר הקבלן על חשבונו דרכים, שבילים ומעברים 

 .עוקפים חילופיים להבטחת הרצף

"י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו ע הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך .21.6
הנמצאים בשטח אתר העבודה ו3או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל 

"(, שישמש כנאמן בטיחות, אתר העבודהחלק ממנה, לה אחראי הקבלן )להלן: "
ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני 

"(. הקבלן יציג ממונה הבטיחותהעבודה )להלן: " משנה מטעם הקבלן באתר
 בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו.

עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים  הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו .21.1
בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון 

, תקנות הבניה, תקנות 2110דת הבטיחות בעבודה , פקו2111הפיקוח על העבודה 
העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, 

 עבודה ברעש ועוד.
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במהלך כל שעות ולרבות קבלני המשנה, ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן  .21.1
ת עובדי וכן את עמיד ראות הבטיחותוהעבודה ויוודא את ביצוע הנהלים וה

בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים . הקבלן בדרישות כל דין
מובהר כי  ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים.

אחריות הקבלן לבטיחות תחול עד להשלמתו המלאה של הפרויקט גם על ידי 
אחריות הקבלן לבטיחות קבלנים שעבודתם הוזמנה ישירות על ידי המזמין, ו

 תחול גם עליהם ועל כל מי שמועסק על ידם.

לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש אי רהקבלן יהיה אח .21.1
לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור 

חות, ציוד לעיל, יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות, כלי בטי
מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי 

 שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.

ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים הקבלן  .21.20
בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי 

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

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם  .21.22
שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, 

 שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. ויקציב רכב

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת  .21.22
אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי -ד מגןציו

ל ידי ממונה גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו ע
 הבטיחות של הקבלן.

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  ./21.2
עגורנים, מלגזות או 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 

מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת כח אדם נלווה, כגון: 
ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים 

 בהתאם.

"י הנהלים הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ .21.21
ן. המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכו

הכנסת חומרים, כאמור  כמו כן, ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה.
, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה זה"ק בס

 לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.

אש, "י הדין והוראות מכבי ההקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ .21.21
לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה 

הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת  תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש.
של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור לעיל 

נו את הנאמר וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבי
 בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר,  .21.26
 בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.

מי הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני  .21.21
שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו3או בתנאי הבטיחות 
והגיהות לעובדים ו3או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם 

 "ל.התקינה של המתקנים הנ

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .21.21
ר חשמלי שמחייב טיפולו של לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביז

"י חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל עפ
 הנדרש בחוק החשמל.
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ממנהל גילויו, או עם קבלת הוראה  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם .21.21
מנהל הפרוייקט 3 או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם הפרוייקט 3 מפקח 

 מפקח.

על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הקבלן ידווח  .21.20
הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תידרוך, 

ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל המשך או עצירת העבודה וכו'. 
 אונה.הפרוייקט 3 מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת ת

הקבלן ו3או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים  .21.22
של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למנהל על כל התרחשות 
 הפרוייקט 3 מפקח.

הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים  .21.22
 ל או לתיקונו לפי הצורך.את עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסו

לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות ./21.2
 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

אוויר קשים ו3או עבודות התחברות עבודות בשעות הלילה ו3או בתנאי מזג  .21.21
קבלת אישור מנהל למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה ו

, כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של רוייקט 3 מפקחהפ
 ממונה הבטיחות של הקבלן.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות  .21.21
נלווים הקיימים באתר  הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים

 העבודה.

מך ורשאי לבקר סטיחות של הקבלן מוו3או ממונה הבמנהל הפרויקט 3 מפקח  .21.26
ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית  באתר3י העבודות

בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות 
ווה הוהנהלים המפורטים בחוזה, זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המ

 תר3ים עפ"י הנדרש על פי דין.מכשול לקיום בטיחות וגיהות בא

מובהר בזאת כי שום דרישה ו3או הנחיה ו3או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות  .21.21
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט 3 מפקח או על ידי מי מטעמו, 
לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל הפרוייקט 3 מפקח  ו3או המזמין ולא תפטור 

יחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה את הקבלן מאחריותו לבט
 המוטלת עליו על פי דין ו3או נוהג בטיחות.

או מי מטעמו כדי  מנהל הפרוייקט 3 מפקח לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .21.21
ו3או על מנהל הפרוייקט להסיר אחריות מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין 

 ה ו3או על פי כל דין.3 מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוז

האתר על הקבלן להקים בגבולות  באתר העבודותהתחלת ביצוע העבודות לפני  .21.21
, ושערים בהתאם לדרישות הדין, דרישות העירייה והנחיות המפקח גדר ארעית

אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין מוסדות החינוך הסמוכים והבאים 
עץ הבטיחות של הפרויקט, המצורפות בהתאם להנחיות יו תהיהבשעריהם. הגדר 

את הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך  ותסותראינן ככל שלחוזה,  כנספח ה'
 בעניין.

ביצוע הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו, את הגדר, במהלך כל תקופת על  .0/.21
והכל לשביעות רצון המפקח, ולסלק את הגדר לאחר  ,העבודות, לרבות השערים
הקבלן  ו3או יחליף יזיז ,במידת הצורך יעתיק .ל חשבונוסיום ביצוע העבודות, ע

יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את  העבודה השונים. חלקיאת הגדר על פי 
לקבלן אין ולא והזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה 

הצבת הפרסום ע"ג הגדר תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם 
 להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו3או באמצעות מי מטעמו.ו3או 

 .להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדראין  .2/.21

כהשלמה לכל דרישות הדין, הינן מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל,  .2/.21
מינהל ההנדסה, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב 

 .באתרי בניה
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כור ויעסיק, על חשבונו, צוותי שמירה ו3או אבטחה לאתר העבודות, הקבלן יש .//.21
אשר ימנעו כניסת בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות, 

כלל עובדי הקבלן ו3או הפועלים מטעמו ו3או עבורו, זהות בכל שעות היממה. 
טרם  תאושר על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה,

טרם תחילת העבודות וכתנאי לכניסת הקבלן  תחילת עבודתם באתר העבודות.
טחון גורמי הביו3או מי מטעמו לאתר העבודות, יפעל הקבלן לקבלת האישורים מ

יישום החוק ולרבות בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין כאמור, 
 .למניעת ההעסקה של עברייני מין

חייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין, יתקין הקבלן לפגוע בשאר התמבלי  .1/.21
אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות 

 .לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו והכל ,ןהחשיכה ועד לסיומ

, לרבות תשלומים לרשויות בגין הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו .1/.21
המנהל והמפקח. הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג לשימוש משרד  תפעולו,
השוטף ולתקינות הציוד  ונוקיילמערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לנ ולחיבור

  .ווהריהוט ב

עודפי החומרים, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על סילוק  .6/.21
ייה ויבוצע על פי הוראות המפקח, למקום שיאושר על ידי הרשויות, לרבות העיר

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 ו3או לפי דרישות המפקח.

ו3או חומרים אחרים  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת
הצורך את המפקח למניעת זיהומי  לתוך מי הים. המזמין יהא רשאי לזמן על פי

ם מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה3זליגה של י
 פסולת ו3או חומרים  אחרים למי הים.

ות מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיח .1/.21
 מטעם הקבלן. 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .1/.21
, אשר תקנה למנהל את הזכות להורות מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

על עצירה מיידית של ביצוע העבודות, עד לתיקון ההפרה, על פי שיקול דעתו 
מוקנית למנהל ו3או לעייריה על פי הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת ה

 חוזה זה.

 מניעת פגיעה בציבור .21

 :כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמןתוך  .21.2

ות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים לא תהא פגיעה בנוחכי  .21.2.2
אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו3או ימצאו בתחומי אתר העבודות 

בלית ברירה ידאג להקטנת אי ו3או בסמוך אליו, ובמידת הצורך ו
 .נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח

, באופן בשטחי בית הספרגישה לכל השטחים הפעילים כי תתאפשר  .21.2.2
הכשרת  דרכים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים תמידי, על ידי, 

 וכל הנדרש להבטחת רצף התנועה, ללא מכשולים ו3או בורות.

על פני השטח ו3או ציוד בצורה  יונחו חומריםודות או עבכי לא יבוצעו  ./.21.2
שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא 
ו3או הולכי רגל, שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, וכן 

 שלא לשפוך עפר על פני השטח, וכדומה.

 םותיבכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירכי יבוטחו  .21.2.1
בכלל זה הספקות של מים, לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר  ו

 , וכיו"ב.חשמל, מיזוג אוויר

כי לא יתבצעו עבודות במהלך שעות הלימודים בבית הספר הסמוך, וכי  .21.2.1
כל חריגה מכך תתבצע בתיאום מוקדם ולאחר קבלת אישורו של 

 המפקח. 
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ד שלישי בכביש, לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צכי  .21.2.6
ו3או פרטי  דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי

כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו3או בסמוך אליו, אלא אם ניתן 
לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין 

 .מהרשות המקומית ככל הנדרש

שעות עליהן יורה המפקח ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בכי  .21.2.1
 .מעת לעת

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כי  .21.2.1
 .כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר

יתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי כי  .21.2.1
ר, לרבות דרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבוישי

 .הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו

לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, כי  .21.2.20
ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש 
לכך מכל רשות מוסמכת. כמו כן, ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה 

 .י כל דיןלאתר מכל רשות מוסמכת על פ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.2
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 מציאת עתיקות, אוצרות טבע וכדומה .20

( או "חוק העתיקות")להלן:  2111 -כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח עתיקות  .20.2
, וכן חפצים אחרים כלשהם בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת

בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו 
נכסי מדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים  -באתר העבודות 

 .למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא

פקח על התגלית מיודיע הקבלן ללאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו מיד  .20.2
ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות 

 .החוק בדבר עתיקות

הקבלן יספק את כל הדרוש לביצוע חפירות הקשורות בגילוי העתיקות, בזהירות  ./.20
ותשלום כל  , פינוי החומר החפורפועלים וכלי עבודהקת פאסובפיקוח, לרבות 

. ביצוע חפירות כאמור וביצוען ידי רשות העתיקות בקשר עם החפירות הנדרש על
לא יהווה בסיס לכל טענה ו3או תביעה של הקבלן כלפי המזמין, בפרט בעניין 

 עיכובים במשך ביצוע העבודות.

בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי  .20.1
חול ו3או אבן הנמצאים באתר העבודות לעשות שימוש בחומרים טבעיים כמו 

ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו 
המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו3או להתנותו בתנאים 
ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים את 

 .הסכום שיקבע על ידי המזמין

הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה  .20.1
 הדרושה לביצוע מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין.

רתו ו3או הפרת תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפסעיף  .20.6
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 י ותשלום מיסיםציות להוראות החוק, סיווג קבלנ .22

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו3או הוראה של כל הקבלן  .22.2
 דיני התכנון והבניה.רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על  



- 21 - 
 

 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור מבלי  .22.2
החלים על סוג  ו3או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו3או חיקוק ו3או תקן

 .העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה

ל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם כיהיה אחראי לביצוע  הקבלן ./.22
ו3או לתשלומם לשלטונות ו3או לרשויות ו3או למוסדות המוסכמים, הכל לפי 

 .הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה ו3או מכל הוראות דין

אי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים יהיה האחרהקבלן  .22.1
הממשלתיים, העירוניים, המקומיים ו3או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין 
ביצוע העבודות, אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל 

שיון הבניה, וכן למילוי כל ישיונות הדרושים ו3או שידרשו לביצוען, למעט ריהר
המוטלות ו3או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר  החובות

 .לביצוע העבודות יתר פעולות הקבלן על פי החוזה

רשום בפנקס רשם יהיה  קבלןבמשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה, ה .22.1
 ., לכל הפחות2ג' סיווג  200 הקבלנים בישראל בענף הבניה

ינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הסעיף  .22.6
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 עובדים –פרק ד' 

 כח אדם .22

ביצוע העבודות, למתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש הקבלן  .22.2
ך אחר את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צור

 .ות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלןבשלהם. למזמין לא תהיה מחוי

 .בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודותמובהר  .22.2

מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע הקבלן  ./.22
עבודות באיכות הגבוהה ביותר. על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל 

 .ימתו בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסותאים או3או המפקח ימצאו בלתי מ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .22.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 תנאי עבודה ./2

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  הקבלן .2./2
 .ו3או על פי הוראות המנהל ו3או המפקחהעבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה 

כל הקבלן יהיה אחראי לכך שמבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה,  .2./2
העובדים והפועלים מטעמו באתר העבודות, לרבות קבלני המשנה שלו 

דין, יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה מלהעסיקם על פי , ועובדיהם
ני מין במוסדות מסויימים יירלמניעת העסקה של עבהחוק  לרבות על פי

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון , כמו גם (2002-)תשס"א
יעסיק עובד . הקבלן לא /200-למתן שירות לקטינים )אישור המשטרה(, התשס"ג

אישור משטרתי  מנהל הפרוייקטלבביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג 
הדרושים לרבות ייפוי כוח,  ו על כל הטפסיםהקבלן יחתים את עובדיכאמור. 

תקנה ודין  והכל בהתאם להוראות כל חוק,לצורך השגת אישורים כאמור, 
 בנושא.

העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן קבלת  ././2
ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות 

לתנאי העבודה, לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, לקרנות החוק בנוגע 
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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הלאומי והתקנות שהותקנו על  מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוחהקבלן  .1./2
יו ולהמציא למנהל, להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים פ

 .את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה

בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש הנאמר 
קרה כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה מבשום 
 .כלשהי

להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם מתחייב הקבלן  .1./2
כנדרש על פי כל דין ועל ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות 

 .ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם ולהלנתם של העובדים

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .6./2
 .דית של החוזהמתנאיו תהווה הפרה יסו

 מצבת כח האדם .21

מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו הקבלן 
ומקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח 

 .לפי דרישתו

 רווחת העובדים .21

יצוע העבודות מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בבהקבלן  .21.2
ולעובדיהם של 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 הקבלן  .21.2
 .ראשונה

ם הקבלן יספק לשימוש עובדיו, במהלך כל תקופת העבודה, תאי שירותים יבילי ./.21
בכמות ובאיכות הנדרשת על פי דין ובהתאם להנחיות משרד העבודה,  לברות 
 מים, נייר טואלט, כיור, ברז וכו'. השירותים יתוחזקו וינוקו על בסיס יומיומי.

 

 

 משנה  קבלני  -פרק ה' 

 קבלנים ממונים .26

על ידי קבלנים שאינן כלולת בעבודות הפאושל לבצע עבודות  תרשאי החברה .26.2
 . "(ממוניםמשנה קבלני )להלן: " הידשייקבעו על 

גובה התמורה שתשולם קבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת ת החברה .26.2
התמורה תשולם לקבלני המשנה הממונים ישירות על ידי  להם עבור עבודתם. 

 החברה.

הקבלן יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן,  קבלני המשנה הממונים,ככל שעבודות  ./.26
לקבלני המשנה הממונים, מערך הסכום שישולם  6%  –ךיהיה זכאי לתמורה בס

 וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים. 
קבלני עבודת הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל בגין 

המשנה הממונים. כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה הממונים לתשלום או 
 ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין. תמורה בגין

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה  .26.1
הממונים כאמור, לרבות 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. 

בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה, בכל שאלה  .26.1
 הקשורה בבצוע העבודה, מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 
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למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין  .26.6
כל דבר ועניין, ואחריות הקבלן תחול במלואה גם העבודות העצמיות של הקבלן ל

, שימסור הקבלן בדקהביצוע וערבות העל עבודות קבלנים אלה. לפיכך, ערבות 
 בגין עבודות קבלני המשנה הממונים. תהיה גם כאמור לעיל, 

הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע  .26.1
שמל, מחסנים, פיגומים, טפסות, תיאום, שמירה, מים, ח :כמו עבודותיהם

וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל  ,סימון, ניקיון, הנהלת עבודה וכו'
, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח. הממונים ולאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה

הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את 
החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות", כ"מבצע  עבודתם עם עבודתו.

העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני 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.

פחי החוזה, על הקבלן לבצע ולספק את כל בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונס .26.1
, הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנההמפורט להלן, 
 :נוספת וזאת ללא כל תמורה, )כהגדרתם להלן(

וכן שטח ממונה ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה  .26.1.2
 התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד.

 לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג.שירותי שמירה באתר  .26.1.2

שירותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של קבלני המשנה  ./.26.1
 הממונים, וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת.

שירותי בטיחות, כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי  .26.1.1
 שריפה וכד', הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות.

 ר )חפירה , מילוי, הידוק וכו'(עבודות עפ .26.1.1

 .עבודות נקיון ופינוי פסולת .26.1.6

אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות  .26.1.1
 חשמל זמניים לשימוש קבלני משנה, לכל אורך התקופה.

כנגד  –אספקת חומרים קטנים כגון: מלט, חול, סיד לצרכי ביטון  .26.1.1
 .תשלום ישיר. גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל

 חריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים.חורים וסתימת  .26.1.1

תיקוני גבס, ריצוף, חיפויים למיניהם, תקרות תותבות, צבע וכל  .26.1.20
סוגי הטיח במקומות שהגבס ו3או הטיח ו3או הריצוף והחיפויים 

 ייפגמו.

שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים  .26.1.22
 תר.הקיימים ממילא באותה עת בא

 

  קבלני משנה .21

עבודות שונות באמצעות לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבצע  17 לפגוע בסעיף מבלי  .21.2
קבלני המשנה, יהיו מן האמור לעיל,  מבלי לגרוע .על חשבונו קבלני המשנה

ומסווגים  חייבים, ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים
בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

( "התקנות"שהותקנו מכוחו )להלן: (, התקנות "החוק")להלן:  -2161 טהתשכ"
שנים  1סיון מוכח של י( ובעלי נ"התוספת לתקנות"והתוספת לתקנות )להלן: 

אמור חייב להיות במועד בביצוע עבודות דומות. כמו כן, יהיה כל קבלן משנה כ
כספי, כפי שנקבע בתוספת  הנ"ל, בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף

לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן 
  .המשנה משתתף
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לבין הקבלן, ימציא  מזמיןבין ה חוזהחתימת המיום ( ימים 21) תוך ארבעה עשר .21.2
ה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק הקבלן לאישור המנהל רשימ

קבלני משנה לכל עבודה אותה מבקש  /הרשימה תכלול לפחות בביצוע העבודות. 
)א(  –הקבלן לבצע באמצעות קבלני משנה, ויצורפו לה ביחס לכל קבלן משנה 

השנים  /-פרופיל קבלן המשנה; )ב( פרטי פרוייקטים אותם ביצע קבלן המשנה ב
ת החוזה בין הקבלן לחברה, הדומים בהיקפם ומאפייניהם הקודמות לחתימ

ביחס לכל אחד מהפרוייקטים יצוינו שם המתכנן, שנת לעבודות נשוא חוזה זה. 
כל מקרה, לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני בהתכנון והביצוע, ופרטי ממליצים. 

כאמור, אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את  משנה
עניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך העסקתם, ול

 .שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנה

טרם מתן אישורו למינוי קבלן המשנה, יהיה רשאי המפקח להפגש עם קבלני  ./.21
המשנה על מנת להתרשם מהם. בכל מקרה, ההחלטה האם קבלן משנה מסוים 

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של  –בדרישות המפורטות לעיל או לא  עומד
 המפקח.

יפו ו3או רשויות -עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף, עיריית תל אביב .21.1
"(, באתר העבודות, תשולב בעבודת הקבלן אחרים קבלניםמוסמכות )להלן: "

פיצוי בגין  לפי הצורך והנחיות המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או
שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי 
הוראות המפקח, לקבלנים האחרים ו3או לעובדיהם, וכן יתאם וישתף איתם 

 פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות.

את החלפתו של מי רשאי לדרוש  המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא .21.1
 קבלן משנהוזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של  קבלני המשנהמ

יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק,  21, ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך כלשהו
, אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה קבלן משנההוראות סעיף זה, יחולו גם על 

 .כאמור

להסב את ביצוע העבודות, כולה או  הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאילמען  .21.6
 .לכך בכתב ומראש מזמיןחלקה לאחר, אלא אם קבל אישור ה

מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל לעיל, הקבלן  27.5 מבלי לפגוע בסעיף  .21.1
 העבודותחלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע 

, מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל, ומוסכם בזאת כי ולהחליפו באחר
הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק 
או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר, או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן 

הל יהא רשאי המשנה כאמור. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנ
לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו 

 .המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו

, כדי המשנה קבלןבזאת כי לא יהא בהעסקתו של למען הסר ספק, מובהר  .21.1
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, 

רך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של או כדי לגרוע בד
 .העבודה בהתאם לחוזה זה

עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן ועבור עבודות קבלנים אחרים של המזמין,  .21.1
עבודות גורמים אחרים באתר )חברת להם הקבלן לא יעניק שירותים, ועבור 

בלן כל תמורה נוספת מעבר חשמל, בזק, עיריית תל אביב וכו'(, לא תשולם לק
 למפורט בהסכם זה.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.20
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 ציוד, מתקנים וחומרים .21

רים וכל מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומהקבלן  .21.2
האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון 

 .המנהל

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים הקבלן  .21.2
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי 

קנים ו3או חלק מהם אינו שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו3או הכלים ו3או המת
מספיק ו3או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, 
לשביעות רצונו של המנהל, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי 
שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות 

 .ובלתי ניתנות לערעור

ייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא מתחהקבלן  ./.21
יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של המנהל. 
בכפוף לאמור להלן במפורש, אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור 

נהל לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המ
ו3או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים באתר 

 .העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 חומרים וציוד באתר העבודות .21

פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע  ים""חומרפרק זה לעניין  .21.2
העבודות, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן 

 .מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע  רוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתחומרים  .21.2
ם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין, העבודות והשלמתן, יעברו בעת הבאת

ואין הקבלן רשאי להוציאם ו3או להוציא ציוד ו3או מתקנים שהובאו לצורך 
ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. המפקח יתן את 
הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו 

 .הלןתינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת ל

אימת שנפסלו ציוד ו3או חומרים ו3או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי כל  ./.21
המנהל ו3או המפקח ו3או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו3או 
החומרים ו3או המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות, 

תן הוראה כאמור, חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות. עם פסילתם ו3או מ
חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד 

נמנע  .ו3או החומרים ו3או המתקנים, חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד
ימים,  1רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  -הקבלן מלעשות כן 

כרוכות במכירתם, כולל למכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות ה
 .הוצאות טיפול, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר

אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי הקבלן  .21.1
 .להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה

לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה מבלי  .21.1
ם ו3או הליקויים שיתגלו בחומרים ו3או במוצרים ו3או אחראי לכל הפגמי

במלאכה שסופקו על ידו ו3או בטיבם ו3או בכל דבר אחר הקשור בהם ו3או 
בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, המוצרים, המלאכה והמתקנים 
האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו3או אושרו על ידי המנהל ו3או האדריכל 

והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי אינם  ו3או המפקח
מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת. החלטת המנהל ו3או האדריכל ו3או 

 .המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
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בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי מוסכם  .21.6
ורטים במפרטים ו3או בכל מסמך אחר חומרים, בדיקות, ציוד ומלאכה, המפ
 .המצורף לחוזה, אלא כדי להוסיף עליהם

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .21.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 מחסנים, גידור ודרכי גישה משרד למפקח, .0/

רכי הפקוח, מבנה מוגן העבודה על חשבונו, לצ העבודות באתרעל הקבלן להקים  .0.2/
. לרשותו הבלעדית של המפקח בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש כמשרד

מחולק ע"פ דרישת המפקח  מ"ר נטו, 0/בשטח של המשרד יהיה מבנה יביל 
חלונות  1ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון, תאורה ומנעול צילינדר,

כ"ס, לוחות נעיצה  2.1ח, מזגן אלומיניום מתקן כח ומאור כולל חבור למקור כ
כסאות,  20  ,220360+ שולחן  220310שולחן  מ', 2.20בהיקף כל הקירות ובגובה 

ס"מ ומדפים לפי דרישת  210310310ארונות פח לאחסון ננעלים במידות  1
 המפקח.

 שירותים צמודים כולל אסלה וכיור רחצה.

ם קרים3חמים מסונן + מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב,מקרר ומתקן מי
 אספקת כוסות חד פעמיות, קפה, תה, סוכר וכו'.

כולל מודם חיצוני, כולל נתב  ADSLקווי טלפון, מכשיר פקס לייזר , קו  2
 אלחוטי

אספקת סורק מסמכים + לייזר +  A3 ,A4כונת צילום נטענת דפים בודדים מ
 דפים ומתכלים שונים. 

 שת המפקח.חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרי

כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה. המבנה יפורק ע"י 
בנוסף יקים  וע"ח הקבלן בגמר העבודה. הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן.

 איש כולל מזגן, שולחן וכסאות . 20הקבלן באתר במבנה נפרד חדר ישיבות עבור 

 .בשבוע אחת עםפ לפחות - הפיקוח משרדי לניקוי ידאג הקבלן

עד למשך השלמת כל  -יישאר באתר העבודה -על כל מרכיביו  -מבנה המפקח  .0.2/
לרשות הקבלן, והוא ינתק  –על כל מרכיביו  -רק אז יחזור המבנה  -הפרויקט 

 אותו מהאספקות השונות ויפנה את המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו.

 

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .2/

ציג למנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל המוצרים והחומרים בהם על הקבלן לה .2.2/
, הוא מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם  ממועד צו התחלת העבודה.ימים  0/בתוך 
, הרכיבים הסדרתייםאת חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר 

 .המנלף לאישור הדיגום על ידי בכפו

תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן,  .2.2/
 בתחומים הבאים:

 .חומרי איטום, ערבים, דבקים 

 .'מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ( לרבות מדרגות, ספים, וכו 

 .גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת 

 .קבועות תברואיות 

 ופילי חיפוי.פינות מגן, פר 

 .אביזרים לשירותים 

 .פריטי אלומיניום לסוגיהם 

 .פריטי נגרות לסוגיהם 
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 .פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעקות 

 .אביזרי פרזול 

 .תקרות אקוסטיות לסוגיהם 

 הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה.  

 

המפקח והדבר לא ישמש כעילה  "יעוצרים יבחרו וונים של עבודות הגמר והמג ./.2/
תביעה כל שהיא מצד הקבלן.  המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים, למשל ל

 כל קיר או עמוד בגוון אחר, ללא תוספת מחיר.

עביר להנהלת בית הספר, לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך קבלן יה .2.1/
 1%-, צבעים וכו' בהיקף של כיפוייםחריצופים,  חומרים כגוןתקופת הבדק, 

, לצורך ביצוע מכמות כל אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט לפחות
זהה לקיים ולא יורגש  מירקםודרשו, באופן שיתקבל גוון יתיקונים שידרשו, אם 

התיקון. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא 
 ימדדו בנפרד.

ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות  ישתמש אךהקבלן  .2.1/
מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה 

 .מעולה

מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו הקבלן  .2.6/
 .מתאימים על ידי המנהל ו3או המפקח

יתאימו  -הישראלי שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים חומרים  .2.1/
חייב הקבלן  -בתכונותיהם לתקנים האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 

להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו3או המפקח. כל החומרים שיגיעו 
לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין 

מפרטים ובתוכניות, יתאימו בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת ב
 .החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר

מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים הקבלן  .2.1/
ומהמלאכה שנעשתה ו3או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל 
יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של 

מרים לבדיקת מעבדה. הכל פי שיורה המנהל ו3או המפקח. התשלום עבור החו
המעבדה  .הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן

המעבדה יהיה ההתקשרות של הקבלן עם תאושר מראש ע"י המפקח. בחוזה 
רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח. במקרה של 

 א תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח.תוצאות ל

לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות בנוסף  .2.1/
הכרוכות בבדיקות חוזרות שיהיה צורך לבצע. לדעת המנהל, כתוצאה מתוצאות 

 .לא משביעות רצון מבדיקות קודמות

את הבדיקות מוסכם ומוצהר יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע המנהל  .2.20/
בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי 
טיב החומרים, המלאכה והעבודות. דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על 
הקבלן. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל. הבדיקות תבוצענה 

 .ו המפקחבמעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל א

לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, יהיה המזמין  .2.22/
רשאי אך לא חייב לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן. שולם על ידי המזמין, 
במקום הקבלן, תשלום למעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, ינוכה סכום 

ר מכן, או מן התשלום, מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאח
 .החשבון הסופי, לפי שיקול דעת המזמין

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של  .2.22/
 חומרים ו3או ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים.

מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, המונח "שווה ערך ואיכות", ככל שנזכר במפרט  ./2.2/
צר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו3או בשם ו3או בכתב הכמויות כחלופה למו

היצרן ו3או 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 ו3או איכותו ו3או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים
 אישורו המוקדם של  המפקח. 

 פסולה מרים פסולים והריסת מלאכהחוסילוק  .2/

הקבלן ישמור על אתר העבודות נקי ומסודר, ויבצע ניקיון של האתר וסביבתו  .2.2/
והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי  ןהניקיושמירת אי מדי יום. 

לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים. 
זכותו להפסקת העבודה, להזמין ביצועו של הניקוי המפקח מעת לעת, בנוסף ל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד  אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.
הכלים  לרבותקבועים  פועלים 2גם  על חשבונו לרשות המפקחהקבלן 

שיבחר המפקח  וניקיון כפילצורך בצוע עבודות סדר  ,והמכשירים הדרושים
 .שיבחר מותובמקו

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי ח המפק .2.2/
מהלך ביצוע העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך 

 :התקופה שתקבע על ידו בדבר

חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה סילוק  ./.2/
 .שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לייעודם

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  .2./.2/

הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו סילוקו,  .2./.2/
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או 

 .בניגוד לתנאי החוזה ו3או הוראות כל דין

מך ורשאי להורות הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסלמען  .2.1/
לקבלן הוראה מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו3או העבודות 
נבדקו כבר על ידו ו3או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו3או בקשר אליהם 

 .תשלומי ביניים כלשהם

הקבלן יסלק את הפסולת שתצטבר במהלך העבודות באתר העבודות, אל מחוץ  .2.1/
הובלת הפסולת תבוצע התאם להוראות המפקח. לאתר העבודה, על חשבונו וב

לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, ולא תשולם כל 
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות  תוספת עבור מרחקי הובלה.

למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל )כולל תשלום אגרות(,כל 
לן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את אלה יתואמו על ידי הקב

 הפסולת כרכוש הקבלן.

, מבלי תרשאי החברה תהאמילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, לא  .2.6/
לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו3או על פי כל דין, לבצע על חשבון הקבלן 

 תא רשאיהת החברהוהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. 
 החברהלכיסוי הוצאות כלליות של  20%לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 

לגבותם מהקבלן בכל  תהא רשאיתמכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן 
 .דרך אחרת

אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון על  .2.1/
תת ערך של אותן עבודות עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפח
 .ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן

 .והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעורקביעות  .2.1/

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .2.1/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 ו להיות מכוסיםחלקי העבודות שנועד .//

למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד  מתחייבהקבלן  .2.//
 .להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח
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חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח הושלם  .2.//
בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, 

 .ד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתולמדו

והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח במקרה  ././/
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבונו, לחשוף, 
לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות 

, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר המפקח
 .הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלןמובהר בזאת כי ההוצאות  .1.//

 

 הגנה על חלקי המבנה  .1/

"י הקבלן כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה יוגנו ע –נגרות ומסגרות .1.2/
באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות מכניות, לכלוך 

 ו3או כל פגיעה אחרת.

מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו הקבלן  – לומיניוםא .1.2/
מפני פגיעות מכניות ו3או פגיעה של סיד, טיח, צבע וכו'. הגנת פריטי האלומיניום 

 על פי הנחיות המפקח.תתבצע בתיאום ו

הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות. המדרגות יוגנו  –ריצוף וחיפוי ./.1/
באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה, 

 גבס.ביוטה ורצועות המרצפות יוגנו ב

עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות  – כלים סניטריים .1.1/
 סויים בלוח פוליסטרן ודיקט.יוכ לוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץמי

העבודה. במידה להשלמת כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד  .1.1/
ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן 

 מיידי.

אביזרים ו3או  יינזקו ו3או יתקלקלו חלקי המבנה במידה ובמהלך העבודה .1.6/
כל  יתקנם הקבלן ו3או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח. ,כלשהם

, אחזקתה וע מושלם של ההגנה על חלקי המבנהההוצאות הכרוכות בביצ
 וחידושה חלות על הקבלן.

 

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ז' 

 ביצוע העבודות .1/

בודה" אשר יחל, כאמור, בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עהקבלן  .1.2/
 .לחוזה זה 'ז כנספחנוסחו מצורף 

ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע הקבלן  .1.2/
כפי שפורטו בחוזה זה, פרט  לחלקיםשנקבעה בלוח הזמנים לחוזה זה ובהתאם 

 .אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב

יהיה ברשותו היתר בניה המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה,  ./.1/
 המאפשר התחלת ביצוע העבודות.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .1.1/
 .וזהמתנאיו תהווה הפרה יסודית של הח
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 העבודות הפסקת .6/

 ו, בכל עת, לפי שיקול דעתהמזמין יהא רשאיעל אף כל האמור במסמכי החוזה,  .6.2/
להפסיק  לקבלןשל חוזה זה, להורות  ור יחשב להפרה מצידהבלעדי, ומבלי שהדב

, בין לתקופה ובין לצמיתות, וזאת ןאו חלק ן, כולעבודותשל ה ןאת ביצוע
 :באחת מהאפשרויות הבאות ,לקבלןבאמצעות מסירת הודעה בכתב על כך 

, כולו או חלקו, העבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  .6.2.2/
"הודעת  –להלן מראש )( ימים 1שבעה ) ת, לכל הפחומוגבלת  לתקופה

  (.הפסקה לתקופה"

, ןאו חלק ן, כולהעבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  .6.2.2/
"הודעת  –להלן ם מראש )מיי( 1, שבעה ), לכל הפחותלצמיתות

 (. הפסקה לצמיתות"

 הודעת הפסקה לתקופה, תחולנה ההוראות הבאות:  לקבלןנמסרה  .6.2/

ן(, הכל י)לפי העני ןאו חלק ן, כולעבודותהיפסיק את ביצוע  קבלןה .6.2.2/
בהתאם לתנאים ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה, ולא 
יחדשו, אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב, לעשות כן, ובהתאם לתנאים 

  ין זה על ידי המנהל. ישיקבעו לענ

כל ב הקבלןבמשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט, ינקוט  .6.2.2/
עבודות שבוצעו אותן בטחת שטח הפרוייקט והאמצעים הדרושים לה

, והכל לתקופהעד למועד הודעת ההפסקה  פרוייקט,)ככל שבוצעו( ב
 ין זה על ידי המנהל. ישתינתנה לו לענ בהתאם להוראות

( 22עשרים ואחד )היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על  ./.6.2/
את סך  קבלןל החברהשיב תלהלן,  36.2.4 יום, אזי, בכפוף לסעיף 

ההוצאות הסבירות הישירות, שנגרמו לו בפועל במשך תקופת 
, כפי שיאושרו על ידי המנהל, לפי שיקול העבודותההפסקה בביצוע 

דעתו הבלעדי, בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות, 
. ןהקבלהנתמך באישור של רואה חשבון, אשר יומצא למנהל על ידי 

לקזז  תרשאי חברההא התכאמור,  לקבלןמסכום ההוצאות שישולמו 
. פרט לתשלום סכום ההוצאות הקבלןמאת  לחברהכל סכום המגיע 
זכאי לכל תמורה ו3או תשלום ו3או פיצוי ו3או  הקבלןהאמור, לא יהא 

החזר הוצאות ו3או הפסד רווח ו3או דמי נזק אחרים כלשהם בגין 
 ה. זמור בסעיף הפסקת ביצוע הפרוייקט כא

לעיל, לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע  36.2.3 הוראות סעיף  .6.2.1/
הודעת ההפסקה  לקבלן, כולו או חלקו, בגינה נמסרה העבודות

, כגון, אך לא החברהלתקופה, נגרמה בשל גורמים שאינם בשליטת 
או  ן, כולהעבודותוע רק, קיומה של מניעה משפטית ו3או מנהלית לביצ

, לרבות בגין הוצאת צו מניעה ו3או כל צו ו3או הוראה אחרים על ןחלק
ידי כל רשות מוסמכת, אשר יש בהם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 העבודותהסדיר והתקין של  ןהמנהל, כדי למנוע ו3או להפריע לביצוע
הא ובמקרה כאמור לא י ,("החברה"גורמים שאינם בשליטת  –להלן )

, ו3או לכל הו3או ממי מטעמ מהחברהזכאי להשבת הוצאותיו  הקבלן
תמורה ו3או תשלום ו3או פיצוי ו3או החזר הוצאות ו3או הפסד רווח 

 ו3או דמי נזק אחרים כלשהם.  

 : הודעת הפסקה לצמיתות, תחולנה ההוראות הבאות לקבלןנמסרה  ./.6/

ין(, הכל )לפי הענ ןאו חלק ן, כולהעבודותיפסיק את ביצוע  הקבלן .2./.6/
  בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות.

של  ןמקום שבו הופסק לצמיתות ביצוע מנהל,אם נדרש לכך על ידי ה .2./.6/
מקום שבו הופסק לצמיתות  ,בלבד, ובכל מקרה העבודותחלק מן 

יסלק ידו ויפנה את שטח הפרוייקט קבלן , הןכול העבודותשל  ןביצוע
, הכל בהתאם להוראות, שתינתנה לו ההחברוישיב את החזקה בו לידי 
 לענין זה על ידי המנהל.

סעיף זה לעיל, הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה 
 .הפרה יסודית של חוזה זה
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שבו המנהל,  לעיל לא תחולנה במקרה 36.3  -ו 36.2 להסיר ספק, הוראות סעיפים  .6.1/
, בין לתקופה ובין לצמיתות, ןאו חלק ן, כולהעבודות הורה על הפסקת ביצוע
את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה, ובמקרה  הקבלןכתוצאה מהפרה של 

על פי מסמכי החוזה ו3או על פי  הכל הסעדים המוקנים ל לחברהכאמור, יעמדו 
, ןאו חלק ן, כולע העבודותוכל דין. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו הופסק ביצ

, בכל עת, תרשאי החברההא תמכל סיבה שהיא, בין לצמיתות ובין לתקופה, 
ובין באמצעות כל גורם  ה, בין בעצמןאו חלק ן, כולהעבודותלהמשיך בביצוע 

על פי , וזאת מצא לנכוןתהמוחלט, וזאת בכל אופן ש האחר, על פי שיקול דעת
, בין היתר, לעשות שימוש תרשאי החברההא ת. לצורך זה, שיקול דעתה הבלעדי

 ולקבלן, ו3או למסור לכל גורם אחר, את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר, הבעצמ
ו3או מי  החברהלא תהא כל תביעה ו3או דרישה ו3או טענה, מכל מין וסוג, כנגד 

 , בגין כך.המטעמ

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .1/

בלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקעם  .1.2/
ביצוע העבודות, בלבד. לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע 
החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת 

 .להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של הקבלן לאתר

תוכנית התארגנות יגיש הקבלן ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה,  1בתוך  .1.2/
איחסון חומרים וציוד, מיקום  ישור המפקח בה יתואר מיקוםמפורטת  לא

מחסנים לקבלני המערכות, מיקום מכולות פינוי פסולת וכו'. אישור המפקח לא 
הקבלן  יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה.

י התוכנית. המפקח שומר לעצמו את הזכות יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפ
להכניס שינויים ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה 

 ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.     

העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן, ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו בעת  ./.1/
ים, קירות לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של מטרד של האתר

 תומכים ותשתיות אחרות.

הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס על  .1.1/
ימים ממועד העמדת אתר  1לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את הערותיו בכתב, תוך 

 .העבודות לרשותו

הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים,  .1.1/
ורה וטלפון או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( גדרות, עמודי תא

קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. -הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים התת
טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה בתאום מלא עם 

 בדבר ובאישורן. הרשויות הנוגעות

 מועד השלמת העבודות .1/

ת תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים מתחייב להשלים את העבודוהקבלן  .1.2/
ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך 

 .המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן

באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו3או ביצועו אין  .1.2/
 .המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות
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 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים .1/

ו3או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו3או לקבלנים האחרים על המזמין  .1.2/
ו3או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  פרויקטביצוע כל שינוי ב
אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבנים, , לעיל, בצורתם

לק מהם, הכל כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת מתאריהם וממדיהם של כל ח
( והקבלן "השינויים"אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן: 

מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו 
, ובין אם לא 'גנספח המזמין ו3או המפקח,  בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות 

בתתי פרקים קיימים של כתב ינויים לא יגדל או יקטן ובלבד שערך כל הש
או , ביחס לכל תת פרק, מסכום החוזה 10%הכמויות, בשיעור שעולה על 
 21%שיעור שעולה על גדל בכתב הכמויות לא תשהוספה של פריטים חדשים ל

 .מסכום החוזה

 לעיל. 2.5 על שינוים ביחס לעבודות הפאושל, יחול האמור בסעיף  .1.2/

המפקח, כי מגיעה  קבעבמקרה של שינוים ביחס לעבודות למדידה, במידה ו ./.1/
בעבודות  לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים

 'גבנספח , ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט למדידה
נוי, אינו נכלל בכתב הכמויות לחוזה. במקרה שמחיר יחידה, אשר לגביו נדרש שי

, הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח 'גנספח 
ובתנאי שיאושר ע"י המפקח. ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח, 

 39.3.1 באחת מן הדרכים הבאות )כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 
, דרך החישוב המפורטת בסעיף  39.3.2  עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף

 :וכן הלאה( 39.3.4 עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף  39.3.2 

מחיר קיים בחוזה. במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב פרורטה  .2./.1/
הכמויות לעבודות זהות3דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה 

 .הזול שבהם

, 20%המבוסס על מחירון דקל )לא דקל שיפוצים( בהפחתה של ניתוח  .2./.1/
ניתוח  -על פי הטבלה הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין  

המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק וכלכלה של השלטון 
 ., על פי בחירת המפקח21%המקומי בע"מ )נטו( בהפחתה של 

תשומות, על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבוניות מס או ניתוח  ././.1/
פירוט אחר לשביעות רצון המפקח(. מובהר שחשבונית המס חייבת 

את אתר העבודה והכמויות לכלול את כל הפרטים המזהים 
הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות 

 .שקיבל הקבלן

 .המפרטות חומרים, עבודה וכמויותים ראחשל קבלני משנה הצעות  .1./.1/

מחיר המבוסס על מחירוני ספקים3יצרנים או על פי הצעת קבלן ניתוח  .1./.1/
המזמין  משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או

 .)מראש ובכתב(

)למעט במקרה  22%קבלני )במקרה של עבודת קבלן משנה( יהיה רווח  .6./.1/
ויכלול לעיל(  39.3.2 בו הניתוח יבוסס על מחירון דקל כאמור בסעיף 

את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן 
לא ישולם על עבודת קבלנים אחרים,  מובהר כי רווח קבלני המשנה.

למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של .לעיל 27.3 כהגדרתם בסעיף 
בלבד לקבלן  22%שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 
 .והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו

של המזמין וסיכומים בנושא עם מחיר כנ"ל מחייב אישורו ניתוח  .1./.1/
המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, 

 .ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין
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קביעת המפקח בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע לפני  .1.1/
טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קביעת 

 .בר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעורהמפקח בד

הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו למען  .1.1/
הבלעדית של המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות 

 .החלטתו כאמור לעיל

 יים""פקודת שינוהמזמין ו3או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא הוראות  .1.6/
ותינתן בכתב. אולם במקרה והמזמין ו3או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי 
מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו המזמין 
ו3או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת 

רו המזמין ו3או המפקח שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, יאש
 .ימים ממועד נתינתה 1בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 

הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת קיבל  .1.1/
השינויים על ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום 

ע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על או תשלום גבוה יותר, לפי העניין, יודי
כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו.  לא השיג הקבלן על האמור בפקודת 

יום מיום מתן פקודת השינויים רואים אותו כאילו הסכים  20השינויים, תוך 
 .לאמור בפקודת השינויים, לרבות ערך השינוי

ינויים ו3או לחדול לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השהקבלן  .1.1/
מביצועם ו3או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו3או הארכת 
תקופת הביצוע ו3או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי 
המפקח ו3או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכת 

את התחייבויותיו  תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע
 .על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את השינויים  .1.1/
ביצוע העבודות, כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע 
הנקובה בחוזה. היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את 

ות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמפקח ולבקש העבוד
ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, 

יום מהמועד בו ניתנה לקבלן  20תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 
 .פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה

נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם לגרוע מהאמור לעיל, באם מבלי  .1.20/
בביצוע העבודות ו3או הנובעים מעבודה לקויה ו3או שימוש בחומרים לקויים 

ו3או פעולות שבוצעו בניגוד ו3או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות 
ו3או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו3או לייעל את ביצוע להנחיות המפקח 
ינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה העבודות, יבוצעו ש

של חילוקי דעות, המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג 
אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור, וקביעות המפקח תהיינה 

 .סופיות ולבתי ניתנות לערעור

דות ו3או צמצום היקף פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבוניתנה  .1.22/
העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי 
כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות הנקובה בחוזה. קביעת המפקח 

 .תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
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 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ט' 

 תעודת השלמה לעבודות  .10

 (AS MADEלאחר ביצוע ) תוכניות עדות .10.2

על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למפקח את  ביצוע העבודותהושלם 
 המסמכים המפורטים להלן: 

 DWGגנטית, בקובץ על מדיה מ(, AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) .10.2.2
כל הסטיות  לרבות G.I.Sובהתאם למפרט הכללי, לפי פורמט 

ידי המפקח במהלך  למהמתוכנן, המותרות לפי החוזה כפי שאושרו ע
 ביצוע העבודות:

למבנה על כל חלקיו, כמתואר בתוכניות אדריכלות  .10.2.2.2

 והקונסטרוקציה.

 למתקני תברואה. .10.2.2.2

 למערכת ספרינקלרים. ./.10.2.2

 למתקן מיזוג אוויר. .10.2.2.1

 למתקני חשמל וגילוי אש. .10.2.2.1

עותקים צבעוניים  / -בעל גבי תקליטורים וכן תכנית לאחר ביצוע  .10.2.2
 .המהנדס האחראי על הביצוע , חתומות על ידי2:210בקנה מידה 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בגין הכנת תוכניות העדות, לרבות  ./.10.2
מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ההעתקים מהן. ה

ואישורן על ידי המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן 
 להלן. 40.2 תעודות ההשלמה כאמור בסעיף 

ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן להלן, הושלם  40.3 בכפוף לאמור בסעיף  .10.2
ימים ממועד  20ק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך ויבד המפקחבכתב, למפקח. 

את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל המפקח קבלת ההודעה. מצא 
תעודת  המנהלתינתן לקבלן על ידי  ,ותיו ומשביעות רצוןמסמכיו, נספחיו והורא

( ומועד ההשלמה יהיה "תעודת ההשלמה"השלמה עם תום הבדיקה )להלן: 
מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה תהיה 

המפקח לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו. מצא  'חבנספח בנוסח הרצוף 
מסר לקבלן יזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, תשהעבודות ו3או אי

הפרטיכל "בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: 
 (. "המשלים

התנאים במצטבר כל  לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו
 :דלהלן

מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המנוי המפקח  .10.2.2
הם )במידה והותקנו על ידי הקבלן( הופעל ונמצא מתפקד באופן ב

 .סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות והמפרטים

 להלן. 40.3 קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף  .10.2.2

את כל הטעון תיקון ו3או ההשלמה המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  ./.10.2
 המשלים. רטיכלכפי שפורט בפ

מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל הקבלן  .10.2.1
 . על פי הנוהג על פי דין ו3אוהדרושים האישורים 

וטופס )טופס איכלוס(  1לעיל, הוצאת טופס  40.2.4 מבלי לפגוע בסעיף  .10.2.1
של  יםישוראכל הקבלת על ידי הקבלן, לרבות  למבנה)תעודת גמר(  1

 .קבלתםל הנדרשיםהגופים ו3או הרשויות 
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דות" ו3או ובזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבמובהר 
 "תעודת השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל

 להלן. 40.3 וכל האמור בסעיף 

בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו3או בעריכת  הסר ספק מוסכם ומוצהרלמען 
הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו3או 

או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות  ,לא נחשף ,עקיפה, לליקוי שנשכח
 המפקח.ובדיקת העבודות על ידי 

לעיל, השלמת העבודות תאושר על ידי  40.2 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  ./.10
המפקח בתנאי שכל המנהלות, האגפים והמחלקות המתאימים בעירייה ויתר 

 לעיל, אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם. 12.5 הגופים המפורטים בסעיף 

לעיל, את העבודות   12.5 ם בסעיף המנוייהעירוניים ו3או לא קיבל מי מהגופים 
לחזקתו בתום תקופת החוזה כאמור לעיל, ימשיך הקבלן לנהל את האתר 
ולתחזק את העבודות, עד אשר כל הגופים, על נציגיהם, יקבלו את העבודות 

 לחזקתם. 

ל המזמין באמור לעיל ו3או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו שאין  .10.1
להחזיק בעבודות ו3או להשתמש בהן ו3או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן 
עבודות התיקונים ו3או ההשלמה ו3או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי 

 .הן הושלמו

לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, אם  .10.1
בודות כולן, והמזמין החזיק או לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הע

השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת 
השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו 

בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת לערוך המוחלט והסופי אם 
לעיל תחולנה על מתן תעודת  40.3  עד 40.1 השלמה חלקית. הוראות סעיפים 

השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית 
אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו 

דות בגינן קיבל הקבלן תעודת ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבו
השלמה חלקית הנובע ו3או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי 

 .והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל מפקח הקבע  .10.6
ר למזמין את העבודות או הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסו

את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי 
לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות, מחמת דרישות ו3או 
טענות ו3או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו3או כל מי המנהל ו3או כלפי כל 

 .אדם אחר

יקונים ו3או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה ביצע הקבלן את התלא  .10.1
ועל פי שיקול  והמפקח המנהל, או בכל מקרה בו לדעת המפקחשנקבעה על ידי 

פי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו3או והמוחלט והס םדעת
ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו3או באיכות ו3או בטיב משביעי רצון, יהיה 

מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו3או כל דין לבצע את  המזמין רשאי,
התיקונים ו3או ההשלמות ו3או כל חלק מהם בעצמו ו3או באמצעות כל גורם 
אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו3או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין 

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר  20%ינכה הוצאות אלה בתוספת 
החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו3או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות 

 .בדרך של מימוש ערבות הביצוע

השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה עם  .10.1
הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את 

רעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק כל החומרים, האשפה, המבנים הא
מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר 
העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו3או פגמים שיתגלו בניקוי 
העבודות ו3או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן 

 .הבטרם יקבל תעודת השלמ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .10.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 בדק ותיקונים .12

 –כמשמעותה בחוק המכר )דירות( התשל"ג חוזה זה, "תקופת הבדק" לעניין  .12.2
  עשר שנים. –, למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות /211

הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים  למען .12.2
ו3או במפרט הטכני לחוזה, תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת 
הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק 

 .השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל

יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה של תקופת הבדק מנינה  ./.12
כמפורט להלן. במקרה של תעודת  אחריותהמציא הקבלן למזמין את ערבות ה
יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל  -השלמה לחלקים שונים של העבודות 

 .תעודת השלמה חלקית

ם ו3או ו3או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו3או ליקויינתהוו  .12.1
קלקולים ו3או נזקים ו3או כל פגם אחר מכל מין ו3או סוג הנובעים, לדעת המנהל 
כתוצאה מעבודה לקויה ו3או בלתי מדויקת ו3או שלא בהתאם למפרטים ו3או 
בהתאם להוראות המנהל ו3או המפקח, כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו3או 

ודה בלתי מיומנת ובין לקויים ו3או בלתי מתאימים ו3או כתוצאה מביצוע עב
"( חייב הפגמיםמכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן ביחד ולחוד: "

 .הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו

הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם תיקון  .12.1
למשתמשים  תמינימאלילהפרעה אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום 

 .בעבודות

הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת המזמין ו3או המנהל לתיקון, או אם  .12.6
שתיקונם עלול לגרום, לדעת המזמין ו3או המנהל, שיבושים או נזקים ניכרים 
למזמין ו3או למשתמשים בעבודות, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן 

ם שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של ויים למזמין, בסכיהיה חייב בתשלום פיצו
 .האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את הקבלן

תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות לאחר  .12.1
"( על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא פרטיכל הבדקנשוא תקופת הבדק )להלן: "

חייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים מן הצדדים לחוזה זה, והצדדים מת
כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, 

 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמנה 0/שלא לפני 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .12.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 ירת סיבותיהםליקויים וחק .12

ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המנהל ו3או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור נתגלה 
היה הפגם, לדעת המנהל  .אחר סיבות הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל

כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה 
יחולו הוצאות החקירה  -ל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה הפגם, לדעת המנה
החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב  והתיקון על הקבלן.

 .בתשלום פיצויים למזמין, וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל
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 שכר החוזה -פרק י' 

 שכר החוזה ./1

ותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויעבור  .2./1
, ישלם המזמין לקבלן  את שכר ו3או מי מטעמו ובמועדן ולשביעות רצון המזמין

 )פאושל( התמורה בגין המבנהאת  הכולל ,לחוזה זה "Iבנספח "החוזה הקבוע 
ואת התמורה בגין עבודות הפיתוח בהן נקב הקבלן במסגרת הצעתו במכרז 

שכר החוזה ישולם  "(.שכר החוזה)להלן ביחד: " וזה זהלביצוע העבודות נשוא ח
 .בשיעורים, במועדים ועל פי התנאים המפורטים בפרק זה להלן

 , יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום כמפורט להלן:תמורת ביצוע עבודות הפאושל .2./1

סכום תמורת הפאושל יקבע בהתאם לסכום התמורה בגין המבנה  .2.2./1
הפאושל . Iנספח  –במכרז  שהוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעתו

יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת 
 יהיו למדידה.שתוח יפהלאכלוס, למעט עבודות 

לעבודה כולה, למבנה על כל חלקיו )שלד, עבודות  הפאושל מתייחס .2.2./1
גמר, מערכות, מתקנים(, להתחברות למערכות חשמל, מים וביוב 

, רכיב אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה חיצוניות וכל עבודה ציוד
 אף אם לא צויין במסמך ממסמכי החוזה. 

ת של תוספות ושינויים שיידרשו, אם יידרשו לבצוע מושלם ונאו ./.2./1
דרישות של הגופים העבודות בגלל דרישות תקנים ו3או 

הסטטוטורים, יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את כל 
תשלום , ללא תמורה נוספת. העבודות הנוספות שידרשו כאמור

תמורה לקבלן בגין עבודות ושינוים בפאושל, ייעשה בכפוף ובהתאם 
 לעיל. 2.5 להוראות סעיף 

בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת, האם היא שייכת לעבודות  .2.1./1
הפאושל  או למדידה, תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא 

ביעתו של המפקח ביחס להכללת העבודה כפאושל תהיה תימדד. ק
  מוחלטת.

בכל מקרה, בו קיימת סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין  .2.1./1
הנדרש במסמכי החוזה השונים )תוכניות, מפרטים, תקנים וכו'( 
יובא הדבר להכרעת המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י 

ת ו3או איכותית ו3או המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה כמותי
 יקרה מהדרישות האחרות. 

 קבוע ואה רוהמחי תסופי ההינ לפאושל ההצעה הכספית של הקבלן  .2.6./1
הישירות  ההוצאות כל את תכולל ה. הצעת הקבלן ישתנ לאוסופי ו

 ,סוג מכל – ביצוע העבודות נשוא מכר3חוזה זה והעקיפות לצורך
 המצורפים םהמסמכי לדרישות בהתאם עבודהה בביצוע הכרוכות
 ההשלמה למסמכי ובהתאם הקבלן להצעת מצורפים ושאינם
, הביצוע לעת להוסיף רשאי האי ןהמזמי כי, מודגש. בעתיד שיקבל
 . פירוט או3וות הבהר

כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב, או הושמט מהתכניות אך  .2.1./1
מתחייב לפי קביעתו של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע 

 ות המפקח  ומחירו יחשב ככלול בפאושל.עפ"י הנחי

יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום בהתאם  תמורת ביצוע העבודות למדידה, ././1
 למדידות סופיות, ובכפוף ובהתאם להוראות שלהלן:

על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות, מוסכם  .2././1
במפרטים ובלוח מחירי היחידות הינו לצורכי נוחות בלבד ולא 

עוד ביחס לעבודות למדידה, לעניין חישוב שכר החוזה. יחייבו 
מובהר ומוסכם בזאת, כי חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי 

במדידה סופית של  'גבנספח הכפלת מחירי היחידה הנקובים 
 .העבודות, לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה
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לחוזה זה, אינן אלא  'גנספח הנקובות בכתב הכמויות הכמויות  .2././1
ומדן בלבד של הכמויות ואין לראותן בהכרח, ככמויות שעל הקבלן א

  .לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה

מנהל על סמך השיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י הכמויות  ./././1
לעיל. רק מדידה שבצידה  43.3.1  מדידות, בהתאם לאמור בסעיף

חשב כמדידה המחייבת את המזמין. לצידה של כל מנהל תיהחתימת 
נספח אור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות ימדידה יירשמו ת

ויות מובהר בזאת כי חריגות מהכמויות המפורטות בכתב הכמ. 'ג
י לחוזה זה, תבוצענה רק באישור מראש ובכתב על יד 'גנספח 

 .מנהלה

מנהל הודעה היתן בואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ילפני  .1././1
מראש לקבלן על כוונתו לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן 
מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב לצורך זה ולעזור למנהל או למי 
מטעמו, לבצע את המדידות והבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח 
האדם והציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבלן 

 .את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך הלנולהמציא למ

כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם כן נאמר במפורש אחרת 
 .או המפרט או הספר הכחול ב"כתב הכמויות והמחירים"

כלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי בדרך  .1././1
מנהל בחותמת "לביצוע", בתוספת השינויים המאושרים על ידי ה
על גבי התכניות או ביומן העבודה. בוצעה ו המפקח ו3אמנהל ה

עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על 
, תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעה ו3או המפקח מנהלהידי 

בפועל. בוצעה עבודה כלשהי במידות אחרות מאשר בתכנית 
תשלום  לא תימדדנה לצורך –ו3או המפקח מנהל השאושרה על ידי 

הכמויות העודפות על המתוכננות. האמור בסעיף קטן זה אינו בא 
לגרוע מכל זכות אחרת שבידי המזמין לפי חוזה זה, אלא להוסיף 

 .עליה בלבד

מנהל יגלה סטיות גדולות בין הכמויות שהוגשו לבין השבמקרה  .6././1
מנהל לדרוש מהקבלן לערוך את ההכמויות שבוצעו בפועל אזי רשאי 

 .מחדש כתב הכמויות

נכח הקבלן במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות, לא  .1././1
 ומנהל, או מי מטעמו, לבצע את הבדיקות המדידות בהעדרהרשאי 

ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן לא 
 .יהא רשאי לערער אליהן

 1הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך  נכח .1././1
מנהל יקבע מועד לביצוע מדידת המים על כל כמות שנמדדה וי

מדידה שבוצעה מחדש, כאמור, אין . הכמות האמורה מחדש
 .מערערים עליה

אותו הגיש כתב הכמויות במחירי הפריטים בהם נקב הקבלן  .1././1
במסגרת המכרז, הם המחירים שעל בסיסם יחושב לקבלן סכום 

 התמורה בגין בעבודות למדידה. 

יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו3או  שלאבמקרה  .20././1
בעדכונים לכתבי הכמויות, אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה ביצוע 

יהיה חייב לבצע עבודה זו  קבלןוה במסגרת עבודות הפאושלהעבודה 
 .נוסף ללא תשלום

מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה בכל  .22././1
ה הנמוך שבין המחירים העומדים המחיר הקובע מחיר היחיד

  ה.בסתיר

בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו, על פי מהות העבודה מובהר  .22././1
עצמה אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו 

 .זהה לחלוטין
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, יישארו קבועים 'גנספח הנקובים בכתב הכמויות המחירים  ./2././1
צאה מעליית שכר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עליהם כתו

הפרשי הצמדה עבודה, עליה בשערי מטבעות חוץ, הוצאות ייצור, 
תשלום תוספת יוקר, עליה במסים והיטלים ועליה במחירי למדד, 

  .חומרים ו3או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל

ככוללים את  'גנספח את מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואים  .21././1
מאחריות הקבלן וכן את כל כל ההוצאות, לרבות אלו הנובעות 

הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן עד לגמר העבודה וכן במשך 
 .תקופת הבדק ומסירת העבודה

או הפרעות  הנ"ל כוללים ומכסים גם סיכוני איחורהמחירים 
 העלולים לקרות מסיבה כלשהי  )להוציא מקרים של כוח עליון

 .( במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלןלעיל 15.19 כהגדרתו בסעיף 

בזאת בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה מוצהר  .21././1
את כל העבודה,  'גנספח זה, כוללים המחירים בכתב הכמויות 

החומרים וחומרי העזר להרכבה, לרבות כל המיסים והאגרות מכל 
חוזה זה, ושיהיו קיימים במהלך  סוג שהוא )הקיימים ביום חתימת

ביצוע העבודה( ואת הציוד, ההובלות, הפיגומים, כל העבודה, 
הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר 
הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה, למעט 

 .מס ערך מוסף

 :כדלקמן יתבצעתשלום שכר החוזה  .1./1

אישור יום ממועד  60שוטף + בתנאי ישולמו חשבונות חלקיים  .1.2./1
, ובלבד שהקבלן הגישם בהתאם לחוזה זה המפקח את החשבון החלקי

 עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה. 

אישור המפקח ממועד יום  60חשבון סופי ישולם בתנאי שוטף +  .1.2./1
 40.2 תעודת השלמה כהגדרתה בסעיף  הנתנ, ובלבד שלחשבון הסופי

בהתאם לחוזה זה עם כל  את החשבון קבלן הגישלעיל, וה
 האינפורמציה הנלווית המתאימה.

החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיו והקבלן לא יהיה שכר  .1./1
זכאי לשום תוספות מכל מין ו3או סוג שהוא למעט תשלום בגין שינויים בהתאם 

 .ספחיולהוראות החוזה על כל נ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .6./1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 שרואים אותן כלולות בשכר החוזהעבודות  .11

לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, בנוסף 
אים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורו
 :התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות

 .פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויותפינוי  .11.2

הרשויות בכלל זה משרדי קבלני המזמין ועם כל עבודות הקבלן עם כל תיאום  .11.2
 ., מכבי אש, חברת חשמל וכד'העירייההממשלה, 

 .ל הרשויות המוסמכותכל הדרישות וההוראות שקיום  ./.11

 .ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .11.1

זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה אמצעי  .11.1
 .וסביב לו

 .גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודותהתקנת  .11.6

הבניה, שמירה על שלמות גידור שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הוצאות  .11.1
 .ותאורה
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קיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, משרדי יאחזקה ונהקמה,  .11.1
לרבות הריהוט, המתקנים לעיל,  30.1 ומשרד המפקח כמפורט בסעיף  ,הקבלן

ם והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתו
 . הביצוע

 .סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרשמדידה,  .11.1

, העבודותהתקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הוצאות  .11.20
 .לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע

האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת ניהול  .11.22
ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול  חשבונות, חישובי כמויות, רשימות

יומני עבודה, מערכת בקרת איכות, השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח 
 .והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח

הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים הוצאות  .11.22
 .ודיווחים כנדרש, אחת לחודש

לו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים חומרים וחלקי מבנה שנפססילוק  ./11.2
 .במקומם

ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה, כולל פוליש  .11.21
 ברצפות המבנה וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך.

החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו3או כל  .11.21
 .ים החלים עליהםהמשמשים לביצועה(, הפחת שלהם והמיס

העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם כל  .11.26
לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים 

 .במפרטים הטכניים ו3או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז

בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, שימוש  .11.21
כונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם מ

 .וסילוקם בתום העבודות

כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה הובלת  .11.21
העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר 

 .וממנו

ים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד טוח של החומריהגנה ובהוצאות  .11.21
שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות 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  .11.20

 .וכד' תוך כדי הבניה או לאחריה , החלפות, שיפוציםתיקונים .11.22

הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין לתקינות העבודות אחריות  .11.22
 בחוזה.

העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף כל  ./11.2
 .מפורש בכתב הכמויות

 רווח קבלן. .11.21

 לעיל. 31.12 אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  .11.21

 עבודות במקומות צרים , צפופים או גבוהים. .11.26
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בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול מובהר 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת 

הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי  בחשבון בנוסף לנ"ל את כל
החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות 
יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא 

במסמכים השונים של ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים 
 .החוזה

 עבודה ביומית .11

שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי מדידת 
שעות הביצוע בפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר 

ה ובכלל ז ,כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה
תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות לאתר העבודות וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל, 

הוצאות  ,כלי העבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח הקבלן, הוצאות המימון
 .האחרות של הקבלן וכיו"ב

 חשבונות חלקיים .16

בונות חש פרויקטלמנהל הבתחילת כל חודש יגיש הקבלן חשבון שכר החוזה על  .16.2
עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי  חלקיחלקיים על סמך 

ע"פ החלוקה שבכתב  לחוזה זה 'גנספח היחידות הנקובים בכתב הכמויות 
ם בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם לאבני הדרך התשלומי הכמויות.

 באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן:
 

 מצטבר % שלב ביצוע % שלב הביצוע

 8.00% 8.00% גמר יציקת רצפת קומת קרקע

 21.00% %..310 גמר הקמת קירות שלד הפלדה

 33.00% 12.00% גמר הקמת גג שלד הפלדה

 38.00% 5.00% גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני

 43.00% 5.00% גמר חיפוי הגג

 45.00% 2.00% גמר הכנות חשמל

 47.00% 2.00% גמר אינסטלציה סניטרית

 49.00% 2.00% גמר הכנות למתקן מזוג אוויר

 53.00% 4.00% גמר עבודות ריצוף וחיפוי

 55.00% 2.00% גמר עבודות צבע

 57.00% 2.00%  גמר חיפוי קירות פנימי

 58.00% 1.00% גמר חיפוי תקרות פנימי

 63.00% 5.00% גמר חיפוי אלומיניום חיצוני

 65.00% 2.00% גמר התקנת דלתות וחלונות

 72.00% 7.00% גמר התקנת קבועות חשמל

 74.00% 2.00% גמר התקנת קבועות תברואה

 82.00% 8.00% גמר התקנת מכונות מזוג אוויר

 87.00% 5.00% 1קבלת טופס 

 90.00% 3.00% חיבור לתשתיות

 %..0..3 %..3.0 תעודת גמר
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באמצעות תכנת טרוני חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקחשבונות  .16.2
את החשבונות החלקיים . ("התכנה")להלן:  על פי החלטת המזמין בינארית

והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני 
ת חשבונות אמנהל. בנוסף יגיש הקבלן למנהל האשר תמסר לקבלן על ידי 

 .( העתקים יחד עם דיסקט/החלקיים והחשבון הסופי בשלושה )

יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות, התכניות, חישובי הכמויות הקבלן  ./.16
 .לצורך בדיקת אותו חשבוןוההסברים הנדרשים 

לכל חודש קלנדרי, עבור אותו חודש  0/ -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבונות  .16.1
קלנדרי. החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי 

, יבדוק את החשבונות, פרויקטוגש החשבון. המזמין, באמצעות מנהל השבגינו ה
 .יתקנם במידת הצורך ויאשרם

, לתשלום בגין החשבון החלקי, פרויקטהסכום שיאושר על ידי מנהל המתוך  .16.1
סכום השתתפות ו ינכה המזמין כל סכום המגיע לו מהקבלן, לרבות מקדמה

 . ו, ככל שניתנלהלן 52.1 הקבלן בביצוע הביטוח, כאמור בסעיף 

בחודש עלולה  1 -עד לתאריך ה פרויקטהגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל האי  .16.6
 .התשלום, ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלןלגרום לדחיית מועד 

 

 חשבון סופי .11

 ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  .11.2
ולרבות  והמזמין המנהלע"י המזמין )לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י 

(. בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום 40.1 הגשת התוכניות כמפורט בסעיף 
 .המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון

יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, חישובי הכמויות, בנוסף, 
ריכוזי היומנים, תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש 

, פרויקטלפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין, באמצעות מנהל ה
הוגשו ע"י אשר יבדוק את החשבון הסופי, יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי ש

 .כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו פרויקטהקבלן למנהל ה

, יופחתו כל פרויקטהחשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל המסכום  .11.2
הסכומים שהמזמין זכאי להפחיתם, על פי חוזה זה ו3או על פי הדין. היתרה, אם 

ל תביעות תיוותר כזו, תשולם לקבלן בתנאי, שהקבלן יחתום על הצהרת ביטו
ובתנאי נוסף, שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום  'א"ינספח בנוסח 

 .טיבאת ערבות ה

יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום אם  ./.11
, ישיב הקבלן פרויקטשיגיע לו על פי החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מנהל ה

 .תר, כאמורלמזמין, כל סכום ששולם לו בי

 

 תנודות במחירים .11

בזאת כי שום תנודות ו3או הפרשי הצמדה ו3או במחירי חומרים ו3או מוסכם  .11.2
במיסים ו3או באגרות ו3או בהיטלים על ביצוע העבודות ו3או על החומרים ו3או 
הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו3או ישפיעו על שכר החוזה. 

וסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל למען הסר ספק מוצהר ומ
המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות 
על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו3או לצורך 
ביצוען. כל שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו3או 

אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה הטלת מיסים, 
 .והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם

לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו, נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע מבלי  .11.2
פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות  ,העבודות

 .כאי להפרשי הצמדה כלשהםהחוזה, לא יהיה הקבלן ז
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 בטחונות –פרק יא' 

 ערבות ביצוע .11

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, להבטחת  .11.2
ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד 
הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים 

(. המצאת הערבות הינה "ערבות הביצוע")להלן:  'טבנספח הקבועים  ובנוסח
 .תנאי לחתימת חוזה זה

ה הכספית של הצעהמ 20%-בשקלים חדשים השווה לעל סך הביצוע ערבות  .11.2
)התמורה בגין עבודות הפאושל + התמורה בגין העבודות  הקבלן במכרז

 תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים. ו , למדידה(

הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק ת ערבו ./.11
הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד, 

 .כהגדרתה להלן טיבימציא הקבלן למזמין את ערבות ה

הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה במקרה  .11.1
כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל.  של ערבות הביצוע

וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת 
המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר 
מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, לרבות במקרה והיקף החוזה 

 .יגדלו כתוצאה מביצוע שינוייםושכר החוזה 

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו3או בהארכת תוקפה ו3או בגבייתה כל  .11.1
 .ו3או בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

במתן ערבות הביצוע הנ"ל  ו3או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו אין  .11.6
י החוזה ו3או על פי הוראות כל דין ו3או בכדי לגרוע של הקבלן כלפי המזמין על פ

מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו3או שיגיע לו על פי החוזה ו3או על פי כל 
 .דין

של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד במקרה  .11.1
לתקופה ובתנאים הזהים לערבות  ,או משלימה למזמין ערבות ביצוע חדשה

 .מומשה, לרבות סכום ערבות הביצועש

זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו3או פיצוי ו3או כל שיפוי שיגיעו לו המזמין  .11.1
 .מהקבלן על פי החוזה ו3או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע

לגרוע מכלליות האמור, במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה, יהא מבלי  .11.1
או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו3או המזמין רשאי מבלי לגרוע ו3

הוראות כל דין, לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו 
 .הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור

הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון  .11.20
לום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן ביניים כלשהו למזמין, יבוצע התש

ימציא למזמין את ערבות הביצוע. איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף 
לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר 
הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא 

 ית כלשהי.הפרשי הצמדה ו3או ריב

בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי מובהר  .11.22
 שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .11.22
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 טיבערבות  .10

ויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, במשך תקופת מילוי כל התחייבלהבטחת  .10.2
אשר טובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות לכן והבדק, כהגדרתה לעיל, 

ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות , ע"י הקבלן בוצעו
ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, 

לתקופה של שלוש  'יבנספח ית בנוסח ובתנאים הקבועים אוטונומית ובלתי מותנ
 .("הטיבערבות "שנים )להלן:  (/)

 .החשבון הסופימערך  1% -בסכום השווה ל יהיה  טיבהערבות סכום  .10.2

, יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע, בתנאי טיבהמצאת ערבות הכנגד  ./.10
 :שיתמלאו כל התנאים שלהלן

 ;קיבל תעודת השלמההקבלן  .2./.10

המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב לן הקב .2./.10
 .'"איכנספח 

תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל  טיבהערבות  .10.1
 .לעיל, בשינויים המחויבים 49.10  - 49.3 ההוראות המפורטות בסעיפים 

בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי בהר מו .10.1
 שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .10.6
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 

 נזיקין וביטוח -פרק יב' 

 ו ודות, לאתר העבודות ולתכולתהקבלן לנזק לעבאחריות  .12

תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי מיום  .12.2
המקלט הקיים וסביבתו, לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות, לרבות 

כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות, ולרבות 
חה עליהם. בכל מקרה של נזק לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשג

מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן  פרויקטלעבודות ו3או לאתר העבודות ו3או ל
את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 

 .העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי  51.1 הוראות סעיף  .12.2
 .ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק

 נזיקין לגוף או לרכוש ./.12

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו3או אובדן ו3או חבלה ו3או הקבלן  .2./.12
תאונה מכל מין ו3או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו3או רכוש אשר יגרמו 

הם, ו3או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו3או לכל אדם ו3או גוף ש
לקבלני המשנה ו3או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו3או 
מחוץ לאתר העבודות ו3או לכל צד שלישי אחר ו3או לרכושם של כל 
אחד מאלה כתוצאה ישירה ו3או עקיפה מביצוע העבודות על ידי 

ו קבלני המשנה ו3או הקבלן ו3או על ידי עובדיו ו3או שלוחיו ו3א
המועסקים על ידו ו3או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של 
הקבלן ו3או עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת 

 .ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק
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ישא בתשלום כל קנס ו3או פיצוי ו3או תשלום ו3או הוצאה הקבלן  .2./.12
3או יחולו עקב כל מעשה ו3או מחדל אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו

כאמור ו3או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר 
במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו3או 
לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור  למזמין ו3או לכל צד שלישי 

 .במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק

 נזיקין לעובדים .12.1

אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו3או המועסקים על הקבלן  .12.1.2
ידו ו3או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי 
המגיעים ו3או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו3או לכל אדם אחר 
הנמצא בשרותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו3או 

דן ו3או תאונה ו3או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו3או אוב
 .במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק

 

 נזקים לרכוש ציבורי .12.1

הקבלן אחראי לכל נזק ו3או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה,  .12.1.2
שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון 

ם על קרקעיים ו3או תת וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרי
קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו3או הקלקול 
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. 
הקבלן יתקן את הנזקים ו3או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל 

וסמכים רשות המביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או 
על הקבלן לדאוג מראש לקבל לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

קרקעיים -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת
 .אתר העבודותהעוברים ב

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .12.6

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הקבלן  .12.6.2
ת והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על את הנזקים, האובדן, החבלו

 .פי כל דין-פי החוזה ו3או על

ו3או ו3או המנהל הרשות  ו3אוהעירייה מתחייב לבוא בנעלי הקבלן  .12.6.2
המפקח ו3או עובדיהם ו3או שלוחיהם, אם יתבעו ביחד ו3או לחוד, בגין 
נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו3או הוראות כל 

ייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם דין. המזמין מתח
 .קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן

מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה הקבלן  ./.12.6
ו3או המפקח רשות האת העירייה ו3או את ו3או  בכתב, את המזמין

שה, ו3או עובדיהם ו3או שלוחיהם, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרי
מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי 
יוצא מן הכלל, נגדם ו3או נגד מי מהם ו3או כנגד כל מי מעובדיהם, 
שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק להם אחראי 
הקבלן על פי חוזה זה ו3או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

במלואן ו3או בכל סכום אשר  רשותו3או ל מו למזמיןהמשפטיות שייגר
ייפסק בפסק דין לחובתם ו3או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר 
הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם קבלת 
הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות 

חה אליו הודעת צד ג' להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשל
 .באותה תביעה
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לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה מבלי  .12.6.1
ו3או כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה ו3או לכל דין, יוצא כנגד המזמין 

ו3או המפקח, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן ו3או המנהל  הרשות
יר ובין עקיף וזאת, אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק בין יש

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל 
ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 
חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול 

 .בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל

בחוזה זה, יהיה המזמין רשאי לתקן  לגרוע מהתחייבויות הקבלןמבלי  .12.6.1
בעצמו ו3או באמצעות אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם 
לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות 

ובלבד שהמזמין הודיע  21%והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 
מועד ימים מ 20לקבלן, על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך 
 .קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי סעיף  .12.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

    ביטוח .12

ביחס לעבודות נשוא חוזה זה, שיבוצעו על ידי הקבלן, החברה תגרום לעריכת  .12.2
ביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה. ביטוחים קבלניים הכרוכים ב

השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה 
)שבעה וחצי פרומיל( ממנו.  0.11%)למעט מס ערך מוסף(, של סכום המהווה 

הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר )לרבות חשבונות ביניים וחשבון 
 לן בגין ביצוע אותה עבודה, ושיאושר על ידי החברה.סופי( שיגיש הקב

פי כל דין ו3או -על הקבלן של ו3או התחייבויותיו ולי לגרוע מאחריותבנוסף, ומב .12.2
לפני על חשבונו לרכוש ולקיים, , הקבלן לערוךמתחייב זה,  על פי האמור בחוזה

ד הצבת ציו ו3או"( העבודותמועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "
המוקדם )כלשהו באתר ביצוע העבודות על ידו ו3או על ידי מי מטעמו ו3או עבורו, 

ולקבלת  ןועד לסיומות של העבוד ןלמשך כל זמן ביצועו הנ"ל( מבין המועדים
 אחוזות החוף בע"ממאת  ות במלואן ו3או בחלקןתעודה על השלמת העבוד

שבונו, על שמו, על על ח ,לערוך ולקיים , לרכושםומי מטעמ "(החברה)להלן: "
כל תקופת ביצוע משך ב החברהו3או  המזמיןשם קבלני המשנה ועל שם 

 בחוזה, בהתאם לתנאים המפורטים להלןאת הביטוחים המפורטים , הפרויקט
מסמכי ל 'בי" בנספחזה )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן 

אצל "(, הקבלןיטוחי אישור בהסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
"ביטוחי  : שכולם יחד יקראו להלן) בישראללפעול  מורשית כדיןה חברת בטוח

 .("הקבלן

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב .12.2.2

עבודות ההמבטח במלוא ערכן את , העבודותביטוח פרק א'  .א
הקבלן המשמש את ו3או באחריות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות 

 .זה חוזהות בקשר עם עבודהקבלן בביצוען של ה

, המבטח את אחריותו של אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .ב
 .זה חוזהל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם עהקבלן 

על פי  הקבלן את אחריותו של המבטח חבות מעבידים פרק ג' .ג
פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו3או עפ"י חוק האחריות למוצרים 

 או3ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 2110פגומים, התש"ם 
 חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או3ובמישרין  מטעמו

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה
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 יטוח אחריות מקצועיתב .12.2.2

 הקבלן על פי דין בשל תביעה ו3או דרישה אחריותו שלהמבטח את 
שהוגשה  ועיתמקצחובה  הפרתבגין רשלנות מקצועית ו3או בשל 

 שמקורם במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו3או נזק
של הקבלן ו3או מנהליו ו3או עובדיו בקשר או מחדל רשלני ו3מעשה ב
 . חוזה זה נשוא העבודות עם

 6כלול בין היתר תקופת גילוי של וח תמוסכם בזה כי פוליסת הביט
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת  קבלן מתחייבה 
 .ותחובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

 חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברהל פי דרישת הע  
 .העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 מוצרהיטוח חבות ב ./.12.2

פגומים,  מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר  בגין ,2110 התש"ם

לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות )
ו3או סופק ו3או  ןו3או הורכב ו3או תוק ןו3או הוכ צרשיו (בטיחות

 וו3או מי מטעמ הקבלןנמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
 המוצר"(. במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה )להלן: "

 6תקופת גילוי של  ,בין היתר תכלול מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח 
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת לה הקבלן מתחייב 
 . ותביצוע העבוד חובה שבדין כלפיו בגין

 חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברההל פי דרישת ע 
 .ביטוח כאמור בסעיף זההיסת פולמ העתקים

 : יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב .12.2.1

קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו3או הציוד הכבד ה .12.2.1.2
השגחתו ו3או בשימושו לצורך ביצוע ב  3אושבבעלותו ו

גין פגיעה גופנית בהעבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 
עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות 

קב עפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו כל
בענף  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולההשימוש בכלי 

 .הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני כ .12.2.1.2
על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,בין היתר ,כוללההנדסי 

ו3או ציוד השימוש בציוד מכני כלפי צד שלישי כלשהו עקב 
ש"ח לתובע, למקרה  600,000סך של בהנדסי בגבול אחריות 

ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל 
החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע 

 עבודות קבלניות.

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, ל ./.12.2.1
גוררים וכן כלים מחפרונים, ם, מחפרים, מלגזות, טרקטורי

 נעים ממונעים מכל סוג.

הקבלן יבטח על חשבונו ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב ./.12
הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, 

ת, במלוא צורך ביצוע העבודולהעבודה  למקום המתקנים וכל רכוש אחר שהובא
 חוזההם לפי תנאי לערכם מעת לעת בפני כל נזק ו3או אבדן אשר הקבלן אחראי 

 .זה ו3או על פי כל דין
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קבלנים יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו3או כלפי  י הקבלןטוחבי .12.1
ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את משנה  וקבלני

מפקח ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם רהחבההמזמין ו3או 
בגין כל מעשה ו3או מחדל של הקבלן ו3או מי מטעמו )להלן:  העבודות מטעמם

ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי "( יחידי המבוטח"
 .('ב"י נספחהקבלן )

ם העבודות הנדרשים בקשר עלהחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  .12.1
 . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה נשוא חוזה זה, 

בתוקף כל עוד לא י אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק ביטוח
לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  דיןהתמה תקופת ההתיישנות על פי 

 .חוזה זה על נספחיו

ויתור  יכלול, )פרק א' העבודות( לעיל)א(  51.1.2 סעיףעל פי  ךביטוח הקבלן הנער .12.6
ו3או  חברהההמזמין ו3או )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי  על כל זכות תחלוף

, ובלבד מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  מנהליהם ו3או עובדיהם
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 .זדוןב

 והכפופ כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלןמוסכם בזה  .12.1
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל 

 .אחד מיחידי המבוטח

האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו ביטוחי פוליסות  .12.1
ו3או מנהליהם ו3או  חברההו המזמין ו3אלשפות את  וורחביכאמור הפוליסות 
בגין אחריות שעלולה להיות  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  עובדיהם
הכול  –משנה מטעמו ו3או קבלני  למעשי ו3או מחדלי הקבלןעל מי מהם מוטלת 

 .('בנספח י") י הקבלןביטוחכמפורט באישור 

המזמין כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .12.1
שבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן  חברההו3או 

הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, של הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית ו
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו3או . לעניין ביטוח זה

ת ביצוע העבודות יחשב גם כן בעלי מבנים ו3או רשויות בהם פועל הקבלן במסגר
 .כרכוש צד שלישי

 חוזהביצוע העבודות נשוא  כתנאי לקבלת צו לתחילתמועד חתימת חוזה זה, ב .12.20
בנוסח המצורף  '(בנספח י")את אישור ביטוחי הקבלן  חברההקבלן ימציא ל זה,

מוסכם בזה כי המצאת  על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(.כדין כשהוא חתום 
חוזה על וחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום האישור ביט

 .נספחיו

, לא חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .12.22
 זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזהמועד חתימת מיאוחר 
מנהליהם ו3או  חברהההמזמין ו3או צהרה לפטור מאחריות הזה, מכתב  חוזה

בהתאם לנוסח לנזקים  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  ו3או עובדיהם
' ג"יכנספח לחוזה זה ומסומן צורף המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "

 . על ידי הקבלן , כשהוא חתום כדין)בנוסחו המקורי(

, לא החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .12.22
מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא מר יאוח

חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף 
כשהוא חתום כדין על ידי  ,)בנוסחו המקורי(' י"דכנספח לחוזה זה ומסומן 

 .הקבלן

וזה, ובמקרה בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת הח ./12.2
העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם 
למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת 

 .('בנספח י"ביטוחי הקבלן )
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המזמין ו3או ר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי למען הסר ספק מובה .12.21
 מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברהה

העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו מעשה או מחדל בביצוע בגין 
 המזמין ו3אומשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו3או לפצות את ה ניעל ידי קבל

ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם  חברהה
בגין כל אובדן ו3או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו3או בעקיפין, עקב העבודות 

באיזו  שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו3או נזק כאמור מכוסה
 .מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו

הקבלן אשר  יים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחמתחייב לקי הקבלן .12.21
 פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי ולעשות כללעיל  51.1 בסעיףנערכות כמפורט 

ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברהההמזמין ו3או המבטח ו3או על ידי 
כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי  מפקח העבודות מטעמםמנהל ו3או 

ו3או  חברהההמזמין ו3או לתביעה של  ובעת הצורך, לרבות הצטרפותהביטוח 
, על פי פוליסות מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  מנהליהם ו3או עובדיהם

 .םהביטוח, אם יידרש לכך על יד

זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  חוזהבלי לגרוע מהאמור במבנוסף ו .12.26
 ,)ביטוחי הקבלן( 51.1 לסעיףכים בהתאם מהביטוחים הנער איזהעל פי ביטוח 

מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע 
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על 
הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות 

 .ל מידע שידרושלהעביר לו כ

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת ב .12.21
לרבות פינוי פסולת והריסות.  מקרה הביטוחהמצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת הקבלן 
ם שתשלם חברת עביר אל הקבלן את הסכולה יםמתחייב חברהההמזמין ו3או ו

הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל 
)לרבות ההשתתפות  ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

לקבלן כל תשלום לכיסוי חייבים  יהיולא  חברהההמזמין ו3או וכי  העצמית( 
 .ההוצאות כאמור

לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי  נוסף ומבלי לגרוע מהאמורב .12.21
פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, על פי פרק א' בהביטוח 
 בזה מוסכםה אחרת בכתב למבטח. ת, אלא אם היא הורישירות לחברהישולמו 

 פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק כי
מנהל העבודה וליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המכוסה לפי פ

תשלום עבור העבודה  חברהמה, או שטרם קיבל חברהמטעם ה המפקחו3או 
 על תשלוםבכתב להורות למבטח   יםמתחייבהמזמין ו3או החברה שניזוקה , 

לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או ישירות תגמולי הביטוח 
 .הנזק

 בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנו .12.21
 . הקבלן מתחייבלחברהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 51.1 בסעיףהמפורטות 
בכל הדרוש ו3או מי מטעמם  חברהההמזמין ו3או  ו3אועם המבטח  לשתף פעולה

 חברההו3או המזמין ת יולמימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו
 .הלנהל המשא ומתן בעצמ םו3או מי מטעמ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעיל ולהלן  בלי לגרוע מהאמור בחוזה זהמ .12.20
לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי 

מפקח העבודות מנהל ו3או ו3או  חברהשמאי מטעם חברת הביטוח ו3או ה
 .מטעמם

ת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו3או זכויות פר הקבלן אה .12.22
מפקח ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברהההמזמין ו3או 

ו3או  למזמין ו3או לחברה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו העבודות מטעמם
באופן מלא  ,מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  מנהליהם ו3או עובדיהם

והוא  הםעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו3או טענות, כספיות או אחרות, כלפיובל
 .יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור
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מפקח ו3או מנהל ו3או  חברהה המזמין ו3אול מחלוקת בין הקבלן לבין כ .12.22
בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות  העבודות מטעמה

 .ת הנזקים מטעם חברת הביטוחאר יבדוק תוכרע על פי דו"ח השמאי אש

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את  ./12.2
מפקח ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברהההמזמין ו3או 

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי  העבודות מטעמם
על  הביטוח פוליסותמ איזותנאי מתנאי  י קיום שלה ו3או אביטוחי הנובע מהפר

מנהליו ו3או העובדים המועסקים על ידו ו3או קבלני משנה ו3או  הקבלןידי 
 .מטעמו

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .12.21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו3או דרישה  חברהההמזמין ו3או ידי 
או ו3, לרבות כל טענה חברהההמזמין ו3או בדבר שיתוף ביטוחי 3או תביעה ו

 תטענ כל ולרבות 2112 –הביטוח התשמ"א לחוק חוזה  11בסעיף   כאמורזכות 
 הם.יכלפי מבטחו חברהההמזמין ו3או כלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו 'בי"נספח הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוחי  .12.21
את היקפם ו3או  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו3או מפורש על פיו המבטח תנאי

תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "במשך תקופת לשנותם לרעה 
, הודעה בכתב,  באמצעות דואר לחברה ולקבלן תישלח, אלא אם כן "(הביטוח
ביטול לוכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (00שישים )רשום, 
ו3או מנהליהם  חברהההמזמין ו3או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו3או ו3או 

הודעה  נשלחהאם לא  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  ו3או עובדיהם
 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (00שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב 

מביטוחי הקבלן עומד כי מי  חברהלקבלן ולבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .12.26
 51.12 בסעיףאו מבוטל, כאמור בהיקפו ו3או משונה לרעה ו3להיות מצומצם 

אישור לחברה אותו הביטוח מחדש ולהמציא  לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את
. )עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור לעיל(עריכת ביטוח חדש, 

 .לעיל טול הביטוח כאמורביהשינוי לרעה או צמצום או הלפני מועד 

המזמין הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה כנגד  .12.21
מפקח העבודות ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברההו3או 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי  מטעמם
הקבלן לאישור עריכת ביטוחי ביטוח העבודות( ) 2הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

ות הנ"ל ו3או ביטוח חסר הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו3'בי"נספח )
ו3או  חברהההמזמין ו3או בחוזה זה והוא פוטר בזאת את  בהתאם לנדרשו3או 

מכל אחריות  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  מנהליהם ו3או עובדיהם
שהאמור  . ובלבדבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסהלר לנזק כאמור

 .אדם שגרם לנזק בזדון לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה מוסכם בזה כי  .12.21
ו3או מנהליהם  חברהההמזמין ו3או אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

למען הסר כל ספק . מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  בדיהםו3או עו
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות  (.51.1)בסעיף זה האמור  מובהר כי

 .מטעמושבא ידי הקבלן ו3או כל מי  נושא חוזה זה על

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו3או בשינויים,  .12.21
ו3או  ו3או על מי מטעמם חברהההמזמין ו3או ות כלשהי על כדי להטיל אחרי

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו3או כדי לצמצם מאחריותו ו3או 
 של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.  והתחייבויותי

הקבלן ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 1 -לא יאוחר מ .0/.12
בגין הארכת , לעיל 51.9 בסעיףכאמור ר עריכת הביטוח לחזור ולהפקיד את אישו

תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי 
 בעריכתהינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הקבלן, 

 ., על נספחיועל פי החוזה יםביטוחה
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על ידי חתום כדין  "טוחעריכת ביקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .2/.12
 ,51.19  -ו 51.15 ,51.9מקורי( כאמור בסעיפים ה ונוסחב)מבטחי הקבלן 

מהווים  ,לעיל 51.22 -ו 51.20בסעיפים  כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן, 
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו3או הצהרות כאמור ומקד תנאי מתלה

את תחילת ו3או המשך נוע מן הקבלן למבהתאם לחוזה, החברה תהייה זכאית 
וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע 
 .או הדין

( 'בי"נספח ) י הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוח .2/.12
ו3או בבדיקתו ו3או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי 

כם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו3או כדי לגרוע מאחריותו הקבלן למוס
ו3או על מי  חברהההמזמין ו3או של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .םמהבאים מטעמ

במועד והצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .//.12
פי -ל הקבלן על3או לא תגרע מאחריותו ש יוכאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויות

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום על נספחיו חוזה זה
שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם 

בשל אי הצגת  לאתר ציוד3או ו רכושממנו ביצוע עבודות ו3או הכנסת  ומנעיאם י
ין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי א

הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה 
 זה.

)ביטוח  2 סעיףפי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .1/.12
, מעת לעת, כדי שישקף ('בי"נספח ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 של העבודות ו3או הרכוש ו3או הציוד ו3או החומריםהשווי תמיד את מלוא 
  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי   .1/.12
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה 

ת יולחבוו לנזקים ת חשיפתומינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון א
ולקבוע את סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי הביטוח בהתאם. 
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו3או דרישה ו3או 

 מי מטעמםו3או  ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם חברהההמזמין ו3או תביעה כלפי 
גבולות האחריות ו3או תנאי הביטוח  בכל הקשור לסכומי הביטוח ו3או

 המינימאליים כאמור.

הבטוח  י)אך לא חייבים( לבדוק את אישור םרשאימי מטעמה ו3או החברה  .6/.12
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  לעיל כאמור הקבלן ידי על שיומצאו
על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף  החברה ידי עלשיידרש 
 .על נספחיו בחוזה זההביטוח 

מטעמה ביחס  מיו3או  חברהקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .1/.12
כמפורט  הקבלן ביטוחי אישור ןלבדוק ולהורות על תיקו םלאישורי הבטוח וזכות

על מי ו3או  חברהההמזמין ו3או לעיל ו3או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על 
כאמור, טיבם, לביטוחים  הקשורבכל כל חובה וכל אחריות שהיא  םמטעמ

ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם
 .ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבות

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  .1/.12
ה שיש בו כדי לצמצם ו3או דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעש

, אישורים על בכתב החברהלבקשת  ,להמציאלהפקיע את תוקף הביטוחים ו
, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך התשלומי הפרמי

 כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו3או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

 הפרההקבלן כי  בביטוחילליות האמור, נקבע נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכב .1/.12
ת הביטוח על ידי הקבלן ופוליסמ איזו מתנאי תנאי של לב בתום קיום אי3או ו

ו3או מנהליהם  חברהההמזמין ו3או בזכויות  יפגעולא  עובדיו3או ו מנהליוו3או 
 על פי ביטוחים אלו. מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  ו3או עובדיהם
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3או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה לא ביצע ו .12.10
, ומבלי לפגוע בזכויותיה אך לא חייבת, תהא החברה רשאית, במלואם או בחלקם

תחתיו במלואם או בחלקם לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים 
קבלן ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה הודיעה ל

או  מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  21על כוונתה לעשות כן 
לחילופין  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב

 םרשאי יהיוהחברה  המזמין ו3או ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה, 
ן שהוא וכן תהייה לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמ

 .רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו .12.12
וק לביטוח לאומי והחוק מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות הח

לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 
שליחיו וובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  הנ"ל,

חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  נשואשיועסקו בביצוע העבודות 
 החוקים הנ"ל. פי שעלמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בו

למלא  הקבלןב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייבנ .12.12
התעבורה ו3או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  פקודתאחר כל דרישות והוראות 

הנ"ל,  יםדרכים )הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו 

יועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו זה, לרבות אלה ש חוזה אנשו עבודותבביצוע ה
 יםברכב מנועי על פי החוק לנהוג מורשיםזה,  חוזהבכל עת ובמשך כל תקופת 

 .הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל  הקבלןומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב  בנוסף ./12.1
בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש  הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות

ו3או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 
 העבודות.

ו3או מנהליהם  חברהההמזמין ו3או של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .12.11
הביטוחים הנ"ל על פי  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  ו3או עובדיהם
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו3או אישורים מתאימים ו3או פיצוי וי לקבלת שיפ

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו3או . מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

מנהל ו3או  חברהההמזמין ו3או יב לקיים על חשבונו את כל דרישות הקבלן מתחי .12.11
חים בכל הקשור להגנה על העבודות ו3או המבט מפקח העבודות מטעמםו3או 

בשלבי ביצוען ו3או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו3או 
 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

חייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו3או הכלים המובאים על ידו הקבלן מת .12.16
 לאתר ביצוע העבודות.

הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  בנוסף .12.11
ו3או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו3או החברות בעלי 
הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם 

המזמין ו3או לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 
להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות  ברה מתחייביםהמזמין ו3או החהחברה. 
 כנ"ל.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .12.11
זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות  51בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף 

העצמיות בכל מקרה נזק ו3או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח 
 המזמין ל ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו3אוהנערכות ע
 .םעל מי מטעמ

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  .12.11
ר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור הוראות החוזה בדב

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו3או על פי הדין.
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בלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומ בנוסף .12.10
 םהינכל סכום לו ו3או לעכב לקזז  םרשאי יהיוהחברה המזמין ו3או בזה כי 
הקבלן בכל דת לזכות מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  םזכאי

 הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.

 זה 12 ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם .12.12
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.)ביטוח(

 

 הפרות ותרופות -פרק יג' 

 הפרות יסודיות ופיצויים ./1

 .יחול על הוראות החוזה 2110 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק  .2./1

ל מקרה בו תופרנה אחת בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה, בכמוסכם  .2./1
ו3או יותר מהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה,  

זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת, מבלי לגרוע המזמין היה י
 .על פי החוזה ו3או על פי הדין ומיתר זכויותי

מוסכמים , פיצויים מזמיןפיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן לבגין  ././1
לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה  $(2,000אלפיים דולר ארה"ב )בסך של 
( לפיגור ישלם 21( ימים בביצוע העבודות. החל מן היום החמישה עשר )21עשר )

( 1,000$) חמשת אלפים דולר ארה"בפיצויים מוסכמים בסך של  מזמיןהקבלן ל
ור לעיל, בגין איחור של עד לכל יום של פיגור. מוסכם בזאת, כי למרות האמ

( יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום 1שבעה )
פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת 

  .הימים הנ"ל

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין למען  .1./1
ק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות לפיצויים בגין כל נז

 .הוצאות מימון ואובדן רווחים

יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו3או כל סכום אחר המזמין  .1./1
אשר הקבלן יהיה חייב למזמין, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא 

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת  ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי
לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום 
הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן 
מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן 

 .על פי החוזה

 סילוק יד הקבלן .11

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של ת בקרו .11.2
לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו  -החוזה יהיה רשאי המזמין 

של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו3או בכל דרך אחרת 
ולהשתמש  לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן 

ת עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה למכור א
שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה, 

 :ואלה המקרים

פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה כשהקבלן  .11.2.2
סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק, או במקרה 

טל עיקול על כספים ו3או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי שיו
לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה 

 .זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלןבמקרה  .11.2.2

ו3או לא עמד בלוחות הזמנים  מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  ./.11.2
 .הקבועים בחוזה זה
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אי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות מקרה בו המזמין רשבכל  .11.2.1
 .בעצמו ו3או על ידי קבלן אחר ו3או בכל דרך אחרת

שהקבלן או אדם אחר בשמו בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש  .11.2.1
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה  של הקבלן,

 .ותכלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו3או העבוד

מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא בכל  .11.2.6
 .תיקן את ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה

לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא כשהקבלן  .11.2.1
יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  21ציית תוך 

 .יצוע העבודות בכל דרך אחרתהעבודות או כשהסתלק מב

ין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, מאתר העבודות על ידי המזתפיסת  .11.2
אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין, אלא אם הודע לקבלן אחרת 

 .במפורש ובכתב

סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא יהיה המזמין משעת  ./.11
כום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות חייב לשלם לקבלן ס

שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות 
קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי הקבלן, ולאחר קיזוז ו3או 

י ין רשאי לקזז ו3או לנכון ו3או לחלט על פמניכוי ו3או חלוט כל סכום שהמז
הוראות החוזה ו3או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק 
בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו3או 
הוצאות שנגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה 

 .למזמין משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם

סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה הוראות  .11.1
 .ולא לגרוע מהן

מקרה בו הבא החוזה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע בכל  .11.1
העבודות והשלמתן לכל אדם ו3או קבלן אחר ו3או גוף אחר, לפי שיקול דעתו 

 .המוחלט

 ע עקב חילוקי דעות בין הצדדיםאי הפסקת3האטת הביצו .11

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סכסוך ו3או חילוקי דעות ו3או אי הסכמה,  .11.2
 קבלן, בקשר לביצוע הפרויקט, הקבלןלבין ה וו3או מי מטעמ המזמיןשיתגלו בין 

 לא יפסיק או יאט את ביצוע הפרויקט, ולא יפגע בביצועו בכל דרך אחרת שהיא. 

לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה  קבלןי המוסכם בזאת במפורש, כ .11.2
לעיכוב ביצוע הפרויקט, או צו הריסה, או כל צו דומה אחר, והסעד היחיד שיוכל 

אחר שהוא, בקשר עם הפרויקט, יהא סעד כספי  או כל גורם  החברהלתבוע מן 
לא יהא רשאי לתבוע את  קבלןבלבד. כן מוסכם, כי על אף האמור בכל דין, ה

או כל גורם אחר שהוא, בקשר עם הפרויקט, בעילות המבוססות על דיני  החברה
מוותר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל העילות ועל  קבלןעשיית עושר, וה

כל הסעדים, שמקורם בדיני עשיית עושר )וזאת אף אם הם מעוגנים בדינים 
 אחרים כלשהם(. 

 סיום ההתקשרות בין הצדדים .16

 קבלןן הצדדים לידי סיום, בין כתוצאה מסילוק ידו של ההובאה ההתקשרות בי .16.2
לעיל, ובין כתוצאה מביטול החוזה על ידי  54.1  על ידי העירייה, כאמור בסעיף

לעיל, תחולנה, בין היתר, ההוראות הבאות, אשר  53.2  , כאמור בסעיףהחברה
על פי מסמכי החוזה  לחברהבנוסף על כל סעד ו3או זכות אחרים הנתונים תבואנה 

 ו3או על פי כל דין ומבלי לגרוע מהם:
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כספים, החל ממועד גמר ההתקשרות בין  קבלןתשלם ל החברה .16.2.2
הצדדים כאמור לעיל, רק בגין אותו חלק של הפרויקט, שבוצע, ככל 

תן צו התחלת שבוצע, על ידיו בפועל, באתר הפרויקט, לאחר מועד מ
בגין חלק  קבלןעבודה ועד למועד סיום ההתקשרות. הסכום המגיע ל

, החברההפרויקט אשר בוצע בפועל, כאמור לעיל, ייקבע על ידי 
לאחר קבלת המלצת המנהל לענין זה, סמוך למועד סיום 
ההתקשרות בין הצדדים כאמור לעיל. מהסכום האמור תהא 

, לרבות כל קבלןמאת ה רהחברשאית לקזז כל סכום המגיע  החברה
כאמור, כדמי נזק לרבות נזקים  קבלןמאת ה לחברהסכום המגיע 

הנובעים מהדחייה בהשלמת הפרויקט, ומהשלמתו בתנאים גרועים 
ו3או כפיצוי ו3או כשיפוי ו3או  קבלןמאלה שנחתמו בין העירייה ל

 כהחזר הוצאות. 

ולו או תהא רשאית, בכל עת, להמשיך בביצוע הפרויקט, כ החברה .16.2.2
ו3או גורם אחר, על פי  קבלןחלקו, בין בעצמה ובין באמצעות כל 

שיקול דעתה המוחלט, וזאת בכל אופן שתמצא לנכון, ובכלל זה 
 החברהבאמצעות פרסום מכרז או בכל דרך אחרת. לצורך זה, תהא 

רשאית, בין היתר, לעשות שימוש בעצמה ו3או למסור לכל גורם 
מסמך אחר, וכן להעביר לרשותה את אחר, את מסמכי העבודה וכל 

כל המתקנים, הציוד, החומרים וכל דבר אחר המצויים באתר 
לא תהא כל תביעה ו3או דרישה ו3או טענה, מכל  קבלןהפרויקט, ול

 , ו3או מי מטעמה בגין כך. החברהמין וסוג, כנגד 

מאחריותו  הקבלן לא יפטור את  שרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא,סיום ההתק .16.2
על פי מסמכי החוזה ו3או על פי כל דין לעבודות, שבוצעו על ידיו במסגרת 

 הפרויקט, עד מועד סיום ההתקשרות כאמור.

 

 כללי –פרק יד' 

 ויתור על סעדים .11

מוותר בזה במפורש על כל  זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי הקבלן  .11.2
 .המזמין

ה, תביעה או דרישה, מכל סוג ין כל טענימצהיר ומתחייב בזה כי לענהקבלן  .11.2
שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, 
בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, 
לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, 

 .עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזהצו אל תעשה, צו 

של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע במקרה  ./.11
 .מסירת ביצוע העבודות לאחר

 סמכות שיפוט .11

מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית 
ים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, לדון בכל המחלוקות ו3או הסכסוכ

 .ביצועו וסיומו

 הדין החל .11

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין 

 האחר במקום הצדתשלום  .60

צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על כל  .60.2
ד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצ

 .ימים מיום שנדרש לעשות כן 1לא שילמו, תוך 
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צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד שילם  .60.2.2
המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום 

. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או צד שהוא חייב לאותו
ום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל להחזר הסכ

מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן 
 .אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ

 שיפוי .62

צד מתחייב לשפות ו3או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את משנהו, כל 
נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא  ו3או עובדיו ו3או שלוחיו, בגין כל

שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו3או נגד מי מהם 
ו3או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל מעשה ו3או מחדל לו אחראי 

וההוצאות המשפטיות אותו צד על פי חוזה זה ו3או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד 
שייגרמו לצד המשלם במלואן ו3או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו3או לחובת 
מי מהם בקשר לנזקים, אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה ובתנאי, שאותו צד 
יודיע למשנהו, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתנה למשנהו 

ונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור, או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה הזדמנות להתג
 .תביעה

 ויתור או שינוי .62

של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה  .62.2
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו 

יתור על אותן זכויות במקרה לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ו
 .אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור שום  .62.2
של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן 

 .בכל עת שימצא לנכון

 תימה על מסמכיםח ./6

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

 תיקון לחוזה .61

ו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכ
 יהא להם כל תוקף.

 ועכבון קיזוז .61

 .מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמיןהקבלן  .61.2

מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו3או לעכב תחת ידו ו3או לגבות הקבלן  .61.2
 .על פי חוזה זה כל סכום שמגיע ו3או שיגיע לו מהקבלן

 הודעות .66

חשב ית -ין להלן לנמען המצו -ד על ידי צד למשנהו הודעה שנמסרה ביכל  .66.2
 .כמתקבלת בעת מסירתה

ין להלן ותוך ציון הנמען ל ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוהודעה עכל  .66.2
שלחה, אם ההודעה יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה -המצוין להלן 

תיחשב כמתקבלת  -בשעות העסקים המקובלות ואם לא נשלחה ביום עסקים ו
ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, 

 .שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן

נת בדואר רשום, על פי הכתובת המצוי הודעה שתשלח על ידי צד למשנהוכל  ./.66
כאילו התקבלה על ידי הצד השני  תחשב -להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 

 .שלחה מבית דואר בישראלישעות ממועד ה 11תוך 
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 כתובות הצדדים .61

 יפו.-, תל אביב0אחוזות החוף בע"מ, גרשון ש"ץ : המזמין .61.2

 : הקבלן .61.2
________________________________________________________ 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________   _________________________ 
 הקבלן            החברה

 
 
 
 

 אישור
 

_________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי  אני הח"מ, עו"ד 
____________ ת.ז. ______________ אשר -_________________ ת.ז. ___________ ו

ים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על חתמו על חוזה זה בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכ
ידי הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו  להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על 

 החוזה ונספחיו.
 

_____________________ 
 , עו"ד                                         
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 Iנספח 

 הצעת הקבלן במכרז
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 'אנספח 

  מפרט כללי ותנאים כלליים ומיוחדים

 המסמך מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף עמוד

   המפרט הכללי לעבודות בנין 
   מס' תיאור השנה 
   00 מוקדמות 2001 
   02 עבודות בטון יצוק באתר /202 
   01 עבודות בנייה 2111 
   01 עבודות איטום 2001 
סגרות פלדהנגרות אומן ומ 2001   06   
   01 מתקני תברואה 2110 
   01 מתקני חשמל 2001 
   01 עבודות טיח 2001 
   20 עבודות ריצוף וחיפוי 2002 
   22 עבודות צביעה 2001 
   22 מסגרות אומן )אלומיניום( 2001 
   21 עבודות מיזוג אוויר 2022 
   21 מסגרות חרש 2000 
בבנייןרכיבים מתועשים  2001   22   
מערכות גילוי וכיבוי אש  2111   /1   
   10 פיתוח נופי 2001 
   12 עבודות גינון והשקיה 2001 
   11 קווי מים , ביוב ותיעול 2110 
   11 מקלטים 2001 
   11 מרחבים מוגנים 2001 
 אופני מדידה ותכולת המחירים  

 המצורפים למפרטים הכלליים.
  

תנאים מפרט כללי ו   
 כלליים ומיוחדים

  אמסמך 

   במסמך  מפרט מיוחד    
 גמסמך  כתב כמויות   

 דמסמך  התוכניות   
דו"ח והנחיות יועץ   

 בטיחות
 המסמך 

 הבינוימשרד הביטחון ומשרד  בהשתתפות המיוחדת הועדה שבהוצאתהמפרטים הכלליים  כל
 יחד מהווים דלעיל. כל המסמכים לולצה", או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון והשיכון

 את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

 הקבלן  הצהרת
ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים  כימצהיר בזה, הקבלן בעצם הגשת הצעתו במכרז, 
ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב  כל את קיבל, תוכנם אתבמכרז3חוזה זה, קראם והבין 

 . בהם המוגדרות לדרישותעבודתו בכפיפות  לבצע
 . ממנוזו מהווה נספח למכרז3חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד  הצהרה

 
  הערה

 ,הקבלן3חוזה זה ואינם ברשותו של למכרז צורפו שלא, לעילהכלליים המצוינים  המפרטים

)מידע לספק  http://www.online.mod.gov.ilניתנים לאיתור באינטרנט, אתר משרד הביטחון 
על הקבלן מוטלת החובה להסדרת זכויות השימוש במפרטים טרם הגשת  מפרטי בינוי(. –בינוי  –

  הצעתו במכרז.

http://www.online.mod.gov.il/
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 רשימת מתכננים
     

 ד.לזר אדריכלים   אדריכלות:
 , ת"א 1ח' חפץ חיים ר

 6121011-/0טל :   
 6111612-/0 פקס :  

roee@dannylazar.com 

 
 לבני מהנדסים בע"מ       קונסטרוקציה:

  , קרית מטלון 11/1ת.ד. 
  , פ"ת 1השילוח רח' רח'  

 1211121-/0טל : 
 12111/1-/0 פקס :

office@livnieng.com 

 
 משרד הנדסי קיבוץ אייל - ניר צייזל   תברואה:

  11110קיבוץ אייל ד.נ. שרון תיכון    

 01-16/1221:    טלפון   

 01-111/111:      פקס   

nir@handasi.co.il 

 
             ל.מ.ס. הנדסת חשמל     חשמל:

 , רמת גן1רח'  חרוזים 
 /0 - 1121121טל : 
 1121120-/0 פקס :

lazarov@netvision.net.il 
 
 

 ( בע"מ 1000מ. קליין מהנדסים יועצים )                        :זוג אווירימ
 16121, סביון 6רח' אלון 

 /0 - 1/11011טל :  
 /0 - //1/120 פקס :

klein@inter.net.il-m 
 
 

 אהרון ויקס      קוסטיקה:א
 רמת גן 22אבטליון רח' 
 /0 - 6122121טל : 
 /0 - /610106 פקס :

viks@zahav.net.il 
 
 

 גדעון תבורי    בטיחות:
 , ראש העין2/אביטל רח' 
  /0 - 1022602טל :  
  /0 - 102/012פקס : 

g@bezeqint.net-Tavori 
 

 יפתח הררי אדריכלים  בנייה ירוקה:
 12200, בני ברק, 21 וב לח"י רחרח' 
 /0 - 6261111311טל : 
 1122111-/0 פקס :

mail@hia.co.il 

mailto:roee@dannylazar.com
mailto:roee@dannylazar.com
mailto:office@livnieng.com
mailto:office@livnieng.com
mailto:lazarov@netvision.net.il
mailto:lazarov@netvision.net.il
mailto:m-kiein@inter.net.il
mailto:m-kiein@inter.net.il
mailto:viks@zahav.net.il
mailto:viks@zahav.net.il
mailto:Tavori-g@bezeqint.net
mailto:Tavori-g@bezeqint.net
mailto:mail@hia.co.il
mailto:mail@hia.co.il
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 גיאוטכניקה בע"מ  -מכטה דני    יועץ קרקע: 

 , רעננה 22ם רח' ששת הימי   
 01-1121211טל :       
  01 - 1120621פקס:    

machta@machta.co.il 
 

 ש.מ.מ. מהנדסים יועצים בע"מ  כמויות, מפרטים  :
 ת"א – 21רח' קרליבך   ועריכת חוזה

 /0 – 1622112טל' :       
  /0 - 162/121פקס  :    

moshe@shamamm.com 
 

 יוני אפרתי ואבי כהן - ניהול פרוייקטים בע"מ אפרתי מדפיס   ניהול ופיקוח:
 16200רעננה  1/בית גמלא בפארק, רחוב דרך ירושלים   
 01 - 1111111טל:   
 01 -1111111פקס:   

m.co.il-rati@eyeph 

m.co.il-Avic@e 

 שירותי ממונה בטיחות -מרכז תקשוב   -צביקה יידור   יועץ בטיחות בעבודה: 
 11201כפר סבא  111ת.ד    
 011-2211122:    טלפקס   

   office@tikshuv.com 
 

 מוניציפאל תשתית, הנדסה ופיתוח בע"מ  -הסדרי תנועה         עופר יהודה נןמתכ
 פ"ת, קניון לב העיר 16רח' חובבי ציון    :בזמן ביצוע 

 1211111-/0טל :       
 16//6//-011פקס:    

                   ofer06@015.net.il 
 

 עמית חן, אורית בורשטיין -זות החוף אחו   מזמין:
 , ת"א 6גרשון ש"ץ רח'    
 , /0 - 1620/21 -טל:  עמית    
 /0 - 0//1620  -אורית     
  /0 - 2//1620פקס:    

orit@ahuzot.co.il 

o.ilamitchen@ahuzot.c 

 
 תנאים כלליים מיוחדים

 
 מוקדמות  – 00פרק 

 

 תיאור העבודה  00.02
עבודה נשוא מכרז3חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן ה

בשטח מסמכי מכרז3 חוזה  זה  הקמת מבנה אולם ספורט  עבור בית הספר לטבע  וביתר
 .מ"ר 600 -כולל ברוטו של כ

ע"ג תקרת מקלט קיים לרבות עבודות הכנה והתאמה.  הפלדשלד בשיטת המבנה יבנה 
מעטפת חיצונית  המבנה יכלול משטח ספורט, חדרי שירותים, מחסנים ושטחי עזר.

המבנה  יכלול את כל . ופנימית )קירות וגג( תהיה גמר חיפויים קלים לרבות בידוד
חוץ מסביב  יזוג אויר, ופיתוח שטחיעבודות הגמר לרבות מערכות תברואה, חשמל ומ

 למבנה.
 כן כוללת העבודה בצוע עבודות שיפוץ להכשרת המקלט.

mailto:machta@machta.co.il
mailto:machta@machta.co.il
mailto:machta@machta.co.il
mailto:machta@machta.co.il
mailto:yephrati@e-m.co.il
mailto:yephrati@e-m.co.il
mailto:Avic@e-m.co.il
mailto:Avic@e-m.co.il
mailto:office@tikshuv.com
mailto:ofer06@015.net.il
mailto:orit@ahuzot.co.il
mailto:orit@ahuzot.co.il
mailto:amitchen@ahuzot.co.il
mailto:amitchen@ahuzot.co.il
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וילונות, מערכת הגברה ומראות לאולם הספורט אינם כלולים במסגרת העבודה במכרז 
 זה והם יסופקו על ידי אחרים.

 אופי החוזה ותכולת כתב הכמויות 00.01
 כתב הכמויות יכיל שני מבנים כדלקמן:

ועבודות ההכשרה במקלט לרבות כל ההכנות  הקמת אולם הספורט 02מבנה  .2
 פאושל. –וההתאמות הנדרשות במבנה המקלט הקיים 

 למדידה. –מחוץ למבנה ותשתיות תוח יעבודות פ 01מבנה  .1

 

 התאמה לדרישות, חוקים, תקנים ומפרטים כלליים /00.0
 
בביצוע הפרוייקט יעמוד הקבלן בכל דרישות הרשויות המתאימות לרבות מכבי  א.

משטרת ישראל, חברת החשמל, מכון התקנים, משרד התקשורת,  אש, הג"א,
חברת טל"כ והמחלקות העירוניות השונות. לרבות הדרישות שתהיינה בתוקף 

 לעת הוצאת תעודות הגמר.
כל החומרים והמוצרים למיניהם, אשר בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות,  ב.

ם )בין שהוכרו כ"תקן יהיו מסוג משובח ויתאימו לדרישות התקנים הישראליי
 רשמי" ובין שלא( ובהעדרם לתקנים זרים, מארץ יצור החומרים או המוצרים.

בכל מקרה, חלה על הקבלן החובה למלא את כל דרישות הרשויות לצורך  ג.
 הוצאת תעודות הגמר ולהמציא תעודת גמר לידי המזמין.

 

 והוראות מיוחדות הבהרות 00.02

 עבודה בשטחים פעילים של בית הספר .א

, שטחי ההתארגנות ית ספר פעיל. אתר העבודהאתר העבודה מצוי בתוך  ב .2
ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים 

, באופן שיאפשר הפעלה בטיחותית של בית הספר הפעילים של בית הספר
 במקביל לביצוע העבודות.

פר לצורך בתוך השטח הפעיל של בית הסעבודה צורך במקרה של  בכל .1
הקבלן  יודיע, ת או לשטח פתוח או לכל צורך אחרהתחברות לתשתיו

שעות ככל הניתן שלא בהעבודה תבוצע  על כך בכתב ומראש. למפקח
 הפעילות של בית הספר.

 םאישור יועץ הבטיחות מטעיחל בעבודה אלא לאחר קבלת  לא הקבלן ./
  .בכתבהמפקח 

 העבודה. קבלן לבטיחותאין באישור המפקח כדי לגרוע מאחריותו של ה .2

 בזמן ים נוכח ויהיוהמפקח מטעם הקבלן האתר ומנהל העבודה  מהנדס .5
 העבודה.

למען הסר ספק מובהר כי על הקבלן לשתף פעולה גם עם הנהלת בית הספר  .0
 .וועד ההורים

  

 הגנות והפרדות .ב

הגנות והפרדות,  , בעצמו ועל חשבונו, על פי דרישות המפקח,יבצעהקבלן  .2
דור, גגונים שרוולים וכל אמצעי אחר נדרש  להפריד בין מעברים, גי

השטחים הפעילים והנגישים לילדי בית הספר, צוות בית הספר, והמבקרים, 
ההפרדה מתייחסת גם למניעת . לבין שטחי העבודה הגישה וההתרגנות

מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש. התוכניות תובאנה לבדיקה 
הכנסת התוספות והשינויים שידרשו, אם ידרשו, ואישור המפקח ורק לאחר 

ע"י המפקח ואישורן על ידו, יותר לקבלן לבצען. אין באישור המפקח כדי 
לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההגנות ההפרדות 

 כאמור לעיל.
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תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל לשביעות רצונו הקבלן יתחזק במשך כל  .1
 של המפקח.

קיימים  מבנהציוד וחלקי  , יעטוף, יתחום ויגן כליגדר , יתמוך,בלןקה ./
 . ובהיקף אזורי העבודהבתחום ים המצוי

כל ביצוע עבודות הסדרי התנועה וגידור ומיגון שטחי העבודה יהיו כלולים  .2
 בתמורה הפאושלית לקבלן ולא תשולם כל תוספת בגינן.

 

 שימוש, מעבר וכניסה לשטחי בית הספר .ג

לקבלן  שימוש ומעבר  בשטחי בית הספר הפעילים  לכל צורך לא יותר  .2
 שהוא.

לא יותר להשתמש או לעבור בשטחי בית הספר והחצר   לקבלן ולעובדיו .1
 הפעילים ובכלל זה בשירותים.

קבע על ידי המפקח בתיאום עם תוואי כניסת הקבלן ועובדיו לאתר עבודה י ./
, שטח עבודההנהלת בית הספר. הקבלן ינעל את הכניסות לשטח ה

, באופן שימנע כניסת גורמים בלתי מידי יום ההתארגנות ודרך הגישה 
 מורשים לאתר העבודה.

עובדי הקבלן ו3או הפועלים מטעמו ו3או עבורו, יהיו אך ורק כאלה שאושרו  .2
על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה, טרם תחילת 

ישורים מגורמי הביטחון כאמור, תהווה עבודתם באתר העבודות, וקבלת הא
 תנאי לכניסת הקבלן לאתר העבודה.

אם כתוצאה מגידור והפרדת שטחי העבודה, ההתארגנות ודרך הגישה  .5
ינותקו שטחים פעילים של בית הספר זה מזה, יכשיר הקבלן על חשבונו 

 דרכים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים להבטחת הרצף
 

 מניעת הפרעות .ד
המשתמשים  בחיי לכך שלא תהיה פגיעהמזמין הבלתי מתפשרת של ה דרישתו

שטחי בית הספר הפעילים ולכך שהפעילות לא תופרע ולא תפסק, מחייבים את ב
 הקבלן להביא בחשבון בין היתר את הנושאים הבאים:

, באופן בשטחי בית הספרעל הקבלן לאפשר גישה לכל השטחים הפעילים  .2
ים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הכשרת  דרכתמידי, על ידי, 

 הנדרש להבטחת הרצף.

הכשרת דרכים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הנדרש להבטחת  .1
 ללא מכשולים או בורות.  יםיהיו בטוח הרצף

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו3או  ./
ם החופשית של כלי רכב מכל סוג ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועת

שהוא ו3או הולכי רגל, שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, וכן 
 שלא לשפוך עפר על פני השטח, וכדומה.

 םהקבלן יבטיח בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירותי .2
בכלל זה הספקות של מים, לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר  ו

 , וכיו"ב.זוג אווירחשמל, מי

שעות העבודה באתר יתואמו עם הנהלת בית הספר, על מנת לצמצם ככל  .5
 הניתן את הרעש מהעבודות בזמנים בו מתקיימים לימודים בבית הספר.

 

 אחריות לנזקים .ה

 נזקים.ל מאחריותוכדי לפטור את הקבלן  המפקח יבאישור אין .2

דה באופן מיידי, העבו אתיפסיק הקבלן  ו3או נזק,מקרה של פגיעה  בכל .1
 ידווח למפקח וימתין להוראות.

שייגרם כתוצאה מעבודתו, לרבות  נזקבאחריות מלאה לכל  אייש הקבלן ./
בהתאם  ולתקנ ויידרש למבנה נשוא העבודות כמו גם למבנים הקיימים,
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 ביצועעל ידי המפקח.  יקבעתיקון הנזק  אופןלהוראות המפקח ועל חשבונו. 
תום שבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון התיקון יושלם לא יאוחר מ

בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה רשאי המפקח  אושתימסר בכתב 
לעכב את המשך העבודה עד אשר  וכןלדרוש תיקון מיידי של הנזקים 

 תשלום או פיצוי כלשהו לדרושלתיקונם. בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן 
 .עקב העיכוב בעבודתו עבור התיקון או

 שימוש במקלט בעת חרום .ו
ככלל לא יעשה שימוש במקלט שעליו יוקם אולם הספורט אלא בעת חרום בלבד 

 לפי הגדרות פיקוד העורף.
שעות מקבלת התראה מהמפקח , יפנה את דרך  22הקבלן יתארגן באופן שתוך  

הגישה משטח בית הספר למקלט ויאפשר כניסה חופשית ובטוחה למקלט. 
כסן כל ציוד , חומר, בני אדם  או  פסולת במקלט  ולא יבצע הקבלן לא יורשה לא

 כל פעולה שיש בה כדי לגרוע מכושרו של המקלט למלא את יעודו.
 

 גני טבע  .ז
בתחום בית הספר מצויים גני טבע שייתכן ויהיו פתוחים לשימוש הציבור בסופי 

 כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה.שבוע. 
קבלן יפרק את החממה לפני תחילת העבודה, על חשבונו, ובהתאם לדרישת ה

 . המפקח
בנוסף, הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר גישה חופשית למשאיות 

 המספקות ציוד לגני הטבע. 
 

 קו מתח גבוה .ח
עובר קו מתח לאתר העבודות מובא בזאת לידיעת הקבלן כי לצידי דרך הגישה 

לקחת בחשבון את המשמעויות הנובעות מכך, במסגרת הגשת על הקבלן גבוה. 
האמור ו3או להעלאת בגין נוספת לכל תמורה הצעתו במכרז, והוא לא יהיה זכאי 

 טענות לעיכובים בביצוע העבודות בשל כך.
 

 הסדרי תנועה זמניים 00.05
למכרז צורפה תוכנית הסדרי תנועה זמניים כתוכנית מנחה בלבד. באחריות הקבלן 

וכנית הסדרי תנועה סופית, להציגה לאישור המפקח, ולהביאה לאישור הגורמים להכין ת
 הממונים בהתאם להנחיית המפקח. 

 

 ודרכי הגישה אזור ההתארגנות ,גדר מסביב לשטח העבודה 00.00
הפרדה בהתאם גדר  ודרך הגישה, אזור ההתארגנות ,אתר העבודה בגבולותהקבלן יקים  

זה, ככל שהדבר אינו סותר את דרישות חוזר להוראות נספח הבטיחות המצורף לחו
 מנכ"ל משרד החינוך.

 במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שער לצורך כניסה לשטח המגודר.
 על עמודים ,צבוע איסכוריתמצנרת פלדה עם פח  המ' ויבנ 1.0 -השער יהיו ברוחב כ  

גדר והשער במשך כל הקבלן יתחזק את ה מיוצבים, עם אפשרות של סגירה ונעילה. 
השער יהיה סגור  ע ע"י המפקח.בתקופת העבודה הגדר תפורק ע"י הקבלן בעיתוי שיק

ונעול תמיד הן בשעות העבודה והן לאחר שעות העבודה. פתיחת השער תותר רק לזמן 
קצוב בעת הכנסת או הוצעת ציוד כלים ועובדים. פתיחת השער תבוצע רק בנוכחות 

ם הקבלן. האחראי על הבטיחות יאייש את הכניסה לכל משך האחראי על הבטיחות מטע
 הזמן בו השער פתוח.

 

 התארגנות  .00.0



- 1/ - 
 

 

ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה תוכנית התארגנות מפורטת   1הקבלן יגיש תוך 
איחסון חומרים וציוד, מיקום מחסנים לקבלני  ישור המפקח בה יתואר מיקוםלא

וכו'. אישור המפקח לא יגרע מאחריותו הבלעדית  המערכות, מיקום מכולות פינוי פסולת
הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק  של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה.

לפי התוכנית. המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ותוספות בתוכנית 
   ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.   

כתנאי לתחילת הצבת הסדרי הבטיחות, על הקבלן להכשיר את שטח הבוסתן המצוי 
בחלק הדרומי של בית המספר )המצוין בתוכניות כ"שטח חניה למיניבוסים"(, לצורך 
חניית רכבי הסעות התלמידים. עבודות ההכשרה יכללו הידוק הקרקע והסרת מכשולים 

הכניסה לשטח החניה למיניבוסים כך  כגון שורשי עצים, אבנים וכו', וכן הסדרת
 שתתאפשר כניסת רכבים אליו באופן בטוח.

 

 מבנה לשימוש המפקח 00.00
לרשותו הבלעדית של המפקח, ובנוסף מ"ר נטו  0/בשטח של  על הקבלן להעמיד משרד

ובנפרד מכל המבנים המיועדים לשימוש הקבלן, ולאורך כל תקופת הביצוע. המשרד 
 :יכלול
 לאישור המפקח ויוגשומיקום הצבתו תים. תכנון המשרד חדר, מטבחון ושירו .א

 . חלוקת השטחים תקבע ע"י המפקח. טרם ההקמה
, בדוד שמל כולל שקעים ותאורה לפי הצורךצבע אסתטי, מערכת ח - גימור פנימי .ב

 . תרמי, אטום לרטיבות
 ארונות פלדה. 2, כסאות  20 ,שולחנות 2  -רהוט המשרדי  .ג
   .ומזגן לחמום וקירור י תקשורתקו מכשיר פקס  קו טלפון, .ד
 מכונת צילום. .ה
  .סורק מסמכים .ו
 אספקת דפים לנ"ל. .ז
 

משך כל תקופת ב לכל הנ"ל ואחזקה שוטפתהקבלן ידאג לניקיון שוטף של המשרדים 
 ביצוע הפרויקט.

 

 שרותים 00.09
בכמות ובאיכות הנדרשת ע"י תקופת הביצוע תאי שירותים יבילים  הקבלן יספק למשך

לשימוש עובדיו, לרבות מים, מתקן נייר על פי כל דין )שני תאים לפחות(, משרד העבודה ו
קבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת ה טואלט, כיור וברז.

 הביצוע.
 

 בטיחות 00.20
 בטיחות ואמצעי זהירות .א

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין ולרבות 
 והתקנות על פיה. 2110 –קודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל לעניין פ

בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם, 
מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה, 

ם ובמיוחד לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלי
 ישים לב לנושאים כדלהלן:

הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד  .2
 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. 1העבודה, תוך 

 החזקת  פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'.  .2
פעולות הבניה ושם מנהל  ,בכניסה למתחם יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן ./

ה, וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות העבוד
 בנייה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה. 

הריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות  .1
הריסה. העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן, 

 של התקנות(.  11במידת הצורך )סעיף 
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י עבודה תקינים לעובדים )לרבות: פטישים, אזמלים וכו'( כובעי הספקת כל .1
הכל לפי הדין  –מגן, משקפי מגן )בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( 

 והצורך. 
כל הציוד, לרבות מעליות, מנופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקינים לחלוטין  .6

מוסמכים.  עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים
 הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי יחובר לא  .1
 מוסמך שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה(. 

לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות  .1
ר קבלת אישור לביצוע העבודה אחרות שעלולות לגרום לשריפה, אלא לאח

 ואופן ביצועה מאת המנהל.
אישור המנהל אינו משחרר את  הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל 

 נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל. 
יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות. המפקח  .1

יחד עם זאת אם יעיר מטעם המזמין אינו מפקח הבטיחות של הפרויקט. 
המפקח הערות בנושא הבטיחות יהיה חייב הקבלן לנהוג על פי הן, כל עוד 

 אינן עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקנות.
 

 אחראי לבטיחות .ב
ישמש בתפקידו עד למועד שיקבע על  מטעם הקבלןהאחראי על הבטיחות  .2

וב את שטח ראשון להגיע והאחרון לעזהיהיה ידי המפקח. אחראי הבטיחות 
כך ששירות הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע  –האתר מטעם הקבלן 

סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות קבלנים שימונו ע"י המזמין וגורמים 
 אחרים.

למניעת ספק, הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של  .2
. אחריותו על הפרויקט גם ע"י קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין

 הבטיחות תחול גם על עבודת הקבלנים הנ"ל וכל מי שמעוסק על ידם.
 לא ישולם בנפרד בגין כל הנ"ל. ./

 
 

 אמצעי זהירות 00.22
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי 

אורות, שלטי  גידור,לספק ושמירה, ובאתר ביצוע העבודות ובסביבתו  אדם                     
אמצעי מיגון  גדרות זמניות וכלאזהרה, פנסים מהבהבים, פיגומים, מעקות בטיחות, 

 הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא.כל על פי  שיידרשאחר 
אין אור יום מלא, יתקין הקבלן על נה העבודות בשעות או בעונות בהן היה ותתבצע

דרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה, חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנ
 ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה.

 

 עתיקות 00.21
צוע עבודות ימקלט קיים כך שעבודות החפירה תבוצענה רק לצורך בעל גבי המבנה יבנה 

וחיבור לתשתיות בפרט. יחד עם  , עבודות לביצוע יציאות חירום למקלטתוח בכלליפה
ויתכן שבזמן החפירות תיהיה דרישה , העתיקות זאת, האתר הוא אתר מוכרז של רשות

היה דרישה שות העתיקות. במידה ותלביצוע חפירה זהירה בפיקוח בנוסף של נציגי ר
הקבלן יספק את שות העתיקות לצורך ביצוע חפירות כאמור, למתן כלים ופועלים לר

ל זה גין דרישה זו ובכלהנדרש ללא תוספת תשלום. לקבלן לא תהיה כל עילה תביעה ב
כל התשלומים לרשות העתיקות, במידה . העבודות צועיבתביעה להארכת תקופת 

 וידרשו, יהיו על חשבון הקבלן.

 

 תכולת המפרט /00.2
המפרט הכללי: פירושו המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הועדה הבינמשרדית  

 שבהוצאת ממשלת ישראל.
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ה זו, ואשר הינם המפרט המיוחד: פירושו התנאים המיוחדים, המתייחסים לעבוד 
שונים או מורים על אופני ביצוע, מדידה ותשלום אחרים מאלה  משלימים ו3או 

  המפורטים במפרט הכללי.
המפרט: פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד. המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק  

ממנו. המפרט מהווה השלמה לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת  בלתי נפרד 
 ביטויה הנוסף במפרט. תכניות תמצא את ב
 

 מידות בתכניות 00.22

ובכל מקרה  ,ת בתכניות לביצועעל הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונו 0א
במפרט עליו להודיע על כך  או שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים

מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון זה 
 א סופית ומכרעת.תה

 בעתולמערכות הקיימות. על הקבלן  העל הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנ 0ב
מערכות      אינסטלציה, חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות ביצוע 

והקונסטרוקציה של העבודה. במקרה של אי       המערכות לתכניות האדריכלות
 א' לעיל. לפנות למפקח כאמור בסעיףהתאמה יש לנהוג 

אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו3או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל, הוא ישא  0ג
 בכל התוצאות     האפשריות, בין אם נראות מראש ובין אם לאו.

 

 הספקת תוכניות 00.25
העתקים מכל תכנית חדשה או  /מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום  

 מתוקנת.
אות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצ 

 שיקול דעתו,               ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן.
התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין. על הקבלן לשמור במקום העבודה  

כל תכניות  מערכת תכניות              אחת לפחות מעודכנת ומושלמת, בכל עת, ולסלק מיד
 מבוטלות.

 

 עבודות נוספות ושינויים -תוכניות  00.20

קבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לבמהלך העבודה יסופקו  .א
תוספות, שינויים, עדכונים וכו'. הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם  וכן לעבודתו

ת ותוספהמזמין יהיה זכאי לדרוש ביצוע  תוספות ושינויים ללא כל ערעור.
מעבר לאמור במסמכי החוזה, לרבות התוכניות, המפרטים וכתבי עבודה 

מהצעת המחיר של הקבלן במכרז,  2%שאינו עולה על כספי בהיקף הכמויות, 
ואלה יחשבו ככלולים בפאושל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינן. 

המחיר מהצעת  2%עולה על הכספי  בעבור תוספות אותן יבקש המזמין, שהיקפן
כתב  של הקבלן במכרז, יהיה זכאי הקבלן לתשלום תוספת אשר תחושב על בסיס

ניתוח מחירי פרט מתאים, על בסיס  או בהעדרהכמויות פאושל המצורף לחוזה, 
. רק במקום שבו יאשר בכתב הכמויות כנ"לעלויות על בסיס מחירי היחידה 

כתב ל מחירי המפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס ע
על  מאגר מחירים לענף  דרש הקבלן להגיש הצעת מחיר המבוססת י, יהכמויות

הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן ראשי, אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע 
מחיר מצוא במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן ל .20%בהנחה של  ,העבודה

ולאישור מתאים במחירון דקל, יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה 
המפקח, כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים, תשומות עבודה ותקורה 

לאחר קבלת אישור המפקח,  .22%קבלנית. בכל מקרה לא תעלה התקורה על 
קובע הסופי בעניין יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה ה

 לכל דבר ועניין. תשלום התוספת 
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הינו רק לקביעת מחירי  תשומותוההקבלני וח הרומובהר כי קביעת אחוז  .ב
סעיפים חריגים                   שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם, 

 ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין.
 
 
 
 
 

 לוח זמניםותקופת ביצוע  .00.2
   

 תקופת הביצוע .א
)עשרה( חודשים  20ר בתום יאוחר מאש את כל העבודה לאעל הקבלן לסיים 

שנקבע ע"י המנהל בצו להתחלת ביצוע העבודה )צ.ה.ע להתחלת ביצוע מהמועד 
  העבודות( כאמור בחוזה.

 לוח זמנים .ב
יום מתאריך מתן צו התחלת העבודה )או ממתן ההודעה לקבלן על  21תוך 

ל לוח זכייתו בעבודה, הכל לפי המוקדם(, ימסור הקבלן טיוטא ראשונית ש
כולל אבני דרך מלווים בהסבר  MS PROJECTבתוכנת  הזמנים, לוח גנט 

. המפקח ימסור לקבלן את ופריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע
המפקח,  יוכן ממועד קבלת הערות  יום 21תוך ב, והערותיו ללוח הזמנים שהוגש

 מלא וסופי עפ"י המפורט להלן: ,לוח זמנים מפורט

ר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור החומ .2
לעיל כשהוא משורטט באופן סופי, יוגש במספר עותקים לאישור המפקח, 
המפקח יבדוק את החומר ויעיר את הערותיו. במידה והחומר לא יהיה 
שלם רשאי המפקח לפסול את החומר ו3או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה 

 ו3או מתוקנת. 
יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש הקבלן 

 לביקורת המפקח עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו.
 הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז עפ"י הנחיות המפקח.

לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע  .1
 העבודה.

לוח הזמנים המוסכם, ולהקפיד הקפדה  הקבלן מתחייב לפעול על פי ./
 יתירה שלא לחרוג ממנו.

במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא  .2
 הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש.

הקבלן חייב לעדכן את לוח יהיה במהלך ביצוע העבודות, חודש מדי  .5
  ם את מצב העבודה בשטח.לוח הזמנים המוסכולכלול בהזמנים 

עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי. לא יתקבל חשבון חלקי אלא 
 כאשר לו"ז מעודכן מצורף אליו.

אין בכל האמור לעיל, כדי להתיר לקבלן לפגר ו3או לחרוג מלוח הזמנים  .0
, שהפרתו מצד ח הזמנים היא תנאי עיקריהמוסכם, ועמידת הקבלן בלו

 סודית של החוזה.הקבלן תהווה הפרה י
לוח הזמנים יכלול גם את עבודות הקבלנים וגורמים חיצוניים שימונו  ..

 ויופעלו ישירות ע"י המזמין.
ידי הקבלן תכלול -האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על

 את הפירוט הבא :

 והביצוע, התארגנות רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי ה
ריטים וציוד, ביצוע חיבורים, עבודות גמר שונות אישור דוגמאות לפ

וכו', וכן כל הקשרים  העבודההרצת מערכות ובדיקת ציוד, מסירת 
ביניהם. הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים 
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כמו מתכננים, רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים  -חיצוניים 
 תרשים גנט.ביניהם. כל הפעילויות הללו יתורגמו ל

  כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את
משך ביצועה בכל שלב. הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות 

 הפיקוח.
 
 
 

 לעבודות שאינן כלולת בפאושל קבלני משנה ממונים   00.20

שאינן כלולת בפאושל לרבות וילונות, מערכת הגברה המזמין רשאי לבצע עבודות  .א
"( ויחולו ממוניםמשנה קבלני על ידי קבלנים שייקבעו על ידו )להלן: "ומראות, 

 לעניין זה ההוראות שלהלן:

המזמין יקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת מחירי היחידה לעבודות  .ב
 אלו.

התמורה המגיעה לקבלני המשנה הממונים בגין עבודתם על פי מחירי היחידה  .ג
 ע"י המזמין לקבלנים הממונים ישירות. שסוכמו בינם לבין המזמין, תשולם 

הקבלן יהיה זכאי לתמורה ככל שעבודות אלה יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן,  .ד
הממונים, קבלני המשנה  מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של 6%  –בסך

 וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים. 

יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל  מוסכם בזאת כי הקבלן לא .ה
קבלני המשנה הממונים. כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה עבודת בגין 

הממונים לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של 
 החוזה בין הקבלן למזמין.

בלני התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לק .ו
 המשנה הממונים, לרבות מתן כל השירותים הנזכרים בהסכם זה.

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה  .ז
הממונים כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים 

ל, בדרך מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעי
המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח. הקבלן לא יפגע בעבודות קבלני המשנה 

 הממונים.

בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה, בכל שאלה  .ח
 הקשורה בבצוע העבודה, מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 

הממונים הוא כדין למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה  .ט
העבודות העצמיות של הקבלן לכל דבר ועניין, ואחריות הקבלן תחול במלואה גם 

, שימסור הקבלן בדקהביצוע וערבות העל עבודות קבלנים אלה. לפיכך, ערבות 
 בגין עבודות קבלני המשנה הממונים. תהיה גם כאמור לעיל, 

הנדרשים לביצוע הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים  .י
שמירה, מים, חשמל, מחסנים, פיגומים, טפסות, תיאום, סימון,  :העבודות כמו

וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום  ,ניקיון, הנהלת עבודה וכו'
, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב הממונים כל עבודות קבלני המשנה

ני המשנה הממונים וכן את עבודתם עם לתאם את עבודתם ההדדית של קבל
עבודתו. החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות", כ"מבצע העבודה" 
וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות שיבוצעו על 
ידם. כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע 

 נה הממונים.העבודה ע"י קבלני המש

בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, על הקבלן לבצע ולספק את כל  .יא
וזאת ללא הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנה, המפורט להלן, 

 :נוספתכל תמורה )וללא מדידה( 
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וכן שטח ממונה ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה  .2
 קה של חומרים וציוד.התארגנות להעמסה ולפרי

 שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. .2

שירותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של קבלני המשנה הממונים,  ./
 וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת.

שירותי בטיחות, כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי שריפה  .1
 לדרישת משרד העבודה וכל רשות.וכד', הכל בהתאם 

 עבודות עפר )חפירה , מילוי, הידוק וכו'( .1

 עבודות נקיון ופינוי הפסולת . .6
אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל  .1

 זמניים לשימוש קבלני משנה, לכל אורך התקופה.
תשלום  כנגד –אספקת חומרים קטנים כגון: מלט, חול, סיד לצרכי ביטון  .1

 ישיר. גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל.
 חריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים.חורים וסתימת  .1
תיקוני גבס, ריצוף, חיפויים למיניהם, תקרות תותבות, צבע וכל סוגי  .20

 הטיח במקומות שהגבס ו3או הטיח ו3או הריצוף והחיפויים ייפגמו.
ק לגבי פיגומים הקיימים שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת ר .22

 ממילא באותה עת באתר.
 

 קבלני משנה וספקים  00.29

מראש, המפקח העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור  .א
לא יהיה באישור זה משום העברת האחריות הבלעדית של הקבלן הראשי אולם 

 טיב הביצוע של עבודות קבלני  המשנה והתיאום ביניהם. ל
 

י לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או כל פועל המפקח רשא .ב
של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו 
באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן 

 ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע. 1תוך 
 

יגיש הקבלן חתימת החוזה בין החברה לקבלן, ועד ממתוך ארבעה עשר יום  .ג
 רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן:

קבלני משנה לכל עבודה  /הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .2
 אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 1כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים להית בעלי ניסיון של לפחות 
ם בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע שני

 באמצעותם.
 

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,  .1
 לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

 פרופיל חברה. (א)
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר  (ב)

לות במכרז3חוזה זה. זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה הכלו
לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון 
והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 

 לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(. 
 

לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  ./
וצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהניסיון קבלני המשנה שי

 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.
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יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .2
לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 

 .בחשבון לפני הגשת הצעתו
 

בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל  .5
מהמפקח. בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי 

 ההליך המצוין לעיל.
 

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד  .ד
 לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

ר עבודות קבלני משנה של הקבלן, עבור עבודות קבלנים אחרים של מודגש כי עבו .ה
המזמין אשר להם לא יינתנו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים 
אחרים אשר לא מונו על ידי המזמין ואשר יפעלו באתר )כגון חברת חשמל, בזק, 

ירותי לא תשולם לקבלן כל תמורה באחוזים עבור ש -עיריית תל אביב וכדומה( 
הקבלן הראשי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו, אם וככל שיבצע, ללא 

 כל תמורה.
 

  פאושל 00.10
 :בודה תשולם במחיר סופי )פאושל(התמורה לקבלן בגין ביצוע הע

הפאושל יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת לאכלוס,   .א
במסמך ד'  02רן מובא ככתב כמויות מבנה תוח מסביב למבנה , שתאוילמעט עבודות פ

 ויהיו למדידה., להלן

לעבודה כולה, למבנה על כל חלקיו )שלד, עבודות גמר, מערכות,  הפאושל מתייחס .ב
מתקנים(, להתחברות למערכות חשמל, מים וביוב חיצוניות וכל עבודה ציוד, רכיב 

 החוזה.  אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה אף אם לא צויין במסמך ממסמכי

ת של העבודות בגלל תוספות ושינויים שיידרשו, אם יידרשו לבצוע מושלם ונאו .ג
דרישות של הגופים הסטטוטורים, יחולו על הקבלן והקבלן דרישות תקנים ו3או 

 מתחייב לבצע את כל העבודות הנוספות שידרשו כאמור, ללא תמורה נוספת. 

 הפאושל תחשבנה ככלולותסכום מ 2%בהיקף של עד שהוזמנו עבודות נוספות  .ד
 בגינן.בפאושל ולא תשולם תוספת 

בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת, האם היא שייכת לעבודות הפאושל  או  .ה
למדידה, תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא תימדד. קביעתו של המפקח ביחס 

  להכללת העבודה כפאושל תהיה מוחלטת.

י התאמה, או דו משמעות בין הנדרש במסמכי בכל מקרה, בו קיימת סתירה, או א .ו
תקנים וכו'( יובא הדבר להכרעת כתבי כמויות, החוזה השונים )תוכניות, מפרטים, 

המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה 
 כמותית ו3או איכותית ו3או יקרה מהדרישות האחרות. 

אינן מחייבות את המזמין והן ות בכתב הכמויות הכמויות  לעבודות הפאושל הנקוב .ז
הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש במסגרת לצרכי סיוע בהכנת הצעת הקבלן בלבד. 

מצהיר ומאשר בזה, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות  במכרז והוא הכנת הצעתו
 והמצורפות לחוזה אינן מחייבות את המזמין.

או דרישה ו3או תביעה נגד המזמין ו3או כל טענה ו3לקבלן יה בשום מקרה לא תה
כתב הכמויות של  02פרק מבנה המתכננים ו3או היועצים של המזמין, בכל הנוגע ל

 ו3או חסרות.  ות שאינן נכונות ו3או לא מדויקותולנתונים הכלולים בו ובכלל זה  כמוי

ה. נישת לאוסופי ו קבוע ואה רוהמחי תסופי ההינ לפאושל ההצעה הכספית של הקבלן  .ח
ביצוע העבודות  הישירות והעקיפות לצורך ההוצאות כל את תכולל הצעת הקבלן 

 המסמכים לדרישות בהתאם עבודהה בביצוע הכרוכות ,סוג מכל – נשוא מכר3חוזה זה



- 10 - 
 

 

 שיקבל ההשלמה למסמכי ובהתאם הקבלן להצעת מצורפים ושאינם המצורפים
 . פירוט או3וות הבהר, ועהביצ לעת להוסיף רשאי האי ןהמזמי כי, מודגש. בעתיד

כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב, או הושמט מהתכניות אך מתחייב לפי קביעתו   .ט
של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע עפ"י הנחיות המפקח  ומחירו יחשב 

 ככלול בפאושל.

 מוצר שווה ערך 00.12
מסחרי ו3או אם נזכר המונח "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסויים הנקוב בשמו ה 

ו3או בשם היצרן, פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיבו,  בשם המפעל
 איכותו, מראהו, תכונותיו וסגולותיו.

ערך טעון אישורו המוקדם של המפקח. המפקח אינו חייב לאשר שימוש -חומר שווה
 בחומר שווה ערך.

 

 רכוש המזמין -ציוד וחומרים באתר  00.11
בניה ו3או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו3או עבודות עזר, ציוד ישיר ועקיף ל 

הם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין, ואין הקבלן רשאי להוציאם ו3או ב רואים
למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של  להשתמש בהם שלא

 המפקח.
  

 מים וחשמל /00.1
 ויהיה האחראי לזמינותם בכל עת . הקבלן ידאג להספקת מים וחשמל על חשבונו

   

 שלט לאתר )לזמן הביצוע( 00.12

"מ במידות מ 2 בוע בעובי צל הקבלן לספק ולהתקין באתר העבודה,  שלט  מפח ע .א
השלט יכלול צילום הדמיה של הקומפלקס, את שם הפרויקט, שם . מ' 31/

ט ומיקום הצבתו בפרויקופרטי מבצעי העבודה. השלט  המזמין, פרטי המתכננים
 יצועו. בלאישור המפקח לפני  ויובא

יפורקו ווקמו מיד עם תחילת העבודה, יש, 20 -בשלט יבוססו על יסודות בטון ה .ב
 העבודה.  סיוםבויסולקו 

לקבל היתר בניה והיתר שילוט עבור השלט מהרשות המקומית באחריות הקבלן 
 הכרוכות בכך.ולשלם את האגרות 

 

 מהנדס אחראי על הביצוע 00.15
ת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום לפני תחיל 

כנדרש ע"י הרשויות ועל ואחראי על הביקורת המהנדס האחראי לביצוע  על הצהרת 
 פי הוראת המזמין.

חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי  
 להתחלת               העבודה באתר.

ין יבנה לפי כל יקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבנה 
ים והנדרשים בעת ביצוע העבודות, הנהוג , ההנחיות, התקנים וההוראותהכללים

 זה. ובהתאם למתואר במסמכי מכרז3חוזה
ין במשמעותה של אחריות כזו יכמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבנ

 , על תקנותיו.2161 –התכנון והבניה תשכ"ח  חוק              עפ"י
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                העשוי
 ביצוע.וכנ"ל לגבי הביקורת על ה לדרישות התכנון והחוק

 

 הנדס,  ומנהל עבודה באתר מ 00.10
שנים לפחות בבצוע עבודות בעלי  1בודה, בעלי ניסיון של עקבלן  יעסיק מהנדס ומנהל ה

המהנדס ומנהל העבודה טעונים זהות אופי והיקף דומה לעבודות נשוא מכרז 3חוזה זה. 
עות שאישור מוקדם של המפקח. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל 
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נהל מ  3אווהעבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן  לא יחליף את המהנדס 
 של המפקח.  דרישתואו המוקדמת העבודה בלי אישורו 

 

  העסקת מודד .00.1

מודד מוסמך. המודד  –בהתאם לצורך  –בנוסף למנהל העבודה ולמהנדס, יעסיק הקבלן  .א
על סמך קואורדינטות של  אתות המגרש, פינות הבית במגרש וזיהיה אחראי לסימון פינ

פינות המגרש שיקבל מהמזמין. כמו כן, יסמן המודד את היסודות, ויהיה אחראי 
 לבדיקת קווי הבניין ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות.

 ביחס למתוכנן ויעביר את המידע למפקח.סטיות בגמר יציקת היסודות, יבדוק המודד  .ב

, ובמידת הצורך, )ולפי דרישת המפקח( גרש והמבנהבטח את סימון פינות המהמודד יא .ג
 יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה. 

כן יעסיק הקבלן מודד מוסמך עד לאחר סימון הקירות והקונסטרוקציה מעל מפלס  .ד
 האפס, ולאחר מכן לפי דרישת המפקח.

 

 יועץ בטיחות 00.10

שטח וסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מ .א
לפני תחילת העבודה, יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את ההתארגנות ודרך הגישה 

 עבודת הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה.

מידי שבוע יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה הראשוניות ודוחות הביקורת  .ב
ת העבודה בכל מקרה בו ת יועץ הבטיחות, יפסיק אכל הוראולמפקח. הקבלן ימלא את 

 יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון.

 

 דגמי פריטים ותערוכת מוצרים 00.19

על הקבלן להציג למנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל המוצרים והחומרים בהם הוא  .א
באתר לא יאוחר מאשר מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים 

 תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה.

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר  .ב
 הרכיבים הסדרתיים )לאחר שיאושר הדיגום(.

הערות המנהל ייושמו בייצור הסדרתי. תהליך הדיגום, והתיקונים שבעקבותיו, לא  .ג
די להאריך את תקופת הביצוע. כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל יהיה בהם בשום אופן כ

 תשלום עבור תערוכת מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול בפאושל.

תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן, בתחומים  .ד
 הבאים:

 חומרי איטום, ערבים, דבקים. (2

 ות, ספים, וכו'.מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ( לרבות מדרג (2

 גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת. (/

 קבועות תברואיות. (1

 פינות מגן, פרופילי חיפוי. (1

 אביזרים לשירותים. (6

 פריטי אלומיניום לסוגיהם. (1

 פריטי נגרות לסוגיהם. (1

 פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעקות. (1

 אביזרי פרזול. (20

 תקרות אקוסטיות לסוגיהם. (22

 סנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה.הפריטים השונים יאוח .ה
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 וונים ג 0/.00

תביעה להמפקח והדבר לא ישמש כעילה  "יעוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ג .א
כל שהיא מצד הקבלן.  המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים, למשל כל קיר או עמוד 

 בגוון אחר, ללא תוספת מחיר.
 

  בדקומרים לתקופת הח 2/.00

עביר להנהלת בית הספר, לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך תקופת קבלן יה .א
מכמות כל  לפחות 1%-יפויים, צבעים וכו' בהיקף של כחריצופים,  חומרים כגוןהבדק, 

דרשו, י, לצורך ביצוע תיקונים שידרשו, אם אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט
 ים ולא יורגש התיקון. זהה לקי מירקםובאופן שיתקבל גוון 

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד. .ב
 

 יום יומי קיון שוטףינ 1/.00
ינקה את אתר העבודות וסביבתו הקבלן  ומסודר.  נקי ההעבודה תנוהל כך שהאתר יהי 

טיב הביצוע  והסדר תהווה ראייה להורדת ןהניקיושמירת אי  לרבות טאטוא. מידי יום 
על ניקוי  וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים. אי לכך, אם לא יקפיד הקבלן

העבודה ולת, קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק שטיפה, הגנה, סילוק פסטאטוא, שוטף לרבות 
 וכל הנזקים יחולו על הקבלן. מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה. 

האמור לעיל, רשאי המפקח מעת לעת, בנוסף לזכותו להפסקת לא ביצע הקבלן את  
 העבודה, להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.

קבועים  פועלים 2גם  על חשבונו לרשות המפקחמבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן 
שיבחר  ון כפיוניקילצורך בצוע עבודות סדר  ,הכלים והמכשירים הדרושים לרבות

 .שיבחר מותהמפקח ובמקו

  סילוק עודפים ופסולת: //.00

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  (א)
 עודפי חפירה ו3או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. .2   
 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. .2   

 כל עפר ו3או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. ./ 
 .במתחם בית הספר חומר זר או פסולת ואשפה אחרת כל .1 

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת  (ב)
הפסולת והעודפים  תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י 

 הרשויות, ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה.

כים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום המקום אליו תסולק הפסולת, הדר (ג)
ובדרכים הנ"ל )כולל תשלום אגרות(,כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל 

 חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן.

סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר  (ד)
 ותם סעיפים ובין אם לא, ובכל מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.נדרש במפורש בא

 

 בדיקות מעבדה 2/.00

כל בדיקות האיכות כולל בדיקות במעבדה, יהיו על חשבון  הקבלן, המעבדה המוסמכת  (א)
 לעריכת הבדיקות תבחר ע"י המזמין. 

 בין היתר מחויב הקבלן לבצע את הבדיקות כדלקמן: (ב)

 בדיקות בטונים. (2

 המטרת חלונות וקירות. (2

 בדיקות מתקן  תברואה )אינסטלציה וביוב(. (/

 בדיקת מערכת ספרינקלרים ואישורה (1

 בדיקות מתקן חשמל. (1

 בדיקות צפיפות. –עבודות עפר ומלוי  (6

 בדיקת צפיפות. –מצעים ותשתיות  (1
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 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח. (1

 כל בדיקה נוספת הנדרשת ו3או מתבקשת על פי כל דין. (1

כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין. על קבלן   (ג)
ימים מיום הודעת המזמין על  1להעביר למפקח הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד 

כוונתו לחתום חוזה עם הקבלן, וכן את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הנדרשים ע"י 
 קבלת תעודת גמר. הרשויות ודו"חות מסמכים לכל הבדיקות לצורך

בכל הדיווחים על ביצוע הבדיקות יצויין תאור המקום ממנו, או בו בוצעה הבדיקה. מכל   (ד)
 הדיווחים ישלחו העתקים ישירות ע"י המעבדה גם למזמין וגם למפקח.

על הקבלן להעביר  למפקח אישור מעבדה מוסמכת לקיום תו השגחה ו3או תו תקן לכל  (ה)
 וצרים ע"י הקבלן.  המוצרים אשר נרכשים ו3או מי

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת  (ו)
 ולחייב את הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות.

 

 הגנה על חלקי המבנה  5/.00
יובהרו כאן מספר  ,בנוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה א.

 .ייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנההוראות מח
כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה  יוגנו ע"י  –נגרות ומסגרות .2

הקבלן באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות 
 מכניות, לכלוך ו3או כל פגיעה אחרת.

מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו  – אלומיניום .2
 גיעה של סיד, טיח, צבע וכו'. הקבלן מפני פגיעות מכניות ו3או פ

 הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח.
הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות. המדרגות  –ריצוף וחיפוי .1

יוגנו באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך 
 העבודה, המרצפות יוגנו ביוטה וגבס.

עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם  – ניטרייםכלים ס .1
באמצעות מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ  וכסויים בלוח 

 פוליסטרן ודיקט.
 
אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל  ב.

 חלקי המבנה  המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.
 
ת תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה. במידה כל ההגנו ג.

ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן 
 מיידי.

 
ו3או אביזרים  יינזקו ו3או יתקלקלו חלקי המבנה במידה ובמהלך העבודה ד.

 .יתקנם הקבלן ו3או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ,כלשהם
 

, אחזקתה וע מושלם של ההגנה על חלקי המבנהכל ההוצאות הכרוכות בביצ .ה
 וחידושה חלות על הקבלן.

 

 קבלת העבודה 0/.00

 קבלה ראשונה 0א
אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו3או סיור 

בהשתתפות נציגי עיריית תל  העבודהמוקדם, יזמן המפקח קבלה מוקדמת של 
 . ף משאבי חינוך, ומנהלת בית הספריפו, אג-אביב

 
לאחר הבדיקה יעביר המפקח דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות והוראות לקבלן על 
תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה, השלמות דרושות וכדומה, וכן ייקבע תאריך 

 לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל.
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ב לספק למפקח לפני בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה יהא הקבלן חיי

הקבלה הסופית, ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת, את כל האישורים הדרושים 
בין למערכות הספציפיות, כגון אישור ח"ח, בודק מוסמך וכיו"ב, כנדרש לגבי 

 תעודת גמר.
בנוסף להנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות 

בנוסף לאמור כאן, יספק הקבלן  .( AS MADEעדות )3מערכת וכן תכניות  נהבמב
  / – ספר הוראות להפעלה ולהחזקה למתקנים ולמערכות. כל המסמכים יוגשו ב

 העתקים.
 

 קבלה סופית 0ב
בהשתתפות נציגי  תיקון הפגמים הנ"ל על ידי הקבלן, תיערך קבלה סופיתלאחר 

 .העירייה והנהלת בית הספר
שר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת, או במידה במידה ולא בוצעו כל התיקונים א

ויתגלו בבדיקה     פגמים נוספים, יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת 
תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית. אי   התיקונים הכלולים בו על ידי הקבלן

יתיר      למזמין לעכב  ו3או לקצץ  -ביצוע התיקונים בזמן שייקבע ע"י המפקח 
 ים לקבלן וכמו כן לבצע התיקונים על חשבון  הקבלן.תשלומ

במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה, תמולא "תעודת 
 קבלת העבודה".

  

   מירה על איכות הסביבהש ./.00
יקבעו י 3אווקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ה

מפקח. על הם הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון על ידי המפקח, כדי למנוע זיהו
כמות, בגודל בהקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבני שירותים 

 המפקח. וברמה סניטרית לשביעות רצון
 

 יקוז והגנת השטח נ 0/.00

ל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת עבודות העפר והניקוז המבוצעות ע (א)
המבנה, הציוד, הכלים והחומרים בפני מים, גשמים ואדמת סחף. ל ידו וכן להגנת ע
קבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מים, גשמים ואדמת ה
למקום שיקבל את אישורו  מרביתהחף בשטח העבודה וירחיקם במהירות ס
 מוקדם של המפקח. ה

וללות, סן, הערמת מצעי הגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתא (ב)
יצוע המבנה  בחפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 

 די המפקח. יוסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על 

בהיקף ויינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן  נ"להל אמצעי הגנה כ (ג)
 פקח. שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המ

ושרו אל נזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר כ (ד)
מפקח העל ידי המפקח, יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות 

 ולשביעות רצונו המלאה. 

הסרת ספק מודגש כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לרבות  ל (ה)
 . עליון כוחכשמים, לא ייחשבו ג

 

 קורת העבודותיב 9/.00

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים  0א
 סלהיכנוהמכשירים הדרושים לבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות 
מתבצעת לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם 

 .העבודה
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גישה  מקובלים וסבירים יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי 
עפ"י שיקול דעתו 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   0ב
להתאמה לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  לעבודה באתר וכמו"כ יהיה רשאי

 בון הקבלן.לדרישות בחוזה וכל זה על חש
 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה   0ג
בהתאם לתכניות או להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח 

 תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.
 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו  0ד
 בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח.אין העבודה נעשית 

דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת 
 הארכה של משך הביצוע.

 

המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה  0ה
 ולאופן ביצועה.

 

  MADE -ASתוכניות עדות   00.20

 ( לאחר בצוע כמפורט להלן :MADE-ASמעודכנות )על הקבלן לספק תוכניות   
 והקונסטרוקציה. לבנין על כל חלקיו כמתואר בתוכניות אדריכלות .2
 .למתקני תברואה .2
 למערכת ספרינקלרים ./
 למתקן מזוג אוויר .1
 , ומתקן גילוי אש.למתקני חשמל .1

בתוכנת  אשר תימסר לו ע"י המזמין  הקבלן  מתחייב לקלוט  את מערכת התוכניות
Autocad    ,גרסה עדכנית( במשרדו או מטעמו, לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל(

 (.As Madeעד להפיכתה למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע  )
ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים   ההתוכניות יתארו  את המבנ

 והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.
  לגבי השינויים שנעשו.  את כל האינפורמציה למזמין מתחייב להעביר הקבלן 

מערכות של  /וכן  תקליטוריםהקבלן יספק  למזמין את תוכניות העדות )אורגינלים( ע"ג 
חתומות ע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה כמו   העתקים מתכניות אלו
 התוכניות המקוריות.

לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה נכללת  הכנת תוכניות עדות בגיןכ"ט ש
 .בפאושל

 

 ספר מתקן 00.22
 הגשה .א

 ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט  זה מפורטים להלן (א)

 חשמל .2

 מים וביוב. .2

 גילוי וכיבוי אש ./

 מזוג אוויר .1

 עותקים. 1-ספר מתקן יוגש ב (ב)

על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת  פרטי ספר מתקן שאינם כלולים  (ג)
 יות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר. בנספח ובהנח
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 הדפסה .ב

ויצורף לספר המתקן  תקליטור(, יועלה על WORDתתבצע במעבד תמלילים )
 עם המהנדס. שתתואם בתוכנה

 
 כריכה .ג

הכריכה תהיה קשה. כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה 
כריכה יהיה צמוד להוציאם בקלות, להחליפם או להוסיף עמודים נוספים. ל

 נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים. 
 

 צבע הכריכה .ד
צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן. צבעי כריכה של  

 יתואמו עם המפקח.  -מערכות שאינן מצוינות להלן 
 צבע כריכה מערכת
 חום חשמל

 ירוק מים וביוב
 כחול מזוג אוויר

 אדום וכיבוי אשגילוי 

 

העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב  יהיה כאמור גם על 
 חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים.

בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן, שם הפרוייקט ושם 
 כל זאת על רקע צבע המערכת. -המערכת אליה משתייך ספר המתקן 

 
 מועד הגשה .ה

ימים לפני סוף  0/מהדורה ראשונה של ספר מתקן  הקבלן יספק למהנדס
 תקופת הביצוע. 

 אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.תקופת תחילת 
 

 השלמת נתונים .ו
לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד 
הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס 

וגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה נתונים נוספים לכל ס
 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 00.21

ם, סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות, מעבר כבלים, פתחי (א)
תעלות וכו' בתקרות, רצפות, קירות, מחיצות וכו' למיניהם, נגד אש, תעשה ע"י 

 .FLAMMASTIKחומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות, שקיות, טיט וציפוי 

 כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולות בפאושל .(ב)
 

 עיבודים, מפגשים, ניתוקים וכו' /00.2
הקבלן לבצע מפגשים, חיבורים, ניתוקים, הפרדות, סיומות,  במסגרת עבודתו נדרש

הדגשות, הגנות, פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו 
סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון לטיח, בין טיח לאלומיניום, בין תקרה 

בתוך ובקצה של חיפויים אקוסטית לקיר, בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים, בין 
 שונים, בין בתוך ובקצה של תקרות שונות, חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'. 
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 אישור המפקח 00.22
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 

 כל אחריות המוטלת על הקבלן. על המפקח מפקח אינו מטיל ה
 אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן.

 

 אקוסטיקה, ובידוד   ,דוחות ומפרטי  בטיחות 00.25

אקוסטיקה, ובידוד. כל האמור  ,למפרט3חוזה זה מצורפים דוחות ומפרטי  בטיחות
ירה או דו משמעות יובא הקבלן. בכל מיקרה של סתיבוצע ע"י במפרטים ודוחות אלו 

 הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן  ללא תוספת מחיר
 

 אבני דרך לתשלום :   00.20
התשלומים בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם להוראות החוזה,  ובהתאם לאבני  

 הדרך באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן:
 

 מצטבר % ועשלב ביצ % שלב הביצוע

 8.00% 8.00% גמר יציקת רצפת קומת קרקע

 21.00% %..310 גמר הקמת קירות שלד הפלדה

 33.00% 12.00% גמר הקמת גג שלד הפלדה

 38.00% 5.00% גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני

 43.00% 5.00% גמר חיפוי הגג

 45.00% 2.00% גמר הכנות חשמל

 47.00% 2.00% גמר אינסטלציה סניטרית

 49.00% 2.00% גמר הכנות למתקן מזוג אוויר

 53.00% 4.00% גמר עבודות ריצוף וחיפוי

 55.00% 2.00% גמר עבודות צבע

 57.00% 2.00%  גמר חיפוי קירות פנימי

 58.00% 1.00% גמר חיפוי תקרות פנימי

 63.00% 5.00% גמר חיפוי אלומיניום חיצוני

 65.00% 2.00% גמר התקנת דלתות וחלונות

 72.00% 7.00% גמר התקנת קבועות חשמל

 74.00% 2.00% גמר התקנת קבועות תברואה

 82.00% 8.00% גמר התקנת מכונות מזוג אוויר

 87.00% 5.00% 1קבלת טופס 

 90.00% 3.00% חיבור לתשתיות

 %..0..3 %..3.0 תעודת גמר
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 נספח ב

 מפרט מיוחד 
 
 

 פרעבודות ע  -  02פרק 
 

 כללי 02.02
 

 עבודות עפר. 02כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  .א
 

 - 10בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  .ב
 עבודות פיתוח. 

 

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן  .ג
 לאישור המפקח.

 

 חפירה, פסולתסילוק עודפי  02.01
עודפי חפירה, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך 

 מאושר ע"י הרשות המקומית.
 טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

 מילוי מוחזר /02.0
 20של המילוי בשטח יהיה מכל סוג קרקע ובלבד שתהיה נקיה מפסולת ותהודק בשכבות 

 ס"מ.
 מודגש כי מילוי מוחזר חייב בבדיקות מעבדה לאישור טיבו ודרגת הצפיפות המתקבלת. 

 

 עבודות עפר לצורך הטמנת צנרת  02.02

 

באזור המבנה עוברים קווי צנרת, חשמל, תקשורת וכו' תת קרקעיים. על הקבלן  .א
לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות החפירה על מנת 

 שלא לגרום נזקים לקווים אלה. 
 חפירה ו3או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מכניים ועבודות ידיים. 
אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של  

 מתקנים על ותת קרקעיים.
 
 אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח. פתיחת .ב

ידי ניסור. החזרת הכביש -הכבישים תעשה ברוחב מינימלי הדרוש. הפתיחה על
לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש. שכבת המסעה 

ס"מ )דרישת מינימום(. התאום עם הרשויות במקרה של  1מאספלט תהא בעובי 
 רי היחידה.עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול במחי

 
מדרכות יוחזרו למצבן המקורי. באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק  .ג

 באם לא נפגע.
 
 
מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים  .ד

לכבישים, רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע סוג 
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הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר"  ס"מ, תוך 21א' בשכבות של 
 .11%למפרט הבין משרדי. שיעור ההידוק יהא  02כמפורט בפרק 

 

לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת, עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח,  .ה
 ידי הרשויות המוסמכות.-לאתר מאושר על

 
ודת ידיים. תוך שימוש ס"מ הראשונים מעל הצנורות, יעשה בעב 0/מילוי חוזר של  .ו

באדמה נקיה מאבנים, גושים, חומר אורגני וכו'  ההידוק יעשה בשכבות, תוך שימוש 
 במהדק יד והרטבה במים. 

ס"מ עד  20השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א', מהודק בשכבות שלא יעלו על 
 .11% לקבלת צפיפות של

 
ה סימון התוואי, קוטר בגמר העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה לאחר ביצוע וב .ז

 ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע.
 
ידי הקבלן היא למשך -אחריות כנגד שקיעת כבישים, מדרכות וכו' שנחפרו על .ח

 שנתיים.
 

 אופני מדידה 02.05
עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה, החציבה,  המילוי, ההידוק, סילוק העודפים, 

וש בציוד שאיבה. כל עבודות העפר כפי שפורטו הכנת תכנית המדידה לאתר הביצוע שמ
אלא אם פורטו  ,של המפרט הכללי כלולות במחירי היחידה  10-ו 02במפרט זה ובפרקים 
 בנפרד בכתב הכמויות.

 נפחי חפירה בשטח ייחשבו לפי המידות התיאורטיות הנתונות בתוכנית. 
 

 עבודות בטון יצוק באתר  -  01פרק 
 

 כללי 01.02
ון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו מחוזקים לפני יציקת הבט

לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן 
מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו עקב טעות או קלקול בגלל 

 על חשבון הקבלן. פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה
 

 דרישות כלליות 01.01
 

אלא אם צוין אחרת במפרט  0/ -ב סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיה  - סוג בטון .א
 ו3או בתכניות.

 

 תנאי הבקרה יהיו טובים. .ב
 

אביזרי האינסטלציה, צנרת, והמעברים להפתחים,  העבודה תכלול גם את בצוע  .ג
הוצאת הקוצים ובשלבים,  יציקות, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם

 באזור הפסקת היציקה.
 

ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות )אלא -כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על .ד
 אם נדרש אחרת(.

 

הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך יצורו  .ה
 נעשים "בתנאי בקרה טובים" בלבד.

 

 שה ע"י הפיקוח בלבד.הזמנת נציג המכון הבודק תע .ו
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 לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג. .ז
 

 TOLERANCESסיבולות  /01.0

 :סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן

 
מס' 
 סד'

 
 תאור העבודה והגדרת הסטיה

התחום שבו 
 תבדק הסטיה

גודל הסטיה 
 המקסימלי

  סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות .2
 'מ  / –כ 

 
 מ"מ 1

סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות  .2
 חוץ

 
 מ'  20 –כ 

 
 מ"מ 2

סטיה אופקית בתכנית מהניצב בקוים של  ./
 קירות וכיו"ב

 
 מ' 1 –כ 

 
 מ"מ 20

סטיה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן  .1
 בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות

 
 מ'  1 –כ 

 
 מ"מ 1

סטיה בגודל ובמקומות של פתחים  .1
 רצפות, תקרות וקירותב

 
   - 

 
 מ"מ 1

סטיה בעוביים של רצפות, תקרות, חתכי  .6
 קורות ועמודים

 פלוס 
 מינוס

 מ"מ 20
 מ"מ 1

מידות היסוד  2% סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד .1
 בכל כוון

 
בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל 

 כות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.ההוצאות הכרו
 

 טפסים רגילים לבטונים 01.02

 .101הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר 
קרקעיים, יהיו עשויים -כל התבניות, לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת

 מלבידים חלקים ונקיים.
ידי -וסגירת התבניות לקירות תבוצע על עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי

 במפרט הכללי. 02061ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
קרקעיים, -הפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח, לרבות אלמנטים תת

 ס"מ. 2.132.1יהיו קטומות, ע"י סרגל משולש במידות 
  .יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמנטי בטון תת קרקעים

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכדומה 01.05
 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל  .א
 החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. לא תורשה חציבה בבטון.

 

רוקציה בנוסף לתוכניות אדריכלות וקונסטלצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק  .ב
את תכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני משנה למערכות הנמצאים 

את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות  -באתר 
וכדומה. מודגש בזאת שאין  , מיזוג אוירהבנין לתכניות מערכות המים והביוב, חשמל

בתכניות הקונסטרוקציה או זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו 
האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים. לפני יציקת 
הבטונים יכין הקבלן תכניות של כל החורים, שרוולים, חריצים וכדומה כדי שיוכל 
לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי 

 להכינם כנדרש. 
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 אשפרה 01.00
ועל הקבלן לבצע את  02.01תת פרק  - 02בודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק הע

 האשפרה המתאימה לתנאי האזור. 
 

 פלדת הזיון .01.0
כמצוין בתכניות שיתאימו לדרישות התקנים , מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת

יו הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יה
גם עוגנים מודבקים בקדח בבטון הקיים עם דבק  העבודה כוללת  ישרים לחלוטין.

 אפוקסי .
 

 מפרט לשיקום ושחזור בטונים 01.00
 

 תאור העבודה
 שיקום אלמנטי בטון  אשר נפגעו מקורוזיה, כדוגמת עמודים , קירות ,קורות ותקרות.

 עליון טיח וצבע. העבודה כוללת טיפול בבטון וזיון אשר נפגעו ע"י קורוזיה, גמר
 

 , או ש"ע.יבואן טמבור או "אמקו ננו קריט"  "גילאר"יבואן ב"סיקה ראפ פאואר" שמוש 
 

 הכנת השטח .2
 

הסרת טיח, סיתות, חציבה וקילוף חלקי בטון רופפים  2.2
 וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים.

 

-ס"מ מאחוריו, וכ 2-חשיפת ברזל הזיון בכל היקפו, ולפחות כ 2.2
 ס"מ נוספים משני צידי הברזל מעבר לחלק החשוף. 20-1

ניתן לתחום את גבולות הסיתות עם דיסק לחיתוך בטון, ע"י 
ס"מ בבטון הבריא,  2-ביצוע חריץ משני צידי החלק הפגוע, כ

 זאת על מנת למנוע חציבה מיותרת של בטון בריא.
 

 שטיפת השטח בלחץ מים לניקוי. /.2
 

 ת היצרן  כאינאיביטורפריימר על הברזל לפי המלצמריחת  2.1
 למניעת המשך החלדה.

 
 שעות.  21-ללא כיסוי, יותר מ 220הפריימראין להשאיר את  

 

 שיקום הבטונים .2
מריחה נוספת של פריימר כנ"ל על הברזל והבטון ומיד לאחר מכן בעוד 

  או "אמקו ננו קריט"  הפריימר רטוב תיקון ב"סיקה ראפ פאואר" 
הגבלה, בהפרשים של שעתיים בין שכבה  ניתן ליישם מספר שכבות ללא
 מ"מ בשכבה אחת. 20לשכבה, עובי מילוי אפשרי עד 

 
 עבודות בניה - 02פרק 

 

 כללי 02.02

, אלא אם צויין חורים 1כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים עם 
 מחיצות גבס בתוכניות.

עמודים, קורות, תקרות וכו'( כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון )
של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון  0101ייעשו כנדרש בסעיף 

 .ס"מ לפחות 20עבור שיננים )"שטרבות"( בטון. רוחב השיננים יהיה 
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  קירות חוץ 02.01

 .ס"מ 20בעובי  איטונגייבנו מבלוקי  -קירות חוץ  

או קורות יסוד הבאות במגע עם הקרקע מתחת לשורת בלוקים ראשונה על גבי רצפות 

  .תונח רצועת נייר טול ברוחב הקיר

 

 חגורות אופקיות ואנכיות )עמודונים( /02.0

 

בקצוות חפשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחים,  .א
 20ובמעברים בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר, וברוחב של 

לקירות  1  1ס"מ וזיון ארכי  20לקירות בעובי  2  1חות עם זיון ארכי ס"מ לפ
 . 1@  20ס"מ, ועם חשוקים  20-בעובי גדול מ

שורות בלוקים ומעל פתחים בין  20חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .א
ס"מ לפחות עם זיון ארכי  21מודונים. החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של הע

 .אלא אם צויין בתוכניות אחרת -הנ"ל 1@  20וחישוקים  1 20
 

 חגורות סביב פתחים 02.02

 : החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים

 .ונסטרוקציהבזמן הבניה, תבוצענה לפי תכניות ק -שלב א' .א

 .תושלמנה לחתך, לפי תכניות האדריכלות - פלדה בזמן הרכבת משוקפי -שלב ב'  .ב
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 עבודות איטום  -  05פרק 

 

 דרישות כלליות 05.02
 , אלא אם נאמר אחרת.01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 

 אחריות הקבלן לאיטום 05.01
פה של עשר שנים מיום מסירת כל בנין הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקו 

לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם 
יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב 

 חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.
 

התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב  לשם הבטחת ביצוע
 שנים. 20אחריות מתאים לתקופה של 

 

 כללי /05.0
 

 טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. .2
 

בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו  .2
 רשום  לידו או "שווה ערך"'.

 

יצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו3או המפרטים ב ./
 של  יצרן חומרי האיטום.

 

 הכנת השטחים 05.02
יישום חומר האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים ללא 
שקעים ובליטות בהתאם לחתכים והשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ו3או 

, ברזלים שיהיו קיימים על פני השטח בטיט צמנט לנקות ולסתום להשחיז, שקעים יש
ס"מ מפני השטח, החורים יסתמו במלט אפוקסי. לפני התחלת יישום  /-2יקוצצו לעומק 

חומרי האיטום על פני הבטון יש לבצע נקיון סופי כולל שמוש בשואבי אבק על מנת 
תך המתוכנן של התפר ועל להבטיח נקיון מלא. איטום תפרים יבוצע תוך הקפדה על הח

גבי בטונים יציבים, נקיים ויבשים. אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך 
 בכתב.

 

 איטום גגות 05.05

 :הכנת השטח לאיטום .א

. באם התשתית שונה   "הליקופטר" מוחלק בהתשתית לאיטום תהיה בטון  (2
איטום מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות ה

. תיקון והכנת התשתית על חשבונו את התשתית הקבלן  החליקיתקן  וי
 ( המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:/:2תתבצע בטיט צמנט )

 

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (א
 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(:

 נפח מלט )צמנט פורטלנד טרי(. 2 -

 נפח חול דק, נקי וללא אבק. 2 -
" או 121מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  10%י  התערובת" יכילו "מ

שווה ערך. אל  התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך 
 בחישה מתמדת.
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( בתוספת מוסף /:2יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (ב
 מ"מי התערובת"(. 21%הדבקה כנ"ל )בשעור  

 

ושאר הפגמים בגג לקראת ביצוע  ניקוי יסודי של השטח וסימון הסדקים (2
התיקונים. יש לסתום זמנית את המרזבים לקראת נקוי והמשך העבודות. 

 הגשמים להקפיד על פתיחת המרזב בסיום יום העבודה. בעונת 
 

מ"מ(,   2טיפול בסדקים בתשתית האופקית של הגג )בסדקים ברוחב מעל  (/
 וב"רולקות":

)"פזקר"( ברוחב  S.G 111: תמיסה ביטומנית כגון -מריחת "פריימר"  (א
 ס"מ )על פני האספלט( בכל אחד משני צידי הסדק. 10

 ס"מ ישר על פני הסדק. 1מריחה עבה של סיד ברוחב  (ב

ס"מ ואורכה הכולל יהיה  10-הלחמת רצועה מיריעת איטום ברוחב כ (ג
-ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון. הרצועה תולחם במלואה על 10-גדול בכ

הנ"ל ימנע הידבקותה במרכז ממש מעל  פני הסדק )כאשר הסיוד
 לסדק(.

איזור ה"רולקה" יקבל "טפול של  סדק" כאשר  פס הסיד מכסה את כל  (ד
ס"מ בכל כוון. רוחב היריעה  )"יריעת חיזוק"( יהיה  2ה"רולקה" ועוד 

ס"מ מכל צד יהיו מודבקים  20ס"מ,  יש לוודא כי לפחות  10לפחות 
 בשלמות לתשתית.

 

 רת שיפועיםבידוד תרמי ויצי .ב
 שכבת הבידוד התרמי ויצירת השיפועים תהיה בהתאם  לשיפועים הנדרשים 

 בתוכנית הגג ותבוצע כמפורט להלן:
 

ס"מ, מודבק  /בעובי   F-0/שכבת קלקר )לוחות פוליסטירן מוקצף(  (2
 .11310באמצעות ביטומן 

 

 2,200בטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  -בידוד טרמי  (2
 ק"ג לסמ"ר. 10ק"ג למ"ק, חוזק 

 

 איטום ביריעות ביטומניות .ג
 

 :שכבת יישור והחלקה .2
 השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט: 

 

"  )פזקר( או שווה ערך, בשעור S.G 111מריחת "פריימר" כגון " (א
גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.   10/-של כ

 יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.  דגש מיוחד
 

)פזקר(,  11310מריחת שכבה  עבה  של  ביטומן  חם  מנופח  מסוג   (ב
ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי 
חללים ופגמים קטנים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג 

 ק"ג למ"ר.  2-ההגבהות. שעור  הצריכה כ
 

ת האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת המשך עבודו (ג
 השכבה.
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 :יריעות האיטום .2
יריעות האיטום תהיינה יריעות ביטומניות משוכללות, גמר אגרגט  

 .SBSפולימר אלסטומרי  21%מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 
 גר'3מ"ר. 210מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  1עובי היריעה  

 את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות. על הקבלן לקבל
 

 :האיטוםשכבת  ./
 

שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה  -
 מלאה.

 

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו3או  -
 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. -לתשתית הבטון 

 

צרן, בהתאם לתכניות העבודה תבוצע בהתאם להוראות הי -
 והנחיות המפקח.

 

אופקי, אנכי, תודבקנה "יריעות  -בכל מפגשי מישורים שונים  -
חיזוק". "יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג 

 והשיטה המתוארים לעיל.
ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה  10רוחב היריעה  יהיה לפחות 

ס"מ מכל צד  20פחות יהיה מעל לסדק או לפס המסוייד וכי ל
 יהיו מולחמים היטב לתשתית.

קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  לביטול  הקנט  הנוצר 
 )"המדרגה" ( .

 

 הביצוע בשטחים האופקיים: -
הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת  

לאחר  שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה 
 אל מרכז היריעה.

 שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח. 
 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד  -
הנמוך אל הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  

 העבודה  תחל  תמיד  סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.
 

בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  מעל "יריעות  -
זוק" או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה חי

 העליונה כלפי אלה של השכבה התחתונה.
 
 

 שעור החפיפות: -
 20אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של 

ס"מ מפינות. מכל  20ס"מ, מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 
 ס"מ מעבר לפינה. 21מקום, יריעת איטום תופסק במרחק של 

מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר  בכל
משכבה אחת, תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי 

 יריעה. 232התחתונה ברוחב של 
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"יריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות   -
חיפוי" )"פלשונג"(  תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  

ום  האופקי(  ע"ג המעקה, או אף המים  )מפני  שכבת  האיט
ס"מ על פני שכבת האיטום האופקי.  יריעת  21ו"תרד" עד 

 החיפוי  תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.
 

 "אף מים": -
ס"מ, או אם מבנהו לא ירחיק  1-כאשר "אף המים" קטן מ

בודאות את המים מקצה יריעות האיטום, יש לבצע "רולקה 
 צה העליון של שכבות האיטום.הפוכה", בק

ה"רולקה" תבוצע ב"מסטיק" ביטומני חם מחומר היריעה, או 
 מסטיק על בסיס פוליקרבונט.

 היריעה תקובע בעזרת סרגל אלומיניום.
 

 אמצעי הבטחה וזהירות: -
סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון 

 פוליאטילן וכו', אם קיימים כאלה.
יות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( על כל החפ

 ו"לגהץ".
 
 

 הלבנת חיבורים -
בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות  

 .פקחבאמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור המ
 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. -
 

 בדיקת אטימות .ד
 בדיקת אטימות שכבות האיטום: 
ידי הצפתן בכל שטחן -עי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה עלבדיקת שיפו 

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך  12ס"מ לפחות במשך  1במים בגובה של 
תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים 

 הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.
לו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על אם יתג 

ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 
 המפקח.
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 קרקעיים-אלמנטי בטון תתאיטום  05.00
 

 הכנת השטח .2
לאחר גמר יציקת  יסודות, עמודי יסוד וקורות יש להחליקם, לנקותם מאבק,  

ם וכד'. לחתוך את כל הקוצים וחוטי הקשירה ולסתום חורים עקב לכלוך, אבני

 BONSAL ACRYLIC( "20%חול, מים ו " /צמנט,  2סגרגציה בתערובת של 
 נפח הצמנט( או שו"ע. 

 

 פריימר .1

 ג"ר3מ"ר. 00/" או שו"ע בכמות של GS 474יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " 
 

 איטום ביטומני ./

או שו"ע בכמות של  Vר ביטומני מסוג "פלקספז" מריחות של חומ 1יש לבצע  
 ק"ג3מ"ר(. 6ק"ג3מ"ר כל מריחה )כמות כללית  2.1

 

 גמר האיטום .2
בחלקן התחתון ויחפוף לאיטום תחתית הקורות האיטום יכלול את כל שטח  

  ס"מ הבולטים. 0/ -ב יסודות
 בחלקם העליון של הקורות והקירות יגיע האיטום עד לפני הפיתוח. 

 

 האיטום הגנת .5
 הגנת איטום בטון רזה בהדבקת נייר טול.          

או שו"ע  F-30בעזרת הדבקת לוחות קלקר על קורות וקירות הגנת האיטום  
 ס"מ. / -בעובי של כ

 

  מילוי .6
 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום. 

 

 ע(נדבך חוצץ רטיבות במסך )קירות חוץ הבאים במגע עם הקרק .05.0
 20.הלבד יודבק בחפיות 10יהיה עשוי מלבד ביטומני תלת שכבתי מתאים לדרישות ת"י 

 מריחה בחפיה . 11321ס"מ לפחות על גבי מריחות ביטומן אספלטי חם מסוג 
יש להקפיד על שמירת ניקיון המסד במיוחד במסדים מבטון חשוף . עודפי לבד נראים 

 ה .לעין יחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבוד
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 00פרק .ו

 כללי 00.02

יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות  א. .ז
ובתוכניות מהווה חלק בפרטי הבניין יתר היועצים. כל האמור ברשימות 

בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם 
כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי לתוכניות ובאתר הבנייה, את מידות 

המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של 
סתירה בין המפרט והתוכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח 

מהדרישות בפרטים  הלהחליט איזה פתרון מחייב. לא תאושר סטיי
ר לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות, גדלים, צורת כיפוף חומרי גמ

 וציפוי וכו'.

  .ח

מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה. על הקבלן להתאים את  ב. .ט
 לפתחי הבנייה  הקיימים במבנה. (לפני ביצוע) אלמנטיםמידות ה

לא   1%שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב, שטח( בגבולות של  .י
 יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.

  .יא

 - 21גם בכפוף לאמור בפרק עבודות המסגרות תבוצענה  .ג. .יב
 "מסגרות חרש", של המפרט הכללי לעבודות בנייה.

  .יג

 דרואינג( ודוגמאות-הכנת תוכניות ייצור )שופ 00.01
שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע.,  /הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך  

תכניות ייצור מפורטות ושלמות של כל המוצרים, האביזרים והפריטים 
רת העבודה בפרק זה )להלן הפריטים(. תכניות אלה שיצורם נכלל במסג

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  .יד
 ו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה.שיקול דעת

  .טו

ל הקבלן להציג למפקח את כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש ע .א
שבועות לפני התחלת  1)פרזול, אביזרים, זיגוג, צבע, איטום וכו'(, לפחות 

 הביצוע בפועל של.

דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל  .טז
 הקבלן יהיה להגיש דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות.

דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד  .יז
 לסיום העבודה.

 .יח

הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי  .ב
 קח ואך ורק מחומרים  ומוצרים  שאושרו על ידי המפקח.המפ

 .יט

אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן  .ג
 מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל  דין.

  .כ

 מוצרי פלב"מ /00.0

ויהיו בגמר  L /26 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו 
 ש.מובר

  .כא
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 מעקות, מאחזי יד וסורגים 00.02

ואחריות הקבלן לוודא  2212המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י  .כב
 שהמעקות עומדים בתקן.

ושרות ע"י המפקח. אחיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מ .כג
 הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת מכון התקנים לעמידות המעקות בדרישות התקן.

  

 וךרית 00.05
במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.  
הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים 

 לדרישות התקן הבריטי.
הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.  בליטות 

 פצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.ויתוך יהר

 .כד
 

 חלקי העץ הגנת 00.00

העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.   חלקי כל .כה
כלורופנול -תמיסה של פנטו בתוךטבילה של כל חלקי העץ  יזה ייעשה ע" טיפול

בכל חומר  או,  לפחות דקות 1מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך 
 אחר מטיב דומה.

 111 ית" לפי V /.1בעמידות אש בדרגה  כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה .כו
  122 יות"
 

 מפתחות .00.0

 קי מפתח ראשי.   מסטרמפתח" -רבהדלתות יהיו חלק ממערך " מפתחות כל .כז

העתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין  1יימסרו במועד הקבלה  מנעול לכל .כח
 הצורך. יבעתיד עפ" נוספיםעותקים  לשכפל

למזמין, בתאום ובאישור  יםלקראת מסירת המבנ רק - המנעולים התקנת .כט
 .המזמין

זמניים, משלו ועל  במנעוליםהקבלן  ישתמשהדלתות בזמן העבודה,   נעילת לצורך .ל
 חשבונו.

  .לא

  .לב

 גלוון  00.00

. )למעט מוצרי פלב"מ( כל חלקי הפלדה שיסופקו ו3או יוצרו יהיו מגולוונים .לג
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  1מוצרי פלדה מפחים דקים עד  .לד
מיקרון בתהליך  10ם בעובי חם )שכן הם מתעוותים(  יגולוונו בהתזת אבץ ח

חרושתי. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט, כשעובי הגלוון 
 . 121מיקרון לפי דרישות ת"י  10המזערי הוא 

 

 צביעה 00.09

 להלן 22כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק  .לה
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 .לו
 מתקני תברואה  .0פרק 

 תיאור העבודה 02..0
 וגבלת בכפוף לאמור להלן:העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מ

 .בבית הספראספקה וביצוע קווי ביוב חיצוניים, תאי בקרה, חיבור לקו ביוב קיים  .א

 אספקה וביצוע קווי מים חיצוניים, כולל מפרט חיבור צרכן ראשי  .ב
בבית מים לצריכה וכיבוי אש, ברזי כיבוי אש חיצוניים, חיבור לקו מים קיים 

 .הספר

כיבוי אש, כולל עמדות כיבוי אש במבנה והידרנטים אספקה וביצוע קווי מים ל .ג
 פנימיים.

אספקה וביצוע מערכת איסוף דלוחין וצואים במבנה, מערכת ניקוז מארונות כיבוי  .ד
 אש, ניקוז מזגנים.

 אספקה וביצוע מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה. .ה

 אספקה והתקנת כלים סניטריים וברזים וחיבורם לנקודות מים וניקוז.  .ו

 ינויים במקלט קיים.ש .ז

 , כולל חיבורים זמניים.בית הספרהסטות קווי מים וביוב קיימים של  .ח
 

 כללי 01..0

, ת"אעל הקבלן לתאם את העבודות קשורות במישרין או בעקיפין לעבודות, עירית  .א
 באופן מושלם.  אגף מבני ציבור

על הקבלן להציג את כל הציוד החומרים והאביזרים איתם הוא מתכוון לבצע את  .ב
 העבודה לאישור המפקח. 

 1112כל הציוד והאביזרים של מערכת אספקת המים לשתיה יהיו מותאמים לתקן  .ג
 )חומרים ואביזרים הבאים במגע עם מי שתיה(.

ככלל כל הציוד החומרים והאביזרים שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח  .ד
ינתן עדיפות ועם תו תקן ישראלי המוטבע על ע"ג הציוד החומרים והאביזרים, ת

 למוצרים כחול לבן.

כל הצנרת וציוד )לדוגמא: מגופים, צנרת( שיסופקו לאתר יהיו תמיד מיצרן 3 ספק  .ה
 אחד, לא יאושר להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים, לא יאושר ערבוב חומרים.

לפני תחילת ביצוע הקבלן יידרש להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש  .ו
 ולמפרע:

 ציוד מלאה מפורטת ומחייב לעבודה לאישור המפקח.חוברת רשימת  -

כל התקנת הציוד )מכל סוג( יבוצעו בנוכחות 3 ליווי שרות שדה של היצרנים 3  .ז
 ספקים, דוחות יועברו למפקח.

משאבות וכו', המפקח יהיה הפוסק  \במידה ויהיו מחלוקות בנושא אישורי ציוד .ח
 ערעור.הבלעדי בנושא והחלטתו לא תהיה נתונה לשינוי או 

 

 בדיקה  /0..0
לפי  , כולל מד לחץ רושםשעות רצופות 21טמ' ובמשך א 20בדק בלחץ של ירשת המים ת

 התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים חמים וקרים מצינורות פלסטיים גמישים המפרט
 .ולפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות

תתועד בדוח הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח, הקבלן ונציג שירות שדה של היצרן ו
  כתוב. 

 

 

 חומרים ותקנים  02..0
 2201לת"י , 26ופרק  01כל עבודות השרברבות יתאימו להל"ת, למפרט הבין משרדי פרק 

 ולדרישות 
 מכון התקנים הישראלי. 
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ם של מכון התקנים ייכל החומרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו לתקנים הרלוונט
 ו3או כל רשות מוסמכת אחרת בארץ. 

שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים יהיו לפי תקנים מארה"ב אלא אם נאמר  ומריםח
 אחרת במפורש במפרט להלן. 

 

 צנרת וקולטנים למממי"ם 05..0
התקנת צנרת וקולטנים במממי"ם תבוצע ע"פ הנחיות פיקוד העורף, הג"א וכולל שימוש 

 .2201.1במוצרים וחומרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות.י. 
 על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח. לפני ביצוע

 

 בידוד כנגד רעשים 00..0
שבדו"ח האקוסטיקה   התקנת הצינורות מים 3ביוב תבוצע ע"פ הנחיות אקוסטיות 

 ובכלל זה:
 אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות מתוצרת "גיביריט" או ש"ע.

 . SILENT-DB20ת: אספקה והתקנת צנרת ואביזרים "גיביריט" מסדר
בכל המקומות שיש מעברי צנרת בתקרות אקוסטית של מסדרונות ומשרדים יותקנו 

 "גיביריט" ויריעות בידוד "גיביריט". –" SILENTצנרת ואביזרים "
 

  "מולטיגול"צינורות  .0..0

עם  מ"מ 2/-26בקטרים "מולטיגול" מפוליאטילן מצולב מחוזק באלומיניום צינור  .א
" או ש"ע גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " זרים מסוג לחיצהמערכת חיבורים באבי
 שיאושר ע"י  המפקח. 

הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות 
  .2201, ת"י 2חלק  2212 ולפי תקן ישראלי

 

לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח  .ב
 גישת היכרות.  לצורך  פ

 

במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם  .ג
 המפקח. י יידרש לכך ע" בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם

בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות 
 שדה.

 

נם מאושרים לביצוע לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אי .ד
 שירות שדה ע"י יצרן הצינורות. 

 
 

 העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.  .ה
במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת  

 הסמכה. 
 

ת כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנר .ו
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.  "מוטיגול"

 חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד.

 

 צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  .ז

 

כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ  .ח
 מים במשך כל זמן העבודה. 
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פני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן אין לכסות את הצנרת בבטון ל .ט
 הצינורות. 

 

בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למערכת הצינורות.  .י
הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג 

שעות לפני ביצוע בדיקה  11יצרן  הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות 
ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית  ראולית באם  היד

 חוזרת לאחר התיקון.  
 לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.    

 

 אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.  .יא

 

רת של אותו היצרן, אין כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנ .יב
 לבצע  בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.  

 

 :  העבודה תכלול גם .יג
 

 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  .2
 

 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  .2
 וע"י הוראות היצרן.תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים 

  

 שירות שדה של יצרן הצינורות. ./
 

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  .1
 

 שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. .1
 מ"מ. 21צנרת גלויה ע.ד. 

 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   
 

 כל הנדרש עד לביצוע מושלם. .6

 

 מ"מ 1-20/קטרים ב "פקסגול"צינורות  00..0

חיבורים " גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 2/-26טרים בק"פקסגול" צינור  .א
 או ש"ע שיאושר ע"י  המפקח. פיט"  –בשיטת "פוש 

הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן 
  .2201, ת"י 2חלק  2212 הצינורות ולפי תקן ישראלי

 

הצינורות והמפקח  לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן .ב
 לצורך  פגישת היכרות.  

 

במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם  .ג
 המפקח. י יידרש לכך ע" בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם

בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י 
 שירות שדה.

 

דה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע לא יתקבלו דוחות שירות ש .ד
 שירות שדה ע"י יצרן הצינורות. 
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 קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.  העבודה תתבצע ע"י  .ה
במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת 

 הסמכה. 
 

י ומותאמים לעבודה עם צנרת כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראל .ו
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.  "פקסגול"

 

 צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  .ז
 

 מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה שרשוריים. 26-21צנרת בקטרים  .ח
 

כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ  .ט
 מים במשך כל זמן העבודה. 

 

לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן אין  .י
 הצינורות. 

 

 בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למערכת הצינורות.  .יא
הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג 

ות לפני ביצוע בדיקה שע 11יצרן  הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות 
ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית  הידראולית באם 

 חוזרת לאחר התיקון.  
 לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.   

 

 אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.  .יב

 

בודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן, אין כמו כן מודגש בזאת כי כל הע .יג
 לבצע  בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.  

 

 :  העבודה תכלול גם .יד
  

 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  2

בעזרת )בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  2
ם על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות תיקניים יעודיים במרווחי חבקים

 היצרן ופרטי הביצוע.

 שירות שדה של יצרן הצינורות. /

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  1

 שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. 1
 מ"מ. 21צנרת גלויה ע.ד. 

 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   

   

 מ"מ ומעלה 1/קוטר "פקסגול" צינורות  09..0
מ"מ  2/בקוטר  2חלק  2121לפי ת"י גול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" פקס צינורות

  :ומעלה בדרג

 .21דרג  –צנרת בתוך הבניין  -

 .21דרג  –צנרת בקרקע לכיבוי אש  -

  .20דרג  –צנרת בקרקע לצריכה  -
 פקסגול. מפרט זה בא להשלים הנחיות והוראות של יצרני הצינורות להנחת צינורות
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 . בגלילים ו3או מוטות במידת הצורךהצינורות מגיעים לאתר 
 לפני ביצוע חובה לאשר סוג יצרן 3 צנרת 3 ספק, קבלן מבצע אצל המפקח.

 הקבלן נדרש להעביר מכתב התחייבות של היצרן לליווי הפרויקט באופן צמוד
 
 

 חיבור והרכבת הצינורות 
 בתוכניות.     פיוז'ן לפי הנדרש  יתבצע בריתוך בשיטת אלקטרו "פקסגול"חיבור צינורות 

 יצרן הצינורות מחברי אלקטרו פיוז'ן כלי הריתוך והמכשירים יהיו מסוג המאושר ע"י
)כדוגמת מחברי פיוז'ן "פלסאון" או "ש"ע מאושר(, לא יאושר חיבורים באביזרים 

 . מכניים
ורות לביצוע יצרן הצינ הקבלן המבצע את הריתוך  יהיה קבלן שאושר והוכשר ע"י

 הריתוכים.  
שעת ביצוע הריתוך, יש להקפיד על רמת ניקיון ועל כמה פעולות הכנה, כמו קצוות ב

 ישרים של הצנרת ודפנות צינור נקיות, הדבר מתבצע ע"י גירוד קל של דופן הצינור. 
 שנות ותק בהתקנת  צנרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבנים. 20הקבלן יהיה בעל 

 הקבלן יאושר ע"י המפקח לפני ביצוע. 
 

 זרים וציודאבי
כל האביזרים והציוד יהיו מאושרים לשימוש ע"י יצרן הצינורות, בכל מקרה אין לערבב 

 בין סוגי אביזרים מיצרנים שונים.
 כל האביזרים יהיו בדרג וע.ד. שיאושר מראש על ידי המפקח.

 הקבלן נדרש להציג רשימת ציוד מלאה לפני ביצוע.
 

 שירות שדה 
ה של יצרן הצינורות לפני תחילת העבודה לפגישת היכרות הקבלן מחויב לזמן שירות שד

ותיאום ציפיות לפחות פעם בשבועיים בזמן העבודה וכמו כן בכל מקרה יש לזמן שירות 
שדה לבדיקת הצינורות והריתוכים לפני כיסוי, בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה 

 למפקח.
 המפקח. ביקור שירות שדה של יצרן הצינורות יבוצע בנוכחות 

 
 סימון הצנרת

כל הצינורות יסומנו לכל אורכם ע"י סרט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי 
 הצינור וכולל כיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי".

 
 

 
 בדיקת לחץ 

 עם גמר עבודות הנחת הצנרת, יש לערוך בדיקת לחץ. 
 מ'. 2000 בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צנרת מוכנים באורך שלא עולה על

 בדיקת הלחץ תחולק לשני שלבים, שלב ההכנות למבחן ושלב המבחן. 
 בדיקת הלחץ תבוצע בנוכחות הקבלן, מפקח, שירות שדה, מפקח.

 
 :שלב ההכנות למבחן יעשה באופן הבא

 עם גמר העבודה יש למלא את הצינור במים ולנקז את כל האוויר הכלוא בתוכו. 
 פעמים לחץ העבודה של הצינור   /.2 -המים בצינור ל בעזרת משאבה יש להעלות את לחץ

 דרג הצינור(, זה לחץ הבדיקה. 
 במצב זה יש לבדוק את הצינור והאביזרים מפני דליפה כל שהיא. 

צינור גמיש, הוא מתרחב מעט ואז הלחץ בו  "פקסגול"בדרך כלל כתוצאה מהיות צינור 
 יורד.  

הוסיף מים במידת הצורך הנדרשת, על מנת השעות הראשונות, יש ל 1אחת לשעה במהלך 
 לשמור  על לחץ הבדיקה. 

 שעות הראשונות מסתיים שלב ההכנות ומתחיל שלב המבחן.  1 -בגמר ה
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 :שלב המבחן יעשה באופן הבא

( במידה ולחץ הבדיקה PSI10אטמ' ) 0.61-בתחילת שלב המבחן לחץ הבדיקה יוקטן ב
ניתן  לקבוע כי מבחן הלחץ עבר  1%ה של נשמר  לאחר ההקטנה( במשך שעה )עד סטי

 בהצלחה. 
במידה ונקבע שמבחן הלחץ לא עבר בהצלחה ושהמערכת אינה תקינה, יבוצעו תיקונים 

הקבלן ועל חשבונו, על פי הוראות שירות שדה של יצרן הצינורות ועל פי הוראות  ע"י
 המפקח. 

 
 . שעות 1משך הזמן המינימלי הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה 

 שעות.  1משך הזמן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה  
 במידה והבדיקה נכשלה והקבלן נדרש לבצע תיקונים בקו, ישוחרר הלחץ והצינור "ינוח"  

 שעות לפחות לפני תחילת בדיקת לחץ חוזרת.   1למשך 

 
 מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ושירות שדה של יצרן הצינורות. 

 שעות לפני מבחן הלחץ.  11יודיע הקבלן למפקח על ביצוע מבחן הלחץ לפחות  לצורך כך

 
 בתום הבדיקה יועבר דו"ח שירות שדה.

 לא יתקבלו תוצאות מבחן לחץ שבוצעו ללא אישור המפקח. 
 

 :העבודה תכלול גם
 

 אישור מת"י להתקנה.וח שירות  שדה של יצרן השדהד ,  
, בדיקה הידראולית )טסט(, בדיקות שטיפת הקו, הבדיקות כגון: בדיקות רדיוגרפיות

  .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת התקנת מז"ח

  שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע
 י"ע לפני ביצוע השטיפה, כנ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים. 2למפקח 

 .כל הנדרש עד לביצוע מושלם 
 
 
 
 

 ומחוצה לו )קווי גרביטציה(להולכת שפכים במבנה  H.D.P.Eצנרת  20..0

או ש"ע  "תוצרת "גיביריט H.D.P.Eצינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת צנרת 
והנושא סימון תו תקן  2חלק  11/ומפמ"כ  2 –חלק  1116המיוצר לפי תקן ישראלי 

 של "המפרט הכללי".  /.000.1/וסימון חוזק, הכל בהתאם לסעיף 
 

 מ"מ.  0./מ"מ ע.ד.  10 צנרת
 מ"מ 0/.1  מ"מ  ע.ד. 220צנרת 
 מ"מ 6.20מ"מ ע.ד.  260צנרת 
 מ"מ. 6.20מ"מ ע.ד.  200צנרת 

 
על הקבלן לקחת בחשבון אספקה והתקנת צנרת ביוב "גיביריט" מסוג צנרת שקטה 

ההתקנה תבוצע בכל קטעי  –לרבות אביזרים מסדרה זאת  SILENT-DB20מסידרת 
 .ם באזורים שיידרשו הצנרת העוברי

 

 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.    5.0קווי גרוויטציה תהיה באורך של    H.D.P.Eצנרת
 הצינורות הנ"ל יסופקו כולל כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה מושלמת,  
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ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין מעוגן לרצפת המבנה בעיגון קשיח לפי פרטי 
בטון והזיון לקטעים שבין הופן שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לצינור, לרבות הביצוע בא

 הצינור ועד לרצפת המבנה.
 לפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנושא לאישור המפקח.

 

  אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצנרת H.D.P.E   יצרן  ומאושרים לשימוש ע"י
, כל האביזרים יהיו חרושתיים צרנים שוניםצינורות, בכל מקרה אין לערבב בין סוגי י

 . וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הצינורות

 
  בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת

הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן 
 רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה. 

 
  במהלך העבודה נידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות ככל  -שירות שדה

שיידרש ע"י  המפקח, אך לא פחות משלוש פעמים, בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח 
שירות שדה כתוב למפקח, הקבלן נידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח 

 מראש. 
 ני ביצוע יציקות בטון. יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצנרת לפ 

 
  חיבור הצינור יעשה באחת מהשיטות הבאות: ריתוך שפה או מחברי מופה חשמלי

 ( ז'ןיופ)אלקטרו 

 
  .עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן בתוכנית 

 
 קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הצינורות.   ריתוך הצינור יעשה ע"י 
 
 
 
 
 

  בפאושלי כוללים גם: הנחת הצינורות והאביזרים

  פעולות חציבה, חפירת ידיים, ביצוע קדחים בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית, הכנת
 שרוולים למעבר צנרת בקיר 3 קורה 3 עמוד לפני יציקתם. 

  .פיזור הצינורות באתר 

  מ"מ. 11, 10, 10ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיקף הצנרת בקוטר 

  דרושים ה (כל האביזרים והספחים )זוויות, טה, מצרות, מסעף, וכו'אספקה והתקנת
 עד ליציאה מהבניין.  לצורך התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים

 לא תשולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.  

  אספקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תיקניים ונקודת קיבוע בכמות ובמרחקים
 .בתקנים ובהוראות היצרן

 " אספקה והתקנת צנרת "שקטה" מסדרתSILENT-DB20.כולל אביזרים תואמים " 

 

 .אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות 

 

  .פנוי שאריות חומר חצוב לאתר פסולת בניין מאושר 

 

  פעולת החפירה או3ו חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( של תעלות לפי
דרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים, הרחבת החפירה עומקים נדרשים וברוחב ה

 לתאי בקרה, דיפון, יישור תחתית התעלה. 
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  ס"מ מתחת לצינור לכל  20פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות, הנחת מצע חול בעובי
רוחב התעלה, הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב 

 מעל קודקוד צינור לכל רוחב התעלה.  "מ ס 20לצינורות ועד 
 מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר נקי מאבנים או חומר אורגני.  

"מ כל אחת, באמצעות ציוד מתאים ס 20הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 
בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג 

"מ כל אחת, ס 10טור המותקן על מחפרון או מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של קומפק
 לכל היותר. 

 

  .מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה 
 

  .פנוי עודפי אדמה לאתר מאושר 

 

  .)בדיקה הידראולית )טסט 
 

 .כל הנדרש עד לביצוע מושלם 

 

 ם אביזרים וספחי 22..0

וקופסאות ביקורת נופלות  X "1 1מחסומים, מחסום רצפה "כל האביזרים מאסף רצפה, 
 -שמתחברות לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון 3 בתקרות אקוסטיות יהיו מ

H.D.P.E . 
 SIחסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן ישראלי מ

 ומתוצרת "חוליות" או ש"ע. ונושאי סימון תו תקן 1138
 מחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכנה לחיבור מדיח. 

 

 מחסומים וקופסאות ביקורת:למכסים   21..0

  בעלי חיבור הברגה עם צבוע בגוון הריצוף כל המכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז
ניתנה האפשרות לשנות את החומר שממנו  למפקח ",מ.פ.ה"מסגרת מרובעת, תוצרת  

ו3או לדרוש שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה  המכסהעשוי 
 . מונמך עם אריחי קרמיקה מודבקים

 

  .סוג המכסה שטוח או רשת, לפי המצוין בתוכנית 

 

  במקרה והמכסה מותקן במקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד
 יותאם המכסה לעומס כבד. 

 

 יש לוודא בעזרת פלס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת.  לפני התקנת המכסה 

 

 יעשה לפי הוראות יצרן הצינורות ויצרן המכסים.  חיבור בין המכסה למחסום או ק.ב 

 
 

 תעלות וסבכות /2..0

  מ.פ.ה" או ש"ע שיאושר ע"י "תעלות וסבכות יהיו חרושתיות מיצרן מוכר כדוגמת
 המפקח.

  26/התעלות יהיו מנירוסטה. 

 ובעלות מנגנון נעילה 3 הגנה המאפשרת פתיחה וטיפול  26/יו מנירוסטה הסבכות יה
 לאנשי אחזקה בלבד.
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 כלים סניטרים  22..0
 כלים סניטרים יהיו:  

 . המוטבע על גבי האביזר  מחרס לבן, סוג א', בעלי תקן ישראלי
 .     בתוכניותסוג הכלים וגודלם לפי המצוין  
תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות הנדרשים,  התקנת כלים סניטרים על גבי קירות גבס 

 יצרן הכלים.  התמיכות יהיו ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י

 
 התקנת כלים סניטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי.  
 מידות וגבהים להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים.   

 
יצוק, כדוגמת "שיש מדגם שיש אקרילי עם כיור אינטגרלי שיש ומשטחי עבודה יהיו 

תמיכות  ס"מ והתקנתם כוללת אספקה והתקנת   2.0בעובי מינימלי של אורטגה"  
 וחיזוקים. 

 דגם וסוג המשטח הסופי, גוון, ספק וכו'... יעברו לפני ביצוע לאישור המפקח והאדריכל.

 
כלים מחרס יהיה מתוצרת "חרסה", מודגש בזאת שעל הקבלן לאשר בכתב את סוג, דגם 

ות הכלים אשר בכוונתו לספק לאתר  אצל המפקח לפני התקנתם, כמו כן עליו לספק מיד
 לאתר דוגמאות של הכלים באם יידרש לכך ע"י המפקח, על חשבונו . 

 
 כל הנדרש עד לביצוע מושלם.: העבודה תכלול גם 

 

 3 מזרמים לאסלות ומשתנות 3 ברזי מקלחתברזים לכלים סניטריים  25..0
ברזים  מפקחה', תוצרת "י. שטרן הנדסה" או ש"ע שיאושר על ידי כל הברזים יהיו סוג א

.ממתכת תוצרת "חמת" מצופים כרום   
כל הברזים שסופקו יהיו עם אביזרי חוסך מים )חסכם( לפי התקן האמריקאי, לספיקה 

  של
.ליטר3דקה 2.0עד   

 חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד. -

  בתוכניות ופרטי הביצוע. המצויןסוג הברזים לפי  -

התקנת ברזים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי, מידות וגבהים  -
  להתקנה יעשו   לפי פרטים אדריכלים

על הקבלן לאשר בכתב את סוג, דגם ומידות הברזים אשר בכוונתו  -
לספק לאתר אצל  המפקח לפני התקנתם וכמו כן עליו לספק לאתר 

  .באם יידרש לכך ע"י  המפקח, על חשבונודוגמאות של  הברזים 

נכלל גם ליווי שירות שדה של היצרן ואישורי התקנה  העבודהבמחיר  -
 לציוד.

 

 מחממים למים חמים 20..0

 " מחמם מים מיידי יהיו מתוצרתSTIEBER ELTRON .גרמניה המשווק ע"י מ.ש "
 פתרונות אנרגיה מתקדמים או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.

 ובעלי אישור ממכון התקנים הישראלי.2212מים לת.י. המכשירים יהיו מותא . 

  התאמה למי שתיה( ואישור משרד הבריאות. 1112המכשירים יהיו עם תקן( 

 . המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית 3 מתחת לכיור ע"פ החלטה סופית של מפקח 
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 המחמם יהיה:
 בהספק משתנה.
 מורכב מאלמנט חימום מסלולים חשופים.
 הגנת אוויר.

 נת חוסר פאזה.הג
 מותאם לעבודה כתנאי מים קשים.

 מעלה. 2.0בעל מנגנון ויסות דיגיטלי בדיוק של 
 מעלות. /1 -בעל אפשרות הגבלת טמפ' מכנית ודיגיטלי ל

 רגש כניסה.

 רגש יציאה.
 מד ספיקה.

 

 מערכת סולרית  .2..0
 

 תו תקן ישראלי.  ינושא חשמלי,המערכת תכלול דוד 
 .תוצרת "כרומגן"" 1"כרומגן  דגםמצופה אמייל יהיה  הדוד

, מגוף בכניסת תיקני לדוד שסתום ביטחון, מאיץ חשמלי, אל חוזרתכלול המערכת 
ברז מתקן תליה מפלדה מגולוונת לדוד,  המים, גוף חימום חשמלי ותרמוסטט תיקני,

 -תיקני לוויסות טמפ' בכניסה לדירה כדוגמת "משגיחום" תוצרת "שגיב" מכויל במפעל ל
משאבת סחרור המים החמים,  תביציא 10סקדיול  צינור פלדה מגולבן קטעת, מעלו 12

דוד ואביזרים )אופציה(, טיימר ו3או טרמוסטט דיפרנציאלי )אופציה לשיקול המזמין(, 
עמידים   IP68נלווים אשר יהיו מותקנים בהתקנה  חיצונית, יהיו בעלי דרגת אטימות 

 ומאושרים להתקנה חיצונית. 
 הנלווים יהיו נושאי תו תקן ישראלי.       כל האביזרים

במקרה שיותקן דוד עם משאבת סחרור סכמת ההתקנה הסופית תאושר ע"י יצרן 
 הדודים.

ההתקנה תלווה באישור שירות שדה של היצרן ובתום ההתקנה יספק הקבלן למזמין 
 תעודת אחריות ואישור התקנה מטעם היצרן. 

 

 עבודות צנרת פלדה  20..0

 

 חומרים .א

 
 ורות צינ 

  צינורות פלדהGRB   2מ"מ, " 13/2ע.ד. " /" – 6" -בקטרים מ 266מתאים למפמ"כ 
ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול  צמנט פורטלנדעם ביטון פנים במלט  61./ע.ד. 

 או ש"ע. תוצרת "אברות APC-3בשלוש שכבות 
 .266.2מפמ"כ  1/0או  /20הצינורות והחומרים יתאימו לת"י      

 

 ספקה ראשי למערכת מתזים אוטומטית יהיה עם עטיפה חיצונית צינור אAPC-3 
 אך ללא ציפוי  בטון פנים.

 

 עם עטיפה חיצונית פוליאטילן  10סקדיול  232" – 2בקטרים " צינורות פלדה מגולבן

הכולל סימון  בצבע כחול תוצרת "אברות" או ש"ע APC-GALשחול בשלוש שכבות 
 .תו תקן ישראלי ע"ג הצינור

 לאינסטלציה ביתית.  2201.2ינורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י צ 
 להתקנה חיצונית בלבד )מעל פני הקרקע(. 
  

 " צבוע בצבע פוליאסטר אדום  10סקדיול  2" – 6צינור פלדה מגולבן בקטרים
RAL3000  מיקרון חרושתי  60בעוביAPC-P  תוצרת "אברות" או ש"ע, הצינור
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 מוטבע על הצינור.יהיה נושא תו תקן ישראלי ה
 להתקנה חיצונית בלבד )מעל פני הקרקע(.

 להתקנה לכיבוי אש בלבד.
 

 ס"מ בצבע כחול.  10השלמת ראשים תתבצע בעזרת סרט מתכווץ ברוחב  

 

 מגופים  29..0
", הנושאים תו תקן תוצרת "שגיב 232" – 2בקוטר "מפליז בכבישה  מגופים כדוריים

, כולל ידית מניילון משוריין עם 2211ל תקן ישראלי על המגוף לפי דרישות המלאות ש
  סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.

 שיאושר ע"י המפקח.   תוצרת "דורות" או ש"ע  232" – 2מגופים אלכסוניים בקוטר "

 " או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. הכוכבתוצרת " TRSצר  מגופים מגופי טריז מדגם
 המפקח.  יאושרו ע"יש " או ש"עהכוכבמגופי פרפר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "

עם פתח עליון, ציר מאורך  תוצרת "א.ר.י." או ש"ע  NR-040דגם  -אל חוזרים 
 ומשקולת . 

 . (PN-16) טמ'א 26 עבודה יהיו נושאים ת"י  ועמידים בלחץוהציוד כל המגופים 
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 אביזרים חרושתיים  10..0

  ,עם   10סקדיול  יהיו בעוביאביזרים חרושתיים כגון קשתות, זקיפי ריתוך וכדומה
 . אביזרים לקו הזנת מתזים יהיו ללא בטון פנים ביטון פנים

קשתות יבוצעו אך ורק באמצעות קשתות חרושתיות, במידה ונדרשת קשת בזווית 
לא סטנדרטית יבוצע חיתוך של קשת חרושתית באמצעות דיסק בלבד, לא יאושר 

הציפוי הפנימי, במידה ונפגע חיתוך אחר. בעת החיתוך יש להקפיד על שלמות 
 .1./1.02הציפוי הפנימי, יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף 

  אביזרים לצנרתAPC-GAL  10ומגולבנים סקדיול יהיו חרושתיים וצנרת מגולבנת 
   ".מתוצרת "אברות

 

 הברגות  12..0

מכונת הברגות עם תפס ייעודי למניעת  יבוצעו ע"י APC-GALכל ההברגות לצנרת 
 יפת הצינור. פגיעה בעט

 

 הובלה, פירוק ופיזור הצינורות   11..0
   הובלת הצינורות תבוצע על ידי הקבלן המבצע על פי הוראות ההובלה של יצרן

 הצינורות על מנת להבטיח אי פגיעה בצינורות והגעתן בשלמותם לאתר. 
בערימה   בשעת הורדת הצינורות יש להשתמש אך ורק במנוף ולא לזרוק את הצינורות

בשעת ההורדה במנוף יש לדאוג שהצינור לא יטולטל ויפגע באדמה בקצהו מאחר אחת. 
 בתוכו.   ודבר זה גורם לעיוות הצינור ושבירת ציפוי הבטון

 
למניעת  כל הכלים הבאים במגע עם הצינור לשם הרמתו או הזזתו, יהיו מרופדים

 קריעות. כמו 
 ברצועות רחבות.  ורק כן, אין להשתמש בחבלים, כבלים אנקולים וכו', אלא אך

 פיזור הצינורות ייעשה לאורך התעלה ובצד השני של התעלה שבו נערמה האדמה

 החפורה. 
הצינורות יהיו קרובים עד כמה שאפשר לתעלה לשם מניעת גלגול הצינורות

בשעת הורדתם לתעלה. במקום שיש מעברי דרך ושבילים, ישאיר הקבלן את הללו 
 פתוחים למעבר.  

 

 ינורות ריתוך הצ  /1..0
בנקודת ריתוך לצורך ביצוע  התעלה תורחב ריתוך צנרת פלדה יבוצע בתוך התעלה, 

 ריתוך הצנרת בתוך התעלה. 
מוסמכים  כל הריתוכים ייעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגנת ויבוצעו ע"י רתכים

 בעלי תעודות בעלות תוקף שעמדו במבחן רתכים. 
 

 . המפקחלן משנה ללא אישורו של אסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקב
 כמו כן, לא יעבדו הרתכים בקבלנות אלא בעבודה יומית בלבד. 

 4.0 כל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך נפרדת, האלקטרודות תהיינה בעלות קוטר של

 מ"מ  
 מ"מ ובהתאם להוראות יצרן הצינורות.  21./ -ו

 . אין להשתמש באלקטרודות שניזוקו או באלקטרודות רטובות
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 ציפוי פנים של צנרת פלדה  -תיקון טיח צמנט   12..0

 
 כללי 

בהתאם להמלצות   תיקון ציפוי פנים של טיח בצינורות הפלדה והאביזרים ייעשה
יחסית ולכל ההיקף. כמו   היצרן וכמפורט להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים

 והאביזרים.  כן, למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות
ת לב הקבלן מופנית לכל תכונות של  התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת תשומ
 חום. 

 להלן.  יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט
אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך

 ההתקשות. טיח כזה פסול לשימוש.  
 

 הכנת הטיח 

 
 הרכב התערובת 

 חלקים )בנפח(. 2  -חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך 

 
 מים נקיים.  2:2מלפלסט( תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים  1000שראקריל  

 
 אופן ההכנה 

 
 לערבב את החומרים המוצרים: חול לתערובת אחידה. 

הדרגה את המלפלסט ולהוסיף ב 2:2להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 
למריחה  המדולל לתערובת צמנט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה

 )לא דלילה(. 
 יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה 

 

 מפרטים  15..0
פלסטי  עם ביטון פנים ועטיפת סרט 13/2מפרטים יבוצעו מקטעי צנרת פלדה ע.ד. 

 חיצוני. 
 

 התקנת האביזרים  10..0

 
לנקות את  ההתקנה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד ישלפני 

איזונם לפי פלס   שטחי האטמים. בהרכבת האביזרים בקווים אופקיים יש להקפיד על
אך לא מאולצת. לא  מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת
גרום למאמצים פנימיים תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך שת

 באביזרים או באוגניהם. 
בטון או  הרכבת המגופים תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על הקרקע על תמיכת

 צינור, ולא על צינורות משני קצותיו. 

 אוזני ריתוך  .1..0
יהיה לפי הטבלה  1" – /"מספר אוזני הריתוך וקוטר מוטות ההברגה בצנרת בקטרים 

 הבאה:  

 

קוטר מוט  ורקוטר הצינ
הברגה לפי תקן 

BSTD 

 מס' אוזניים לריתוך

"/ "131 2 

"1 "131 2 
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 מ"מ.  6יהיו בעובי  131אוזניים "
 
 
 

 בדיקות  10..0
יבוצעו בכמות שתקבע ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע"י בדיקות רדיוגרפיות 

המפקח לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית ולפני הכנסת מים לצינור, כמות 
 הריתוכים שבוצעו.  20%ריתוכים לא  תפחת ה

 
 הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. 

 בפאושל כלולמחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך 

 
תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כל כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקת הלחץ  
 שעה ללא שינוי בלחץ.   232אטמ' למשך לפחות  22ית בלחץ פנימי של בדיקה הידראול

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ 
 בבית החרושת 

וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. בדיקת הלחץ 
 תבוצע אך ורק 

 בנוכחות המפקח. 

 
ושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים. כל הלחץ הדרוש י

 הציוד, האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח. 

 
 את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה 

 ת הכנסת הלחץ אטמ' מבלי להיפתח בע 22ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 
 את פרטי העיגון לאישור.  מפקחלקו. יש להגיש ל

 
 המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות 

 בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

 
ל האיטום, על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל ש

החיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות 
 ומשאבות ומד לחץ ליצירת הלחץ ומדידתו. 

 

 שירות שדה  19..0
במהלך העבודה נדרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות מספר פעמים ככל 

 . ושיידרש לפי דרישת המפקח ולפי שיקול דעת
 ם ועלותם תחול על הקבלן. תיאום הביקורי

 בתום כל ביקור, על הקבלן לספק למפקח דוח שירות שדה בכתב. 
בכל מקרה יש לזמן לפחות פעם אחת שירות שדה לבדיקת הצנרת והעטיפות לפני 

 הכיסוי. 

 

 צביעת צנרת פלדה   0/..0
 צנרת פלדה ואביזרי הצנרת ייצבעו כלהלן: 

 
טב במברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות ינוקו היצבע יסוד לאלמנטים לא מגולוונים 

 מיניום סינטטי 
 10בשכבה אחת בעובי  HB-13אבץ  מיקרון כל שכבה או צבע יסוד כרומט 30בעובי 

 מיקרון. 
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 לאחר ניקוי ולפני צביעה יש לקבל אישור המפקח. 
 

כגון מגינול  יצבע תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון צבע יסוד לאלמנטים מגולוונים 
  25בעובי  אפור

 היצרן.  מקרון מתוצרת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה של

 
המפרט וצנרת  צבע עליון יהיה בגוון אדום בכל חלקיצבע עליון לכל אלמנט צנרת  

 גלויה. 
 מיקרון.  201לאחר צבע היסוד הנ"ל ייצבעו במערכת מיקרון כל שכבה. ס"ה 

 

 

 תיקון עטיפה חיצונית לצינור  2/..0
כבות יתבצע בהתאם להוראות היצרן, עם חומרים המאושרים תיקון עטיפת שלוש ש
 לשימוש ע"י היצרן.  

או סרט הדבקה    SHS-340ריעה מתכווצת בתחום י תיקון העטיפה יתבצע ע"י
 מתכווץ בחום

SHT-330   .או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצינורות 
היצרן או לא יבוצעו תיקוני עטיפה עם סרטי הדבקה שאינם מאושרים לשימוש ע"י 

 המפקח. 
 אין למרוח פריימרעל הצינור לפני יישום הסרט או היריעה. 

תיקוני העטיפה יבוצעו על כל האביזרים המותקנים מתחת ומעל לפני הקרקע 3 
 ריצוף.

בתום ההנחה וביצוע העטיפה, תבוצע בדיקת רציפות לעטיפה ע"י שירות שדה של 
 היצרן ויועבר דו"ח למפקח.

 כחות המפקח.הבדיקה תבוצע בנו
 

  "פקסגול"צינורות  1/..0

 או גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 2-220/בקטרים "פקסגול"  ות חיצונייםצינור "
 ש"ע שיאושר ע"י  המפקח. 

הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות ולפי 
  .2201, ת"י 2חלק  2212 תקן ישראלי

 

 נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך   לפני תחילת העבודה 
 פגישת היכרות.   

 

  במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים
 המפקח. י יידרש לכך ע" ובתדירות גבוהה יותר באם

 י שירות שדה.בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע" 

 

  לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות
 שדה ע"י יצרן הצינורות. 

 

  .העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות 
 במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת הסמכה.  

 

 יזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת כל האב
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.  "פקסגול"

 

  .צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים 
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  פסים  2צנרת תת קרקעית תונח עם ריפוד חול וסרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם
 ".מנירוסטה בתוכו כולל כיתוב "זהירות קו מים

 

  כל החיבורים יבוצעו במחברי אלקטרו פיוז'ן בלבד, לא מאושר שימוש באביזרים
 מכניים.

 

 ל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים כ
 במשך כל זמן העבודה. 

 

  .אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הצינורות 
 

  העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למערכת הצינורות. בתום 
 הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן   
 שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם   11הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות  
 יקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.  ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בד 
 לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.    

 

  .אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן 

 

   כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן, אין לבצע
 בנה עם צנרת מיצרנים שונים.  בשום אופן קטעים שונים במ

 

  גם כולל העבודהמחיר  : 
 

 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  2

 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  2
תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי 

 הביצוע.

, תפסניות, הסתעפויות, מופות( ציוד פיוז'ן זווית)ים לסוגיהם כל הספחים והאביזר /
   בלבד.

 שירות שדה של יצרן הצינורות. 1

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  1

 שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. 6
 מ"מ. 21צנרת גלויה ע.ד. 

 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   
פסי נירוסטה "זהירות קו מים"  2עם  התקנת סרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר 1 

 מעל חול הריפוד של הצינור לכל אורך התעלה.

 

 צנרת פי.וי.סי לקווי גרוויטציה מחוץ לתחום המבנה  //..0

 וצנרת "חוליות" או ש"ע  SN-8 P.V.Cצינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת צנרת

ימון תו תקן וסימון חוזק, והנושא ס SI 884בצבע כתום לביוב המיוצר לפי תקן ישראלי 
 הכל בהתאם לסעיף  

 של "המפרט הכללי".  /.000.1/

 
 מ"מ  1.10מ"מ ע.ד.  260צנרת 
 מ"מ  20./מ"מ ע.ד.  220צנרת 
 מ"מ 6.2מ"מ ע.ד.  200צנרת 

 
 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.  3.0 לקווי גרוויטציה תהיה באורך של P. V.Cצנרת 
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 טמי שפה על ידי הקבלן.  הצינורות הנ"ל יסופקו כולל א
בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת 
הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן 

 רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה. 

 
 חפירת תעלות  והנחת הצנרת כוללת:  

חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( של תעלות לפי  פעולת החפירה או3ו
עומקים נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים, הרחבת החפירה 

 לתאי בקרה, דיפון, יישור תחתית התעלה. 

 
מ"מ מתחת לצינור לכל    20פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות, הנחת מצע חול בעובי 

ת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב רוחב התעלה, הנח
 מ"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב התעלה.   20לצינורות ועד 

 
 מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר נקי מאבנים או חומר אורגני. 

 

תאים כל אחת, באמצעות ציוד מ מ"מ 20הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 
בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג 

מ"מ כל אחת,  10קומפקטור המותקן על מחפרון או מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של 
 לכל היותר. 

 מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' קיימים בתוואי החפירה. 
 לאתר מאושר. פינוי עודפי אדמה 

 בדיקה הידראולית )טסט(. 
 
 

 תאי בקרה טרומיים  2/..0

 

 מתקני ביוב  .א
 201.2.2יהיו עגולים מחוליות טרומיות,  עם  מכסים מסוג ב.ב -תאי בקרה לביוב 

 טון(.  21כבד )לעומס   /.201.2טון( ומסוג ב.ב  1בינוני )לעומס 
ל פי המצוין ס"מ מעל פני הקרקע או ע 0/גובה השוחה יותאם כך שתבלוט 

 בתוכניות.  
 

 מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן: 

 

 מכסים     .ב
תקן רשמי( ובעלי תו תקן. ( )/200החדש )ספטמבר  111 המכסים יהיו לפי ת"י
מיציקת ברזל עם מסגרת מרובעת )במקומות מרוצפים(,  המכסים יהיו עשויים 

 כיתוב סוג המערכת )מים 3 ביוב 3 ניקוז(.
 בטיב.  "וולפמן" או ש"ע וא "ביח"ר "אקרשטיין המכסים יהיו: תוצרת

 60מ' ופתח בקוטר  2.21ס"מ לשוחות בעומק עד  05פתחי המכסים יהיו בקוטר 
 מ' או על פי המצוין בתוכניות.  2.21"מ לשוחות  בעומק מעל ס

מכסה פתח השוחה, כולל הפקק, יטופלו לפני מסירת העבודה למזמין, כולל ביצוע 
 נית. צביעת  לקה ביטומ

 , לפי המצוין בתוכנית. D400או  B125המכסה לעומס
מכסים המותקנים במשטחי בטון יהיו עם בטון מונמך לצורך ביצוע השלמת יציקה 

 . )אופציה, לביצוע ע"פ הנחיית  מפקח ( באתר

 

 תקרות     .ג
 ותהיינה בעלות תו תקן. בתקרות תהיה בליטה  111התקרות תתאמנה לדרישות ת"י 

 הרמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה. או מגרעת ל
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 ס"מ 10התקרות תהיינה עשויות מבטון מזוין. הפתח בתקרות יהיה בקוטר 
 מ' או   2.21ס"מ לשוחות בעומק מעל   60מ' ופתח בקוטר  2.21לשוחות בעומק עד 

 על פי המצוין בתוכניות. 
  .ולפמן" או ש"עהתקרות תהיינה מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "ו

 טון, לפי המצוין בתוכנית.  21טון או  1התקרה לעומס 
 התקרה תהיה מדגם שלושה חלקים.

  

 חוליות בטון עגולות      .ד
 חורי  /ובעלות תו תקן. בחוליות יהיו  611החוליות העגולות תהיינה לפי ת"י 

 הרמה לא עוברים אשר יאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה. 
 או ש"ע בטיב.  "וולפמן"מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או  -החוליות תהיינה: 

אשר יותקנו לפי הוראות  "איטופלסט"חיבור בין החוליות יבוצע באמצעות רצועות 
בחיבורים בין החוליות בדופן  היצרן וביצוע תיקוני תערובת מלט, חול ובי.ג'יי. בונד

 ל"טורוסי"הבקרה יאטמו בחומר איטום פנימית וחיצונית של השוחה, קירות שוחת 
 או ש"ע

 האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן.   
 

 מדרגות  .ה

   ASTM-C 478 המדרגות תהיינה: מדרגות רחבות לפי 
ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיינה  21רוחב המדרך של המדרגה יהיה  
 בליטות למניעת החלקה לצדדים. 
 ס"מ. המדרגות תהיינה  1./2פנימה לפחות המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה 

 מתכת. ליבת עשויות מחומר פלסטי פוליפרופילן עם שלד 
מבנה   -ס"מ  //המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות, זו מעל זו, במרווח אנכי של 

 סולם. 

 

 תחתיות עגולות   .ו
או  "וולפמן" התחתיות תהיינה תחתיות טרומיות מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או

 ע בטיב, בעלות סימון השגחה של מכון התקנים. ש"
 דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליתית אחת. 

ורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר ח /בכל תחתית יהיו 
 הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות. 

 לא עוברים. חורי ההרמה יהיו חורים 
מש בחוליה תחתונה עם ציפוי פנימי בפוליאטילן במקרה והקבלן ירצה להשת

 במקום הכנת מתעלים )בנצ'יקים עליו לקבל מראש את אישור המפקח לכך(.  

 

 חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות     .ז
או  חות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב"לשו חיבור בין צנרת

 בטיב. ש"ע ר מחב

 
 חיבור לתא בקרה קיים 

 
יבור לתא בקרה קיים ייעשה בהתאם להחלטת המפקח באתר )אלא אם צוין הח

 אחרת בתוכנית( באחת השיטות המפורטות להלן: 

 

חיבור קו ביוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצת פתח בחוליות הבטון  .2
או בדופן, הבנויה לבנים וסתימתם במקום החיבור, סביב כל היקף הצינור 

פירוק מכסה התא וחוליות הבטון והרכבתם  2:2המתחבר, בטיט צמנט 
 מחדש. 



- 221 - 
 

 

שינוי העיבודים של התעלות בקרקעית התא וחידוש הטיח מבפנים התא. 
חיבור צינור ביוב ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה יעשה באמצעות הספקת 
והתקנת שרוול מיוחד לכניסת שוחות, תוצרת "חוליות" או שווה ערך 

 . המורכב על קצה הצינור המתחבר

 

כנ"ל, אבל במקום לשנות את העיבודים, יתחבר הצינור לתא הבקרה מעל  .2
לגובה התעלה שבתוכו ויונח בפנים התא על מידרג הבטון בכיוון הזרימה עד 
 לקצה העליון של התעלה הקיימת. העבודה כוללת את חיזוק הצינור למדרג. 

 
 התקנת מפל בנפרד 

 הפרש הגובה בין צינור הכניסה  מפל חיצוני או פנימי יותקן בכל מקרה כאשר
 לבין צינור היציאה של תא הבקרה עולה על מחצית הקוטר של התא. 

 אם הפרש הגובה האמור לעיל אינו עולה על מחצית הקוטר של תא הבקרה, תעובד 
 תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא. 

 

ו בעל לתא בקרה טרומי שאינו עם מחברי "איטוביב" ואינ H.D.P.Eחיבור צינור  .ח
 תחתית "מגנופלסט"

 
H.D.P.Eאופן חיבור צינור  בכניסה ויציאה מתא בקרה עם מתעל  

 זרימה מבטון, באחת השיטות להלן:
 

ריתוך מופה חשמלית בקצה הצינור, כך שבעת יציקת המתעל הבטן יעטוף את  .2
 המופה וכל זאת על מנת להבטיח את שליפת הצינור מתא הבקרה.

 

ות והקדחים יבוצעו במקצת עגול במפעל ואופן כאשר בעת ההזמנה של השוח .2
תוצרת "וולפמן"  CS910חיבור  הצינור לשוחה יהיה בעזרת אטם חדירה מסוג 

 או ש"ע.
 

 מפריד שומן 3 בורות איגום 3 בורות רקב מפ.א .ט

 הציוד יהיה מתוצרת "רומולד" או ש"ע מאושר. -

 הציוד יהיה בעל תו תקן ישראלי. -

ות היצרן ובנוכחות שירות שדה של היצרן, בתום התקנת הציוד תבוצע ע"פ הנחי -
 ההתקנה יועבר דו"ח שירות שדה המאושר את ההתקנה.

 

 מפרט צילום וידאו של קווי הביוב  5/..0
 כללי

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט 
הכללי ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך 

קו המונח, לאחר סיום העבודות. ה  
 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך צינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע 
 הנחתה.

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ויש לקוראו ולפרשו 
 באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

רת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה פעולת צילום הצנ
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות 

 של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.
 

 ביצוע העבודה
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לפני ביצוע הצילום על הקבלן הצנרת לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה 
כנדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת  מכל חומרי בניה וחומרים אחרים

הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך 
 )ביובית(, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

 

 עיתוי עבודה

ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  .2
 ל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.לדרישות והשלמת כ

 הצילום ייערך בנוכחות הפיקוח. .2

על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מיומיים לפני  ./
 ביצוע 

 העבודה.

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות קבלן הצנרת, והמפקח. .1
 

 מהלך הביצוע
לוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת ט

בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע 
 הצילום.

 
 הצגת ממצאים

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד 
ימסר על ידי מדיה מגנטית הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום י

 ויכלול ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.
 



- 220 - 
 

 

 רוולים ופתחים למעבר צנרת ש  0/..0
בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י  

 חציבה.  
 אין לראות בתוכנית אינסטלציה כתוכנית שרוולים. 

 
 "ימוגנו עם "מעברי אש" תיקניים  כל מעברי הצנרת )מכל סוג( החוצים "אזורי אש 

 
  מעברי צנרת דרך קירות של מרחבים מוגנים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א ופיקוד

, המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימוש 2201.1ות.י.  העורף
 ע"י הג"א ופיקוד העורף. 

 
 ע ע"י חומרים מעכבי אש שרוולים ממתכת והאטימה תתבצ מעבר דרך קירות יעשה ע"י

 המאושרים לשימוש ונושאי תו תקן ישראלי. 
 
  כל מעברי הצנרת בחלקים קונסטיקבים )אם קיימים( יבוצעו לפי סימון שרוולים

 המופיעים בתוכנית קונסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה.
ורו בכתב, באם קיים הבדל בין התוכניות יש להודיע מראש לקונסטרוקטור ולקבל איש

 כולל הנחיות מדויקות לביצוע
 

 תכולת העבודה  ./..0

 בתחום המבנה )עד לחיבור לשוחה( –קווי ביוב  .א

מ"מ, להולכת שפכים ביתיים חמים  10-260בקוטר  H.D.P.E -נורות ביוב מיצ .2
מ"מ, להולכת  2/-10תוצרת "גיבריט" או ש"ע. צינור פוליפרופילן בקוטר 

ות" או ש"ע. הנחת הצינורות כוללת עדכון שפכים ביתיים חמים, תוצרת "חולי
מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו3או חציבה, חפירת ידיים 
  במקומות הנדרשים. סילוק עודפי אדמה, שטיפת הקווים, בדיקת הידראוליות

 .ריפוד חול ו
 

כל האביזרים והספיחים הדרושים לביצוע התקנה מושלמת של מערכת  .1
רכיים, מסעפים, מופה התפשטות, מופה חשמלית, מצרות, צינורות הצינורות )ב

עם עין ביקורת ברכיים לאסלה עם עין ביקורת, נקודות ביקורת בקוטר הנדרש 
בתקרות אקוסטיות בכל שינוי כיוון, נקודות ביקורת לקולטנים בכל קומה, 
 .(. אטמים, פקקים, אביזרי תליה תיקניים, כולל חבקים ומוטות הברגה וכו'..

 

 ס"מ לרצפה 3 קיר לכל אורכה.  2/-10קיבוע בטון לצנרת  בקוטר  ./
 

כל האביזרים כגון: מאסף רצפה, מחסום רצפה וכו' יהיו תיקניים מתוצרת  .2
כל האביזרים, כגון: מחסום סיפון,  H.D.P.E .1 -"גיבריט" או ש"ע עשויים מ

  יהיו תיקניים מתוצרת "חוליות" או ש"ע עשויים מפ.פ. לבן.    
 

כל המכסים לק.ב. ומ.ר. יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת, תוצרת "מ.פ.ה" או  .5
ש"ע מאושר, כלול במחירי היחידה של ק.ב. 3 ק.ב.נ ומ.ר, המכסה יהיה צבוע 

 בגוון הריצוף. 
 

 בתחום המבנה –קווי מים  .ב

, או 21מ"מ תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק", דרג  2-220/צנרת פקסגול בקטרים  .2
 ש"ע מאושר.

צנרת "מולטיגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק", בצבעים שונים למים חמים  .1
 או ש"ע מאושר.                         21וקרים, דרג 

 מ"מ עם שרוולי השחלה שרשוריים.                            26-21צינור "פקסגול" בקטרים  ./
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ת" או ש"ע, תוצרת "אברו 10מגולבן סקדיול  1"-31/צינור פלדה בקוטר " .2
צינורות פלדה המשמשים לכיבוי אש יהיו צבועים בצבע אדום חרושתי. חיבור 

 מאושרים למי שתיה.  QUICK-UPצנרת במחברי 

נחת צינורות כוללת: חפירה ו3או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים, ה .5
שטיפת הקווים, בדיקה הידראולית )טסט(, הנחת הצנרת בתקרות אקוסטיות, 

יסופק בגלילים או במוטות, קיבוע הצנרת לתקרה עם מוטות הברגה כל  הצינור
 מ' ותפס אגס תיקני.  1.0

      התקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים בע.ד. לפי המפרט.            .0

  בידוד כנגד רעשים.         ..

                  ל האביזרים מצנרת יהיו בעלי תוקן3 ישראלי.                                   כ .0

כל חומר העזר האביזרים , הספיחים הנדרשים לביצוע מושלם, אביזרים  .9

למי שתיה תוצרת "מודגל" או ש"ע  QUICK-UPלצנרת פלדה מגולבנים מדגם 
מאושר, אביזרים צנרת "פקסגול" יהיו מדגם מחברי פיוז'ן תוצרת "פלסאון" 

  .או ש"ע המאושר ע"י היצרן
 

 חום המבנהבת –כלים סניטריים  .ג

סוללות מתחת לטיח, ערכת השלמה, צלחת וידית לברז,  כלים סניטריים יכללו .2
סיפונים, תיקנים תוצרת "חוליות" או ש"ע,  , מערכות תליה עם צינור גמיש

תמיכות וספחים, התחברות לנקודת קליטת דלוחין 3 צוואים, חיבור להזנת 
 ר מדיח.מים. סיפון לכיור מטבח ויהיה דגם עם אפשרות לחיבו

 כל הכלים הסניטריים יהיו מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע מאושר.             .1

כל הברזים 3 מזרמים יהיו אלקטרוניים ללא מגע מתוצרת "י. שטרן הנדסה"  ./
 או ש"ע מאושר.                                                   

 מאושר.                                                   ברזים מכניים יהיו מתוצרת "חמת" או ש"ע  .2

 יחידה של שלט עבור אב הבית. 2 הקבלן יספק .5
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 מתקני חשמל-01פרק  .61.2.2.2

 

 היקף העבודה 00.02
במסגרת פרויקט זה על הקבלן לבצע מתקן חשמל , תקשורת ומערכות שונות, מושלם באולם 

 ספורט חדש. 
 להלן:כמפורט ביו היתר היקף העבודה יהיה 

 .וכוח בכל המבנהביצוע מתקן מאור  
 ביצוע מערכת גילוי וכיבוי אש. 
 המבנה וחיבור למערכותעבודות חפירה וביצוע תשתיות תת קרקעיות עבור הזנת  
 חשמל.אספקה והתקנת לוחות ייצור  
 ביצוע מערכת כרזת חירום ומוזיקה רקע. 
 .הוכו' של המבבדיקה, הפעלה והרצת כל מערכות החשמל, התקשורת גילוי אש  
 הדרכת צוותי האחזקה והתפעול של המזמין. 
 הספקת תוכניות איזכור, ספרי הפעלה ויתר התיעוד הנדרש. 

 
 כללים ותקנים מחייבים 00.01

 ,2111 מתאים ובתוקף, בהתאם לחוק החשמל ןרישיועבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ה
ובהתאם רלוונטים ההתקנות בתוקף, התקן הישראלי, המפרטים הטכניים הבין משרדיים 

 .מפקח,)טלוויזיה בלוויין( YES חב' , טלוויזיה בכבליםלדרישות חברת החשמל, בזק, חב' 
 העבודה תבוצע בהתאם לתקנים וההנחיות הטכניות בהוצאה האחרונה וכדלקמן:

 של המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה של משהב"ט. 01פרק  
 .201תקן ישראלי  
 .2111חוק החשמל  
 שות חברת חשמל.דרי 
 דרישות חברת "בזק". 

 .VDEתקן  
 מפרט זה והתוכניות 

 
 לוחות חשמל מתח נמוך /00.0

 2חלק  2121לוחות החשמל הציבוריים יוצרו ויתאימו לכל דרישות תקן ישראלי ת"י 
 בגרסתו העדכנית ביותר.

לוחות החשמל שיסופקו ויותקנו בפרויקט זה יהיו לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס 
 יפוס חלקיות.ובדיקת ט

הקבלן יגיש כל המסמכים הנדרשים כדי להוכיח שיצרן הלוחות מוסמך ליצר לוחות 
, לרבות בדיקות טיפוס  2חלק  2121ת"י  –חשמל העומדים בכל דרישות תקן ישראלי 

(TYPE TEST ) 
 (PARTIAL TYPE TESTובדיקות טיפוס חלקיות )

 
 כללי 2./00.0

 לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם:
 וולט. 2000חות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד לו 
 קופסאות חלוקה לכוח. 

 
 תנאי אקלים 1./00.0

 תנאי האקלים ודרגות האטימות:
 10%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  11טמפרטורה מקסימלית:  
 200%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  1-טמפרטורה מינימלית:  
אימו לתנאי הסביבה בה דרגות ההגנה בפני אבק, רטיבות, גזים וכדומה ית 

 יוצב לוח.
 

 יצרן הלוחות /./00.0
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הלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות 
ידו לאבטחת -חשמל הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי ואשר הוסמכו על

של מכון   2חלק  2121ת"י והסמכה לפי  1002איכות בהתאם לתקן הישראלי 
 התקנים.

הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין,  על
 בכתב, לגבי יצרן הלוחות וזאת בטרם תחילת יצור הלוחות.

 
 ציוד להתקנה בלוחות 2./00.0

כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד 
 מהתקנות והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

 הישראלי חוק החשמל 
 התקן הישראלי 
 (IEC) International Electrotechnical Commission 

Recommendations 
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

בכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות, כדוגמת מא"זים,  
מאמ"תים, שנאי זרם, ממסרים שונים וכדומה, מתוצרת זהה, על מנת לאפשר 

 ידות והוצאות תחזוקה נמוכות.אח
 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית 5./00.0
 .IEC 111כל המאמת"ים יתאימו לתקן  
ק"א  21)כולל( אמפר יהיו קבועים ולזרם קצר של  2000מאמת"ים של עד  

 לפחות.
)כולל( אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר. מפסקים אלו יהיו  2210מאמת"ים של  

 ק"א לפחות. 10של  לזרם קצר
מגנטיות -מאמ"תים להגנת מעגלים סופיים יהיו בעלי יחידות הגנה תרמו 

 ויחידה מתכוננת לזרם קצר.
מאמ"תים להזנת לוחות משנה יהיו בעלי יחידות הגנה ספרתי בה ניתן יהיה  

לכוון: סף הגנה בפני עומס יתר, זרם קצר להפעלה וזמן השהיה להפעלת זרם 
 הקצר.

 
 מגענים 0./00.0

הפעלות לפחות  2,000,000, כלומר ל AC3ענים יתאימו לתנאי עבודה של המג
 שנים. 21ולאורך חיים של 

 
 מבנה הלוחות ../00.0

 מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקנה, בהתאם לנדרש:
 להתקנה על גבי יסודות מוכנים באמצעות מסגרות מוכנות, תמיכות וכדומה. 
 ים או על גבי מסגרות מוכנות.להתקנה על קירות של מבנים, עמוד 
 .ס"מ לפחות 20הלוח יבנה לעמידה חופשית על הרצפה עם סוקל הגבהה של  
לפחות עבור ציוד נוסף שיותקן  21%הלוח יכלול מקום שמור חופשי בשיעור  

 בעתיד
הכל בהתאם לדרישות ת"י הלוחות מפח להתקנה בתוך מבנים יבנו מפח פלדה  

 .IP54ולוון ולדרגת האטימות של לפחות הכל צבוע או מג .,2חלק  2121
מ"מ לפחות,  /לוחות מפח להתקנה חיצונית יבנו כנ"ל, אבל מפח פלדה בעובי  

 .IP65דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות 
מבני הלוחות יאפשרו גישה נוחה ובטוחה, תפעול נח ואפשרות טיפול באלמנט  

 ו לפרק אלמנטים אחרים.מסוים מבלי שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח א
כל הלוחות ייבנו בבתי מלאכה הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי  

 .1002ואשר הוסמכו על ידו להבטחת איכות בהתאם לתקן ישראלי 
כאשר דרושים לוחות קטנים יחסית ניתן להשתמש בלוחות מודולריים  

 מפוליאסטר משוריין כפוף לאישורו של המזמין.
 ס"מ. 220עדו לעמידה על הרצפה יהיה גובה הלוחות שנו 
 ס"מ. 10 -עומק הלוחות בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ 
 ס"מ. 60 -רוחב כל תא בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ 
 ס"מ. 10רוחב כל דלת לא יעלה על  
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דלת כל לוח תחובר למסגרת הלוח באמצעות שלשה צירים חזקים וסידור  
מעלות, ובכל מקרה בזוית  -220מ שימנע את פתיחתה של הדלת בזוית גדולה

 קטנה מזווית הפתיחה העלולה לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח.
 26כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של  

 ממ"ר לפחות.
וסידור נעילה עם  סגירת כל דלת תתבצע ע"י סגרי פרפר בשתי נקודות לפחות 

  .מנעול צילינדר.
 ו הגלוון של הלוחות תתבצע בהתאם למפורט בהמשך.הצביעה א 
 כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסננים הניתנים לניקוי והחלפה. 
 כל הלוחות )מיבנה הלוח( יהיו עם דלתות וסידור נעילה עם מנעול צילינדר. 

 
 אוורור מאולץ 0./00.0

(, לוחות בהם יותקן ציוד הפולט חום רב כדוגמת קבלים, ממירים )משני הירות
תנעים רכים ודומיהם, יבנו עם פתחים הכוללים מסננים ובמידת הצורך גם מ

 מאווררים.
 

 גילוי וכיבוי אש בלוחות 9./00.0
 לוחות עם אמפר יצוידו במערכת לגילוי אש. /6לוחות עם מפסק זרם ראשי מעל 

אמפר יצוידו בנוסף גם במערכת לכיבוי אש אוטומטית  200מפסק זרם ראשי מעל 
 המאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש.נרטי, יע"י גז א

כל מערכת תכלול גלאי אש, אמצעי להתרעה מקומית ויציאה למערכת הבקרה 
 במקרה של שריפה באחד התאים יוצף הלוח כולו ע"י הגז הנ"ל. המרכזית.

 
 הרכבת ציוד בלוח 20./00.0

 כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי. 
 ציוד לפחות. 0%/ת יכללו הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של הלוחו

 כל לוח הכולל יותר מתא אחד יהיה בנוי בצורת תאים נפרדים. 
כל האבזרים, כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק  

חיווט של אבזר אחר. כל מאמ"ת יחובר בנפרד באמצעות מוליך מתאים לפסי 
 למא"ז.הצבירה או 

מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של  
 תחום כוונון ממסרי ההגנה התרמיים של המאמ"ת.

במקום שנדרש שהלוח יבנה עם דלתות כפולות, הציוד שאותו יש להרכיב על  
 הדלת יורכב על הדלת הפנימית.

להרכיב באופן כזה מכשירים או חלקי מכשירים להפעלה ידנית או לקריאה יש  
 מטר. 2.60שיתאים לאדם שגובהו 

בלוחות המותקנים על גבי הרצפה, פסי צבירה, פסי הארקה ומהדקים לכבלים  
 ס"מ מעל למפלס הרצפה. 10צריכים להימצא לפחות 

כל חיבור ממקור חשמל חיצוני צריך להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים  
ר יש לסמן בשלט סנדביץ' לבן על ומכוסה במכסה שקוף. כל חיבור של מתח ז

רקע אדום: "זהירות! מתח זר". שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם 
 אם יוחלף הציוד או המכסה שעליו.

 PVCכל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי  
 וולט. 2000ממ"ר, מתאימים למתח של  -2.1בחתך לא קטן מ

טרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר חיבור מכשירים אלק 
 ובאמצעות סופיות כבל מתאימות.

חווט הציד המורכב על גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה ויושחל בצינור פלסטי  
 שרשורי גמיש.

 חווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות. 
למניעת נגיעה FINGER PROOF כל הציוד שיורכב בלוחות יהיה מסוג  

 מקרית בחלקים חיים.
כל המקומות החשופים למתח, כגון פסי צבירה, יכוסו ע"י כיסויים שקופים  

 מתפרקים.
בתחתית כל לוח יש להתקין פרופיל מחורץ, לכל אורך הלוח, לחיבור הכבלים  

 היוצאים והנכנסים.
 

 פסי צבירה 22./00.0
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פסי הצבירה, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת, ובמקומות בהם  
רה קורוזיבית, יצופו פסי הצבירה בכסף, אבץ, בדיל, צבע, או יבודדו ע"י האווי

שרוולי בידוד מתאימים. פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פזה לפזה על 
מנת לאפשר גישה נוחה לחיבורים. אם פסי הצבירה ישמשו לחיבור צרכנים 

רגת. חתך קבועים, ללא צורך בהוספת צרכנים בעתיד, אין צורך בהתקנה מדו
פסי הצבירה יהיה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה 

 וזרם הקצר.
 חתך פסי האפס בכל לוח יהיה כחתך פסי הצבירה. 
פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח. חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך  

הפזה. פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח, בחלקו התחתון, על מנת 
 ר גישה נוחה לטיפול.לאפש

 
 מהדקים 21./00.0

ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל  1/לכבלים בחתך של עד  
מהדק בנפרד ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח 
גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג. כל המהדקים יצוידו 

 בתוויות סימון פלסטיות  מתאימות.
 דקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות.כל המה 
או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח )פרט \כל מהדקי הכניסה ו 

 למקרים שיאושרו ע"י המזמין(.
ס"מ. אם יש להתקין יותר  10הגובה המינימלי ממפלס הרצפה למהדקים הוא  

 משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי
 לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.

ממ"ר ויותר יחד לנקודת חיבור אחת  10מוליכים בעלי חתך של  2לשם חיבור  
או יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת  /יש להשתמש בלשות נחושת. עבור 

יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו למפסק. הכבלים יחוברו אל המפסקים, 
כבל, מותאמים לסוג המוליכים נחושת הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי 

 או אלומיניום.
מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון  

 מעצורים, מגשרים, סופיות, סימניות, שלטים מודפסים וכדומה.
יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי  

 - 1 -כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל ציוד בעל פונקציות מוגדרות,
 מ"א, וכדומה. 20

צבעי המהדקים והמוליכים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם  
 כמפורט מעלה.

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 0%/יש להשאיר בכל לוח  
  

 שילוט וסימון /2./00.0
יץ' כל שדה של כל לוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט סנדב 

באותיות לבנות על רקע שחור. סימון השדה יהיה גדול יותר ונבדל מיתר 
הסימונים שיופיעו על גבי הלוח. סימון כל שדה של כל לוח יכלול את 

 הפונקציה של אותו שדה. 
כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו  

כל הציוד שיורכב בלוח יסומן למבנה הדלת ע"י הדבקה וסמרור מתאים. 
בסימון בר קיימה. כל האבזרים הנשלפים יסומנו פעמיים: סימון על גבי 

 הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף.
סימון כל המוליכים המתחברים לציוד או למהדקים יבוצע ע"י סימונים  

פלסטיים מודפסים מולבשים על גבי המוליכים. סימון המוליכים יהיה זהה 
 ונם בתוכניות.לסימ

שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור מן המזמין  
 לרשימת תוכן השלטים, גודלם וצבעם.

אשר יכיל את הסימון הרלוונטי של הקו  Mimic Diagram -כל לוח יסומן ב 
 היחיד על כל תא.

 
 בדיקת לוח בבית המלאכה 22./00.0

פשית למקום ייצור הלוח במשך כל יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חו 
 שלבי יצורו.
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לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח.  
 הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. 
 בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים 
 לסטנדרטים המקובלים ובמיוחד לתקן. 
 בהתאם לתקן. בצוע בדיקות 
 ויזואלית ובהתאם לתקן. -בדיקת צביעה  
 הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל. 

 
 בדיקת הלוח באתר 25./00.0

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו. 
 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה. 

 
 תיעוד 20./00.0

 הקבלן ימסור את התיעוד הבא: 
 פורטים של הלוח הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה.שרטוטים מ 
 שרטוט בקו יחיד של הלוח. 
 תכנית חיווט. 
 חתכים אופייניים של מבנה הלוח. 
 מראה פני הדלתות. 
 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו. 
 רשימת חלקים מכניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים. 
 קטלוגים של יצרני הציוד. 
 פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה. 
 הוראות אחזקה והפעלה 
תוכנית המבנה, חתכים, תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו על גבי דיסקט,  

 .AutoCad-כשהם משורטטים ב
 

 כבלים 00.02
 כללי 00.02.2

כל כבלי האספקה, הפיקוד, הבקרה, המכשור, התקשורת וכו' יושחלו בתוך  
 ובתוך שוחות בקרה.מובילים שיונחו בתוך תעלות חפורות 

מערך המובילים והשוחות עבור כבלי תקשורת, גילוי וכיבוי אש, סיבים  
 אופטיים וכו' יהיה נפרד ממערך המובילים והשוחות עבור יתר הכבלים.

הנחה ישירה של הכבלים באדמה בתעלות חפורות תעשה רק במקרים  
 מיוחדים ובאישור המזמין.

שים, כבלים אחרים, צנרת מים, גז בכל המקומות בהם חוצים הכבלים כבי 
מטר משני צידי הכביש  2וכדומה, הם יונחו בתוך מובילים אשר יבלטו לפחות 

 או האינסטלציה האחרת.
במקומות בהם עוברים כבלים תקרות, קירות, מחיצות או רצפות יש להגן  

 עליהם ע"י מובילים אטומים ע"י תווך עמיד באש ובמים.
 .YX2Nוולט יהיו מטיפוס  2000ד כל כבלי ההזנה למתח של ע 
 כל כבלי הפיקוד והמכשור יהיו מסוככים. 

 
 סימון הכבלים 00.02.1

גידי כל כבלי הפיקוד יסומנו ע"י סימונים פלסטיים מודפסים שיושחלו על גידי כל 
מטר בין  10כל כבל יסומן בשני קצותיו, וכן לכל אורכו, ובמרחק שאינו על  כבל.

רות, ובכל מפנה, פרט למקומות בהם הכבל מונח הסימונים וכן בכל מעבר דרך קי
ישירות באדמה. סימון הכבלים יהיה ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם יוטבעו מספרי 
 הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י אזיקונים.

 סימון:  
 לזרם חילופין:

 לפי דו ויסומןלייעו המתאים מיוחד בצבע יהיה בלוח מוליך כל של הבידוד

 לזיהוי ונוחים קיימא בני יהיו והסימון הצבע ;הצורך
 :להלן כמפורט יהיה צבע הבידוד
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 טבעת או שרוול כגון ,סימון ייווסף מופעיים–תלת במעגלים ;חום - מופע -א
 ;מסוים למופע כל מוליך של שייכותו את המציינים ,סימון

 ;כחול - (N ) אפס -ב
 בכל ירוק/צהוב בצבע ,כיוצא בזה או ולשרו באמצעות סימון עם כחול PEN  -ג

 ;קצה
 ;ירוק/צהוב הצבעים של שילוב - ( PE ) הארקה -ד
 פס לבין ,הזינה למבנה קו שבכניסת PEN מוליך בין המחבר מוליך ( -ה

 באמצעות סימון עם כחול יהיה בצבע ,המבנה של השוואת הפוטנציאלים
 ;המוליך של קצה בכל ירוק/צהוב בזה בצבע כיוצא או שרוול

 ויסומנו שחור יהיו בצבע ,בצרור המשמשים PEN –ו (N ) אפס ,מופע מוליכי -ו
 ;לייעודם בהתאם

 ישר לזרם 
 ;ירוק/צהוב של ירוק ושילוב ,צהוב למעט ,כלשהו צבע - הקטבים מוליכי -א
 ;ירוק/צהוב הצבעים של שילוב - ( PE ) הארקה מוליך -ב
 המול בידוד של הזיהוי צבעי יהיו ,הלוח הוחלף -ג
 

 ליםכפוף כב /.00.02
 רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן.

 
 אורך הכבלים 00.02.2

אורך הכבלים יכלול קטעי כבלים נוספים הדרושים לשם הנחה רפויה של הכבלים 
 וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם חיבור נוח לציוד.

 
 חיבור הכבלים 00.02.5

ל תקניים, שרוולים מתכווצים על חיבור הכבל בשני קצוותיו יעשה בעזרת נעלי כב
 הגידים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים.

ממ"ר יש להתקין כפפות מתכווצות על קצה  26עבור כבלים שחתך מוליכיו מעל 
 המעטה החיצוני של הכבל ועל הגידים החשופים.

 
 מופות 00.02.0

 מטר. -100הכבלים יהיו רצופים, שלמים וללא מופות בכל קטע שאורכו קטן מ
 פות יש לבצע לפי הוראות היצרן ועל ידי פועלים מאומנים.את המו

 מיקומן של המופות יצוין בתכניות "לפי ביצוע".
 
 
 
 
 

 סולמות ומגשי כבלים 00.05
 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים 00.05.2

מערכות של מגשי כבלים ומערכות של סולמות לנשיאת כבלים, יתאימו לת"י  
621/1 

במקומות מוגנים מפני זיהום כבד  סולמות כבלים יותקנו באולמות סגורים או 
או מקרני השמש. הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים 

 ס"מ.  0/ -זה לזה, ובעלי מרחקים אופקיים בין השלבים לא גדולים מ
ס"מ לפני  -0.2מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח. עובי הפחים לא יקטן מ 

ס"מ. כל המגשים יותקנו  -6ים לא קטן מציפויו באבץ, וגובה הקירות האנכי
 ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית אף היא מגולוונת.

מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה  
 ס"מ. 0/במרחקים מזעריים של 

יש להתקין מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני  
 השמש.

להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל מגשי הכבלים צריכים  
 האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש.

כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה לאורך  
 כל המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים.



- 221 - 
 

 

מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצדם האחד של  
 מנת לאפשר את הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.המגשים על 

כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם  
 החומרים מהם בנויים המגשים ויהיו בעלי עובי וגמר זהים.

מטר זה  2התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על  
 מזה.

, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות כל סולמות הכבלים 
והמגשים, וכל מרכיבי המתכת האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם. כל 
הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום או  

או תמיכה לכבלים \באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה ו
או לחות גבוהה \מים תנאי סביבה קורוזיביים  ושיותקנו באזורים בהם קיי

 חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת, מיוחדת לסביבה הקורוזיבית.
 

 סולמות ומגשי כבלים מחומרים אחרים 00.05.1
חלד -בסביבה קורוזיבית במיוחד יש להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת אל 

 או מפיברגלס.
התקין ולהאריק באופן חלד יש ל-את הסולמות ומגשי הכבלים מפלדת אל 

 שתואר בתת הפרק קודם.
 

 הנחת כבלים על סולמות כבלים /.00.05
 הכבלים שיונחו על גבי סולמות כבלים יקושרו אליהם ע"י אזיקונים. 
כבלים יחד. קשירת  2ממ"ר ופחות מותר לקשור  1כבלים שחתך מוליכיו  

ס"מ בין נקודות הקשירה. אם  10הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד 
הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את הנחת השכבה 
הראשונה וקשירתה לסולם לפני הנחת השכבה השניה. קשירת השכבה 

 החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות. 
 

 מובילים )צינורות(, שוחות בקרה, תעלות למובילים והנחת המובילים 00.00
 חפירה 00.00.2

ס"מ לפחות מפני הקרקע  210ו יחצוב תעלות בעומק הקבלן יחפור ו3א 
 ס"מ. 60 -הסופיים. רוחב קרקעית התעלה לא יהיה קטן מ

בגמר החפירה ו3או החציבה ינקה הקבלן את התעלה מאבנים וירפד את  
 ס"מ לפחות. 20התעלה בחול ים מנופה בשכבה של 

 
 

 הנחה 00.00.1
ס"מ,  20 -לא קטן מלפני הנחת המובילים בתעלה יש להניח רפידת חול, בעובי  

 על פני כל תחתית התעלה.
 בגמר ריפוד התעלה ייגש הקבלן לביצוע הנחת המובילים. 
 1המובילים יונחו בשכבות, כאשר המרחק בין המובילים באותה השכבה יהיה  

 ס"מ לפחות.
 בכל שיכבה יונחו המובילים בקווים ישרים ומקבילים זה לזה. 
אשונה תונח על גבי שלש תמוכות לכל שכבת מובילים שניה על גבי השכבה הר 

מוביל. המובילים יונחו כך שלא יהיו קרובים מדי זה לזה. בין שכבת מובילים 
ס"מ לפחות. החול  1אחת לזו שמעליה, תפריד שכבת ריפוד חול ים מנופה של 

צריך למלא את כל החללים שבין המובילים, בין שכבות המובילים ובין 
 המובילים לדופן התעלה.

 
 יסוי המובילים ומילוי חוזרכ /.00.00

ס"מ לפחות מעל  20הקבלן יספק ויכסה את המובילים בחול מנופה בשכבה של  
 לנקודה העליונה של הצינור הגבוה ביותר.

ס"מ, בצבע אדום או  20הקבלן יניח על החול, בתוך התעלה, סרט סימון ברוחב  
בלי צהוב. הסרט לכבלי החשמל ישא את סמל הברק ואת המשפט זהירות כ

 חשמל.
בגמר כיסוי המובילים בחול תמולא התעלה בעפר שנחפר מתוך התעלה או  

ממקום אחר, תוך הרטבה והידוק ע"י כלים מכניים עד למפלס עבודות העפר 
 בשטח המתקן. עפר המילוי יהיה נקי מאבנים ומרגבי עפר. 
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 עודפי העפר והפסולת יסולקו ע"י הקבלן. 
 

 ניקוי המובילים 00.00.2
המובילים, חיבורם אל תאי הביקורת וכיסויים, יש לבצע בהם לאחר גמר הנחת 

ניקוי ראשוני ע"י העברת  מברשת ניקוי מברזל בכל מוביל על מנת לנקות אותם 
משאריות חול ועפר. על פעולה זו יש לחזור עד אשר המובילים יהיו נקיים לחלוטין 

 משאריות לכלוך כלשהם.
כל הצינורות מנדרול תיקני לשם ביצוע בגמר פעולת הניקוי הראשוני יש להעביר ב

 הניקוי הסופי.
 

 חבלי משיכה ואטימת המובילים 00.00.5
בתום ניקוי המובילים יש להשחיל בכל אחד מהם חבל משיכה מניילון, או 
פוליפרופילן, בחתך מתאים. לאחר השחלת החבלים יש להתקין על פי כל מוביל 

לים בשעת ההשחלה לתוך התקן מיוחד מגומי או פלסטיק לשם מניעת נזק מן הכב
המובילים. בגמר פעולה זו יש לאטום כל מוביל באטם שנועד לכך. כל אטם יכלול 

 לולאה לקשירת  החבל המושחל.
 

 השחלת כבלים לתוך מובילים 00.00.0
החיבור בין חבל המשיכה לכבל צריך להתבצע כך שהמעטה החיצוני של הכבל  

 רירה תקני.לא יפגע בשעת המשיכה, לשם כך יש להשתמש בשרוול ג
מותר להשתמש בחומרי סיכה על מנת להקטין את החיכוך בעת ההשחלה של  

הכבלים. חומרי סיכה אלו צריכים להיות בעלי תכונות שלא יגרמו נזק למעטה 
החיצוני של הכבל וכן ימנעו את הדבקות הכבל לדופן המוביל או לכבל אחר 

 המושחל בו.
 זק למעטה החיצוני שלהם.אין למשוך כבלים בכוחות העלולים לגרום נ 
 בזמן ההשחלה יש להקפיד שהכבל לא יפותל ושלא יפגע המעטה החיצוני שלו. 
מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור  

 על גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם.
שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמוכות  

שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל מתאימות 
 אורך שנקבע מראש, תוך כדי סיבוב התוף.

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה  
כמספר שוחות הביקורת ועוד שני פועלים לפחות בכל קצה של הכבל. התיאום 

מצעות טלפונים או מכשירי קשר בין הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה בא
 מתאימים.

 השחלת הכבל תתבצע בעזרת גלילי הנחיה תקניים אשר יותקנו בכל השוחות. 
כמו כן, בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחיה על מנת למנוע  

 את גרירת הכבל על האדמה.
 בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח 

 לציוד.
אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק  

 למעטה החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.
 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך המוביל. 

 
 בדיקת בידוד ורציפות הכבל ..00.00

וולט וכבלי פיקוד ע"י  100ע"י "מגר" של וולט ייבדקו  2000כבלים למתח של 
 וולט. 200"מגר" של 

 
 מובילים לכבלי חשמל 00.00.0

, מסוג קשיח וכבה מאליו או מפוליאטילן PVC -המובילים לכבלי החשמל יהיו מ
 ויעמדו בכל דרישות התקן הישראלי. 

 מובילים מפוליאטילן יהיו במידות המפורטות להלן: 
 מ"מ. 1./2דופן  מ"מ, עובי 221קוטר חיצוני  - 1" 
 מ"מ. 1.1מ"מ, עובי דופן  260קוטר חיצוני  - 6" 
 מ"מ. 6.6מ"מ, עובי דופן  220קוטר חיצוני  - 1" 
 יהיו במידות המפורטות להלן: PVC -מובילים מ 
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 מ"מ. 20.1מ"מ, עובי דופן  221קוטר חיצוני  - 1" 
 מ"מ. 1.1מ"מ, עובי דופן  260קוטר חיצוני  - 6" 
 מ"מ. /.1מ"מ, עובי דופן  200קוטר חיצוני  - 1" 

 
 שוחות בקרה 00.00.9

 מזוין, יצוק במפעל. -0/שוחות הבקרה הטרומיות צריכות להיות תאי בטון ב 
ס"מ לפחות. עובי דופן הרצפה והתקרה  22עובי הדופן של כל תא צריך להיות  

 ס"מ לפחות. 20צריכים להיות של 
רשת הזיון של התא , מרותך ל22ריצפת כל תא צריכה לכלול ברזל עגול בקוטר  

כשקצהו גלוי בתוך  1031כולו. אל הברזל הזה יש לרתך קוץ הארקה מגולוון 
 התא.

טון, לשם משיכת  2.1 -ברצפת התא, במרכז המכסה, יש להתקין עוגן מגולוון ל 
 כבלים.

, לניקוז ולכלול תא ניקוז 2%רצפת כל תא צריכה להיות בעלת שיפוע של  
 "מ. תא הניקוז צריך להיות אטום בתחתיתו.ס 10ס"מ ובעומק של  0/בקוטר 

תמיכות הכבלים בכל תא תבוצע על ידי מסילות מגולוונות שיותקנו לאורך  
ס"מ זה מזה, בהיקף התא כולו. חיזוק המסילות  10הקירות במרחק של 

 .232לקירות יתבצע ע"י ברגי פיליפס "
ינועו כלי רכב טון במקומות בהם לא  1טון )או  21 -כל תא יכלול מכסה כבד ל 

 כבדים( עם שלט "חשמל".
ס"מ לפחות. מעל  21התקנת התא תכלול שכבת מצע מהודק מסוג א' בעובי של  

 ס"מ לפחות. 1למצע תונח שכבת בטון רזה בעובי של 
  

 סימון תוואי הכבלים 00.00.20
מטר בתוך האתר ובכל נקודת מפנה, ע"י  20תוואי תעלות הכבלים יסומן כל 

ס"מ. כל שלט סימון יותקן על גבי צינור מגולוון של  20310שלטים. מידות כל שלט 
 , מעוגן בבסיס בטון.1"

 
 מתקני תאורה  .00.0

 כללי 2..00.0
 מתקן התאורה צריך להתאים לדרישות התהליך, התפעול והתחזוקה של המתקן.
כל מה שייקבע ביחס לעמודי תאורה מתייחס, בהתאמה, לבניינים או מבנים 

 .אחרים שעליהם יותקנו מתקני התאורה
 מערכת התאורה תופעל ע"י מפסקים, בנוסף למאמ"תים.

 כל מערכות תאורת החוץ יכילו גופים לתאורת הצפה עמידים במזג האוויר.
לפחות( עשוים חומרים  10%כל גופי התאורה יהיו בעלי נצילות גבוה )מעל 

 ידי יצרנים מוכרים ובעלי ניסיון.-באיכות גבוה ועל
 דיקה מכון התקנים.כל גוף תאוה יהיה בעל תעודת ב

 
 כבלי אספקה, הארקות 1..00.0

כבלי אספקה לעמודי התאורה יושחלו מעמוד לעמוד, בתוך צינור מאתים,  
והחיבורים לעמודים יבוצעו בקופסאות הסתעפות או על גבי מגשי הציוד בכל 
עמוד, מאחורי דלת או מכסה. כבלי האספקה יהיו של ארבעה גידים לשם 

 משה גידים לשלוש פזות, אפס והארקה.אספקת שלוש פזות ואפס, או ח
החתך המינימלי של מוליכי האספקה צריך להבטיח מפל מתח מקסימלי של  

מן המתח הנומינלי בכל נקודה של המערכת. בכל מקרה, החתך  2.1%
 ממ"ר. 2.1המינימלי של מוליכי האספקה יהיה 

ו מגש יונח כבל חד גידי יחד עם כבל האספקה ויחובר לכל קופסת הסתעפות א 
על מנת להבטיח רציפות הארקה במערכת התאורה, גם בשעה שכבלי האספקה 
מנותקים. במקרה של עמודי תאורה גבוהים יש להתקין אלקטרודת הארקה 

 ליד העמוד שאליה יש להאריק את העמוד.
 

 אבזרי עזר /..00.0
 כל קופסת הסתעפות תכיל מאמ"ת מתאים.

ת מותקנים בקופסת אבזרי העזר של גופי התאורה יכולים אף הם להיו
 ההסתעפות או על גבי המגש שבעמוד התאורה. 
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 שונות 2..00.0
 שעות פעולה. 2000יש להתייחס רמת הארת הנורות לאחר 

גופי התאורה צריכים להתאים למקומות ולסביבה בהם יותקנו. יש להקדיש 
 תשומת לב מיוחדת להגנת גופי התאורה נגד חלודה וסכנות של גזים.

כנת התפוצצות יש להתקין ציוד הארה מתאים לסיווג באזורים שבהם יש ס
 האזור.

כל גופי התאורה לתאורת חירום צריכים להיות מצוידים במצברים נטענים אשר 
דקות לפחות. גופי תאורת החירום  220יספקו חשמל להפעלת הנורות למשך 

לדישות הרשויות  יותקנו בכל יציאות החירום ובשטחים ציבוריים, בהתאם
 אש וליתר הרשויות.לכיבוי 

 
 בתי תקע 5..00.0

באתר יותקנו קופסאות בתי תקע שיכללו שקע תלת פאזי אחד, שני שקעים חד 
 פאזיים, מאמ"ת תלת פאזי, מאמ"ת חד פאזי וממסר להגנה בפני זרם דלף.

כמו כן בתוך המבנים, כגון משרדים, חדר בקרה, מחסנים, בתי מלאכה, מעבדה 
 ו3או תלת פאזיים בקופסאות או בודדים.וכו', יותקנו בתי תקע חד פאזיים 

 
 

  המתקן תאור 00.00
 כללי 00.00.2

)שווה תכונות(, פירושו שווה בכל התכונות או ש"ע )שווה ערך(  המושג "ש"ת"  
כאחת: החשמליות, המכניות, האופטיות, הצורניות, בסוג החומרים מהם הוא 
עשוי, באופן הצביעה, באטימותו, בעמידותו בתנאי האקלים, באורך חייו 

 כיוצ"ב. הפוסק היחיד בעניין זה יהיה המזמין.ו
תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה, ימציא הקבלן דוגמאות של גופי  

 תאורה לאישור המזמין.
הקבלן יזמן את המזמין לשם עריכת ביקורת ומתן אישור, בכתב, לעבודתו,  

 במועדים כדלקמן:
 לאחר סימון מיקום העמודים. 
עבודה: בשלב זה יבצע הקבלן הפעלה ניסיונית לשם בגמר הביצוע של כל ה 

בדיקת יעילות המתקן. ההפעלה תבוצע בשעות החשיכה. בהתאם לדרישת 
 המפקח יבצע הקבלן בדיקות פוטומטריות ותימדד עוצמת ההארה.

בגמר העבודה, לאחר שהמתקן עבר את הביקורת של המהנדס הבודק ללא  
יקורת התאמה, הפעלה וויסות הסתייגויות, ולאחר שהקבלן ערך בעצמו ב

(, לרבות פרטים as madeערכות תכניות עדות ) 1הציוד והמציא למפקח 
אחרים, כגון מספרי מעגלים, יעוד ציוד, לוחות חשמל, הסברים, הוראות 
הפעלה, קטלוגים וכו', יזמן הקבלן את המפקח, לשם עריכת ביקורת של טיב 

 העבודה והתאמתה לדרישות.
נתונים ותוצאות ממוחשבות של עוצמת התאורה ואת על הקבלן לצרף  

 המרחקים בין העמודים.
הקבלן יספק את גופי התאורה מספק גופי תאורה אשר יש ביכולתו לבצע  

 חישובים ושרות, כולל בדיקת עוצמת האור באתר.
 על הקבלן לקבל את אישורו של המזמין לכל הנתונים והחישובים הרלוונטיים. 

 או ש"ת. OSRAMתוצרת  DAY LIGHTכל הנורות יהיו  
 

 התקנת הציוד 00.00.1
אם, מסיבה כל שהיא, לא תהיה אפשרות להשלים את השחלת הכבלים לתוך  

הצינורות וחיבורם לציוד, על הקבלן להגן עליהם ולאטום את פתחי הצינורות 
האלו באפוקסי על מנת למנוע חדירת מים ורטיבות ולסמן את מקומם בסימון 

מודים, המרכזיות וכו' ישחיל הקבלן את הכבלים בר קיימא. עם הצבת הע
 וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף תמורת עבודות אלו.

עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל  
העמודים אף אם הם ישמשו בחלקם למעבר בלבד. החיבורים וההסתעפויות 

 רת מהדקי חרסינה לכל המוליכים.יבוצעו על המגשים שבעמודים בעז
כל כבל יסומן בשלט סנדוויץ' שיכלול את מספר המעגל ויעד ההזנה או מקור  

האספקה וכן את חתך הכבל. השלט יחובר לכבל בתוך כל עמוד ובלוח במקום 
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קרוב ככל האפשר לכניסת הכבלים. השלט יחובר לכבל באמצעות טבעת 
יבוצע כך שניתן יהיה לקרוא את פלסטית מתאימה. חיבור השלטים לכבלים 

 הכתוב בהם מבלי להזיזם.
כל מוליך יסומן בשני קצותיו במספר המתאים למספר המהדק או מספר  

הבורג שעל האבזר. על הקבלן להגיש תוכנית הכוללת את מספור המוליכים 
והמהדקים. הסימון אשר יולבש על כל מוליך יהיה שרוול מחומר פלסטי. 

 להיות יציב על מנת למנוע את אבדנו. חיבור הסימון צריך
 

 הארקה בשיטת אלקטרודות ומוליך נחושת /.00.00
העמודים וכל חלקי המתכת של המתקן יחוברו אל מוליך הארקה מרכזי ואל  

. המוליך ייכנס וייצא מפקחמערכת אלקטרודות שמיקומן ומיספרן יקבע ע"י ה
 מכל עמוד ללא חיתוכו.

בר אל בורג ההארקה שבעמוד, את נקודת הכיפוף של כל מוליך יש לח 
באמצעות שלה עשויה מפליז. המוליך יותקן בחפירות באופן חופשי, במקביל 
לצינורות )ולא בתוכם(, פרט לקטעים של מעברי כביש ובקטע הכניסה לעמוד 

 )בצינור נפרד(.
של המפקח ביחס לשטח  ולפני התקנת מוליך ההארקה יש לקבל את אישור 

 חתך המוליך והדגם.
מטר  /מדגם קופרוולד, באורך  131לקטרודה תהיה בעלת חתך של "כל א 

מטר כל יחידה עם מחבר מקורי(, תקועה  2.1)מורכבת משני קטעים באורך של 
ס"מ מטיפוס ביוב, כולל מכסה.  60אנכית באדמה, מעליה בריכת בטון בקוטר 

כל אלקטרודה תצויד בראש קדח מקורי בקצה התחתון ובמיתקן החדרה 
 מנת לאפשר החדרה נוחה של האלקטרודה לאדמה.-בחלקו העליון עלמקורי 

ידי מחבר מקורי מתאים -חיבור מוליך ההארקה לאלקטרודה יתבצע על 
 למוליך ההארקה. 

בכל מקום חיבור אל מוליך ההארקה, יש להתקין שלט "זהירות הארקה, לא  
 לפרק".

 
 עמודי תאורה מפלדה 00.00.2

 כללי
של יצרן העמוד המאשר את התאמת סוג  עבור כל דגם עמוד יש לספק מסמך 

 פי פרט והנחיות יצרן סטנדרטיות.-העמוד וגובהו אל הבסיס שיוכן לעמוד על
העמודים יהיו בגובה בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות. העמוד יהיה עשוי  

מ"מ לפחות. העמודים ייוצרו בהתאם לתוכניות  1, בעובי ST - 12פלדה -מפח
 .122רט בתקן הישראלי מס' ולדרישות המכניות, כמפו

שטח פני העמודים, כולל הפינות, יהיה חלק לגמרי וללא כל סימנים חיצוניים  
 של ריתוך.

כל עמוד יסופק עם פלטת יסוד מפלדה כנ"ל, מותאם לברגי היסוד, שני אומים  
צלעות לעמוד  1ודיסקית לכל בורג. פלטת היסוד תרותך, בנוסף לכך, על ידי 

 מ"מ לפחות. 6פלדה כנ"ל, בעובי -ו מפחעצמו. הצלעות יהי
 ס"מ. 10המידות המינימליות בין החורים בפלטת היסוד  
העמודים, כולל פלטת היסוד, יוטבלו באמבט אבץ חם ויצופו מבפנים ומבחוץ  

בהתאם לנדרש. גם האומים והדיסקיות יצופו באבץ חם. לשם כך יש לספק 
ף הציפוי באבץ יהיה ניתן אומים בעלי קוטר גדול יותר במידה כזו שעל א

 להעלותם על ברגי היסוד. 
 לפני ביצוע הציפוי ינוקו כל חלקי המתכת בהתזת חול. 
מקרון לפחות, והיא תהיה חלקה לגמרי ללא כל  60עובי שכבת האבץ יהיה  

 בליטות.
 לפחות, יבנו בצורת כלוב ולא יהיו מגולוונים.  1/4 1ברגי היסוד יהיו של " 
או שני תאים לאבזרים. פתחי התאים יפנו תמיד לצד לכל עמוד יהיה תא  

האחורי של העמוד. כל תא יכלול חיזוקים ומסגרות וכל האבזרים וחומרי 
העזר הדרושים להתקנת מגשים נושאי אבזרים, חיבור כבלים וכו'. בתוך 
התאים יהיו מגשים שיכילו את כל האבזרים לכל הנורות שיותקנו על העמוד. 

אמפר.  26ש נפרד בתוך התא. כל נורה תוגן ע"י מא"ז של עד לכל נורה יהיה מג
 המגש יכיל מהדקי חרסינה בכמות דרושה.

התאים יסגרו באמצעות מכסים מפלדה ומנעולים מפליז הניתנים לפתיחה על  
 ידי ברגי אלן שקועים. הברגים יצופו בקדמיום או יגולוונו.
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בהתאם לפרוט לגבי מכסי התאים יתאימו במדויק לפתחים. המכסים יצופו  
 העמודים עצמם.

הארקת כל עמוד תבוצע ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא  
 ושלא יהיה קשור במגש האביזרים.

 1כל עמוד יסומן במספרו של העמוד, בצבע שחור, ע"י שבלונות לספרות בגודל  
 ס"מ. המספור יבוצע בהתאם להוראות המפקח. כל שלט שעליו יצוין מספר

 העמוד, מספר המעגל ומקור ההזנה יחובר לעמוד, תמיד, בצדו האחורי. 
 
 

 פנסים 00.00.5
 כללי

על החברות המספקות את גופי התאורה להיות בעלות ידע הנדסי בתחום התאורה 
ובעלי יכולת ליווי טכני הכולל תכנון תאורה באמצעות מחשב. על החברות לכלול 

-פי תאורה וטיפול בתקלות באתר עלצוות אחד לפחות בעל ידע וניסיון בתפעול גו
 פי דרישות המזמין.

הפנסים יסופקו ע"י הקבלן. עבודת הקבלן, במסגרת אספקת הפנסים, תכלול 
חישובי תאורה ממוחשבים לפנסים המוצעים על ידו על מנת להבטיח את רמת 

 התאורה הנדרשת, אחידות העוצמה ומניעת בהיקות באזורי המתקן השונים.
פי הסכם ידע עם יצרן בחו"ל, יש -מתוצרת הארץ, המיוצרים עלאם הפנסים הם 

להגיש למפקח אישור התאמת המוצר לדרישות תקן ארץ המוצא. לכל פנס יצורפו 
 המסמכים הבאים:

 דגם גוף הפנס, תיאורו וקטלוג של היצרן. 
 טיפוס והספק הנורה לה נועד הפנס. 
 טיפוס והספק ציוד העזר. 
פנס, כאשר מורכבים בו מקורות האור שעבורם שטף האור בלומנים היוצא מה 

 תוכנן.
 נצילות. 
 עקומת החלוקה של עצמת האור. 
 )כללי( מבנה הפנסים  
מבנה הפנסים: מבנה הפנס והחומרים המשמשים לייצורו יתאימו לדרישות  

. גוף הפנס יהיה עשוי מחומר לא ברזלי כגון אלומיניום יצוק, 111ת"י 
 וריין או פלסטיק מחוזק.אלומיניום משוך, פוליאסטר מש

, מלוטש ועם ציפוי 11.1%רפלקטור: הרפלקטור יהיה עשוי אלומיניום טהור,  
אנודי. הרפלקטור יהיה מעובד בצורה, גודל וזוויות לקבלת הערכים הדרושים 
 של עצמת ההארה ופיזור האור וזאת בהתאמה לסוגי הנורות שיותקנו בפנס.

יו ועשוי מחומר פלסטי בלתי שביר, מכסה: מכסה הפנס יהיה שקוף מכל צדד 
נקי וצלול או מזכוכית מוקשה. המכסה יהיה אטום בפני חדירת אבק וגשם, 
המכסה יפתח כלפי מטה ללא עזרת כלים ויישאר מחובר לגוף הפנס לאחר 

פתיחתו. המכסה יכלול מנגנון הבטחה נוסף שימנע את הינתקותו של המכסה 
לא יישארו בידי החשמלאי המטפל מן הפנס לאחר פתיחתו. בעת הפתיחה 

 חלקים מתפרקים של הפנס.
חלקים: הברגים, האומים ושאר האבזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות  

והשתחררות בתנודות ורעידות. כל חלקי הברזל בפנס כגון ברגים, אומים וכו' 
 ידי ציפוי באבץ חם או בקדמיום.-יהיו מוגנים בפני חלודה על

(, תתאפשר "נשימה" של הפנס IP66ת הפנס לרטיבות )נשימה: למרות אטימו 
 ידי מסנן מתאים.-)התפשטות בגלל שינויי טמפרטורה(, על

 דרישות ספציפיות: 
וואט מ"ה,  2000על העמודים המותקים בשטח יותקנו גופי תאורה עם נורות 

 .66IPציוד אוטורגלטור. דרגת הגנה נדרשת: 
 רפלקטור: אסימטרי

 
                                            

 גופי תאורה פנים:
 

, 2Aשילוב משנקים אלקטרונים ו  T5נורות פלורוסנטיות מצויד בגוף תאורה 
תוך שמירה על  או אופל או אטום או כמפורט בתוכניות, פריזמטי אור ומפזר

 .אחידה נצילות גבוהה ותאורה
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 .%/1-בכל מקרה נצילות האופטית לא יפחת מ

 .אפוקסי פוליאסטר יפויפלדה בצ :גוף
 
 

 
הניתנת  מותקן בתוך מסגרת)או כמפורט בתוכניות( אקרילי פריזמטי  :מפזר אור

 .להתקנה קלה בעזרת קפיצים מיוחדים

הקבלן זמין יאו גבס. להתקנה בתקרת גבס  מילימטרית, שקועה בתקרה :התקנה
 . בנפרד סט התקנה

 אלקטרוני  :ציוד
 (light color 765  ,approx. 6500Kאור ), צבע  OSRAM Daylightנורות: 

 
 ציוד הדלקה 00.00.0

 מגשי ציוד ההדלקה:
מגשי האבזרים ימוקמו מול הפתחים בעמודים, כך שתהיה גישה נוחה לכל  

 הציוד.
מ"מ, מצופה באבץ חם.  2.1פלדה בעובי -כל מגש אבזרים יהיה עשוי מפח 

התאורה מידות המגשים יאפשרו את הכנסתם הנוחה לתוך הפתחים שבעמוד 
ויהיו בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. לכל מגש יהיה גגון פח, 

 מצופה אבץ כנ"ל, שיגן על הציוד המורכב.
או  SOGEXI,מתוצרת   COPACעל כל מגש יותקנו פסי מהדקים ומהדקי 

שווה ערך, לכל הכבלים ובהתאם לחתכי המוליכים, כולל מהדקים לחבורי 
לכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. כל  הפנסים, וכן חיזוקים ושלות

המהדקים יישלטו בצורה ברורה וברת קיימא בציוני המעגלים, הפזות וכו'. 
 המא"זים שיותקנו על גבי המגשים יכוסו בכיסויים מתאימים.

 המז"זים יתאימו גם לניתוק האפס. 
ידי שרוול בידוד פלסטי. -כל מוליך על כל מגש, ללא יוצא מהכלל, יבודד על 

 מוליך בין הפנס למצת יהיה בעל תכונות של מוליך מתח גבוה.ה
מגשי האבזרים בעמודים יכללו פסי הארקה מנחושת מצוידים בברגים  

 ודיסקיות. לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג למזמין דוגמא של מגש.
כל האבזרים שיותקנו על המגשים ובתוך הפנסים יהיו מסוג משובח, מאושרים  

 נים.ע"י מכון התק
למרות ההגדרות המדויקות של הציוד, על הקבלן לבדוק, יחד עם ספק הציוד,  

את רמת ההרמוניות שהציוד יוצר ברשת אספקת החשמל ובמידת הצורך 
 להציע אבזרי הדלקה שונים, העונים על דרישות המפרט והתקנים.

הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת  
התקן. הקבלן יחוייב להתקין, על חשבונו, מסנני הרמוניות אם  מדרישות

 יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר.
, ובכל שידרשוהעבודה כוללת אספקה, התקנה וחיבור כבלים בעלי חתכים  

 בין כל פנס ומהדקי החיבור שעל גבי המגשים. NYY /*2.1 -מקרה לא פחות מ
או התאמה לתקן \תעודת בדיקה וכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי  

 על כל חלקיו, ממכון התקנים. 20ישראלי 
 

 יסודות לעמודים ..00.00
ידי -העמודים יותקנו על גבי יסודות שייוצקו מראש. היסודות יתוכננו על 

מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאחר שבדק את סוג הקרקע. תוכנית 
הקונסטרוקציות. היסודות תוגש לאישור המפקח כשהיא חתומה בידי מהנדס 
 הכנת תוכנית היסודות היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.

על הקבלן לקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום. מחיר היחידה יכלול  
 את כל ההוצאות הדרושות להכנת היסודות.

לתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשוריים, בקטרים מקסימליים, לשם העברת  
 ונים הדרושים:הכבלים ומוליכי ההארקה לכיו

 כל כבל יוכנס בצינור נפרד. 
 צינור נפרד למוליך ההארקה. 
צינורות  2הצינורות יגיעו למרכז כל יסוד. לעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו  

נוספים, שמורים, להעברת כבלים נוספים בעתיד. מחירם כלול במחיר היסוד. 
 מפני היסוד. ס"מ, 21כל הצינורות ייקושרו יחד במרכז, והם יבלטו כ 
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 הצבת עמודים 00.00.0
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים. העמודים  

יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים, בציר העמודים, בעזרת מערכות האומים 
והדיסקיות. כל האומים והדסקיות יהיו מצופים בקדמיום נגד חלודה, או 

החורים בתוך פלטות היסוד, ייעשה זאת מגולוונים. אם יהיה צורך להגדיל את 
 הקבלן ללא תשלום נוסף.

ברגי היסוד שיבלטו מעל היסוד והאומים יימרחו, לפני ואחרי הצבת העמודים,  
במשחה מונעת חלודה. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יורכב 

עוד אום בטחון על כל בורג. בגמר עבודה זו יותקנו על הברגים והאומים 
 כובעונים פלסטיים ממולאים במשחה.

על הקבלן למרוח זפת חמה מתחת לפלטה וגם ובחלקו הפנימי של כל עמוד עד  
 ס"מ גובה, לפני הצבת העמודים. 0/ -כ
בגמר הצבת העמוד יש למלא את המרווח בין פלטת העמוד לבסיס בבטון רזה,  

 .מפקחאו בחומר מילוי אחר בהתאם להנחיית ה
סים  נלאחר חישמול המתקן, ייערך הקבלן כיוון הפעם סיום העבודות ו 

. המחיר עבור עבודה זאת כלול ביתר סעיפי מתקן 01.01.20כמפורט בסעיף 
 התאורה ולא יהיה תשלום נוסף.

 

 שלטים 00.00.9
 שלטים בגודל מתאים שיכללו את הפרטים הבאים: 2הקבלן יכין 

 המחלקה האחראית על בצוע העבודה. 
 שם הקבלן. 
 וכתובתו. שם האחראי במקום 
את השלטים הנ"ל יש להציג במקום נראה לעין באופן ברור, בהתחלה ובסוף  

 הקטע שבו עובד הקבלן.
 

 כיוון גופי התאורה 00.00.20
-לפני מסירת מתקן התאורה יבצע הקבלן, על חשבונו, כוון סופי של הפנסים על

 מנת להשיג את רמות התאורה האופטימליות המתוכננות.
 22 -ת התאורה )אנכית ואופקית( ושל הבהיקות בהקבלן יבצע מדידות של רמו

נקודות לפחות, בכל שדה טיפוסי של דרך. יש לרשום את התוצאות ולהגישן 
ידי -למנהלת הפרויקט לבדיקה ואישור. יש לבצע בדיקות נוספות אם יידרשו על

 המזמין.
 

 בקורת סופית וסיום העבודות 00.09
ן הקבלן תכניות של המתקן כפי לפני ביצע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכי 

" עם DWGבפורמת " AutoCad  שבוצע למעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג
כל הקבצים הנלווים( ויסמן בהם את כל השנויים והסטיות שנעשו בבצוע ביחס 

 לתכניות המקוריות, כפי שאושרו לבצוע.
 כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 
הכוללים את  CDאת התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט  

המידע הרלוונטי. תכניות אלו יתוקנו, במידת הצורך, במידה ויהיו שנויים בתהליך 
 ההפעלה והמסירה של המתקן.

 התיעוד יכלול את המסמכים הבאים: 
 הוראות הפעלה ואחזקה. 
 ל פריט.רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כ 
 קטלוגים של כל הציוד שסופק. 
רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד, כולל כמויות מומלצות ומלאי  

 מינימלי.
הכנת התכניות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צוותי המזמין הם  

תנאים מוקדמים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע 
 דות.העבו

תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע, תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם  
 תוספת כל שהיא בנפרד.
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 כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתואמנה עם המזמין. 
 כל הבדיקות תעשנה אך ורק בנוכחות המזמין. 
 סיום העבודות יהיה לאחר: 
 הרצת המתקן בעומס לפי דרישות המפרט. 
 המעודכנות והספרות הטכנית.מסירת התוכניות  

 
 מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד 00.20

הארקת יסוד 2121הארקת יסוד תבוצע בהתאם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות   
 מהדורה אחרונה.

העבודה תכלול את כל עבודות העזר הדרושות להשלמת העבודה, כולל הארקות של  
 המתקן ויורכב מ:  

ות, חדר מדחסים, שוחת כבלים יצוקה וכו'( תבוצע  בכל מבנה )כולל סניק בר, חדר משאב 
הארקת יסוד  בהתאם לדרישות  החוק ומערכת הארקה כללית.  המערכות הנ"ל תכלולנה 

 בין היתר:
 1X10./פס הארקות יסוד היקפי לפי התכניות, מותקן בקורות היסוד ועשוי מפס ברזל  

 וסף לברזלי הזיון.מ"מ לפחות. הנ"ל יהיה בנ 20מ"מ או ברזל  בנין בקוטר  
מ"מ  1X10./יציאות חוץ, מפס הארקת היסוד עשויות מברזל מגולבן במידות  1 

המסתימות בקופסה שקועה, הכל בשלמות ולפי  התכניות והדרישות המפורטות בחוק 
 החשמל.

חיבור בין פס הארקת היסוד לפס השוואת הפוטנציאלים יבוצע באמצעות פס ברזל  
 מ"מ. 1X10./מגולבן 

מ"מ עם חורי   1X10השוואת פוטנציאלים עשוי מנחושת אלקטרוליטית במידות פס  
, ברגי  פליז מתאימים. פס השוואת פוטנציאלים יהיה מותקן בלוח החשמל /13הברגה "

 ויצויד בכסוי מתאים לפי דרישת החוק.
ביצוע חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים של כל הגופים מתכתיים כגון: צנרת מים, צנרת  

 עלות מיזוג אויר וכו'.ות
מבנה הפירמידה יאורק באופן הבא: באותם העמודים המופיעים בתוכנית שעליהם  

נשענת הפירמידה המתכתית ירתך הקבלן את פס  ההארקה לפלטת הברזל שמבוטנת 
בראש הכלונס. הריתוך יבוצע לתחתית הפלטה לפני יציקת הבטון. על הקבלן להזמין את 

 הריתוכים לפני שמבוצעת יציקת ראש הכלונס.המפקח ולהראות  לו את 
כל הציוד החשמלי יאורק היטב כנדרש לפי החוק.יש להגיע להתנגדות הארקה בכניסה  

 ידי  חברת החשמל.-ללוח כולל  יסודותיהם ברמה  הנידרשת על
במידת הצורך יתקין הקבלן על חשבונו אלקטרודת הארקה חיצונית אשר תחובר ליציאות   

ת היסוד עד לקבלת התנגדות נמוכה מספיק לפי דרישות חוק החשמל החוץ של הארק
 וחברת החשמל.

בתפר התפשטות יבצע הקבלן מעבר באמצעות חוט נחושת גמיש מושחל בצינור בין שתי  
קופסאות  משני צידי התפר. חוט הנחושת יחובר לפסי הארקה באמצעות נעלי כבל 

 ממ"ר. 11וברגים מתאימים. חתך החוט יהיה 
י הכבלים בשטח יאורקו הפסים המחורצים שיותקנו על הקירות ויחוברו באמצעות  בתא 

חוט נחושת  לפס השוואת  פוטנציאלים של השוחה וכן באמצעות חוט נחושת שיעבור דרך 
 כל השוחות למטרה זאת.

 
  ומערכות טלוויזיה השונות.מערכת טלפונים,  00.22

 ללי כ 00.22.2
יבוצעו לפי  ת טלוויזיה השונות,מערכוכל העבודות הקשורות בהתקנת קוי בזק ו

לאחר קבלת האישורים המתאימים  ם,ובתאום עמ הטכניות של החברותדרישות 
 ותחת פיקוח נציג החברה.  

כל החומרים כגון: צנרת, בריכות, כבלים, אביזרים, תיבות3פילרים, גומחות וכו' 
ושים יכללו כל חומרי העזר הדרו ים ודרישות החברות הנ"למפרטהיהיו על פי 
 להקמתם.
על הנ"ל ת וחברהאישור  יבקשהתשתית ולפני השחלת הכבלים הקבלן  עם סיום
מכן ישחיל הכבלים ויגיש אישור סופי על תקינות  לאחרמתקן. רק תקינות ה

 המערכת כולה. 
 

 ארונות בזק  00.22.1
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מ"מ  וכל הציוד הדרוש לפי   21יהיו במידות לפי דרישות בזק עם גב עץ בעובי  
מהדקי קרונה, אגנית נרוסטה וכו'. יש לקבל אישור חברת  גון: דרישת בזק, כ

 בזק לפני אספקת הארונות.
 הארקות  00.21

 כללי 00.21.2
מערכת ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי, כולל 

 הארקות יסודות המבנים.
 יש להאריק את כל הציוד החשמלי והאחר אשר יותקן במקום.

 אוהם. 1ן, כלפי המסה של האדמה לא תעלה על ההתנגדות הכללית, של כל מתק
 

 הארקת יסוד 00.21.1
כל הארקות היסוד יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות החשמל, הארקות יסוד 

 ובהתאם לפרוט המופיע שם.
 הארקת היסוד תכלול:

מ"מ לפחות או פס  20טבעת גישור, העשויה ממוט ברזל עגול בקוטר של  
מ"מ לפחות. הטבעת צריכה  1./ל ממ"ר לפחות ובעובי ש 200ברזל בחתך של 

להיות רציפה )מרותכת( לכל אורכה. טבעת הגישור תחובר אל קונסטרוקצית 
 היסודות בהתאם להוראות התקן.

קטעי ברזל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו מחוץ לקירות המבנים לצורך  
חיבורם למערכת ההארקה הכללית של המבנה, אלקטרודות הארקה 

 וכדומה. 
זל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו במקומות אחדים בתוך כל קטעי בר 

 מבנה לצורך חיבור אחד מהם אל פס השוואת הפוטנציאלים.
 

 פס השוואת פוטנציאלים /.00.21
פס נחושת, במידות הדרושות עם חורים וברגי פליז, לחיבור מוליכי ההארקה. 

 .מוליכים -1הפס יאפשר את חיבורם של כל מוליכי ההארקה, ולא פחות מ
 פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לקיר באמצעות מבדדי מרחק.

 
 אלקטרודת הארקה 00.21.2

אלקטרודת ההארקה תהיה מסגסוגת נחושת, באורך ובקוטר הנדרשים לשם 
 מערכת ההארקה כלפי מסת האדמה.יצירת ההתנגדות הנדרשת של 

כל אלקטרודת הארקה תכלול שלט תיקני "הארקה" וסידור המאפשר חיבור 
 ממ"ר, כולל ברגים, דיסקיות ואומים מצופים קדמיום. 10ארקה של מוליכי ה

כל אלקטרודת הארקה תכלול שוחת ביקורת מבטון מזוין במידות מינימליות של 
ס"מ עומק וכן מכסה לשוחה מתאים לתקן הישראלי. המכסה  -10ס"מ קוטר, ו 10

 צהוב וישא שלט "הארקה".-יהיה צבוע בירוק
 

 כתיותהארקת קונסטרוקציות מת 00.21.5
יש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת, כגון לוחות חשמל, תעלות וסולמות 

 כבלים מתכתיות, תמיכות לחיבורי כבלים למנועים וכדומה.
חיבור של הארקה כולל מוליכי נחושת בחתכים המתאימים, נעלי כבל מתאימים, 
גון ריתוך ברגים לחיבור ההארקות, ניקוי, הכנה לצבע וצביעה של מקומות כ

 ריתוכים וכו'.
 

 הארקת מנועים 00.21.0
הארקת המנועים כוללת "גישור" בין קונסטרוקצית המתכת של בסיס המנוע לבין 

 PVCהבסיס של המנוע. את ה"גשרים" יש לבצע ע"י מוליכי נחושת מבודדי 
 ממ"ר. 26 -בחתכים זהים לחתכי הפזות של המנועים אבל לא פחות מ

61.2.2.2.  

 הגדרת הנקודות /00.2
 

 נקודת מאור רגילה 2./00.2
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נקודת מאור קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי, נקודה אחת או 
ועד לנקודה באמצעות  יותר על מעגל אחד, בהתאם לתכנית, החל מהלוח

מ"מ  16צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר או  N2XYכבל דגם 
בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים. כולל קופסאות מעבר 

ממ"ר עבור פאזה, אפס והארקה. כולל  X 1.5 3ות עם חוטים והסתעפ
 מפסק מאור רגיל, כפול, מחליף או לחצן קפיצי.

תליה המתאים לשאת משקל של -בתקרה וויותקן יד כל נקודת מאור -על
 ק"ג לפחות. 20

 
 פאזי-במעגל תלתנקודת מאור  1./00.2

 ממ"ר. X2.1/פאזי -כנ"ל אך במעגל תלתנקודת מאור 
 

 גוף תאורת חרוםלנקודת מאור  /./00.2
נקודת מאור כפולה או דו תכליתית קבועה לתקרה במעגל סופי חד פאזי, 
נקודה אחת או יותר על מעגל אחד, בהתאם לתכנית, החל מהלוח  ועד 

צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף או  N2XYכבל דגם לנקודה באמצעות 
ם. כולל מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניי 16בקוטר 

ממ"ר עבור פאזה, אפס  X 1.5 4קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 
והארקה. כולל מפסק מאור רגיל. ובתוספת חוט נוסף להדלקה כפולה 
לנברשת או המחווט לפני המפסק לטעינת המצבר של גוף התאורה הדו 

 תכליתי 
 

 קודת מפסק מחליף או לחצן מאורנ 2./00.2
פה משני מקומות במעגל  מאור נקודת מפסק מחליף עבור הדלקה מחלי

 חד פאזי. או נקודת לחצן מדרגות . 
 

 ממ"ר( 1.5נקודת חיבור קיר רגילה )בחוט  5./00.2
נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי, נקודה אחת או יותר 

או  N2XYכבל דגם על מעגל אחד, החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות 
מ"מ בהתקנה  סמויה ,  16טר צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקו

ממ"ר עבור פאזה,  X 3 2.5כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 
 קוטבי. חדאפס והארקה. כולל בית תקע 

 
 נקודת חיבור קיר על מעגל ניפרד 0./00.2

נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי, נקודה אחת על מעגל 
כבל דגם דה באמצעות ניפרד בהתאם לתכנית, החל מהלוח ועד  לנקו

N2XY  מ"מ בהתקנה  16צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר או
ממ"ר עבור  X 3 2.5סמויה , כולל קופסאות מעבר והסתעפות  עם חוטים 

 פאזה, אפס והארקה. כולל בית תקע תלת קוטבי.
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 נקודת דוד שמש ../00.2

, החל מהלוח ועד לנקודה או חשמלי\ו נקודה למחמם מים סולרי
צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר או  N2XYכבל דגם מצעות בא
מ"מ בהתקנה סמויה, או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים, כולל  16

ממ"ר עבור  פאזה, אפס  X 3 2.5קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 
תה"ט מותקן קוטבי עם סידור לנורת סימון -והארקה. כולל מפסק דו

מותקן ליד דוד המים. כולל ביצוע גשרי  2X16Aם ומפסק בטחון מוגן מי
 הארקה ליד הדוד.

 
 

 קודת טלפוןנ 0./00.2
מ"מ בהתקנה סמויה כולל אספקת  16נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר 

זוגות תקני. כולל, קופסאות מעבר והסתעפות וכל ציוד  1והשחלת כבל 
עזר שיידרש, בהתאם לתכניות, החל מארון  התקשורת ועד לנקודה. 

 נקודה תסתיים בשקע טלפון.ה
 

 ק"מנקודת טלוויזיה א 9./00.2
"מ, מ 16בצינור מריכף בקוטר  לאנטנה לקליטה מרקזית,נקודת טלוויזיה 

כולל קופסאות וכל ציוד עזר  כבל קואקס תקניבהתקנה סמויה,  עם 
שיידרש, בהתאם לתכניות, החל מארון התקשורת ועד  לנקודה שתסתיים 

 יה ורדיו.באביזר לחיבור אנטנת טלוויז
 

 (טל"כ) בכבליםנקודת טלוויזיה  20./00.2
מ"מ בהתקנה  16צינור מריכף בקוטר הכוללת  בכבליםנקודת טלוויזיה 
כולל קופסאות וכל ציוד עזר שיידרש,  כבל קואקס תקניסמויה,  עם 

אביזר ועד  לנקודה שתסתיים ב בהתאם לתכניות, החל מארון התקשורת
 .המ"מ עם מכס 11חיבור תקני בתוך קופסה 

 
 פאזי מזגן חדנקודת  22./00.2

פאזי, נקודה  חדפאזי קבועה לקיר בחלל הגג במעגל סופי  חדנקודת מזגן 
יד -על אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית, החל מהלוח ועד  לנקודה

 N2XYכבל דגם באמצעות  היחידה החיצונית או הפנימית לפי סוג המזגן,
בהתקנה סמויה ,  ,כנדרשצינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר או 

כנדרש וכמפורט  בחתךכולל קופסאות מעבר והסתעפות  עם חוטים 
כולל מפסק ביטחון מותקן על=יד עבור פאזה, אפס והארקה.  בתוכניות

 היחידה החיצונית, כולל כל הדרוש להתקנה לפי תוכנית.
 

 איטום מעברי כבלים. 21./00.2
לאחר התקנתם יש לבצע אטימה של מעברי הכבלים ולכל 

יציאה ו3או כניסה למבנה משני קצוותיהם, בצד שבתוך  י3צינורותשרוול
המבנה ובקצוותיהם שמחוץ למבנה )באדמה ו3או בשוחת בטון(. האיטום 
נגד מעברי אש ועשן יבוצע בין אזורי אש השונים כהגדרתם בתקן ישראלי 

דקות לפחות. במגע עם האש לא תורשה  220שיהיה עמיד במשך  2220
. החומרים 111ים, רמת הרעילות תהיה לפי תקן ישראלי פליטת גזים רעיל

ויענו  GRUNAVתוצרת  KBSוהשיטה לביצוע האיטום יהיו כדוגמת 
 DIN 4102 ,BS 476, NFPAלדרישות אחד התקנים הבאים לפחות: 

251, UL 263  . 
החומרים יהיו בעלי גמישות שתבטיח אפשרות להחדרת כבלים נוספים 

  דרך המעבר לאחר אטימתו.
כחומר מיגון לפתחים גדולים בפני מעבר אש, עשן וגזים מאושר שימוש 

 . FLAMMASTIKבחומר 
כחומר מיגון לפתחים קטנים בפני מעבר אש, עשן וגזים מאושר שימוש 

 של חב' מונו אלקטר בע"מ.   FSP-1000או  MCTבמעברים תקניים 
 

 נקודת לחצן הפסקת חשמל /2./00.2
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לניתוק  COי מגעים עם שנ NORMALLY OPEN)נקודת לחצן )
החשמל לשימוש כבאים מותקן  בקופסה עם  זכוכית המיועדת לשבירה 
בזמן חרום ולהפעלה אוטומטית של  הלחצן המותקן בה.  הלחצן יותקן 
בקופסה ריבועית תה"ט, הכוללת שילוט מתאים,  הנחיות פעולה,  פטיש 

דגם   ושרשרת.  החל מהלוח ועד לנקודה  באמצעות  צינורות  פלסטיים
מ"מ בהתקנה סמויה  כולל קופסאות  מעבר  26"פד" מריכף  בקוטר 
 ממ"ר כולל אביזר סופי. / X 2.1והסתעפות עם חוטים 

 
 נקודת טלפון 22./00.2

כבל טלפון מ"מ בהתקנה סמויה עם  26נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר 
. כולל, קופסאות מעבר החל מארון לרבות חיבור כמפורט בתוכניות

 .דגם בזקד לנקודה.  הנקודה תסתיים בשקע טלפון התקשורת וע
 

 נקודת גלוי אש 25./00.2
גלאי אש לחצן אזעקה ידני או צופר וכו' בצינור תקני למערכת גלוי  נקודת

מ"מ  בהתקנה סמויה,  עם חוט משיכה תקני  מנילון כולל  26אש  בקוטר 
קופסאות מעבר, החל מארון התקשורת ועד לנקודה או מנקודה סמוכה 

 לתרשים הצנרת שבתוכניות.בהתאם 
 

 נקודת תקשורת 20./00.2
נקודת תקשורת כגון: נקודת שמע למוסיקת רקע ו3או כריזת חרום, נקודת 

מ"מ  26גלאי  נפח,  מפסק  דלת וכו' בצינור  מריכף דגם  "פנ" בקוטר 
בהתקנה סמויה,  עם  חוט משיכה  תקני מנילון  החל מקופסה בחלל 

פורט בתוכניות. החיווט של הנקודה תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמ
 יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד.

 
 רשת מחשביםנקודת  .2./00.2

מ"מ  /2בצינור  מריכף דגם  "פנ" בקוטר  הכנה לנקודה רשת מחשבים
בהתקנה סמויה,  עם  חוט משיכה  תקני מנילון  החל מקופסה בחלל 

וט של הנקודה תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמפורט בתוכניות. החיו
 יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד.

 
 נקודת טלויזיה 20./00.2

כבל מ"מ בהתקנה סמויה עם  26נקודת טליזיה בצינור מריכף קוטר 
כולל קופסאות מעבר החל מארון  קואקס כנדרש ע"י חברת ערוצי זהב,

 .תקני התקשורת ועד לנקודה.הנקודה תסתיים בשקע טלויזיה
 

 נקודת מאור במתח נמוך 29./00.2
נקודת מאור במתח נמוך קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי, 
נקודה אחת או יותר על מעגל אחד, בהתאם לתכנית, החל מלוח החשמל 
 26ועד לנקודה  באמצעות  צינורות פלסטיים  דגם "פד" מריכף  בקוטר 

מ"מ בהתקנה סמויה  ,או צינור  מרירון בהתקנה  גלויה כולל קופסאות 
ממ"ר כולל מפסק מאור רגיל, כפול,  X 2 2.1תעפות עם חוטים מעבר והס

 .מחליף או לחצן  קפיצי בלתי  שבירים
 
 
 
 
 
 

 נקודת מזגן תלת פאזי 10./00.2
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נקודת מזגן חד פאזי במעגל סופי תלת פאזי, נקודה אחת על מעגל ניפרד 
או פנימית  בהתאם לתכנית, החל מהלוח ועד  לנקודה )היחידה החיצונית

" מריכף בקוטר דבאמצעות צינורות פלסטיים דגם "פ"א(, מ תוכניותלפי 
או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים ,  ,כמפורט בתוכנית, בהתקנה סמויה
  N2XYהמעגל יבוצע עם כבל דגם   .כולל קופסאות מעבר והסתעפות

 אמפר, דגם מוגן מים 1X21כולל מפסק ביטחון  ,בקוטר כמפורט בתוכנית
 .יד היחידה החיצונית-על על עמודון על גג המבנה, מותקן עם סידור נעילה

 

 אמפר X20/קודת בית תקע נ 12./00.2
נקודת בית תקע תלת פאזי , נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית, 
החל מהלוח  ועד לנקודה  באמצעות צינורות  פלסטיים דגם  "פד" מריכף 

ם.כולל מ"מ  בהתקנה סמויה , או צינור  דגם "פנ" בחללי ביניי /2בקוטר 
ממ"ר עבור פאזות,  X 2.5 N2XY 1קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל 

 פינים. 1אפס והארקה. כולל בית תקע 
 

 אמפר X/1/נקודת בית תקע  11./00.2
נקודת בית תקע תלת פאזי , נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית, 
החל מהלוח  ועד לנקודה  באמצעות צינורות  פלסטיים דגם  "פד" מריכף 

מ"מ  בהתקנה סמויה , או צינור  דגם "פנ" בחללי ביניים.כולל  /2ר בקוט
ממ"ר עבור פאזות,  X 4 N2XY 1קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל 

 אמפר. 1X/2אפס והארקה. כולל בית תקע 
 

 להתקנה שועה צפה נקודת קופסת שקעים  /1./00.2
כוח החל מהלוח ועד לקופסא המותנת ברצפת האולם, לרבות נקודת 
 ממ"ר. 2.1פאזי -פעלה, עם מעגל חדחיבור וה

 
 שקועה ברצפהקופסת שקעים  12./00.2

קופסת אביזרים עם דלת צירית, המיועדת להתקנה ברצפות ומכילה כל 
 הציוד חשמל ותקשורת המפורט בתוכניות.

 
 נקודת מתקן יבוש 15./00.2

יבש שיער או ליבוש ידיים בשרותים, בהתקנה החל ימתקן למ נקודת
ורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינ

מ"מ בהתקנה סמויה ,  או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים,  כולל  26
ממ"ר עבור פאזה, אפס  / X  2.1קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 

קוטבי עם סידור לנורת סימון תה"ט. כולל חיבור -והארקה. כולל מפסק דו
 ישיר בהתאם לתקנות. המכשיר שיסופק  על ידי המזמין בחיבור

 
 וף תאורהג 10./00.2

ידי -הצגת תעודות בדיקה מכון התקנים, אישור הגוף על גם כולל ג"ת
וכל ציוד העזר הנדרש להפעלתו התקנת גוף תאורה המפקח, אספקה ו

התקנית, זרוע וכל הדרוש להתקנה סטנדרטית או להתקנה מיוחדת לפי 
 פרט האדריכל.

 
 מבנה לוח חשמל מפח .1./00.2

מפח עם פנלים ודלתות כולל סידור נעילה. הלוח מיועד מבנה לוח חשמל 
בעיקר למאמתי"ם ואביזרים מודולריים אחרים כולל פסים לאפס 
והארקה, חיווט, שילוט,הובלה , התקנה,  חיבור כל המעגלים בשלמות, 

 מהדקים , סרגלים וכו' עד להפעלתו כולל מקום שמור כמפורט. 
 

 קופסת פיקוד מקומית 10./00.2
לוח מקומי קטן מותקן בקופסה מפוליאסטר משוריין  קופסת פיקוד או

עם דלת וסידור נעילה עם מנעול רב בריח.  כולל מהדקים וחיווט של ציוד 
 או שווה ערך. HIMMELהקופסא תוצרת   .המותקן בה

 
 צנרת בהתקנה סמויה או גלויה 19./00.2
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הזנות תקשורת, קשר בין לוחות לפיקוד, קשר בין ארונות תקשורת, צנרת 
 יהיו מסוג כבה מעליו כו'. שמורה ו

 
 תעלות פלסטיות 0/./00.2

תוצרת פלגל עם מכסה, סופיות, זוויות, חיזוקים תהיינה תעלות פלסטיות 
 פנימיים, מחזיקי כבל וכו'.  

 
 צנרת בחפירה תת קרקעית 2/./00.2

  שכבתי-דגם "קוברה" דותהיה   צנרת מסוגים שונים בחפירה תת קרקעית
מדגם המאושר  על ידי  "בזק".  עם דופן  חלקה או פי.וי.סי עבור בזק  

המחיר כולל פתיחת פתחים בתאי  כבלים,  איטומם וכל  הדרוש כגון:  
 סימון,  חוט משיכה, מרווחים בין הצינורות וכו'. המחיר לפי מ"א.

 
 אלקטרודת הארקה 1/./00.2

מפלדה מצופה בנחושת דוגמת "ארדינג" כולל יהיו אלקטרודת הארקה 
ביצוע מדידה שוטפת של התנגדות המחברים, המופות , ראש החדרה, 

הארקה  וכן מדידת  לולאת התקלה  ומסירת דו"ח  בכתב.  עומק 
ההחדרה  יקבע  בכל  מקום  בהתאם לנדרש  לפי נתוני  הצרכנים ובהתאם 

 למדידות השוטפות תוך כדי ההחדרה עד לקבלת ההתנגדות הדרושה.
 

 בריכת הארקה //./00.2
עבור אלקטרודת הארקה  ס"מ 60ס"מ ובעומק  40בריכת בטון בקוטר 

כולל פס עם מחבר בראש האלקטרודה,  חיבור האלקטרודה לפס הארקה 
וכן מכסה כבד לכביש, וסימון השוחה כנדרש "זהירות! הארקה לא 

 לפרק!".
 

 שוחת כבלים עגולה 2/./00.2
שוחה טרומית עשויה מחוליות וגמר בחוליה קונית עם מכסה כביש 

א תחתית(, שלבי ירידה, מילוי כבד.כולל חפירה , מצע כורכר מהודק )לל
החפירה, פילוס בהתאם לפני השטח הסופיים, הכנת פתחים לצנרת 

 80ס"מ או קוטר  200ס"מ קוטר ועומק  100ואיטום.גודל השוחות יהיה 
 ס"מ כמפורט בכתב הכמויות. 150ס"מ ועומק 

 
 שוחת "בזק" 5/./00.2

ת לפי תוכנית סטנדרטי Pאו  A2או  A1תקנית מדגם תהיה שוחת "בזק" 
 מטר וכוללות שלבי ירידה, פתחים כנדרש 2של "בזק". השוחות בעומק 

   .המסגרת והמכסים  כולל
 

 ארון תקשורת 0/./00.2
 במידות הבאות:יהיה ארון תקשורת איזורי 

 ס"מ )סוקל(. 20ס"מ + הגבהה של  200גובה: 
 ס"מ. 60 רוחב: 
 ס"מ. 1/ : עומק

ם מפתח רב בריח. עלכל דלת, נעילה  יוסידור ותהלוח עשוי מפח עם דלת
 כולל גב עץ וחלוקה פנימית עם מדפי עץ כמפורט בתוכנית ובמפרט לעיל.

 
 
 
 

 מתקן הארקות למבנה ././00.2
על הקבלן לבצע מיכלול הארקת יסוד כולל ביצוע המתקן בהתאם 

והפרטים הארקה, ריתוכים,  יציאות חיצוניות, קופסאות,  לתוכנית
והארקת כל ומשניים ראשי השוואת פוטנציאלים  ישילוט, התקנת פס

 תקרות מונמכות וביצוע נקודות הארקהצנרת המים, הגז , תעלות מ"א, 
 טלפון וכו' כנידרש בחוק. נותארוב
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 חפירה תת קרקעית 0/./00.2
חפירה תת קרקעית באמצעות כלי או בידיים עבור צנרת חשמל , תקשורת 

וכו' וכו' כולל חפירה, מצע חול, כיסוי , הידוק, סרט סימון, שילוט תוואי 
כולל סילוק שאריות. עומק החפירה ורוחבה יהיה כנדרש 
בתוכניות.החפירה תימדד לפי מטר אורך בהתאם למספר עומקים 

 ורוחבים כפי שיבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות.
 
 

 קונסטרוקציה מתכתית מגולבנת 9/./00.2
קונסטרוקציה מתכתית,  עבור הנחת כבלים כגון:  סולמות,  תעלות,  

 60מגולבנת באבץ חם בעובי תהייה   , זויות תמיכה וכו'מגשים,  סטנדים
 מיקרון לפחות

 
 נקודת הארקה 20./00.2

הארקת יסוד של מבנה כגון: הארקת ציוד במבנה  קיים, ציוד בשטח  וכו' 
מ"מ וחוט נחושת גלוי מפס הארקה של פילר או  23כולל צינור בקוטר 

סימון, שוחה קרובה,  או לוח קרוב.  כולל מהדק הארקה כבד תקני, 
שילוט וכו'. כולל ביצוע הכנות להארקה כגון ריתוך  בורג,  הסרת צבע  

 בכתב הכמויות. כמפורטוכו'. חתך החוט 
 

 איטום מעברי כבלים נגד אש 22./00.2
למשך שעתיים במעברים בין איזורי אש, פירי יהיה חומר אטימה נגד אש 

או   KBSכבלים, יציאות מלוח חשמל, צנרת כבלים וכו'.  החומר דוגמת 
 ויעמוד בתקנים הדרושים.   המפקחאושר  על  ידי משווה ערך 

 
 איטום מעברי כבלים נגד מים 21./00.2

חומר אטימה נגד חדירת מים בשוחות, כניסות תקשורת, ארונות תקשורת  
 באמצעות  פוליאוריטן מוקצף,  חומרים סילקוניים וכו'.   יהיה  וכו'

 

 כבלי חשמל ותקשורת /2./00.2
לפני  מפקחעל ידי ה  שריא טעונים   יקוד וכו'כבלי חשמל ו3או תקשורת, פ

מבודדים פי.וי.סי יהיו חוטים מנחושת  אספקתם ויהיו בעלי תו תקן.
מושחלים בצינורות ו3או חוטי  נחושת גלויה מונחים בחפירה ו3או 
מושחלים בצינורות כולל חיבורים משני הקצוות וחומרי ואביזרי העזר 

 הדרושים.
 

 בשטחי פתוח ו תקשורתהתקנה של כבל חשמל ו3א 22./00.2
התקנה בלבד של כבל חשמל ו3או תקשורת שיסופק על ידי אחרים או על 
ידי הקבלן. מחיר ההנחה זהה להתקנה בתעלה פתוחה,  תעלה תת 
קרקעית, השחלה בצינור  וכו' כולל אביזרי עזר להנחה כגון גלגיליות,  

את חיבורו  תותבים בפתחים,  משטחי הגנה וכו'.  כן כולל מחיר הנחת כבל
בשני קצותיו כולל נעלי כבל, סופיות מתכווצות )מסוג כפפה לכבלים 

 הכבדים( ושאר חומרי העזר הדרושים וכן סימונו כנדרש במפרט.
 

 צינור הגנה גמיש 25./00.2
עם מעטה פי.וי.סי כולל מחברים, מתאמים,  יהיה צינור הגנה מתכתי גמיש 

של המנוע  או  אומים וכל הדרוש לחיבור הצינור לקופסת החיבורים
 הפיקוד.  

 

 פתיחת כביש אספלט 20./00.2
פתיחת כביש אספלט לצורך חפירה כולל ניסור הכביש והחזרתו למצב 

לאחר סתימת החפירה כולל כורכר מהודק,  הרטבה,  כיסוי  הקודם
אספלט והידוקו. המחיר יהיה לפי מ"ר ויכלול את כל חומרי העזר 

 הדרושים.
 

 פתיחת משטח מרוצף .2./00.2
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וצף מכל סוג שהוא לצורך ביצוע חפירה. כולל החזרת פתיחת משטח מר
החול המהודק  למקומו וריצוף  מחדש כולל  השלמת מרצפות אם יחסרו 

 או ינזקו בפתיחה. המחיר יהיה לפי מ"ר והוא בנוסף למחיר החפירה.
 

 אביזר חרום דו תכליתי 20./00.2
התקנה בתוך או מחוץ גוף תאורה, יהיה להפעלה אביזר חרום דו תכליתי ל

 דקות. 10למשך  10%-חת הנורות בתפוקה של לא פחות מא
 

 ( אנלוגיתAddressableערכת גילוי אש ועשן ממונעת ) 00.22
 כללי

הקבלן יספק מערכת זהה למערכת מותקנת בבית הספר הקיים או מערכת מסוגלת 
לתקשורת מלאה בין המערכות. כל ההתראות באולם הספורט יגיעו גם לרכזת 

לן יספק כל ציוד העזר הדרוש לצורך ביצוע הקשר המותקנת בבית הספר. הקב
 והתקשורת המלאה בין המערכות.

החברה המבצעת תהיה בעלת ידע וניסיון בהתקנה ושירות של מערכות אוטומטיות 
 לגילוי וכיבוי אש.

ובאישור מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת  ULכל הציוד המוצע יהיה מאושר בתקן 
 בעיות באספקת ציוד וחלפים. למנוע אי התאמה טכנית או

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, 
 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -תותקן, תיבדק ותחוזק בהתאם ל

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.
 מי בשטח גילוי אש3ועשן.המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאו

 על ארבעת חלקיו. 2220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת ישאו אישור 
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים 
האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה 

 אלו.
 .1002עה יהיה תקן ת"י לחברה המצי

 
 מסמכים ישימים 00.22.2

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:
מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, 

 ניסוי ואחזקה.
 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות 

 
 איפיון המערכת 00.22.1

( אנלוגית משולבת ADDRESSABLEוי האש תהיה מערכת ממוענת )מערכת גיל
 כריזה.

 לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית.
כל סוגי הגלאים )אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר 

 התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
 

 לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש /.00.22
 כללי 2./.00.22

ית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן מרכז
 .ULבעלת תו תקן 

אנלוגית. יחידת  ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג 
הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן 

יח' קצה ממוענות )גלאים,  2000 -להרחיב את המערכת עד ל
( LOPכאשר בכל חוג ) חוגי בקרה, 20לחצנים וכו'(. ותכלול עד 

אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים  210עד  61יחוברו 
וכדומה(. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. 
בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי 
 קולקטיביים, כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.
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רה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי לוח הבק
האש. מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה 
יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של 
התראת אש, המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה 
מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים 

 טיים.הרלוונ
כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר 
יאפשרו להעביר התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל 

 האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.
המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים 

 10%ל לכמות הרמקולים המפורטת הכתב הכמויות ורזרבה ש
לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המפקח לפני 

 תחילת הביצוע.
וגונג שיופעל  TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת 

 עם הפעלת המיקרופון המקומי.
אשר יאפשרו לחבר  RS-232יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול 

את המערכת אל מרכז שליטה ובקרה ממוחשב אשר יאפשר הצגה 
 גרפית של כל ההתרחשויות בזמן אמת ע"ג צג גרפי }מוניטור{

מערך גילוי אש יהיה משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה 
 I.M.S (Information Management System.)ותצוגה גרפית 

המערכת הנדרשת, מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת, של מערך  
כת תאפשר רכזות גילוי אש מסוגים שונים ברחבי קמפוס. המער

קישוריות בין רכזות גילוי האש באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי 
תווך כגון סיב אופטי ו3או כבל שזור ומסוכך. המערכת תאפשר 
 שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גרפית ממוחשבת 

I.M.S ניתן יהיה לשלב מגוון רכזות רחב כגון רכזות .
 זות ממוענות אנלוגיות.קונבנציונליות, רכזות ממוענות ורכ

כיחידה  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום 
אינטגרלית, לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים 
הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות 
סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים  וכל 

אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת  השטחים הציבוריים יחד. בחירת
המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה 

 או בדלפק המודיעין.
לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על 

 הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י  המפקח.
יחידות הבקרה יהיו מודולריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים 

בים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת למחצה המורכ
 המערכת.

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו 
מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק, 

 קצר או תקלה אחרת.
חזותית ברורה על הלוח, -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
שונים: גלאים, קוים, טעינה שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת ה

 וכו'.
 לוח יציג את המצבים הבאים:

 מערכת בפעולה . 
 השתקת צופרים. 
 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  
 תקלה במערכת הכריזה . 
 תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים. 
 תקלת טלפון כבאים. 
 תקלה באביזר גילוי אש . 
 

שלא  ידי מי-הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על
הוסמך לכך, את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו, וכן 

 מטען, צופר וכו'.
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רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות.  1למערכת יהיו 
הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או ניטרול חלקים ממנו, יוכל 
להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים, וגם אז, 

 בהתראה קולית על הניתוק הקיים. הניתוק יצביע
 

 לוח הבקרה 1./.00.22

 10 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת  
תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת 
השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדוייק 
והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי 

 המערכת השונים.
תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה מרכזית הגילוי  

BUILT-IN  שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע
שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה 
השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי 

 חומרה או תוכנה כלשהם.
 INPUTכתובות כולל:  2,000המרכזייה תאפשר שליטה של  

 .OUTPUTאו 
 VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  

ALARM .למניעת התראות שווא 
מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת  

 תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים.
בלי שהדבר  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  

 יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים. 
לוחות התראה משניים בעזרת  2למרכזיה  ניתן יהיה לחבר 

קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל 
האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח 

אלפא  LCDהבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת 
 תווים. 10 -שורות ו 2נומרית בעברית בלבד של 

שולבת מרכזית הגילוי תכלול מערכת כריזת חרום מ 
(BUILT-IN אשר תכלול את המרכיבים העיקריים )

 הבאים:
יחידת בקרה מרכזית אשר תכלול יחידת זיכרון לאחסון  

הודעות מוקלטות, מערכת מיתוג אוטומטית להעברת 
ההודעות אל אזורי הכריזה השונים, כניסות שמע ממקורות 

 שמע מקוריים )מיקרופון מקומי, מיקרופון מרוחק וכו'(.

טונים  1( להעברת TONE-GENARATORותות )מחולל א 
 שונים להתראה.

מערכת מיתוג ידנית אשר תאפשר העברת ההודעות  
לאזורים שונים על פי בחירת המפעיל או לכל האזורים בו 

 זמנית. 
מיקרופון מקומי אשר יאפשר כריזת חרום או הודעות  

 ממרכז הבקרה.
 יחידת גונג אשר יופעל לפני ההודעה. 
בהספק מתאים לכמות הרמקולים שמפורטת מגברי הספק  

 .10%עם רזרבה של  בתוכניות
מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות  

שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, 
הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת 

 דלתות וכו'.
 זייה:בעברית, תכלול המרכ LCDבנוסף לתצוגת  
נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה,  

 סימון תקלה וכו'.

 וכו'. RESETמפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה,  
 

 יחידת ספק הכוח /./.00.22
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הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת  
מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת 

 שעות. 12למשך 
לי של יח' הבקרה, ובנוי על ספק הכוח יהיה חלק אינטגר 

 עקרון הבא:
המסוגלת לספק  VDC 21-( ל21%) VAC2/0 -יחידת המרה 

 זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת.
 יחידת טעינה למצברים. 
 מצברי ג'ל אטומים. 
מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען טרנזיסטורי מיוצב,  

עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל 
רוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצופה, הד

אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל 
 עת.

כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פועלת על  
 קולית.-המצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה אור

יחידת ספק הכוח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד  
 ך כניסת המתח.לקוי או נזק שעלול להגרם דר

יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת  
שעות מרגע התקלה.  12במקרה של הפסקה ברשת החשמל, 

דקות  0/בתום זמן זה, על המערכת להפעיל אזעקה לפחות 
 נוספות.

כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכוח  
 תחבר את המצברים, והמערכת תפעל כרגיל.

ם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך כשאספקת זר 
 לפעול כרגיל.

אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן  
המצברים. ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות )ג'ל, עופרת 

 ,ניקל קדמיום(.
זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת  

הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מלאה של מצברים 
מקיבול המצברים תוך  10%כת היכולת להטעין תהיה למער

 שעות. 21
מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים לוידוי  

שע' זרם הטעינה עדיין  16קיבולת טעינה תקין )אם במשך 
 המערכת תתריע על תקלת קיבולת מצברים(. mA100מעל 

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים  
 הבאים:

 ת המערכת וסימון המערכת בפעולה.הפעל 
 אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. 
במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה  

 מנותקת.
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא  

בעת אזעקה, הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור 
 האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.

, RESETכך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על נוסף על  
תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של 

 מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.
 -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  

RESET. 
 אפשרות להתממשקות במערכת חרום: 
יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך  

גלאי הראשון שיפעל, יפעיל את מערכת האזעקה, אך שה
הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר 

 שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.
תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום  

 בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.
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הגלאים במערכת, תיקוני בדיקה אוטומטית ורציפה של כל  
רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, 

קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על 
 פני מדפסת.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים  
 כמו יום3לילה או לפי משטר שעות, חגים וכדומה.

גישות שונות אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות ר 
 בהתאם למשטרי עבודה משתנים.

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר  
 תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית3חזותית.

הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם  
אוטומטי תוך מספר  RESETהפעלת כל גלאי, אולם יעשה 

קרה יעלם רק שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הב
 עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.  
הפסקה כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד 

 והבקרה.
ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים  

המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות 
 השונים. מוקלטות לאזורים

 

 צופר אזעקה 2./.00.22
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. 
במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו 
באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית 

 סימון ויופעל זמזם תקלה.
 
 
 
 
 
 

 הפעלת חרום בעת אזעקה 5./.00.22
ר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר לוח הפיקוד והבקרה יאפש 

ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק נורית 
משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות 

ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות 
 ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.

אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי. חייגן זה  
ייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור יח

הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה תמסר ללא 
הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן יתוכנת, כך שיחייג 

גלאים ויותר. ולאחר שעות היום,  2ביום רק לאחר התראת 
 בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

האירועים האחרונים  600אגור בזכרון פנימי את המערכת ת 
אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך 
של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, ארועים שטופלו בציון 
מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות 

 במערכת וארועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.
 

 רכתסדר פעולות המע 0./.00.22
 20גלאים מתריעים בקומה, תתבצע הפסקת חשמל לאחר  /כאשר 

 דקות, בקומת ההתרעה, בקומה מעל ומתחת.
גלאים מתריעים בקומה, ישוחררו אלקטרו מגנטים  2כאשר 

 לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי.
כאשר גלאי אחד מתריע, יופעלו צופרי פינוי קומה, לאחר וידוא 

 (.VERIFICATION) אזעקה
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הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר, 
, מיזוג האוויר RESETגלאים או יותר מתריעים. בביצוע  2כאשר 

 יחזור לעבוד כרגיל.
 לוח נוריות עזר במערכת:

במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגרלי המספק אינדיקציה על  
 המצבים הבאים:

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. -נורית כללית  
 כיבויים בגז פועלים. 2כאשר  -נורית כללית  
 כיבויים בגז פועלים. /כאשר  -נורית כללית  
או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד   

 הופעל
 מהבהבת מהר מסמנת  שני כיבויים הופעלו 
 דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.   
 כאשר צופרים מנוטרלים. -רית כללית נו 
 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית  
כאשר יחידות הפעלת מפסקי זרם3מגנטים וכו'  -נורית כללית  

 מנוטרלים.
 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל. 

 
 רמות גישה למערכת: ../.00.22

 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 1למערכת ינתנו 
דרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות הקודים יסו

איפיונים. כך שאיש אחזקה, מנהל אחזקה, טכנאי שרות או כל 
 משתמש אחר, יוכלו לשנות איפיונים ע"י קוד משלהם.

 
 
 
 
 
 
 

 פנל משנה לחיווי ולבקרה 00.22.2

 10 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDכל יחידה תכלול תצוגת  
ת והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה תווים לציון ההתראו

העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס 
בעברית, תכלול  LCDואירועים ממרכיבי המערכת השונים. בנוסף לתצוגת 

כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון 
ים להדממת צופר, למצב בדיקה, כן, כולל הלוח מפסק-תקלה וכו'.  כמו

RESET .'וכו 
היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום  

 שעות. 12אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת  

ידות חיווי ע"ג בקרת כריזה בטיחותית. המערכת תאפשר חיבור מספר יח
 הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף, מכשל חיווי.

 

 לוח סינופטי 00.22.5

מהדורה אחרונה ותקן  ANSI/UL 161הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן  
 ויישאו תו תקן בהתאם. 2220ישראלי ת"י 

הלוח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מתאימה, בעלת דלת עם חלון שקוף  
 מנעול בחזית.ו

הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת  
 הגלאי.

במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת  
 המערכת.
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 אמצעי התראה 00.22.0
 כל אמצעי ההתראה יפעלו עפ"י משטרי פעולה אשר יפורטו בהמשך.

 אמצעי התראה יכללו:
 שטחי המבנה. צופרי אזעקה בכל 
 רמקולי כריזת חירום. 
 רמקולי כריזת חירום משולב נצנץ חיצוני. 
 שלטי "אש" בכל שטחי המבנה. 
 קשר לכוחות סיוע )שומרים, מכבי אש, ממוני בטיחות וכו'(. 
 יחידת התראה משנית )לוח משנה(. 

 
 אמצעי כיבוי ..00.22

, או  FM-200במקומות שיוגדרו יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות בגז  
NAF 125  מאושרUL  לפיNFPA 2001 . 

בחדרי גנרטורים יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות באבקה כימית יבשה.  
 ורשות הכבאות. ULהמערכות יכללו מיכל צנרת וגלאים תרמיים מאושר 

אמצעי הכיבוי אוטומטית יופעלו לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או  
 ע"י אמצעי הפעלה ידניים.

 

 ה רמקולי כריז 00.22.0
לכרזת חרום כולל גריל ברחבי המבנה, חדרי  1ייעשה שימוש ברמקולי " 

 המדרגות וכו'.
 וברמקולי שופר לחללים טכניים . 
 UL-1480/1971לפי תקן  CD 185רמקול חיצוני משולב נצנץ בעוצמה של  

. 
יהיו מסוג המותאם להתקנה גלויה על קיר או תקרת בטון ו3או  1רמקולי " 

 ות אקוסטיות.להתקנה משולבת בתקר
 סנפים לפחות. 1כל רמקול יכלול שנאי בעל  
 . ULהרמקולים יהיו בעלי אישור  

 
 
 
 

 גלאים 00.22.9

 גלאי אופטי אנלוגי 00.22.9.2

 .UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן  
 הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי. 
הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיקון  

בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים  אוטומטי של הרגישות
 ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום3לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של  
 אלומת אור המופק מפוטו דיודה.

 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור. 
 הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. 
של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות  המעגל החשמלי 

חשמליות כאשר מותקן בלוחות חשמל או בקרבת מוליכים 
 חשמליים.

העשויים להיגרם ממשדרים  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות  
 אשר עשויים להימצא במקום.

הגלאי מצויד יחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה  
 מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן. 11של 

סיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה ב 
עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך  ADDRESSABLEמסוג 

 זיהויו בלוח.
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 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי 00.22.20
מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי לעלית  11הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

סביבתית במשך זמן שאינו עולה על מעלות מעל הטמפרטורה ה 6.1טמפרטורה של 
 דקה אחת.

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 
ADDRESSABLE. 

וכן אישור מכון התקנים הישראלי  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 
 }מת"י{.

 

 גלאי משולב אופטי3חום 00.22.22
 ות ברכזת.כתוב 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2הגלאי יכיל  
 (.UL)חלון  FT/3.7%עד  FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  
מעלות צלזיוס קבוע, בנוסף  11רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  

מעלות צלזיוס מעל הטמפ'  20לכך ייתן התראה לעליית טמפ' של 
 הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.

 בסיס. ללא IP 61דרגת הגנה  
וכן אישור מכון התקנים  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן  

 הישראלי מת"י{.
 

 גלאי עשן יוניזציה אנלוגי 00.22.21

 וכן אישור מ"תי. UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן  
הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של  

שתנים ועבודה במשטרי עבודה הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המ
 מתוכנתים מראש כמו: יום3לילה וכדומה.

מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן -הגלאי מוגן ברשת מסביב על 
 גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.

הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים  
 רבתו.הנובעים משדות אלקטרוסטטיים הנמצאים בק

אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד  LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה  
 מלוח גילוי האש. RESET ALARMשיבוצע 

 מיקרו אמפר נומינלי. 16הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על  
ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים  

 שלא הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס.
 הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי. 
עם מנגנון  ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג  

 לקביעת כתובת הזיהוי.
 קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק. 
 ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני מוליכים. 
 כנדרש. U.L. 268בנפרד, נושא תקן הגלאי והבסיס, כל אחד  
טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן  

U.L. 268  12פרק VARIABLE AMBIENT TEMPERATURE 

TESTS  
במידה ויידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר  

ר. הצפצפה תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החד
הכתובות.  2,000 -תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת, אך היא לא תיכלל ב 

 כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה.
 

 גלאי להבה 

וכן אישור מכון  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן  
 התקנים הישראלי }מת"י{.

, באותם ומיועד לאתר להבה UV\IRהגלאי יהיה גלאי משולב מסוג  
המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה, 

 בטכנולוגיה של אינפרא אדום.
 וולט ז"י. 0/-20  מתח עבודה: 
 UV/O. 185 to 0/245 microns טווח: 
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 1850 to 2450 angstroms 
 IR/4/2 TO 4.7 microns 
 Gasoline Fire @ 50 FT. '2 X '2  רגישות: 

 Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2 
 Fire @ 150 FT. JPA '20 X '20 
 Or 3.0 seconds, selectable 0.1 זמן תגובה: 
 to 261 מעלות F( 10-מעלות  to 75 Cמעלות  C) טווח טמפ': 

F  10-מעלות 
  RH 11% to 0 טווח לחות: 

 

 (IR3גלאי להבה אינפרא אדום )

מוגן   ATEX ,CENELEC ,FMהגלאי יהיה נושא תו תקן  
 התפוצצות.

תלת קרן למניעת התראות שווא   IR3י יהיה גלאי משולב מסוג  הגלא 
ומיועד לאתר להבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא 

 יצירת עשן אלא להבה בטכנולוגיה של אינפרא אדום.
 וולט ז"י 2/-21 מתח עבודה: 
 מ' 0/עד   טווח: 
 שנ' 1 זמן תגובה: 
 עלותמ 200מעלות מאוזן  200מאונך  זווית ראיה: 
 מעלות צלזיוס 75מעלות צלזיוס עד  40- טווח טמפ': 
 0-11% טווח לחות: 
 פלב"מ  מארז: 
 IP66,IP67 אטימות: 

 

 גלאי חום לתנאי סביבה קשים /00.22.2

וכן אישור מכון התקנים  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן  
 הישראלי }מת"י{.

ורה קבועה של עם טמפרט 61IPגלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה  
 כולל יחידת כתובת. Fמעלות  210

 ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת. 
 

 גלאי עשן מדגם אלומה 00.22.22

וכן אישור מכון התקנים  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן  
 הישראלי }מת"י{.

הגלאי מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י  
 לה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן.המקלט הקובע את עוצמת האפ

כאשר עוצמת הקרן במקלט יורדת מתחת לערך מסויים מתקבלת התראה  
 בלוח הבקרה. ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.

 .DCוולט  21 - 6/ מתח עבודה: 
 מ' 201מ' עד  1.2 טווח עבודה: 
 מ' /.21עד  רוחב כיסוי קרן: 

 

 גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר 00.22.25

וכן אישור מכון התקנים  U.L. 521 -ו .F.Mהיה  נושא תו תקן הגלאי י 
 הישראלי }מת"י{.

היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו  
ממוקם הגלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה 

תותקן התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו ו
בצורה חיצונית ונראית לעין, וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו יכילו 

 אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.
 וולט ז"י. 21עד  6/ מתח עבודה: 
 m/min 1220עד  222 טווח מהירות אוויר: 
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 מעלות צלזיוס 10מעלות צלזיוס עד  0טווח טמפ' עבודה:  
 

 גלאי כבל 00.22.20
בל מיועד להתקנה באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים גלאי כ

 תת קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים, לוחות חשמל וכד'
הגלאי יכלול כל אביזרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי הכבל. עקרון הפעולה 

ויהיו  יוגדר לפי אזורים. קופסאות החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות
 לכל אזור תחובר יח' כתובת. IP65עם דרגת הגנה 

 

 בסיס הגלאי .00.22.2
הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. 

 ANALOGהבסיס יהיה מתאים לגלאים אנאלוגיים ממוענים עם התראת אמת )

ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS כל גלאי יהיה עם .)
 כתובת.

 אים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.הגל
הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור 

 נורית אינדיקציה מקבילה.
 
 
 
 

 לחצני אזעקה וכיבוי 00.22.20

. 6חלק  2220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 1/הלחצנים יהיו מאושרים 
 כתובת. הלחצנים יהיו בעלי יחידת

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים להפעלה ידנית של 
 מערכת הכיבוי.

 ס"מ. 260הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של 
הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט 

 מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן.
 
 

 ית סימוןנור 00.22.29
בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל 

 רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.
 הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.

 הנורית תהבהב3תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.
נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה  הנורית תהיה מופעלת בזרם

 שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק.
 כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.

 

 צופרים 00.22.10

חלק  2220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 161הצופרים יהיו מאושרים  
20. 

חידת כתובת( ויהיו צופרים הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם י 
 אלקטרוניים.

 הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר. 
 מטרים מהצופר. /דציבלים לפחות במרחק של  10עוצמת הצופרים תהיה  
הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת  

 צופרים".
 ה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.מתח הפעלת הצופרים יהי 
עבור צופר עם נצנץ על הנצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי  

פלשים בדקה  60לצופר ויפעל במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 
מטרים לפחות. גם לאחר  0/בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק 

הב ולא יפסיק עש שיעשה שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להב
RESET .למערכת 
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בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם  
צופר פינוי  )בטון שונה( ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר 
פינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", במקביל 

 הופעלה מערכת כיבוי בגז".יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר 
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר  

שחרור הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר 
 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –שחרור גז 

 

 חייגן טלפון אוטומטי 00.22.12
מנויי טלפון וסידור  1 -יוג ליותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות ח 

 מתאים למסירת הודעה מוקלטת.
 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין. 
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הטלפון באופן שלא יהיה תלוי בפעולת  

 מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.
 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים: 
 קו מבצעי. –האש  שרות מכבי 
 שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום. 
פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת  

 המפורטת לעיל.
 החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק". 
סיבובים, בכל סיבוב הוא  1החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר  

 לכל המנויים הקבועים מראש. יחייג
 שניות לפחות. 0/אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה  
מתח ההפעלה של החייגן יהיה זהה למתח החרום של יח' החרום בלוח  

 הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.
 

 לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש mA  10-2יח' כתובת אנאלוגית  00.22.11

קנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש יות mA 1-20יח' כתובת אנאלוגית  
 .COגלאי גז בוטן, פרומן, מימן,  :כגון

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל  / -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב 
 רמה אחד מארבעת המצבים אש, בטיחות, בקרה, תקלה.

כל הנתונים נשמרים ביח' הזכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את  
 בצורה גרפית בתקשורת למערכות אחרות.הנתונים 

מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגרלי של גלאים  לגילוי גז דרך יח'  
 אנלוגיות מכותבות.

 לחיבור גלאי גז.  ULהמערכת תהיה מאושרת   
 

 חווט וצנרת חשמל /00.22.1
מ"מ  26צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של  

ב ו3או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו3או קופסאות מ"מ, כל סבו /2 -ו
 הסתעפות מתאימות.

 21החיווט אל מרכיבי המערכת יהי מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  
AWG. 

התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים  
 הנדרשים.

פתחים הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל ה 
 והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.

כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי  
כבל תקניים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת 

 בלבד.
בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים  

 .WATERPROOFמסוג 
 

 RS-232ממשק תקשורת  00.22.12
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דו כיווני להתחברות מערכות  RS-232פורטים ממשק  1ניתן יהיה לשלב עד 
 בקרת מבנה, ביפרים, מדפסות וכו'.

 

 RS-485רישות מערכות גילוי אש  00.22.15

ניתן יהיה לרשת מספר מערכות גילוי אש ועשן  לצורך העברת אינפורמציה   
 ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה 

יה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת ניתן יה 
 התקשורת הקיימת.

מערכות ברשת התקשורת בארכיטקטורת  16/הרשת תאפשר שילוב של עד  
TOKEN RING. 

, RS-485תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון:  
 כבילה אופטית, כבל טלפון וכו'.

 
 
 
 
 
 וצילצולים ברת קולמערכת לכריזת חרום והג 00.25

המערכת תתאים לכל הדרישות הרשויות הרלוונטיות )משטרת ישראל, פקה"ע, מכון 
 התקנים וכו'(.

והן לצורכי  יםהמבנ עם אפשרות פנייה לכל המערכת תשמש הן לצורכי כריזת חרום 
כן תשמש כמערכת צילצולים -עם אפשרות פנייה למספר אזורים. כמוהגברת קול  
 מוזיקאליים.

 זורי כריזה:א
 כיתות וחדרים. .2
 אזורים ציבוריים )פנים( .2
 רמקולים מרחביים חיצוניים ./
 

 המגבר, יחידת המיקרופון וכל הציוד הראשי ימוקם בנישה מוכנה באגף המזכירות.
מארון  2חיווט המערכת לכל המבנים יהיה דרך מערכת תשתית, צינור אחד בקוטר "

 מבנה.הראשי במזכירות ועד לארון תקשורת של כל 
במידה והציוד והפתרון הטכני המוצע ע"י הקבלן, מצריך התקנת ציוד גם בארונות 

. לא יהיה במחיר העבודהתקשורת המשניים )של המבנים(, יש לכלול את העלות של הציוד 
 תוספת מחיר עבור ציוד נוסף.

 מערכת השמע מורכבת ממספר רמקולים להתקנה חיצונית ורמקולים להתקנה פנימית.
 ו יש לספק נק' מיקרופון חיצוני.-ה-ף כיתות דבאג
 

 :שעון ציצולים מוזיקאלי 00.25.2
שעות. היחידה יהיה  16-יהיה בעל תוכנית שבועית ויכלול סוללת גיבוי ל

 כדוגמת דגם פלש.
 

 מתקן צילצולים אלאקטרוני 00.25.1
 צלילים שונים לפחות. 1יהיה בעל  

 
 :עמדת מיקרופון ראשית /.00.25

לפחות וכן כריזה כללית. העמדה  אזורים 20-העמדה תאפשר כריזה ל
-TDW-12, TDבצורה מיקרופון עם צוואר גמיש או שפופרת כדוגמת דגם 

12H.תוצרת אייפון , 
 

 מסד : 00.25.2
, עשוי ממתכת שעברה טיפול נגד קורוזיה U 20בגודל מסד ציוד תיקני 

וחלודה . דפנות המסד יהיו ניתנות לפירוק לצורך טיפול נח בציוד 
ם . חזית המסד תורכב מפנלים במידות תיקניות ובאביזרים הפנימיי

 (  2.11)כפולות של "
 

 מגבר3מיקסר משולב : 00.25.5
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 HEAVYמגבר3מיקסר משולב  המותאם לעבודה בתנאים קשים מהרגיל  )

DUTY: הכולל , ) 
,  KHZ2ב  2%, אחוז עיוותים : טוב מ  W RMS 300הספק נומינלי : 
 תחום הענות :

 HZ10-20000 db) / + יציאה :  (, מתח VL200    ,VL 10  : עכבת עומס ,
  אוהם ,  1,  1,  26

 . db 10יחס אות לרעש :טוב מ 
יש עדיפות על המוסיקה  2, לכניסת מיקרופון  AUX / +   MIC  1כניסות : 

(OVERIDE, )  
 . TREBLE -ו   BASSווסתים ניפרדים : עוצמה ,  /כאשר לכל כניסה יש 

 VUומד עוצמה  PEAK OUTרית בקרה , נו OVERLOADנורית בקרה 

METER . 
נתיך חצי אוטומטי . נתיך מהיר בכניסת  -הגנות בפני קצר , נתק  עומס יתר 

 המתח .
 

 מערכות מיתוג : 00.25.0
במסד תותקן מערכת מיתוג מתאימה שתאפשר כריזת חירום כללית וכן 

 ניתוק אוטומטי בעת הכריזה של כל ערבלי הצליל המקומיים.
 

 ריזה ראשית :עמדת הפעלת כ ..00.25
( , צוואר גמיש  ABSקונסולת כריזה , על בסיס שולחני קשיח וחזק )

(GOOSE NECK ולחצן )PTT   המיקרופון דינמי עם קפסולת .AKG  ,
 בעל עקומה קרדיואידית עם ביטול רעשי רקע סביבתיים .

ב  db 1/ -  mv0.12ס"מ , רגישות :  1במרחק  HZ 10-21000הענות לתדר :  
HZ 2000 . 

 אוהם . 600אוהם , עומס מינימלי :  2/0עכבה : 
 

 מטען ומצברים : 00.25.0
, מזוודים במסד, מסוג ללא טיפול  V 21מטען מתאים + מצברים 

(MAINTENANCE FREE אשר יאפשרו הפעלה אוטומטית של , )
 בעת הפסקת חשמל . -שעות שידור רצופות  /המערכת, במשך 

 
 טיונר : 00.25.9

תחנות קבועות , כולל כבל  0/ות גבוהה , עם , באיכ AM3FMטיונר דיגיטלי 
מתאימה להתקנה חיצונית להשגת קליטת  FMחיבור קואקסיאלי ואנטנת 

 תחנות טובה .
 

 נגן סרט  : 00.25.20
מנגנונים , ראשים  2, כפול , בעל   HEAVY DUTY -מקצועי נגן סרט 

  DOLBY B/Cמתהפכים , עובר אוטומטית בין הקלטות , 
 

 נגן תקליטורים : 00.25.22
  .דיסקים -1, עם מגש ל HEAVY DUTY -מקצועי תקליטורים נגן 

 
 ערבל צליל מקומי : 00.25.21

 ערוצים הכולל :  1ערבל צליל קומפקטי בעל 
12 INPUTS , 4 LOW-Z DISCRETE TRANSISTOR 
MIC/LINE INPUTS, 4 STEREO LINE . 
TRS INSERT JACKS ON ALL LOW-Z INPUTS . 2 
BAND EQ ON EACH INPUT . 
2 AUX SENDS PER CHANNEL . 2 STEREO AUX 
RETURNS . 
RCA TAPE IN/OUT JACKS WITH VOLUME 
CONTROL . INTERNAL POWER SUPPLY . 
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SWITCHABLE +48V PHANTOM POWER . 
 .   PEAVEY UNITY 300ערבל הצליל יהיה כדוגמת 

 
 : פנימירמקול  /00.25.2

 , בעל אחוז עיוותים נמוך . FULL RANGEמטיפוס  רמקול
 ל יזווד בתיבת תהודה דקורטיבית עשויה מעץ ויכלול שנאי קו .הרמקו
 . db 12(  M2  3W2אוהם , נצילות : ) 1, עכבה : W RMS 20הספק :

 מעלות . 220, זוית פיזור :  HZ 60-20000תחום הענות : 
 ממברנה  : קון כפול עם טוויטר מכני .

ודה ובתוכה יסופק עם תיבת תה -רמקול כנ"ל להתקנה בתיקרות ביניים 
חומר מבודד מתאים  , גריל אקוסטי ודקורטיבי וכן אביזרי הרכבה 

 שיותאמו לסוג התקרה הקיים .
 

 : להתקנה חיצוניתרמקול  00.25.22
 באיכות גבוהה  .שופר רמקול 
   W RMS /0הספק :

 כולל שנאי קו.
 

 חיווט לרמקולים : 00.25.25
שת בקוטר כבל דו גידי , בעל מעטה כפול , מזוהה קוטביות , עם מוליכי נחו

 מ"מ . 2של 
 

 חיווט לערבלי הצליל ולמיקרופונים : 00.25.20
 מ"מ( מסוכך סיכוך רשת מלא . 0.1גידים ) 1כבל 

 
 מערכת כריזת חרום ומוזיקת רקע 00.20

 
 כללי 00.20.2

במבנן תותקן מערכת כריזה כללית ומערכת הגברה מיוחדת לאולם  
 הספורט שבקומה ראשונה.

 דות קצין ביטחון(. כן יותקנו מספר עמדות מיקרופון כריזה )עמ-כמו 
 

 :המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים 00.20.1
 מרכזי הגברה נפרדים לכריזה והגברה לאולם הספורט

 אזורים כריזה. 6 ולמערכת כריזה יהיו
 שיותקנו בתקרות אקוסטיות או בתיבות עץ דקורטיביות. 1" -ו 6רמקולים " 
 רמקולים שיותקנו באזורים ציבוריים חיצוניים. 
 ים שופרים למערכת באולם הספורטרמקול 

 
 :מטרת המערכת ודרישות תפעוליות /.00.20

בכל   מטרתה של מערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות
 המבנה והגברת קול איחותית ומוזיקה רקע באולם הספורט

 שעות ביממה. 21המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 
במזכירות ובאולם הספורט  שידור הודעות ייעשה באמצעות מיקרופונים

 ושני מוקדים נוספים.
 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום.

", 24VDC" וכן ממתח ישר "VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת "
ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תיעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה 

 ידנית כלשהיא.
, FREE MAINTENANCEהמערכת תסופק עם מצברי חרום ללא טיפול 

דקות שידור רצופות לאחר הפסקת  0/אשר יאפשרו הפעלת המערכת במשך 
מתח, וכן מטען, אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף 

 וטעינה מהירה, לפי הצורך.
במתח  CONSTANT VOLTAGEהמגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת 

 .70Vשל 
 הציוד יותקן במוקד הקוים.
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 :ני למרכיבי מוקד המערכתמפרט טכ 00.20.2
 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תיבנה מפרופיל אלומיניום בעובי של 

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, ועוד תוספת מקום פנוי של 
 כרזרבה. 21%

 (.2)"¾בנין יחידות ההגברה יותקנו שלבי איוורור בגובה 
להסירן בשעת הצורך. דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום, ותהיה אפשרות 

 כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי של בסיס 

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.

הגלגלים ייקבע בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתן, סוג 
 לפחות. 20%בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון  AC/DCהמסד יכלול פנל 
אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח, 

 לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.
 המסד יכלול מערכת אוורור מאולץ.

 
 :מגברי הספק 00.20.5

 למפורט בכתב הכמויות:בנוספת 
 DB201היחידות המותקנות בתוך זיווד הרמקולים יאפשרו הגבר של   

 לפחות. DB 220לאות המקור וכן יעמדו בדרישות יחס אות לרעש של 
 היחידות תותקנה אינטגראלית בזיווד הרמקול .

 מגברים מקומיים.
, בזיווג מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים

 .21המיועד להתקנה במסדר ברוחב "
 להספק הנקוב בכל רוחב תחום ההיענות. R.M.Sהספק יציאה יהי 

 .70.7Vאו  S100Vאוהם או מוצא במתח קבוע  1עכבת העומס תהיה 
 .0%/בחישוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של 

 .230VAC ,24VDCמתחי האספקה 
 אוהם לפחות. 100Kעכבת הכניסה 

, 100V( ביציאת קוOUPUT REGULATIONבשינוי עומס )ציבות 
1.5BD  

 הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם.
 .-/ DBשל עד  תבנייחו KHZ 21 - 10תחום היענות לתדר 

, בחצי הספק -/ DBעד  תבנייחו KHZ 21 – 10תחום היענות להספק 
 המוצא הנקוב.

 ., בהפסק מוצא מלאKHZ2, בתדר 2% -אחוז עיוותים: מתחת ך
 לפחות ביחס להפסק יציאה מלא. 85DBרעש מוצא 

 מעלות צלסיוס. 20מעלות עד מינוס  11תחום טמפרטורת עבודה 
 כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור 

 וניתוק המערכת בזמן השרות.
 המגברים יהיו מוגנים בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.

 רכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של כל חלקי המע
 אנודיזיה נגד איכול וחלודה.

 
 כבלים: 00.20.0

 
 :כבל רמקולים

גידי שזור, מוזהב בעל מוליכי נחושת  –כבל טרמופלסטי, ארבע 
 אלקטרוליטית 

 מ"מ לפחות. 0.1בקוטר של 
הכבל יסוכך ברדיד אלומיניום כאשר גיד ההארקה חופף לציפוי 

 יניום.האלומ
 
 

 :כבל מיקרופון
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ממ"ר כל  0.21כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 
מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים,  x 0.25 7בהרכב  אחד, 

)רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה בגנה חיצוני  סיכוך אפיפה
 נימיות.המתאים להתקנות חיצוניות ופ מפי.וי.סי אפור 

 
 10G. KIT"-1-"SUPER NOVA -מערכת לחיסכון באנרגיה  .00.2

 
 

 כללי: 2..00.2
 מיזוג אוויר  יים כגוןחשמל צרכניםלניהול חסכוני של  נועדת מערכתה

המערכת מביאה לחיסכון  .מ"ר 200בחדרים בעלי שטח עד  או תאורה
, תוך שמירה והגנה על צרכן החשמלי בהתאם לנוכחות חשמלמרבי ב

 וקר.אנשים בחלל המב

 החזרת השקעה בטווח קצר מאפשרת המערכת בעלת אמינות גבוהה 
 .אורך חיים ממושך 3תאורהמקנה ליחידת המיזוגו

 מבוסס  – דבמיוחבעל רגישות זיהוי גבוהה  גלאי תנועה של המערכת
במיוחד ואינם מושפעים  ביצועי הגלאי גבוהים. "אפקט דופלר"

 .IRמטמפרטורת חדר, בהשוואה לגלאי 

 1וזן מיחידת מיתוג3ספק כוח באמצעות כבל תקשורת בעל הגלאי מ 
מיוצב. ישנה הפרדה גלוונית בין מתח רשת לבין  12VDCגידים במתח 

 של הגלאי. 12VDCמתח 

 כ"ס  2.1של  מרבי המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק
 .5KWאו למערכת מאור בהספק מרבי של 

  לאחר  תוק של צרכן החשמליניהשהיית המערכת מאפשרת כוונון זמן
 נה.אחרו תנועה זיהוי

 .מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת התקנה 

 התקנה קלה ונוחה. 

  תוצרתAlfaSmartלבן.-, כחול 
 

 תכולת המערכת: 1..00.2
 .ALFA-12-1M-2 3ספק כוח לגלאי, דגםמיתוג ידתיח .2
 .ALFA-12N-10 , דגםגלאי תנועהיחידת  .2
כולל ברגים  SRB-30, דגם חידת הגלאימתאם התקנה מתכוונן לי ./

 ודיבלים.

 .מטר 1 של גידים באורך 1 בעל (12VDC)במתך נמוך  כבל תקשורת .1

 הוראות התקנה3מפרט לקוח. .1

 אריזת קרטון. .6
 

 הערות: /..00.2
 הבטיחיש ל האו טיפול ב יחידת המיתוג של לפני חיבור זהירות:  .2

 ממתח הרשת! ניתוקה

יש להימנע  מבנים( בלבד.המערכת מיועדת להתקנה פנימית )בתוך ה .2
 מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת.

 המערכת מיועדת להתקנה ע"י אנשי מקצוע בלבד, בעלי רישיון חשמל. ./

 בהתקנת המערכת )עבודה עם חשמל( יש להקפיד על כללי בטיחות. .1
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 התחברות גלאי ליחידת מיתוג 3 ספק כוח 2..00.2
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 2-1M-12-ALFAספק כוח  יחידת מיתוג 3 5..00.2
 

 כללי 0..00.2
 2.1למערכות מיזוג אוויר בהספק מרבי של   מיתוג חד פאזיתהינה יחידת 

היחידה מתחברת לגלאי  .5KWאו למערכות מאור בהספק מרבי של כ"ס 
 צרכן חשמלילצורך הפעלת   ALFA-12N-10או  ALFA-12N-24תנועה 

 נוכחות אנשים בלבד.עת ב
 

 כוללת: 2-1M-12-LFAAיחידת מיתוג 3 ספק כוח  ...00.2
 .(Contactor)מיתוג מגען  .2
 .תנועההעבור גלאי  )מיוצב( 12VDC פק מתח נמוך .2

עובי חוט  -  וחיבורי הארקה ברגים לכניסה ויציאת מתח ימחבר ./
 .²מ"מ 1מקסימאלי 

 –עובי חוט מקסימאלי  –ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה  ימחבר .1
 ²מ"מ 2

עובי חוט  –שרשור יחידות-ח נוספתיחידת כוברגים לחיבור  ימחבר .1
 ²מ"מ 2 –מקסימאלי 

 מארז פלסטי )בסיס ומכסה( .6

 
 : מיתוגה ידתתכונות יח 0..00.2

 :50/60מתח עבודה Hz ,230 VAC±10%  

 :הספק יציאה מקסימאלי(Cosφ=0.4)  HP@240VAC2.1 

 :25  זרם יציאה מקסימאליA@240VAC (Cosφ=1) 

 100: מרשת החשמל צריכת זרם מקסימאליmA@250VAC 

  :מתח הזנה לגלאי תנועהVDC22 .הפרדה גלוונית ממתח  מיוצב
 הרשת.

 12 -צריכת זרם מקסימאלית בVDC :200mA 

  25°-: עבודהטמפרטורתC  to 45°C 
 ת מאליויקופסת חשמל פלסטית תקנית כב-זיווד . 

  :10מידות היחידה X 221 X 211 מ"מ 
 

00.2..9 2-1M-12-ALFA - :שרטוט חשמלי 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

00.2..20 2-1M-12-ALFA - :שרטוט חשמלי 
 

 

 2-1M-12-ALFAהוראות התקנת יחידת   22..00.2
ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך בהתאם "לחוק  .2

 החשמל".

CONTACTOR

25A (res)

R N N R

R
Y

INPUT

MAIN

POWER

230VAC

OUTPUT 

TO 

A/C LIGHT

230VAC

-1
2

V

+
1

2
V

+
1

2
V

C
R

DETECTOR CHAIN

(OPTION)

ALFA-12-1M-2

POWER

UNIT

 

2. DETECTOR התחברות ל גלאי תנועה מסוג :

ALFA-12N-24(10) (+12V, -12V,  RY). 

2. CHAINנוספת לצורך  :  התחברות ליחידת מיתוג

 .(12V, CR+)שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך 

/. R-N (כניסת מתח ראשי  צד שמאל :)לפי שרטוט

230VAC .להספקת חשמל ליחידה 

1. R-N (צד ימני :)יציאת מתח  לפי שרטוט

230VAC  אחרי מגען המערכת להספקת חשמל

 לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה.

 חיבור הארקה .1
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חייבת להיות  דרך נתיך חצי אוטומטי  3תאורהאספקת המתח למזגן .2
. יש לסמן את הנתיך הנ"ל כדי להקל על זיהויו צרכןהמתאים לזרם ה
 .צרכןלצורך ניתוק ה

תקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא שאספקת החשמל לפני הה ./
 מנותקת!.

סמוך לשקע ההזנה של המזגן. החיבור לקיר  מיתוגה ידתמקם את יח .1
 ./ X 10מ"מ ובורגי סיבית  6דיבלים  1 יעשה באמצעות

הוצא את תקע המזגן מהחשמל. חתוך את כבל ההזנה המקורי של  .1
 POWERניסה  "המזגן. את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר הכ

INPUT MAIN " את הכבל המחובר למזגן חבר למחבר היציאה ."C 

LIGHT3A TO POWER  במידה ואינך משתמש בכבל המקורי של ."
המזגן, יש לוודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך שאינו פחות 

אחד של כבל  מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן. יש להתקין בצד
 .ע המקורי של המזגןההזנה תקע המתאים לתק

ע"פ למחבר המתאים  תנועהגלאי השל  התקשורתחבר את כבל  .6
  .השרטוט החשמלי

יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל 
 .האפשר מקווי מתח רשת

( בין נקודת ההזנה POLE DOUBLEיש להתקין מפסק חשמלי כפול ) .1
 ובסמוך אליה לצורך עבודות שרות.   המיתוגובין יח'  

יש לוודא רה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול. לתאו .1
שבחיבור גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל ההזנה עם הארקה מתאימה 

  .יחידהשתחובר למהדק הארקה ב
יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו 

, הן בתאורה והן במיזוג.   מאמ"ת משלו
יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מת אימות כל מעגל 

 ."SUPER NOVA"מסדרת 
אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן  

 התקנת יחידת מיזוג.
חבר את מתח ההזנה סגור את המכסה של יחידת המיתוג , .1

 DIP)במצב טכנאי  ובדוק את פעולת הגלאי 3תאורהלמזגן

SWITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ON) :ע"פ השלבים הבאים 

 גלאי תדלוק בצבע , נורית חיווי ב3תאורההפעל מזגן
) סימן שניות של  /לאחר תנועה בחדר(  זיהוי ירוק 

 איפוס המערכת.

 הנורית  1בחדר במשך  מתזוזה עיש להימנ , שניות 
נורית האדומה תדלוקהירוקה תכבה  3תאורהוהמזגן , 

 ם. את פעולתים מפסיק

 גוף מינוריתלבצע תנוע  3תאורהבחדר ולוודא שהמזגן ת 
 .ם במיידיתאת פעולת וחידש

 , כוון את3תארהלאחר בדיקת תקינות, נתק את מתח ההזנה של המזגן .20
 מצב עבודה הרצוי. ע"פ DIP SWITHES -ה

מעלות  11-המבוקר ונמצא כ טוודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייק .22
 כלפי מטה.

 .סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק שבתחתית הגלאי .22
 
 
 

 .10-12N-ALFAגלאי תנועה  21..00.2
 כללי: 21.2..00.2

בעת מ"ר.  200ששטחו עד  חלל המבוקרהגלאי מיועד לזהות תנועות אדם ב
המאפשרת הספקת חשמל  מיתוגמופעלת יחידת הע"י הגלאי,  זיהוי תנועה

צרכן ע"י המערכת. כאשר אין תנועה בחדר פעולת  דהמפוקלצרכן חשמלי 
 תפסק. החשמל
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 : יחידת הגלאי תכונות 21.1..00.2

 10.525ון דופלר בתדר הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקר GHz 
  תנועה. בעת זיהויהגלאי כולל נורית חיווי ירוקה אשר תידלק 
  קבוע כאשר באופן הגלאי כולל נורית חיווי אדומה אשר תאיר

אינו מזהה תנועה ונגמר זמן השהיה לכיבוי הצרכן הגלאי 
תהבהב בקצב של אחת לשנייה כשהגלאי הנורית  החשמלי.

השהיית - DIP SWITCH-5ראה " )"On Delayנמצא במצב 
 (.צרכןפעולת 

  תנועההבגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות גילוי. 
  הגלאי כולל מפסקיםDIP SWITHES) לביצוע כיווני זמני )

 השהיה ורגישות.

  כניסות שרות: 2הגלאי כולל 
)הפעלה קבועה(: אפשרות הפעלה  "פיקוד שבת"
.ע"י פיקוד חיצו –קבועה לגלאי  )מגע יבש(  ני 

ויחידת המיזוג  כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל 
ן שימוש אפשרי מופעלת קבוע. : פיקוד ע"י "שעו

 או כיבוי מרכזי של צרכני חשמל.שבת" 
)כיבוי קבוע(: אפשרות כיבוי קבוע  "פיקוד אש"

  )מגע יבש(.חיבור מפסק חיצוני  –לגלאי 
ויחידת המיזוג  כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל 

י שימוש אפשרי ה קבוע.כבוי : חיבור למערכת גילו
 אש לכיבוי יזום של כל המזגנים במבנה.

 
 שיקולי בחירת מיקום הגלאי /.21..00.2

ס"מ מהתקרה בעזרת  20-20להיות מותקן במרחק של  אמורהגלאי  .2
 מסופק בערכה.ה המקורי מתאם התקנה

( סמוך אל דלת ת הקירחשוב להתקין את הגלאי על הקיר )או בפינ .2
מצא בחדר. השל האדם  ון הימצאותלכוון את הגלאי לכיוו הכניסה. יש

 לכיסוי שטח גדול יותר. רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר

)ראה  : פינתית ותקרתיתשל הגלאי שתי אפשרויות התקנה נןיש ./
 .בהמשך(

 מעלות כלפי מטה. 11-ובזווית של כ נכונהיש להקפיד על התקנה  .1

סה בחדרים למניעת יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכני .1
 הפעלות סרק.
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 כיווני הגלאי: 21.2..00.2

 :         Dip Switches-פירוט פעולת ה .2

 הכיתוב המשמעות     
 -מספר ב

Dip Switch 

צרכן החשמלי.משך משך השהיית כיבוי ה קביעת

יכובה אם לא התגלתה  הצרכן החשמליזמן שלאחריו ה

 בחדר. תנועה

OFF Delay 3,2,1 

ך  ש מ

ה י ה ש ה  ה
ק  ס פ פ 3מ ק מ ק  2ס ס פ  1מ

  

 OFF OFF OFF שניות 1

 OFF OFF ON דקות 2.1

 OFF ON OFF דקות 1

 OFF ON ON דקות 20

 ON OFF OFF דקות 21

 ON OFF ON דקות 20

 ON ON OFF דקות 21

 ON ON ON דקות 0/

י תנועה. (LOW)רגישות נמוכה  – ON -* מפסק ב  לגילו

ב גבוהה רגישו – OFF -* מפסק   לגילוי תנועה. (HIGH)ת 
Mode H-L 4 

 1של  (SHORT)השהיית הפעלה קצרה   – ON -מפסק ב

 שניות

 1של  (LONG)השהיית הפעלה ארוכה  – OFF -מפסק ב

 דקות

ON de lay L -S 5 

 

 מפסק( DIP-Switch)  משמש כבורר "גס" בין  1 'מס
 רגישות נמוכה. -שני תחומים: רגישות גבוהה

 רגישותפוטנציומטר ה (SENS)  "משמש כבורר "עדין
 הגברת הרגישות התחומים. 2-בתוך כל אחד מ

  בכיוון השעון. פוטנציומטרמתבצעת ע"י סיבוב 
 

 :(Factory SET)הגדרת ברירת מחדל של מפסקים  21.5..00.2
 

 פעילה -דקות 1 בהפעלה של ההשהי OFF 1מפסק מספר 

י  OFF 1מפסק מספר  זיהו  גבוהרגישות 

 ON /מפסק מספר 
 25  -הית כיבוי  הש

 דקות
 OFF 2מפסק מספר 

 OFF 2מפסק מספר 

 

  -מכוון לאמצע    "SENS"פוטנציומטר הרגישות  
 רגישות בינונית.

אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ,קרא בעיון את 
 הוראות ההפעלה והכוונון המצורפות. 
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 הוראות התקנה 21.0..00.2
 

 סדר פעולות:
ר מתח מכל מקו צרכן החשמליחובה לנתק את  .2

ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת 
 לוודא ניתוק מוחלט עד תום ההתקנה.

) הדק את החלק המתאים אל הקיר .2 ( ב'2איור בפינה 
הקיימים בעזרת הדיבלים  (א'2איור ) תקרהאו אל ה

 ת ההתקנהערכב

 

 שני סוגים של בסיסי ההתקנה:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . בסיס להתקנה פינתיתב' 2איור          תקרתית             . בסיס להתקנהא' 2איור              

 

)לא עד הסוף(  ./ פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי 
 .והורד את המכסה

)לא עד  .1 פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני 
 הסוף( והוצא את הכרטיס.

מ"מ  בגב בית הגלאי לפי  1קדח שני חורים של  .1
ן לבורג מתאם התחתו )העליון לכבל תקשורת, 2איור

 התקנה(ה

 
ר      1איו

 

 :.-/איורים הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי  .6
 

 הרכבת מתאם מתכוונן:
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הכדור נכנס עד הסוף עם  :2איור           הכנס בעזרת הבורג את הכדור                    :/איור 

  1  הפאזה כלפי מעלה 

 חריצים בחלק הפלסטי 

חריצים  2כלפי מעלה ,                                                                                                         

 כלפי מטה          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

חבר את המכלול ע"י  :0איור                                         הוסף מתאם                  :5איור 

 המוכנס הארוך הבורג 

 החור בבסיס  דרך 

 .הגלאי 
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 מעלות,  10-סובב את הבסיס הגלאי ב :.איור 

 אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגיםו חבר            

 מהסט.  

 

)איור  תקשורת דרך הקדח העליוןההכנס את כבל  .1
 .השרטוט החשמליוחווט לפי  (1

 

 

 

 

 

 חיבור הגלאי

י המצורף למכשיר  - כבל התקשורת   .השתמש בכבל התקנ
יש לשמור על הסדר  200ניתן להאריך את כבל התקשורת עד  מטר. 

ן של החוטים.  הנכו
 תיאור מחבר

- V32 +  כניסת ההזנהVDC 22  לגלאי–  .  לפי הסימון

 *IN 

גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה ה "כניסת שבת"
)לאדמה( בהדק זה בעת ביצוע .בחדר וי ,קצר  נורית החיו

ן פועל רצוף.  הגלאי, כבויה (LED)הירוקה  מנוטרל והמזג
י  ו ייה  2האדומה מהבהבת בקצב של  (LED)נורית החיו שנ

ו  כבויה  שנייה 2-דולקת 

GND 
)זהה להדק )הדק " . מיועד -אדמה"  ( שבכניסות ההזנה(

 לחיבור קו משותף של כניסת שרות.

 *DIS 

ל  "פיקוד אש"כניסת  ללא  –המונעת מהמזגן לפעו
 קצר )לאדמה( בהדק זהביצוע בעת  .תלות בתנועה בחדר

ין  , הירוקה והאדומה, מהבהבות לסירוג וי נוריות החיו
 .והמזגן כבוי שנייה 232בקצב של 

NO,NC, 
COM 

.  פיקוד של יציאות ממסר  הגלאי

Jumper – תפקידו במצבON - לגשר את היציאה
"COM"  12+אלV מצבו ,OFF  היציאות הופך את

NO, NC, COM  למגעים( יבשיםDry contact) 
 .בלבד וולט 12-אמפר ב 2 של

 
 : הזהרה
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  230אין לחבר מתחVAC ,400VAC  יבש דרך מגע 
 של ממסר הגלאי.

 וכניס  ,מופלות יחד "DIS"–ו "IN" ותבמידה 
 ".DIS"–המערכת תפעל לפי ההגדרה של 

יותר "DIS"-כניסת     .בעדיפות גבוהה 
 

והדק את  של מתאם הגלאי כוון את הזווית הנדרשת .1
 .בורג הציר

החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק את  .1
 .הבורג

)מצב השהיית  OFF-ל / 'מס Dip Switchהעבר את  .20
בדיקת טכנאי לאחר  -צרכןה שניות בכיבוי 1

 Dip-Switches-. כוון את יתר מפסקי ההתקנה(
.  בהתאם למצב הרצוי

 .בורגהסגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק  .22

ע"פ מיתוג 3 ספק כוח   תבצע התקנה של יחיד .22
 קשורות ליחידת המיתוג.ההוראות ש

2/. .  בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי



- 261 - 
 

 

 
 10G. KIT"-1D-"SUPER NOVA  -מערכת לחיסכון באנרגיה  00.20

 

 SUPER NOVA – 1D-10G. KIT  -מפרט טכני והוראות התקנה 
 כללי: 00.20.2

 יים כגוןחשמל צרכניםלניהול חסכוני של  נועדת מערכתה 
 .מ"ר 200בחללים בעלי שטח עד  מיזוג אוויר ותאורה

, תוך שמירה והגנה חשמלהמערכת מביאה לחיסכון מרבי ב
 וכחות אנשים בחלל המבוקר.על צרכן החשמלי בהתאם לנ

  יחידות מיתוג )ראשית 2המערכת כוללת- Master ומשנית- 
Slaveמעגלי חשמל נפרדים )מאור 2-( אשר מתחברות ל-
( ונשלטים באמצעות Slave-משני-ומיזוג Master-ראשי

 . (12VDC)פיקוד משוטף ע"י גלאי תנועה יעודי במתך נמוך 
 חזרת השקעה בטווח ה מאפשרת המערכת בעלת אמינות גבוהה

 .אורך חיים ממושך 3תאורהמקנה ליחידת המיזוגו קצר
 זיהוי גבוהה  גלאי תנועה של המערכת  – דבמיוחבעל רגישות 

ואינם מושפעים  ביצועי הגלאי גבוהים. "אפקט דופלר"מבוסס 
 .IRמטמפרטורת חדר, בהשוואה לגלאי 

 על הגלאי מוזן מיחידת מיתוג3ספק כוח באמצעות כבל תקשורת ב
גלוונית בין  12VDCגידים במתח נמוך   1 מיוצב. ישנה הפרדה 

. 12VDCמתח רשת לבין מתח   של הגלאי
 של  מרבי המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק

 .5KWכ"ס ולמערכת מאור בהספק מרבי של  2.1
  ניתוק של צרכן החשמליהשהיית המערכת מאפשרת כוונון זמן 

 ה.נאחרו תנועה זיהוילאחר 
  מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת

 התקנה.
 ונוחה  .התקנה קלה 
  תוצרתAlfaSmartכחול ,-.  לבן

 
 תכולת המערכת: 00.20.1

, דגםמיתוג ידתיח .2 למיתוג  ALFA-12-1M-2 3ספק כוח לגלאי
 מעגל חשמל של תאורה.

למיתוג מעגל חשמל של  ALFA-12-1S-2 , דגםמיתוג ידתיח .2
 יחידת מיזוג אוויר.

 .ALFA-12N-10 , דגםגלאי תנועהידת יח ./
כולל  SRB-30, דגם מתאם התקנה מתכוונן ליחידת הגלאי .1

 ברגים ודיבלים.

 של גידים באורך 1 בעל (12VDC)במתך נמוך  כבל תקשורת .1
 יםמטר 20

 (Unshielded Alarm Cable 4 x 1/0.5) –ראה עמוד-/ – 
Cable-A, Cable-B. 

 מפרט טכני והוראות התקנה. .6

 רטון.אריזת ק .1
 

 הערות: /.00.20
 ניתוקה הבטיחיש ל האו טיפול ב יחידת המיתוג של לפני חיבור זהירות:  .2

 ממתח הרשת!

)בתוך המבנים( בלבד. .2 יש  המערכת מיועדת להתקנה פנימית 
 להימנע מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת.

אנשי מקצוע בלבד, בעלי רישיון המערכת מיועדת להתקנה ע"י  ./
 חשמל.
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)ע .1 בודה עם חשמל( יש להקפיד על כללי בהתקנת המערכת 
 בטיחות.      

 
 

 התחברות גלאי ליחידות מיתוג ראשית ומשנית 00.20.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 32-1M-12-ALFA ספק כוח  Master -יחידת מיתוג ראשית 00.20.5

 כללי 00.20.5.2

CONTACTOR

25A (res)

R N N R

R
Y

INPUT

MAIN

POWER

230VAC

OUTPUT TO 

LIGHT

230VAC

-1
2

V

+
1

2
V

+
1

2
V

C
R

DETECTOR CHAIN

IN

G
N

D

D
IS

+
1

2
V

N
C

N
O

C
O

M

-1
2

V

ALFA-12N-10

MOTION

DETECTOR

ALFA-12-1M-2

POWER

UNIT

-MASTER-

O
N

1
2

3
4

5

O
N

S
E

N
S

JUMPER

ON

OFF

BROWN(NC)

ORANGE

O
R

A
N

G
E

BLUE

B
L

U
E

GREEN

GREEN

BROWN (NC)

CONTACTOR

25A (res)

R N N R

INPUT

MAIN

POWER

230VAC

OUTPUT 

TO A/C

230VAC

+
1

2
V

C
R

CHAIN

ALFA-12-1S-2

POWER

UNIT

-SLAVE-

GREENORANGE

BROWN(NC)

BLUE(NC)

ORANGE BROWN(NC)
BLUE(NC)

C
A

B
L

E
-A

 4
 x

 0
.5

m
m

²

C
A

B
L

E
-B

 4
 x

 0
.5

m
m

²
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למערכות מיזוג אוויר בהספק  מיתוג חד פאזיתהינה יחידת 
כות מאור בהספק מרבי של או למערכ"ס  2.1מרבי של  

5KW.  היחידה מתחברת לגלאי תנועהALFA-12N-24  או
ALFA-12N-10   נוכחות עת ב צרכן חשמלילצורך הפעלת

 אנשים בלבד.
 כוללת: 2-1M-12-ALFAיחידת מיתוג ראשית 3 ספק כוח  00.20.5.1

 .(Contactor) מיתוגמגען  .2
 .תנועההעבור גלאי  )מיוצב( 12VDC ספק מתח נמוך .2
ויציאת מתח ברגים ימחבר ./ עובי  -  וחיבורי הארקה לכניסה 

 .²מ"מ 1חוט מקסימאלי 
עובי  –ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה  ימחבר .1

 ²מ"מ 2 –חוט מקסימאלי 
עובי  –שרשור יחידות-יחידת כוח נוספתברגים לחיבור  ימחבר .1

 ²מ"מ 2 –חוט מקסימאלי 
 מארז פלסטי )בסיס ומכסה( .6

 : מיתוגה ידתתכונות יח /.00.20.5
 50/60עבודה: מתח Hz ,230 VAC±10%  
 :הספק יציאה מקסימאלי(Cosφ=0.4)  

HP@240VAC2.1 

 :25  זרם יציאה מקסימאליA@240VAC (Cosφ=1) 

 מרשת החשמל צריכת זרם מקסימאלי :
100mA@250VAC 

  :מתח הזנה לגלאי תנועהVDC22 .הפרדה  מיוצב
 גלוונית ממתח הרשת.

 12 -צריכת זרם מקסימאלית בVDC :200mA 
  25°-: עבודהטמפרטורתC…45°C 

 ת מאליויקופסת חשמל פלסטית תקנית כב-זיווד . 

  :10מידות היחידה X 221 X 211 מ"מ 
 
 

00.20.5.2 2-1M-12-ALFA - :שרטוט חשמלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2-1M-12-ALFAהוראות התקנת יחידת   00.20.5.5

ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך  .1
 בהתאם "לחוק החשמל".

חייבת להיות  דרך נתיך  אורה3תאספקת המתח למזגן .2
. יש לסמן את צרכןחצי אוטומטי המתאים לזרם ה

זיהויו לצורך ניתוק ה  .צרכןהנתיך הנ"ל כדי להקל על 

CONTACTOR

25A (res)

R N N R

R
Y

INPUT

MAIN

POWER

230VAC

OUTPUT 

TO 

A/C LIGHT

230VAC

-1
2

V

+
1

2
V

+
1

2
V

C
R

DETECTOR CHAIN

(OPTION)

ALFA-12-1M-2

POWER

UNIT

 

2. DETECTOR התחברות לגלאי תנועה מסוג :

ALFA-12N-24(10) (+12V, -12V, RY). 

2. CHAIN התחברות ליחידת מיתוג נוספת  :

 ,12V+)לצורך שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך 

CR). 

/. R-N (כניסת מתח ראשי  צד שמאל :)לפי שרטוט

230VAC דה.להספקת חשמל ליחי 

1. R-N (צד ימני :)יציאת מתח  לפי שרטוט

230VAC  אחרי מגען המערכת להספקת חשמל

 לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה.

 חיבור הארקה .1
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לפני ההתקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא  .3
 שאספקת החשמל מנותקת!.

סמוך לשקע ההזנה של המזגן.  מיתוגה ידתמקם את יח .4
מ"מ ובורגי  6בלים די 1 החיבור לקיר יעשה באמצעות

 ./ X 10סיבית 
הוצא את תקע המזגן מהחשמל. חתוך את כבל ההזנה  .5

המקורי של המזגן. את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר 
את הכבל ". POWER INPUT MAIN"הכניסה  

 C LIGHT3A TO"המחובר למזגן חבר למחבר היציאה 
POWER."  במידה ואינך משתמש בכבל המקורי של

ודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך המזגן, יש לו
שאינו פחות מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן. יש 

אחד של כבל ההזנה תקע המתאים לתקע  להתקין בצד
 .המקורי של המזגן

למחבר  תנועהגלאי השל  התקשורתחבר את כבל  .6
  .ע"פ השרטוט החשמליהמתאים 

יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל האפשר 
 .ווי מתח רשתמק

בין ( POLE DOUBLE)יש להתקין מפסק חשמלי כפול  .7
ובין יח'   ובסמוך אליה לצורך   המיתוגנקודת ההזנה 

 עבודות שרות. 
לתאורה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול.  .8

גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל  יש לוודא שבחיבור 
ההזנה עם הארקה מתאימה שתחובר למהדק הארקה 

  .ידהיחב
יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו 

, הן בתאורה והן במיזוג.   מאמ"ת משלו
יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מתאימות  כל מעגל 

 ."SUPER NOVA"מסדרת 
אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן התקנת       

 יחידת מיזוג.
9. , חבר את מתח סגור את המכסה של יחידת המיתוג 

במצב  ובדוק את פעולת הגלאי 3תאורהזנה למזגןהה
ע"פ  (DIP SWITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ON)טכנאי 

 השלבים הבאים:
 וי בגלאי תדלוק בצבע 3תאורההפעל מזגן נורית חיו  ,

) סימן י ירוק  שניות של  /לאחר תנועה בחדר(  זיהו
 איפוס המערכת.

  הנורית שניות 1בחדר במשך  מתזוזה עלהימניש ,
נורית האדומה תדלוקבההירוקה תכ  3תאורהוהמזגן , 

 ם. את פעולתים מפסיק

 גוף מינוריתלבצע תנוע ולוודא שהמזגן ת   3תאורהבחדר 
 .ם במיידיתאת פעולת וחידש

לאחר בדיקת תקינות, נתק את מתח ההזנה של  .11
מצב  ע"פ DIP SWITHES -ה , כוון את3תארההמזגן

 עבודה הרצוי.
-המבוקר ונמצא כ טוודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייק .11

 מעלות כלפי מטה. 11
סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק  .12

 .שבתחתית הגלאי

 
 2-1S-12-ALFA (SLAVE)יחידת מיתוג משנית  00.20.0

 כללי 00.20.0.2



- 21/ - 
 

 

למערכות מיזוג  מיתוג משנית, חד פאזיתהינה יחידת 
או למערכות מאור כ"ס  2.1אוויר בהספק מרבי של  

ליחידת מיתוג מתחברת  היחידה .5KWבהספק מרבי של 
 (12VDC)ראשית באמצעות כבל תקשורת במתח נמוך 

צרכן הפעלת ו הפרדת מעגלי חשמל ראשי ומשני לצורך
בהתאם לפקודות  נוכחות אנשים בלבדעת ב חשמלי נוסף

 .של גלאי התנועה
 

 כוללת: 2-1S-12-ALFAיחידת מיתוג משנית  00.20.0.1
 .(Contactor)מיתוג כרטיס אלקטרוני עם מגען  .1
ויציאת מתח יברמח .2  - וחיבורי הארקה ברגים לכניסה 

 .²מ"מ 1עובי חוט מקסימאלי 
עובי  – מיחידה ראשית גידים( 2) פיקודלברגים  ימחבר .3

 .²מ"מ 2 –חוט מקסימאלי 
4. .  מארז פלסטי )בסיס ומכסה(

 
 : מיתוגה ידתתכונות יח /.00.20.0

 :50/60מתח עבודה Hz ,230 VAC±10%   
 :הספק יציאה מקסימאלי(Cosφ=0.4)  HP@240VAC2.1 
 :25  זרם יציאה מקסימאליA@240VAC (Cosφ=1) 

 ת מרשת החשמלצריכת זרם מקסימאלי :
50mA@250VAC 

  מעגל( צריכת זרם מקסימאלית מיחידת מיתוג ראשית 
 12VDC :)20mAפיקוד 

  25°-: עבודהטמפרטורתC…45°C 

 ת מאליויקופסת חשמל פלסטית תקנית כב-זיווד . 

  :10מידות היחידה X 221 X 211 מ"מ 
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00.20.. 2-1S-12-ALFA - :שרטוט חשמלי 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-1S-12-ALFAהוראות התקנת יחידת   00.20.0
הינו דומה לאופן ההתקנה של  ההתקנה של היחידה המשניתאופן 

יש לקחת   . )ראה מפרט של היחידה הראשית( היחידה הראשית 
ראה סעיף  -(12VDCבחשבון תוספת חיבור )שרשור במתח נמוך 

 .CABLE-B – ת גלאי ליחידות מיתוג"התחברו"

 
 .10-12N-ALFAגלאי תנועה  00.20.9

 כללי: 00.20.9.2
ששטחו עד  חלל המבוקרהגלאי מיועד לזהות תנועות אדם ב

,  זיהוי תנועהעת במ"ר.  200 מופעלת יחידת ע"י הגלאי
ע"י  דהמפוקהמאפשרת הספקת חשמל לצרכן חשמלי  מיתוגה

ן תנועה בחדר פעולת   תפסק. צרכן החשמלהמערכת. כאשר אי
 

 : יחידת הגלאי תכונות 00.20.9.1

  הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקרון דופלר בתדר
10.525 GHz 

  נורית חיווי ירוקה אשר תידלק זיהויהגלאי כולל   בעת 
 תנועה.

  נורית חיווי אדומה אשר תאיר באופן הגלאי כולל 
ונגמר זמן קבוע כאשר הגלאי  אינו מזהה תנועה 

תהבהב בקצב הנורית  השהיה לכיבוי הצרכן החשמלי.
" "On Delayשל אחת לשנייה כשהגלאי נמצא במצב 

 (.צרכןהשהיית פעולת - DIP SWITCH-5ראה )
  י גילו בגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות 

 .תנועהה

  הגלאי כולל מפסקיםDIP SWITHES))  לביצוע
 כיווני זמני השהיה ורגישות.

 
  כניסות שרות: 2הגלאי כולל 

: אפשרות הפעלה קבועה לגלאי  ד שבת""פיקו ע"י  –)הפעלה קבועה(
. )מגע יבש( י   פיקוד חיצונ

2. CHAIN התחברות ליחידת מיתוג ראשית לצורך  :

 .(12V, CR+)שרשור 

2. R-N (כניסת מתח ראשי  צד שמאל :)לפי שרטוט

230VAC .להספקת חשמל ליחידה 

/. R-N (מניצד י :)230יציאת מתח  לפי שרטוטVAC 

אחרי מגען המערכת להספקת חשמל לצרכן בהתאם 

 לדרישה מגלאי תנועה.

 חיבור הארקה .1

 

 

CONTACTOR

25A (res)

R N N R

INPUT

MAIN

POWER

230VAC

OUTPUT 

TO 

A/C LIGHT

230VAC

+
1

2
V

C
R

CHAIN

ALFA-12-1S-2

POWER

UNIT

-SLAVE-
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ג מופעלת  ויחידת המיזו כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל 
ן שבת" שימוש אפשרי קבוע. פיקוד ע"י "שעו י :  או כיבו

 מרכזי של צרכני חשמל.
י קבוע לגלאי  "פיקוד אש" חיבור  –)כיבוי קבוע(: אפשרות כיבו

י מפסק  .חיצונ יבש(   )מגע 
ויחידת המיזוג כבויה קבוע.  כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל 

יזום של כל שימוש אפשרי י אש לכיבוי  גילו : חיבור למערכת 
 המזגנים במבנה.

 
 שיקולי בחירת מיקום הגלאי /.00.20.9

ס"מ מהתקרה  20-20להיות מותקן במרחק של  אמורהגלאי  .2
 מסופק בערכה.ה המקורי מתאם התקנהבעזרת 

( סמוך ת הקירלהתקין את הגלאי על הקיר )או בפינ חשוב .2
של  ון הימצאותאל דלת הכניסה. יש לכוון את הגלאי לכיוו

 מצא בחדר. רצוי למקם את הגלאי בפינת החדרההאדם 
 לכיסוי שטח גדול יותר.

: פינתית של הגלאי שתי אפשרויות התקנה נןיש ./
 .)ראה בהמשך( ותקרתית

מעלות  11-ווית של כובז נכונהיש להקפיד על התקנה  .1
 כלפי מטה.

יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכניסה בחדרים  .1
 למניעת הפעלות סרק.

 
 כיווני הגלאי: 00.20.9.2

          :Dip Switches-פירוט פעולת ה

 הכיתוב המשמעות     
 -מספר ב

 Dip Switch 

ו צרכן החשמלי.משך המשך השהיית כיבוי ה קביעת זמן שלאחרי

 בחדר. אם לא התגלתה תנועה יכובה הצרכן החשמלי
OFF Delay 3,2,1 

ה י ה ש ה ה ך  ש ק  מ ס פ ק  3מ ס פ ק  2מ ס פ    1מ

 OFF OFF OFF שניות 1

 OFF OFF ON דקות 2.1

 OFF ON OFF דקות 1

 OFF ON ON דקות 20

 ON OFF OFF דקות 21

 ON OFF ON דקות 20

 ON ON OFF דקות 21

 ON ON ON דקות 0/

י תנועה. (LOW)רגישות נמוכה  – ON -ב * מפסק  לגילו

ב גבוהה  – OFF -* מפסק   לגילוי תנועה. (HIGH)רגישות 
Mode H -L 4 

 שניות 1של  (SHORT)השהיית הפעלה קצרה   – ON -מפסק ב

 דקות 1של  (LONG)השהיית הפעלה ארוכה  – OFF -מפסק ב
ON de lay L -S 5 

 

י  "גס"בורר משמש כ 1 'מס  (DIP-Switch )מפסק  * בין שנ
 רגישות נמוכה. -תחומים: רגישות גבוהה

בתוך כל  "עדין"משמש כבורר  (SENS) פוטנציומטר הרגישות  *
מתבצעת ע"י סיבוב   הגברת הרגישות התחומים. 2-אחד מ

. פוטנציומטר  בכיוון השעון
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 :(Factory SET)הגדרת ברירת מחדל של מפסקים  00.20.9.5

 

 פעילה -דקות 1 שלבהפעלה  ההשהי OFF 1מפסק מספר 

י  OFF 1מפסק מספר  זיהו  גבוהרגישות 

 ON /מפסק מספר 

י    OFF 2מפסק מספר  דקות 25  -השהית כיבו

 OFF 2מפסק מספר 

 
רגישות   -מכוון לאמצע    "SENS"פוטנציומטר הרגישות  

 בינונית.
אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ,קרא בעיון את הוראות 

 המצורפות. ההפעלה והכוונון 
 

 
 הוראות התקנה 00.20.9.0

 סדר פעולות:
מכל מקור מתח ולנקוט בכל  צרכן החשמליחובה לנתק את  .2

אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לוודא ניתוק מוחלט עד 
 תום ההתקנה.

) הדק את החלק המתאים אל הקיר .2 ( או אל ב'2איור בפינה 
ת ערכהקיימים בבעזרת הדיבלים  (א'2איור ) תקרהה

 ההתקנה
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 י סוגים של בסיסי ההתקנה:שנ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 . בסיס להתקנה פינתיתב' 2איור                        . בסיס להתקנה תקרתית            א' 2איור                      

 

)לא עד הסוף( והורד את  פתח את ./ בורג הידוק מכסה הגלאי 
 .המכסה

)לא עד הסוף(  .1 פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני 
 והוצא את הכרטיס.

)העליון  2מ"מ  בגב בית הגלאי לפי איור 1קדח שני חורים של  .1
 התקנה(ההתחתון לבורג מתאם  לכבל תקשורת,

 

ר   1איו
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 :1-/יורים הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי א .6
 הרכבת מתאם מתכוונן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכדור נכנס עד הסוף עם הפאזה  :2איור           הכנס בעזרת הבורג את הכדור                    :/איור 

 חריצים בחלק הפלסטי 1  כלפי מעלה                                                                                    

 חריצים כלפי מטה  2כלפי מעלה ,                                                                                            

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

      חבר את המכלול ע"י הבורג :0איור                  הוסף מתאם                                         :5איור 

 המוכנס הארוך

 .החור בבסיס הגלאי דרך                                                                                                 
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 מעלות,  10-הבסיס הגלאי בסובב את  :.איור 

 אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגיםו חבר            

 מהסט. 

 

וחווט ( 2)איור  תקשורת דרך הקדח העליוןההכנס את כבל  .1
 השרטוט החשמלי.לפי 

 

 חיבור הגלאי ..00.20.9
י המצורף למכשיר  - כבל התקשורת   .השתמש בכבל התקנ

עד  יש לש 200ניתן להאריך את כבל התקשורת  מור מטר. 
 על הסדר הנכון של החוטים.

 תיאור מחבר
- V32 +  כניסת ההזנהVDC 22  לגלאי–  .  לפי הסימון

 *IN 

ע .גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה בחדרה "כניסת שבת"  בעת ביצו
י הירוקה ,קצר )לאדמה( בהדק זה , כבויה (LED)נורית החיוו

ן פועל רצוף.  הגלאי  (LED)נורית החיווי מנוטרל והמזג
ו 2האדומה מהבהבת בקצב של   כבויה  שנייה 2-שנייה דולקת 

GND 
( )זהה להדק  . מיועד לחיבור קו משותף -הדק "אדמה"  ( שבכניסות ההזנה(
 של כניסת שרות.

 *DIS 

ן לפעול  "פיקוד אש"כניסת   .ללא תלות בתנועה בחדר –המונעת מהמזג
, ה קצר )לאדמה( בהדק זהביצוע בעת  ירוקה נוריות החיווי

 .והמזגן כבוי שנייה 232והאדומה, מהבהבות לסירוגין בקצב של 
NO,NC, 

COM 
.  פיקוד של יציאות ממסר  הגלאי

Jumper – תפקידו במצבON - לגשר את היציאה
"COM"  12+אלV מצבו ,OFF  היציאות הופך אתNO, 

NC, COM )למגעים   אמפר  2 של (Dry contactיבשים 
 .בלבד וולט 12-ב

 
  :הזהרה

  230אין לחבר מתחVAC ,400VAC  יבש דרך מגע 
 של ממסר הגלאי.

 וכניסות  ,מופלות יחד "DIS"–ו "IN" במידה 
 ".DIS"–המערכת תפעל לפי ההגדרה של 

יותר "DIS"-כניסת     .בעדיפות גבוהה 
 

והדק את בורג  של מתאם הגלאי כוון את הזווית הנדרשת .2
 .הציר

 .את הבורג החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק .2
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שניות  1)מצב השהיית  OFF-ל / 'מס Dip Switchהעבר את  ./
. כוון את יתר בדיקת טכנאי לאחר התקנה( -צרכןבכיבוי ה
 בהתאם למצב הרצוי. Dip-Switches-מפסקי ה

 .בורגהסגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק  .1

ע"פ ההוראות מיתוג 3 ספק כוח   תבצע התקנה של יחיד .1
 המיתוג. קשורות ליחידתש

6. .  בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי
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 עבודות טיח – 09פרק 
 כללי 09.02

הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, על בסיס צמנט, כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית 
נושא תו תקן, לא יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן 

 . 2 -ו 2חלק  2120לאמור בתקן  ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף 1ויאושפר  
מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון  2.1הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 

לבלוקים, בין קירות ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי 
גשרי קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 

 מ"מ. 20320גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין  10/
 ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים 0/הרשת תונח בחפייה  של 

 יש לנקות את הקיר משאריות אבק, לכלוך ושמן.
יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו3או שימוש 

 ח לפני יישום טיחבמים ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשי
מ"מ, אלא אם צויין  20מ"מ לפחות ולא יותר מ  21טיח פנים יהיה בעובי כולל של 

 מ"מ.  1על  1אחרת. בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך 
 

 שכבת הרבצה 09.01
ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה. כן תבוצע שכבת 

 ג קירות באזורים רטובים )מקלחת וכו'(הרבצה ע"
 

 פינות חיזוק /09.0
מ תותקן פינת חיזוק הן אופקיות והן אנכיות בכל פינה,  הן בטיח פנים והן בטיח חוץ 

PVC  .גרמנית 
 

 טיח כתשתית לחיפוי 09.02
לעיל גם טיח מיישר  01מתחת לחיפוי קרמיקה יבוצע בנוסף לאיטום כמפורט פרק 

 לרבות שכבת הרבצה תחתונה
   

 טיח למרחבים מוגנים 09.05
 טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל , מאושר ע"י פיקוד העורף

  
 

 עבודות ריצוף– 20פרק  
 

 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי 20.02
 הריצוף יבוצע  ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:

 המילוי .א
 הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ.

 
 ניקוי גב האריח  .ב

הסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר חובה ל
 אשר יכול לפגוע בהדבקות. 

 
 הנחת האריחים .ג

 טיט "ריצופית סופר"  תוצרת תרמוקיר ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת 
ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת  2.1 – /בעובי  

לא טיט "ריצופית סופר"  כנ"ל  דקה של טיט. על גב האריח מורחים שכבה 
סירוק, על גב האריח, לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים. מצמידים את 
האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב  תוך שמירה על מישקים 
במידות הנדרשות, במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את שכבת 

רוחב המישק, מקישים על האריחים הטיט, לאחר שהתייצבה, לכל עומקה וב
באמצעות פטיש גומי, עד שיגיעו למפלס המתוכנן, ועודפי המלט צמנט יצאו 

 מהמישקים. 
יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר 

 של הרובה. מוודאים שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור. 
 

 צלןגרניט פור  בריצוף פוגות 20.01
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שומרי מרחק  יע" ייעשהבחירת האדריכל. עצוב הפוגות  לפי מ"מ 1יהיו ברוחב  פוגות .א
 .  זו, מיוחדים למטרה P.V.C-מ

.  RG( KERAPOXY) תוצרת מגוונת אפוקסי רובה תהיה  המישקים למילוי הרובה .ב
 . החומר ספק הוראת פי על תבוצע הרובה יישום

 ניקוי חומרי בעזרת לנקות יש, יםאחר צמנט חומרי וכן שהתקשתה רובה שאריות .ג
 . ספקה י"ע מאושרים

  " MAPEIתוצרת "  L תוצרת אלסטית, במפגש בין מישורים תיושם רובה בפינות .ד

 ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן. .ה

 הריצוף. עבודותימים לפחות לאחר סיום  20הרובה יעשה  ישום .ו
 גוונים לפי בחירת האדריכל. .ז
 

 חיפוי קירות /20.0
   החיפויביצוע  .א

חיפוי  קירות באריחי קרמיקה3חרסינה3גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות 
 יעשה כדלקמן :   

 התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים .2
, בדבק "פלסטומר מוכן, ארוז בשקים סגורים דבקהחיפוי יעשה בהדבקה ב .2

 0/*0/" לאריחים מעל /60ס"מ, ובדבק "פלסטומר  0/*0/" לאריחים עד 602
 ס"מ.  

 במרית משוננת.   התשתיתימרח על פני  דבקה ./
רובה  אולטרא קולור פלוס  של חברת הרובה למילוי המישקים תהיה  .1

"MAPEI 1 . רוחב המישקים )פוגות( יהיהמ"מ 1" מתאימה לפוגות ברוחב 
   בגוון לפי בחירת האדריכל. מ"מ.

עובי  המהודקת תהיה ב דבקכך ששכבת ה דבקאת האריחים יש להדק אל ה .1
 מ"מ.   1

  באריחים שלמים.  הריצוף החיפוי יעשה מעל פני  .6
 1 יושאר מרווח של  הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירותבתחתית החיפוי בין  .1

" כנ"ל בגוון MAPEIתוצרת " ימולא ברובה אלסטית   מ"מ. מרווח זה 
   הרובה הקשיחה.

וחד. לא יותר לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיבקרמיקה עבוד חורים  .1
 שימוש בחלקי אריח. 

 קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות  .1

מ"מ כמפורט  10בחלקו העליון של החיפוי יותקן פנל מעץ יפאה ברוחב  .20
 בפרטים

 
 

            מפגש בין מישורים וגמר חיפוי בפרופיל אלומיניום .ב
בין מישורים )פינות( וגמר חיפוי אופקי או  אם לא נדרש בתוכניות אחרת  מפגש               

  אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל. 
 

  פרקטחיפוי  20.02
 PERSTIGEמתוצרת חברת  BI-POWER SLEEPERהרצפה תהיה רצפת פרקט 

SPORT SYSTEMS ארה"ב  או ש"ע 
 הבטוןתשתית  .א

סטייה  ,חלוטיןלהמיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה הבטון ני תשתית פ
מלא על הקבלן להוריד בליטות, ל.  'מ /של  לאורך סרגל מ"מ  / -3מותרת + 

 לקבלת המשטח הנדרש.חורים וגומחות 
 

 תשתית הפרקט .ב
 תשתית הפרקט תכלול :

ס"מ, למניעת העברת לחות  20ביריעות פוליאתילן בחפיפה של  כיסוי  .2
 מתשתית  הבטון לפרקט.

מ"מ בעלות  22321יח' למ"ר( בעובי  22) BI-POWER PADרפידות גומי  .2
)עמידה לשנוי צורה ואלסטיות  .MAIL SPECקונוסים לפי תקן  1מבנה של 
 שנה לפחות(.  10למשך 
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מ"מ  //תשתית קורות מעץ לבן. הקורות יונחו לרוחב האולם במרחקים של  ./
 )מרכז קורה למרכז קורה(, כאשר לתחתית יחוברו רפידות גומי.

מ"מ המחוברת לקורות עם ברגי עץ וזאת לקבלת  22שכבת לוח סנדביץ  .1
 משטח חלק ואחיד.

 
 הפרקט .ג

מ"מ )זכר נקבה(  X 11מ"מ  20לוחות עץ מייפל צפוני קשה הפרקט יבוצע מ .2
  FIBAמאושר 
לוחות הפרקט יחוברו לתשתית ע"י מסמור פנימי על הזכר. יש לדאוג  .2

 . שורות של לוחות פרקט 1מ"מ כל  2 - /למרווח התפשטות של 
 

 שיוף וגימור .ד
 שיוף באמצעות משייף טופ, נייר זכוכית. .2
דו  FINISHשכבות לקה  2+ כיבידו ר SEALERשכבות פריימר  2מריחת  .2

 . FIBAרכיבי עמידה בשחיקה בהתאם לתקן 
 .התוכניותסימון מגרשים וצביעה בהתאם לנדרש לפי  ./
 ס"מ.  21עם פתחי אוורור כל   X 50 60פל תואם יפנל מי .1

 
 ותקניםאישורים  .ה

 להתאמת הפרקט למשחקים בינלאומיים. .F.I.B.Aאישור  .2
  D.I.Nאישור עמידה לתקן  .2
  II.3.2-755אישור מכון התקנים הישראלי עמידה לאש בהתאם לתקן  ./

 
 

 עבודות צבע – 22פרק 
 

 צבע 22.02
 כללי .א

עבודת הצבע  יבוצעו גם  לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות 
אף אם לא צויינו במפורש במסמך ממיסמכי היסוד וההכנה הנדרשות 

 החוזה.
 

 גוון לפי בחירת האדריכל  ב.
כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז3חוזה זה 

 יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל. 
שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם  מזמיןה

נים על פי מניפת "טמבור" לקטלוג גוונים של היצרן, ו3או לדרוש גוו
 (, ו3או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.MIXלגווני מיקס )

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת 

 האדריכל ללא תוספת מחיר. 
 

עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר 
 .ISO 1002לפי תקן 

 
 גלוון 22.01

במסגרות  והןסופקו במסגרת מכרז חוזה זה, הן במסגרות אומן כל חלקי המתכת  שי
חרש אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת יגולונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים 
והריתוכים, הסרת שלקות וליטוש. הגלוון יבצע בחם,  בטבילה באמבט, או בהתזת אבץ 

מיקרון, הכול  10רי הוא )לאלמנטים העשויים מפרופילים  דקים(  כשעובי הגלוון המזע
 .  121לפי דרישות ת"י 

כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן. חלקי מתכת  
 נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בתוך  ארונות וכו' לא ייצבעו.

 
  )למעט מסגרות חרש(צביעת מוצרי פלדה מגולוונת  /22.0

 וצע כדלקמן:צביעת מוצרי פלדה מגולוונים,    תב  
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 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם  א.
 בהתזה. 

 
 הסרת הברק בנייר לטש עדין.   ב.
 
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  ג.
 
 רסט -שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי, אוניקריל מטל 2    ד.

מיקרון כל  60האדריכל בעובי לפי בחירת  של ניר לט או ש"ע 
 .מיקרון    210סה"כ   -שכבה  

 
 
 לעיל. 01צביעת מסגרות חרש תבוצע כמפורט בפרק  .ה

 
 צביעת שטחי טיח פנים   22.02

 צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:
 הסרת גרגרים ונטפים רופפים. .א
 החלקת פני השטח בנייר לטש .ב

 ניקוי מאבק .ג

 נה לייבוש מלא.צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור  והמת .ד
צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות  .ה

 היצרן. 
 צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.    .ו
צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, כמו שכבה  .ז

 שנייה. 
 

 צביעת שטחי גבס   22.05
  ז לעיל.  –ב  22.01בסעיף  שטחי גבס תבוצע כמפורטצביעת 

 
 שליכט צבעוני 22.00

ע"ג שכבת טיח מיישרת סרגל שני כוונים  תבוצע שליכטה צבעונית גמישה 
מאספקת נירלט או ש"ע, אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י המפקח. 

צף מ"ר לאישור המפקח. השליכטה תבוצע בר 2הקבלן יכין מראש דוגמה בשטח 
 רטוב על רטוב ללא סימני הפסקה בין המיטות או בכל מקום אחר.

 .לרבות הכנה ופריימר השליכטה  ותכלול גם  הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה
 
 

 עבודות מסגרות אומן )אלומיניום( – 21 פרק
 

 כללי 21.02
וכן  מסגרות אומן )אלומיניום(, 22פרק  הכלליאלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט  עבודות
 בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן. להוראותבכפוף  
 האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. פריטי

 
 
 

 וייצורם פריטיםתוכניות ייצור, דיגום  אישור 21.01
למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים.  .א

 Shopפרטי האלומיניום תכנון מפורט )במסגרת עבודתו  יתכנן הקבלן את 

Drawings) 
 

צ.ה.ע., תכניות  שבועות מהיום הנקוב ב 6 בתוךיעביר לאישור המפקח  הקבלן .ב
 האביזריםמפורטות ושלמות של כל המוצרים, (  Shop Drawings)ייצור 

והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה )להלן הפריטים(. תכניות אלה תהיינה 
לחוזה זה,  המצורפותת האלומיניום ולתכניות העקרוניות  לרשימ תואמות

 ותכלולנה גם: הטכני המיוחד במפרט המפורטותהיינה לפי  
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 שם יצרן הפרופילים.
 מספרי הפרופילים.

 חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום.
 לפי הצורך. 2.2-ו 2:1פרטים בקנ"מ 

 כים אופקיים ואנכיים.פרטי חיבור, זיגוג, איטום וחיבור למבנה בחת
 פרטי משקוף עיוור.

 פרוט אביזרים ופרזול.
 האיטום. פרטי

 
במידה ויעשה שימוש בפרופילים אחרים צהמצויין ברשימה יציג הקבלן 

הן את הפרופילים הנדרשים והן את הפרופילים המוצעים לאישור 
 המפקח

 
ר רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצו המפקח

, לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות כנדרשהאמורות 
 .החוזה

 
המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי  י"עתכניות הייצור  אישור .ג

 .דיןולפי כל   זההמוטלת עליו לפי חוזה 
 

 חומרים וציפויים /21.0
 

ם , המתייחסי2 -ו 2חלקים  2061האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  .א
 לחלונות אלומיניום. 

 
מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים .ב

לפחות. דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 
 המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.

 
 רמת גימור .ג

 
 פרופילים .2

מאולגן בגוון טבעי בעובי היו בגמר י פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין 
 בהתאם לרשימות.  מיקרון 20

 
 אמצעי חיבור .1

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים 

 רייווצאחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 
 תא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

 
 
 אמצעי עיגון ./

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד  
או חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

 נמצא הבניין.
 
 אביזרים ופרזול .2

בלתי  לגן טבעי או פלדהמאוהאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על  רשבה בגמר מומחליד

ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י 
 המפקח.

 
 סרגלי זיגוג .5

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
  בתוכניות. המצוינים

המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  הסרגלים יהיו בצבע 
 ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה. מדויקתחיבור ישר בצורה 
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 זיגוג 21.02
בכל מקרה לא פחות  אך רשימות האלומיניוםוסוגי הזכוכית יהיו בהתאם ל עובי .א

, הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי  2 חלק 2011 ית"-מהנדרש ב
 התקן.

 . 1/1 י"בתים בזכוכית כמוגדר לא יהיו פגמ
 

, שריטות, או פגמים אחרים כתמיםהזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות,  כל .ב
 כמוגדר בתקן.

  
, אך בכל מקרה לא פחות מעובי התקניםהזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות  עובי .ג

הקבלן  העובי, על לגבי" לפחותכמצוין ברשימת אלומיניום. בכל מקום שבו צוין "
 נקבע עובי הזיגוג.  פיהםלתקן, שעל   ג חישובים הערוכים לפי פרק ד' להצי
הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע, גם אם הוא  יהזכוכית כפי שיחושב ע" עובי
 על העובי המוזכר בתוכניות . עולה

 
עומדים בדרישות התקנים  הזכוכיתימציא מסמכים המאשרים כי סוגי  הקבלן .ד

 זכוכיתהשונים.   לסוגיםלדרישות המיוחדות  המצוינים במפרט ומתאימים 
 .בשטחמחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן 

 
הזכוכית המתוארים ברשימת  ועוביוהקבלן ימצא אי התאמה בסוגי  במידה .ה

על כך לפני  להודיעהאלומיניום בהשוואה לדרישות החוק ותפקודם בבניין, עליו 
 ל הוראותיו.הייצור למפקח ולקב

 
 .הזכוכיתהזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן  אופן .ו

 
יהיו מהודקים ולחוצים  האטמיםיהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם  האטמים .ז

 .ואטומותהיטב לכל אורכם בתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות 
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 מיזוג אוירמתקני  25פרק 
 

 כללי 25.02
הספקתם,   אליו מיועדים לתאר ולכסות  המצורף ושרטוטי המכרז המצורפים המפרט

הרכבתם והפעלתם של מתקני מיזוג אויר מושלמים לכל פרטיהם כמפורט וכמתואר 
 בתכניות המצורפות למפרט זה.

    לעיין בתכניות ולהבטיח כי העבודה כולה תבוצע בתאום עם עבודות הבניין,  הקבלןעל  
 ר. על המתקן להיות כפוף, בכל המובנים, לפי תנאי המקום, ברמה ובדרך הטובה ביות      
למפרט הטכני ולתכניות המסופקות. העבודה תבוצע לפי הסטנדרטים המקובלים       

 במקצוע 
 בארה"ב ובהתאם לתקנים או לנהלים המקובלים ובתוקף בארץ.      
בכל מקרה של הזכרת פריט, חלק או אביזר של ציוד כל שהוא ביחיד, הכוונה היא  

 כפי הנדרש להשלמת המתקנים בבניין האמור.  לרבים,
 

 היקף המפרט 25.01
אין זה  -יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות, ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות  
מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה ולהפך, בכל מקרה של סתירה בין  
 השניים מחייב המפרט לכל דבר. 
כללי כפי שהוכן ע"י הועדה הבין משרדית, ומיועד כמו כן כפוף מפרט זה למפרט ה 
 להוסיף ולא לגרוע. התנאים הכללים הנ"ל בתוקף בין אם צורפו למפרט זה ובין אם לאו. 
 

 חומרים וציוד /25.0
יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל  הקבלןכל החומרים אשר יסופקו על ידי  
דרישת התקן האמריקאי לעבודות הבחינות לדרישת התקן הישראלי העדכני, ובהעדרו ל 
כן לדגימות אותם החומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים -מיזוג אויר. הם יתאימו כמו 
. חומרים אשר  לא יתאימו לנ"ל יסולקו ממקום העבודה לפי המפקחלתפקידם על ידי  
שעות ממתן ההוראה וחומרים  11ועל חשבונו תוך  הקבלן, על ידי המפקחהוראות  
לסלקם על חשבון  המפקחאת הנ"ל רשאי  הקבלןבאו במקומם. לא סילק אחרים יו 
 הקבלן ללא הודעה מוקדמת. 
 

 תאור המערכת 25.02
על הגג יותקנו יחידות עיבוי בקירור אוויר. יחידות פיזור אוויר של האולם מותקנות בחלל 
 יעודי ומפזרות אוויר באמצעות קופסאות אקוסטיות ומפזרי אוויר ישירות לחלל האולם.

  2,100טון קירור וספיקת אוויר של  6.1היחידות מטיפוס משאבות חום כ"א לתפוקה של 
- CFM  יחידות. 1סה"כ 

( COPהיחידות דוגמת תוצרת חברת "יוניק", "אוריס"  או שווה ערך. נצילות היחידה )      
 .2./לא תפחת מ 

 1תקין במקומם בנוסף, יש לפרק היחידות המפוצלות הישנות מהמקלטים הקיימים ולה 
 כ"ס כ"א. המעבים על גג האולם החדש. 1.1יחידות מפוצלות חדשות בהספק של 

 .Bדירוג אנרגטי של היחידות לא יפחת מ  
  
 אוויר צח יסופק באמצעות פתחים לחלל יניקה ליד היחידות. 
 

 :תנאי התכנון      
 .F 5 11 DB-טמפ' חוץ  
 .F 5 11 DB-טמפ' פנים       
 

 שיש לבצעספות עבודות נו 25.05
  .כל עבודות סגירת מחיצות, תקרות, בסיסים ליחידות .ב
 תעלות אוויר.פתחים בקירות למעבר  .ב
 נגרות כגון הרכבת מסגרות לגרילים.כל עבודות  .ג
 .נקודות החשמל ליחידות מיזוג האוויר .ד
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 אווירב טיפוליחידות  25.00
של הועדה הבין של המפרט הכללי  /210 -ו 2102מבנה היחידה יהיה כמפורט בפרקים 

 משרדית.
אוויר תהיינה מתוכננות ובנויות לתפוקה כמפורט בתכניות. כל יחידה ב טיפוליחידות 

תכלול : מפוח, סליל להתפשטות ישירה, מסננים, אמבטיית מי עיבוי, מנוע בגודל 
 .מתאים, חיבורי ניקוז וחשמל כנדרש

 המבנה .א
 עם מסגרות פרופיליםמ"מ לפחות, צבוע   2.1המבנה יהיה מפח מגולוון    
 המתאימים, לקבלת קשיחות ולמניעת רעידות. דפנות התא עם ברגים, לצורך   
 גישה לתוך היחידה.  
 מפוחים והנע .ב
 המפוח יהיה מטיפוס צנטריפוגלי . כפות נטויות קדימה עם כניסה ורוחב כפולים  
 ומאוזן סטטית ודינמית, הנע ע"י רצועות.  
 כל יחידה תסופק עם שני מפוחים, כפות .יפוגליצנטרמפוח המעבה מטיפוס   

 קדימה. ציר משותף לשני המאיצים.             
 עצמאי. הכנפיים מאלומיניום.               

 סוללת קירור וחימום  .ג
 מ"מ עובי לפחות, מצינורות  2 232הסוללות תיבנינה ממסגרת של פח מגולוון   
 לי אלומיניום בצפיפות מתאימה .חיבור " ומעLקוטר חיצוני דגם " 31/נחושת "  
 העלים לצינורות יהיה קשיח וייעשה על ידי הרחבה מכנית של הצינורות.   
 לסוללת 1 –הסוללות תתוכננה לעבודה עם גז בהתפשטות ישירה. עומק שורות   

 לסוללת הקירור. 6 –המעבה ו             
 (.F 5 11)חוץ  מעלות פרנהייט 21המעבה יתוכנן להפרש טמפ' של   
 מסננים  .ד
"  או שווה ערך מאושר. הספק  AAFהמסננים יהיו מטיפוס לניקוי מתוצרת "  
רגל לדקה. המסננים יונחו  00/המסננים יתוכנן למהירות אויר מכסימלית של   
בתוך מסילות מתאימות לצורך הוצאה בקלות להחלפה. המסננים יותאמו היטב   
 שלא תהיינה דליפות אוויר.  

 אמבטיית מי עיבוי .ה
 האמבטיה תבטיח ניקוז מלא של היחידה ותהיה מפח עם דופן כפולה מצופה  
  2 -בזפת ומבודדת למניעת היוצרות מי עיבוי עליה מבחוץ. האמבט יצופה ב  
 שכבות חומר ביטומיני להגנה מפני חלודה.  
 

 יויחידת עיב .25.0
 דרגות. המעבה עם, ופריקת המדחס יהיה מטיפוס הרמטי, עם מגינים ללחץ גז

 .R-410מפוחים ציריים. הגז העובד 
 

 לוח חשמל   25.00
 יחידות האולם ויתואם להפעלה אוטומטית ומלאה של הציוד 1הלוח יהיה עבור 

 אותו הוא משרת. הלוח יכלול את מפסקי הזרם, המבטחים, הממסרים, המגענים
 היה אטוםוכו'. כמו כן מד זרם ומד מתח, מפסיק ראשי ומנורות סימון. הלוח י

 למים ויכיל כל האביזרים לפעולה אוטומטית מושלמת של היחידות. כמו כן, 
 יותקנו בלוח מגעים לאפשר הפעלה מרחוק של היחידות .  

      
 

 תעלות אויר 25.09
 כנתון בתכניות. על כל שינוי, כתוצאה מאי התאמה או שינויים במבנה, יותקנו התעלות 

   תבנינה  בתוך המבנההאוויר  . כל תעלותהמפקחאישור  הקבלןיקבל  
 עם בידוד אקוסטי פנימי מצמר  תעלות מחוץ למבנה וללא בידוד מגולוון תוצרת חוץ מפח

 הפח יהיה מתוצרת משובחת התעלות תהיינה אטומות לחדירת מים. .2זכוכית בעובי "
 היציאות, הקשתות, ההסתעפויות,  והגלוון לא יתקלף בשעת כיפוף הפח. מבנה התעלות,

 שינוי חתך, מכוני אויר וכו'. ייעשו בהתאם לתקנים הנהוגים ובתוקף בארץ.
 
 

. אל הפרופילים של תקרת האולם תליית התעלות לתקרה תיעשה בתליות מתאימות
החיבור ליחידה ייעשה על ידי בד גמיש מברזנט, לא דליק ואטום לחלוטין. חיבור הבד אל 

זילת אויר. אורכו של כל חיבור גמיש כזה צורה הדוקה ואטומה למנוע נבהיחידה ייעשה 
 ס"מ, במצב לא מתוח.  20 -יהיה כ 
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 מפזרי אויר 25.20
 במידות כפי שסומנו בתכניות. כל המפזרים יסופקו מפזרי האוויר ושבכות אויר חוזר  
 ואביזריהם יהיו מאלומיניום מאולגן, וצבועים בצבע שרוף בתנור בהתאם להוראות       
 .המפקח      
 כמופיע בתכניות וכוללים , עגולים או מרובעיםקרתיים או קירייםימפזרי האוויר יהיו ת       
 וסתי כמות.       
 .הרכבת השבכות תיעשה על ידי ברגיי עץ לתוך מסגרות עץ 

 
 מפוחי אוורור 25.22

המפוחים יהיו ציריים ובדגם כמופיע בתכניות. מפוחי הוצאת עשן יהיו עמידי אש למשך 
מעלות צלזיוס. )אוורור מחסנים(, ויהיו מטיפוס מפוח תעלה.  210של שעתיים לטמפ' 

 המפוחים יהיו דו כווניים לאוורור שוטף ויתאימו גם לפעולה בזמן שריפה.
סבל"ד ויספקו אוויר כנגד לחץ סטטי  21003100מהירויות  2המפוחים דוגמת שבח עם 

 יה בעל גוף ארוך.כמופיע בתכניות. המפוח יכיל רשתות הגנה בשני הצדדים ויה
 

 נרת נחושתצ 25.21
בין יחידות תותקן , כולל כל האביזרים R-410-Aאשר תתאים לגז   צנרת מנחושת

להגיש סכימת צנרת ואביזרים מדויקת ומושלמת  הקבלןהעיבוי ומפזר האוויר. על 
 שתתאים לציוד המסופק על ידי עם ציון קוטרי הצינורות וכו'.

חיבורי הבידוד ייעשו על ידי  232וגמת ארמפלקס בעובי "בידוד דבצינורות היניקה יבודדו 
" נקיים ויבשים היטב. הלחמת הצינורות תיעשה Lהדבקה. צינורות הנחושת יהיו מדגם "

 בחוט כסף סילפוס.
כמו כן תכלול הצנרת קפילר להתפשטות ומיבש מסנן. יש לתכנן את צנרת הנחושת כך 

 שתבטיח תנועת שמן טובה למדחס.
 הגז על פי אורך הצנרת תותאם לפי המלצת היצרן.קוטר צנרת 

 
 תכולת העבודה /25.2

 תחשב ככוללת את: העבודה 
על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי במסמכי החוזה  מילוי התנאים הנזכריםל כל הנדרש .א

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא כסיבה מספקת כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר 
 ם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם        לל זה מוצרים לסוגיהככל החומרים )וב .ב

 נכללים בה( והפחת שלהם.
 הכללים. כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי התיאור הטכני והתנאים  .ג

, צמוד לאחריות לטיב המפקחשרות ואחריות לשנתיים מיום קבלת המתקן על ידי  .ד
 מערכת הקירור. מילוי גז ושמן של לרבות ואיכות העבודה, החלקים והציוד

 
 מסגרות חרש  -  29פרק 

 
 לליכ 29.02

, 21העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק 
 .2221וכן לפי ת"י  2000מהדורת 

 
 גילבון 29.01

 ,מיקרון 200יגולבנו בטבילה חמה לגילבון בעובי גלויים כל אלמנטי הפלדה 
טית שתיושם במפעל ע"פ הנחיות היצרן, בהתאמה לתנאי יצבעו בצביעה אלקטרוסטו

 .הסביבה
 
 
 
 
 

 אלמנטי פלדה גלויים –צביעה אלקטרוסטטית  /29.0
 

a. הכנת השטח 
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו3או איתור 

 מוצרים  שאינם מתאימים לצביעה.
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b. מצעות דטרגנט במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין בא

 חם בהתזה, לחליפין באמצעות אלקלי חם בתזה.
 
c.  10התזת גרגירי פלדה מסוג GL (ANGULAR  )GRIT  מ"מ. 2.0-0.1בגודל 
 
d. .ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק 
 
e. .בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ 
 
f. פוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של צי

 לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.    . 6/
 

 צביעה
( או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה

 OUT FREE( בעלת תכונות HIGH BILD) HBעל בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

GASING  אחת. האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול מיקרון לפחות בשכבה  10בעובי
 הגרמני לדהייה או שווה ערך. B.S.Gמאושרת לפי תקן  1000סידרה 

 הגוון לפי דרישת המזמין.
 

 קליה
דקות. לאחר מכן  20למשך  211-210קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 

210-220  דקות נוספות. 20למשך 
 

 קירור
המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם קירור הדרגתי לטמפרטורה 
 לפחות. 10-/1ירדה הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 21למשך  211-הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
 

 בקרת איכות
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 מ"מ לא יהיה קילוף. 2בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 
 הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.מדידת עובי 

 
 תכנון מפורט 29.02

יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות הן של הקונסטרוקציה והן של כיסוי הגג התכנון המפורט 
 .המפקחויאושר ע"י  2221המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י 

 המזמין. הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י
התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל 

מוש בריתוך יהחיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד ע"י ברגים, אלא אם אושר ש
 באתר מראש ובכתב ע"י המפקח.
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 חומרים 29.05

 
 פרופילים, צינורות ופחים מפלדה .א

 GHSו3או  RHSים מעורגלים בחם )פרופילים מרובעים ו3או עגולים חלול .2
בהתאמה( וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות 

 .FE 360 השוות לפחות לפלדה מסוג

פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים  .2
לרבות פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט 

 .21002, סעיפים הכללי

 לעיל. 2רופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף פ ./
 

 ברגים, אומים ודיסקיות .ב
ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים,  .2

 2111-11132לפי  1.1חלקי קורות ראשיות וכו'( יהיו לפחות מדרגת חוזק 
ISO  2221 של ת"י  2./כמפורט בסעיף. 

 
 1.6גון יהיו מדרגת חוזק ברגי עי .2
 
כמפורט  ISO 2111-11132לפי  1.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  ./

 .2221של ת"י  2./בסעיף 
 
אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם  .1

 .1./, טבלה 2, חלק 2221הן מורכבות, כמפורט בת"י 
 
 ./.2./, סעיף 2, חלק 2221י ת"י דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפ .1
 
 כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים. .6
 
ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו  .1

 .131" –לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ 
 
יביים לא יקטן בכל קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקט .1

 .232" –מקרה מ 
 
 כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית. .1

 
 ריתוך .ג

 
כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י  .2

 .2חלק  221
 .2חלק  20/2נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 

 
בחינה מטלורגית לפלדת התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מ .2

ובכל מקרה חוזק  2/10, ת"י 1//2, ת"י 1//2ראה תקנים ת"י  –הרכיבים 
 חומר הרתך )מתכת המילוי( יגדל מחוזק חומר הבסיס )הפרופיל המרותך(.

 
 התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה. ./
 
המחוברים, אלא הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים  .1

 אם נקבע אחרת בתכניות.
 
נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר  .1

קבלת האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי 
 דרישה זו.
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בכל מקרה בו  22.1.6סעיף  2221בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י  .6
 D 2.2ן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה ידרוש זאת המפקח וכ

AWS  רמהC. 
 

 ייצור קונסטרוקציות 29.00
 

בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי  .2
 הריתוך.

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו3או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל 
 פעולה שהיא לרבות חיתוך, חירור וכו'.

 
ן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה כל סימ .2

מספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח. הקבלן יהיה חייב להחליפו 
באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה 

 כספית ו3או הארכת תקופת הביצוע.
 
יתוכים שביצועם באתר כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ר ./

 אושר מראש ובכתב ע"י המפקח.
 
כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים  .1

 בברגים ויצירת שיפוע עבור )גרונג( ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.
 
בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.  .1

בר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם במקומות בהם מתח
 של האלמנטים האחרים.

 
 בקרת איכות .29.0

 
הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות  .2

חרש   וחפוי הכלולות במכרז3חוזה זה. המנוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור 
 המפקח.

 
 ישה לאישור המפקח.המהנדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויג .2
 
ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח.         ./

 הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע.
 
הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  .1

קונסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים 
לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע  העשויים להתחבר

 קונסטרוקצית הפלדה.
 
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת  .1

המבנה החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם 
ך קביעת ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצור

 המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.
 
 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: .6

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 
 מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 
 מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות( 

 מ"מ. 2.0פלסי העמודים הדיוק במ
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   חיפוי קיר חוץ בלוחות אקוה פאנל 29.00
 חיפוי קירות בלוחות אקווה פנל תבוצע לפי מפרט אורבונד כדלקמן:

ס"מ  20כל  SN-39 MMהתקנת לוחות אקוה פאנל בשכיבה באמצעות ברגי מקסי  .א
 לקסטות הקיר )בחפיפה בין הלוחות(

 Jointצורך מילוי ב"מרק אקוה פאנל"   מ"מ ל 1-/בין הלוחות יש להשאיר מרווח של  .ב

Filler gray 

 אקוה פאנל"  ס"מ במיישקים בשילוב "מרק 20יישום רשת שריון  .ג

 שעות לאחר יישום "מרק אקוה פאנל במיישקים" 21ע"ג כל הלוחות   יישום פריימר .ד

גר'3מ"ר(  260בשילוב רשת חיזוק)  Basecoatיישום שכבה צמנטית חיצונית   .ה
 1 -מ"מ )זמן יבוש  1כל שטח הלוחות. סה"כ  עובי כולל של השכבה חיצונית על פני 

 ימים(

 משולב רשת.  pvcיש להשתמש בפינה  10.0  במפגשים3זוויות .ו

 החלקת הלוחות באמצעות נייר לטש כהכנה לגמר צבע. .ז

תוצרת טמבור, נירלט  גמר סופרקריל בשתי שכבותצביעת הלוחות תעשה באמצעות  .ח
 חר ע"י המזמין ובהתאם להוראות ייצרן הצבע.או ש"ע במרקם וגוון שיב

 

 יש לקבל יעוץ3הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבונד. .ט

 מ"א )עפ"י מפרטי חברת אורבונד.( 21חובה ליישם תפר התפשטות כל  .י

 
 

 כיסוי גג 29.09
 :המערכת כוללת 

 
מ"מ  2.21ובעובי  מ"מ 200מ"מ ובגובה  100ברוחב , 21%קסטות מחוררות  .2

הקסטה תקובע בשלושה ברגים  או ש"ע. MONTANA 2003100 – Aכדוגמת 
מ"מ בכל סמך. שתי הקסטות הקיצוניות תקובענה בשישה  /.21X6במידות 

 ברגים לכל קסטה בכל סמך, לקבלת עומסי שפה.
 

  ק"ג למ"ק. 21ובמשקל מרחבי  1בעובי "זכוכית בחתך הקסטה יונחו מזרני צמר  .2
 
 COMPRESSEDצמנט כדוגמת הקסטה יקובעו לוחות פיבר על מ ./

HARDIPANEL  מ"מ מבורג  00/מ"מ כל  /.6מ"מ עם ברגים בקוטר  21בעובי
 לבורג. 

 
בחפיפות   כדוגמת יריעות ביטוליות -יונח מחסום אדים הפיברצמנטעל לוחות  .1

 ס"מ. 20
 

רצופות ללא מ"מ  0.11בעובי  קסטותהאטומים יפרשו  הפיבר צמנטעל לוחות  .1
. הלוחות צבועים בגוון חיצוני על פי בחירת "קל זיפ"בשיטת אשר יחוברו חפיות 

מיקרון. לוחות הכיסוי יקובעו  RSL  22-האדריכל מצידו הפנימי ייצבע הלוח ב
אל מרישי הקסטות בברגים   הצמנטייםדרך לוחות עם מחברים סמויים 

 מ .מ" /.6בקוטר  קודחים 
 

 היצרן. פרטי האיטום3חיבור יבוצעו ע"פ הוראות מפורשות של
 .המפקחפרטים אלו חייבים באישור 

 הפחים לבחירת האדריכל.לרבות מידות גמר וגוון 
 

 חתך הגג ומרכיביו . – המפקחיש לקבל אשור 
 
 

 הרכבה 29.20
על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה 

ות העבודה המפורטות תוך האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכני
. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות מפקחשהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של ה

 בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים.
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על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות 
 המבנה הקיימים.הקונסטרוקציה ושלמות חלקי 

 
בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע 

 התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים.
 

 .פקחמערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המ
 

לקי האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של ח
 הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.

 
 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.

 
האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה 

 על חשבונו.
 

 תכולת העבודה 29.22
מוצר שלם ומוגמר כל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ לקבל העבודה כוללת את 

בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים  ותכלולעפ"י כל דרישות התכניות, המפרטים 
 הבאים:

 
 כל אלמנטי הפלדה. .א
ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו3או קידוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך  .ב

 וכו'.
 פלטות העיגון והחיבור. .ג
 גילבון, צבע. .ד
 מערכת הורדת מי גשם. .ה
 ונגים מפח, פחי החיבור, סגירות שונות ואיטומים.כל הפלש .ו
 בדיקות לביקורת איכות הריתוך. .ז
 בקרת איכות. .ח
 תכניות ביצוע. .ט
 הובלה והרכבה. .י

 .2116בדיקות אטימות המבנה לחדירת מים ע"פ ת"י  .יא
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 יבים מתועשים בבניןרכ – 11פרק 
 

   כללי 11.02
  דוגמאות וקטעים ניסיוניים .א

, הקבלן יספק דוגמה, מכל מוצר 22כללי פרק בנוסף לאמור במפרט ה
ויכין קטע ניסיוני מכל  עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה. שטח 

 מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה.   1כל דוגמה יהיה 
בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף 

 זה עד לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן  .
 

 תכן  .ב
ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור  כל 

 של המפרט הכללי יחולו על הקבלן. 2202בסעיף 
 

 סוג לוחות הגבס .ג
 תוצרת אורבונד.    לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון.

 
 עמידות נגד אש  .ד

ציפויים, תקרות, סינורים, סגירות וכו' מגבס בעלי אפיון נגד אש יכללו 
טיפולים נגד אש  כמוגדר בתו תקן האמריקאי וכמצוין בפרטים את כל ה

 במפרט המיוחד תוצרת אורבונד. 
 

 שיטת אורבונד .ה
כל עבודות הגבס, אלא אם נדרש במפורש אחרת, יבוצע בשיטת הבנייה 

בחומרים, באביזרים, בחומרי העזר במפרטים ופרטים של חברת 
רי איחוי, החלקה, אורבונד ובכלל זה לוחות, פרופילים, ברגים, חומ

איטום, דבקים, מגני פינה, חומרי בידוד, תופסני סרט, קופסאות חשמל, 
לא תותר חריגה  –מתקנים חרושתיים להרכבת אביזרים, פתחי שירות 

ממפרטי אורבונד אלא באישור המפקח בכתב. לא יותר שימוש בחומרים 
  ואביזרים שלא ממסגרת ושיטת אורבונד אלא באישור המפקח בכתב.

הקבלן חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים  
של חברת אורבונד. כל האמור והמפורט במפרטים ובפרטים יחשב ככלול 

 צוין במפורש במסמך ממסמכי החוזה.אף אם לא  בעבודה
בכל מקרה של סתירה בו יידרש על פי מפרטי אורבונד בצוע עבודה 

תוכניות ובמפרטים נשוא חוזה זה. בסטנדרט גבוה יותר מהנדרש ב
העבודה תבוצע לפי מפרט אורבונד )לאחר שהדבר אושר ע"י המפקח( 

  ללא תוספת מחיר.
 

 בידוד .ו
בוצע תבציפויים אנכיים  כמפורט בתוכניות. התקנת הבידוד בידוד יהיה 

 ס"מ לרבות סרט עליון וסרט תחתון.  60ני סרט אופקיים כל פסע"י תו
 

 ירות ציפוי  גבס ע"ג ק 11.01
של המפרט  22021ציפוי  גבס יבוצע ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף  .א

חורים  1הכללי לרכיבים מתועשים בבניין. הניצבים יובאו לאתר כשבהם 
 להעברת צנרת.

 הסטד בחיפוי קירות אבן לא יחובר לקירות
 

מ"מ ולא יפחת מהמלצות  100המרחק המקסימאלי בין הזקפים  לא יעלה על  .ב
 צרן כמובא במפרט אורבונד לגבי שימושי וגבהי המחיצות השונים.הי
 

חיפוי יעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה וברוחב הקיים.  .ג
לא יותר שימוש בחלקי לוחות. המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או 

 מסילה.
 

קבות התפרים סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי ע .ד
 והמישקים לאחר הצביעה. לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת.
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כל הפינות הבולטות, אם לא נדרש במפורש ובכתב ע"י המפקח אחרת, יוגנו  .ה

 1/*  1/באמצעות מגיני פינה  מתכתיים קשיחים סטנדרטים מהספקת אורבונד 
  מ"מ
 

יעוגנו לרצפה אשר   RHSמזוזות מצידי דלתות יבוצעו  באמצעות פרופילי  .ו
ולתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות "סנדלים". מעל משקוף הדלת יקבע 

נוסף אופקי שיחובר בברגים אל שני הזקפים. זקפי המזוזות  RHSפרןפיל 
והמסילה העליונה יפנו בבסיסם אל הפתח. לוח הגבס מצידי הפתח יותקן בצורת 

  ח או ר לפי פרטי אורבונד למניעת סדקים. 
 

מ' יבוצע תפר התפשטות לפי התקן במקום שיאושר ע"י   21 -וכים מ בקירות אר .ז
 המפקח. ביצוע התפר יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד.

 
קופסאות חשמל יותקנו עם תופסני פלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק  .ח

PERLFIX  במפגש בין הקופסא לגבס. תמיכת המובילים תעשה רק ע"ג תופסני
 סרט.

 
 

חורי מאחזי יד ואביזרים באזורי שירותים, פרוזדורים, יבוצעו חיזוקים מפח מא .ט
 מ"מ באורך וברוחב כנדרש.  2מגולוון בעובי 

 
 

  תקרות תותב  /11.0
תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר  יעביר  .א

מראש תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על 
צוען ויהיה אחראי על יציבותן. המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה בי

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  .ב

שא את התקרה תבוצע רק  במתקני תליה סרט פלדה. תליית המבנה הנו
חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד מתאימים למשקל התקרה מסוג 

 טוויסטר או נוניוס.  
 

 6בתקרות שאינן תקרות גבס יותר שימוש במוטות הברגה בקוטר מינימאלי של  .ג
מ"מ לרבות אומים לפילוס )עם שם היצרן ע"ג קופסאות סגורות( לפי הנחיות 

רות. עיגון תקרות גבס יעשה לפי פרטי אורבונד. עיגון תקרות אחרות יצרני התק
 יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי ההוראות יצרני התקרות. 

לא יותר שימוש ביריות לעיגון התלייה. המבנה הנושא יתוכנן ע"י הקבלן 
במסגרת חובתו להכנת התכן המפורט. בכל מקרה  המרחק בין התליות 

 מ' לכל כוון. 0.10על  כנ"ל לא יעלה
 
 C – 60ו3או  F – 11פרופילי הקונסטרוקציה לתלית תקרות גבס תהיה  מסוג  .ד

הכל על פי הנדרש. לא יותר שימוש בפרופילים מאולתרים  –לגישור  Iוקורות 
 כגון מרישים ומסילות המיועדים למחיצות.

 
אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק  .ה

 נסטרוקצית התקרה.מקו
 

 לפחות. IV /.2בדרגת  111ות"י  122התקרות צריכות לעמוד בדרישות ת"י  .ו
 

 .פח תקרות אקוסטיות עשויות מגשי 11.02
מ"מ רוחב  0.1הפח  עובי ,בתנור וצבועים מגולבנים  אטומים פח ממגשי תבוצע תקרת .א

    תוצרת   ORCAL מסדרת      SWPLANKS     מ"מ  דגם 0/המגשים 
ARMSTRONG  מ"מ לפחות, עם  10או ש"ע . לכל מגש תהיה "כתף" בגובה
 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  20כיפוף פנימי של 
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( משני הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי .ב

 10פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יתיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מט
ייצבע בצבע פחים . הצד הפנימי של המפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון

 דקים.סלהגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא 
 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה ם מגשיה .ג
 עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 
 מטר. 2.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ד

פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר הלוחות 
 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח יהיו מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה
 בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותהחיבורים בין ה
 צמודים אחד לשני. חותלואמצעים אחרים כש

 
לאורך קירות, מעבר התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  .ה

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםמחיצות
 התואם את התקרה עצמה RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה 

לים )אחד למשנהו( . יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופיו3או בצבע שחור
  וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 
כל  התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. .ו

 החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה  .ז
לוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי לחלל שמעל לתקרה. ח

 הנחיות המפקח.
 

תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או  .ח
 הנושאים. מגשים ופרופילים

 
 חיפוי קירות, מחיצות הפרדה ודלתות מודולריות לשרותים 11.05

 
סופקים ע"י המ   PL-13מטרספה יהיו  םוהדלתות לשירותי מכלולי המחיצות .א

 ".  מירקם וגוון לבחירת האדריכל.פנל פרויקטיםחברת "
 
 תאים .ב

 פאה של תא תעשה מלוח שלם. (2
 כפני הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה, עם חפיות באזורי המפגש. (2
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 פרזול .ג

הפרזול יהיה עשוי מנירוסטה ומצופה ניילון מונוליתי בגוון לבחירת האדריכל, 
רגליות מתכווננות בחזית ובצד, מחברי קירות, הפרזול יכלול: עמודי תמיכה, 

פרופילים מקשרים, חבקים, צירים, ידיות, מנעולי תפוס פנוי, וו תליה פנימי לכל 
 תא, ואביזרי נכים תקניים בכל תא נכים.

 
 דרישות נוספות .ד

כל כנף של דלת תכלול בקצה גומי מיוחד לסגירה רכה. המרווח בין קצה הכנף  (2
 סרגל.כלפי העמוד יסגר ע"י 

התאמת הצבעים בין החומרים השונים, אלומיניום )פרופילים( יציקת ניילון  (2
 , בעת אישור מבנה הדגם.RAL)ידיות(, פלדת אל חלד )צירים( על פי סרגל 

התקנת כל המכלול תהיה לאחר שהרצפה והקירות יהיו כבר מחופים באריחי  (/
 גרניט פורצלן.

 
 תכולת העבודה 11.00

 העבודה תכלול גם: 

 
ההקשחה המיוחדים על פי מפרט אורבונד מסביב לפתחים, בקצוות  אלמנטי .א

חופשיים ולגבהים בלתי סטנדרטים כפי שהם נדרשים במכרז3חוזה זה, לרבות  
 .  RHSחיזוק באמצעות פרופילי 

 

מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון קבועות סניטריות, מאחזים,   .ב
ד" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות תמיכות וכו' חרושתיים מאספקת  "אורבנ

 והאביזרים.  
 

מ"מ, אטימה  במסטיק אקרילי  1רצועות קומפריבנד, תוצרת פלציב בעובי   .ג
לבין התקרה  הציפוייםכאיטום  אקוסטי ו3או לאיטום נגד אש כמתואר בין 

והרצפות, איטום סגירה של חדירות מסביב לפתחים עבור תעלות, סולמות, 
ל וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום והנחיות צינורות, שקעי חשמ

 המפקח. 
  

התקרה ובכלל זה אלמנטים תכנון, כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק  של   .ד
תמיכה וכו', כל ההכנות ואביזרים  מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה, קורות

פתחים  לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה, מיזוג אוויר, רמקולים וכו', פתיחת
בהתאמה לגופי תאורה, לגרילים של מיזוג אוויר, לרמקולים ולכל פתח אחר 

 .שיידרש, לרבות עיבוד גמר שולי הפתח
 

 ה, הפינה, החיבור, ההפרדה וכו' כל פרטי הקצבהיקף תקרות ו Z-ו   L-פרופיל  ו .ה
 

 
 עבודות פירוק והריסה  -  12פרק 

 
 עבודות פירוק והריסה 12.02

אלה במקומות השונים יתואמו עם המפקח לאחר קבלת הוראתו  מועדי ביצוע עבודות
בכתב. עבודות הפרוק והריסה תבוצענה תוך הקפדה מלאה על כללי הזהירות 
והבטיחות והקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק העלול להגרם לרכוש ו3או לנפש בעת 

 עבודתו.
 ורקו בזהירותהאלמנטים הראויים לשמוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפ

ויאוחסנו במקום שיידרש ע"י המפקח. במידה ותוך כדי עבודתו יגרם נזק  מרבית
לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו3או פירוק, יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו 

תכנית עבודה לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם ל
ספיק של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של מוסכמת, ע"י צוות שיכיל מספר מ

 מקצועי וניהולי. מומחה בעל ידע וניסיון מקיף
מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב סדיר, תקין וראוי 

 מוש להנחת דעתו של המפקח.ילש
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 גילוי קונסטרוקציה קיימת .א
קיימים )כגון: טיח, ציפויי בכל מקרה על הקבלן לוודא ע"י הורדת הציפויים ה 

קיר למיניהם, חרסינה( שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בחלקים הנושאים של 
המבנה הקיים ובמיוחד יסודות, עמודים, קורות, תקרות, קירות, קונסטרוקצית 

מפקח ולקבל את אישורו לביצוע לפלדה וכו'. במקרה של ספק עליו לפנות 
 העבודה.

מקרה תוך כדי תמיכת חלקי מבנים בהתאם לדרישות ההריסות תבוצענה בכל  
 בטיחות ועל מנת שלא לגרום נזק למבנים ולאלמנטים שלא מיועדים להריסה.

 תמיכות אלו תבוצענה ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נפרד. 
 

 הריסה .ב
הריסה בכל דרך שהיא, מכנית או בידיים, באופן שהחלק המיועד  :פירושו 

 לו.להריסה יסולק כו
 

 פירוק .ג
, ללא פירושו: פירוק הפריט הנדון באופן שישאר שלם ויימסר לנותן העבודה נקי 

מוש חוזר. הרשות בידי המפקח לוותר על פריט כלשהו ימוכן לש חלקים עודפים,
 אל מחוץ לשטח הבנין.פנותו ואז על הקבלן ל

 
 כלים ו3או שיטות הריסה .ד

ראות החוזה, לחוקי הבטיחות ההריסות יבוצעו בכלים ובשיטות מתאימות להו 
ובאישור המפקח. כמו כן יש לקבל מהמפקח אישור על שיטת ביצוע ההריסה 

 והכלים שמותר בהם להשתמש לנ"ל.
 

 סילוק חומרים מהריסה ופירוק 12.01
הסעיפים בכתב הכמויות של כל עבודות הפירוק, החציבה, ההריסה וכו' כוללים את  

ונים, בניה, ריצוף, טיח, מדרגות, מעקות, הוצאת וסילוק של כל החומרים כגון: בט
מערכות חשמל, אינסטלציה ושל כל חומר מפורק בשלמותו או בחלקו ו3או של כל 
חומרי פסולת מחציבות והריסות. סילוק הפסולת תהיה למקום המיועד לכך ע"י 
הרשות המוסמכת ללא כל הגבלת מרחק הובלה. כמו כן תבוצע הרחקת הפסולת 

 יום.משטח המבנה יום 
  

 עבודות פיתוח האתר - 20פרק 
 

 כללי 20.02
העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק 
המתאים במפרט המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל 

 מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה.
 

 עבודות הכנה 20.01
 

עבודת כריתת ו3או עקירת עצים ו3או עקירת גדמי עצים או כל  לא תבוצע כל 10.02.2
פגיעה בעצים קיימים ללא הוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך 

 בתכניות.
 

על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא  10.02.2
בדייקנות הוראות יישום חומרי הדברת העשבים. הקבלן אחראי לכל נזק 

 ל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה.שייגרם בש
 

יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים  /.10.02
 לפני תחילת העבודה.

 
כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות  10.02.1

החומרים, החלקים והאביזרים ו3או המתקנים הקיימים. על הקבלן לקבל 
 ל המפקח, ומראש, לאופן הפירוק המוצע על ידו.אישורו ש
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. בהיעדר סעיף הכנה והידוק שתית ותשתיתכל העבודות בפרק זה כוללות  10.02.1
נפרד בכתב הכמויות, כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא 

 ימדדו בנפרד. העבודה כוללת:
 

הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכניות  .א
בהפחתת שכבות תשתית, חול וחומרי הריצוף3הבניה שצוינו. השתית ו

מטר מכל צד. הכנת  2.00תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 
 ס"מ. 0/השתית היא בחפירה ו3או מילוי בשכבה שגובהה עד 

 
מודיפייד  16%הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית לצפיפות של  .ב

 ס"מ מקסימום. 21הא בשכבות של א.אש.או. הידוק מילוי לשתית י
 
ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית  20שעובייה עד שכבת תשתית  .ג

מודיפייד א.אש.או. סוג התשתית הינו מצע סוג א'  200%לצפיפות של 
ו3או כורכר. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף3הבניה 

 ס"מ מכל צד. 10בתוספת של 
 
מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי  עבודות פיתוח וסלילה על שטחי 10.02.6

דרישות המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת. יש 
 לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה.

הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור 
 מוקדם של המפקח לטיב המילוי.

 
 ם מדרכות ומדרגותריצופי /20.0

 
כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור  2./10.0

 ס"מ לפחות. 1המפקח בעובי 
 

של כל פינה.  2.132.1כל היציקות כוללות קיטום פינות בסרגלי פלסטיק  2./10.0
הכל לפי הנחיות סעיף  -הטפסות תהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן 

 )עבודות בטון יצוק באתר( של המפרט המיוחד. 02"בטון חשוף" בפרק 
 

שיוצרו ע"י היצרן וניסור  במרצפות שלמות וחצאיםעל הקבלן להשתמש  /./10.0
. לא חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבדמותר רק במידות שונות מהנ"ל. 

 יותר שימוש ב"גיליוטינה".
 

 בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן
שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן. הסטייה המרבית 

מ"מ.  1המותרת מהקו הישר או העיגול שצוין בתכניות או במפרטים תהא 
מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה 

 על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

, בעבודת סמויהחגורת בטון בהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל  1./10.0
ס"מ ויהא  20X20הריצוף ללא מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 

. פני החגורה 6@20וברזל קושר  1ברזלי אורך בקוטר  2כולל  20 -מבטון ב
 כלפי חוץ. 20%ס"מ ויהיו בשיפוע של  / -יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב
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ת המפקח ביחס במידה שלא צוין בתכניות3בפרטים על הקבלן לקבל הוראו 1./10.0
. כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לקו3קווים להתחלת דוגמת הריצוף
ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות,  / -לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ

ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון 
שלום נפרד מסעיף הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך ת

 עבודת הריצוף, או במרצפות מנוסרות.
 

 2.00לפי התכניות3הפרטים ברוחב מזערי של  על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף 6./10.0
מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכניות3בפרטים  0./מ"א ובאורך מזערי של 
המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין ולפני ולקבל אישור המפקח 

שות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא3ות הביצוע תואם את הדרי
 נוספות, על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח.

 
ולפזרו על פני המרצפות במטאטא, עד  לפזר חול נקי ויבשלאחר הריצוף יש  1./10.0

שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות, על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה 
 המרצפות. קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין

 
)צפרדע(  יהודק במהלך ויבראציונימשטח3מדרכה של מרצפות משתלבות  1./10.0

 מ"מ ו3או לפי הנחיות המפקח. 0.2 - 0.062שגודל שטח המהדק שלו היינו 
 

כל עבודות ריצוף ו3או יציקה של משטחים ו3או מדרכות מכל חומר שצוין  1./10.0
אך לא  לצנרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת הנחת שרווליםכוללות 

את מחיר חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן המשטח3המדרכה בצבע, 
בהטבעה או בסימון מוסכם אחר לפי הוראות המפקח, את מיקום 

 השרוולים.
 

בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות,  בבטון הגלוי יותקנופני כל העבודות  20./10.0
שנדרש בהם  מדרגות )רומים, שלחים, ודפנות גרמי מדרגות(, פרט לשטחים

 גימור אחר כלשהו.
 

פני עבודות הפיתוח  הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוךבכל העבודות בפרק זה על  22./10.0
תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף 
אלמנטים3קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. 

 הא על חשבון הקבלן.ההחלפה ו3או הניקוי ו3או התיקון ת
 

אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים )קטעים( לעצים מבטון טרומי מכל סוג  22./10.0
והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני  210 -שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב

 השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.
 

לפחות מתחתית  ס"מ 20גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו 10 /2./10.0
ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב תחתית  20האלמנטים. רוחב גב הבטון יהא 

ס"מ,  10 -מסד הבטן יהא על פי החתך בפרט, אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ
 ס"מ לאבן גן טרומית. 0/ -לאבן שפה טרומית ולא פחות מ
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 קווי מים ביוב תיעול  .5פרק 

 
  קווי ביוב ותיעול ראשיים  02..5

מ"מ. הנחת  220מ"מ,  260מ"מ,  200מ"מ,  210,  בקוטר SN-8עבה  P.V.Cנורות ביוב .יצ
נורות כוללת עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו3או חציבה, יהצ

 12%חפירת ידיים במקומות הנדרשים, ישור תחתית התעלה והידוקה לצפיפות של 
ס"מ  20פייד א.א.ש.י.ה.ו. ריפוד חול נקי מתחת וסביב הצינור מכל צדדיו בעובי מודי

לפחות, לפי פרט, מילוי חוזר של קרקע מקומית נקיה מאבנים וגזעי עץ בשכבות 
ס"מ מעל ריפוד החול עד לגובה פני הקרקע. סילוק עודפי אדמה, שטיפת  10מהודקות של 

וד החול כלולה במחיר היחידה של הנחת אספקת ריפו  הקווים, בדיקת הידראוליות
 נורות.יהצ

 
 קווי מים  01..5

מחירי היחידה של הציוד כוללים נוכחות ספק הציוד בהרצת המערכת. )תוכ' לוח  .2
 .(המפקחחשמל תאושר ע"י 

מ"מ, עם ציפוי בטון פנימי  61./ע.ד.  2, "13/2ע.ד. " /, "1צינור פלדה בקוטר " .1
 תוצרת "אברות" או ש"ע.              A.P.C-3שכבתי.  ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת

 תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע.                              20321צינור "פקסגול" דרג  ./
עם ציפוי בטון פנימי  10קשתות, טה, זקיף ריתוך, מעברים יהיו חרושתיים סקדיול  .2

רים למניהם, הכל כלול במחירי תוצרת "אברות" או ש"ע, כנ"ל לגבי ספיחים ומחב
 היחידה למ"א צינור, לא ישולם בנפרד בעד ספיחים.  

מחירי היחידה למ"א צינור "פקסגול" כוללים אספקה והתקנת כל האביזרים  .5
והספיחים הדרושים על להתקנה מושלמת, לרבות אביזרי מעבר פלדה ו"פקסגול". 

ם יהיו אביזרי פיוזן תוצרת לא ישולם בעד ספיחים ואביזרים בנפרד, כל האביזרי
 "פלסאון" או ש"ע המאושר ע"י יצרן הצינורות. 

הנחת צינורות כוללת: חפירה ו3או חציבה )חפירת ידיים במקומות הנדרשים( יישור  .0
ס"מ  20קרקעית התעלה, ריפוד חול נקי מתחת לצינור סביב הצינור מכל צדדו בעובי 

ת נקיה מאנים וגזעי עץ בשכבות לפחות, לפי פרט ומילוי חוזר של קרקע מקומי
ס"מ מעל ריפוד ועד לגובה פני הקרקע, סילוק עודפי אדמה,  20מהודקות בעובי 

 שטיפת הקווים, בדיקה הידראולית, חיטוי ואספקת החול כלולה במחירי היחידה. 
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 'גנספח 

 

 כמויותכתב 
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 נספח ד'

 בית הספר לטבע
 רשימת תוכניות

 חלק בלתי נפרד ממכרז3חוזה זההמהווה 
 

 מס' תוכנית אדריכלות
 TEVA – PL--- 1 תכנית מקלט

 TEVA – PL – 00A +2תכנית קומת קרקע 
+ )תוכנית במפלסים 6+, 1תכנית קומת קרקע 

2.10+1.10+6.00) 
TEVA – PL – 00B 

 TEVA – PL – 01 תכנית גגות
 TEVA – PL – 00C תכנית תגמירים
 TEVA – CEIL – 00 ירהתכנית תקרות ז

 TEVA – SEC חתכים
 TEVA – ELV חזיתות

 TEVA – RESH – NA רשימת נגרות
 TEVA – RESH – MA רשימת מסגרות

 TEVA – RESH – AL רשימת אלומיניום
 TEVA – RESH - METOAS רשימת אלמנטים מתועשים

  TEVA – DET חוברת פרטים
 מס' תוכנית קונסטרוקציה

 216-011-02 סהתכנית הרי
 216-011-02 תכנית קומת מרתף
 /216-011-0 תכנית קומת קרקע
 216-011-01 חתכים א' –תכנית קומת קרקע 
 216-011-01 ופרטים  חתכים ב' –תכנית קומת קרקע 
 216-011-06 זיון רצפה –תכנית קומת קרקע 

 216-011-01 תכנית פיתוח , תכנית משטח בטון לאשפה
 216-011-01 תכנית גג
 216-011-01 זיון –תכנית גג 

 216-011-20 תכנית גג פלדה וחתכים
 216-011-22 תכנית חזיתות פלדה

 216-011-22 פרטי קונסטרוקציית פלדה

 מס' תוכנית אינסטלציה
קווי מים וביוב חיצוניים, חיבור לתשתיות קיימות על רקע 

 מדידה ופיתוח
//1321-2 

 A//1321-2 תוכנית קומת קרקע –וי מים וביוב קו –אינסטלציה סניטרית 
 B//1321-2 תוכנית קומת מרתף –קווי מים וביוב  –אינסטלציה סניטרית 
 C//1321-2 תוכנית גג –קווי מים וביוב  –אינסטלציה סניטרית 

 1321-20// מד מים ראשי )מפרט חיבור מים לאולם ספורט(
 1321-22// לאסלות פרט הזנה צרכנים במבנה, פרט הזנת מזרמים
 1321-22// חיבור טיפוסי צינור דלוחים וצוואים לקולטן

 /1321-2// בתקרה אקוסטית HDPEפרט טיפוסי למעבר קולטן 
 1321-21// ברז גן

 1321-21// וארון ציוד  31/כולל גלגילון " 2עמדת כיבוי אש "
 1321-26// המונח מתחת לרצפת בטון HDPEעטיפת בטון לצינור 

 1321-21// לתא ביקורת HDPEפרט חדירת צינור 
 1321-21// תא בקרה לביוב מפל פנימי 3 חיצוני

 1321-21// סטנדרט –הנחת צינור בתעלה 
הנחת קווי מים שאינם מיועדים לשתיה בקרבת קווי מי שתיה 

 סטנדרט –
//1321-/0 
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 2/-1321// פרט ניקוז מזגנים
 2/-1321// פהפרט התקנת תעלות רצפה ומחסומי רצ

 //-HDPE //1321פרטי חיבור צנרת 
+ ברז  /, פרט ברז שריפה "1על זקף " /פרט ברז שריפה "

  1על זקף " /הסנקה "
//1321-/1  

 1/-1321// בור חלחול
 6/-1321// פרט עקרוני לחיבור צינורות אוויר בשירותים אסלות תלויות

כזיות פרט ארון צנרת 3 ארון צנרת + כיבוי אש + מר
 "פקסגול"

//1321-/1 

 1/-1321// פרט הזנת מים ניקוז רצפה לממ"מ
 1/-1321// פרט יציאה ממרזב ופרט ניקוז בגג מגונן 3 מרוצף

 1321-10// פרט עקרוני לחיבור ניקוז מזגנים לקולטן מי מזגנים
 1321-12// חדירת צנרת מים לבניין

 1321-12// יהתקנת מחמם מים מהיר תיקני וברז מערבל תיקנ

 מס' תוכנית חשמל
 4455-00-1 מקרא כללית
 4455-00-2 תוכנית שטח

 4455-01-1 מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק מפלס תחתון
 4455-01-2 מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק תוכנית גג

 4455-02-1 0.00מתקן חשמל במפלס 
 4455-02-2 תוכנית תקרה –מתקן חשמל 

 4455-02-3 מובילים לכבלי חשמל ותקשורת –קן חשמל מת
 4455-12-1 לוח ראשי

 4455-12-2 פיקוד תאורה
 4455-12-3 לוח הפעלות
 4455-14-1 2גיליון  –פרטי ביצוע 
 4455-14-2 2גיליון  –פרטי ביצוע 
 4455-14-3 /גיליון  –פרטי ביצוע 
 4455-14-4 1גיליון  –פרטי ביצוע 

 4455-12-4 ובילים לכבלי חשמל ותקשורת פרטיםמתקן חשמל מ

 מס' תוכנית מיזוג אוויר

 1136-1 קומת קרקע מערכת מיזוג אוויר
 1136-2 תוכנית מקלט מערכת מיזוג אוויר

 מס' תוכנית הסדרי תנועה
 -T2211-400 תוכנית הסדרי תנועה זמניים

 
 

שלמה או הסברה ו3או לצורך שנויים וכן כל תכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך ה
 אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 
תוכניות מעודכנות לביצוע יועברו על ידי המנהל לקבלן הזוכה לאחר הליך המכרז בתחילת 

 תקופת ההתארגנות
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 נספח ה'

 

 דו"ח והנחיות יועץ בטיחות
 לפרויקט בית ספרה קבלן נספח בטיחות לחוז      

 

סוגיית הבטיחות בפרויקט המתבצע בשטח בית ספר מהווה נושא עיקרי ומרכזי שלגביו תהיה 
הקפדה מלאה ללא פשרות. הפרויקט חייב להסתיים ללא כל פגיעה באיש מהעובדים, העוברים 

קוט בכל הילדים. על הקבלן לבחון בזהירות כל שלב בפעולת הבניה שהוא מבצע ולנ –ובייחוד 
 האמצעים הדרושים להבטחת שלומם של הילדים ויתר הנמצאים באתר או בסביבתו.

 
פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, -הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על

 נציג פקודות, בתקנות, בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל. כל הערת בטיחות מטעם
יפו תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות  -יב אב-אחוזות החוף תל

כמו גם  העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו
 . בטיחותם של התלמידים והמורים של בית הספר

 
 

ו כל , בו יפורט"סקר סיכונים"הקבלן ממונה בטיחות מטעם לפני תחילת העבודה יבצע  .2
הסיכונים הצפויים בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או 

-יפו. לאחוזות החוף תל -אביב -בנפש. התכנית תועבר לאישור נציג אחוזות החוף תל
יפו הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בסקר הסיכונים גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד  -אביב 

 להנחת דעתה.
אתר העבודה,  לשדרכי כניסה ויציאה המתייחסת ל נית בטיחות""תכהקבלן יכין  .2

שנמצא  שלב בעבודהמיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני, שיטת עבודה בטוחה לגבי כל 
בעל סיכון ב"סקר הסיכונים" המקדים, רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי 

ון בחירום. התכנית תועבר ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפ
יפו הזכות לדרוש  -אביב -יפו. לאחוזות החוף תל -אביב -לאישור נציג אחוזות החוף תל

 ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות, גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד להנחת דעתה.
אם יש שלב או שלבים בעבודה שלא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות מראש,  ./

יפו לכך, לכל  -אביב -אחוזות החוף תלנציג את הנ"ל, לאחר קבלת אישור יכין הקבלן 
שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין הבטיחות, כפרויקט נפרד. במקרה כזה, לפני כל 
העתקת מקום הריכוז ו3או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא 

ות עבור השלב החדש שיועברו על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיח –בעבודה 
 יפו. אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה.  -אביב -לאישור אחוזות החוף תל

אחוזות  יועץ הבטיחות מטעםרק לאחר אישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י  .1
רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל  יפו -אביב -החוף תל

לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח דרש בחוק. כנ –הצבת שלטי קבלן 
לעיל יידרש אישור, כאמור, גם   /. במקרים האמורים בסעיף הנ"ללפני קבלת אישור  -

 למעבר לשלב הביצוע הבא.
של משרד האזורי מיד עם מתן צו התחלת העבודה ישלח הקבלן הודעה למפקח העבודה  .1

 ה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך.על ביצוע עבודת בניהודעה  הכלכלה
הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה  .6

 כלשון החוק. –מתבצעת "תחת השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה
בכל חודש קלנדרי, יעביר הקבלן למנהלת הפרויקט, תכנית עבודה )תרשים גנט  21-עד ה .1

 בודה בחודש הבא.מעודכן( לגבי צפי הע

כל פעולה חריגה הקשורה לעבודה תהיה אך ורק בתיאום מראש ואישור המנהלת  .1
לביצועה. )עבודות לילה, שינוי בהסדר התנועה, הנפת כלובי זיון, כל עבודה חריגה 

 אחרת(. 

 כנדרש בתקנות. –הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה  .1
 כנדרש בתקנות. –של פנקס כללי הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני  .20
הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל,  .22

שיונות הנהיגה של כל מפעילי ייועצי קרקע, פיגומים, קונסטרוקציה וכו'(, צילומי ר
הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב 

 הפועלים קבוע באתר.  האחרים
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הקבלן ינהל תיק מעקב הדרכות בו יפורטו נושאי ההדרכות לעובדים, מועדי ביצוע  .22
ההדרכות וחתימת כל עובד אל אישור קבלת הדרכת בטיחות. טופסי החתימה יהיו 

 בשפה אותה יודע העובד לקרוא.
ת בשלב הראשון לעבודה יוקמו גדרות סביב אתר העבודה כך שתהיה הפרדה פיסי ./2

מוחלטת בין המקום בו מתבצעת העבודה לבין השטחים הפתוחים לילדי בית הספר 
 ולציבור הרחב. 

לא יתאפשר כל מעבר בין שטח העבודה לשטח בית הספר. לא יהיה כל מגע בין הילדים  .21
 לשטח העבודה או לעובדים.

יש כל גידור שיותקן באתר יהיה על דעתו של המפקח . קטעי גידור הפונים לאזור בו  .21
 –יהיו תמיד מגדר סלחנית )רשת מרותכת, גדר דגם ירושליים או לוחות דיקט  –ילדים 

בהתאם לדרישת הפיקוח, גדר שאין בה פינות חדות או קצוות מסוכנים העלולים לפגוע 
ימתח מאחוריה ברזנט המסתיר את  –בעוברים בסמוך אליה(. במקרה של גדר רשת 

 הנעשה בשטח.

 יהיה בנוסף לגדר איסכורית קשיחה.  –חיות הפיקוח גידור כנ"ל, בהתאם להנ .26

מעקה הבטיחות הזמני על כביש הגישה יהיה על פי תכנית הסדרי התנועה המצורפת  .21
 )ווים ומהבהבים( 1/2ו  1/0לרבות מגלפים וכולל 

 הקבלן יתקין תמרורים בהתאם לתכנית המאושרת ולדרישות המפקח   .21

באופן שוטף את קטעי הגדר ואת בד ההגנה  באחריות הקבלן לתחזק 3 לתקן 3 להחליף .21
 על חשבונו.   –שהתבלו 

הקבלן ישלט את האתר בשלטי אזהרה שיראו מכל כיוון הגעה אפשרי. המרחק  .20
 מטרים. 1 –המכסימלי בין שלט אחד למשנהו 

 וכולם יהיו מוסמכים לעבודה בגובה. 21כל עובדי הקבלן יהיו בוגרים מעל גיל  .22

 –כולל הביטוח  –ר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו לא יופעל כלי צמ"ה באת .22
בתוקף ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים )מכונה ניידת( ובעל כישורים וידע 

כל מפעיל כלי צמ"ה ישא ברשותו את רשיון הנהיגה שלו ואת  מתאימים להפעלת הכלי.
 לא רישיון או תעודות.כמוה כנהיגה ל –תעודות הכלי. אי נשיאת רישיון או תעודות 

עובדים מהרשות הפלסטינית לא ינהגו בשום כלי רכב או צמ"ה, כולל לא בבמות הרמה  ./2
 בעלות הנעה עצמית, אלא אם ברשותם אישור נהיגה מאת המנהל האזרחי איו"ש.

עגורן צריח או מנוף, אם יפעלו בשטח, יוגבלו כך שלעולם המטען שלהם לא יעבור מחוץ  .21
 לשטחים בהם יש ילדים 3 מורים 3 עוברי אורח. לשטח העבודה, מעל

הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות. הקבלן יערוך סיור בוקר, עם  .21
תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה, כדי לוודא שהסדרי התנועה 

סיור כל נם. יטפל מיידית בתיקו –והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא 
יתועד בשורה עד שתיים בדף מעקב סיורים יומיים שיתויק לבדיקת הסדר התנועה 

 בתיק הבטיחות.

הקבלן אחראי על הבטיחות באתר גם בשעות ובימים בהם לא מתקיימת עבודה בשטח  .26
 )לילות, סופי שבוע, חגים, חופשות...(.

דה והטומן סכנה בחובו הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבו .21
)שיטות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן  יחתים את העובדים 
לא על קבלת ההדרכות באמצעות אישור הכתוב בשפה אותה העובד החותם יודע לקרוא. 

שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם  לפנייעבוד באתר עובד 
 וחתם על כך.

לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .21
לאתר, כולל עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו3או אינו 
משתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר 

לפי הצורך. ציוד אישי  –ודה. כל יתר פריטי ציוד המגן בצבע כתום, קסדת מגן ונעלי עב
שקיבל את  לפנילא יעבוד באתר עובד יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן.  –פגום או מרופט 

בהתאם לדרישות החוק. חובה זו חלה על  –כל ציוד המגן האישי הדרוש לו לעבודתו 
 הקבלן גם ביחס לעובדים של קבלני משנה שהוא מעסיק.

משתמשים בציוד  כל המבקרים באתר הקשורים לעבודהיוודא שכל עובדיו וכן הקבלן  .21
 המגן האישי.

 כל עבודה בגובה תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה בגובה. .0/
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קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על  .2/
וקיבלו תעודה  לעבודה בגובההדרכה ממדריך מוסמך רק לאחר שקיבלו  –מטרים(  2

שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת  הכלכלהמטעם משרד 
העדכניות במועד ביצוע העבודה. פרטי  כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה –באתר 

והעבודה ההדרכה ושמות המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן 
 .בלת אישורובגובה תחל רק לאחר ק

יכול לבנות מנהל העבודה בשטח, ובתנאי  –מטרים  6כל פיגום יבנה כנדרש בחוק: עד  .2/
רק ע"י בונה  ויפורקיבנה מטרים  6שקיבל הדרכה מבונה פיגומים מוסמך. פיגום מעל 

 פיגומים מוסמך.
הפיגום יבדק ע"י מנהל העבודה בתדירות ובתנאים המפורטים בתקנות הבטיחות 

רישום הבדיקות יתבצע, כמתחייב בחוק,  , פרק ג'.2111-דות בניה(, התשמ"חבעבודה )עבו
  בפנקס הכללי.

מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או  2.10לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל  .//
 כנדרש בתקנות. –לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה 

שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי  .1/
 מוקף.

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל  –עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח  .1/
 מינוי של קבלן ראשי לאתר. 

יפו על כל  -אביב -עם העתק לחברת אחוזות החוף תל למנהל הפרויקטהקבלן ידווח  .6/
 בעיית בטיחות המתגלה בשטח.

סיורים שבועיים באתר ויפיק דוח  סיור שביצע.  /הבטיחות מטעם הקבלן יבצע ממונה  .1/
 הדוח ישלח לקבלן וגם למנהלת הפרויקט.

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של  21, תוך למנהלת הקבלן יתייחס בכתב .1/
 . הקבלן

תיחשב  ,בשטח מבעיית בטיחות שהתגלתהכתוצאה  יזומה הפסקת עבודהבמקרה של  .1/
הפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם ה

מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח 
 על כל המשתמע מכך. –הזמנים ובתנאי החוזה

כאמור  יפו או נציגה -אביב -לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי אחוזות החוף תל .10
בנספח זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות 

יפו  -אביב -הבטיחות וכל האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על אחוזות החוף תל
או נציגה את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על 

 הקבלן בלבד. 

ת הלימודים, תתבצע בשקט מירבי תוך נקיטת אמצעים למניעת עבודה המתבצעת בשעו .12
 פיזור אבק.

 תהיה התחשבות מלאה של הקבלן בכל בקשה שתגיע מכיוון הנהלת בית הספר. .12

מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים  ./1
ת מלוא דיני ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר א

בכל תקופת ביצוע העבודות ו3או אין הוא גורע  ,הבטיחות ולקיימם בעצמו ועל חשבונו
 מאחריות הקבלן לפי החוזה ו3או הדין. 

 
: מבלי לפגוע מכל סעד אחר של אחוזות החוף לפי החוזה ו3או הדין, אי קיום קפדני מודגש בזאת

ה )שיחשבו לחובת הקבלן( ו3או הרחקת של תקנות הבטיחות השונות עלול לגרור הפסקות עבוד
 זמנית או לצמיתות מהאתר. ,עובדים או מנהלים
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 נספח ו'

 

 וח זמנים לביצוע העבודותל
 

 )יצורף על ידי הקבלן(
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 'זנספח 

 

 ודהבעת תחלצו ה חנוס
 
 
 
 ________ :תאריך       דובכל

___________________ 
__________________ 

 
 ג. א. נ. ,

 
 עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו :הנדון

 ________ םמיו /003102 חוזה

 
 

 

 _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ הינכם .2

 

 

 בודות יסתייםעהוע צבי. עילל 2 עיףסב נקובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד .2

 .ספחיונו וזהחב אמורכ, ____________לכל המאוחר ביום 

 

 ספחיו.נוה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הרינו ./

 

 
 
 

 ד רב,ובכב
 
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 'חנספח 

 
 
 

 הלמשהה דתעוח תסונ
 

 
 דובכל

________________ 
________________ 

 ("הקבלן"ן: לה)ל
 
 .,נ.א.ג

 
 למההש תעודת - /003102חוזה מספר : הנדון

 
: ןללה____, )______________ ביניכם מיוםל ינונבים נחת רשאשבנדון, ה וזהח פי על
 .ות הושלמודכי העבו שראמ ינירהה, וזחה פיל ע מנהלכ מכותיס ובתוקף( "החוזה"
 
 תא תיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ

טרם  דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפני םתתחייבהש אחרלו אמורכ הדהעבו
 .וה זעודתל ב"צמה צוין בנספחמכ, ביעות רצונישל םלהוש
 
 
 

 רב, בכבוד
 
 

_______________ 
 מנהל
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 'טנספח 

 יצועהבת בוער נוסח
 

 ______ תאריך:        לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 
 כתב ערבות מס'___________

 /03102חוזה מספר 

ם בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבי .2
(, "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  ____________ש"ח ) ____________

מס'  חוזהעם ( בקשר "חייב"ההמגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן: 
, בו התקשר וחברהמבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה פרוייקט הקמת  /63202
  החייב.

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את  /בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום 
ותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה הכולל שנשלם על פי ערב

 להלן. /למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: ./

 "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר )בעיקור שעות   -הבניה למגורים" 
קיץ(, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

מדד, אף אם לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו 
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 

 לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

 2021שנת  פברואר בגין חודשמדד תשומות הבניה למגורים   -"המדד הבסיס" 
 .2021./.21ביום אשר התפרסם 

אחרונה לפני מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם ל - "המדד החדש"
 מועד תשלום סכום הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
עלה לעומת  חדשלפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם 
הערבות, כי לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום סכום 

 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהמדד ה

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .1

ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה , אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים  .1
 לבטלה בדרך כלשהיא.

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, .6
הרשומה _______________________________________, וצריכה להגיע לסניף 

 זה עד יום _____ בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .1

  
 

 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 'ינספח 

 טיב ותערב נוסח
 

 ______ תאריך:        לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 
 כתב ערבות מס'___________

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .2
(, המגיע או עשוי "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  _________ש"ח )________

 /63202חוזה מספר עם בקשר ( "חייב"ה_____ )להלן: להגיע לכם מאת ________
 , בו התקשר החייב. מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברהפרוייקט הקמת 

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
לבסס את  להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם /בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום 
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה 

 להלן. /למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: ./

 "מדד תשומות

)בעיקור שעות מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר   -הבניה למגורים" 
קיץ(, המתפרסם מעת 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.

 _____שנת  _____ דשמדד תשומות הבניה למגורים בגין חו  -"המדד הבסיס" 
 ._________ביום אשר התפרסם 

מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני  - "המדד החדש"
 מועד תשלום סכום הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
ה לעומת על חדשלפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם 
לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי 

 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהמדד ה

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .1

תלויה , אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי  .1
 לבטלה בדרך כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .6
הרשומה _______________________________________, וצריכה להגיע לסניף 

 זה עד יום _____ בשעה_______.

 ה אינה ניתנת להעברה או להסבה.התחייבותנו על פי כתב ז .1

           
 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 'א"נספח י

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח

 

 

 ______ תאריך:        לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ

 נ.,.א.ג

 

 עותיתב העדרהצהרה על  :הנדון

 

 רועב ופיס שבוןחכ( שיםדם חיקל)_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם

: ןללה) הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברהט בפרויקבודות עוע הצבי

 :כים ודיעכהל ביניכם, הרינוו נינויב וזהחל בהתאם"( הפרויקט"

ו א להמנ, הכלפי מי מכם וא יכםפכלספות נו ו3אות וראח אוו3 תויפסכ תוביעת לנו כל אין .2

 ז.ר עם המכרשבק או3ופרויקט הע עם ביצו שרקב מםעיג מטצנ כל

 .וזהחבע בוקה פי על טיבות הבער ב"מצ .2

ה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי לנ"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה אנו ./

 כללוח קפלמ או3ופרויקט הל הנלמ ו3אול הנלמו רנסידע שממ כל יכו המכרז יסמכמ פי עלו נינויב

 יםאמל שנו, הינומהשת ומרים בהםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעהע עם ביצו שרקב מםעמט גינצ

 ם.דויקימו

ת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שנקבלבו הלנהמ ידיב ותבקבל, בנו זהתמכב יןא כילנו  ידוע

 .כרזמהי מכסמי על פ אוו3 נינויבה וזחה יפ לנו על שיש

 

 _________תאריך:___________

 

 

 רב, בכבוד

 

_______________ 

 (ותמתחו ימהן )חתלבקה

 

 ר:ושיא

ה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר אנו

 .מכרזה סמכימו

 

________________     __________________________ 

 הפרויקט מנהל       תאריך
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 'ב"נספח י

 קיום ביטוחים עלאישור 

 

 __________תאריך:          

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

  /03102על פי חוזה מס' 

:"העבודות" )להלן באביל בתהקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברה לביצוע עבודות 

 .הפרויקט"(3או "ו

 חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  ______אנו 

 "( תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 :המפורטות להלןאת פוליסות הביטוח "( הקבלן)להלן : " ______________________על שם 

         

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .2

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

ו3או מנהל ו3או מפקח  חברההקבלן ו3או קבלנים וקבלני משנה ו3או ה שם המבוטח: 
 .של החברה העבודות מטעמה

וי הניתן על פי נוסח הפוליסה מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיס תנאי הכיסוי הביטוחי: 
", או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת 2022"ביט מהדורה  –הידוע כ 
 .הביטוח

 חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :העבודות א'פרק  
כולל בין שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו3או באחריות הקבלן ו3או  יםנזקהיתר 
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו3או משמשים במישרין ו3או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו3או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 

 .כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן   .2 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000העבודות עד לסך 

 ש"ח 210,000או משווי העבודות  20%א יפחת מסך של בגבול אחריות שלעובדים רכוש עליו   ./ 
 .הגבוה מביניהם

משווי העבודות  20%א יפחת מסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של  .1 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 210,000או 

 הגבוה מביניהם. ש"ח 210,000או משווי העבודות  20%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .1 
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משווי  20%שלא יפחת מסך של ומחים אחרים בגבול אחריות הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומ  .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 210,000העבודות או 

 20%סך של שלא יפחת מנזק ישיר הנובע מתכנון ו3או עבודה ו3או חומרים לקויים בגבול אחריות   .1 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 210,000או משווי העבודות 

 .ו3או חומרים לקויים נזק עקיף הנובע מתכנון ו3או עבודה  .1 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .1 

 .חודש 22מורחבת של חודש ותקופת תחזוקה  22רגילה של תקופת תחזוקה   .20 

 00,000/שלא יפחת מסך של הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות   .22 
 .ש"ח

פוליסה זו ישולמו ישירות ב פרק א'מכוסה על פי מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" ה 
 בכתב לשלמם ישירות לקבלן.למבטח ה ת, אלא אם הורחברהל

 חברהההמזמין ו3או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו3או שיבוב כלפי  
האמור בדבר הוויתור על ובלבד ש מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  םו3או עובדיה םו3או מנהליה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתזכות התחלוף לא יחול 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו3או  :פרק ב' צד שלישי 
עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע 

או מחדל רשלני בקשר עם ו3מעשה שבנדון, בשל  חוזההעבודות בקשר עם ה
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו3או לרכושו של כל אדם ו3או כל 

 חברההלמזמין ו3או גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 
 .למפקח העבודות מטעמםמנהל ו3או לו3או  םעובדיהלו3או  םמנהליהלו3או 

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 20,000,000 :גבולות האחריות  
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש, -ה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מפרק זה אינו כפוף לכל הגבל תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות 

פי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו3או בעומק, זיהום הקבלן בגין וכל
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה מקרי ובלתי צפוי תאונתי

והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות 
ם תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדי

 שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו סי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו3או ציוד מכני הנד .2 
רה ש"ח למק 2,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  600,000מוגבל עד לסך 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .תת קרקעייםנזק ישיר למתקנים ו3או כבלים  ./ 

ש"ח למקרה  210,000נזק תוצאתי למתקנים ו3או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .1 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 100,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .1 

למעט אותו   חברהה3או המזמין ובפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 

 .הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו3או מבנים ו3או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 ו3או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

ו3או  םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
 "(יחידי המבוטחמפקח העבודות מטעמם )להלן: "ו3או מנהל ו3או  םעובדיה

למעשי ו3או מחדלי הקבלן על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות ו3או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה 
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 .ת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחצולב

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי כל 2110חדש( ו3או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
העבודות לרבות העובדים המועסקים על ידו במישרין ו3או בעקיפין בביצוע 

, בגין ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה3או קבלנים, קבלני משנה ו
מקרה מוות ו3או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו3או מחלה מקצועית )להלן : 

תוך כדי ו3או עקב ביצוע  הביטוח"מקרה ביטוח"( למי מהם במשך תקופת 
 .עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( דולר מיליון חמישה :במילים)$  1,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

נוער המועסקים על , פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני (ייחשב כמעבידם
 .פי החוק

ו3או מנהל  ו3או מנהליה ו3או עובדיה חברהאת ה לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
 מקרה ביטוח כלשהו,, לעניין קרות ונקבעהיה  מפקח העבודות מטעמהו3או 

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על נכי מי מהם 
 מועסקים על ידו. עובדים הות הקבלן כלפי מי מהידי הקבלן ו3או לעניין חב

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .1

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו3או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  גין רשלנות מקצועית ו3או בשל הפרת חובה מקצועיתבדרישה 

פגיעה גופנית ו3או נזק לגופו ו3או לרכושו של כל אובדן ו3או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו3או מנהליו מעשה או מחדל רשלני בשמקורם אדם ו3או כל גוף שהוא 

לגרוע מכלליות מבלי ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ו3או עובדיו 
 .הילעובד3או ו הימנהללו3או  לחברההאמור לרבות פגיעה או נזק 

 תקופתל ובמצטבר לאירועלתובע,( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו3או  םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או ביטוח זה הורחב לשפות את  2.2 תנאים מיוחדים: 
ין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב בג םעובדיה
וזאת  וו3או עובדי וו3או מנהליאו מחדל רשלני מצד הקבלן ו3מעשה 

ו3או  חברהההמזמין ו3או מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
  .םו3או עובדיה םמנהליה

אובדן שימוש, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, כמו כן מכוסה ור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוחאיח

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  /.2  
 . _רטרואקטיבי מיום _________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.1  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.כיסוי מקביל 

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : ./

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו3או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 2110פגומים, התש"ם 

ו הוכן ו3או הורכב בגין כל פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו3א
ו3או תוקן ו3או סופק ו3או נמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו3או מי 

, )להלן: "המוצר"( החוזהמטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם 
למזמין ו3או לכל אדם ו3או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

 .םו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמ םדיהעובלו3או  םמנהליהלו3או  חברהל
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 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

ו3או  םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או ביטוח זה הורחב לשפות את  2./ תנאים מיוחדים: 
ת על מי מהם עקב בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטל םעובדיה
ו3או סופק ו3או נמכר  ןו3או הורכב ו3או תוק ןשיוצר ו3או הוכ מוצר

וזאת מבלי ו3או מי מטעמו  הקבלןו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
 םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 

 .םו3או עובדיה

לת בין היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כול 2./  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  /./  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

בפוליסות אחריות  הנדרשיםם בזה כי גבולות האחריות מוסכ  תנאי מיוחד: .2
הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם מקצועית וחבות המוצר 
 .גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  1.2 כללי : .5
אנו  וכי חברהההמזמין ו3או ידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך על

בדבר שיתוף ביטוחי ו3או תביעה מוותרים על כל טענה ו3או דרישה 
 11בסעיף   כאמוראו זכות ו3, לרבות כל טענה חברהההמזמין ו3או 

"ביטוח כפל"  תטענ כללרבות ו 2112 –ביטוח התשמ"א ה חוזהלחוק 
 .םוכלפי מבטחיה חברהההמזמין ו3או כלפי 

ל לא יבוטלו וגם או לא "ביטוחים הנכמו כן, הננו מאשרים בזאת כי ה .1.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה בדואר  חברהקבלן ושבנדון אלא אם תישלח ל חוזהעם ה
ו3או לצמצום  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים(  60רשום 

ו3או  ם3או עובדיהו םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או שכאלו לגבי 
הקבלן אם לא נשלחה לידי  מפקח העבודות מטעמםמנהל ו3או 

הימים )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  חברההו
 ההודעה. משלוחממועד 

ו3או  םו3או מנהליה חברהההמזמין ו3או של  םזכותהננו מאשרים כי  /.1  
הביטוחים על פי ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם,  םעובדיה

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו3או ו3או פיצוי הנ"ל לקבלת שיפוי 
למעט  .אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 .הינו הסיבה הקרובה לנזק האישורבו העדר הרישוי ו3או במקרה 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .1.1  
המזמין צמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על וההשתתפות הע

מפקח ו3או מנהל ו3או  םו3או עובדיה םו3או מנהליה חברההו3או 
 . העבודות מטעמם

תנאי מתנאי אי קיום בתום לב של הפרה ו3או הננו מאשרים בזאת כי  .1.1  
המזמין ו3או בזכותם של  יפגעולעיל, לא  ותהמפורטאיזו מהפוליסות 

ו3או מפקח העבודות מטעמם,  םו3או עובדיה ם3או מנהליהו חברהה
 לקבלת שיפוי ו3או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

 
הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 

 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 "גי"" נספח

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :                 

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

  /03102מס'  הפי חוז על

:"העבודות" )להלן באביל בתהקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע, סביבה וחברה לביצוע עבודות 

 .הפרויקט"(ו3או "

דון בציוד מכני ו3או הנדסי בבעלותנו שבנ נותיובעבוד יםמשתמש ים בזאת כי הננוצהירהננו מ
ו3או רכוש אחר ל ציוד ו3או מתקנים לרבות וללא הגבלה כ ו3או באחריותנו ו3או בשימושנו

 .)להלן: "הציוד"( בביצוע העבודות שבנדון נוהמשמשים אות

 כדלקמן: מתחייבים בזאת על אף האמור בהצהרה זאת, הננו .א

ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליה ו3או עובדיה חברהההמזמין ו3או את  פוטרים הננו .2
לעיל אשר  האמורציוד מכל חבות בגין אובדן או נזק ל מפקח העבודות מטעמם
נו בקשר לשם פעילות נואו עבורו3 נוו3או מי מטעמ דנומובא לאתר העבודה על י

 , כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.עם העבודות

מפקח ו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליה ו3או עובדיה חברהאת ה פוטרים הננו .2
 האמורשל הציוד פריצה ו3או גניבה  נזקימכל אחריות לגבי  העבודות מטעמם

ו3או מנהליה ו3או  חברהכלפי ה)תחלוף( שיבוב זכותנו לעל  יםלעיל ומוותר
במקרה שכזה כל זאת למעט  מפקח העבודות מטעמםו3או מנהל ו3או  עובדיה

 ולמעט כנגד חברות שמירה. כלפי מי שגרם לנזק בזדון

קח מפו3או מנהל ו3או  ו3או מנהליה ו3או עובדיה חברהאת ה פוטרים הננו ./
ו3או  נוו3או מי מטעמ נומכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש של העבודות מטעמם

שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא העקב  כלשהו קבלני משנה ו3או צד שלישי
באתר העבודות כל זאת  נולשם פעילות נואו עבורנו ו3או מי מטעמ נולאתר על יד

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ו3או קבלני משנה המועסקים  נוו3או דרישה ו3או תביעה מצדהיה ותעלה טענה  .1
לשפות  יםמתחייב הננוצד שלישי כלשהו,  לרבות, בניגוד לאמור לעיל, נועל יד
מנהל ו3או מפקח  ו3או  ו3או מי מטעמה לרבות מנהליה ו3או עובדיה חברהאת ה

יישא בה לרבות הוצאות מי מהם בכל תשלום ו3או הוצאה ש המטעמהעבודות 
 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .1
בביצוע העבודות,  נורכב המשמש אותציוד חפירה ושאו מכאני הנדסי ו3או 

כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה 
 .ןשנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדו

חזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות נערוך ובזה כי נ מצהירים והרינ .6
 לחוזה(, במשך כל נספח י"גהמוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לנו התקופה בה קיימת 
 לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 
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 " י"ד" נספח
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 

 __________תאריך :         

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

, מותנה בקיום נוו3או כל הפועל מטעמ נועל יד חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשר הננו

 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .2

עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו3מרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת חו

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2

 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ ./

ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  20חקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של הר

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 

 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .1

 ים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימ

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .1

 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  0/על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6

 ודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.שהוא מו

מחויב על פי כל  הננווכל תנאי בטיחות נוספים להם  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהכמוגדר ב שערכנודין ועל פי פוליסת ביטוח 

 יקפידו על ביצוע נוהל זה. נומטעמו3או קבלני משנה לכך כי קבלנים  יםלוודא וערב יםמתחייב הננו

 :ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 

 


