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 חתימת המציע: ______________

 הזמנה להציע הצעות לביצוע  - 19/105 הודעה על מכרז פומבי מס' 

 עבודות בנייה של הרחבת אולם ספורט     

 

"( המועצהמוגשת בזאת, הזמנה להציע הצעות על ידי המועצה המקומית עמנואל )להלן: " .1

וכל זאת,   1992בהתאם לכללי המועצות המקומיות )מכרזים( יהודה והשומרון, התשנ"ב 

 "(. העבודותלצורך ביצוע עבודות של הרחבת אולם ספורט )להלן: "

במשרדי המועצה ₪  500ניתן לרכוש תמורת  1את מסמכי המכרז עבורו נדרש סיווג קבלני ג' .1

. בנוסף, ניתן לקבל 9:00-15:00בין השעות ה ו-בעמנואל בימים א 1ברחוב כיכר הרמב"ם 

 לעיין במסמכי המכרזים הנ"ל קודם לרכישתםפרטים נוספים על המכרז ועל העבודות וכן 

 במשרד מנכ"ל המועצה בשעות המפורטות לעיל וכן באתר האינטרנט של הרשות. 

 .0013.בשעה  199.7.בתאריך יתקיים  חובהסיור קבלנים  .2

התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרה לרבות במקרה מובהר בזאת, כי  .3

 של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

מועד אחרון להגשת הצעות לביצוע העבודות בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם  .4

מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה  12:00בשעה  1923.7.סגורים במעטפה הינו עד לתאריך 

בתיבה המוצבת בכניסה  תיעשה ידניתהמסירה של מסמכי המכרז . הנקוב לעיל לא תתקבל

, כאשר על גבי המעטפה יצוין  1ללשכה במועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 

 לצורך הרחבת אולם ספורט. 105/19  עבור מכרז מספר

 

 

 

 אליהו גפני          
 ראש המועצה המקומית      

 עמנואל               
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 105/19 מס'  -אולם ספורט הרחבתמכרז 

 רשימת מתכננים

 

 ויזנפלד אדריכלים :ופיתוח נוף אדריכלות

    072-2513251טלפון:  

  דורון קייפי :קונסטרוקציה

  052-8745523נייד:  

 רפי קראוס  :מתקני חשמל ותקשורת

 054-5359191טלפון:  

 אלאונורה מ.מ. מהנדסים ויועצים :מתקני מים ותברואה

 077-7041259טלפון:  

 בועז ברנדוין   יועץ בטיחות:

 050-4201857טלפון:                

 אירנה רובין   :יועץ נגישות

 02-5791604טלפון:                 

  אלעד משיח                :אקוסטיקהיועץ 

 04-8580045טלפון:       

 מאיר לוסקי   :מיזוג אויר

 08-8686800טלפון:     

 ש.ל. נחשון הנדסה בע"מ               :מנהל הפרויקט

 09-8328823פקס:   09-8328823טלפון:     

 

 9201 יוני        טתשע" סיוון
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 חתימת המציע: ______________

 כרך א
 

 

 הוראות למשתתפים – 1מסמך 

 פרטי המציע  –נספח א 

 טופס הצעת מחיר –נספח ב 

 מפרט הצעת מחיר/כתב כמויות –נספח ג 

 ערבות מכרז –נספח ד 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  –נספח ה 
 ציבורייםעפ"י חוק עסקאות עם גופים 

הצהרה ואישור לעניין הרשעות  –נספח ו 
 קודמות

כתב התחייבות למניעת העסקת  –נספח ז 
 עברייני מין

 הוראות בטחון  –נספח ח 

 הוראות בטיחות –נספח ט 

 הוכחת ניסיון –נספח י 

 אישור קיום ביטוחים –נספח יא 

 ערבות ביצוע –נספח יב 

 ערבות בדק –נספח יג 

 נספח ביטוח קבלן –נספח יד 

 חוזה – 2מסמך 
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

אולם  הרחבתמכרז 
 ספורט

 

 

  1מסמך 
 הוראות למשתתפים
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 חתימת המציע: ______________

 הוראות למשתתפים - 1מסמך 

   

בישוב  לאולם ספורט הרחבתהנכם מוזמנים להגיש הצעתכם לביצוע עבודות בניה של  .1

 עמנואל, כמפורט במסמכי המכרז, החוזה ונספחיו, המפרטים, התכניות והאומדן. 

על הקבלן המציע לדעת כי ייתכן וייתוספו פרטים ו/או עדכונים ו/או הבהרות טכניות לפני 

תחילת העבודה ובמהלכה. יש לקחת בחשבון שבגין העדכונים הנ"ל לא תשולם כל תוספת 

 לקבלן. 

 

 במכרז )תנאי הסף(תנאי השתתפות  .2

דרישות הסף המנויות להלן.  בכלרשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע העומד 

 אי עמידה בכל תנאי הסף המפורטים לעיל, תגרום לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים. 

וסיווג  100ענף  -על המציע להיות קבלן רשום כחוק ובעל סיווג קבלני מינימלי נדרש .2.1

ומעלה. תנאי זה הוא תנאי סף לקבלת ההצעה לצורך בדיקתה על ידי  1ג'כספי 

 ועדת המכרזים. מציע שלא יעמוד בתנאי זה, הצעתו תיפסל באופן אוטומטי. 

המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית )בלתי תלויה( לקיום ההצעה בסך של  .2.2

 1/11/19 לתאריךכולל מע"מ, כאשר תוקף הערבות הנ"ל יהיה עד ₪  130,291

בנוסף, נוסח הערבות יהיה לפי המפורט במסמך נוסח ערבות המכרז המצורף 

כנספח ד למסמכי המכרז. מציע שלא יעמוד בתנאי זה, הצעתו תיפסל באופן 

 אוטומטי. 

לביצוע עבודות הבניה הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה  .2.2.1

ל על ידי הקבלן אם יוזמן לחתום ע הרחבת אולם ספורטשל 

את הערבות  לחלט המועצה תהיה רשאית  החוזה ולא יעשה כן.

אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר עם המועצה בחוזה במועד 

שתיקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים 

להתקשרות בחוזה. הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם 

ח בגין הנזקים שייגרמו למועצה מבלי שהמועצה תצטרך להוכי

את נזקיה, והמציע והמועצה מסכימים כי סכום זה הוא סכום 

הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת התחייבות המציע 

 כמתואר דלעיל.

במידה וידרוש המזמין מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם  .2.2.2

למכרז, מתחייב המציע מיד עם קבלת הדרישה לכך מהמזמין, 

קאית לקיום ההצעה להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנ

לאותה תקופה. מציע שלא יאריך את ערבותו בהתאם, תיפסל 

 הצעתו. 

הערבויות יושבו לכל המציעים לאחר החתימה על ההסכם עם  .2.2.3

המציע אשר הצעתו תזכה במכרז. כאמור, במידה והמציע אשר 

הצעתו תזכה במכרז לא יחתום על החוזה אל מול המועצה תוך 

לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין  המועד שנקבע לעיל, הערבות
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 חתימת המציע: ______________

ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לו זכאי המזמין בשל אי 

 חתימה או סירוב לחתום כאמור על הסכם ההתקשרות. 

פרויקטים לפחות,  3-על המציע להיות בעל ניסיון מוכח כקבלן )או כקבלן משנה(, ב .2.3

פרסום המכרז, כאשר  השנים האחרונות לפני מועד 5אשר ביצועם הסתיים בתוך 

הפרויקטים הנ"ל כללו בנייה של מבני ציבור ו/או מוסדות חינוך  מובהר בזאת, כי 

המועצה תהיה רשאית לפנות לכל גורם כדי לקבל את כל הנתונים הנוגעים 

לפרויקטים בהם נקב המציע כמפורט לעיל, ולקבל מידע בעניין ובאופן עצמאי, 

 לטה במסגרת המכרז. ולהתחשב במידע זה לשלם קבלת ההח

  5.7על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום, במועד ובתנאים שנקבעו בסעיף  .2.4

המציע לנקוב באחוז הנחה ממחיר בסיס. הצעה שתהיה שווה למחיר הבסיס או גבוהה ממנו  על .3

 תיפסל על הסף. 

 מסמכים להצעה  צירוף .4

 5על המציע להגיש את המסמכים המפורטים להלן בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 

וף אי צירבמועד הגשת ההצעה. לתשומת לב המציעים: ולקיים את התנאים הבאים להלן, 

 מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים. 

 (.1מסמך ) הוראות מכרז אלו .3.1

(. יש למלא בכתב יד ברור נספח בשני עותקים  של טופס הצעת המחיר הכולל ) .3.2

ובעט על גבי טופס הצעת המחיר. כמו כן, יש לחתום על גבי כל אחד מעמודי טופס 

 החתימה מטעם המציע.  יהצעת המחיר עם חותמת המציע וחתימת מורש

 נספח א'. –פרטי המציע  .3.3

 .נספח ג' -מפרט הצעת המחיר/כתב כמויות שני עותקים של   .3.4

, בתנאים ובמועדים המפורטים בו, ובנוסח לעיל 2.2כאמור בסעיף  ערבות מכרז .3.5

 .נספח ד' -המצ"ב 

חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת עפ"י  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .3.6

 נספח ה. .1976 -תשל"ו ,(ניהול חשבונות

 .נספח ו' -הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות  .3.7

, העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים חוק למניעתכתב התחייבות עפ"י  .3.8

 . 'זנספח  - 2001-התשס"א

 .'חנספח  -הוראות ביטחון  .3.9

 .נספח ט' -הוראות בטיחות  .3.10

 מענה לשאלות הבהרה, ככל והיו. .3.11

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  .3.12

 . 1977 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ז
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 חתימת המציע: ______________

אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור ורישיון עסק תקף או רישיון זמני  .3.13

 .1968 -תקף על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח

ן או עורך דין של המציע בדבר המוסמכים לחתום יש לצרף אישור רואה חשבו .3.14

 בשמו וכי החותמים על ההצעה הנם מוסמכים לכך.

אישור על היותו קבלן רשום בישראל בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום  .3.15

המצביע על עמידתו בתנאי סעיף  1969קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 לעיל.  2.1

לעיל, על המציע לצרף להצעתו  2.3המפורט בתנאי סעיף לצורך הוכחת הניסיון  .3.16

אישור רו"ח המעיד על היקף ביצוע עבודות על ידי המציע בתקופה שקדמה להגשת 

 ולפי הפירוט הבא:  נספח יההצעה וכן טבלת עבודות וממליצים המופיעים ב

המציע יציין בטבלה את שמו של הממליץ מטעם מי שהזמין את  .3.16.1

ראשי, או מטעם הקבלן הראשי שהזמין העבודה מאת הקבלן ה

" המזמיןממנו את העבודה )להלן: שתי אפשרויות אלה  יכונו "

"(. יובהר בזאת, כי אין לציין כממליץ נותן הממליץו/או "

 שירותים לגוף הממליץ )כדוגמת מפקח חיצוני(. 

המציע יצרף להצעתו מכתב המלצה עבור כל אחת מהעבודות  .3.16.2

"ל. במכתב ההמלצה יפרט הממליץ את אותן הוא ציין בטבלה הנ

מהות העבודה שהוזמנה, מקום ביצועה וכי זו בוצעה על ידי 

המציע כקבלן ראשי או כקבלן משנה. כמו כן, יתייחס מכתב 

ההמלצה למועד גמר העבודה, לעמידה בלוח זמנים, להיקף 

 הכספי של העבודה וממידת שביעות הרצון של הממליץ מהמציע. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות לממליץ או לעובד מטעם  .3.16.3

הממליץ לשם בירור בנוגע לטיב העבודה שבוצעה, עמידה בלוח 

זמנים ושאר הוראות החוזה בין הצדדים וכן, שיתוף פעולה למתן 

שירות אדיב למזמין. אי שיתוף פעולה מטעם הממליץ בכל הנוגע 

רויקט נשוא למסירת מידע חיוני כמפורט לעיל הנוגע לפ

 ההמלצה, יביא לכך שהדבר ייחשב כאילו לא ניתנה המלצה. 

 הצעה שתוגש מבלי שהטבלה מולאה באופן מלא, עלולה להיפסל.  .3.16.4

מובהר בזאת, כי המועצה תהיה רשאית לפנות לכל גורם כדי  .3.16.5

לקבל נתונים הנוגעים לפרויקטים בהם נקב המציע בטבלה 

בעניין באופן עצמאי,  )הפרויקטים נשוא ההמלצות(, ולקבל מידע

 ולהתחשב במידע זה לשם קבלת החלטה במכרז. 

 אישור על היותו של המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.  .3.17

פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידו בחותמת + חתימת מורשי החתימה  .3.18

 מטעם המציע. 

 

 



8 
 

 חתימת המציע: ______________

 לוח זמנים  .5

דשים קלנדריים. המציע חו 7. תקופת הביצוע לכל העבודה )לכל הפרויקט(, תהיה 4.1

יידרש להעביר למפקח של הפרויקט מטעם המועצה עם תחילת העבודה לוח זמנים 

 מפורט כמתואר בחוזה. 

המפקח יבדוק את לוח הזמנים ובמידת הצורך, ינחה את המציע לערוך בלוח הזמנים 

הנ"ל שינויים. תקופת הביצוע של כל הפרויקט תספר מיום תחילת העבודה בפועל לפי 

יומן, כפי שיירשם על ידי המפקח, או בתאריך הנקוב "בצו התחלת העבודה" ובכל 

 מקרה המוקדם מבניהם. 

בסיום הפרויקט תימסרנה העבודות למועצה בתהליך מסירה כמפורט במסמכי המכרז 

 הנ"ל, ותחל תקופת הבדק. 

. למרות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות של 4.2 

רויקט לפני שימציא למועצה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות הפ

ברשותו וכן, לפני שימציא למועצה את הערבות לקיום החוזה כמפורט בהסכם בין 

הצדדים. יובהר, כי אי התחלת העבודה עקב העדר הפוליסות ו/או העדר המצאת 

 ערבות הביצוע, לא תאריך את תקופת הביצוע. 

המועד לתחילת ביצוע העבודות של הפרויקט, תוציא המועצה צו התחלת . בהגיע 4.3

עבודה חתום על ידי מורשי החתימה של המועצה כאשר במסגרת צו התחלת העבודה, 

 יפורטו שלבי העבודה המאושרים לביצוע. 

 ההצעה .6

. על המציע לנקוב באחוז ההנחה שהוא נותן באופן אחיד לכלל המרכיבים שבכתב 5.1

הכמויות. ניתן ליתן הנחות באחוזים שלמים ושברי אחוזים.. הצעה שתהיה שווה 

תיפסל על הסף. מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה האחידה  ולמחיר הבסיס או גבוהה ממנ

 לא ישתנה במקרה של הוספת כמויות או הפחתת מרכיבים מכתב הכמויות. 

. יש לחתום בכתב יד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע, על 5.2

על גבי כל אחד ממסמכי ההצעה לרבות על כל עמוד המופיע במסמכים המצורפים וכן, 

גבי התכניות המצורפות ולדאוג להחזיר את כל חומר הצעה נשוא מכרז זה חתום ובתוך 

 מעטפה סגורה. 

על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך. כל הערות מחוץ  5.3

למקום הנ"ל לא תובאנה בחשבון, ואינן מחייבות את המועצה. כמו כן, עליו לחתום על 

ובתוספת החותמת של הקבלן, תאריך וכתובת. יש לרשום  -פרון ולא בע -הצעתו בדיו 

 את שם הקבלן באופן ברור נוסף על החתימה.

  דכל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באח .5.4

 ובין עצמם המסמכיםבאמצעות רישום על  למכרז, בין ים המצורפ מהמסמכים

)לפי שיקול דעתה של  בכל אופן אחר, יחשבובין מכתב לוואי או  באמצעות הוספת

 : המועצה(

 כאילו אינם קיימים, או; .5.4.1

 עלולים לפסול ההצעה.  .5.4.2

)לפי  אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו ייחשב הדבר .5.5

 : שיקול דעתה של המועצה(
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כך מתחייב לבצע כאילו כלל המחיר בסעיף אחר מסעיפי הצעתו ועל ידי  .5.5.1

 עבודה זו בלי תמורה, או; 

 עלול לפסול את ההצעה. .5.5.2

את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המועצה . 5.6

 ליוםעד  1הרמב"ם  כיכר המקומית עמנואל, בכניסה ללשכת ראש המועצה ברחוב

 105/19 בתוך מעטפה סגורה ולציין עליה את מספר המכרז  12:00ועד שעה  ,23.7.19

  מעטפה שתגיע לאחר מועד זה לא תתקבל.

 מקום המפגש יהיה 13:00 בשעה 9.7.19 חמישי ביוםסיור קבלנים יתקיים . 5.7

עמנואל השתתפות בסיור  1הרמב"ם  כיכר במשרדי המועצה המקומית עמנואל ברחוב

הקבלנים הינה חובה וזאת, כתנאי להשתתפות המציע במכרז. על כן, חובה לצרף 

 להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום על ידי המציע. 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90. הצעת המציע תהיה תקפה למשך 5.8

שרדי המועצה המקומית עמנואל תמורת . את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במ5.9

 יובהר, כי תשלום זה לא יוחזר לאף מציע בשום מקרה. ₪.  500תשלום של 

. כל שאלה ו/או הבהרה בנושא המכרז תועבר בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל: 5.10

handasa@emanuel.muni.il עד לתאריך מועצה המקומית עמנואל לידי מחלקת הנדסה ב

 התשובה ו/או ההבהרה של המועצה תועבר לכל המשתתפים .12:00 בשעה 16.7.19

הסברים יינתנו אך ורק בכתב. אין המועצה אחראית בעד במכרז. יודגש כי תשובות ו

 פה.-פירושים או הסברים שניתנו בעל

 למזמין תעמוד הזכות למעבר לחוזה פאושלי בכל עת שיחפוץ. 5.11

 

 כללי 

כלל מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה והם ניתנים למציע בהשאלה בלבד לצורך מתן  .7

הצעתו. על המציע להחזירם למועצה במלואם יחד עם הצעתו. אין המציע רשאי להעתיק או 

 ממילוי והכנת הצעתו זו.  להעביר מסמכים אלה או להשתמש בהם לצורך אחר לבד

מובהר בזאת, כי כל עוד לא ייחתם החוזה המצורף למסמכי המכרז על ידי המועצה, כי אז אין  .8

 בהכרזה על הקבלן כזוכה כדי להיחשב כקיבול להצעתו. 

התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר -במקרה ותתגלינה סתירות או אי .9

 ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך: העדיפויות בין 

  מענה בכתב לשאלות הבהרה, ככל והיו. (1

 פרוטוקול סיור קבלנים. (2

  המפורטים במסמך זה )הוראות למשתתפים(. מכרז התנאי  (3

 .כתב כמויות (4

 מפרטים והוראות טכניות שהוכנו במיוחד בקשר עם ביצוע העבודות לפי מכרז זה. (5

 ראות טכניות כלליים.מפרטים והו (6

mailto:handasa@emanuel.muni.il
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 תנאי החוזה.  (7

 )כפי שמופיעים בהסכם ההתקשרות(. כלליים לביצוע העבודההתנאים ה (8

 .לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריודכל הוראה במסמך קודם ברשימה 

 

 ניסיון קודם   .10

. המועצה רשאית לשקול את ההצעות על פי אמות מידה שיביאו בחשבון בין היתר, ניסיון 9.1

 קודם בביצוע פרויקטים באותו היקף ו/או בהיקף דומה לפרויקט נשוא מכרז זה. 

. המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות של מציעים עימם הייתה בקשר חוזי לביצוע עבודות 9.2

 זה, ואשר לא עמדו בתנאי ההסכם הקודם אל מול המועצה.דומות לעבודות נשוא מכרז 

. המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות של מציעים שביצעו עבודות דומות לעבודות נשוא 9.3

המכרז כקבלני משנה עבור קבלנים ואשר לדעת המפקח, היו אחראים לאי עמידת הקבלנים 

 . הראשיים בתנאי ההסכם עליו הם היו חתומים אל מול המועצה

 

 מחירי היחידה בהצעת הקבלן ובחינת ההצעות .11

מחירי היחידה שבהצעת הקבלן הם קבועים וסופיים, ולא יהיו ניתנים לשינוי  .10.1

יכלול המחיר את  ,מכל סיבה לרבות עקב התייקרות. מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל

כל המרכיבים והתוספות למיניהן, למעט מע"מ, ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות 

 סוציאליות. 

על אף האמור דלעיל, תהיה המועצה רשאית לשנות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי  .10.2

הצעת הקבלן, ובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור. 

לא  ,ן לא תהיה כל זכות, טענה או תביעה, עקב שינוי זה. לאחר החתימה על החוזהלקבל

ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה, ולא תישמע כל טענה מצד 

 הקבלן כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו. 

סבירה מבחינת מחירה -בלתיהמועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  .10.3

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 

 שלדעת המועצה מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.

 משקליםהאופן בחירת ההצעה הזוכה: ההצעה הזוכה במכרז תיקבע לפי   10.4

)ההנחה הגבוהה ביותר( תקבל  ההצעה הנמוכה ביותר, כאשר: מחיר ההצעה 70%: הבאים

על פי  15% .את מירב הנקודות עפ"י סעיף זה ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה זו

-ו רשויות אחרות בהן עבד המציע.מההמלצות איכות, כאשר סעיף זה ייבחן באמצעות 

והיקף הניסיון , שנות הוותקנוספים על סמך התרשמות כללית שתיבחן על ידי בדיקת  15%

 . של המשתתף בביצוע שירותים דומים בעברהפרויקטים 

כחלק מובהר בזאת מפורשות כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון  .10.5

ואת לבצע את החוזה המוצע,  המציעשיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של מ

 בעבר.  המציע רשויות מקומיות וגופים אחרים עם  או/ניסיונה של המועצה ו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות אודות המציעים,  .10.6

קול דעתה לרבות אודות עברם, ניסיונם ויכולתם הכלכלית. בהגשת יאו כל אחד מהם, לפי ש
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ות וחקירות כאמור. מציע שימנע משיתוף ההצעה למכרז מסכים המציע לעריכת בדיק

פעולה מלא, לשביעות רצון המועצה, בעריכת בדיקות וחקירות כאמור ו/או ימסור מידע 

שאינו נכון ו/או חלקי ו/או מטעה, תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעת המציע ולחלט 

 את ערבות המכרז.

 

 פגם בהחלטת וועדת המכרזים .12

נפל פגם יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה  .12.1

יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם  -מפגם זה לא זכה המציע במכרז 

זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין -כאמור לקבל מהמועצה, עקב אי

 הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. 

 ר לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אובדן רווחפרט לתשלום האמו .13

 אשר, לטענתו, נגרמו לו כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.  -ו/או נזק 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או בהליכי  .13.1

היה זכאי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר ש

להפסיק את עבודתו על פי  -מיידית עם הודעת המזמין  -לכך, מתחייב המציע 

החוזה שנחתם עמו על פי המכרז, ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה 

 למציע שאמור היה לזכות במכרז על פי קביעת בית המשפט. 

סקת המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפ .13.2

העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל 

סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכדומה, ולחוזה 

שנחתם בעקבותיו ו/או כלפי כל חוזה אחר שייחתם על ידי המזמין כתוצאה 

 ממכרז זה. 

אית בכל עת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המועצה המקומית עמנואל תהיה רש  .14

המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון. הודעה על כך תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות 

 במסגרת מכרז זה. 

 רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים  המועצה .15

 בעצמה.  מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים או לבצעם

 תהיה זכות להגדיל  למועצהרשאית להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים.  המועצה .16

במקרה זה לא ישתנו מחירי היחידה בכתב , והיקף העבודה או את הכמויותאת או להקטין 

עקב ביצוע האמור בסעיף  הכמויות ובהצעת הקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה

 זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק  כי המועצה ,מובהר ומודגש בזאת במפורש .17

 התקציביות. יהמהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות

לביצוע העבודות הנכללות במסגרת מכרז  למען הסר הספק יובהר, כי הצעת הקבלן בכל הנוגע .18

והצדדים  הגשת ההצעה( חודשים מיום שלושה) 3זה, או כל חלק מהן, תעמוד בתוקפה למשך 

 רשאים להאריך תקופה זו בהסכמה.
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 כאמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות למסור לביצוע את כל העבודה או חלק ממנה ו/ואו .19

לבטל פרטים מתוך התכניות שיוכנו ומהמפרט הטכני ו/או לחלק את העבודה בין המציעים 

השונים. כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לבטל את ההסכם עם סיום כל אחד מהשלבים 

השונים של העבודות וזאת, מבלי שתהיה לקבלן כל זכות לפיצוי או שיפוי, והקבלן יהיה זכאי 

לאחוזי התמורה המגיעים לו בגין סיום אותו שלב בהתאם לקבוע  אך ורק לתמורה בהתאם

 בפרק התמורה שבהסכם ובהתאם לאישור המפקח את החשבון האחרון, כולו או חלקו. 

הזוכה יהיה מנוע  מלהסב את זכויותיו או להמחותם או לשעבדם לצד שלישי ללא הסכמה  .20

סיק קבלני משנה לביצוע העבודות מראש ובכתב של המועצה. אין בכך כדי למנוע מהזוכה מלהע

 וכל זאת, בכפוף לאמור בהוראות ההסכם. 

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  7המציע אשר הצעתו זכתה במכרז, מתחייב כי בתוך  .21

במכרז, יחתום על ההסכם ההתקשרות מול המועצה בהתאם לנוסח ההסכם המצ"ב למכרז 

מכרז יסרב מכל סיבה שהיא לחתום על ההסכם . במידה והמציע אשר הצעתו זכתה ב(2)מסמך 

 אל מול המועצה, תהיה רשאית המועצה לחלט את ערבות המכרז שנמסרה למועצה.

כל מועד אחר בממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או  עבודה ימי)שבעה(  7תוך  -כמו כן  .22

חתום על  -לתנאי המכרז  נספח יא -, יעביר הקבלן אישור קיום ביטוחים שתודיע לו המועצה

לעיל  3.5כנדרש וכמפורט בסעיף  ,ואת הערבות הבנקאית ,כנדרשמסויג, -ידי המבטח ובלתי

 . נספח דובהתאם לנוסח המצ"ב כ

יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות הביטוח גזבר המועצה ו/או מי מטעמו  .23

והקבלן מתחייב להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם  ,והערבות

 גזבר המועצה.לעיל ולהוראת דלאמור 

שיינתן לו  מיום עבודה ימי)שבעה(  7-לא יאוחר מהזוכה יתחיל בביצוע העבודות שיימסרו לו  .24

 ו/או מי מטעמהולאחר שתיאם עם המועצה  -הזמנת עבודה חתומה ו/או צו התחלת עבודה 

 ביצוע העבודות. י/מועד לקבלת אתר

נשוא מכרז זה ואשר יימסרו לו לביצוע על פי הזמנת על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות  .25

 ולמוסרן למועצהעבודה חתומה כדין מאת המועצה ו/או על פי צו התחלת עבודה, לפי העניין, 

תוך מספר ימי לוח כפי שייקבע לגבי כל הזמנת עבודה ו/או צו התחלת עבודה על פי קביעת 

הזמנת העבודה החתומה את  מועצהלו ההמציאה שבו וזאת, החל מהמועד  –מהנדס המועצה 

עד צו התחלת ממו לוח בימי חודשים 8העבודה משך הביצוע של כל . ו/או צו התחלת העבודה

 .  עבודה ראשון

 הקבלן לא יתחיל כי מפורשות מובהר בזאת  ,ובנוסף לוולהלן במכרז זה לעיל דהאמור כל על אף  .26

מודגש כי . הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה במועצהעבודה טרם קיבל כל ב

 .  העבודות תבוצענה בגובה הזמנות העבודה החתומות בלבד

לא תהיה חייבת מעבר לגובה סכום שנקבע בהזמנת העבודה, ביצע הקבלן עבודות 

 . בתשלום כל תמורה בגין ביצוע עבודות כאמור המועצה

העבודה לפני  י/ולקבל את אתר כלשהי רשאי להתחיל בעבודהלא יהיה הקבלן בכל מקרה,  .27
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 חתימת המציע: ______________

וערבות  החוזהביצוע וכן הערבות הבנקאית לגבי אישור קיום הביטוחים את  שימציא למועצה

 לעיל. 22והשלמת בדיקת התאמתם על ידי גזבר המועצה ו/או מי מטעמו, כאמור בסעיף  -הבדק 

לא  כאמורמתאימים או ערבות ור קיום ביטוחים אישעדר יעבודה עקב הביצוע תחילת -אי

 .תאריך את תקופת הביצוע

 קבוע מראש בסךמוסכם ובמקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה, ישלם הקבלן פיצוי  .28

עד  בגין כל יום איחור קלנדרי ( בתוספת מע"מ כדיןשקלים חדשיםוחמש מאות אלף ) ₪ 1,500

 ₪ 2500לאחר תום חודשיים אלו יעמוד התשלום על סכום של . חודשיים לאחר תום התקופה

זאת,  – בגין על יום איחור קלנדרי.  בתוספת מע"מ כדין )אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים(

לתבוע כל סעד אחר או נוסף. הפיצוי הנ"ל יהיה צמוד למדד  מבלי לפגוע בזכויות המועצה

 להלן. 32ף עיהבסיס כאמור בס

 .מסירת העבודותמזג האוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד מובהר בזאת, כי  .29

 130,291 בגובה נספח י"בהזוכה ימציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח  .30

תום תקופת החוזה, לאחר  )תשעים( יום 90 לפחות באופן שתקופת תוקפה של הערבות תהא ₪ 

ף בהתאם לדרישת המועצה. הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעי - לפי הצורך - ותוארך

 הערבות הנ"ל תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה. להלן. 32

 130,291 בגובה נספח י"גהזוכה ימציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח  .31

שנים עשר חודשים בימי לוח ממועד  לפחות וקפה של הערבות תהאבאופן שתקופת ת₪ 

לתיקון כלל הליקויים שיימצאו במבנה במהלך הערבות הנ"ל תשמש כבטחון  .המסירה הסופית

 תקופת הבדק.

 , מראש ובכתבעבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מובהר בזאת כי  .32

 ואין להסתפק באישור המפקח  - (מועצה)מורשי החתימה בשם ה חתום על ידי המועצה

 או כל גורם אחר.ו/

 בתשלום  כנ"ל, לא תהיה חייבת המועצה ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור

 . עבודות כאמורכל תמורה בגין ביצוע 

 : ובחוזה המצורףבמכרז  .33

הלשכה  על ידיכפי שמתפרסם בכל חודש מדד תשומות הבניה  " מדד"

 ת לסטטיסטיקה.המרכזי

שולמה התמורה ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד בחודש בו  " תנודות המדד"

 למועצה.

  15.3.19 שפורסם ביום 2/2019 שדוחל שמדד  היהיס סיהבד מד " מדד הבסיס"

 ביצוע העבודות .34

לית בצרכי הפעילות אסימקהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מ .34.1

ולעשות כמיטב  בכל אחד מהאתרים בהם יבוצעו העבודות,המתנהלת  .הסדירה

כן מתחייב הקבלן שלא  .למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ל מנתיכולתו ע
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 חתימת המציע: ______________

ם כדי להפריע את מעברם של הולכי השיש בלהניח על פני השטח חומרים וציוד 

 הקבלן יגדר וישלט את אתר העבודה כחוק.רגל וכלי הרכב מכל הסוגים. ה

במידת הצורך וככל שיידרש הדבר ו/או על פי דרישת הקבלן ינקוט על חשבונו,  .34.2

 בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכבהמועצה, 

, פנסים מהבהבים מאבטחיםורים, מחזירי אור, שכירת לרבות הצבת תמר -

לשביעות  -צא באלה )בשעות הלילה( והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו

 .רצון המפקח

יתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי  ,כמו כן

הדרכים הארעיות לאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה, יבטל את 

 על חשבונו.  להכו -ויביא את השטח לקדמותו 

הגדרות וכל נכס אחר בקרבת , הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים .34.3

כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם  ,על חשבונו ,ויתקן -מקום 

( על הקבלן ומהצינור, כבל וכד - )כגוןו/או תשתית מוסתרת קרקעי -גילוי מתקן תת

 הוראות על אופן הטיפול בו.  להודיע מיד למפקח ולקבל

ויקפיד למלא למועצה הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו  .34.4

כל המיסים את ומתחייב לשלם על פי חוק  - קים אלואחר כל המתחייב על פי חו

 . המועצה על פי דיןוההיטלים המאושרים על ידי 

ח הקבלן באתר הבניה יהיה לפחות מנהל עבודה מוסמך בעל ותק ובא כ .34.5

מהסוג  לעבודות שנים כמנהל עבודה  מוסמך,  3 -ולא פחות מ מקצועי מספיק 

ח הקבלן וכ עתה של המועצה. באוההיקף של העבודה נשוא מכרז זה, להנחת ד

 שעות העבודה באתר.  כלימצא באתר הבניה במשך 

 למען הסר ספק - מובהר בזאת, לעילד 10ף מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי .34.6

כי הצעת הקבלן צריכה להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג  -

לרבות סילוק  ,נשוא המכרז ותעבודכל אחת ואחת מן השיהיה צורך לבצען בקשר ל

, עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע

וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג  אום עם כל הגורמים הפועלים בשטחית

ככל  נשוא המכרז העבודותשהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של 

 .שיידרש

 גם אם יהיה עליו לשאת  - סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזהלקבלן לא ישולם כל 

בין מחמת טעות , בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו העבודות לצורך השלמת

לעיל, דכמפורט  ,כל סיבה אחרת, לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים מחמתובין 

 חשבונו הוא. והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על ,וקיום שמירה באתר העבודות

בזאת מובהר הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה.  .34.7

אלא אם  - העבודה, וכי אין להעסיק עובדים זרים י/כי אין להלין עובדים באתר

 שיונות להעסקתם. יבידי הקבלן הר
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 חתימת המציע: ______________

 יחולו על הקבלן במלואן.  ככל שיחולו,דמי בדיקות דגימות  .34.8

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והשתתפות בו תחולנה על  .35

 באופן מוחלט ובלעדי.  בלבדהמציע 

 

 אליהו גפנימר                   

 ראש המועצה המקומית         

 עמנואל           
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 חתימת המציע: ______________

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח א
 פרטי המציע
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 חתימת המציע: ______________

  'נספח א

 פרטי המציע
 

  סוג התאגיד

  מלאה כתובת

  זיהוימס' 

  טלפון

  פקסימיליה

  דוא"ל

  סיווג קבלנים

מספר רישוי 
 בפנקס קבלנים

 

 

 

 אנשי קשר של המציע

 

 נייד תפקיד שם + שם משפחה

   

   

   

 

 

 תאריך: _______________

 

                                                                           ____________חתימת המציע + חותמת: 
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 חתימת המציע: ______________

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח ב
 טופס הצעת מחיר
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 חתימת המציע: ______________

 כתב הצעה -נספח ב 

 

 לכבוד 

 עמנואלהמועצה המקומית 

  

 א.נ., 

 

 19/105  מס'  מכרזי כתב הצעה לפהנדון: 

 חדרי ספח הרחבת אולם ספורט הקמת 

 

 _____________אני הח"מ, 

 

 עבודות לפי המכרז הנדון. המגיש בזאת את הצעתי לביצוע 

הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק 

  או משתמעים מהאמורו/ ,גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו ,המכרז ושמצויים במסמכי המכרז

 ומסמכים אלה נמצאים ברשותי.  -במסמכים שבתיק 

ואת שאר  ובולמדתי את התנאים המיוחדים  ,העבודה המיועד באתרהנני מצהיר כי ביקרתי 

 ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.  -התנאים הנדרשים לביצוע העבודה 

 : מתחייב כדלקמן יהננאם אזכה במכרז  .1

לפי המחירים שרשמתי בהצעתי  ,כולם ביחד ,להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל .1.1

וכפוף  - וכדי הנחת דעתו של בא כוחכם, את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל ,המצורפת

 לכל שאר תנאי המכרז והחוזה. 

 נפרד ממסמכי המכרז.-המצורף כחלק בלתיחוזה הלחתום על  .1.2

להשלים ולמסור למועצה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמופיע בהוראות המכרז  .1.3

 יה.יממועד ההודעה על הזכ יום)ארבע עשר(  14תוך בחוזה ובנספחים 

עבודה חתומה על ידי  צו התחלתמיום קבלת  ימים)שבעה(  7תוך להתחיל בעבודה  .1.4

 המועצה 

 בחוזה אשר ייקבע ה במועד ולסיימביחס לכל אחת ואחת מן העבודות נשוא מכרז זה, 

ו/או בכל מסמך אחר, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של  במסמכי המכרזאו /ו

 . המועצה

הנני מסכים שתממשו  -על החוזה  במקרה ולא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה א. .1.5

 נפרד ממנה.-להצעתי זו, והמהווה חלק בלתי את הערבות המצ"ב

ני מסכים נה - לעילד 1.3ף לתאריך הקבוע בסעיבמקרה ולא אתחיל בעבודה עד ב.  

 בידיכם.המופקדת את הערבות תממשו ש
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 חתימת המציע: ______________

 23 במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה לפי כל תנאי החוזה עד למועד האמור בסעיף .1.6

מתחייב לשלם לכם כדמי פיצויים מוערכים  , אנישבמסמך הוראות למשתתפים

תהא רשאית לקזז פיצוי  והמועצה - לתנאי המכרז 26 כאמור בסעיף - ומוסכמים מראש

 זה מתוך הערבות הבנקאית.

מהתאריך  )תשעים( יום 90כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך  אתאני מתחייב בז .1.7

 האחרון 

 רש על ידכם לקיים כל התחייבותי והיה אם במשך התקופה אד - להגשת ההצעות למכרז

 שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי השהיה. 

שבמסמך הוראות  3 לעיל בסעיףדידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט  .2

ידוע לי גם  ., וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזהלמשתתפים

 ,על פני הוראות תנאי החוזה הסטנדרטי ,למשתתפים במסמך הוראותשישנה עדיפות לאמור 

התאמה בין המסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים בהתאם -ובמקרה של סתירה או אי

 לעיל. דלעדיפות 

 :ביצוע החוזה/העבודה .3

מבלי לפגוע בהתחייבותי לפי תנאי החוזה, הנני מקבל על עצמי להשתמש לצורך ביצוע  .3.1

 החוזה 

 . ובהתאם למפרט הטכני המיוחד מהמין המשובחרק בחומרים 

יתאימו במתכונותיהם ו/או אחרים חומרים שלגביהם קיימים תקנים ישראליים  .3.2

 . לתקנים האמורים

עשו על ידי מוסדות יבמידה ותוצאות הבדיקות של החומרים או המוצרים המוגמרים, שי .3.3

לא  -ל הטכניון בחיפה כגון: מכון התקנים הישראלי ומעבדת חומרי בניין ש -מוסמכים 

או העמסות ניסיון של ו/משנה -בדיקות -על חשבוני  -נה יעשייתאימו לתקנים הנ"ל, ת

 המוצרים הנ"ל. 

 תהיינה שלא בהתאם לתקן, ו/או העמסות הניסיון המשנה -במידה וגם תוצאות בדיקות .3.4

 תהיה זכאית לקבל ממני פיצוי מוסכם כדלקמן: אני מסכים שהמועצה

לעצמה את הזכות  לפגוע בסעיפים המפורטים להלן, שומרת המועצהמבלי  .3.4.1

 להגיש תביעה משפטית נגדי על שימוש בחומרים שלא בהתאם לתקן. 

 .אתר/י העבודהתפסול ותדרוש להרחיק את החומרים הנ"ל מ המועצה .3.4.2

-במידה והדבר לא ניתן לביצוע ותוצאות הבדיקות נמוכות מדרישות התקן ב .3.4.3

ממחירי )שלושים אחוז(  30%לנכות  שאית המועצה, ר)עשרה אחוז( 10%

 החוזה המתייחסים לחומרים הנ"ל.

)עשרה עד עשרים  20% - 10%במידה והתוצאות תהיינה נמוכות בגבולות 

 ממחירי החוזה הנ"ל. )חמישים אחוזים(  50% , תנכה המועצהאחוזים(
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 חתימת המציע: ______________

שות מדרי)עשרים אחוזים(  20%-במידה והתוצאות תהיינה נמוכות ביותר מ

שלא לקבל את חלק העבודה שהשתמשו בו בחומרים  התקן, רשאית המועצה

 הנ"ל, 

 האמורים.  העבודותולדרוש להרוס חלקי 

-להסכים לאירשאית  במקרים יוצאים מן הכלל ולפי בקשתי תהיה המועצה    

תמורת קבלת אחריות מיוחדת מצדי  העבודות כמפורט דלעילהריסת חלקי 

עבור כל אחוז שבו תהיינה )שלושה אחוזים(  3%עור יופיצוי כספי מוסכם בש

 תוצאות הבדיקות נמוכות מדרישת התקן. 

 בעתיד.  העבודותכל הצעדים הנ"ל אינם משחררים אותי מאחריות בעד  .3.5

במסמך הוראות הבנות ביחס לכל הכתוב -הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי .3.6

 ואני מסכים לאמור שם.  ,המכרז מסמכישאר וב למשתתפים

ערבות בנקאית כאמור בסעיף  אתמצרף בז הננישבהצעתי זו,  יכערבות לקיום התחייבויותי .4

בצורה  ,כוחכםבזאת פה יומי - המועצה לפקודתדלעיל  שבמסמך הוראות למשתתפים 2.2

שבהצעתי זו, הרי הזכות  ,כולן או מקצתן ,ייולא אקיים התחייבויות חוזרת, כי במקרה-בלתי

מוותר מראש על כל זכות הנני בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ו

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל. 

הכמויות  הנני מצהיר בזאת כי אני בעל יכולת לבצע את העבודה בהתאם לתנאי החוזה, כתב .5

המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוני בביצוע עבודות בזאת הנני מצרף והמפרטים. 

 . מסוג נשוא המכרז

 1) 

 2) 

 3) 

 

 מכרז בשיטת הנחה מאומדן המועצה .6

בהתאם לשיטת המכרז לפיה מופעל מכרז זה, החומר שמועבר לקבלנים כולל תוכניות,  .6.1
 .פרטים, מפרטים טכניים וכתב כמויות ואומדן

 סה"כ )לפני מע"מ(.₪  2,227,209אומדן המועצה למכרז הינו  .6.2
( לפיה הוא 6.2על הקבלן לציין שיעור הנחה כוללת לגבי אומדן המועצה )בהתאם לסעיף  .6.3

 .העבודהיבצע את כל 
באם תינתן  (0חובה על הקבלן לכתוב בבירור את גודל ההנחה במספרים )גם אם היא %  .6.4

 .עשרוני, הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה הנחה בשבר
רשאית המועצה  –מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי  .6.5

 .ההצעה על הסף לפסול את
תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה וכן כמובן לכל אחד מסעיפי המכרז או ההנחה הנ"ל  .6.6

 .חוזה כשלעצמו
במידה ויחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז או חוזה, תראה המועצה את  .6.7

לעיל כמחיר סביר שהוצע ע"י הקבלן, והוא יהיה  6.6הנובע מסעיף  מחירו של כל סעיף
 .)כל כמות שהיא( נכון לגבי כל שינוי שהוא
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 חתימת המציע: ______________

במידה ויהיה צורך בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב הכמויות, יהיה מחיר כל  .6.8
 .הנ"ל מבוסס על מחירון מעודכן של דקל פחות הנחת הקבלן אחד מהסעיפים

במידה ויהיו עבודות המהוות שינוי לחוזה, יתחיל הקבלן בעבודות אלו רק לאחר קבלת  .6.9
 .י אושר ע"י הגורמים המוסמכיםהשינו אישור בכתב שאכן

במידה ולאחר פתיחת המכרז, יתברר כי ישנן הצעות זהות שהן הזולות ביותר, ייקבע  .6.10
 הקבלן הזוכה כמפורט להלן:

 בשכלול הדירוג האיכותני כפי שבא לידי ביטוי בהמלצות וניסיון העבר. .6.10.1
האיכותני של שתי ההצעות יהיה זהה, הקבלנים שהצעתם  הדירוגבמידה וגם  .6.10.2

הזהה תהיה הזולה ביותר, יתבקשו ע"י המועצה לרשום הפחתה מהצעתם 
המקורית עד לתאריך מסויים שיהיה נקוב בהודעה נפרדת. בעל ההצעה הזולה 

 ביותר מבניהם יהיה הזוכה במכרז.
 .ההתנאים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והחוז .6.11
אני מתחייב להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים  .6.12

הנכללות במסגרת  עבודותהאת  של המזמין וכדי הנחת דעתו הגמורה להלןשרשמתי 
 מכרז זה.

 סה"כ לפני מע"מ.₪  2,227,209:אומדן הפרויקט

 .______________ ש"ח_______________המסתכמת בסך     הנחה % __________

 .ש"ח לאחר ההנחה______________________ סכום כולל של ההצעה

 . _____________________ש"ח_____________________סכום כולל במילים __

 מ(המחיר לא כולל מע'')

המחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט במפרט, בהוראות הטכניות 

 . הנדרשות והמצורפות להצעתי זוכמויות בו

וכמו כן , הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז .7

וההוראות הטכניות הצעת מחיר מתייחסים לתכניות העבודה שהמחירים הרשומים במפרט 

פה העבודה, בכל היקביצוע כוללים את כל ההוראות הכלליות והאחרות העלולים להידרש לו

 והמחירים המפורטים יהיו כאמור בחוזה. , ושלמותה

 מתוך הבנה ורצוני החופשי. __________, הצעתי זו ניתנה ביום 

 

      

 _________________ 

 חותמת וחתימה        

 וגש בשני עותקיםי
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 חתימת המציע: ______________

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח ג
מפרט הצעת מחיר/כתב 

 כמויות
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 חתימת המציע: ______________

 

 נספח ג' 

 הצעת מחיר/כתב כמויותמפרט 

 כרך ב –מצורף בחוברת נפרדת 

 7מסמך  –בסימון  

 

 המפרט ייחתם בחתימת וחותמת הקבלן, ויצוין עליו שמו של הקבלן ותאריך החתימה.

 

 .ללא מע"מ* הסכומים הנקובים הינם 

 

 שם הקבלן ______________

 חתימה + חותמת _____________

 תאריך ____________
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח ד
 ערבות מכרז
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 חתימת המציע: ______________

 ' דנספח 

 מכרזת רבוע תמגדו

 תאריך________________________

 קאי_______________נהבד וסהמם ש

 ודבלכ

 עמנואלה מקומית מועצ

 ג.נ.,א.

 ת מס' _________בוערב כתן: דוהנ

 חלטת מוו אהכלפיכם ערבות מלמציע[ הרינו ערבים בזה ה ]שםת _____________ קשבפי ל

ים למדד המחירים לצרכן, דמוצשקלים חדשים( מאה ושלושים אלף מאתיים תשעים ואחת )₪  130,291בסך 

  מס'  כרזמ לביצועוכלל המסמכים המצורפים וזה והח כרזמה הוראותומדויק של ן כונ ויילמ חתלהבט

 ע[.המצי]שם  ______________ על ידי אולם ספורט תהרחב 19/105

 הדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקחול בכ םסרשמתפ יפכוד למדד תשומות הבניה, צמל נ"ה וםסכה

 :הבא ןפואב

 15.3.19שפורסם ביום  2019 פברואר שדול חשמדד  היהיס סיהבד מד (א)

לתשלום על פי י הלשכה בסמוך לפני דרישה ל ידסם עיתפר שראדד מ היהידש חה דדהמ (ב)

 ערבות זו.

 ( ימים 7תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה )-ילתב והיא ערבות 1/11/19תוקף עד ב זו ערבותנו

  סיסהב דבין מד הפרשי הצמדהוף רבצי ל"נה םומתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לסכ

 ם, דרישתכ מקנו לכצטרתשי לדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבהנם כוהסן גיב מדד החדשין הוב

 בסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.או ל

 לכם את סכום הקרן.ם שלנ מדד הבסיס,ל ההשוואב ךמדד החדש נמוה כיר בריתם א

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

 

 חתימת הבנק

______________ 

 יתקבל.א לות בערל שר חאח נוס: רההע
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח ה
תצהיר בדבר העסקת 

חוק  עובדים זרים עפ"י
עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
 

 



28 
 

 חתימת המציע: ______________

 נספח ה' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, 

_________________________________________ אצל הקבלן -אני משמש כ .1

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ן": "הקבל__________________________ )להלן

 ובעבורו.

 בתצהיר זה: .2

 גם בעל השליטה בו  -מי שנשלט על ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם  - "בעל זיקה"

 או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו 

תשלום שכר  ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מאחראי מטעם הקבלן על

  העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א - "שליטה"

 במשבצת המתאימה[: Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן ]יש לסמן  .3

 התשס"ג  ןלא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוו-  

עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק 2002באוקטובר  31

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 לפי 2002באוקטובר  31 - התשס"ג ןהורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוו ,

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_____________ 

  חתימה  

 אישור

הנני לאשר, כי ביום ___________ הופיע/ה בפניי, עו"ד _____________, ה"ה 

_____________________, נושא/ת ת.ז. ____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

ת את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי א

 וחתם/מה עליו בפני. לתוכן התצהיר דלעי

 ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח ו
הצהרה ואישור לעניין 

ות קודמותעהרש  
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 חתימת המציע: ______________

 נספח ו' 

 לעניין הרשעות קודמות ואישור הצהרה

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

 

 אולם ספורט הרחבת 105/19  מכרז מס' 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר  .1.1

 עם המציע(.

 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית,  10במהלך  .1.2

לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת 

 כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

ות כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכ – "עבירה פלילית"

הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח 

חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(, עבירות 

 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .1987-נימום, התשמ"זו/או לפי חוק שכר מי

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים  .1.3

ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי 

 מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

עיון ו/או קבלת מידע במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר  .1.4

 כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, 

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. .2.1

 ניות התאגיד( ממ 50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  .2.2

 בגוף החתום על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור  .2.3

 לעיל. 1.2 -ו 1.1בסעיפים 
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 חתימת המציע: ______________

_________________  _____________ _____________________________   

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד   תאריך  שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע    של המציע/חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין

 הקשור ו/או הנוגע למכרז.

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על

 הקבועיםידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו

 בפני על נספח זה. 

 

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________   

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד   תאריך   שם + חתימה

 הוזהר על ידי להצהירהריני מאשר בחתימתי כי החתום 

 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

 
הרחבת אולם מכרז 

 ספורט
 

 

 

 נספח ז
כתב התחייבות למניעת 

 העסקת עברייני מין
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 חתימת המציע: ______________
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 חתימת המציע: ______________

 נספח ז' 

 כתב התחייבות

 

                  אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________ 

 

 מנהל המציע ________________

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע( כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי בין  .א

לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע 

אני מתחייב בשם ______________ לדרוש . 2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

לא נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי 

ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מיידי את החשד 

 ולשמור העתק האישור הנ"ל.אני מתחייב בשם ______________לתייק  ולא נמשיך להעסיקו.

אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם משטרת  .ב

כתנאי מתלה  2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א ישראל לפי 

 ק האישור הנ"ל.לתחילת עבודתו אצלנו, אני מתחייב בשם _______________ לתייק ולשמור העת

אני מתחייב בשם ______________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את האישור  .ג

  הנ"ל אחת לשנה.   

 

 

 א י ש ו ר

 

אני הח"מ, עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________  הופיע בפני מר 
שם _________________ ת.ז __________________ המוסמך לחתום ב

 _________________ אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני. 

 

 

___________________   ___________________ 

   חתימת עו"ד               תאריך         
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 
 

 
הרחבת אולם מכרז 

 ספורט

 

 

 נספח ח
 הוראות בטחון
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 חתימת המציע: ______________

 הוראות בטחון –נספח ח 

 

 פלסטיניםפועלים נהלי העסקת 

 

נהלי העסקת פלסטינים בעמנואל הינם בכפוף להוראות צה"ל ובאחריות ופיקוח הרבש"צ של 

 הישוב.

 

 רבש"צלקב"ט/ לפנות על מנת למנוע עיכובים מיותרים, בכל נושא הכנסת פלסטינים לעמנואל יש

 לקבלת תדרוך מקדים לפני תחילת העבודות.

 

עקב הרגישות הביטחונית בכל הקשור להעסקת פלסטינים בתוך הישוב לא תהינה הקלות בכל 

 הכנסת הפלסטינים לישוב. ילנוהלהקשור 

 הכנסת פועלים ללא אישורים ואי שמירה עליהם מהווה פגיעה חמורה בביטחון הישוב!

                  מסמכים:        

     כרטיס מגנטי בתוקף. .1

 המאושר ספציפי לישוב עמנואל, אזרחי בתוקףהאישור עבודה מהמנהל  .2

 תעודת זהות. .3

 

 אבטחה וליווי:     

תקן כמות המאבטחים וסוג האמצעים לאבטחה הינו בהתאם לכמות הפועלים המועסקים  .1

 באתר העבודה ובהתאם לגודל האתר.

 פועלים  10על  1מאבטח חמוש   .2

במידה ופריסת הפועלים הינה רחבה באופן שנוצרת תורפה ביטחונית רשאי הרבש"צ  .3

 להורות ולחייב את המעסיק בהצבת מאבטח נוסף.

 מאבטח חמוש: נושא אקדח )לפחות( עם שני מחסניות. .4

לסייע בפיקוח או \לעבוד, חל איסור על מאבטח כל תפקידו זה רק בנושא האבטחהמאבטח  .5

 עבודה מכל סוג בזמן עבודתו.

חל איסור מוחלט של תנועת פלסטינים מחוץ לאתר העבודה עם או בלי אבטחה למעט  .6

 למטרת כניסה ויציאה מהישוב.

 בהחלפת מאבטחים יש ליידע את הרבש"צ. .7

 האתר מחויב להיות מגודר ומתוחם בצורה אשר תפריד בין האתר ובין הישוב. .8

 בודה שער נעול למעט הכנסה של חומרי עבודה.לאתר הע .9
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 חתימת המציע: ______________

 נהלי מאבטחי פועלים

 

 כל מאבטח חייב לעבור תדריך אצל הקב"ט/רבש"צ!

 

 : בידוק ואבטחה        

 

 יש להגיע לשער עם נשק )מחסנית בהכנס( ורשיון נשק בתוקף + ת.ז. .1

 הכנסת הפועלים.יש להיות נוכח בעת רישום ובידוק הפועלים ולסייע באבטחה בזמן  .2

 איתם. רהמאבטח יכניס את הפועלים עד לאתר ושם יישא .3

 אין לעזוב את הפועלים בשום אופן בכל שעות העבודה. .4

 אין להעביר את הפועלים לאתרי עבודה אחרים ללא אישור. .5

 יש לעדכן את הרבש"צ. על כל העברה .6

 חל איסור על המאבטח לעבוד ביחד עם הפועלים. .7

להתמקם בצורה שיוכל לאבטח את עצמו ולהיות בקשר עין עד כמה שניתן המאבטח צריך  .8

 עם הפועלים.

 כל מאבטח ישמור באתר הבניה שלו ולא ישמור על שני אתרים שונים במקביל. .9

 חל איסור על המאבטח לצאת לשליחויות בהוראת הקבלן ולעזוב את הפועלים. .10

הפועלים, על כל המשתמע הצבת והעסקת השומר הינה באחריותו הבלעדית של מעסיק  .11

 מכך.

 כניסת פועלים על פי שעות קבועות אשר יגדיר הרבש"צ לפני תחילת העבודה. .12

 .16:30יציאת פועלים בשעה  .13

 .13:00ביום שישי יציאת הפועלים תהיה בשעה  .14

 והחזרת התעודות ע"י הקבלן.הורדת הפועלים מחוץ לישוב בצורה מסודרת  .15

 לאבטח בשכר באמצאות כלי הנשק הצבאי שברשותו.חבר כיתת כוננות אינו רשאי  .16

 באחריות המאבטח להיות עם מכשיר סלולארי/קשר. .17

אין לבצע פעולות הפוגעות ביעילות השמירה כגון: צפייה ושימוש במחשב נייד, קריאת  .18

 ספרים, שימוש יתר בפלאפון וכ"ו

בישוב בכל על כמות הפועלים ואבטחתם  באחריות הרבש"צ ו/או באי כוחו לבצע שליטה .19

 עת.
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 חתימת המציע: ______________

 

 מעסיק/קבלן לתשומת ליבך!!!!!!

 

 מעסיק או קבלן אשר לא יפעל בכפוף לנהלים הנ"ל ו/או יפר את

 חלק מהנהלים בעת שהיית העובדים בתחומי הישוב, לא יורשה

 להכניס פועלים לישוב ו/או הפועלים יוצאו מהישוב לאלתר ע"י

 מחלקת הביטחון.

 

 הקשור להעסקת פלסטינים בישוב תביאהפרת נהלי הביטחון בכל 

 להגשת תביעה במשטרה אשר תגרור פתיחת תיק פלילי, קנס

 ושלילת אישור העבודה של הפועל/ים₪  10,000כספי על סך 

 לצמיתות.

 

 

 לבירורים ניתן לפנות:

 

 0508981932קב"ט עמנואל: –יעקב פרץ 

 050-8981931רבש"צ:  –מרדכי מיסטריאל 

 

 

 פרטי הקבלן:

 

 סוג ומספר אקדח:___________________ ___________________שם:

 

 מס' רשיון ותוקף:____________________ ת.ז.:__________________

 

 

הריני לאשר כי קראתי את כל האמור בטופס זה ומודע לכל משמעויותיו ואני מתחייב 

 לפעול על פיו.

 הפועלים ואבטחתם.בכל מקרה אשא בכל התוצאות שינבעו מהעסקת 

 

 חתימה: __________________
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

מכרז הרחבת אולם 
 ספורט

 

 נספח ט
 הוראות בטיחות
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 חתימת המציע: ______________

 נספח ט' 

 טיחותבהוראות 

 
 

 המציע מתחייב כי ככל ויזכה במכרז ימלא אחר הוראות הבטיחות כדלקמן:

בעניין הבטחת תנאי המציע מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות  .1

 הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

במידה ואושרו  –מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את המציע, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו  .2

 על ידי המועצה וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו. 

, 1954-יר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש"דהמציע מצהיר בזה שהוא מכ .3

-, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה התשמ"ח1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה  1977-, תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז1988

, חוזרי מנכ"ל משרדי ממשלה רלוונטיים וכן כל החוקים, התקנות 1988-"חבמקומות העבודה התשמ

והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא מתחייב  לנהוג על פיהם בקפדנות והוא לוקח על 

 עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המועצה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה.

מהאמור לעיל, יקיימו המציע, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  בנוסף ומבלי לגרוע .4

וההנחיות שתינתנה ע"י רשות מוסמכת, לרבות משרד הכלכלה, משרד התחבורה, המשטרה והמועצה. 

המציע יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות 

 מידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.המוסמכות, תוך ע

המציע מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .5

בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק המציע קבלני משנה שעברו 

עברו את ההדרכה והבינו אותה.  הדרכת בטיחות שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה

בשום פנים ואופן לא יהיה המציע רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות המציע ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה רשאית המועצה לאשר 

 לפי שיקול דעתה המוחלט. או לסרב או להתנות את אישורו של כל קבלן משנה ו/או כל עובד

המציע מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .6

רישיונות כלשהם שיהיו בידי המציע יהיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד תקינים וכל כלי 

והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין 

 בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

המציע יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש  .7

בהתאם להוראות החוק הנוהג, אשר נהוג או חובה להשתמש בהם לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה 

 שה שימוש בציוד זה. נשוא החוזה ויוודא כי נע

המציע מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש  .8

ולרכוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, 

ציוד כיבוי אש במקום  המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו, כן ידאג המציע/קבלן מבצע להצבת

 העבודה.

המציע מתחייב לבצע כל עבודה בגובה בהתאם לתנאי כל דין והוראות מחייבות לעבודה כאמור ובכפוף  .9

 לרישיונות והיתרים לביצוע עבודות כאמור.
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 חתימת המציע: ______________

 הצהרה והתחייבות

 

 תאריך: _____________

את משמעות האמור לעיל, ואני  הנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי
 מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 

 

 שם הקבלן: __________________ ת.ז. /חפ_____________ כתובת___________________

 

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' קבלן רשום ____________

 

 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 

 

 שם: _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________

 

 שם: _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________

 

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 

 כתובת_____________________שם : __________________ ת.ז. ________________ 

 

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' רשום ________________

 

 

 

 

 

 

______________________         _______________________ 

 חתימת מנהל העבודה      חתימת הקבלן 
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 חתימת המציע: ______________

 

 
 

מכרז הרחבת אולם 
 ספורט

 

 נספח י
 הוכחת ניסיון
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 חתימת המציע: ______________

 נספח י'

 פירוט עבודות וממליצים .א

היקף תקציבי  שם הפרויקט

 )בש"ח(

הגוף מזמין 

 העבודה

שם הממליץ 

)איש קשר 

 מטעם המזמין(

טלפון של 

 הממליץ

     

     

     

     

     

 

 יש לצרף מכתב המלצה עבור כל אחת מהעבודות שבטבלה.

 

 הצהרת המציע ואישור רואה חשבון  .ב

 שם המציע:_____________________

 תאריך:_____________ 

 

אני הח"מ _____________ ת.ז._________________ מורשה מטעם המציע ליתן הצהרה זו 

 בשם המציע כדלקמן:

בלן ראשי )במצטבר( היו למציע הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על ידו כק 2016-2018 בשנים

שקלים חדשים( )לא  ____________₪ )____________ו/או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ 

 .כולל מע"מ(

 חתימה: ______________

 

 אישור רואה חשבון

לבקשת _________________)המציע( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציע בדבר 

ניסיון והיקף העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הנה באחריות המציע. אחריותנו היה לחוות דעה ע 

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

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

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

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

הרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחנות מהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצ

 המציע בדבר ניסיון והיקף העבודות בשנים המוזכרות בהצרה זו.  

 תאריך___________

 בכבוד רב,         

  ________________ )שם רו"ח( חשבון הרוא                                              

 (וחותמת ________________ )חתימה
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 חתימת המציע: ______________

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח יא
 אישור קיום ביטוחים
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 חתימת המציע: ______________

 ' אינספח 

 אישור קיום ביטוחים

 לכבוד

  עמנואלהמועצה המקומית 

 ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או חל"צים עירוניים

 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 עמנואלמרחוב ___________, 

 )להלן: "המזמין"( 

 

 

 

 הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"ש הנ"ל וכמפורט 

 -בהמשך :
 

 "הפרוייקט"( –תאור העבודה : בנייה והרחבה של אולם ספורט במועצה )להלן  .1
 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  .3
 הפוליסה הידועה בשם "ביט" העדכנית ליום תחילת הביטוח כמפורט להלן.

הפרקים  3 -חודשים" ביחס ל 24הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה מורחבת של 
 שבועות. 4ותקופת הרצה בת 

 

השווה למלוא היקף .  ₪, …………………ביטוח לפרק א' )ביטוח רכוש( : סכום ה 3.1
 העבודה כולל חומרים וציוד.

 10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל  3.1.1
 מסכום ביטוח       

 לכל הרחבה :₪  200,000הרכוש, בנפרד לכל הרחבה ולא פחות מסך של              

 

 וי הריסות וכן לשכ"ט אדריכלים ויועצים.הוצאות לפינ א.

 אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך. ב.

הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים,  ג. 
 מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.

 מתכנון / עבודה / חומרים לקויים. נזק ישיר ועיקף ד.

 הוצאות נוספות ומיוחדות. ה. 

    

 גבול האחריות עפ"י פרק ב' )צד שלישי( :  3.2
 סה"כ לתקופה... ₪ …………………לאירוע ו  ₪     ……………………
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 חתימת המציע: ______________

 סה"כ לתקופה[.₪  5,000,000 -לאירוע ו ₪    5,000,000]לפחות  

 

ח כאילו נערך בנפרד עבור כל הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטו
אחד מיחידי המבוטח. רכוש העירייה נחשב לרכוש צד שלישי )ככל שלא נכלל 

 בהגדרת רכוש עליו עובדים בפרק א'(.

 

 הפרק כאמור מורחב לכסות: 

 תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  .א
 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין .ב

למקרה ולתקופת ₪  2,000,000חובה לבטחו בביטוח חובה בגבול אחריות של 
 הביטוח .

חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  .ג
 לאירוע. ₪    1,000,000

-חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת .ד
 ופת הביטוח.למקרה ולתק₪   1,000,000קרקעיים עד לסך 

 

 גבולות האחריות עפ"י פרק ג' )חבות מעבידים( : 3.3

 

 למקרה ולתקופה.₪   ……………… -לעובד  ו.. ₪  ………………

 למקרה ולתקופה[₪   20,000,000לעובד ו  ₪   6,000,000]לפחות :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1980 –ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  .4
 בגבולות אחריות של:

 סה"כ לתקופת הביטוח...  ₪  ………… -לארוע ו₪    ……………………

 סה"כ לתקופת הביטוח[.₪  2,000,000לארוע ו  ₪   2,000,000]לפחות 

 ..……………….  עד    ……………  -תוקף פוליסה זו הוא :  מ  

חודשים וכן תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר  12סה כוללת תקופת גילוי של הפולי
 לתחילת ביצוע הפרוייקט ובכל מקרה לא לפני _____________. 
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 חתימת המציע: ______________

ביטוח אחריות מקצועית בגין מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו  .5
 ומנהליו בקשר עם הפרויקט בגבולות אחריות של:

 סה"כ לתקופת הביטוח...  ₪  ………… -לארוע ו₪    ……………………

 סה"כ לתקופת הביטוח[.₪  1,000,000לארוע ו  ₪   1,000,000]לפחות 

 ..……………….  עד    ……………  -תוקף פוליסה זו הוא :  מ  

חודשים וכן תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של 
 לא לפני _____________. לתחילת ביצוע הפרוייקט ובכל מקרה 

הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר: אבדן מסמכים ומידע, השהייה ועיכוב עקב מקרה 
 ביטוח, אי יושר של עובדי המבוטח, דיבה והשמצה וזיהום מכל סוג.

 

  

 בכל הביטוחים דלעיל יחולו התנאים הבאים:

 

ה מקומית עמנואל ו/או ו/או מועצ …לעיל מתווסף לשם המבוטח : " 3בביטוח לפי סעיף  .1
החברות הכלכליות שלה ו/או העמותות שבשליטתה ו/או גופי סמך ו/או עובדיהם ו/או 

 "המזמין"( ו/או קבלנים וקבלני משנה מכל דרגה. –מנהליהם ו/או נבחריהם )להלן 
מורחבים לכסות את המזמין בכל הקשור לעבודות  5 -ו 4הביטוחים לפי סעיפים  .2

 הפרוייקט.
ים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו, כל הביטוח .3

 ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה  .4

 על הקבלן בלבד, ובשום מקרה לא על המזמין.
נאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין הפרת ת .5

 על פי הפוליסות.
הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .6

המזמין או מטעמו, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 
 המזמין.ביטוחי 

הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח,  .7
 יום לרשות, בכתב, בדואר רשום לכתובת הרשומה לעיל. 60אלא בהודעה מראש של 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  .8
בים לעיל ולמעט אחריות מקצועית שהינה ע"ב נוסח _______, בכפוף לשינויים הנקו

  .______________ 
חריג רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות )במידה וקיים( , זאת מבלי לגרוע מזכויות  .9

 ובכפוף לאמור באישור זה. 1981 –המבטח בהתאם לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 
 

המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח 
 האמור באישור זה.

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                          

 

 



48 
 

 חתימת המציע: ______________
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח יב
 ערבות ביצוע
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 חתימת המציע: ______________

 יב' נספח 

 חוזהדוגמת ערבות ל

      

 תאריך________________________ 

 שם המוסד הבנקאי_______________ 

 לכבוד

 עמנואלהמקומית  מועצהה

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת )שם המציע(  _______לפי בקשת _________

צמודים למדד מחירי )מאה ושלושים אלף מאתיים תשעים ואחת שקלים חדשים( ₪  130,291בסך

   , מכרז מס'הרחבת אולם ספורט תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי  החוזה

 )שם המציע(. __________________ לרבות בתקופת בדק, על ידי 19/105

 

הלשכה  על ידיהבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש  הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי תשומות

 המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

 

________ שהוא  15.3.19שפורסם ביום  2019פברואר מדד הבסיס יהיה מדד של חודש  .1

 .נקודות

 

המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות  .2

 זו.

 

 ועד בכלל. _________ערבותנו זו בתוקף עד 

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

בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום  ,כל סכום עד לסכום הנ"ל

 הנדרש 

לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל  מבלי שתצטרכו - על ידיכם על פי ערבותנו זו

 הסברים בקשר לכך.

 

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

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

 חתימת הבנק

______________ 

 .לא יתקבלנוסח אחר של ערבות הערה: 
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 חתימת המציע: ______________

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח יג
 ערבות בדק

  



52 
 

 חתימת המציע: ______________

 יג' נספח 

 בדקדוגמת ערבות 

      

 תאריך________________________ 

 שם המוסד הבנקאי_______________ 

 לכבוד

 המקומית עמנואל מועצהה

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 
"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הקבלן________________ )להלן: "על פי בקשת  .1

מאה ושלושים אלף מאתיים תשעים ואחת )ובמילים ₪  130,291סכום עד לסכום של 
)להלן: "סכום הקרן"(, שהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם  שקלים חדשים( 

לתנאים המפורטים להלן )להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת הקבלן עבור ו/או בנוגע 
אשר  105/19  רזמכ הרחבת אולם ספורטלחוזה מיום _____ לביצוע עבודות בניה של 

 נחתם בינכם לבין הקבלן. 
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה,  תנאי ההצמדה הם כדלקמן:    .2

יהיה מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם 
לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "המדד החדש"(, גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד 

__________ הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם ביום ___________ והעומד על ___
נקודות )להלן: "המדד הבסיסי"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור 

 שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. 
ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך    .3

ו לבסס את דרישתכם מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת, מבלי שנטיל עליכם לנמק א
או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן, 
מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות 
בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות 

 דינו. זו על י
לעיל מעת לעת,  3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות באמצעות דרישה כמפורט בסעיף    .4

על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על 
ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא 

אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום  תממשו ערבות זו במלואה בפעם
 הערבות הבלתי ממומשת. 

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים     .5

ועילה שהיא, והננו מוותרים בזאת  להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה
 במפורש ומראש, על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן על פי הדין. 

הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______________ ועד בכלל, וכל דרישה מכם חייבת    .6
__________, ולאחר חלוף מועד זה, תהיה הערבות -להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 וטלת. בטלה ומב
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .7
 

 בכבוד רב           
 

           __________________ 
 הבנק              

 

 .נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה: 
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הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 נספח יג
 ערבות בדק
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 יג' נספח 

 ביטוח קבלן

 

מועצה מקומית  להסכם מיום _______ בין יג'  נספח –לקבלן נספח ביטוח 
 לבין __________________עמנואל 

 

 א ח ר י ו ת .1

 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם 
"הרשות"( ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או העמותות  –למועצה מקומית עמנואל )להלן 

שבשליטתה ו/או גופי סמך ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או נבחריהם" )להלן : 
או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין "המזמין"( או לכל צד שלישי , כתוצאה ממעשה 

במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות 
אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין

 הנתון למרותו.

 

 ב י ט ו ח .2

 

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הקבלן בין אם על פי דין ובין אם על  2.1
פי חוזה זה, לפני מתן השירותים ו/או תחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי 

חוזה זה, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית 
 -להסכם  Aפורט בנספח לערוך ביטוחים בישראל, את פוליסות הביטוח כמ

 " אישור עריכת ביטוחי הקבלן"

  

ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הקבלן במשך תקופת ההסכם וביטוח  2.2
חבות מוצר ממועד מסירת העבודות ובכל מקרה שני הביטוחים יהיו בתוקף כל 

עוד קיימת אחריותו של הקבלן ע"פ הסכם זה או על פי כל דין ובכל מקרה 
שנים ממועד סיום העבודות כהגדרתו בהסכם ו/או  7 -ה שלא תפחת מלתקופ

סיום תקופת התחזוקה והבדק ו/או התפעול )המאוחר מבין המועדים(. 
באישור עריכת הביטוחים המפורטים בנספח זה וכן הביטוחים המפורטים 

 .ביטוחי הקבלןייקראו כולם יחד ולחוד ביטוחי הקבלן 

 

באישור עריכת יף זה ובנוסף לביטוחים המפורטים מבלי לגרוע מהוראות סע 2.3
ולכל רכוש  , מתחייב הקבלן לערוך ביטוחים לכלי הרכב והצמ"הביטוחי הקבלן

אחר שבאחריותו ו/או בשימושו ו/או בבעלותו ו/או מובאים על ידו לאתר 
 העבודות, כמפורט להלן:

 

כלי פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ב-כנדרש על חובהביטוח  2.3.1
 רכב;
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עקב השימוש בכלי רכב ו/או  לרכוש צד שלישיביטוח אחריות בגין נזק  2.3.2
₪  500,000כלי צמ"ה החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 

 בגין נזק אחד. 

 וכן הרחב נזקי גוף לכלים אשר אינם נדרשים בביטוח חובה.

ביטוח מקיף ו/או "כל הסיכונים" לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה  2.3.3
לרבות נגררים, כלי הנפה ו/או הרמה שנעשה בהם שימוש במסגרת 
העבודות על ידי הקבלן או מי מטעמו בערכם המלא לרכישה מחדש 
ויכללו במפורש פרק כיסוי בגין נזקים לצדדים שלישיים בגבול 

 לארוע.₪  750,000אחריות שלא יפחת מסך של 

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף וצמ"ה  2.3.4
ולכל רכוש אחר של הקבלן כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, 

במפורש ביטוח צד שלישי לכלי הרכב וכלי הצמ"ה, ובלבד  למעט
שגיאה!  2.14שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שיחול האמור בסעיף 

 להלן;מקור ההפניה לא נמצא.

  

 –ו/או מועצה מקומית עמנואל )להלן  …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  " 2.4
"הרשות"( ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או העמותות שבשליטתה ו/או גופי 

"המזמין"( ו/או ו/או  -ן סמך ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או נבחריהם" )להל
קבלנים וקבלני משנה מכל דרגה )לגבי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט 

 לאישור הביטוח(. 3בסעיף 
האמור בסעיף זה ) סעיף ביטוח ( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של 

 הקבלן בחצרי המזמין ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המזמין. 

 

לעיל, במעמדת החתימה על הסכם זה  2.2בכלליות האמור בסעיף  מבלי לפגוע 2.5
מתחייב הקבלן להמציא את אישור עריכת ביטוחי הקבלן חתום כנדרש על ידי 

מבטחו. הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא את האישור על חידוש הביטוח, וזאת לא 
 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח.  14 -יאוחר מ

 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים היה ולדעת הקבלן  2.6
שייערכו על ידו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או 

הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף 
בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין ו/או הבאים מטעמו. לעניין ביטוחי 

יות, הביטוח יורחב לכלול את המזמין ו/או הבאים מטעמו בשם המבוטח חבו
לעניין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

  כאילו נערכו הביטוחים עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

ולהודיע למזמין ולמבטח מיד  ביטוחי הקבלן,הקבלן מתחייב לקיים את כל תנאי  2.7
כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה, כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם  על

המזמין ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המזמין יחליט להגישה 
 למבטחים.

 

המזמין ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לבדוק את אישורי הביטוח שימציא הקבלן  2.8
מתחייב הקבלן לבצע  ובמידה ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה,

את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של המזמין ו/או מי 
מטעמו אינה מטילה עליו כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים, טיבם, 
היקפם, ותוקפם או העדרם, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן. אין 

תו למזמין ו/או בביצוע שינויים, בעריכת הביטוח האמור על ידי הקבלן, בהמצא
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התאמות והרחבות בפוליסה לפי דרישת המזמין, כדי להוות  אישור בדבר 
  התאמתם של הביטוח לדרישות החוזה.

  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת  2.9
וא יהיה מנוע דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי ה

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/א מי מטעמו בכל הקשור לגבולות 
 האחריות המזעריים לעיל.

 

מובהר בזאת כי ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין  2.10
ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר 

  ף בביטוחי המזמין.שיתו

 

מובהר ומוסכם בזה, כי בכל מקרה, הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית  2.11
בקשר לפוליסות שיבוצעו על ידי הקבלן והוא מתחייב לשלם אותם מיד עם 

דרישה ראשונה וכן לשפות את המזמין לפי דרישתו הראשונה במידה וייאלץ 
 .ביטוחי הקבלןלשלם מי מהשתתפויות כאמור על פי 

 

ב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן הקבלן מתחיי 2.12
השירותים )ככל שיתקשר עם גורמים כאמור וככל שהדבר מותר לפי ההסכם(, 

הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו 
למעט לביטוחי הקבלן )לערוך ולקיים ביטוחים לכל הפחות זהים בתנאיהם 

לאישור  3בודות קבלניות ובכפוף לכך שנכללו בביטוח בהתאם לסעיף ביטוח ע
הביטוח כמפורט בנספח זה(, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן כולל 

לעניין אחריות מקצועית וחבות מוצר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן 
צעו הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם לרבות אם בו

ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או -או שאמורים היו להתבצע על
לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב 

ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק -השירותים שבוצעו על
כן, מוצהר בזאת כי היה  כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. כמו

ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
מטעמם, מתחייב הקבלן לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או 

  הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.  

 

האמור בחוזה זה לעניין הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את  2.13
אחריות וביטוח , וכן ובמיוחד את הפטור כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו 

מכל אחריות לנזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות. 
על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו הן את 

ישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדר
 ביטוחי הקבלן בשינויים המחוייבים לעיל. 

 

הקבלן מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המזמין  2.14
והבאים מטעמו בגין כל נזק שהקבלן זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי 

בשל אי עמידתו בתנאי  אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או
הפוליסה ו/או אי התאמת הפוליסה לצרכיו של הקבלן( במסגרת ביטוחיו, והוא 

פוטר בזאת את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. כמו כן, 
מצהיר הקבלן כי הוא פוטר את המזמין והבאים מטעמו מכל אחריות לאובדן או 
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בלן המשמש את הקבלן בכל הקשור נזק כלשהו העלול להיגרם לרכוש של הק
לביצוע השירותים על פי ההסכם )לרבות במפורש לעניין כלי רכב, כלי צ.מ.ה 

 וכיוב'(.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, בכל שלבי ביצוע ההסכם  2.15
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק 

ל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ''ל, בריאות ממלכתי וכ
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו 

ומשמשיו שיועסקו בתקופת ההסכם, לרבות אלה שיועסקו בה באופן מקרי או 
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי 

ל. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות החוקיות לענין עבודות החוקים הנ''
בגובה ולוודא במיוחד קיומן של תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( 

 וכן במפורש בכל הקשור לנוהל עבודות בחום. 2007 –התשס"ז 

 

לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואה או בחלקה, תהיה  2.16
ך לא חייבת ) וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם הרשות זכאית, א

במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי 
לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן 

 תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם.

 

יר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת המזמין מחברת הביטוח, הוא הקבלן מצה 2.17
מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת המזמין, 
על שם המזמין. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמין מיום 

ן שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות הקבל
בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה 

בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או 
שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או 

ת הפוליסה שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל א
מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י הקבלן פוליסה 

 ימים כאמור. 10אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

 

מובהר ומוסכם בזאת, כי המזמין יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח  2.18
לן לשם בכל הקשור לרכוש המזמין. תגמולי הביטוח שקיבל המזמין יועברו לקב

 קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 

הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה  2.19
 הפרה יסודית. 
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 

 

 

 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 2מסמך 
 חוזה
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 חתימת המציע: ______________

 הסכם
 

 2017שנערך ונחתם ב_______ ביום ____ לחודש ______ 

 

   מועצה מקומית עמנואל   ן :ב י 

 

  "המועצה"(.  להלן:] 

 

 מצד אחד         

 

 ח.פ. ________________ ל ב י ן: ____________

 מ ____________

 

 מצד שני      ["הקבלן"]להלן:   

   

 

"(, בהתאם לכללי המועצות המכרז)להלן: " 105/19 והמועצה ערכה מכרז פומבי מספר  והואיל

 הרחבת אולם ספורטפרויקט וזאת, לצורך ביצוע  1992המקומית )מכרזים( התשנ"ב 

 [."העבודות" ו/או "הפרויקט"]להלן: 

 

והקבלן זכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה, ונבחר לבצע את  והואיל

 הפרויקט עבור המועצה. 

 

והקבלן מצהיר ומתחייב, כי הוא בעל הניסיון, האיתנות הפיננסית, הידע, המיומנות  והואיל

והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות ביעילות ובאיכות הנדרשת, ויש ברשותו את 

דם, החומרים והכלים המתאימים וכמו כן,  כי הינו קבלן רשום בסיווג הציוד, כח הא

 המתאים לביצוע העבודות בפרויקט נשוא הסכם זה; 3ג'מספר 

 

  והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; והואיל
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 לפיכך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  1.1

 נספחי ההסכם, הגדרות ופרשנות  .2

כל נספחי ההסכם ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות המסמכים הרשומים  2.1

 להלן בסעיף זה, אף אם לא צורפו להסכם:

 טופס הצעת הקבלן )כולל הוראות למשתתפים ודוגמת הערבויות(.  2.1.1

מפרט טכני מיוחד, אופני מדידה והתכניות, כאשר כל אלו היו חלק בלתי נפרד  ,תנאים כללים 2.1.2

 "(. המפרטיםממסמכי המכרז )להלן: "

ובהתאם  התמורה בגין ביצוע העבודות לרבות לוח תשלומים לפי קצב התקדמות הבנייה 2.1.3

 . פים מהגוף המממןלשחרור הכס

 נספח ביטוח.  2.1.4

 ערבות ביצוע. 2.1.5

 ערבות בדק 2.1.6

 הגדרות ופרשנות   

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור  2.2

  השמאלי דלהלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין. 

 מועצה מקומית עמנואל לרבות כל נציג מוסמך שימונה על ידה.   -"המועצה"

ו, מורשיו המוסמכים, מועסקיו, לרבות נציגיו של הקבלן עובדיו, שליחיו, יורשי -"הקבלן"

מנהליו, וכל הבאים בשמו או מטעמו ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע 

 העבודה.

 מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו.  -"המהנדס"

הינו מפקח מוסמך אשר ימונה על ידי המועצה וכל זאת, לצורך פיקוח צמוד על  -"המפקח"

 חלק מהם.ביצוע העבודות או 
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 חתימת המציע: ______________

פירושו החוזה על כל נספחיו, בין שאינם מצורפים לרבות המפרט המיוחד, התוכניות  -"החוזה"

וכל מסמך מכל מין וסוג אשר יצורף לחוזה בעתיד לרבות מפרטים נוספים ואו תכניות נוספות 

 ו/או תכניות משנה. 

פירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, הפעולות  -"העבודה"

התחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ונספחיו וכן, כל עבודה שתוטל בהתאם לחוזה ו

זה על ידי המועצה ו/או המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו 

 של החוזה. 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן  -"אתר העבודה"

לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע סביבתם הקרובה, 

 העבודה על פי חוזה זה. 

חומרי הבניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר ו/או כל  -"החומרים"

 החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה. 

ו למסמכי המכרז וכן, כל שינוי התכניות, והמפרטים שהוכנו על ידי המועצה וצורפ -"התכניות"

 בתכניות ובמפרטים שיתווספו מזמן לזמן על ידי המפקח. 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת  -""שכר החוזה

שתיווסף לסכום הנקוב לעיל בהתאם להוראות החוזה. מובהר בזאת, כי שכר החוזה הינו סופי 

 בגינו התייקרויות מכל סוג שהם. ומוחלט ולא ישולמו 

מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד  -"המדד"

 רשמי אחר שיבוא במקומו.  

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות  - "כוח עליון"

אם לאו( ואסון טבע. למען הספר ספק,  מזוינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין

  מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון. 

חוזה זה על נספחיו הקיימים ואשר יובאו בעתיד, לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  2.3

 וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו. 

 עדיפות בין מסמכים סתירות במסמכים ו

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה, בין  2.4

האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח בעניין הנוגע לביצוע 

י העבודה נשוא חוזה זה, תכריע ההוראה המחמירה עם הקבלן אלא אם כן, נקבע אחרת על יד

 המפקח. 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים  2.5

לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו. 
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 חתימת המציע: ______________

אפשרות לפירוש שונה בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,  2.6

וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו בשאלת 

 העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 

מוסכם בין הצדדים, כי הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות אספקת כוח אדם,  2.7

 . הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, הנחוץ לשם כך

 תפקידו וסמכויותיו של המפקח .3

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצוע העבודה וכן לבדוק את  3.1

טיב החומרים שמשתמשים בהם לרבות איכות הציוד שמשתמשים בו, ואת טיב המלאכה 

הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את 

 ראותיו הוא. החוזה, את הוראות המועצה ואת הו

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל  3.2

 מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה. 

ארבע עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה, יציב הקבלן על חשבונו מבנה או צריף  3.3

 עבור המפקח כמפורט להלן: 

מטר לפחות מרוצף  2.40מ"ר לפחות ובגובה של  20-במידות כלליות של כהמבנה יהיה  3.3.1

 וצבוע כולל תקרה אקוסטית. 

המבנה יהיה עם דלת אחת ושני חלונות ויצויד במתקני נעילה נאותים ויהיה אטום בפני  3.3.2

 רוח ומים. 

 המבנה יצויד בריהוט אשר יכלול: 3.3.3

 עלות. ס"מ המצויד במגירות ננ 80*160שולחן משרדי בגודל של  3.3.3.1

 ס"מ לפחות.  80*120שולחן דיונים בגודל של  3.3.3.2

 כיסאות.  8 3.3.3.3

 מ' לתליית תכניות. 2.0/2.1לוח נעיצה משעם במידות  3.3.3.4

 שני ארונות פלדה לאחסון תכניות וכד' נינעל.  3.3.3.5

 מתקן תאורה וארבע נקודות חשמל לפחות.  3.3.3.6

 כ"ס לפחות הכולל חימום/קירור.  2.5 -מזגן  3.3.3.7

בור לקו בזק, התקנה ואחזקה שוטפת לרבות תשלום בעד כולל אספקת המכשיר, חי -טלפון 3.3.3.8

 שיחות. 
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 חתימת המציע: ______________

 מכשיר פקס.  3.3.3.9

 כל הציוד בסעיפים הנ"ל יהיה חדש.  3.3.4

כל ההוצאות בגין השימוש בחשמל, טלפון, מכונת הצילום והטלפון הסלולרי יהיו על חשבון  3.3.5

 הקבלן. 

 מובהר בזאת, כי מבנה זה יעמוד לשימוש המפקח בלבד ולא לשימוש הקבלן.  3.3.6

 קבלן נדרש להעמיד מבנה משרד נוסף לשימוש הקבלן ועובדיו. ה 3.3.7

המבנה עבור המפקח יוצב במקום שיקבע המפקח, והקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  3.3.8

 הנ"ל, לניקיונו היום יומי ולתקינות תכולתו כמפורט לעיל. 

ימים ממועד המסירה, יסולק מאתר העבודה על ידי הקבלן  7-בגמר העבודה, לא יאוחר מ 3.3.9

 הן מבנה המפקח והן מבנה המשרד של הקבלן. 

ות הפיקוח שניתנה למועצה או למפקח מטעמה על ביצוע העבודה, אלא אמצעי אין לראות בזכ 3.4

מעקב בלבד אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת שום יחסים זולת 

 .קבלן-יחסי מזמין

 הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי כל תנאי החוזה.   3.5

 התכניות של העבודותאספקת  .4

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המפקח ללא תשלום. כל עותק  .4.1

נוסף שיהיה דרוש לקבלן, האחרון ירכוש עותק זה על חשבונו הבלעדי. עם השלמת 

העבודה, יחזיר הקבלן למועצה את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו על ידי המפקח 

 בעצמו או שהוכנו על ידי אדם אחר. ובין שהכין אותן 

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה.  .4.2

המועצה, המפקח וכל אדם אשר הורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק 

 ולהשתמש בהם בכל עת. 

ח במקום באחריות הקבלן לדאוג להחזקת התכניות המעודכנות ביותר שקיבל מהמפק .4.3

העבודה, ולוודא שהעבודות באתר העבודה מתבצעות על פיהן בלבד. כל טעות בביצוע 

העבודה שתקרה כתוצאה משימוש בתכניות שאינן עדכניות כנ"ל תתוקן לאלתר על ידי 

 ועל חשבון הקבלן.
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 חתימת המציע: ______________

 הצהרות הקבלן .5

הקבלן מצהיר, כי קרא את ההסכם ונספחיו, וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  .5.1

והדרישות המפורטים בהם לצורך ביצוע העבודות, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם עפ"י 

 לוחות הזמנים כפי שיפורטו לעיל. 

הקבלן מאשר כי יבדוק, מיד עם קבלת מסמכי המכרז מהמועצה, את אתר העבודה  .5.2

תו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים וסביב

לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות תשתיות והחיבורים אליהן ותנאי 

העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויים להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי 

 ו/או דרישה מהמועצה בעניין זה. אין ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה 

הקבלן מצהיר, כי בדק את התוכניות והמפרטים בנוגע לביצוע העבודות, והוא מכיר את  .5.3

כלל הנתונים העלולים להשפיע על ביצוע העבודות וכי הוא שקל והביא בחשבון את כל 

הקבלן מתחייב לבצע את אלה לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. בכל מקרה, 

 העבודות אך ורק ובהתאם לאמור בתכניות ובמפרטים. 

כאמור, הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה על נספחיו, לשביעות רצונה המוחלט של  .5.4

המועצה והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי הוראות המועצה והמפקח, בין שהן מפורטות 

 בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה זה. 

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים והאיתנות  .5.5

הפיננסית, הכישורים, המיומנות, הציוד, העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע 

    את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם ונספחיו. 

וג הקבלנים לביצוע העבודות הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום ובעל דירוג מתאים בסיו .5.6

 נשוא הסכם זה.

הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם ואשר  .5.7

שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר עפ"י כל דין, תבוצע רק לאחר יביצועה מחייב קבלת ר

האחריות לקבל אותו  שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי, וכי על הקבלןיקבלת אותו ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי ועל חשבונו. יר

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי התשלומים הנקובים  .5.8

בהצעתו מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת וסופית לכל התחייבויותיו עפ"י החוזה 

הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של וכמניחות את דעתו. לא תוכר כל תביעה 

 תנאי העבודה על ידי הקבלן. 

הקבלן מתחייב לספק במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה ולהעסיק בעצמו, על חשבונו ועל  .5.9

אחריותו עובדים מקצועיים במספר וברמה מקצועית שיבטיחו את ביצוע העבודות עפ"י 

ם. העסקת עובדים מטעם הקבלן תעשה הסכם זה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט בהסכ

אך ורק בהתאם להוראות חוקי המגן ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה. 
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הקבלן יקיים את כל דרישות החוק באשר לכל חובה המוטלת על מעסיק בקשר עם העסקת 

עובדים לרבות קבלת מלוא אישורי העבודה הנדרשים לצורך העסקת עובדים ככל שמדובר 

 עובדים זרים ו/או עובדים פלסטינאיים. על 

מוסכם בין הצדדים, כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  .5.10

של הקבלן בלבד. בהתאם לאמור לעיל, הקבלן בלבד יישא באופן בלעדי ומוחלט בכל 

שלום ההוצאות הכרוכות והקשורות בעובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות ת

שכרם בהתאם להוראות הדין, תשלום זכויות סוציאליות בהתאם להוראות הדין 

ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין. הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על 

ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע מפעם לפעם בחוק. למען הסר ספק, לא יהיו כל 

ו עובדי הקבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/א

 ו/או המפקח ו/או כל גורם אחר מטעם גורמי אלו.  

לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את מי מעובדיו או נציגו או מנהלי העבודה  .5.11

 וזאת, ללא שיידרש הסבר לכך. 

זהירות הדרושים הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות בעבודה ולנקוט בכל אמצעי ה .5.12

למניעת תאונות עבודה ולשמירת בריאות עובדיו ורווחתם כנדרש בחוק ובאין דרישה 

 . 1954חוקית, כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

הקבלן מתחייב שביצוע העבודה ינוהל לשביעות רצונו של המפקח, לרבות ניהול פנקסי  .5.13

שם בהם שמו של הקבלן, מקצועו וסיווגו של כל עובד מטעם הקבלן וכן, כוח אדם שייר

ימי עבודתו של כל עובד. הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו, 

אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים בפרויקט לפי  חמצבת כ

 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 

להתחיל בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהסכם  הקבלן מתחייב בזאת, .5.14

 זה, ולהמשיך בביצועם ברציפות וללא הפסקות עד להשלמת העבודות. 

כאמור, הקבלן יבצע את העבודות במומחיות, במיומנות, וברמה מקצועית מעולה לפי  .5.15

 דרישות המועצה ו/או המפקח מטעמה ובהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.  

לן מתחייב כי לכל אורך תקופת העבודה הוא יעסיק צוות ניהול מקצועי הנדסי אשר הקב .5.16

שנים לפחות ובעל ניסיון בניית  5יכלול בין היתר, מהנדס בניה או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפרויקט נשוא חוזה זה. הצוות יהיה בעל רמה מקצועית גבוהה  דומהמבנה בסדר גודל 

דות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה. בכל ועל ניסיון מוכח בביצוע עבו

מקרה, הן צוות הניהול והן מנהל העבודה ימלאו באופן מלא ומדוקדק אחר הנחיות 

 המפקח בכל הנוגע לעבודות. 

הקבלן מתחייב כי צוות הניהול המקצועי ומנהל העבודה מטעמו, ימצאו באופן קבוע  .5.17

אופן צמוד ויפקחו אחר קיום הוראות חוזה זה. באתר העבודה וכן, ינהלו את העבודות ב

מינוי חברי צוות הניהול הנ"ל לרבות מינוי מנהל העבודה, טעון אישור מראש ובכתב של 
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המפקח. המפקח יהיה רשאי לסרב למינוי כלשהו וכן, יהא רשאי המפקח לדרוש את 

, ימלא החלפתו של מי מחברי הצוות מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות

 הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. 

כל הוראה ו/או הודעה שתינתן על ידי המפקח ו/או על ידי המועצה למי מהצוות הנ"ל,  .5.18

ייחשב הדבר כאילו ניתנה לקבלן עצמו. כמו כן, מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של 

ו לפי חוזה ולפי כל דין, הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותי

כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי, מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון 

 ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה על נספחיו.  

בנוסף, הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מקבל על עצמו את ביצוע העבודות נשוא הסכם זה  .5.19

יב בזה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים , והוא מתחיכקבלן עצמאי לכל דבר ועניין

בעת ביצוע העבודות למניעת כל נזקים לשטח בו יבוצעו העבודות ו/או לכל שטח או מבנה 

אחר המצוי בשטח המועצה ו/או לכל צד ג' וכן, לחומרים, לציוד ולמתקנים הנמצאים 

 ומוחלטת אחריות מלאה, בלעדיתבמועצה ו/או שייכים לה. הקבלן מקבל בזה על עצמו 

לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם מחמת כל מעשה, פעולה או מחדל בין שנעשו במתכוון ו/או 

בזדון ובין שנעשו ברשלנות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, אגב ו/או כתוצאה מביצוע 

 העבודות. 

הקבלן יסלק בתום ביצוע העבודות ו/או בכל זמן אחר על פי דרישת המפקח, בעצמו ועל  .5.20

ו הבלעדי את כל הפסולת, הציוד והכלים מאתר ביצוע העבודות, וינקה את המבנה חשבונ

החדש אשר יבנה על ידו בתום ביצוע העבודות באופן סביר לפי קביעת המועצה ו/או 

 המפקח מטעמה וכל זאת, בכדי שהמבנה יהיה מוכן לשימוש המועצה. 

הסב ו/או להעביר את הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הובהר לו כי הוא לא יהא רשאי ל .5.21

התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, או כל טובת הנאה על פי הסכם זה לאחר 

בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב. הובהר 

לקבלן, כי המועצה מתקשרת בהסכם זה אך ורק לאור התחייבויות הקבלן לבצע את 

 שי.העבודה באופן אי

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  .5.22

המועצה מראש ובכתב.  אולם, העסקת עובדים על ידי הקבלן, בין ששכרם משתלם לפי 

זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת 

בזאת כאמור, כי אין למסור את העבודה  ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. מובהר

כולה או מקצתה, או להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות כולן או חלקן, אלא בהסכמת 

 המועצה מראש ובכתב. 

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה כאמור מטילה  .5.23

ו והתחייבויותיו לפי החוזה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריות

ולפי כל דין, והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי 

 העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 
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על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות  .5.24

וראות המועצה ו/או לרבות בביצוע העבודות על ידי קבלני המשנה, ולמלא אחר כל ה

 המפקח מטעמה לצורך מניעתן. 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בהצעת המחיר, במפרט טכני ובתכניות,  .5.25

בקשר עם העבודה נשוא חוזה זה ביומן ייעודי  יומן עבודהבצורה מקצועית ויסודית ולנהל 

 אשר יימסר לו לצורך כך על ידי המפקח בו יציין בין היתר את הפרטים הבאים: 

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.  .5.25.1

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.  .5.25.2

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  .5.25.3

 יר השוררים באתר העבודה. תנאי מזג האוו .5.25.4

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  .5.25.5

 ההתקדמות בביצוע העבודה מדי יום.  .5.25.6

 הוראות שניתנו על ידי המפקח.   .5.25.7

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  .5.25.8

כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח, ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב  .5.25.9

 העובדתי במהלך ביצוע העבודה. 

ן ייחתם כל שבוע ע"י הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק חתום היומ .5.26

מרישומים בו יימסר למפקח. הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע 

העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המועצה אלא אם כן, אישר אותם המפקח 

 בכתב. 

ם הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישו .5.27

צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות 

 המפקח, המועצה או הוראות החוזה. 

ניהול יומן עבודה תקין והצגת עדכון לוח זמנים הינם תנאי לתשלום ובהעדר יומן עבודה  .5.28

 ים מעודכן ומתוקן כאמור לא יעשה כל תשלום. חתום על ידי הקבלן ולוח זמנ

מוסכם בין הצדדים, כי לא יהיה בשום סיבה כדי להצדיק בדרך כלשהי עיכוב או עצירה  .5.29

של העבודות המבוצעות, מלבד עיכוב אשר מקורו בכוח עליון בהתאם להגדרת כוח עליון 

 כמפורט בחוזה זה. 
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ים מסוג א' לפחות, אשר יתאימו הקבלן ישתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים ובמוצר .5.30

לדרישות המפרטים ולתקן הישראלי ויהיו נושאי תו תקן. כמו כן,  הקבלן מתחייב לבצע 

את כל העבודות בטיב וברמה גבוהה. בנוסף, החומרים בהם הקבלן יעשה בהם שימוש יהיו 

אך חומרים המפורטים במסמכי המרכז ו/או בנספחי ההסכם. כל שינוי בחומרים הנ"ל 

 יהיה אך ורק באישור המפקח. 

הקבלן מנהל תיק כעצמאי במס הכנסה ובביטוח לאומי וימציא על כך אישור למועצה,  .5.31

ויהיה אחראי בלעדית לתשלום כל המסים ודמי ביטוח לאומי עבורו ו/או עבור עובדיו. כמו 

כן, הקבלן ימציא למועצה אישור מרשויות המס המשחרר אותו מחובת ניכוי מס במקור 

ופן מלא או חלקי, ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים בא

. אם לא יומצאו 1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

אישורים כנ"ל, ינוכה מכל תשלום הניתן לקבלן על פי הסכם זה המס המתחייב על פי כל 

 דין.

 ידרוש לבצעובלעדי בכל העלויות של הבדיקות אשר המפקח הקבלן יישא באופן מוחלט  .5.32

 בפרויקט. 

הקבלן מתחייב להיות נוכח באופן אישי בכל הישיבות אשר עוסקות בפרויקט, וכל זאת,  .5.33

 על פי דרישת המפקח ובהתאם לצרכי הפרויקט. 

 דרכי ביצוע ולוחות זמנים .6

יום ממועד החתימה על  14הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח לא יאוחר מאשר תוך  .6.1

הסכם זה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים ושיטות אשר 

 לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. 

, ימציא הקבלן למועצה במועד הנזכר שם ומזמן לזמן, על פי 6.1בנוסף לאמור בסעיף  .6.2

המפקח, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה  דרישת

מאושרות על ידי המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למפקח אחת לחודש לפחות, שהוא 

מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה המתוכננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים אינו 

רבות החובה להשלים את ביצוע גורע מחובה כלשהי שעל הקבלן לבצע על פי החוזה ל

 העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה. 

, יוכן לוח זמנים על ידי 6.2-ו 6.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים  .6.3

המפקח, והוא יחייב את הקבלן. במצב דברים זה, הוצאות ההכנה של לוח הזמנים הנ"ל, 

 יחולו על הקבלן בלבד. 

י בכל עת, בין בשל כך שהעבודה איננה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין המפקח רשא .6.4

מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו 

בשינויים המחויבים. שונה, תוקן או הוחלף לוח  6.2באחר ועל הוראות המפקח יחול סעיף 

 ישורו על ידי המפקח. יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן א -הזמנים
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 סימון ומדידה .7

לקראת תחילת העבודה, ימסור המפקח לקבלן את הנקודות הראשיות )נקודות הקבע(,  .7.1

מסומנות בשטח. הקבלן יבטן את נקודות הקבע על חשבונו. הקבלן לא יתחיל בסימון 

 העבודה אלא לאחר שקיבל מן המפקח את נקודות הקבע. 

ובלעדי לסימון נכון ומדויק של העבודה ולנכונות הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט  .7.2

הגבהים הממדים וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה 

 בוצעו על ידו, ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן. 

נעשו כבר על ידי  כל המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו ואם .7.3

 גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו לפני העניין והנסיבות. 

ל האמור לעיל, יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים מוסמכים אשר ישתמשו כלביצוע  .7.4

במכשיר אלקטרו אופטי וכן, יספק על חשבונו את כל מכשירי המדידה הדרושים. לפני 

הקבלן למפקח אישור של מודד מוסמך לגבי סימון ביצוע יסודות הנכללים בעבודה, יגיש 

המבנה וגובהו. לאחר יציקת כל רצפה הנכללת בעבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח 

אישור של מודד מוסמך לגבי התאמת מידות הרצפה היצוקה, גובהה והאלכסונים של כל 

 החלקים המלבניים של הרצפה למידות הסימון. 

בדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע כפי שהועמדה לרשותו, לפני תחילת ביצוע העבודה, י .7.5

ובכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח, 

יום מהיום שבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן. טענות בדבר אי התאמה  15-לא יאוחר מ

קבל הערעור או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה בחשבון. אם ית

 תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. 

הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט ובלעדי לבצע על חשבונו ובמועדים הנדרשים את  .7.6

עבודות המדידה הנדרשות על ידי רשויות התכנון במועצה לצורך מעקב אחר ביצוע 

ודות מדידה אלו יערכו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן העבודה על פי היתר הבנייה. עב

ויחתמו על ידו. בכל מקרה, גם אם אין דרישה מצד רשויות התכנון במועצה, על הקבלן 

בגמר יציקת היסודות באמצעות מודד מוסמך ולוודא  as madeיהיה להכין תכניות 

 באמצעותו ועם המפקח כי ביצע את היסודות על פי היתר הבנייה. 

 ספקת מים וחשמלא .8

הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו. במידה  .8.1

וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים וזאת, 

בתנאי שיתקין שעוני מדידה ובכפוף לאישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו את כל 

ברת המים למקום השימוש בהם כגון הפעלת משאבות, הנחת הסידורים הדרושים להע

צינורות, מיכלים וכד'. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים, תשלום חשבונותיהם 

 השוטפים והובלתם יכללו במחירי היחידה הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד. 
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גנרטורים -דיזלהקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת  .8.2

או התחברות לקווי החשמל הנמצאים בסמוך לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים 

כגון, קבלת אישורים מחברת חשמל וכל זאת, באישור המפקח. כל ההוצאות הקשורות 

באספקת החשמל כמפורט לעיל וכן, תשלום חשבונותיו השוטפים יכללו במחירי היחידות 

 ו בנפרד. הנוקבים במחירון ולא ישולמ

 תכניות עדות  .9

 (asבגמר העבודה, ותנאי למסירת המבנה למועצה, על הקבלן לספק סט תכניות עדות  .9.1

(made וכן עותק דיגיטלי בדוא"ל בפורמט  למועצה בשלושה עותקיםDWG  ובפורמט

PDF . 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .10

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח ו/או המועצה בדבר הרחקתו מאתר העבודה של  .10.1

כל אדם המועסק על ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על 

ידי קבלן משנה או מתכנן, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת 

ורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, המפקח ו/או המועצה התנהל אותו אדם שלא כש

או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור 

 הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. 

 

 התמורה .11

כמפורט בהצעת הקבלן הקבלן יהיה זכאי לתשלום התמורה בגין ביצוע העבודות וכל זאת,  .11.1

 וכן, על פי אבני הדרך המפורטים בהסכם.

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה .12

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי ינקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים והדרושים לצורך  .12.1

מניעת חבלות, פגיעות באדם ונזקים לרכוש במהלך ביצוע העבודות וכתוצאה מהן. כאמור, 

להקפיד הקפדה מוחלטת על נהלי הבטיחות והזהירות בעבודה ולהישמע לן מתחייב הקב

להנחיות המועצה ו/או המפקח מטעמה בנושא זה ומבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית בעניין 

 זה. 

הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .12.2

דה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע רכוש וחיי אדם באתר העבו לבטיחות

העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה. הקבלן יספק ויתקין על חשבונו 

שמירה, גידור אתר העבודה, הצבת שלטי אזהרה, תימרור אזהרה לרבות פנסים 

מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות, אמצעי זהירות לצורך 

ביטחונם של העובדים והשוהים באתר וכן, של הציבור הרחב ובכל מקום שיהיה צורך בכך 
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על פי הנחיות המפקח ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ו/או במקרים בהם 

 הדבר יהיה דרוש על פי דין. 

לרבות הצבת שומרים  הקבלן יעמוד בכל דרישות הביטחון כפי שידרוש קב"ט המועצה .12.3

טחון כנדרש יהיה יוגידור בטחוני על חשבונו. היה ולא יעמוד הקבלן בדרישות הב חמושים

 ברשות.  תרשאי הקב"ט להפעיל את הסנקציות הנהוגה כלפי הפרות ביטחוניו

 ביטוח, נזיקין לעבודה ואחראיות .13

מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד למועד מתן תעודת השלמה לעבודות, יהא  .13.1

הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו. הקבלן יתקן על חשבונו במהירות 

 המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה מכל סיבה שהיא. 

קלקול לציוד מכל סוג  הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל אובדן, נזק או .13.2

ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה 

 ו/או כל אדם הנמצא ברשותה, מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף או רכוש כאמור. 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק, אובדן, קלקול או פגיעה שייגרמו לרכושה של המועצה, לרבות  .13.3

לגרוע מכלליות האמור, לתכניות, אביזרים ולחומרים שמספקת המועצה ולציוד  אך מבלי

שהמועצה מעמידה לרשות הקבלן עקב מעשיו או מחדליו של הקבלן. חובתו האמורה של 

הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול או הפגיעה נגרמו באקראי ובין שהיו 

יצוע העבודה, ובין שנגרמו כתוצאה מתאונה תוצאת מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ב

 בלתי נמנעת. 

לכל תאונה, חבלה או נזק כלשהו מבלי יוצא  מלאה ומוחלטתהקבלן יהא אחראי באחריות  .13.4

מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא, למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או 

לרכוש, במישרין או בעקיפין,  לצד ג' כלשהו לרבות לעובדי הקבלן, לרבות נזק לגוף או

כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ו/או בזדון של הקבלן ו/או של מי מטעמו אגב ו/או 

כתוצאה מביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו. במצב דברים זה, הקבלן 

יפצה ו/או ישפה את המועצה ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע 

ם(. בנוסף, הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה ושלוחיה מכל לה/)לה

 אחריות ו/או חבות לכל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל. 

כלפי המועצה לכל נזק מכל מין וסוג שהוא  מוחלט ובלעדיהקבלן יהיה אחראי באופן  .13.5

בישים שיגרם לכל מבנה של המועצה ו/או לכל שטח ציבורי אחר בתחום המועצה כגון כ

וכו' ו/או לכל צד ג' השוהה בשטח המועצה כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ו/או בזדון 

של הקבלן ו/או של מי מטעמו אגב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות ולשפות את המועצה 

בהתאמה, בקשר לכל סכום שהמועצה תאלץ לשלם בקשר לנזק זה ו/או בקשר לכל תביעה 

גש, ושעילתה נזק שנגרם לאדם ו/או לרכוש כתוצאה אשר תוגש כנגד המועצה באם תו

 מפעולותיו ו/או מחדליו של הקבלן ו/או של מי מטעמו בקשר לביצוע העבודות. 
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השיפוי הנזכר לעיל, משמעו שהקבלן ישלם למועצה כל סכום שהמועצה תחויב לשלמו בין  .13.6

תוצאה כפיצויים ובין כקנס ו/או יחזיר למועצה כל סכום הנ"ל שהמועצה שילמה כ

מהתביעה הנ"ל ו/או כתוצאה מדרישת תשלום כלשהי, בצירוף הצמדה וריבית מיום 

ששילמו את התשלומים. האמור לעיל כפוף לכך, כי המועצה מתחייבת לאפשר לקבלן 

לפעול בכל דרך שתראה לו להדיפת אותה תביעה. על כן, המועצה מתחייבת להודיע לקבלן 

ימים ממועד המצאת כתב  10זה וזאת, בתוך  על כל הליך שנפתח נגדה בקשר להסכם

 התביעה לידה.  

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך  .13.7

על חשבונו אצל חברת ביטוח ישראלית ובעלת מוניטין את הביטוחים המפורטים בנספח 

פת הפרויקט וכן, לכל אורך , כאשר ביטוחים אלו יהיו בתוקף לכל אורך תקוהביטוח

 תקופת הבדק. הקבלן מצהיר ומתחייב כי המועצה תהיה המוטב בפוליסה. 

ביטוח אחריות מקצועית ומוצר ייערך על ידי הקבלן במשך תקופת החוזה וכן כל עוד  .13.8

 קיימת אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין )המאוחר מבין המועדים(. 

, הביטוחת הסעיפים הנ"ל, ובנוסף לביטוחים המפורטים בנספח מבלי לגרוע מהוראו .13.9

מתחייב הקבלן לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי 

רכב וכן, ביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי(, עקב בעלות או שימוש 

 לאירוע. ₪  1,000,000-לי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מכב

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  .13.10

שיערכו על ידו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף 

כאמור, כאשר בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

או הבאים מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, הביטוח יורחב לכלול את /לטובת המועצה ו

המועצה ו/או מי מטעמה לעניין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת כאילו נערכו הביטוחים עבור כל אד מיחידי הביטוח. 

באישורי  וכן, הביטוחים המפורטים 13.8-13.9הביטוחים המפוטרים בסעיפים  .13.11

 ביטוחי הקבלן". עריכת הביטוחים יקראו כולם יחד ולחוד "

ממועד החתימה על הסכם  ימים 15הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה בתוך  .13.12

לתחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, אישורי ביטוח חתומים על  ותנאי בלעדיו איןזה 

סכם כי הקבלן יהיה מנוע ידי המבטח המעידים על קיום הביטוחים כמפורט לעיל .מו

מלעלות כל טענה כנגד המועצה עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בביצוע העבודות בטרם 

 המציא את אישורי הביטוח הנ"ל. 

המועצה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא הקבלן  .13.13

ייב בהסכם זה, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין המתח

מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה 

 וכל זאת, ללא שום דיחוי. 
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מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא  .13.14

 תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו

על פי חוזה זה גם אם הוא לא יוכל להתחיל בביצוע העבודות בשל אי הצגת אישורי הביטוח 

 הנ"ל למועצה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת  .13.15

דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלעלות כל 

טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים 

 לעיל. 

יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה,  מובהר בזאת כי ביטוחי הקבלן .13.16

ויכלול סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בנוגע לשיתוף בביטוחי המועצה. 

מובהר ומוסכם זה, כי בכל מקרה, הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית  .13.17

תחייב לשלם אותם מיד עם דרישה בקשר לפוליסות שיבוצעו על ידי הקבלן והוא מ

 ראשונה. 

הקבלן מתחייב לכלול בביטוחיו סעיף לפיו ביטוחיו לא ישונו לרעה ולא יבוטלו  .13.18

 יום מראש.  60מבלי שתינתן למועצה הודעה כתובה על כך בדואר רשום, 

ע למועצה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות יבכל פעם שמבטחו של הקבלן יוד .13.19

מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש, 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

דות הקבלן מתחייב כי במקרה זו הוא התקשר עם קבלני משנה בקשר לביצוע העבו .13.20

נשוא הסכם זה )ככל שיתקשר עם גורמים כאמור וככל שהדבר מותר לפי ההסכם הנ"ל(, 

הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עם אותם קבלני משנה, סעיף לפיו קבלני 

המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים הזהים בתנאיהם לביטוחי הקבלן וזאת, למשך 

ין אחריות מקצועית וחבות מוצר, יחולו הוראות כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן ולעני

ת שם המבוטח בביטוח הקבלן אלהסכם זה. לחילופין, רשאי הקבלן להרחיב  13.8סעיף 

 ולכלול את קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו.

אם לא ביצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית  .13.21

ביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח לרבות המועצה אך לא חייבת, לערוך את ה

הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם 

למועצה את כל התשלומים אשר ביצע כאמור עם דרישתו הראשונה. לחילופין, המועצה 

ן ו/או לגבות תהיה זכאית לנכות ולקזז את הסכומים הנ"ל מכל תשלום שיגיע ממנה לקבל

אותם בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל, כדי להטיל על המועצה חבות כלשהי לעריכת 

הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי 

 עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. 
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גד המועצה הקבלן מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנ .13.22

והבאים מטעמה בגין כל נזק שהקבלן זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או בשל אי עמידה בתנאי הפוליסה ו/או אי 

התאמת הפוליסה לצרכיו של הקבלן( במסגרת ביטוחיו, והוא פוטר בזאת את המועצה 

 נזק כאמור. ו/או מי מטעמה מכל אחריות ל

הקבלן מצהיר הזאת כי הוא פוטר את המועצה והבאים מטעמה מכל אחריות  .13.23

לאובדן או נזק כלשהו העלול להיגרם לרכוש של הקבלן המשמש את הקבלן בכל הקשור 

 לעבודות על פי חוזה זה )לרבות במפורש לעניין כלי רכב, כלי צ.מ.ה וכו'(. 

ה זה, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוז .13.24

הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק בריאות ממלכתי וכל 

הצווים, תקנות וכדומה שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 

יו בכל האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו על ידו באופן מקרי או זמני, יה

 עת ובמשך כל תקופת החוזה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה על ביצוע העבודה, אלא אמצעי נוסף  .13.25

 להבטיח ולבדוק כי הקבלן מקיים את החוזה בכל שלביו ובמלואו. 

טח ולהודיע הקבלן מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן כפי שיידרשו מהמב .13.26

למועצה ולמבטח מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כמו כן, מתחייב הקבלן 

לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המועצה תחליט 

 להגישה למבטחים. 

  תנאים כלליים .14

 הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ולכל בא כוח מורשה -גישת המפקח למקום העבודה .14.1

על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע 

החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע 

 החוזה. 

הקבלן בלבד אחראי כלפי כל צד  -פיצוי המועצה עקב אי קיום התחייבויות הקבלן .14.2

דת הנזיקין או לפי חוק אחר, לנזיקין אשר ייגרמו לגוף או לרכוש שלישי בנזיקין, על פי פקו

תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר לעבודות נושא חוזה זה, בעקיפין או במישרין ובכל דרך 

שהיא. באם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם עקב נזק אשר נגרם לצד 

ושא חוזה זה, מתחייב הקבלן להחזיר שלישי תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר לעבודות נ

למועצה את הסכום שישולם על ידה, ואתו הסכום הנ"ל יראוהו כחוב המגיע למועצה 

 מהקבלן לפי חוזה זה. המועצה זכאית לקזז סכום זה מכל סכום המגיע לקבלן ממנה. 
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  עתיקות

או בכל דין בדבר עתיקות  1978עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות התשל"ח  .14.3

יה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי שיה

אשר יתגלו באתר העבודה, נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים 

 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

, מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית וכן .14.4

 מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים לעיל, יחולו על  .14.5

 המועצה ובלבד שאושרו על ידי המפקח. 

 תשלום תמורת זכויות הנאה 

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון, לצורכי  .14.6

לשפיכת אשפה ופסולת או חציבה, נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות 

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי  -כל זכות דומה

 שיוסכם בין הקבלן לבין נותן השירות.

 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות  .14.7

כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם הציבור, ולא תהא 

בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי 

להבטיח את האמור לעיל. היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן 

  יישא בהוצאות תיקון ההפרעה לרבות תשלום פיצויים.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שבמקום העבודה יהיו או יעבדו בעלי חוזה  .14.8

אחרים עם המועצה או קבלנים אחרים או עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר להם 

 לעבוד ללא כל הפרעה, ולהימנע בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם או לביצוע עבודתם. 

 ו' ומניעת הפרעה לתנועהתיקון נזקים לכביש, למובלים אחרים וכ

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  .14.9

מים, לביוב, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים ולכיו"ב תוך כדי 

שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  ןביצוע העבודה, בי

העבודה, יתוקן על חשבונו הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח  לביצוע

 ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על התיקון מטעם המועצה. 

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים  .14.10

 עת נסיעה. פניאומאטיים נקיים, וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בש
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הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר  .14.11

העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, 

ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות 

רתם של הדרכים, של כלי הרכב, ושל זמני המוסמכת ויינקטו כל האמצעים לרבות בחי

ההובלה כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל 

 האפשר נזק לדרכים ולמשתמשים בהן. 

הקבלן ימנע מחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה בדרכים, ואלה יוחנו  .14.12

ות באתר העבודה, וכן השטחים במקומות שיועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העובר

הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש המועצה ו/או קבלנים אחרים לפי הצורך ובהתאם 

להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת 

 כלשהי. 

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה ולכל אדם או גוף שיאושר  .14.13

זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, לפעול ולעבוד הן במקום העבודה והן בסמוך אליו,  לצורך

וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר ובמתקנים 

 שהותקנו על ידו. 

 ניקוי השטח

הקבלן יסלק על חשבונו מעת לעת ממקום ו/או מאתר העבודה את עודפי חומרי  .14.14

פה, ומיד לאחר גמר העבודה הוא ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את הבניין והאש

כל המתקנים, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל מין וסוג וימסור את 

אתר העבודות לידי המועצה שהוא נקי, ומתאים למטרתו והכל, לשביעות רצון המפקח. 

פי הוראות הדין ובכלל זה, קבלת אישור בכל פעולות הניקוי והסילוק הנ"ל, יפעל הקבלן ל

 למקום שפיכה על ידי נציג הרשות המקומית בתחומה מסולקים החומרים והאשפה. 

 ציוד חומרים ומלאכה .15

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .15.1

הקבלן מתחייב לספק במועדו ועל חשבונו הוא, את כל הציוד, המתקנים,   .15.1.1

החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש 

 ולמילוי כל חיובי הקבלן על פי הסכם זה. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של  .15.1.2

ם ומפורש כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות העבודה בקצב הדרוש. מוסכ

והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם 

החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון 

 התקנים או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 
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נדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן מקום שניתנה אחריות לחומר או מוצר, הב .15.1.3

להמציא למועצה מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות 

 מתאימה המוסבת על שמה של המועצה. 

 ציוד, חומרים והמתקנים באתר העבודה .15.2

בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה   .15.2.1

ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור,  למטרת ביצוע העבודה, לרבות

אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות 

 חלק של העבודה. 

חומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר  .15.2.2

אתם או הקמתם העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הב

כאמור, לבעלות המועצה אך לא יגרעו מאחריות הקבלן לנזק אשר ייגרם להם מכל 

סיבה שהיא. הקבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים 

ארעיים כאמור או ציוד שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת 

 המפקח בכתב. 

רים, או הורה המפקח בכתב שהחומרים, הציוד כל אימת שנפסלו ציוד וחומ .15.2.3

והמבנים או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן 

להוציאם מאתר העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, 

הציוד, המבנים והתקנים הארעיים מלהיות בבעלות המועצה. נקבע בהוראה לפי 

ועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים, סעיף קטן זה מ

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע 

ימים, לסלקם,  7הקבלן מלעשות כן, רשאית המועצה, לאחר מתן הודעה בכתב של 

 למכרם, ולעשות בהם כל שימוש אחר לשיקול דעתה. המועצה תזכה את חשבון

 הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה. 

הקבלן אחראי על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים  .15.2.4

 והמתקנים הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא,  הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל  .15.2.5

העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע הנוגע לביצוע 

העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. 

 הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של  .15.2.6

וד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, חומרים וצי

 והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא. 
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 טיב חומרים והמלאכה .15.3

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור  .15.3.1

יע במפרטים, בתכניות, ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות. הקבלן רשאי להצ

למועצה ולמפקח חומרים שווה ערך לחומרים שהוגדרו בתכניות ובמפרטים. למועצה 

עומדת הזכות שלא לאשר את חומרים שווה הערך וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

וללא שיש לה חובה לנמק החלטתה זאת. בכל מקרה, לא יסופקו לאתר חומרים שווה 

 ל המפקח והן של המועצה. ערך מבלי שניתן לכך אישור בכתב ומראש הן ש

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי,  .15.3.2

יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם 

מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין סוג אחר באחד ממסמכי החוזה. בהעדר תקן 

 י קביעת המפקח. ישראלי, יחייבו תקנים זרים לפ

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו  .15.3.3

כשרים למטרתם על ידי המפקח וכן, שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים 

אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח.  אישורו של מקור החומרים לא 

 ובאים מאותו מקור. ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המ

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה  .15.3.4

זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן 

 או סימן השגחה. 

סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  .15.3.5

 לטיבה של העבודה.  מאחריותו של הקבלן

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים,  .15.3.6

בין שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק 

את הכלים, את כוח האדם, וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הדגימות, החומרים 

 יר אותם לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. והמלאכה באתר העבודה או להעב

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות,  .15.3.7

 לדגימות שאושרו, והיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא. 

הקבלן יכין תכניות לבדיקות ודגימות מעבדה. הקבלן יגיש את תכניות הבדיקה  .15.3.8

ימים ממועד מסירת הזמנת העבודה. המפקח רשאי לשנות  10קח תוך לאישור המפ

את התכניות בהתאם לתנאי העבודה בשטח. הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות 

על פי התכנית המאושרת על ידי המפקח באמצעות מעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי 

 המפקח. 
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, המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע 15.3.8לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף  .15.3.9

את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את 

דמי הבדיקות בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, 

ות האמורה, ישלם הקבלן את המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המפקח בזכ

ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן למועצה 

 דמי ניהול והוצאות משרדיות.  10%בתוספת 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר  .15.3.10

ה והוראות העבודה, כדי לוודא שהביצוע של העבודות יעשה על פי דרישות החוז

 המפקח. 

 נוסף על האמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:  .15.3.11

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע  .15.3.11.1

מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת 

ותם ההוכחה לטיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה זה, ולהי

 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו ארכה כלשהי  .15.3.11.2

 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו של הקבלן. 

 בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים  .15.4

 כל שלב משלבי העבודה.הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של  .15.4.1

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד  .15.4.2

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. 

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  .15.4.3

ח לבדוק, לבחון בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפק

 ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות  .15.4.4

המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו 

יף זה, רשאי המפקח של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סע

לעשות כאמור, והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצון המפקח. ההוצאות 

הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלן אלא אם כן, קיים הקבלן את 

והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה  15.4.3-ו 15.4.2התחייבותו לפי סעיפים 

 לשביעות רצונו של המפקח. 

 מרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירהסילוק חו .15.5

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .15.5.1
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על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין  .15.5.1.1

 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם. 

למטרתם במקום החומרים האמורים על הבאת חומרים כשרים ומתאימים  .15.5.1.2

 . 15.5.1.1בסעיף 

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה  .15.5.1.3

שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי 

 מתאימה או בניגוד לחוזה. 

על סילוק כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות  .15.5.1.4

 שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות. 

המפקח יהא רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים  .15.5.2

 פגומים או בלויים, לבצע תיקונים או פעולות בקשר עם העבודה. 

הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר  .15.5.3

 וההיתרים מהרשויות המוסמכות. ולהשיג את האישורים 

על תתי סעיפיו, תהא  15.5.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  .15.5.4

 המועצה רשאית לבצען, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של המועצה בלבד,  .15.5.5

 אשר תהא רשאית לפועל לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 התחלת ביצוע העבודה .15.6

 7-הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ולא יאוחר מ .15.6.1

ימים מקבלת הצו שיינתן בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה". הקבלן יחל 

בביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע 

התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח  ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך

הזמנים הנזכר בחוזה, אלא אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב 

המנוגדת לכך. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן 

כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת העבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל 

 בודה. תקופת ההתארגנות לע

תאריך התחלת העבודה יחשב ביום התחלת העבודה בפועל לפי יומן, כפי שיירשם  .15.6.2

על ידי המפקח, או בתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה, ובכל מקרה המוקדם 

 שביניהם. 

ימים לאחר התאריך שנקבע על ידי  15לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך  .15.6.3

העבודה(, רשאית המועצה לבטל את  )תאריך התחלת 15.6.1המועצה כאמור בסעיף 

החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שייגרם 
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 24בשל כך. במצב דברים זה, הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את מקום העבודה בתוך 

שעות מקבלת הודעה בכתב מאת המועצה וזאת, על מנת לאפשר למועצה להכניס 

 קבלן אחר במקומו. 

עד למועד הקבוע כאמור להתחלת העבודה,  -העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .15.7

תעמיד המועצה לרשות הקבל את מקום העבודה או לפחות חלק ממנו הדרוש להתחלת 

ביצועה של העבודה. לאחר מכן, תעמיד המועצה לרשות הקבלן מעל לעת חלקים נוספים 

 מנים כאמור. ממקום העבודה כפי שיידרש לביצועו בהתאם ללוח הז

הינה  הרחבת אולם ספורטתקופת הביצוע החוזית של עבודות  -מועד השלמת העבודה .15.8

המועצה שומרת  מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה. יחד עם זאת קלנדריים חודשים 7

לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת הביצוע. הודעה בדבר הארכה של תקופת 

יום לפני סיום תקופת הביצוע הנ"ל.  30הביצוע תועבר בכתב לקבלן על ידי המועצה עד 

יובהר, כי בגין הארכה של תקופת הביצוע כמפורט לעיל, לא ישולמו לקבלן תשלומים 

המפורטים בחוזה זה. הוראת כל סעיף זה כפופה לכל תנאי  נוספים כלשהם, למעט אלה

 מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה. 

במקרה של הוראה או הסכם בדבר שינויים  -הארכה או קיצור להשלמת העבודה .15.9

מחייבים בביצועה של העבודה בנוסף לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת 

ים ביטולו של חלק מהעבודה, במקרה של הפסקת עבודה לפי סעיף העבודה או החייב

, רשאית המועצה לאחר שמיעת טיעוני הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת 15.12

העבודה. כמו כן, נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון, או בנסיבות אחרות שלדעת 

יתה לו כל אפשרות למנוע את העיכוב, המועצה לא הייתה לקבלן כל שליטה עליהם ולא הי

רשאי הקבלן לבקש ארכה להשמת העבודה והמועצה רשאית, אך לא חייבת, לקבוע את 

 תקופת הארכה בפקודת השינויים. 

פרט עם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא יעשה  -עבודה בשעות יום בימי חול .15.10

עד אחר שאינו בהתאם לכל דין, ללא ביצוע העבודה בימי שבת ובמועדי ישראל ו/או כל מו

בבוקר  7:00ה לא לפני השעה -כמו כן שעות העבודה באתר יהיו בימים אהסכמת המפקח. 

. האמור בערב אלא אם כן התקבל על כך אישור בכתב מהמועצה 19:00ולא אחרי השעה 

 לעיל אינו חל על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות

או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה ואולם 

במקרה של עבודה כזו, על הקבלן להודיע מיד כשהדבר יתאפשר למפקח על כל נסיבות 

 שחייבו עבודה כאמור, ולדאוג לקבלת היתרים לביצוע העבודה כאמור. 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .15.11

 15.8לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בסעיף  אם .15.11.1

 1,500, ישלם הקבלן למועצה 15.9ובהתחשב בהארכה או בקיצורה העבודה לפי סעיף 

. עד חודשיים לאחר תום התקופה בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום איחור קלנדרי₪ 

בתוספת מע"מ כדין  ₪ 2500לאחר תום חודשיים אלו יעמוד התשלום על סכום של 



82 
 

 חתימת המציע: ______________

הוראה זו תקפה לכל מועד ביניים או סופי לסיום עבודות בגין על יום איחור קלנדרי. 

 . 15.8כפי שיקבע בצו התחלת העבודה או בהוראות הביצוע כמפורט בסעיף 

לעיל  15.11.1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  .15.11.2

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך 

אחרת. תשלום פיצויים או ניכויי אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו 

 וזה. להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי הח

 הפסקת העבודה  .15.12

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי  .15.12.1

הוראה בכתב מאת המועצה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה 

 אלא אם ניתנה לו ע"י המועצה הוראה בכתב על כך. 

על ידי המועצה  הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן .15.12.2

לחוזה, והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה,  15.6.1צו התחלת עבודה על פי סעיף 

יהא הקבלן זכאי לקבל מהמועצה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד 

הפסקת העבודה. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה 

חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה  מדידות סופיות לגבי העבודה או

יום מיום  45שבוצעה בפועל על ידי הקבלן עד למועד הפסקת העבודה, יקבע תוך 

המפקח יקבע את גובה השיפוי לו זכאי הקבלן וקביעתו תהיה  הפסקת העבודה.

  סופית ומוחלטת.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמינה .15.13

ה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה, במקרה מסוים, לא הסכמה מצד המועצ .15.13.1

תהווה תקדים ולא ילמד ממנה גזרה שווה למקרה אחר, ולא יהיה בה ויתור או 

 מניעות או התחייבות לעתיד. 

לא השתמשה המועצה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי תנאי החוזה במקרה  .15.13.2

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות 

זו ויתור כלשהו על זכויות או חובות ואין בהימנעות זו משום התחייבות להתנהגות 

 דומה בעתיד.  

 השלמה, בדק ותיקונים  .16

 שלמה לעבודהתעודת ה

השלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה, יודיע על כך למפקח בכתב ויצרף  .16.1

בעותק פיזי ובעותק  ) AS MADEלהודעתו חמישה סטים מושלמים של תכניות העדות )
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של העבודה כמפורט להלן. המפקח יבחן את  PDFובפורמט  DWGדיגיטלי בפורמט 

 "(. בחינת העבודהקבלת ההודעה )להלן:  "ימים מיום  30העבודה תוך 

תכניות העדות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל  .16.2

חותמת(, ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: תוואי קווים גרביטציוניים, 

אה מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות הכניסה והיצי

( ורום שוחות. כמו כן, יכלל I.L(, מפלים חיצוניים,, מיקום ורום קרקעית )I.Lמהשוחות )

בתכניות כל המידע הנוסף הדורש להפעלה ואחזקה של העבודות לרבות כבלים ותשתיות 

של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב. מדידת צנרת 

שה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התוואי וכבלים תת קרקעיים תיע

 וההסתעפויות. 

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה  .16.3

"(, התיקוניםאת רצונו, ימסור לקבלן רשימה של תיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן: "

קבע המפקח. נסתיים ביצוע הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה ש

 . 16.1התיקונים על ידי הקבלן, יחול על העבודה האמור בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של  .16.4

העבודה לפי חוזה זה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה 

 בשל הצורך בתיקונים וביצועם. 

ישר המפקח כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה, ומשביעה את רצונו, תימסר לקבלן א .16.5

 בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה. 

קבע המפקח כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביע את רצונו, יחול  .16.6

לעיל. המפקח בכפוף לאישור מראש של המועצה, רשאי לתת לקבלן  16.3האמור בסעיף 

ה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע תעודת השלמ

וישלים לשביעות רצונו של המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, 

 בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או כל אדם אחר מטעמה,  .16.7

ולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים להחזיק בעבודה כ

ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן, אין הדבר גורע חובת הקבלן לבצע את התיקונים 

 תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. 

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, תהיה המועצה  .16.8

קונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. רשאית לבצע את התי

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון  20%המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 

 ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת. 

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מכלל  .16.9

 נאי מתנאי החוזה. התחייבויותיו לפי ת
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קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  .16.10

להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו חלק מסוים 

מהעבודה כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק 

 ת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המועצה.המסוים מהעבודה, מחמ

הקבלן להוציא מאתר העבודה על חשבונו  בניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חיי .16.11

הבלעדי את הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. במקרה בו שילמה 

 המועצה עבור עודפי חומרים, ייעשה בהם כפי שתורה המועצה. 

 בדק, תיקונים ותעודת סיום  

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לטיב הבנייה למשך התקופות הקבועות בחוק המכר  .16.12

)דירות(, ביחס לדירת מגורים, ובכלל זה לתקופות הבדק והאחריות המופיעות בחוק הנ"ל. 

תקופת הבדק והאחריות תחל ממועד הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע 

 לעיל לפי המאוחר מבניהם.  16.3קונים כמשמעותם בסעיף כל התי

נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם, שהתגלו בעבודה שבוצעה על פי חוזה זה,  .16.13

בתוך תקופת הבדק ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע שלא בהתאם לחוזה ו/או 

ל המועצה ו/או מביצוע לקוי של העבודות, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או ש

כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד, הכל 

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. 

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן  .16.14

 באופן מוחלט ובלעדי. 

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון  .16.15

לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע על ידי המפקח.     

  

המועצה כי הקבלן ביצע את כל התיקונים הנדרשים בתום תקופת הבדק,  אישרה .16.16

ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה וכי כל 

עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של 

 המפקח. 

בויותיו הנובעות מהחוזה ואשר מסירת תעודת סיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחיי .16.17

 מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם 

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות  .16.18

לפגם, ושיתקנה בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי 
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וזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי הח

שתורה לו המועצה. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה 

על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם 

בלן חייב בתשלום פיצויים למועצה )במידה והקבלן הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הק

 אחראי לפגם על פי החוזה(. ההחלטה האם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח. 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע שלא  5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  .16.19

בו על חשבונו.  בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך

אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה. ההחלטה אם 

 פגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המועצה. 

 

 16.19-16.12אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  

, רשאית המועצה 16.12-16.19אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בסעיפים  .16.20

את העבודות האמורות באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות  לבצע

האמורות חלות על הקבלן, המועצה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות 

שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן  15%בתוספת 

אחרת, לרבות מימוש הערבות הבנקאית  תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך

 לעיל.  21לתקופת הבדק שתופקד על ידו בהתאם לאמור בסעיף 

 תוספות והפחתות  .17

 שינויים 

המועצה רשאית להורות בכל עת, על כל שינוי לרבות: צורתה, אופייה, סגנונה,  .17.1

איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכל 

כפי שתמצא לנכון. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיה, ובלבד שערך השינויים לא יעלה 

בודד אינו מוגבל בהיקפו ובלבד שסך כל השינויים מסכום החוזה. שינוי בסעיף  50%על 

 מסכום החוזה הנ"ל.  50%יחדיו לא יעלה על 

תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי  17.1הוראת המועצה על שינוי העבודה לפי סעיף  .17.2

 הקבלן בכתב. 

פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל  .17.3

מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה על ידי מי שמייצג את המועצה לעניין  25%עולה על 

 החוזה.  
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 הערכת שינויים 

 50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת השינויים, ושערכו אינו עולה על  .17.4

 לעיל. 17.5לעיל, ייקבע לפי האמור בסעיף  17.1מסכום החוזה כאמור בסעיף 

לעיל, ייקבע ערכו של  17.4רי השינויים כמפורט בסעיף לצורך קביעת ערכם של מחי .17.5

 השינוי כדלקמן: 

במידה והשינוי הוא בכמות בסעיף חוזה, מחיר היחידה יהיה כמחיר היחידה החוזי  .17.5.1

 לכל כמות שהיא )נמוכה או גבוהה( מכמות החוזה. 

 היא תחושב ,מופיעה בסעיפי כתב הכמויותבמידה והשינוי הוא בעבודה אשר אינה  .17.5.2

על פי מחירי מחירון "דקל" לענף הבנייה, המתאמים )דקל לפי מדד חודש הביצוע 

 התייקרויות נוספות ולפי קביעת המפקח. וללא תוספות  20%בפועל(, עם הנחה של 

, על פי ניתוח מחירים דקלבמידה והשינוי אינו בסעיף בחוזה ואינו מופיע במחירון  .17.5.3

 שיציג הקבלן ואשר יאושר על ידי המפקח. קביעתו של המפקח בעניין הינה סופית. 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה, שהשינוי  .17.6

יודיע למועצה בכתב ובהקדם האפשרי, על כוונתו לבקשת  -מחייב את העלאת שכר החוזה

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה  30כאמור. עברו העלאת שכר החוזה 

בכתב למועצה כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. 

אולם המועצה תהיה רשאית לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור, גם אם הודעת הקבלן 

טעם סביר וינמק את הסיבות הימים האמורים בתנאי שהקבלן יפרט  30הוגשה לאחר תום 

לאיחור בהודעתו, לשביעות רצונה של המועצה. בכל מקרה, לא יתנה הקבלן את תחילת 

ביצוע העבודה לפי פקודת השינויים בכל תנאי שהוא ומייד עם קבלת הפקודה, יתארגן 

 ויבצע את העבודה ובמקביל לכך ידון נושא התשלום בגין פקודה זאת. 

במקרה כזה התמורה  בע שינויים בכל הנוגע לבניית המבנה.המועצה תהיה רשאית לצ .17.7

תשתנה תוך ניכוי ערך העבודות אשר ביצוען בטל, ותמחור העבודה האחרת שלא נכללה 

מלכתחילה וזאת, בהתאם למחירי היחידה שבהסכם במידה וקיים מחיר. במידה ואין 

 . 17.5.3כאמור בסעיף  ללא תוספות וחריגים 20%מחיר כי אז על פי מחירון דקל בהנחה של 

 תשלומי עבודה יומית 

דרשה המועצה בפקודת השינויים ביצוע עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתעשה לפי  .17.8

עבודה יומית, תודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יקבל התמורה עבור ביצוע 

הוגן העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה(, בתוספת רווח 

וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות כאשר השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים 

 לעיל.  17.5בסעיף 
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ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח ועל יסוד רשימות  .17.9

 שניהל הקבלן לשביעות רצונו של המפקח, ואשר יכללו: 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  .17.9.1

ובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן, ימי העבודה, שעות העבודה שמות הע .17.9.2

ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל 

 עבוד ועובד. 

 הוצאות הובלה.  .17.9.3

 הוצאות ציוד מכני.  .17.9.4

 תשלומים   .18

לט ולא מוסכם כי על אף האמור בחוזה ו/או נספחיו, המחיר הנקוב הינו סופי ומוח .18.1

 תשולמנה התייקרויות מכל מין וסוג שהוא. 

שהוגשה מוסכם כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מעבר למחיר הנקוב בהצעת המחיר  .18.2

אם ביצע עבודות נוספות אלא אם כן, עבודות אלו בוצעו במסגרת הגדלת חוזה גם  על ידו 

 ולאחר חתימת מורשי החתימה של המועצה בנוגע להגדלת החוזה.

האמור בחוזה על נספחיו, מאחר והכספים לביצוע העבודה אמורים להגיע  על אף .18.3

התשלום  תממשרד ממשלתי מממן, הרי שהמועצה תשלם את תשלומי הביניים ו/או א

מן ולא תהיה לקבלן מהסופי רק לאחר שהכספים יתקבלו במועצה מהמשרד הממשלתי המ

 .בות ריביות, פיגורים והצמדותלר לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמועצה בעניין זה

בכל מקרה עיכוב בהעברת התשלומים על ידי המועצה לא יהווה עילה להפסקת העבודות 

 על ידי הקבלן.

הקבלן יגיש למפקח כל חודש, יחד עם חשבון הביניים ולאחר ביצוע העבודה, רשימה  .18.4

שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, אשר על פי דעתו הוא 

 זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך החודש החולף. 

, רואים 17.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ובחשבון הביניים כאמור בסעיף  .18.5

 את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 

 התמורה 

המועצה תשלם לקבלן הקבלן יגיש דרישות תשלום לפי שלבי הביצוע המפורטים להלן ו .18.6

 : בהתאם לשחרור הכספים מהגוף המממןאת התמורה 

קומת קרקע וממ"מ ועבודות הפיתוח שבוצעו עד להגשת  תרצפבסיום יסודות,  .18.6.1

 מהיקף הפרויקט.  15% -החשבון
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בסיום קירות חוץ, מממי"ם ותקרות הבניין ועבודות פיתוח שבוצעו עד להגשת  .18.6.2

 מצטבר מהיקף הפרויקט .  15% -החשבון

בסיום מחיצות פנים, בידוד, איטום גג והכנות לטיח )חשמל ואינסטלציה( ועבודות  .18.6.3

 מצטבר מהיקף הפרויקט.   10% -הפיתוח שבוצעו עד להגשת החשבון

בסיום טיח פנים, תקרה אקוסטית, טיח חוץ, חיפוי אבן, שליכט אקרילי, ריצוף  .18.6.4

 מהיקף הפרויקט.   מצטבר 20% -וחיפוי ועבודות הפיתוח שבוצעו עד להגשת החשבון

אלומיניום, כלים סניטרים, אביזרי חשמל, נגרות ועבודות הפיתוח  התקנתבסיום  .18.6.5

 מצטבר מהיקף הפרויקט.   10% -שבוצעו עד להגשת החשבון

בסיום צבע פנים, השלמת פיתוח חוץ כולל מתקני משחק וגדרות ועבודות הפיתוח  .18.6.6

ט.  בסיום כלל העבודות מצטבר מהיקף הפרויק 10% -שבוצעו עד להגשת החשבון

 מצטבר מהיקף הפרויקט.  20%עד  -ומסירה סופית בהתאם לנוהלי המסירה 4 טופס

מובהר בזאת, כי התשלומים המנויים לעיל ביחס לכל שלב הם התשלומים  .18.6.7

הסופיים המגיעים בגין כל אחד מהשלבים דלעיל, ובמידה והחוזה יבוטל לאר סיום 

זכאי אך ורק לתשלום הנקוב לעיל בגין ביצוע  איזה מהשלבים דלעיל, יהיה הקבלן

 בפועל. 

 אופן הגשת ובדיקת החשבונות 

עם סיום שלב משלבי העבודה המנויים לעיל, יגיש הקבלן למפקח חשבון בו יציין את  .18.7

 המגיע לו בשל סיום השלב עבור עבודות בניית המבנה.

 שלם. יום מיום קבלתו באופן מלא ומו 15המפקח יבדוק את החשבון תוך  .18.8

המפקח יהא רשאי לשנות את הסכומים הנדרשים ו/או לאשר את החשבון כולו או  .18.9

 חלקו בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות: 

אם לדעת המפקח הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או   .18.9.1

 חלקן. 

ן אם לדעת המפקח לא בוצעו עבודות כולן או מקצתן שבגינן נדרש התשלום בחשבו .18.9.2

 שהוגש לו. 

 טעות חשבונאית.  .18.9.3

 הערות והסתייגויות שנרשמו ביומן העבודה והמצדיקים הפחתת הסכומים.  .18.9.4

בהעדר יומן עבודה חתום על ידי הקבלן ובהעדר לוח זמנים מעודכן ומתוקן באם  .18.9.5

 נדרש על ידי המפקח. 
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-לקבלן ב 18.9המועצה תשלם את התמורה המאושרת על ידי המפקח כאמור בסעיף  .18.10

-לחודש שבו התקבל הכסף בפועל מאת הגורמים המממנים ובלבד שנתקבל לפני ה 20

לחודש  20-לחודש, התמורה תשולם ב 10-יתקבלו לאחר הלחודש. אם הכספים 10

 שאחריו. 

המגיע לה מאת  סכוםהמועצה תהא רשאית לקזז מהסכום המאושר על ידי המפקח כל  .18.11

 הקבלן על פי חוזה זה או מכל סיבה שהיא. 

לעיל, ידוע לקבלן כי הכספים המשולמים על ידי  18.10-ו 18.7על אף האמור בסעיפים  .18.12

על כן, הקבלן שהינו הגורם המממן.  החינוך והכלכלה יעל ידי משרד המועצה משולמים

יהא זכאי לקבל את התמורה רק לאחר שהתשלום יתקבל במועצה בפועל מאת הגורם 

המממן הנ"ל. היה והגורם המממן הנ"ל מכל סיבה שהיא, לא העביר את סך התמורה 

שלום התמורה הנ"ל עד שהיה עליו להעביר לידי המועצה בפועל, כי אז יידחה מועד הת

לאחר קבלתו מהגורם המממן הנ"ל, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

  מהמועצה בעניין זה.

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות או הצמדה של התמורה המגיעה  .18.13

ומינלי לו מכוח חוזה זה למדד כלשהו, וכי התמורה הנקובה בהסכם תשולם לו בערכה הנ

 בלבד. 

ספרי החשבונות של המועצה יהוו ראיה חותכת בכל הנוגע לתשלומים שבוצעו לקבלן  .18.14

 באמצעות המועצה. 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו .19

 סילוק הקבלן ממקום העבודה

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים  .19.1

בכל אחד מהמקרים להלן יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של )א(  .19.2

)שבעה( ימים, לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את  7

העבודה בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים 

ציוד והמתקנים האמורים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת ה

 ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה: 

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים  .19.2.1

זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה 

או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק 

 לשם יצירת גוף מאוגד אחר(; 

כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע  .19.2.2

 המבנה בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב;

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה; .19.2.3
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מהלך ביצועה ואינו כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את  .19.2.4

)שבעה( ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע  7מציית תוך 

 העבודה;

הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה  .19.2.5

 ( יום לאחר מכן; שישים) 60ובמשך 

הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את  .19.2.6

ויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת התחייב

)שלושים(  30שהפיגור יודבק, נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 

 יום מיום משלוח ההודעה;

הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה  .19.2.7

)ארבעה עשר( יום מתאריך שנשלח  14 ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך

אליו על ידי המזמין בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את 

 המעוות;

 כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה;  .19.2.8

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,  .19.2.9

ו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה נתן א

 או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

אין בהם משום  כפורט לעילתפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו )ב(  .19.3

ביטול החוזה על ידי המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט 

-יות שהמזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפיםלהתחייבו

 )ד( להלן. -קטנים )ג( ו

סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן  )ג(  .19.4

קטן )א( יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו -ממנו לפי סעיף

שעת התפיסה וכן את אומדן ערכם של החומרים, זכה בו הקבלן בביצוע החוזה עד ל

 הציוד והמתקנים שבשטח העבודה באותה שעה. 

קטן )א( והיו בו חומרים, -תפס המזמין את מקום העבודה כאמור בסעיף )ד(  .19.5

ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את 

העבודה. אם לא ציית הקבלן  החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ממקום

)ארבעה עשר( יום רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם ממקום  14לדרישה זו תוך 

המבנה לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה המזמין אחראי לכל נזק או אופן שייגרם 

 להם. 

משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המזמין לא יהא המזמין חייב  )ה(  .19.6

סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן,  לשלם לקבלן כל

עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המזמין 

עצמו, בין על ידי קבלן אחר מטעמו ובין בכל דרך אחרת שהמזמין ימצא לנכון כן 

יה בהשלמת ביצוע העבודה הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו למזמין על ידי כל דחי

ונזקים או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למזמין על ידי הקבלן 

וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם )להלן יקראו סכומים אלה: "סכום 

 ההשלמה"(. 
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לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום  .19.7

השלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה ה

בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה, 

ואילו אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן זכאי ליתרה, 

ולה על האומדן לערך העבודה, החומרים ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום הע

 קטן )ג( דלעיל בשעת תפיסת שטח העבודה. -והכלים כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף

( דלעיל יהא 2קטן )-אם ימצא שהקבלן חייב למזמין סכום הפרש כאמור בסעיף .19.8

המזמין רשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו, או באמצעותו, לקבלן בדרך 

 ו זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. קיזוז א

 כללי .20

המועצה רשאית לקזז מהקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל  -קיזוז .20.1

חוב המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן, כל חוב אחר 

המגיע למועצה מהקבלן ובלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין לצורך 

 גביית החוב. 

היה והעבודה תיפסק בשל צו שלטוני, מנהלי או  -או שיפוטיצו שלטוני, מנהלי  .20.2

שיפוטי, כי אז לא תהיינה לקבלן כל טענה או תביעה או דרישה כנגד המועצה בגין כך, 

ותעמוד למועצה הזכות לבטל את ההסכם מבלי שתהיה לקבלן הזכות לקבלת פיצוי מכל 

תיד, כי אז ימשיך הקבלן מין וסוג מהמועצה. היה והעיכוב בביצוע העבודות יתבטל בע

 בביצוע העבודות ויהיה זכאי לקבל את התמורה בהתאם להצעת המחיר המקורית. 

 ערבויות  .21

הקבלן ימציא למועצה במעמד החתימה על הסכם זה, ערבות ביצוע בנקאית  .21.1

מסכום החוזה )הסכום הנקוב בהצעת המחיר של הקבלן(, כולל  10%אוטונומית בגובה של 

מע"מ וזאת, לצורך הבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י החוזה. הערבות תהא 

ן מתחייב להאריכה מפעם לפעם לפי בתוקף לכל אורך תקופת ביצוע העבודות והקבל

יום לאחר סיום ביצוע העבודות נוסח  30דרישת המועצה, כך שהיא תהא בתוקף עד 

  .בנספחהערבות יהיה לפי המפורט 

ימים ממועד סיום העבודה, ימציא הקבלן למועצה ערבות בדק  3בנוסף, בתוך  .21.2

תוקף הערבות הינה  מסכום החשבון הסופי המצטבר והמאושר כולל מע"מ. 5%בגובה של 

 למשך כל תקופת הבדק הקבועה בהסכם זה.  

 הפרת הסכם וביטול הסכם .22

על תתי סעיפיו לעיל, תהא המועצה  19.2בנוסף, בקרות המקרים המנויים בסעיף  .22.1

זכאית לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, ומבלי לגרוע 

כאית לבטל את ההסכם בכפוף להתראה מראש מהזכויות האמורות, תהא המועצה ז
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ימים, לתבוע פיצויים על הפרתו, ולחלט את הערבות הבנקאית האוטונומית  14ובכתב של 

ימים מבלי לגרוע  14בכפוף להתראה מראש ובכתב של  ערבות הביצוע() 20כמפורט בסעיף 

או על פי כל /מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למועצה על פי הסכם זה ו

 דין. 

 תנית שיפוט .23

מוסכם בין הצדדים, כי סמכות הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים  .23.1

 המשפט בתל אביב.  -לבית

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה, הודעות ישלחו בדואר  .23.2

 שעות ממועד משלוחם יחשבו כהתקבלו. 72רשום, ובחלוף 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

________________________   __________________________ 
 

 הקבלן             המועצה                  
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 מקומית מועצה
 עמנואל

  מכרז פומבי מס'
105/19 

  

עבודות בניה 
להרחבת אולם 

 ספורט 
 

 כרך ב'
 מפרט טכני – 3מסמך     

 רשימת תוכניות – 4מסמך                   

 סט תוכניות – 5מסמך                   

 דו"ח קרקע – 6מסמך     

 כמויותאומדן/כתב  – 7מסמך   
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 רשימת מתכננים

 

 ויזנפלד אדריכלים :ופיתוח נוף אדריכלות

    072-2513251טלפון:  

  דורון קייפי :קונסטרוקציה

  052-8745523נייד:  

 רפי קראוס  :מתקני חשמל ותקשורת

 054-5359191טלפון:  

 אלאונורה מ.מ. מהנדסים ויועצים :מתקני מים ותברואה

 077-7041259טלפון:  

 בועז ברנדוין   יועץ בטיחות:

 050-4201857טלפון:                

 אירנה רובין   :יועץ נגישות

 02-5791604טלפון:                 

  אלעד משיח                :אקוסטיקהיועץ 

 04-8580045טלפון:       

 מאיר לוסקי   :מיזוג אויר

 08-8686800טלפון:     

 ש.ל. נחשון הנדסה בע"מ               :הפרויקטמנהל 

 09-8328823פקס:   09-8328823טלפון:     
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 3מסמך 

 מפרט טכני ומפרט מיוחד

 

  כללי:א. 

חדרי ספח ובניית טריבונות  שלב א' של הפרויקט: הצעת המחיר היא לביצוע של -היקף העבודה  .1

, לתוספת שלדחיזוק מבנה קיים ובניית : קונסטרוקציית תוספת לאולם ספורט קיים בעמנואל

רצפות, קירות, תקרות, גגות, מחיצות, בידוד, איטום, דלתות ,חלונות, עבודות גמר, עבודת חשמל, 

חיווט תקשורת, אינסטלציה, מים וביוב, חיבורים לצנרת מים וביוב ראשית, הכנות צנרת וכבלי 

 ערכות בגבולות המגרש, פיתוח בתוך המגרש.חיבורי תקשורת וחשמל, עד התחברות למ

 כלונסאות קטני קוטר לפי תוכנית קונסטרוקציה. ההיסודות למבנ .2

בעובי   F-30ס"מ כולל בידוד לוחות קלקר  20מבטון שיטת ההקמה: קונבנציונלי. בניית קירות חוץ  .3

ות הקלקר הבטונים, עם טיח חוץ על קירות ממ"ד טיח טרמי בחוץ. לוח -ס"מ על גשרי הקור 2

 צריכים להיות עם חומר מקשר להיבדקות לבטון וטיח משני הצדדים של הלוח )קלקר אדקס(. 

 מפרטים ותקנים:  .4

 הבניה המוצעת תעמוד בדרישת התקנים הבאים :  

 המפרט הכללי לעבודות בניה" בהוצאת הועדה הבין משרדית )מעודכנת(" 5.1

 של משהב"ש.  1.23מפרט  5.2

 הוראות הג"א למרחב מוגן דירתי.  5.3

 התקנים הישראלים הרלוונטים.  5.4

 הוראות למתקני תברואה.  -הל"ת   5.5

 מפרט מכר.  5.6

 אילוצי תוכנית המתאר המפורטת של התב"ע, לרבות התקנון.  5.7

יוחד המפרט המיוחד הזה מהווה השלמה לתוכניות ולמפרט הכללי. בהעדר התייחסות מיוחדת במפרט המ

 לעבודה מסוימת אזי תבוצע העבודה לפי התקנים והמפרטים שפורטו לעיל. 

 המפרט הוא השלמה לתוכניות, לפרטים ולרשימות. 

 בכל מקרה כל העבודות תבוצענה ע"פ התקן הישראלי התקף.

 

 : תכנון ב.

למסמכי חוזה הבניה יצורפו תוכניות עבודה מלאות: אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה סניטרית, 

 ומפרט טכני מלא ומדויק.  ותקשורת, פיתוח, חישובים סטטייםחשמל 
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 פרק 00 – מוקדמות

  00.01    נושא העבודה 

. אין במתואר במפרט ספורט בעמנואללבניית חדרי ספח לאולם מפרט מיוחד זה מתייחס             

זה כדי לגרוע באופן כלשהוא בנכתב בשאר המסמכים המצורפים למכרז ולרבות תכניות, 

חוזה, רשימות או הנחיות אחרות, אלא להוסיף בלבד. למען הסר ספק, בכל מקום שבו 

תימצא סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכים שונים שצורפו למכרז, ולרבות מסמך זה, 

יג הקבלן את הסתירה ו/או את אי ההתאמה בפני המפקח מטעם המזמין וזה ימסור יצ

קביעתו. הקבלן מקבל על עצמו מראש כי קביעתו של המפקח תהיה קביעה סופית שעלייה 

 אין לערער.

מובהר בזאת, כי לצורך ביצוע והשלמת העבודות לשביעות רצון המזמין ייתכן כי הקבלן  

ים או פעולות משלימות שונות ו/או אף לספק חומרי גלם וציוד יידרש לבצע פעולות ביני

שונים, גם אם אלו לא צוינו במסמכי המכרז וכל עוד אלו יידרשו לקבלת המבנה 

 במתכונתו הסופית המתוכננת.

 היקף המפרט     200.0

קיו, המפרט הטכני לביצוע הינו  "המפרט הכללי לעבודות בנין" של הוועדה הבינמשרדית על כל פר

במהדורתם האחרונה וכן לפי הסעיפים המשלימים במפרט הטכני והמיוחד. כל האמור להלן בא 

כדי להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל אותם או חלק מהם, אלא 

אם צוין הדבר במפורש. אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה 

חדרי חוגים ט זה. במסגרת הפרויקט תבוצענה באתר, בין היתר, עבודות הקמת הנוסף במפר

מטר מתחום המבנה. הקמת  100, כגון מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכו', במרחק עד וטריבונות

, גמר ומערכות מים, ביוב, , איטום, בינוי, שלדהמבנה כוללת את כל העבודות הכנה, עפר, ביסוס

ורת, גילוי אש, מיזוג אוויר, סינון אוויר וכו' הנדרשות לקבלת מבנה מושלם. כל ניקוז, חשמל, תקש

 העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות , מפרט הטכני מיוחד, מפרט הכללי.

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה    300.0

 הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם, של

מתקנים שכנים, תנאי וטיב הקרקע במקום. כן הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך 

לגבי בצוע עבודתו. הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים, השרטוטים 

והתוכניות. וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. הקבלן מצהיר כי בהצעתו 

הכרת -את כל תנאי העבודה ופרטיה וכי לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באיהביא בחשבון 

התנאים באתר, לרבות תנאי השטח המיוחדים אשר קיומם אינו מתבטא בתכניות, או פרטים 

אחרים. לפני ביצוע העבודה, על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את התאמת התכניות למציאות 

תכניות אלו עשוי להשתנות בהתאם לצרכים ויבוצע באתר באתר. מיקום המתקנים או חלקיהם ב
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 לפי הוראות המפקח. 

 ציוד לביצוע    400.0

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא במקום, בכמות ובאיכות 

 הדרושים לפי החוזה, לשביעות רצון המפקח. 

 אספקת מים וחשמל     500.0

כל המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל הסידורים לצורך 

ל ידי הקבלן ועל חשבונו בסיוע של היזם בהתקשרות מול הישוב ומציאת אספקת החשמל ייעשו ע

 נק' חיבור מוסכמת. הקבלן ישלם עבור אגרת חיבור מד מים והחשמל. 

 אישור שלבי העבודה   600.0

כל שלב משלבי העבודה, העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של 

על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו המפקח לפני שיכוסה 

לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב 

 שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

 ביצוע בשלבים   700.0

יה להתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח, וכי המפקח רשאי על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשו

 לקבוע סדר עדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת 

 תקופת הביצוע. 

 מדידות  800.0

א.  כל המדידות, הסימונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו. 

ב.  המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או כל 

 זה.  עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט

 הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות.  המודד יאשר בחתימתו את דיוק

הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או ציר, אשר גובהן צוין בתוכניות ונקודות ביניים 

 שייקבעו ע"י המפקח. 

ג.  באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים, על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות והנחיות 

 ג תכניות מסודרות. המפקח ולהעלות הנתונים ע"

ד.  הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש בכל עת לפי דרישת המפקח. לאחר גמר 

 העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 

ה.  על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע העבודה. במידה ורומי השטח שונים 
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את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח. במידה  מהרומים המופיעים בתוכניות, עליו להביא

והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, התוכניות הקיימות תיראנה כנכונות והן 

 הקובעות. 

ו. מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו. 

 י היחידה השונים. כל עלויות המדידות כלולות במחיר

 .ז. הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו

ח. כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות עבודות כלולה במחיר היחידה  

 בחוזה. 

 תאום בין קבלנים    .0900

 תבצענה עבודות שונותעל הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובאתר העבודה ובגבולותיו ת

 על ידי קבלנים אחרים במסגרת חוזים נפרדים. 

 הקבלן יהיה אחראי לשיתוף פעולה עם קבלנים האחרים הנ"ל ויתאם איתם מראש 

 את עבודתו בשלבי הביצוע השונים, בהתאם להוראות המפקח, באופן שימנע עיכובים 

 ל לא ישמש עילה בהתקדמות העבודה ויבטיח עמידה בלוח הזמנים. האמור לעי

 להארכת משך הביצוע ו/או לתשלום פיצוים כלשהם . 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט ותכניות    000.1

 יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת 

  -בתכנית תמצא את ביטויה הנוסף במפרט, או ההיפך בכל מקרה של סתירה ו/או אי

 משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים ודרישות אשר במסמכים -דוהתאמה 

השונים, ייחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן : תכניות, מפרט טכני מיוחד, מפרט כללי לעבודות 

 בנין של הועדה הבינמשרדית על כל פרקיו, תקנים )המוקדם עדיף על המאוחר(. 

 התאמה ו/או דו -של סתירה ו/או אי בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן, בכל מקרה

 משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך 

 לפני בצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי טיב, אופן ביצוע, 

התקן, הבדיקות שיש לבצע וכדי. למען הסר ספק, אם משתמע באחד המסמכים דלעיל שבעבור 

 כלול בסעיפים ולא ישולם בנפרד. לא תשולם כל תמורה.  וע עבודה המחירביצ

 

 

 

 

   

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  100.1
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 הקבלן ינקוט, על חשבונו , בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל 

 תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מכל נזק העלול להיגרם על ידי מפולות אדמה 

 שיטפונות, רוח, שמש וכו', ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו לפי דרישת המפקח 

 הגנת האתר בפני גשמים או מפני כל ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים ל

 מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב 

 תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה. 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

 כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים 

 והן אם לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו 

 הגמורה של המפקח. 

 גמר העבודה סדור השטח ב  00.12

 עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל  

 פסולת אחרת שמהפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו .הקבלן ימסור את 

 האתר למפקח, כשהוא נקי ומסודר. 

 "לאחר ביצוע"תכניות     00.13

תכניות "לאחר   DWG DXFע"ג דיסק בפורמט , על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי נייר וכן 

(. תכניות אלו יוכנו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו למפקח לפני קבלת העבודה  As Madeביצוע" )

נים, מבעל ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראה את ה

כנון וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע של תכניות הת

המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכת, הצינורות וכו' הכל 

 לשביעות רצון המפקח.

 ידי מודד מוסמך. -תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על 

בון הקבלן ולא ישולם עבורן  בנפרד המדידה, הכנת התכניות וכו', יהיו על חש -כל העבודה בסעיף זה  

 . 

 דוגמאות מוצרים    400.1

דוגמאות  הקבלן יציג למפקח לאישור דוגמא מכל מוצר אותו בכוונתו לספק לאתר ולהרכיב בגן

 אלה יוצגו לאישור המפקח תוך חודש מיום חתימת החוזה.

 הקבלן לא ירכיב כל מוצר ללא אישור מראש של המפקח לדוגמא הנ"ל.

המפקח יהיה רשאי לדרוש פירוק של כל מוצר שהקבלן לא הציג בפניו דוגמא ממנו כנ"ל, וכן 

 ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הקבלן.
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 א' 3מסמך 

 איכות, תיעוד ובקרה

 . מדידות 1פרק 

 יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות : 

 )עדות(.  AS-MADEמדידות 

 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. 

 מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמתם לתוכניות ולפרטים. 

 שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. מדידות 

או כל המדידות תתועדנה על גבי תוכניות ופרטים שסופקו לקבלו ו/או באמצעות תרשימים )סקיצות( ו/

 בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת. 

 כל המסמכים האלה יאושרו בחתימת המודד המוסמך .  

להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת, בעת ולאחר ביצוע, 

 לפי המקרה : 

 מיקומי יסודות לפני ביצוע ואחרי ביצוע.-

 פינות המבנה.  -

 מתווים לסימון מבנים ומתקנים. -

גבי תכנית פריסת הקירות -מידות לעומק יסודות לקירות תמך, כולל פירוט תחתית יסוד. האמור יפורט על-

 כולל פירוט אישורי מהנדס הביסוס. 

 עובי קירות תמך בהתאמה לתכנון.  -

 מיקום ורומים של יציאות מהמבנה.-

 רישום מדידות   1.1

 ל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע העבודות. הקבלן ינה 

 דוגמת טופס רישום מדידות ראה נספח אי. 

 תיעוד ובדיקות   1.2

וספקי הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 

 . מוצרים בעלי תו תקןעוד יכלול גם התי. לעבודות המבוצעות בפרוייקטם מוצרי

 ידי המודד המוסמך כי המדידה למערכות בוצעה בטרם כוסו . 
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 בדיקות מעבדה ותיעוד  1.3

כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות השונות בטונים וכדומה, הכל כמפורט וכנדרש במפרט  

 המיוחד  ובמפרטים הכלליים. 

ידי המתכנן -תחילת הביצוע על ותאושר בטרם לדרישות המועצה הבדיקות תילקחנה בהתאם 

 . הנחיות הכלולות במפרט הבין משרדיהרלוונטי והפיקוח בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מה

 קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תיאום בין המכון 

 הבודק, המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן. 

 על כל טופס בדיקה של המכון הבודק יופיע המיקום המדויק של הבדיקה.  

מובהר בזאת כי כל האמור לעיל מתייחס הן במקרים בהם הקבלן הוא מזמין הבדיקות במעבדה  

 והן במקרים שחברת ערים היא המזמינה.

 יקוח.עותק של כל הבדיקות יועבר למשרד הפ

 

 להלן רשימת שלבי הביצוע:

 

 תוכנית חיזוק יסודות קיימים לפי תוכנית קונסטרוקטור,                                   – יסודות .1.1

 קה כולל העברת מדידה לאחר ביצוע.חפירה/קידוח והשלמת היצי-יסודות חדשים

כולל השלמת יציקת קורות יסוד, יציקת ריצפה, ביצוע השרוולים לתקשורת  - גמר רצפה ראשונה .1.2

וחשמל, כל צנרת האינסטלציה הסניטרית שמתחת לרצפה, איטום קורות יסוד  קיצוץ כל ברזלי 

 הקשירה וכיסוי ברזלים גלויים. 

ע עד תחתית הקורה העליונה, עבודה זו תבוצ -גמר בנית קירות חוץ  קומת קרקע  וממ"מ   .1.3

 בשלמותה לרבות יציקת עמודים וקירות וממ"מ.

 מ' מעל לגובה האיטום. 1.05גמר תקרה הגג כולל מעקות גג עד לגובה של  –גמר תקרות הבטון .1.4

כולל אינטרסולים, יאושר לאחר בדיקת נכונות המידות מקביליות  - גמר מחיצות פנים ובידוד .1.5

פרגולות, משטחי בטון, השלב יאושר לאחר  ואנכיות מחיצות. כולל גמר שלד הבניין לרבות אדניות,

שהקבלן בדק והמפקח אישר נכונות כל המידות מקביליות ואנכיות, ביצוע כל התיקונים הנדרשים, 

 קיצוץ ברזלי קשירה, כסוי ברזל גלוי חציבת בליטות בטונים ותיקוני בטון.

 כולל שכבות איטום, מדה , הסדרת ניקוזים וכד'. – איטום גגות .1.6

יכלול ביצוע כל צנרת האינסטלציה לרבות בדיקת לחץ והחשמל בקירות ובתקרות.  -יחהכנות לט .1.7

ביטון וסתימת החריצים, מריחת איטום, סתימת כל המישקים שבין הבלוקים כולל באזור 

השיפולים, ביצוע רצועות היוטה, והרכבת אדני חלון, הכנה להרכבת סורגים, ביטון צנרת וסתימת 

 חריצים.

יצוע התזת טיח אוטם במקלחות ובחדרים רטובים, הרכבת כל המלבנים הסמויים ב -טיח פנים  .1.8

 והקבועים בכל הפתחים ומריחת שכבת טיח בתוך שטח הבניין. 

סתימת כל החורים בבלוקים וסיתות כל הבליטות כולל  חוטים וברזלים והתקנת אדני   - טיח חוץ .1.9

 חלונות  וביצוע ציפויים חיצוניים.
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למת חלקו החיצוני של המבנה לרבות מריחת שליכט אקרילי על כל שטח הש -שליכט אקרילי .1.10

הקירות החיצוניים והתקנת כל האלמנטים שנמצאים על קירות החוץ של המבנה לרבות קופינג 

 בגגות.

כולל מדרגות ושיפולים, חדרי השירותים, התקנת אדני דלתות ובדיקת מערכת  - גמר ריצוף .1.11

 הדלוחין. נקיון הבית מפסולת.

 לרבות דלתות וחלונות. -אלומיניום .1.12

   כולל גם: גמר כל העבודות החשמל כולל אביזרים. חיפוי  -גמר הרכבת כלים סניטרים וחיפוי .1.13

 ו.קירות ורצפות חדרי אמבטיות ושירותים, טרצעעע

 כולל דלתות וארונות מטבח ושירותים.  - נגרות ודלתות    .  1

 דלתותהרכבתצבע מיוחד זרחני לסימון בממ"מ עפ"י דרישות המועצה והתקן, סיוד,  - צבע.   2

וחלונות פנימיים, השלמת צביעת כל חלקי העץ הגלויים,  גמר הרכבת המערכות 

הסולריות. לאחר ביצוע שכבת סיד ראשונה, יישור כל הפגמים בטיח ותיקון סדקים, 

סגירת כל קופסאות החשמל )שאינן נק' תאורה, מפסקים או שקעים(, ניקוי שטח 

הבנין ועירום אדמת גן למילוי מטר מקירות  1.0המגרש ופיזור אדמת גן בחצר עד 

ביתרה.  הנ"ל כדי לאפשר ביצוע טיח חוץ עד מתחת לגובהי הפיתוח הסופיים. כמו כן 

 אספקת שוקתות למרזבים, בדיקת לחץ מים וצנרת הביוב.

 , תקשורת וכד'ל: מים, ביוב, חשמלמערכות ראשיות מבנהחיבור ה – חיבורי תשתית במגרש  ..141

הכנת  -לאחר גמר תהליך הבנייה  מבנהעריכת פרוטוקול   למסירת ה - ירה ראשוניתגמר בנין מס   ..151

לתהליך מסירה יכלול בין השאר בדיקת תקינות פתיחה גרירה ונעילה של כל החלונות  מבנהה

, רצפות, שיפולים, חיפויים, כלים סניטריים, מסילות של מבנה, ניקוי יסודי של כל הבמבנהוהדלתות 

החלונות והדלתות, תריסים )פנים וחוץ(, אזור המעטפת והחצר, ועריכת פרוטוקול מסירה. ובמעמד 

כולל ביקורת ח.ח.י בזק וטל"כ לרבות קבלת אישור  מבנהזה ימסור הקבלן את תעודות הבדיקה של ה

 איכלוס מהרשות המוסמכת.

וכד'.  עם מסירת המפתח ימסור  לקראת מעמד זה יורכבו כל הברזים, ארמטורות -מסירה סופית .  161.

הקבלן את כל המפתחות לתריסים ולדלתות וכן תעודות האחריות לכל המוצרים שסופקו על ידו, 

להם יש תעודות אחריות של הספקים, הבניין  יימסר כאשר הבית נקי לחלוטין, לאחר שטיפת 

 המרצפות וניקוי פנלים.
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 טתוספת חדרי ספח לאולם ספור –עמנואל 

 אופיין לבינוי

 מפרט טכני

 

 

 עבודות בניה:  20פרק 

 בידוד בעזרת טיח טרמי.ס"מ.  20בטון מזויין בעובי מ קירות  חוץ: .1

בחיבור קיר בלוק עם קיר בטון או עמוד יבוצעו  .איטונג 20בלוק  /ס"מ 10בלוק שחור  מחיצות פנים: .2

 "שטרבות". 

 כמו קירות חוץ  אך עם איטום פנימי  נגד חדירת מים. מעקות גג: .3

 .09עשוי מבטון, ויטויח בשליכט אקרילי לפי כל ההוראות שמופיעות בפרק  קופינג הגג .4

ס"מ עבור  25ס"מ לפחות בגובה של  7בעת בניית מעקה הגג תבוצע שן של  שן מעל גובה האיטום: .5

 האיטום.

 

 עבודות בידוד ואיטום :   30פרק 

 במפרט הכללי.  05המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 -איטום רצפות .1

לצורך איטום מרצפי הבטון ומניעת חילחול מי הצמנט תבוצע פריסת יריעות פוליאטילן בעובי 

ס"מ לפחות. היריעות יכסו את כל השטח, כולל תחתית  10ע, כולל חפיפה של מ"מ ע"ג המצ 0.2

 קורות יסוד תחת הריצפה.

הקבלן יבצע "רולקות" מטיט פולמרי, בהיקף הבנייה בחדר הרחצה והמרפסות )כולל חגורה  .2

בשלוש  107מתחת לדלת(. ע"ג הרצפה והרולקות במפגש עם הקיר יבצע הקבלן מריחת סיקה 

 שכבות.

 ס"מ כולל זיון מתאים סביב כל החדר הרטוב )למעט הפתחים(. 20/10לצקת חגורה יש  .3

ס"מ כולל זיון מתאים מתחת לספי הדלתות בחדרי השירותים  10/6יש לצקת חגורה  .4

 ס"מ מהריצוף לקבלת החלקה. 3והמקלחות עד לגובה 

יק ו/או האיטום יעשה לאחר ביצוע כל עבודות האינסטלציה ולאחר כיסוי כל צנרת הפלסט .5

 3:1ס"מ לפחות. התערובת לעטיפת הבטון:חול:צמנט  3המתכת בעטיפת בטון מוחלקת של 

 בתוספת חומרים המשפרים דבקות כדוגמת בי גי' בונד, וכן לאחר יציקת סף הדלת.

 ס"מ מפני רצפת הבטון. 15יש לבצע רולקה מסביב לקירות החדר עד גובה  .6

 3.0בכמות של  75/25את רצפת חדר האמבטיה יש לאטום בזפת חם על פריימר מתאים. הזפת  .7

 בשתי שכבות. 107ק"ג למ"ר או ש"ע כגון סיקה 

עטרן, ניתן לאטום את כל חדר -ליד אביזרי הפלסטיק יש לאטום בחומרים ע"ב פוליאוריטן .8

 עטרן.-האמבטיה בחומר כדוגמת פוליאוריטן

החדשים תבוצע שכבת איטום ע"י זפת בהתזה. בחלק האנכי החיצוני  על קורות היסוד/מסדים .9

והפנימי. לאחר השלמת יציקת הרצפה יושלם האטום גם על צידי הרצפה, ועל הרצפה רצועה 

 ס"מ, ועד לגובה תחתית קורות יסוד. 60ברוחב 
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ס"מ. ההדבקה  30מעל שכבת האיטום תודבק רצועה של נייר טול תלת שכבתי ברוחב של  .10

 ה באמצעות זפת חם.תעש

 0.2לצורך איטום מרצפי בטון ומניעת חלחול מי צמנט תבוצע פריסת יריעות פוליאטילן  בעובי  .11

ס"מ לפחות. היריעות מכסות את כל השטח  10קר(, כולל חפיות של -מ"מ ע"ג המצע )ארגזי קל

 כולל תחתית קורות יסוד מתחת למרצפי בטון.

 

 :איטום גג שטוח וחדרים רטובים .12

בתוספת  3:1וי כללי של הגג וסתימת חללים ושקעים באמצעות תערובת חול מלט ניק .1

 ערב לשיפור הדבקה ואיטום.

ס"מ  5ס"מ בעובי מינ'  100/50בפלטות של  F-30הקבלן יניח על הגג קלקר בדחיסות  .2

 ס"מ במרפסות. 3-בגגות ו

ס"מ עם  4בעובי מינ'  20-מדה בשיפוע כמתואר בתוכניות ובפרטים, המדה מבטון ב .3

מגולוונת, בחצי הגובה את היציקה יש לסיים עם פני בטון  5.5@20רשת זיון 

 מוחלקים לקבלת שכבות איטום.

 לכיוון המרזבים. 1.5%היציקה תהיה בשיפוע של  .4

 הקבלן יבצע רולקות מטיט פולמרי בהיקף הגג.  .5

 ק"ג/מ"ר לרבות פריימר תואם. 1.25מריחת שכבה של ביטומן אספלטי בשיעור של  .6

מ"מ עם  4.5יישום של יריעות ביטומניות משוכללות בשתי שכבות בעובי מינ' של  .7

אגרגט סומסום מוטבע בגגות ובמרפסות יריעה חלקה. אופן ההדבק ויישום יריעות 

בהתאם להוראות היצרן בעבור כל יריעה שתאושר ע"י הפיקוח. צביעה בלבן -האיטום

 ק"ג למ"ר(. 1של נירלט עפ"י הוראות יצרן )בצבע טופגג 

 ביצוע מעגילות כפולות מיריעות הנ"ל בהתאם להוראות היצרן. .8

יכלול כובע תואם של היצרן שיונח מתחת ליריעות  -ביצוע פרטי איטום ליד ראש מרזב .9

 בהתאם להוראות היצרן.

רת מים מסביב לכל הגג בקצה היריעה יחוברו סרגלי אלומיניום עם שן למניעת חדי .10

בחיבור היריעה ע"י אקדח אויר בלחץ, ולאחר מכן מריחה של סיליקון/מסטיק 

 אקרילי עמיד בשמש לסתימת חורים והסתרת החיבור.

בגגות יבוצעו הגבהות לצורך הנחת דודי שמש ומנועי מזגנים. להגבהות אלה יש   .11

להתייחס כמעקה גג לאמור, מסביבם יבצע הקבלן רולקות ואיטום כראוי כולל 

 ההגבה עצמה.

למען הסר ספק איטום הגג והחדרים הרטובים יימסר לאחר בדיקת הצפה, בה יוצף  .12

 שעות.  48הגג לפחות 

 ונחו שוקת בטון להרחקת מי הגשם מהיסודות. ביציאת הצמ"גים י .13

איטום בהרבצה צמנטית מוכנה על פני קיר חוץ לפני ציפוי  איטום ובידוד קירות חוץ: .14

בטיח שליכט או אבן עפ"י הפרטים. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע ובלבד שלא יבוצעו 

 פגיעות, חורים, עיגונים, דרך שכבה זו לפני ציפוי הטיח שליכט.

ס"מ מעליו שכבת טיח עם רשת, שכבת גמר  5חיצוני: טיח טרמי  בעובי  ממ"ד: בידוד .15

 שליכט צבעוני.  פנימי: טיח באגר תקני לממ"דים עם רשת אינטרגלס בתוכו.

 

 .איטום ספי חלונות

mailto:20@5.5
mailto:20@5.5
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 פלסטיק )אינטרגלס( ומעליה תבוצע מתחת לסף החלון תונח רשת .16

כדוגמת "מיסטר פיקס" או ש"ע, לאחר  שכבת הרבצה צמנטית

מריחות של חומר צמנטי  3מכן תבוצע שכבת איטום באמצעות 

ק"ג/מ"ר כל  1" או ש"ע בכמות של 107מסוג "סיקה טופ סיל 

 ק"ג/מ"ר( על פני כל סף החלון ובהיקפו. 3מריחה )סה"כ 

בכל פתחי החלונות והדלתות יותקנו משקופים עיוורים לפני  .17

שקופים העיוורים של החלונות תהיה שן של מינ' שכבת הטיח. במ

 ס"מ שתקבל את סף השיש. 5

ס"מ מכל הצד של החלון  5 -ספי השיש של החלונות יבלטו כ .18

 )במקומות בהם אין מניעה לכך(. 

 ס"מ מקיר המבנה ויהיו בשיפוע כלפי חוץ. 5-ספי החלון יבלטו כ .19

 בחלק התחתון של ספי החלון יהיה אף מים. .20

 

 סגרות ונגרות : מ   40פרק 

 במפרט הכללי 06המהווה השלמה לנאמר בפרק 

: הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי המלאכה בהם מיוצרים חלקי הנגרות והמסגרות.  כללי  .1

הנגרות כוללת את כל הפרזול לרבות: מעצורים, פסים, מסילות, זיגוג, צבע או ציפוי, מנעול וצירים, 

 הכל ממפעלים בעלי תקן ישראלי. 

ות התקנים. אם ברצון הקבלן יתאימו בכל התכניות, למפרטים ולדריש פרטי הנגרות והמסגרות

לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תכניות של השינוי המוצע ולקבל את אישור 

 המתכנן.

 

המפעל שיספק  -תסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן  נגרות מתועשת .2

הדרוש, כולל תעודה  את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר שיסופק לרבות פרזול, צירים וכל

 .253,252,251המעידה על עמידתו בדרישות מפמ"כ 

 

יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן להודיע  מידות הפתחים .3

 למפקח על כל סטייה בין מידת הפתחים בבניין למידות בתכניות.

 האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

 

וצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח. המפקח מ .4

 רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

 

מכל מוצר גמור קומפלט על כל חלקיו  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  .5

 לאישור המפקח ו/או המתכנן.
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כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים בחם וצבועים בצביעה אלקטרוסטטית עפ"י מפרטי  .6

 במפרט המיוחד. 11הצבע כולל משקופים, כמפורט בפרק 

 

פגיעה  מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל .7

בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. 

 .ו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונומוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנ

 

יבש ונקי מתאים לכל דרישות  מעץ אורןבהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות  .8

. סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי 35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 

 עץ בריא מאותו סוג.

לפחות  3לפחות בצידם הגלוי ומסוג  1מסוג  37לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  .9

 בצידם הסמוי.

 

ם"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים. )המכונה גם "פנל" או "לוח נגרי לוח לבוד .10

בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא יקטן 

 מ"מ. 4 -מ

 

מ"מ, הריתוכים  2בעובי מזערי של  FE 360על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  פלדה מוצרי .11

יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראהו והוא יושחז 

 עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

 

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות, אחת מכל  הפרזולכל  .12

 סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 

 כלול במחיר היחידה. דהצביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פל .13

 

מגולוונים, מעוגנים ברצפת הבטון  S.H.Rבצידי דלתות במחיצות גבס יבוצעו פרופילי . .14

. הפרופילים הנ"ל כלולים במחירי S.H.R.-ובתקרה. משקופי הדלתות יעוגנו בפרופילי ה

 הדלתות ואינם נמדדים בנפרד.

 

 רב מפתח .15

קי מותאם  -( של קוד Master Keyפתח )מנעולי הדלתות, כולל כל הסוגים, יותאמו לרב מ

לכל הדלתות. כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח. מחיר הרב מפתח כלול 

 במחיר הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
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 חתימת המציע: ______________

 תכולת מחירים .16

את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו  מחירי היחידה כוללים

יצוע לאישור, דוגמאות, אספקה, הובלה, שמירה, גלוון, צביעה ובכלל זה: הכנת תוכניות לב

 R.H.Sבצבע אלקטרוסטטי בתנור והרכבה באתר כולל התאמה למלבנים באתר, עמודי 

לעיגון המשקופים, אביזרי קביעה, זיגוג כנדרש, פרזול כנדרש, ידיות, מעצורים 

הכל בהתאם  -ופסי הגנה הידראוליים וצילינדרים, מנעול רב מפתח )מסטר קיי(; ציפויים 

 למתואר ברשימות למיניהם, בכתב הכמויות, במפרטים ובתוכניות.

 

בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה  10%שינוי במידות היחידות בגבולות של  .17

 ו/או לתביעה כלשהי מצד הקבלן.

 

 משטחי עבודה ימדדו בנפרד מארונות. .18

סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות, מודגש בזאת שבכל מקרה של  .19

 האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים.

 

.פרטי תיכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים, לפי רשימות  דלתות יענו על כל הנחיות -דלתות .20

ים ופרטים של האדריכל, גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות, גימור פנ

 .ופגיעות מכניות קל לניקוי –עמיד בפני שחיקה 

 

מעלות, ואם הדלת נצמדת לקיר  180תיפתחנה כלפי חוץ ובזוית של  למבנהדלתות הכניסה  .21

 מעלות לפחות. 90בזוית של  –פינתי 

 

( מכללי דלתות אש ומכללי 1חלק  1212בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י ) .22

 דלתות עשן.
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 חתימת המציע: ______________

 בדפנות )קוטלייסטים(. 4-פורמייקה )שני צדדים( + סרגלים מעץ גושני ב -תותגימור דל .23

 

יש להתקין בכל הדלתות בכל מוסדות החינוך את כל אמצעי הגנה על הדלתות -אמצעי הגנה .24

 המפורטים בזאת:

רכיבים גמישים או טלסקופיים המונעים הכנסת אצבעות בין כנף הדלת למלבן, שיותקנו  -

 צירים, משני העברים.לכל הגובה בצד ה

גלגל האטה או בלם סגירה או מחזיר הידראולי מתאים לעבודה מאומצת, לצורך מניעת -

 סגירה מהירה של אגף הדלת.

תפס )מעצור דלת( עליון מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה למניעת -

 טריקת הדלת.

 

דלתות סורג. כל הדלתות דלתות חוץ מאלומיניום מתוכננות לשמש כ -דלתות חוץ .25

מ"מ. שלושה צירי  6החיצוניות מזוגגות בזגוגית מחסומת זכוכית בטיחות שכבות שקוף 

פרפר עם מסב כדורי מנירוסטה הברגת  הצירים ע"י בורג פטנט. בכל הדלתות יש להתקין 

מחזירים הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת. דלת דו כנפית תצויד במתאם לסגירת 

)כמפורט במפרט אמצעי  –לת כהלכה זו על גבי זו הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה כנפי הד

הגנה(. יש לקבל אישור המזמין לחומרים, לצורת הדלת ולפרטים, דלתות חוץ בנין ציבורי 

 120-100המשמשות למילוט אוכלוסיית הבניין יצוידו במנעולי אופקיים מותקנים בגובה 

 ס"מ מהרצפה.

 

ס"מ כל אחת,  001-כניסה ויציאה ברוחב שלא יפחת מ -שתי  דלתות ראשיות -דלתות כניסה .26

 . פלדהכנף ומשקוף 

 

 כל דלתות החוץ יצוידו במחזירי דלת הידראולים מתאימים לעבודה מאומצת -

מנעולי בהלה: דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים יצוידו במנעולי בהלה  -

 תאימים לעבודה מאומצת.ס"מ מהרצפה ומ 100מותקנים אופקית בגובה 

 יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות- -

 שלוט על הדלתות על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות- -

 דלתות פח כגון פלדלת, שהרבני או ש"ע יבוצעו ללא תוספת מחיר.- -

 

 כל הדלתות הפנימיות תבוצענה לפי התיאור להלן: -דלתות פנים .27

 יצוק עם חיזוקים בבניה.בטון  –בנית הפתח -

 מ"מ ממולא בטון )יבוצע משקוף מגולוון( 1.5משקוף פח פלדה בעובי -

 מ"מ. 45עץ לבן לכל הגובה בעובי של  100%כנף דלת אטומה מעץ מלא, מילוי -

 מ"מ לפחות. עם ציפוי פורמייקה משני הצדדים( וקנט עץ בוק מסביב 5דיקט הכנף -

בצורה שתימנע את ערעור הבניה תאפשר סגירתה בלא הכנף  תהיה מורכבת אל המזוזה -

 טריקות וחבטות. בלימתה במצב פתוח והפעלה שקטה.
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 חתימת המציע: ______________

מנעול צילינדרי, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח מותקן באופן שלא יהווה -

מכשול שלושה צירי פרפר עם דסקיות מנחושת, מורכבים בשתי כנפיים המסתובבות על פין 

 י בורג פטנט.הברגת הצירים ע"

 צדדים. 4פורמיקה משני הצדדים  + קנט מעץ גושי מסביב ל -

 אין להתקין דלתות מזוגגות-

 שלוט על הדלתות על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות-

 דלתות פח כגון פלדלת, שהרבני או ש"ע יבוצעו ללא תוספת מחיר.-

 

 -דלתות שירותים .28

יש להתאים  את מידות הבניה  –ס"מ לפחות  70/200ב"כ  מידות פתח נטו לדלת תא -

 בהתאם.

יש להתאים את מידות הבניה  –ס"מ לפחות  80/200מידות פתח נטו לדלת תא ב"כ לנכים -

 בהתאם

 משקוף פלדה.-

 דלת תאי האסלה תצויד בסגר מגנטי בלבד. פתיחה כלפי חוץ.-

 אפשרית פתיחת הדלת כלפי פנים.בתאי שירותים אליהם ניתן לחדור מבחוץ, -

 HPL -מ צעמחיצות בתאי השירותים במעון וברב תכליתי יבו -

 

 לפי תוכנית נגרות-ארונות מטבח .29

 

מותקן ומותאם לגובה השיש. עשוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנים, כולל -  .30

גרות תחתונים עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. כולל צוקל. ארונות ומ

 נגישים לילדים, יהיו בעלי מנעול.

 

 עובימשטח שיש  אבן קיסר ממין משובח מלוטש מכל הצדדים הגלויים, ב -משטחי עבודה .31

 ס"מ. כולל הגבהה בשוליים )קנט( 250

 

 הערות:

 עבור כל פריט ישולם בנפרד לפי הצורך. -

 יהיו אחידים לפרטי אלומיניום, נגרות ומסגרות. מפתחות מסטר בכל הפרוייקט -

כל המתייחס לנושא הפרזול ואביזרי הדלתות, מודגש שהקבלן יוכל להציע מוצרים ש"ע  -

 שאישורם מותנה באישור האדריכל /מנהל הפרויקט.
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 חתימת המציע: ______________

 תברואה - 50פרק  

 תנאים כלליים מיוחדים

 

 כללי .1

 

המפרטים הכללים  של הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה מהווים חלק   1.1
בלתי נפרד מהצעה זו. מפרט טכני מיוחד זה הוא מפרט השלמה למפרטים הכלליים 

 של הועדה הבין משרדית.  58, 57, 41, 34, 16, 08, 07, 05, 02, 01, 00הסטנדרטיים 

יש לראות את כל המפרטים כהשלמה לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל   1.2
 העבודות המתוארות בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצאנה את ביטויין הנוסף  במפרטים.

 

 הכרת הפרוייקט .2

 תאור העבודה 2.2

 

 כללי א.

של אינסטלציה קשורה לעבודות  במסגרת הקמת הפרויקט תבוצענה העבודות הבאות
  עבור שלד בנין:

 בתוך מבנה.  גישוש צנרת מים ביוב קיימים .1
 בדיקת מערכת ביוב  )חיבור משירותים( חוץ למבנה )שוחה קיימת קורב למבנה(. .2
 חיבור מערכות מים לשתייה , כיבוי אש ביוב חדשו למערכות קיימות. .3
 לשוחה קיימת( מערכת נקזים מתחת לרצפת קרקע )חיבור חדש  .4

 ניקוז מזגנים בהתאם לתכנון חדש וחיבורים למערכת חדשה. .5

 מערכת מים לשתייה .  6

 .     מערכת מים לכיבוי אש7

 .     ביצוע מערכת מתזים.8

 .   חיבור למערכת הפעלה קיימת +גישוש תוואי צנרת.9

 פתיחת ריצפת בטון , קידוחים בקיר קיים .)לפי צורך(     10

 ילת עבודות ביצוע יש לגשש כול מערכות מים לשתייה, כיבוי אש וביוב.לפני תח

 להודיע למנהל פרויקט אם יש בעיות או אי התאמה בין מערכת קיימת ותכנון.

 אין להתחיל שינויים בעבודות לפני קבלת אישור מנהל פרויקט .

 ת מז"ח.ביצוע אפיון רשת רק אחרי שטיפת מסנן, פתיחת כל מגופי מים, בדיקת תקינו

 

 סקירה כללית של העבודות 

כוונת הצעה / חוזה זה והתכניות הנלוות אליו הינה  להגדיר מערכת  .1   

צנרת, ציוד  ושרברבות שלמה אשר ימסרו  למזמין, לאחר הרצה 

 לאורך תקופה שתקבע, כשהיא מושלמת ומוכנה לפעולה תקינה.

מפרט זה, על אף היותו כללי ומקיף מהווה תוספת לפרקים  .2   

 -הרלוונטיים  שבמפרט הכללי למתקני תברואה בהוצאת הועדה הבין 
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 חתימת המציע: ______________

 משרדית המיוחדת )המהדורה האחרונה המתוקנת(.

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, ראה את  .3   

בולות השטח, ואת אתר העבודה בדק באופן יסודי את צורתו, את ג

השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים, ואת מיקום 

המערכות התת קרקעיות. העבודות במסגרת מכרז / חוזה זה ומחירי 

הצעת הקבלן בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות הכלליות 

והוצאות מקריות כלשהן שתידרשנה בגלל תנאי מקום העבודה 

 הגבלותיו וסביבתו.

העבודה תבוצע לפי מיטב כללי המקצוע, ע"י כח אדם מקצועי מיומן,  .4   

תוך שימוש בפריטים חדשים, באיכות מעולה ובכפיפות לתנאים 

 הרלוונטיים כפי שיפורטו בגוף המפרט לגבי וכל פריט.

 הכרת המתקן 2.3 

ן, הבין הקבלן מצהיר כי קיבל את כל התכניות והמידע הדרושים לו לביצוע המתקן הנדו  

אורים ויש ביכולתו לבצע על פיהם מתקן מושלם ופועל יאת כל התכניות, המפרטים והת

 כהלכה לשביעות רצון המזמין.

 מידות .3

על הקבלן לעבוד עפ"י המידות שבתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה ולאמתם בשטח בטרם יחל  

  בעבודתו.

 אין לבצע קידוחים בתקרה או קיר ללא אישור קונסטרוקטור.

על הקבלן להודיע למהנדס על כל סתירה שתימצא בין המידות שבתכניות לבין אלה שבמציאות,  

 ולקבל ממנו הנחיות והוראות בכתב.

הקבלן אחראי  לבדוק ולאמת את דיוק המידות. כל עבודה שתבוצע שלא במקומה     כתוצאה מאי  

 דיוק ומאי התאמה, תיהרס ותבוצע מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל חשבונו.

 כניותות   .4

ה"תכניות" משמעותן כל התכניות המצורפות להזמנה לקבלת הצעות/חוזה זה בהתאם    4.1 

לרשימת התכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן מעת לעת לאחר חתימת החוזה 

גל שינויים ובלבד שתוחתמנה ע"י המהנדס בחותמת לצורך הסבר והשלמה ו/או לר

 "מאושר לביצוע".

תכנית עדכונים ושינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא והקבלן    4.2 

בלבד אחראי לבצע עבודות אך ורק על פי תכניות מעודכנות ואחרונות שאושרו לביצוע 

 ע"י נציג המזמין.     

ן שוטף כי מנהלי העבודה ועובדיהם יחזיקו בידם אך ורק את המהדורה הקבלן ידאג באופ   

 האחרונה והמעודכנת של התכניות.

קבלן ימסור לאישור המזמין שלושה שבועות לפחות לפני מועד הביצוע החזוי  תכניות של   4.3  

יסודות למשאבות ולציוד אחר, תכניות מלאכה וייצור ללוחות חשמל, תכניות לקונסולים 

מצעי חיזוק, תכניות עבודה של מיכלים אותן הוא חייב לקבל מספקי הציוד, וכמו כן וא

 1:50ויות מפורטות לכל חדרי המכונות בק"מ וק -( דו Shop Drawingsתכניות מלאכה )
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 ידרש  ע"י המהנדס ו/או המזמין.יוכל קנ"מ אחר ש 1:5, 1:10, 

ם שנעשו על ידו במהלך העבודה,  הקבלן ירשום וישמור את כל השינויים והתיקוני  4.4 

ובסיומה יעביר למזמין דיסקטים עם כל השינויים התיקונים ועידכונים כפי שבוצעו 

    . AUTOCAD 2004 -,ב(AS MADEלמעשה, תכניות "עדות" )

עם הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין שלושה סטים של תכניות עפ"י הדיסקים   

ומאושרים על ידו. עבור הדיסקים ועבור הכנת תכניות העדות לא הנ"ל כשהם חתומים 

 תשולם לקבלן תוספת כל שהיא, ותמורתן כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

יכללו איזומטריות מדויקות כאשר כל תכנית איזומטריה ממוספרת AS MADEתכניות   4.5 

 השייכת לאותו שטח.  AS MADEכמספר תכנית 

בנוסף לתכניות העדות ימסור הקבלן למזמין בסוף העבודה ולפני הגשת החשבון הסופי   4.6 

שלוש ההעתקים של קטלוגים, נתונים טכניים, הוראות אחזקה וטיפול לגבי כל פריט 

מפרטי הציוד המסופק. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לחומר זה. כל הקשור בהכנת 

ירי היחידה ולא תשולם לקבלן תוספת כל החומר הנ"ל ובמסירתו למזמין כלולה במח

 שהיא בגין הכנתו.

 הספקת חומרים וציוד .5

על הקבלן להמציא למזמין וליועץ רשימות מפורטות של חומרים ומדגמים מכל החומרים   5.1 

והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל את אישורם בכתב. הדגמים 

ין עד לסיום העבודה. לא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור שארו במשרד המזמיהמאושרים י

 עלויות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים שלא אושרו.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,   5.2 

טעונים אישור היועץ והמזמין לפני הזמנתם, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של 

לפני מתן האישור, רשאי המזמין לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד  הקבלן.

 אורים טכניים.יתכניות, הסברים ות

היועץ והמזמין יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל אותם יצרנים או ספקים אשר יש   

סיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זהה או דומה יביכולתם להוכיח כי הינם בעלי ידע ונ

ה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על ידם נמצא לז

 בפעולה בפרויקט אחר במשך חמש שנים לפחות לשביעות רצון המשתמשים בו. 

תן המזמין עדיפות ליצרנים בעלי מוניטין בביצוע שרות ילגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, י  

תינתן עדיפות ליצרנים או  -ואביזרים מתוצרת חוץ  אמין, יעיל ומהיר. להזמנת ציוד 

לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים או נציגים המחזיקים במחסנם במלאי חלקי 

 חילוף מספיק לציוד הדורש שרות ולכאלה המקיימים בארץ שרות יעיל מהיר ואמין.

וד שאליה  נתן ע"י היועץ והמזמין על גבי העתק הזמנת הצייהאישור להזמנת ציוד י  

 יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות והשרות.

סטים  3התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחיבות היצרן או הספק למסור למזמין  

של הוראות הרכבה, אחזקה ואחזקה מונעת, וכל התכניות והפרוספקטים של הציוד 

כי הציוד ימסור הקבלן למזמין לפני הרכבת הציוד במקום, ואביזרי העזר. את כל מסמ

 והדבר יירשם ביומן.
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 חתימת המציע: ______________

אין באישור המזמין/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב  הציוד   

ולפעולתו התקינה והמושלמת. במידה וימצא במהלך תקופת האחריות כי הציוד פגום 

 ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, ועל חשבונו.ואינו עומד בדרישות הוא יוחלף מידית 

הקבלן רשאי להגיש לאישור פריטים ו/או חומרים חליפיים לאלו המופיעים בתכניות  5.3 

 וברשימות ואשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט.

 ה של חומרים אלו יהיה נתון בלעדית לשיקול דעתו של נציג המזמין.יאישור או דחי  

 שווה ערך מבחינת האיכות אינו בהכרח שווה ערך מבחינת המחיר.  

ינוהל משא ומתן לגבי עלות כל פריט חלופי והמחיר יקבע בהסכמת הצדדים. אי הסכמה   

 למחיר הפריט החדש תגרום לאי החלפתו בזה הנדרש במפרט ובחוזה.

 ביצוע העבודות .6

העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות אשר תסופקנה לקבלן מעת לעת   6.1 

והנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי התכניות אשר תסופקנה לצורך הסבר 

והשלמה. העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה ומושלמת גם אם לא  מצא כל פרט את 

     ביטויו בתכניות או במפרט.                        

עבודות אשר קיימות לגביהן דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כלשהי ,    

תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'. העבודה תבוצע בהתאם להוראות  

 למתקני תברואה )הל"ת תשי"ט( בהוצאתם האחרונה. 

ו/או  רבת מיםת רזעל הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לוודא לפני כל יציקה של בריכ  6.2 

חדרי מכונות )רצפות, קירות, תקרות וכו'( את הדרישות להרכבת צנרת,  אביזרים או 

הכנת/הכנסת פתחים )שרוולים( בתוך היציקה הנידונה, להרכיב ולבצע את  רכבת  הצנרת 

 והאביזרים, הרכבת השרוולים והפתחים, הכל כמופיע בתכניות האינסטלציה. 

נורות או ביצוע פתחים )שרוולים( יכח לדאוג להכנסת צוהיה ויתברר כי הקבלן ש  

מתאימים, ישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעברת צנרת בקירות הבטון היצוקים 

או במעקפים שונים כפי שיהיה צורך לתכנן, ואף בכל החציבות בבטון במידה ותידרשנה, 

 ובביטון האביזרים, בתיקון הבטונים ובסילוק הפסולת מהאתר.

ודגש במיוחד כי על הקבלן להכניס על חשבונו שרוולים בכל המקומות בהם עוברת מ  

צנרת, כך שהצינור העובר יהיה חופשי ומבודד מהקורות והתקרות. יש לקבל אישור בכתב 

מהמזמין לכל חציבת פתח חדש שלא היה מסומן בתכניות הקונסטרוקציה ו/או 

 האינסטלציה.

ק שייגרם לבנין עקב חציבה ללא אישור ותיאום עם הקבלן ישא באחריות עבור כל נז  

 .המזמין

הקבלן יחפור מעבר בכבישים ציבוריים אך ורק בהתאם להיתר שישיג מהרשויות   6.3 

המוסמכות. בכל מקרה שהקבלן יבצע חפירות בכבישים, בשולי כביש ו/או במדרכות ובכל 

המתאימות, באם באותם  שטח אחר שהוא מחוץ לגבולות מגרש, עליו לברר אצל הרשויות

מקומות בהם הוא עומד לחפור עוברים קווי צינורות ו/או כבלים, ובמידת הצורך לקבל 

  מאותן הרשויות את האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו. 

בתום עבודתו חייב הקבלן לתקן על חשבונו הוא את כל הנזקים שגרם לכבישים   

 ולמדרכות ולהחזיר את המצב לקדמותו.  
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למזמין לא תהיה אחריות כל שהיא כלפי צד שלישי בגין עבודה בלתי מתואמת או רשלנית   

 מצד הקבלן שגרמה נזק לרשות אחרת כל שהיא.

 קבלת ההיתר המתאים.הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב  

 הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה בעבודתו, אולם יחויב בקבלה מראש אישור  6.4 

 מנהל ההקמה להעסקת כל קבלן משנה ספציפי. 

קבלני המשנה המועסקים ע"י הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ויפעלו במסגרת   

ות פורמלית או מחויבות הדדית חוזה העבודה שבין המזמין לקבלן. לא תהיה כל התקשר

 כל שהיא בין קבלני המשנה לבין המזמין ישירות.

 יאושר אך ורק קבלן משנה אשר יוכיח כי ברשותו צוות עובדים קבוע  ובעל כושר   

 סיון בהקמת המתקנים נשוא חוזה זה על פי התכניות והמפרטים.יביצוע, ידע ונ 

כלי עבודה מעולים ותקינים אשר  הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של  3.5

יבטיחו ביצוע העבודה ברמה הדרושה ובמועד הנקוב בחוזה זה. המזמין יהיה 

רשאי להורות לקבלן להחליף כלי עבודה שלא ימצאו ראויים להבטחת עבודה 

נאותה. על הקבלן לסלק אחרי הוראה כזו את הציוד או הכלים הפסולים, 

כלים חדשים. מודגש במיוחד כי עליו להביא שעות בציוד או ב 24ולהחליפם תוך 

 לאתר רתכות מעולות וציוד חדיש לביצוע הברגות וחיתוכים.

 

 בדיקה כללית .7

במהלך העבודה ובסיומה יזמין הקבלן בדיקה כללית של כל המערכות ע"י מכון  התקנים  7.1 

 על כל חלקיו.  1205הישראלי. הבדיקה תעשה בהתאם לת"י  

על הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם לתקנים הישראליים ולספק את כל העזרה  7.2 

המערכות בהתאם לת"י   לאפשר להם לבדוק ולקבל את כלוהדרושה לנציגי מכון התקנים 

  על כל חלקיו. 1205

 הזמנת הבדיקות ע"י מכון התקנים תעשה ע"י המזמין ועל חשבון הקבלן. 7.3 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בדיקות אלה, אלא אם פורט הדבר בסעיף נפרד    

 ברשימת הכמויות. העתקי הבדיקות ישלחו ליועץ ולמזמין.

מין הזמנת מכון התקנים לבצוע הבדיקות במהלך העבודה, על הקבלן לתאם עם המז 7.4 

בהתאם לשלביה השונים ובגמר כל חלק הימנה שקיימת סבירות שלא תהיה אליו גישה 

בעתיד. על הקבלן להציג למתכנן ולמזמין )יחד עם הגשת החשבון הסופי( תעודות גמר 

תקנים ממכון התקנים, המאשרת ללא הסתייגויות את ביצוע העבודות לפי  ה

 הישראליים.               

במידה ויתגלו ליקויים במהלך הבדיקות, על הקבלן לתקן מיד את כל הליקויים ולהזמין  7.5 

 בדיקות חוזרות על חשבונו עד לקבלת תעודה המעידה על התאמת העבודה לתקנים.

 על הקבלן לקחת בחשבון את כל העבודות והפעולות הנ"ל במחירי היחידה שרשם 7.6 

 ברשימת הכמויות. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור העבודות והבדיקות הנ"ל.

 

 תיאום עם קבלנים וגורמים אחרים .8
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בנוסף ובהשלמה לאמור לעיל ובחוזה, מצהיר הקבלן כי לקח בחשבון כי בעת ובעונה אחת  .1 

אחרים שיפעלו עבור עם ביצוע עבודתו תבוצענה באתר עבודות ע"י קבלן)ים( ו/או גורמים 

 המזמין.

 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל אחוזים ו/או תמורה עבור עבודות הקבלנים והגורמים  .2 

 האחרים אף אם יבוצעו בזמן עבודתו ובמקביל לו. 

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  .3 

 הקשורים בעבודות הקמת הפרויקט. 

 וות הקבלןצ .9

  -צוות הקבלן שיידרש לפרויקט זה יהא מהמעולים ויכלול לפחות:  

 רכז עבודה בעל ניסיון עשיר. א. 

מנהל עבודה ראשי בכיר בעל ניסיון עשיר אשר יהא צמוד לביצוע העבודה משך כל שעות  ב. 

 העבודה.

י מנהל מנהל העבודה ישמש כבא כח מוסכם רשמי של הקבלן וכל הוראה שנתנה לו ע"  

 ההקמה ו/או המזמין תחשב כאילו ניתנה לקבלן.

 מהנדס ביצוע )שיחתום גם כאחראי על הביצוע( בעל ניסיון בסוג זה של עבודות. ג. 

 המזמין רשאי לפסול ולדרוש החלפת עובד כל שהוא של הקבלן ללא הסבר ועל הקבלן להחליפו מייד. 

 תקנות ואישורים .10

יה, יבתיאום עם כל הרשויות המוסמכות כגון: אגפי אספקת המים והביוב בעירעל הקבלן לעבוד  

לפני  -משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה,רשות כבוי אש, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב 

ביצוע העבודה על המהנדס האחראי לתאם את הדרוש תיאום עם הרשויות ולקבל את אישורן לביצוע 

על הקבלן להביא, להציג ולמסור למזמין את כל מכלול האישורים הדרושים העבודה. בסיום העבודה 

 ין ביצוע עבודותיו. י( וכן כל אישור אחר הנדרש ע"י כל רשות מוסמכת לענ4לקבלת תעודת גמר )טופס 

 עדיפות מסמכים לצורכי מדידה ותשלום .11

 בנוסף לאמור במפרט הכללי יצוין כדלהלן: 

 ה ותשולמנה לפי שיטות המדידה המפורטות במפרטים הכלליים.מדדניכל העבודות ת 11.1 

תכולת המחירים תהיה גם היא לפי המפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת   

 במפרט המיוחד להלן.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה ששיטת מדידה תהיה מפורטת בכתב הכמויות היא תהיה  11.2 

 האמור במפרט הכללי. עדיפה על האמור במפרט המיוחד ו/או

אור בכתב הכמויות הוא מקוצר ותמציתי, אך המחיר יכלול את כל האמור במפרטים יהת 11.3 

 הכלליים, המפרטים המיוחדים והתכניות.

בכל מקרה שתכולת מחיר תהיה מפורטת בכתב הכמויות היא תתוסף על האמור במפרט  11.4 

 הטכני הכללי ו/או על האמור במפרט המיוחד.
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 אחריות ושירות .12

, מערכות כבוי אש, מערכות הסקהאחריות הקבלן למערכות מים קרים חמים, ביוב ודלוחין, מערכת  

אשר יחלו ביום הכנסת המערכות לפעולה תקינה, או מסירתן לידי   שנתייםהיא למשך  -טיפול במים 

 מנהל האחזקה ומנהל ההקמה, המאוחר מהשניים.

 מיום תחילת תקופת האחריות. שנתייםהמחיר כולל שירות וחלפים לתקופה של  

 

 המפרט הטכני המיוחד  )משלים(

 כללי -צינורות   07.1

פשיים מכל פגם ול הצינורות שיסופקו ויורכבו בבנין יהיו חדשים, ישרים, נקיים וחכ 07.1.1 

 ויתאימו לתקן הישראלי העדכני. וליקוי

 הצינורות ממתכת שיחתכו בסכין, יכורסמו במכרסם קוני עד קבלת חתך צינור מלא.כל  07.1.2 

התקנת הצינורות תבוצע בשיפועים הנכונים ובהתאם לתוואי שבתכניות ובתאום עם קו   07.1.3 

 ין, אלא אם סומן אחרת במפורש.יהבנ

שבתכניות ובמפרט המיוחד תוך תליה ו/או תמיכה של הצינורות תבוצע כנדרש בפרטים  07.1.4 

שינויים  הקפדה על מניעת העברת רעידות למבנה, מתן אפשרות תנועה לצורך ספיגת

 פוע קל להקלת אוורור וניקוז.יטרמיים והתקנה בש

בכל הנקודות הנמוכות )תחתית פירים, חדרי מכונות וכו'( יורכבו ברזי ניקוז ונקודות  07.1.5 

 .ניקוז להורקה

 ות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש.חדיר 07.1.6 

הכנת חדירות ומעברים מראש היא באחריותו הבלעדית של הקבלן בתאום עם קבלן   

נור יהשלד. המעברים יוכנו בגודל המאפשר מעבר חופשי של הצינורות. השרוולים יהיו מצ

 לקו הקיר הסופי )כולל טיח(. ס"מ מעבר  2  -פי. וי. סי. מתוגבר ויבלטו  כ  

 ס"מ אשר תבלוטנה כנ"ל.  2בפתחים מלבניים יש להרכיב מסגרות מעץ בעובי    

בחדירות דרך קירות חיצוניים יש לבצע אטימה מעולה נגד חדירת מים עפ"י מפרטי יועץ   

. סימון של יועץ איטום האיטום. חדירות דרך גגות תבוצענה בהתאם לפרטים שבתכניות

הצינורות דרך קירות, תקרות ורצפות הינו באחריותו הבלעדית של קבלן  ימעבר

 השרוולים והפתחים הנדרשים כמפורט כלולים במחירי הצינורות.   המערכות. 

וחציבות לצנרת כלולים במחיר הצינורות ולא ישולם עבורם  תותיםיס קידוחים בקיר   

 ., אלא אם כן מפורטים ברשימת הכמויות בנפרדבנפרד

מיקום חורים, שרוולים ופתחים אשר יוכנו ע"י קבלן השלד יבדקו ע"י קבלן המערכות   

על הקבלן לסתום את המרווח שנוצר בין השרוולים ו/או המעברים  לפני היציקה, 

מה. הסתימה תהיה ע"י מילוי החלל בחומר  "סיליקון" , או עצר גומי מתנפח לצנרת עצ

במים או סיקה גראוט וסיקה טופ,שיבוצע עפ"י הנחיות הספק, הכל להחלטת המזמין 

יבוצע   -והמהנדס. במקומות מיוחדים בהם תידרש סתימה בחומר מיוחד עמיד לאש 

החללים הנ"ל  כלולה במחיר המילוי  בהתאם להוראות מיוחדות מקומיות. סתימת 

 , ולא תשולם תוספת כלשהי.הצינורות כדין המעבר והשרוול
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 כל רשתות הצנרת חייבות בבדיקות לחץ במצב מותקן. 07.1.7 

 שעות. 4פעמים לחץ העבודה ומשך הבדיקה   1.5לחץ הבדיקה יהיה    

 ר.מט  3.5צינורות דלוחין, שופכין וביוב יבדקו בקטעים בלחץ מים של    

 ספחים בכל הרשתות יהיו באיכות שאינה נופלת מאיכות הצינורות אליהם הם  07.1.8 

 משתייכים.  

בשתי שכבות צבע  עליון  בצבע חרושתי, תוצרת אברות או ש"ע , צינורות חשופים יצבעו 07.1.9 

 במחיר הצינור. ה.מחיר הצביעה כלול מעל שתי שכבות צבעי המגן

יה מכל לכלוך. על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני יהצינורות חייבת להיות נקרשת  07.1.10 

הרכבתם, לסתום מידי יום ביומו בגמר העבודה קצוות פתוחים בפקקי עץ או גומי או 

 להכניס נייר ולצקת עליו שכבת טיט. 

  תוחזק באופן קבוע כשהיא מלאה במים.המורכבים צנרת המים    07.1.11 

 ת מים  קרים וחמיםצינורו   7.20

 צנרת מים תבוצע כדלהלן: 

 צינורות פלדה מגולוונים   7.2.20 

ומתאימים לתקן  40צינורות הפלדה המגולוונים יהיו ללא תפר, סקדיואל  א.  

האביזרים המתאימים יהיו אביזרי פלדה יצוקים, ומתאימים  ASTMאמריקאי 

 (.ASA  - 150)עפ"י      PSI 150ללחץ עבודה 

 כיפוף צינורות אסור בהחלט. ב.  

 .6ירותכו באלקטרודות "זיקה"  4צינורות פלדה מגולוונים בקוטר מעל " ג.  

 .90מקום הריתוך יצבע לאחר ניקוי יסודי  של ה"שלקה" בצבע אבץ  %    

 כל הצינורות יצבעו כמפורט בסעיף עבודות צבע. ד.                             

 החלפת חומר צנרת רק באישור עיריית אשדוד

 במבנה  .SUPERPIPE   S.Pנורות צי  07.2.3 

 –פנימי וחיצוני , יבוצעו לפי הערות יצרן  פוליאטילן מוצלבצינורות אלומיניום עם צפוי   

 ובפיקוח  היצרן. או שווה ערך  "מצרפלס"

 .יצרןע"י בהתאם להוראות  במחברי הלחיצהשיטת ההתקנה תהיה עם שימוש   

 יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים המסופקים ע"י המפעל.   

 שנות אחריות לצנרת ואביזרים המותקנים בהתאם להוראות התקנה.  10הקבלן יעניק   

 

 רקורדים ואוגנים 7.40

 נור מגולבן יורכב עם רקורד קונוס מגולבן בצד אחד.יכל שסתום הברגה המורכב על צ  07.4.1 

כל אביזר שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע"י התקנת ריקורד. הריקורד יותקן אחרי   

 האביזר, בכוון הזרימה ובינו ובין כל מכשיר שאליו הוא מחובר.
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אוגנים נגדיים למכשירים וברזים יתאימו במידותיהם לקטרי אוגנים של המכשירים או  07.4.2 

 הברזים, ויהיו:

 נורות פלדה שחורים.יטים לצאוגני פלדה שחורים חרו -  

 נורות מגולבנים.יאוגנים כנ"ל, אבל מגולבנים, לצ  -  

כל אביזרי עזר לחיבור הברזים: רקורדים, "בושינגים" אביזרי פליז, אוגנים נגדיים  07.4.3 

 למיניהם, כלולים במחירי הברזים.

נורות. יסגירת קצה  הצנורות ידאג ליעל הקבלן לקחת בחשבון שבכל שלבי הביצוע של הצ 07.4.4 

 נורות שבבנין.יהערה זו נכונה לגבי כל הצ

 צנרת דלוחין  ושופכים 07.5

תוצרת   HDPEנורות, הספחים והאביזרים יהיו מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה יהצ 07.5.1 

", "מובילית", או שווה ערך בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, לפי "גבריט

, ובכפוף להוראות 2חלק  349. התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 1חלק  349מפמ"כ  

 ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה שלו.

ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב   

 נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

 מחיר צינור כולל כל ספחים, הסתיפויות , תליות )מרחק לפי תקן(                            

, לרבות אחריות היצרן  2חלק  349תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ  07.5.2 

שנים. על הקבלן המבצע להמציא מאת  10לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 

נציגו המורשה של היצרן כתב אחריות הנושא את שם העבודה. הרכבת המערכת תעשה 

בהתאם לתכניות ביצוע מפורטות, שתסופקנה לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן, כחלק בלתי 

 ת והאביזרים. נפרד מאספקת הצנר

לפני תחילת ביצוע עבודות היצור וההרכבה באתר על הקבלן המבצע להמציא תכניות    

 ביצוע מפורטות לאישור היועץ.

לא יחל הקבלן בביצוע העבודות באתר אלא אך ורק לאחר אישור היועץ בכתב לתכניות    

 הביצוע שהוכנו ע"י ספק ויצרן הצנרת.

במכונת ריתוך, עם  BUTT WELDING -הצנרת יעשה בריתוך פנים נור וספחי יחיבור הצ 07.5.3 

ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, 

הכל לפי דרישות התכנון המפורט. החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום 

ם ע"ג תכניות הביצוע והוראות היצרן, תוך ציונ 2, חלק 349ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ 

 המפורטות.

שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה,  07.5.4 

יעשה בהסכמתו ובאחריותו הישירה של יצרן זה. הקבלן המבצע ירכיב צנרת, ספחים 

ש ואביזרי צנרת של יצרנים שונים, רק באישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפור

של היועץ. בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. 

להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של 

 היועץ.

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג   
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 דה, יש לקבל אישור מפורש של היועץ ובכתב.ראשי החיבור החשמליים במהלך העבו

,  2חלק  349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"ב  07.5.5 

הוראות היצרן ותכניות הביצוע המפורטות. מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע 

יה יסט לאורך הצנרת יקבע כנ"ל. יש להביא לידיעתו ולאישורו החוזר של היועץ כל

 מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו על ידו.

נציג היצרן, ספקי הצנרת, הספחים והאביזרים, חייבים לעמוד לרשות היועץ, המהנדס  07.5.6 

או  הקבלן על מנת לתת פתרון לכל שאלה מקצועית שתתעורר במהלך כל שלב משלבי 

 הרכבת המערכת.

גבס תחוזק באמצעות חבקים מרופדי גומי אל  צנרת הדלוחין העוברת במחיצות מלוחות 07.5.7 

 רגי פח אל שני ניצבים סמוכים.ומ"מ מגולבן המחובר בב  40יוניסטרט  

הצנרת תותקן גלויה, בחללים, פירים, בקירות או בתוך מילוי הרצפות. הקבלן יכלול  07.5.8 

במחיר הצנרת את החיזוקים הנדרשים את כל הספחים על כל סוגיהם להוציא אביזרים 

מיוחדים כגון אביזר כדור, סובנט, מדף למניעת התפשטות אש אשר יפורטו בנפרד בכתב 

ההתפשטות, נקודות הקבע, מופות חשמליות  הכמויות. כן יכלול המחיר את מחברי

 וכיו"ב. 

הצנרת תסופק לבנין בענפים מוכנים מראש )פריפבריקציה( ותותקן בכפוף לתכניות  07.5.9 

 ( שיסופקו עם הצנרת ע"י סוכנות יצרן הצנרת.SHOP DRAWINGSמפורטות )

הצנרת מפני כניסת הקבלן המבצע אחראי להגן בכל שלבי ביצוע ההרכבה על כל פתחי  07.5.10 

 לכלוך,  ע"י פקקי קצה מרותכים  או פקקי קצה פריקים, הכל לפי הצורך.

, מחסומי תופי וכיו"ב יהיו  X "4 2קופסאות הביקורת, מאספים, מחסומי רצפה "    07.5.11 

. 958מפוליפרופילן לשפכים חמים דוגמת "ליפסקי" עם מחברי לחץ להברגה עפ"י ת"י  

ללו במחירם  שרוולי הגבהה לגובה הרצוף )מאותו החומר( אשר האביזרים הנ"ל יכ

יודבקו לאביזר באפוקסי. גמר המכסה יותאם למפלס הריצוף ויבוצע לאחר השלמתו. 

 מכסה הקופסה יהיה פליז מתוברג בעל תושבת ריבועית דוגמת תוצרת מ.פ.ה.

 ואוורור נורות פי.וי.סי. למי שפכיםיצ  7.60

. החיבורים ע"י 577עם אביזרים לפי ת"י  576נורות יהיו מפי.וי.סי. קשיח לפי ת"י יהצ 07.6.1 

 מופות עם אטמי גומי מתאימים.

האביזרים יהיו אביזרים עם ביקורת בהתאם לתקנות ולהוראות המפקח/המהנדס  07.6.2 

 נורות והאביזרים יהיו מחוזקים ליד כל ראש.יבמקום. הצ

 תקונסולים ותליות לצנר 107.0

 פרטים אופייניים לקונסולים ולמתלי צינורות נתונים בתכנית. 07.10.1 

לפני התחלת עבודת תלית הצינורות על הקבלן להכין דגמים מכל הקונסולים הדרושים   

לאישור המהנדס. קביעת הקונסולים לקירות ולתקרות וכו' תעשה בעזרת ברגי 

ית ימוש באקדח מסמרים לתליה או רול פלגים. לא יותר שיירגי ירו"פיליפס", ב

 הקונזולים.
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כל אמצעי התליה, קונסולים, תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולבנים מוכנים   07.10.2 

נורות. התליות יסופקו עם תושבת גומי מחורץ, למניעת ימתאימים לקוטר ולמספר הצ

 החלקה והעברת הרעש.

גומי סינטטי יופרדו מהתליה או התמיכה באוכפי פח כל הצינורות העטופים בשרוולי  07.10.3 

 מ"מ ובאורך מתאים למניעת פגיעה בשרוול. 0.6מגולוון בעובי 

 נורות אופקיים יהיו כדלקמן:ימרחקים בין תליות לצה  

 מ'. 2.00 -לא יותר מ - 1"¼נורות פלדה עד קוטר ילצ  -  

 מ'. 3.00 -לא יותר מ -ומעלה  2"½נורות פלדה בקוטר יצ  -  

 מ'. 1.00 -לא יותר מ - 1בקוטר עד " SPנורות ילצ  -  

 מ'. 1.50 -לא יותר מ -ומעלה  1"¼ -בקוטר מ SPנורות ילצ  -  

 מ'. 1.0 -לא יותר מ - 2, בקוטר עד "פוליבוטילן-נורות חומר פלסטיילצ  -  

 מ'. 1.0 -לא יותר מ - 3עד " 2, בקוטר "פוליבוטילן -נורות חומר פלסטיילצ  -  

 מ'. 1.5 -לא יותר מ - 3, בקוטר מעל " פוליבוטילן -נורות חומר פלסטיילצ  -  

 נורות פוליבוטילן.יהמרחקים לפי צ HDPEנורות ילצ  -  

 מ"מ לפחות. 5כל אמצעי התליה יבודדו למניעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי   07.10.4 

 ביזרי המתכת יהיו מגולבנים וצבועים בהתאם למפורט בסעיף "צביעה".כל א 07.10.5 

חומר פלסטי המורכבים אופקית יוחזקו מתחת לכל ראש מנורות דלוחין ושופכין יצ 07.10.6 

נורות מחומר פלסטי במרחקים של יבתליה קבועה ולא מטלטלת. בנוסף לכך יחוזקו הצ

 מטלטלות.מ' בתליות קבועות ולא  1.00 -לא יותר מ

 

 שינוי חומר צינורות ביוב או מים רק באישור מפקח או מהנדס מתכנן.

 כללי -כלים סניטריים  37.10

אור, הדגם והיצרן יכל הכלים הסניטריים יהיו מחרס לבן מהסוג המשובח לפי הת 07.13.1 

המתואר להלן. הכלים יכללו במחירם את כל אביזרי העזר האוריגינליים להרכבתם 

 ולהפעלתם תקינה והמושלמת אף אם לא צוין הנ"ל במפורש.

 כלים סניטרים יש לאשר בעיריית עמנואל                           

המזמין רשאי לשנות ולהחליף את סוג הכלים המפורט בכתב הכמויות . שינויים בסוג הכלים ישנו את מחירי 

 ד של הכלים הרלוונטיים. האספקה בלבד )לתוספת או להחסרה( בהתאם למחירי היסו

 מתלים ותומכות להתקנת כלים סניטריים 237.10. 

מחירי ההספקה יכללו את כל המתלים והתומכות להתקנת אסלות תלויות ומשתנות   

 תלויות לקירות לוחות גבס או בלוקים גבס וכיורים למשטחים.

ישירות לרצפת הבטון ולא בבחירת המתלה יש לקחת בחשבון כי קרמיקת הריצוף תודבק   

 ניתן להגביהה בשום מקרה.
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מ"מ,  12מוט הברגה  בקוטר  /רגי והאסלות התלויות תחוברנה לקירות בלוקי הגבס עם ב  

 קונוסים פלסטיים, אומים ודיסקיות או תיתלנה על מיתקן נשיאה.                   

 חיטוי מערכת הספקת מים הראויים לשתיה 07.14

יה, ולפני הפעלתה על הקבלן לבצע את ים סיום התקנת המערכת להספקת מי שתע  07.14.1 

 חיטויה כדלקמן:

חלקים למיליון כלורין פעיל למשך  50המערכת או חלק ממנה, תמולא בתמיסה המכילה  07.14.2 

 שעות. 6

חלקים למיליון כלורין  200ה ימרח מבפנים בתמיסה המכילה ימיכל האגירה למי השתי 07.14.3 

 פעיל במשך שעתיים לפני הדחתו.

 בתום פעולת החיטוי תישטף המערכת היטב על כל רכיביה. 07.14.4 

כל חלקי המתכת, התאים והדלתות וכל ההארקות של הקווים הנכנסים  ב.   

 ויוצאים מן  הלוח יחוברו לפס הארקה.

יחושבו לעמידה באופן מכני וטרמי בפני זרמי הקצר  -הצבירה והמבודדים פסי  ג.   

 שניות מבלי שיפגעו וכמו כן לא תכנס לתהודה. 3הצפויים למשך 

 פסי הצבירה יצבעו בצבעים הנדרשים עפ"י התקן העדכני. ד.   

 כל פסי הצבירה יהיו מבודדים בשרוול מתכווץ )שרינק(.   

גנון הגנה טרמי נגד יתרת זרם ומנגנון מגנטי נגד זרם קצר. בכל מקרה קומפקטית ויהיה מצויד במנ 

וולט חילופין או בזרם קצר יותר גבוה  220ק"א למתח  10יעמוד בזרם קצר של 

בתכניות. ספקים מאושרים: "קלוקנר מולר" "מרלן ג'רן"  במקום שיוגדר 

"ABB.או שווה ערך מאושרים " 

פר המפסיקים החצי אוטומטיים לזרם מעל אמ 32אוטומטי מעל -מפסק חצי ג.   

אמפר יהיו מצוידים בהגנה נגד זרם יתר ובהגנה מגנטית נגד זרם קצר  32

בהתאם לזרם הקצר של הלוח. מנגנון ההפעלה של המפסיקים יהיה מסוג 

המראה באופן ברור אם המפסק מחובר או מופסק בפעולת יד או מופסק משום 

וולט  500סק הנ"ל יהיה בנוי למתח נומינלי שאחד ממנגנוני ההבטחה פעל. המפ

וכל בידודו וצורת בנינו יתאימו למתח זה. המפסק יאפשר התקנה של מגעי עזר, 

 וסליל להפסקה מרחוק עם מגעי עזר במידה ויידרש.

" או שווה ערך ABBספקים מאושרים: "קלוקנר מולר" "מרלן ז'רן" "   

 מאושרים.

שיים הנזונים ישירות משנאי יהיו כדוגמת מפסיקים ראשיים ללוחות רא ד.   

 "קלוקנר מולר" או "סצה" או "סימנס" או שווה ערך מאושרים.

 עמידה בזרמי קצר ה.   

 וולט. 380ק"א במתח  10אמפר יעמדו בזרם קצר של  32מאמתים עד   .1   

אמפר יעמדו בזרם קצר של  160מפסיקים חצי אוטומטיים לזרם עד   .2   

 וולט. 380ק"א במתח  15

אמפר יעמדו בזרם קצר  160-500מפסיקים חצי אוטומטיים לזרם בין   .3   
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 וולט. 380ק"א במתח  20של 

ק"א במתח  25אמפר יעמדו בזרם קצר של  500מפסיקים מעל לזרם   .4   

 וולט. 380

בלוחות ראשיים בהם זרם הקצר יוגדר ע"י המתכנן, כל הציוד יהיה   .5   

המתוכנן של הלוח. יש להשתמש בציוד מותאם מותאם לזרם הקצר 

 לזרם הקצר המצויין ו/או לבצע הגנות קבוצתיות מתאימות.

 ספקים מאושרים: "קלוקנר מולר" "סימנס" או שווה ערך מאושר.  

 לחילופין  

 בפיקוד. V m 20  4 -מ   

שניות בלי שייגרם להם נזק.  15עם זאת יוכלו לסבול ערך נמדד כפול מהערך הנומינלי לתקופה של  

 מכשירי המדידה יותקנו על דלת נפרדת או פנל נפרד בחזית הלוח.

ספקים מאושרים: "ארדו" או שווה ערך מתוצרת הארץ או תוצרת חוץ. שיאושרו ע"י   

 המתכנן והמזמין.

 ולא תכתב עליהם המילה "שמור". 

בעי שלטים שונים לכל המתחים המיוחדים והתדירויות המיוחדות יהיו צ ד.   

 לבן( )תכלת לבן( וכו' לפי קביעת המפקח.-)אדום

  

כל הפעולות והעבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם  ב.  

 עבורם תוספת כל שהיא.

  

 זיהוי מערכות 07.16

נורות, וכן לשרטט )לכתוב( יעל הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצ  07.16.1 

נור את תפקידו ואת כיוון הזרימה בו. את השילוט והסימנים על הצנרת יש יעל כל צ

ין ומחוצה לו. ילעשות לאחר הצבע הסופי, בכל החדרים, בשכטים בחללים בתוך הבנ

בהתאם  מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים לקריאה. צבע השלטים יהיה 

 ת, הברזים או הציוד, או לפי דרישת המזמין.נורוילצבע הצ

ון זרימה יורכבו לכל הצינורות במרחקים ושלטי זיהוי )מים קרים וכבוי אש( וחיצים לכי  07.169.2 

ית או הסתעפות ולפחות אחד בכל חדר או ומ' בקו ישר, אחד אחרי כל זו 6שלא יעלו על 

 נורות ע"י מהדקים.יחלל. השלטים יחוזקו היטב לצ

ליד כל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי בו יצוין מספר ברז הזהה למספר אותו ברז בסכמה.   07.16.3 

ס"מ עם  7י כיבוי אש יותקנו שלטים  עגולים בקוטר וס"מ. בקו 5x5השלט יהיה במידות 

ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים היטב  לברזים. במקרים מסוימים תורשה  5מספרים בגובה 

 ע"י שרשרת פליז.תלית השלט לברז 

נורות יבוצעו  ע"י התזת צבע על הצנרת  דרך שבלונות מוכנות. גוון יהשלטים והחיצים לצ  07.16.4 

לציוד  צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים

מ"מ אשר יצבע בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם  3ולברזים יהיו מברזל בעובי 
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 ור המזמין.לאיש

קבלת העבודה או קבלת חלק מהעבודה קשורה, בין היתר בביצוע מושלם לשביעות רצונם   07.16.5 

 של היועץ ו/או המזמין ועמידה בדרישות הצביעה והזיהוי.

נורות, ברזים, מיכלים וכו' בכל יעבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצ 07.16.6 

 א תשולם עבורן תוספת כל שהיא.המקומות הנדרשים בבנין ול

 רשימת חומרים 07.17

 נור פלדה עם צפוי פנים וחוץיצ     -         נור מים קרים )מחוץ לבנין(יצ 

 SP-ו 40פלדה מגולוונים סק'    - יןינורות מים קרים וחמים, בתוך הבניצ 

 עם אביזרי לחיצה  SP"סופרפייפ"    - צנרת מים קרים בשירותים )משנים(       

 תוצרת אברות 40סק'  -פלדה מגולוונים   -   כבוי אש )הידרנטים( 

                                                                                                                                                  \צבע תוצרת אברות 10' פלדה שחור סק  -   צינורות ספרינקלרים 

 תוצרת אברות       40סק'                                                                                                                       

 ( HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה )  - כולל ניקוז מזגנים  נורות מי דלוחין ושופכיןיצ 

 124או ברזל יציקה ת"י        

 , ליפסקי567פי.וי.סי. ת"י   -  צנרת דלוחין וצינורות אויר           

 (HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה )      -               מי גשם    נורותיצ 

 או פלדה שחורה עם ציפוי מלט פנים         

 

 

 

  מערכת מתזים 34.1 

 

 תחום הפרק והתקנים 34.1.1

 

הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה במהדורות האחרונות  1596או ת"י  NFPA 13, 20. התקנים האמריקאיים 1

 שבין המזמין לקבלן.

בנוסף לתקנים הנ"ל מהווה המפרט המיוחד חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ובא להשלים, לפרט ולהבהיר את 

התקנונים. בכל מקרה של כפילות בין דרישות התקנונים ובין אלו שבמפרט המיוחד עדיפות דרישות המפרט 

 המיוחד.

, אלא אם כל המצוין להלן במפרט המיוחד הינו בנוסף לאמור בתקנונים האמריקאיים

 יצויין אחרת.
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מפרט זה מהווה השלמה לתכניות ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות אין זה מן ההכרח 

 שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.

 

.1596. כל העבודה תבוצע כפוף לכל התקנים, כולל תקן בטיחות אש , ת"י    2  

 

 תנאים כלליים  

 

 תחום הפרק והתקנים 34.1.1

 

הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה במהדורות האחרונות  1596או ת"י  NFPA 13, 20. התקנים האמריקאיים 1

 שבין המזמין לקבלן.

בנוסף לתקנים הנ"ל מהווה המפרט המיוחד חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ובא להשלים, לפרט ולהבהיר את 

התקנונים. בכל מקרה של כפילות בין דרישות התקנונים ובין אלו שבמפרט המיוחד עדיפות דרישות המפרט 

 המיוחד.

כל המצוין להלן במפרט המיוחד הינו בנוסף לאמור בתקנונים האמריקאיים, אלא אם 

 יצויין אחרת.

מפרט זה מהווה השלמה לתכניות ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות אין זה מן ההכרח 

 שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.

 

.1596בודה תבוצע כפוף לכל התקנים, כולל תקן בטיחות אש , ת"י . כל הע   2  

 

 הנחיות כלליות   34.2

 

 מלאה לתקנות  . כל האלמנטים במערכת כגון מתזים, מגופים, משאבות, צנרת ואביזרים יהיו בהתאמה 1

 )ארה"ב( ולדרישות רשות הכיבוי המוסמכת. NFPAו תקן  1596ת"י 

 

. אלמנטים יעודים ישאו תו FM/ULיהיה מסוג המאושר לכבוי אש ע"י מעבדות  1. כל הציוד המוזכר בסעיף 2

 .NFPAתקן כנדרש בהנחיות 
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 . כל חומר ופריט ספציפי שאינו מופיע במפרט או בכתב הכמויות, חייב באישורו מראש של המהנדס.3

 

ה ויוצאו לפועל ע"י כח אדם מקצועי ומיומן ואמון על . הביצוע וההתקנה יבוצעו באופן מקצועי וברמה גבוה4

 .NFPAנושא מערכות מתזים. כל פרטי הביצוע יהיו בהתאמה לדרישות המוצגות בתקנות 

 

. תוואי מדויק של הצנרת, מיקום סופי למתזים, גובה המתזים ופרטי ביצוע נוספים יהיו חייבים באישורו 5

רכת, הרכבה או תכולתה יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור המוקדם של המהנדס. שינויים בפרישת המע

 מאת המהנדס.

 

 . קבילות המערכת מותנית בעמידה בתנאים כדלקמן:6

 

 השלמת ההקמה וההתקנה כולל כל עבודות הגימור.  -

 עמידה בכל הבדיקות המתחייבות.  -

 .NFPA    המצאת תצהיר בכתב של הקבלן, המעיד על התאמה מלאה לתקנות   -

 .תכנןאישור מוקדם של המערכת ע"י המ  -

 אישור מוסמך של חברת החשמל להתקנת לוחות החשמל.  -

 אישור המערכת ע"י נציג המזמין.  -

 קבלת אישור סופי מרשות כבוי האש המוסמכת.  -

 קבלת אישור סופי של מכון התקנים. -

 

 

 למע' ספרינקלריםצנרת  34.3

 

 סוג הצנרת .1

 

, 593, ת"י A - ASTM ,53 - A - ASTM 795העומדת בתקן  SCHEDULE 10מגולוונת,  פלדה 

" של חב' "פקר פלדה" או שווה ערך מאושר. 10ללא ציפוי פנימי כצינור "פקר  530ת"י 

 כולל. 6צנרת זו תותקן בכל הקטרים עד קוטר "
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 חתימת המציע: ______________

 הספחים בשימוש .2

ו אביזרים עם חיבור מהיר בחריצה כל הספחים, המחברים, הקשתות שינויי קוטר וכו' יהי

 " או שווה ערך מאושר.VICTAULICל" או "ג" של חב' "מדQUICKUPכדוגמת אביזרי "

. כל FM/ULספחים אלו יתאימו לתקנים האמריקאיים לכבוי אש ומאושרים לשימוש ע"י 

 .PSI 175האביזרים מתאימים ללחץ עבודה של 

 :SCHEDULE 40עבור צינורות 

וההסתעפויות תהיינה בעלות רדיוס כיפוף גדול, מיצור סטנדרטי של יצרן מוכר. הקשתות 

(, 2חיבורים למגופים, חלקי ציוד ואביזרים אחרים יבוצעו בהברגה עם רקורד )עד קוטר "

 ומעלה. 3וע"י אוגנים ואוגנים נגדיים מקוטר "

ת מחיר הצנרת המבוטא בכתב הכמיות יכלול את כל הספחים שבשימוש, הקשתו

המחברים, ההסתעפויות , הרכבתם, ברגים ואיטומים, חריצים בקצה הצינור. מחיר 

היחידה לאביזר )ברך, אביזר תא, מעבר קוטר וכו'( יכלול את החיבורים המהירים מכל 

 צידי האביזר ואת כל אביזרי העזר הדרושים לעבודה גמורה ומושלמת.

בוצע הדבר ע"י שימוש במעבר קונצנטרי בכל מקום בתוכנית בו מצויין שינוי קוטר צינור, י

 יעודי לשינוי הקוטר הנ"ל.

 

 מתלים וחיזוקים .3

כל המיתלים והחיזוקים כולל מוטות החיזוק, יהיו מפלדה מגולוונת עמידים בפני אש 

. המתלים יעוגנו למבנה עצמו )תקרות, קורות, וכו'( ולא יאושרו FM/ULומאושרים ע"י 

מתלים של תעלות מ"א וכו'. כל מתלה וחיזוק יהיה מסוגל מתלים וחיזוקים המעוגנים ל

ק"ג בנק' התליה.  114לשאת את משקל הצינור המלא במים ובתוספת משקל מינימלי של 

מחיר הצנרת המבוטא בכתב הכמויות יכלול את כל התליות והחיזוקים הדרושים לעיגון 

 הצנרת.

תנועה עקב הלם מים הנוצר  מערכת התליה והתמיכה תכלול ריתום צנרת באופן שיבלום

)ארה"ב(  NFPA 13בפתיחה של מתזים. כל עבודות התליה והחיזוקים יתאימו לתקנות 

 כולל תדירות התליה והמרחקים בין החיזוקים.

 -. כולל, ו  11/2מ' לצינורות עד קוטר " 3.65המרחקים בין אמצעי החיזוק לא יעלו על 

. על הקבלן להגיש לאישור כל פרטי הקונזולים,  2מ' לצינורות בקוטר מעל " 4.50

 התליות והתמיכות.

 

 התקנת צנרת 34.4

 צנרת המים תותקן באופן מאוזן ללא שיפועים.
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 חתימת המציע: ______________

10 SCHEDULE - " כולל יהיו בעזרת מחברים מהירים  6כל חיבורי הצנרת עד קוטרQUICKOUP  ויבוצעו

בהתאם להוראות היצרן כולל שימוש בחומר סיכה מקורי של היצרן, הוצאת גרדים לאחר חיתוך צינור או 

קדיחה בתוכו, שמירה על המשטחים המרוחים בחומר הסיכה מפני לכלוך, והידוק לאלמנט המתאים 

 להוראות היצרן.בהתאם 

 

 

 

 

 מתזים 34.5

 כללי 34.5.1

 

או תקן  .FM/ULויאושרו לכיבוי אש  בגירסתו האחרונה  NFPA- 13. כל המתזים בשימוש יתאימו לדרישות 1

 NFPA-אחר רלבנטי מ

 

ראה רישום בתכניות ובכתב  -. סוג המתזים ואופן תלייתם יהיה בהתאם לתפקיד ומקום ההתקנה 2

 הכמויות.

 

 13. תוספות גימור כגון גביעים לשיקוע בתקרות, רשתות מיגון וכיסוי דקורטיבי, יהיו מסוג מאושר ע"י 3

NFPA. 

 דגם מתזים מתוכנן לפי דרגת הסיכון . )מפרט בתכנית(

 

 

 התקנה 34.5.2

  

תחת גג . מתזים תלויים/ניצבים יותקנו באופן מאונך לתקרה. מתזי קיר יותקנו באופן מאונך לקיר. מתזים 1

 ( יותקנו בניצב לשיפוע הגג. 8.3משופע )שיפוע גדול מ % 

 ס"מ. 10מתז תלוי/ניצב לקיר הסמוך יהיה פני המרחק המינימלי בין 
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 חתימת המציע: ______________

 30ס"מ ומרחק מקסימלי של  2.5. המרחק המינימלי בין לוחות ההטיה של מתז תלוי/ניצב לתקרה יהיה 2

מ'( יש להתאים את גובה המתז עם  1מתז )עד מרחק של ס"מ. כאשר קורות בטון ועמודים נמצאים בסמוך ל

 המהנדס המתכנן.

 

ס"מ.  30ס"מ ולא יעלה על  10 -. המרחק מהתקרה ללוח ההטיה במתז קיר לא יקטן מ 3  

 

יוחלפו  -. מתזים שנפגעו בזמן ההתקנה ויש צורך לתקנם, לצבוע ציפוי שנפגע וכו' 4

או גימור שלא תבוצע במפעל ע"י היצרן.במתזים חדשים. לא תאושר שום עבודת אחזקה   

 

 -. ארונית למתזים רזרביים, כולל מפתח מתזים, תמוקם במקום קריר )טמפ' נמוכה מ 5

מעלות( בתיאום עם המהנדס המתכנן. 38  

 

מ"מ מצופה באפוקסי. הפלטה  3מ', יש להשתמש בפלטה קולטת חום מפח  1.2. מתחת 6

 תורכב על הצינור מעל המתז.

 

מתזים המותקנים בחדר ספציפי יהיו מאותה דרגת טמפ' ומאותו יצרן. כל . כל ה7

 המתזים בבנין יהיו מיצרן אחד, אלא אם יאושר אחרת.

 

. יש להקפיד הקפדה יתרה על מיקום המתזים בהתאם לתכניות על מנת לשמור על שטחי 8

 הכיסוי המיועדים לכל מתו ומתז.

 

צנרת בעזרת מחבר מיועד למתז כדוגמת . היכן שניתן ומתאפשר יחוברו המתזים ל9

או שווה ערך. חיבור המתז יעשה אך ורק עפ"י הוראותיו של היצרן. 09אפ" דגם  -"קוויק   

הערה חשובה:  העבודה תבוצע בשלבים. התקנה סופית של כל מתז תהיה לאחר התקנת 

 התקרה האקוסטית ובהתאמה מלאה למרכזי האריחים או כפי שיורה האדריכל והמנהל.

 

 

 מגופים ועמדות התראה 34.6

 כללי 34.6.1

 FM/ULכל המגופים במערכת המתזים )ממאגר המים ועד המתז האחרון( יהיו מגופים מאושרים  .1

סוויץ'. זמן פתיחת/סגירת המגוף ממצב אחד למשנהו לא  -לכבוי אש, עם מצייני מצב פתוח סגור וטמפר 

 .  P.S.I 175המגופים יעמדו בלחץ בדיקה של  שניות. 5 -יקטן מ 
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 חתימת המציע: ______________

 

כבאים וכו' יצוידו בשלטים המעידים על יעוד ל הסנקה . כל המגופים, ברזי בקרה, ברזי ניקוז, חיבור2

ים יהיו מפלסטיק סנדוויץ עם כתב חרוט בעברית בפנטוגרף לבן על רקע אדום. השלטים האביזר. השלט

יחוברו לאביזר בעזרת שרשרת עמידה בפני חלודה או בעזרת כל אמצעי עמיד אחר )עמיד בפני חלודה ופגעי 

 מזג אויר(.

 ם.ראה פרט נפרד בחוברת פרטים סטנדרטי -נוסח השלט למגופים ראשיים ומגופים קומתיים 

 

+  Y. מגופים ראשיים )בחדר המשאבות, לפני ואחרי המשאבה( יהיו מגופי שער מיציקה עם כוש מתרומם )3

OS מגופים קומתיים יהיו מסוג פרפר מברזל יציקה עם ציר נירוסטה ציפוי פנים ניטרלי, תמסורת, גלגל .)

 הפעלה, מפסק מצב.

כבאיות האש. מונע זרימה חוזרת בחיבור העירוני  חיבורי כבאים יהיו עם מצמדי שטורץ המתאימים לחיבורי

יהיו עם קפיץ נירוסטה, גוף  2)מז"ח(, מברזל יציקה ועם מדף דו כנפי. אל חוזר עד " תא לחץ מופחתיהיה עם 

 פליז וחיבורי הברגה.

Yמגופי    + OS יחוברו לצנרת ע"י אוגנים בעזרת מחבר אוגן "  QUICKFLANGE של  90" דגם 

חב' מוגדל או שווה ערך מאושר. מגופי הפרפר יחוברו לצנרת בעזרת מחברים מהירים  

 באופן ישיר.

 

 

 מכלול אזעקה ראשי 34.6.2

 

רז ניקוז ומדי לחץ . המכלול יסופק כיחידה אחת הכוללת אל חוזר, אזעקה, תא בילום, פעמון מונע מים, ב1

 " או שווה ערך מאושר.20)כולל רגש לחץ( כדוגמת "גרינל 

. מכלול האזעקה יותקן עפ"י כל התקנים בצורה שתאפשר טיפול ואחזקה ואפשרות לפירוק החלקים 2

 לטיפול נדרש/החלפה.

 

 תחנה קומתית 34.6.3

 

תורכב עפ"י פרט נפרד בחוברת פרטים סטנדרטים. תחנה זו תותקן בכל קומה/איזור  . התחנה הקומתית1

 ותשלוט על האיזור הרלוונטי. כל תחנה קומתית תכלול את המרכיבים הבאים :
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 חתימת המציע: ______________

אל חוזר דו כנפי עם מדי  ,"READY RISERאו ש"ע " FP- 7700מגוף פרפר עם מפסק גבול כדוגמת "גרינל" דגם 

 " או ש"ע.F 517לחץ כדוגמת "גרינל 

 או ש"ע. F 350מכלול ברזי ניקוז ובדיקה כדוגמת "גרינל" דגם 

 או ש"ע. F - VSRרגש זרימה כדוגמת "גרינל" דגם 

 

. כל תחנה קומתית תותקן עפ"י כל התקנים עם אפשרות גישה נוחה למגוף, לקריאת 2

 הלחץ ולביצוע ניקוז או בדיקה לקומה הרלוונטית.

 

דיקה יחובר לזקף ניקוז ראשי או לקולטן. בשום מקרה לא תאושר . צינור הניקוז והב3

שפיכה חופשית של מי הבדיקה בקומה הרלוונטית. צינור הניקוז יסתיים בקשת אל זקף 

 הניקוז הראשי / קולטן.

 במידה והחיבור נעשה לקולטן, יש להתקין שסתום אל חוזר לפני החיבור אליו.

 

זרים בתחנה הקומתית ויחובר חשמלית למרכז בקרה . מגוף הפרפר יורכב לפני כל האבי4

ראשי. רגש הזרימה יורכב אחרי מגוף הפרפר ויחובר אף הוא למרכז הבקרה ולפעמון 

 האזעקה החשמלי הקומתי.

מחירי הרגשים ומגופי הפרפר בכתב הכמויות יכללו בתוכם את כל החיבורים החשמליים 

 הדרושים עד להפעלה מושלמת.

 

 דהסיום העבו  34.8

 עם סיום חלק מהעבודה או עם סיום העבודה כולה, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

 

ובמשך שעתיים, ללא ירידת לחץ   PSI 175של  בלחץ -בקטעים או לכל המערכת  -בדיקת לחץ לכל הצנרת . 1

 .כלשהיא

חתימת המפקח על תקינות עם  -על הקבלן להודיע למפקח על כל בדיקת לחץ ולרשום אותה בטופס מיוחד 

 .בבדיקה

 הקבלן יבצע בדיקת רנטגן של הריתוכים בין הצינורות ללא תוספת מחיר.

 

( כולל פיקודים וחיבוריהם החשמליים. כל מכשיר יעבור FLOW SWITCHESבדיקת מכשירי גילוי זרימה ).  2

דקות לאחר הפעלת הזרימה.  6מקסימום ניסוי זרימה שחייב להפעיל את הפיקוד והאזעקה הדרושים תוך 

 הבדיקות הנ"ל יעשו בנוכחות ועם חתימת המפקח על תקינותן.
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נור האספקה הראשי ו/או יהמערכת לצ נור הראשי )עליו הוא הולד להתחבר( לפני חיבורישטיפת הצ.  3

 .NFPA -13ב 8, 1,2למערכת העירונית, בהתאם לסעיף 

 עד שהמים יוצאים נקיים לחלוטין. - GPM 500של  השטיפה תהיה ע"י הזרמת מים בספיקה

 

השלט יכלול את ניתוני המערכת כפי  .(SYSTEM)מינימום( עבור כל מערכת ) 50X50התקנת שלט בגודל .   6

 .שמפורט להלן

 מיקום השלטים יהיה  לפי הוראות המפקח.

 

 תקן: -

 סיכון: -

 מספר אזורים: -

 שטח כסוי סגולי: -

 כמות מים סגולי: -

 ספיקת מים לי חישוב: -

 סוג ספרינקלרים: -

 

 :עם סיום העבודה על הקבלן לספק.  7

 כל הספרות הטכנית הקשורה לציוד )משאבות, ברזים, אביזרים ופרטים אחרים(. -

 NFPA -25הוראות אחזקה של המערכת בהתאם ל -

והתכנון כולו. לא  NFPA 12תשומת לב הקבלן שכל הפעולות הנ"ל הן חלק בלתי נפרד מדרישות המפרט, 

תשולם עבור פעולות אלה כל תוספת מחיר שהיא ויש לקחת אותן בחשבון במחירי היחידה שברשימת 

 של הקבלן.הכמויות. כמו כן כל הפעולות הנ"ל הן תנאי לקבלה סופית של העבודה ולאישור החשבון הסופי 

 

 התקנה 34.7.3

 

 ומגופי פרפר(. OS+Yמצב המגופים במערכת הכיבוי )מגופי  . א

מיקום מדויק של איזור השריפה עפ"י חיווט חשמלי ישיר מרגשי הזרימה בתחנות הקומתיות  . ב

 השונות.
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 חתימת המציע: ______________

 . אתראה בלוח הראשי תלווה בהידלקות נורית מתאימה ובהתראה קולית.4

תרשים החיבורים ומפרט האבזר הפנימי, חייבים באישור מראש )לפני ביצוע הלוח( ע"י . תכנית מבנה הלוח, 5

 מתכנן עבודה זו וע"י יועץ החשמל של הפרוייקט.

 הקבלן יספק את כל האינפורמציה.

 

 סיום העבודה  34.8

 עם סיום חלק מהעבודה או עם סיום העבודה כולה, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

 

ובמשך שעתיים, ללא ירידת לחץ   PSI 175של  בלחץ -בקטעים או לכל המערכת  -לחץ לכל הצנרת בדיקת . 1

 .כלשהיא

עם חתימת המפקח על תקינות  -על הקבלן להודיע למפקח על כל בדיקת לחץ ולרשום אותה בטופס מיוחד 

 .בבדיקה

 הקבלן יבצע בדיקת רנטגן של הריתוכים בין הצנורות ללא תוספת מחיר.

  

( כולל פיקודים וחיבוריהם החשמליים. כל מכשיר יעבור FLOW SWITCHESבדיקת מכשירי גילוי זרימה ).  2

דקות לאחר הפעלת הזרימה.  6ניסוי זרימה שחייב להפעיל את הפיקוד והאזעקה הדרושים תוך מקסימום 

 הבדיקות הנ"ל יעשו בנוכחות ועם חתימת המפקח על תקינותן.

המערכת לצנור האספקה הראשי ו/או  י )עליו הוא הולד להתחבר( לפני חיבורשטיפת הצנור הראש.  3

 .NFPA -13ב 8, 1,2למערכת העירונית, בהתאם לסעיף 

 עד שהמים יוצאים נקיים לחלוטין. - GPM 500השטיפה תהיה ע"י הזרמת מים בספיקה של 

 

 בדיקת מכון התקנים .8

 .1596לפי ת"י  -דה להידראוליקה המעב -ע"י מכון התקנים תבדק המערכת בשלמותה  

הבדיקה תכלול ביקורים ובדיקות תקופתיות לפי דרישת המכון וכמו כן בדיקה סופית ודו"ח סופי המאשר 

 את התאמת המערכת כולה על ציודה ועל כל מרכיביה לדרישות התקן, ללא הסתייגויות כלשהן.

 :על הקבלן

 תכנון מערכת מתזים ובדיקת ביצועלפתוח תיק במכון תקנים או מעבדה אחרת לבדיקת 

 לספק למכון התקנים ולמתכנן: 

עם הזמנת הבדיקה: סט תכניות מלאכה לכל המערכת וסט חישובים, ניתונים ומפרטי  -בהתחלת העבודה 

, ויתר המסמכים הדרושים לקבלת אישור מכון התקנים לתכנון. יש לקבל אישור  לתכנון  לפני המערכת
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 חתימת המציע: ______________

 תחילת הביצוע. 

 אין להתחיל לבצע עבודות התקנת מתזים לפני קבלת אישור

 בסיום העבודה:

 ".AS MADEסט תכניות " א.

 סט חישובים ונתונים סופיים של המערכת כפי שבוצעה. ב.

 וכפי שנדרשים ע"י מכון התקנים. NFPA-מערכת כפי שמופיעים בטופסי הגמר של ה ג.

 

כל הפעולות והעבודות הנ"ל הן כלולות במחירי היחידה ברשימת כמויות. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור 

 הפעולות והעבודות המופיעות בסעיף זה.

 (.לא תשולם תוספת שכר עבור שינויים שתבקש בודק מכון תקנים)למרות תכנון מאושר

 

 מומחיות קבלן מערכת המתזים 34.9

 

הקבלן המבצע את מערכת המתזים יהיה קבלן המוסמך להרכיב, לשנות ולהפעיל מערכות כאלה,  .1

 צנורות, ציוד, ראשי מתזים ואביזרים, לתקנם ולתת להם שרות, הכל בהתאם לתקנים.

 

שנים של עבודה בפרויקטים  5קבלן מוסמך הינו קבלן בעל ניסיון בביצוע מערכות מתזים )מינימום  .2

 דומים בגודל ובמהות לפרויקט הנדון(.

המתיחסים למערכות מתזים והמסוגל לבצע ולקיים את כל  NFPAקבלן המכיר היטב את כל תקני  -

 החוקים הנדרשים לבצוע מערכות כאלה.

 

 עבודות דומות לזו שבנדון. 3ר למכון התקנים לפחות קבלן שסיים ומס -

 

 על הקבלן להציג לפני המזמין/המתכנן תעודות המעידות על ההתמחויות הנ"ל. .3

   

 אופני מדידה

 מחירי יחידה .1

אורי העבודה בסעיפי כתב הכמויות הם תמציתיים בלבד, מחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ית 

, )במפרט 43הדרוש בהתאם למתואר במסמך ד' , תנאי חוזה לביצוע העבודות במפרט הטכני בת"י 

 הכללי הסטנדרטי של הועדה הבין משרדית בפרק המתאים( ובתכניות. 
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 חתימת המציע: ______________

 של כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:מחירי היחידה המוצגים בסעיפים  

כל החומרים בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר כגון: חומרי איטום, צבעים, ברגים,  א.  

קונסולים, ווים, חומרי ריתוך, הפחת שלהם, חומרי בנין בטונים ברזלים וכו'. כמו כן 

 מיסי קניה וכל מס אחר הקיים במועד חתימת ההסכם.

בודה הדרושה לשם ביצוע מלא של תנאי החוזה לרבות עבודות עזר כגון: חציבת כל הע ב.   

חריצים בקירות, בלוקים וקירות בטון, קונסולים סתימת פתחים עם בטון כך שהמצב 

הראשוני יחזור לקדמותו וכל סתימת מרווחים בין שרוולים וצנרות בחומרים עפ"י 

רות, במידה ולא ניתן להשתמש דרישות המפרט ו/או הצנרת והאביזרים מתחת לתק

ין הכין באותו מקום לצרכיו הוא, עבודות העפר )הכוללות עבודות יבפיגומים שקבלן הבנ

חפירה, חפירה במי תהום, שאיבת מי תהום, המילוי בחזרה, הידוק הקרקע והרחקת 

האדמה המיותרת דיפון וגידור(, עבודות צבע, מדידת העבודה, הכנת תכניות להרכבה 

". שרוולים עפ"י תקן AS MADEסופית, הוראות אחזקה והפעלה. הכנת תכניות "

ודרישות הג"א למעבר צנרת בקירות מקלטים וכן כל הדרוש לביצוע עבודה מושלמת עפ"י 

 הסכם זה.

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות. ג. 

 ', ובכלל זה העמסתם ופריקתם וחלוקתם בבנין.הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו ד. 

 אחסנת החומרים, הכלים המכונות ושמירתם. ה.  

שכ"ע כולל כל המסים הסוציאליים לגבי עובדים, הוצאות הביטוח, מכס ומיסי קניה וכל  ו.  

 המסים החלים על החומרים.

)הוצאות חשמל  הוצאות כלליות של הקבלן, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות. ז.  

 ומים הנדרשים לצרכי עבודתו יקבעו באופן יחסי לסה"כ הצריכה בבנין(.

 סילוק כל הפסולת הנובעת מעבודת הקבלן מחוץ לאתר ולמקום שפיכה עירוני מאושר. ח.  

קיון יבוצע מדי שבוע על מנת יון רצוף ותמידי בכל המקומות בהם יעבוד הקבלן. הניקינ ט.  

 ן למזבלה.ילמנוע מלהפוך הבני

הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו, ובפרט כל ההוצאות  י.  

הכרוכות באחזקת צוות ניהולי ופועלים מקצועיים ומאומנים אתר העבודה במשך כל 

 תקופת הביצוע.

 רווח הקבלן והוצאות תקורה. יא.  

על כתב הכמויות שבו והתכניות ביצוע מושלם של הוראות החוזה הראשי שמפרט זה  יב.  

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 הכמויות .2

הכמויות בכל   המזמין רשאי לשנות אתהכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן אומדן בלבד.  

סעיף ע"י הגדלה, הקטנה, בכל יחס וגודל וכן לבטל סעיפים בשלמותם. העבודה תשולם לפי 

העבודות שבוצעו בפועל למעשה, ולפי שיטת המדידה המפורטת להלן, וכל המדידות הסופיות של 

 במסמך ט'. זאת בלי לשנות את מחירי היחידה של החוזה כפי שרשומים

 תוקף המחירים  .3
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 חתימת המציע: ______________

 שארו בתוקף בכל המקרים ובכל התנאים:ימחירי היחידות בכתב הכמויות י 

 בין אם בגלל שינוי בכמויות )שהן באומדן בלבד(, בכל אחד מהסעיפים, בכל יחס שהוא.  - 

בין אם בגלל הכנסת שינויים בתכנית, מספר הספחים, האביזרים, החיזוקים ו/או חומרי   - 

 העזר האחרים, שאינם נמדדים בנפרד, יוקטן או יוגדל בכל יחס שהוא.

 שאר קבוע ולא ישתנה מכל סיבה שהיא.יידה יבכל המקרים הנ"ל כאמור לעיל מחיר היח 

 כללי  .4

 כל המדידות תהיינה נטו, אחרי ההתקנה, בלי שום תוספת עבור פחת ושבר. א.  

כל דף מדידה חייב לקבל אישור המזמין לפני כיסוי העבודות, כדי שתהיה לו אפשרות  ב.  

 לבדוק את המדידות.

וא, ותירשם בתוך פנקסי מדידה מסודרים לפי המדידה תיעשה ע"י הקבלן על חשבונו ה ג.  

 סוגי ומקום העבודה, עם ריכוזם לפי סעיפי החוזה.

בדיקת המדידות תיעשה בנוכחות המזמין או נציגו והעתק מאושר מכל דף מדידה יימסר  ד.  

 למזמין.

 מדידה לפי יחידות .5

 כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, ימדדו לפי מספר היחידות  א.  

 המורכבות במקום. 

נורות יעול ימדדו מקצה פנימי של תא בקורת אחד למשנהו, לפי סוגי הצינורות ביוב ותיצב.                           

רום הקרקע בזמן  נורות עדינורות ולפי העומק, מרום תחתית הפנימית של הציוקטרי הצ

 ביצוע החפירה.

נור. המפלים כוללים במדידת ינור מאותו קוטר וסוג הצימפלים ימדדו במטר אורך של הצ ג. 

 האורך את כל האביזרים הדרושים, ביקורות, חיזוקים, חורים, חציבות ועטיפת הבטון.

 

 מדידה לפי יחידות אורך 

ציריהם כולל אורך האביזרים, רקורדים, אוגנים  סוגיהם ולפי הקטרים ימדדו לאורך נורות לכליצ    

           נור הנמדד.יהברגה. אורך השסתומים והברזים יופחת מאורך הצ ושסתומי 

   האביזרים והספחים המפורטים ברשימת כוללים במחיר צינור. ב. 

 

 

 

 עבודות חשמל – 06פרק 

 

 כללי .1
 

בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד העבודה תבוצע  .א
ותקנותיו העדכניות וע"פ כל התקנים הישראלים העדכניים 

 לעבודות חשמל.
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 חתימת המציע: ______________

העבודה תבוצע לפי התוכניות המצורפות עם דרישות עדכניות  .ב
 במהלך הביצוע שימסרו ע"י המזמין.

  

 היקף העבודה)שלב א+ב יתכן ויבוצעו יחד( .2
 

הכולל תאורה שקעים עבודת החשמלאי כוללת מתקן חשמלי מלא  .א
שקעי מיזוג וכל הזנה אחרת הדרושה להשלמת המתקן נקודות למתח 
נמוך ומערכות בטיחות וביטחון כגון פריצה כולל תיאום עם ספק 
המערכת כל התיאומים הדרושים מול אחזקת המבנה כלולים במחיר 

 העבודה כולל העברת בדיקה לסוגיה השונים.
אורה מכל סוג ודגם לפי רשימה מחיר העבודה כולל התקנת גופי ת .ב

הקבלן ישלים גופי -עקרונית שתועבר בהמשך ומסומנת ע"ג תוכנית
 תאורה לתאורת הכוונה וחירום לפי דרישות יועץ הבטיחות

המפרט להלן ותוכניות החשמל משלימים זה את זה מבחינת הדרישות  .ג
 הכוללות לביצוע העבודה.

דות מאור וכד' גם אם הקבלן ישלים אלמנטים כגון נקודות כח ונקו .ד
נשמטו מתוכניות החשמל. פיצוי כספי יהיה לפי דקל עבודות בניה 

  25%בהפחתה של 
העבודה כוללת עבודות חשמל מושלמות למבנה כולל ההזנות בפיתוח  .ה

 עבורו לפי דרישות חברת חשמל ובזק חפירות וכל הנדרש
חד כל סתירה בין המסמכים כגון המפרט או התוכנית או המפרט המיו .ו

לטובת המזמין  מבניהםבהוצאת משרד הביטחון יקבע המחמיר 
 המתכנן יהיה הפוסק הבלעדי בכל מחלוקת כספית באם תעלה

 

 

 הוראות טכניות לביצוע העבודות המתוארות למעלה .3
 

 תיאור כללי:

 כאשר הקבלן במסגרת ביצוע לוח חשמל חדש ראשי יזין את הלוח הקיים 80Aבמבנה קיים לוח חשמל 

הקבלן אחראי לביצוע גומחות חפירה למבנה צנרת קוים וכל -לפי תיאום עם חחי 160Aראשי יהיה הלוח ה
 הדרוש עד לאישור חחי למתקן

 המתקן יבוצע עי מנורות שקועות בתקרה מונמכת כל התשתיות לתאורה ולמערכות יעברו בתקרה

ולספק אישורי תקן לכל הציוד הקבלן אחראי לספק תעודות בדיקה למערכות תאורת חירום וגילוי אש 
כלולים במחיר)הקבלן יבצע בדיקה מטעמו למיקומי הגלאים  1220שסיפק אישורי תקן לגילוי אש וכריזה לפי 

כך שבדיקת מכון התקנים -הצופרים והלחצנים וכן מיקומי הרמקולים ויעביר תוכנית לאישור לפני הביצוע
 תהיה מושלמת

 חירום כגון גילוי אש ותאורת חירום הכל מושלם הקבלן אחראי לאספקת חשמל למערכות

 הקבלן יחתום עם סיום עבודות על כל הצהרה שתידרש ממנו ע"י הרשויות השונות

הקבלן אחראי לתיאום מלא מול חברת חשמל ובזק ועבודתו כוללת השלמת המתקן לפי בדיקת הבודק 
 מטעמם ותיקון הליקויים באם יתגלו

 

 

 לוחות חשמל .4
 

תקן עדכני שיהיה בזמן  1419לוח ראשי יבננה במפעל לוחות נושא תקן  .א
יתכן  ABBיצור הלוח והציוד יהיה כדוגמת הקיים בחדר חשמל ראשי 

 ש"ע אירופאי)הכוונה לא סיני(
 לפחות 30%מידות הלוחות יתאימו לציוד החשמלי שיותקן בתוספת  .ב

 שמור.
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 חתימת המציע: ______________

ודולרים תקניים, הלוחות יחווטו במוליכים גמישים עם פסי צבירה מ .ג
ישולטו ויסומנו ע"י מדבקות שקופות בצורה מקצועית ע"פ תוכניות 

 .AS-MADEהחשמל ועל פי המבוצע בפועל 
המחיר כולל סימון כל המוליכים בדיגלונים וכן שילוט כל האביזרים  .ד

בשפת המזמין ובשילוט מקשר לאביזר או לשם  החדר שיורה המזמין 
. 

לבד דוגמת לגרנד, הגר, או מרלין ז'רן הציוד בלוחות יהיה צרפתי ב .ה
 10KAויעמוד בזרם קצר של 

 

 

 

 תנאים מקומיים, תיאומים ובדיקות .5
 

על הקבלן המבצע את עבודות החשמל לתאם את עבודתו עם יתר  .א
הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע העבודות כגון: מחיצות, 

הנובעת מחוסר תקרות, טיח, צבע וריצוף לא תוכר כל תביעה כספית 
 תאום או אי ידיעה מועד ביצוע עבודה אחרת בבנין.

הקבלן נדרש לבצע בדיקת מתקן החשמל שביצע בגמר העבודה.)חיבור  .ב
זמני לבניה יהיה בטיפול ובאחריות מלאה של הקבלן ככלולה במחיר 

 העבודה
כל הליקויים שיתגלו ע"י הבודק יתוקנו ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום  .ג

חשמל למתקן )בדיקות  ואספקתעד לקבלת המתקן סופית ע"י הבודק 
שיידרשו מעבר לבדיקה הראשונה ובגין אחריות הקבלן לליקויים 

 ישולמו ע"י הקבלן(.
 התיאומים והבדיקות כלולים במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד. .ד
בודק ואישורו אינם במקום בדיקת מהנדס בדיקת  .ה

החשמל/מפקח/מזמין ואינן פוטרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים 
 שיידרשו על ידם.

לאחר אישור הבודק של ח"ח, מהנדס החשמל  רקהעבודה תיחשב גמורה ומאושרת 
 והמזמין.

על הקבלן לבדוק לפני הגשת ההצעה את כל התנאים הנדרשים לביצוע  .ו
 ביצוע.ואפשרויות ה

הצעת מחיר של הקבלן תשמש אישור לכך שלמד והבין את כל התנאים הקשורים 
למכשולים ולקשיים הקיימים בביצוע העבודה ופוטר את המזמין מכל תביעה עתידית 

 בקשר לכך.

באחריות הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה מתאונות במקום  .ז
גיעה באדם או העבודה ולמנוע בכל האמצעים הנדרשים כל תקלה או פ

 ברכוש כתוצאה מעבודתו.
הקבלן ישלם פיצויים הנדרשים לכל תקלה או פגיעה שנגרמה כתוצאה מפעולותיו, 
עבודתו, ציודו או מחדליו בין אם יבוצע על ידו או ע"י באי כוחו או קבלני משנה שנמסרה 

 להם העבודה.

 

 אחריות .6
 

ן למזמין מיום מסירת המתק שנתייםהקבלן אחראי לכל הציוד למשך  .א
 ולאחר קבלת כל אישורים.

בתקופת האחריות יחליף הקבלן או יתקן כל ציוד שימצא לקוי מיד  .ב
 וללא תשלום.

כל ציוד שיוחלף עקב תקלה או פגם במשך תקופת האחריות תחול עליו  .ג
חודשים מיום התיקון או  12אחריות הקבלן לפרק זמן נוסף של 

 ההחלפה.
זרת רשאי המזמין לדרוש במקרה של ליקוי מהותי או תקלה חו .ד

 מהקבלן החלפת האביזר בחדש ועל הקבלן למלא דרישה זו.
הקבלן אחראי לתאם עם איש המיזוג את כל הדרישות למזגנים ועליו  .ה

לקחת בחשבון בעת הצעתו את כל הנקודות הדרושות למזגנים לא תוכר 
 כל תביעה כספית על הזזת שקעי מיזוג וונטות!!
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 חתימת המציע: ______________

נקודה ממקומה עד שלב התקנת קופסת החיבורים המזמין רשאי להזיז  .ו
ללא תשלום כ"כ לא תבוצע שום נקודה בשטח מבלי שסומנה בפועל ע"י 
המזמין המפקח או האדריכל נקודה שבוצע ללא אישור ואינה במקומה 

 תוזז על חשבון הקבלן
הקבלן אחראי לתאם עם הרשויות כגון חח"י או בזק את החיבורים  .ז

 חיבורים זמניים לחשמל והטלפוניה וכן
 

 

 

 

 מדידה וכמויות .7
 

העבודה תבוצע ע"פ התוכניות והמפרט הטכני והדרישות שימסרו  .א
 לקבלן במהלך העבודה.

מחיר העבודה שיקבע בהסכם יכלול ביצוע מושלם של כל העבודה מצוינת בתוכניות 
 ובמסמכים הנלווים להסכם.

מחיר העבודה כולל את כל חומרי העזר הנדרשים כגון ברגים, שלות, מהדקים, ללא 
 תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו ע"י המהנדס או המזמין.

מחירי עבודות חריגות שידרשו במהלך הביצוע ומוסכם על שני הצדדים  .ב
שעבודות אלה אינם נכללות בהיקף העבודה יחושבו ע"י ניתוח  מראש

יר שיוגש ע"י הקבלן לאישור המהנדס ו/או המפקח המוסכם מטעם מח
 ב-2הקבלן.כאמור בסעיף 

 לעלותה הכספית לא תשולם כעבודה חריגה. מראשעבודה חריגה שבוצעה ללא אישור 

להלן אפיון ופירוט תכולת העבודה של כל נקודות החשמל המתוארות  .ג
 בתוכניות החשמל.

 

 

 

 :כללי

בקו ההזנה מלוח החשמל והחיבור בלוח וכן את כל תיבות  מחיר נקודה כולל את חלקה
 החיבורים וההסתעפות בדרך עד למוצא בתקרה או בקיר.

לא תשולם שום תוספת בגין: חיצובים, וטיוחים צנרת חסינת אש, תיאום עם קבלני משנה 
 שיזומנו ע"י המזמין ישירות לדוגמא: במטבח, נגרות וכד' או בגין פיצול עבודות.

 

 

 :ארונות תקשורת קומתיים וראשיים

אספקה והתקנה של ארונות תקשורת שקועות בקיר או מותקנים גלוי בנישה מתחת 
ללוחות החשמל במידות שיידרשו ע"פ כמות הצנרת והמוליכים בקומה מסוג גוויס או 
ע.ד.א פלסט מאושרות תו תקן וחיבור כל הצנרת והכבלים בתוכם ע"י מהדקי קרונה 

 ן ברור של כל הקופסאות והכבלים.שילוט וסימו

 

 :כמויות

מחיר החוזה כולל בתוכו את כל נק' החשמל, התקשורת, המחשוב, הרמקולים, המופיעות 
 בתוכנית החשמל 

המזמין רשאי להגדיל את מספר הנקודות או להקטין בכל אחוז שינוי ללא שינוי במחיר 
 היחידה למרות האמור במפרטים השונים
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 חתימת המציע: ______________

עה ולא ניתן לבצע עבורה פרורטה לשיקול דעת המתכנן תחושב לפי נקודה שאינה מופי
 25%דקל עבודות בניה גדולות בהפחתה של 

 שינוי מיקום נקודה לא יחוייב בתשלום עד שלב ביטון התיבה

 

 

 

 הנחיות כלליות

 

גופי התאורה יכול שיהיו מבוססי לד ויספוקו לאחר אישור המתכנן וביצוע ניסויי תאורה ככל  •
 הגופים יסופקו עם בדיקות מכון תקנים מלאות ואישור להתאמה פוטוביולוגי לאדם-שיידרש

 במידה והקבלן יחליט לספק גופי פלורוסצנט הדגמים יהיו זוהר ישראלוקס או פנטלייט געש •

 כל השקעים יהיו מדגם גוויס בגובה התואם למוסדות חינוך עם תריסי מגן •
ראש מיטה עם מפסק תאורה נפרד במקום שיורה בכל חדר יותקנו גופי קריאה בקיר מעל כל  •

 המתכנן

 לפי תכנון שיימסר לקבלן LUX 500רמת התאורה בחדרים תהיה  •
 לפחות לפי תכנון שיימסר לקבלן LUX 270רמת התאורה במסדרונות תהיה  •
 כל חדר יש לספק הכנה למזגן כנדרש בתוכניות היועץ •
 פיקודים וכל הדרוש תאורת החוץ כוללת תא פוטוצל מגענים •

 כולל תקן ישראלי מלא 3Wתאורת חירום מלאה מבוססת נורות לד  •
 שלטי יציאה כיסוי מלא דוגמת אלקטרולייט חיציםוכיתובים לפי הנחיות יועץ בטיחות •

 מדרגות ומעברים תאורה מלאה לפי תכנון יועץ •
 לחצני חירום ופנל כבאים הכל כנדרש בתוכניות יועץ הבטיחות •
מלוח מבנה בית ספר או מחברת חשמל הכל לפי המצב בשטח כולל חפירות כבילה  שוחות הזנה  •

 וכל הנדרש
 הכל מושלם קומפלט

 

 

 

 

 עבודות טיח - 70פרק 

  

 כללי

 תקנים .1 

 טיב החומרים והביצוע יעמדו בתקנים הבאים:  

 טיח מוגמר בבניינים, - 1275ת"י   

 דרישות ושיטות בדיקה. -טיח פנים            

 תקן טיח. -1920ת"י                             
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 דבקים לטיח -מוספים  .2 

 5%אחוז המוצקים בנוזל יהיה לפחות - דבק אקרילי  

 ב.ג.פולימרים -בי. גי. בונד    -    

 שרפון. -  4000שראקריל  -    

    - Sealopvf  - .לטקס  רטרדSBR 

    כרמית. - 200כרמית                 -             

 ב.ג. פולימרים. - 12בי.ג'י. בונד                      

 אשפרת הטיח .3 

ימים  3פעמים ביום במשך  3תבוצע אשפרה על ידי הרטבה בצינור מים  בכל שכבה  

 עלה למטה.לפחות.  האשפרה תחל בסוף יום הטיוח, ותעשה על ידי מים ניגרים מלמ

 ניקוי הרקע .4 

של  ניקוי יסודיבמפרט הכללי מודגש בזאת, כי יש לבצע  090214בנוסף לאמור  בסעיף   

 פני השטחים המיועדים לטיוח.

 במפרט הכללי. 09021ביצוע הכנת הרקע כנדרש בסעיף  לפניניקוי זה יבוצע   

השטחים, כך שהאבק ופירורי ניקוי הרקע ייעשה על ידי הזרמת מים בצינור על פני   

 הבלוקים יזרמו עם המים למטה.

 ס"מ. 30בכל חיבור בין בלוק לבטון תבוצע "תחבושת" ע"י רשת אינטרגלס ברוחב מינ'                                

 בנייה.כולל חציבות לצרכי חשמל ואינסטלציה, הבדל בין חומרים וכל צורך אחר ב                               

 מלט לסתימה וליישור .5 

לאחר ניקוי הרקע ולפני התחלת הטיוח תבוצע סתימת חורים, חריצים, ויישור שטחים   

 במפרט הכללי. 090211כנדרש בסעיף 

 :הרכב המלט לסתימה ליישור א.  

 דלי צמנט. 1 -   

 דליים חול זיפזיף. 2 -   

 .SBRדבק אקרילי או לטקס  ליטר 1 -   

 מים לפי הצורך. -   

 פעמים ביום. 3יש להקפיד על אשפרת מלט התיקונים    

  תיקונים בבטוניםב.         

באלמנטי בטון קונסטרוקטיביים כמו עמודים וקורות יבוצעו התיקונים כנדרש בסעיף   

 א' במפרט הכללי. 02096
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 ערבוב תערובת הטיח .6 

באמצעות ערבל מכני קטן "טפלה" עד לקבלת מלט  אך ורקתעורבב  תערובת הטיח  

 מעורבב אחיד.

 גמר טיח במפגשים .7 

.  עד לבלוקבקו מפגש הטיח בין הגג לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי   

 חריץ דומה יבוצע בכל קו פגישה גלוי בין טיח לחומר אחר.

 טיח פנים .8 

למת לאתר ע"י יצרן בעל תו תקן. הרכב הטיח יקבל אישור תערובת הטיח תסופק מוש

 המפקח בטרם אספקתו.

 

 טיח חוץ 

               

ס"מ טיח טרמי  5סביב הקירות החיצוניים תבוצע שכבה של . טיח טרמייהיה מסוג טיח החוץ  

 לכל גובה המבנה.

הטיח הטרמי תונח רשת השכבה תבוצע ע"י מריחת שכבת הרבצה מעליה שכבת טיח טרמי, ע"ג 

שכבות של טיח חיצוני, לאחר מכן תהיה שכבה של  2פלסטיק "אינטרגלס" ומעליה יבוצעו 

 .M-200או  M-100 פריימר ושכבה סופית של שליכט אקרילי עפ"י בחירת האדריכל 

  ובאישור המפקח לחומר לפני ביצוע. מסוג טרמו קיר או ש"עיש להשתמש בטיח                  

 עשוי באתר -רכב טיח חוץ ה  08.06

יש צורך לתקן פוגות, כשלב נפרד  ,תקן את הפגמים הגדולים בקיר בדרך הרגילהיש ל  

ולקבל   אישור מפקח לאחר ביצוע תחבושות. יש לעטוף את כל הבית ברשת אינטרגלס 

 בדגש על פינות ופינות של חלונות לפני ביצוע שכבת הרבצה.

 כב השכבה מ"מ הר 8-6בעובי  -שכבת הרבצה  08.07

 חלקים חול/טיט מוכן בנפח. 6      

 ערבב ביחד עד קבלת תערובת אחידה.      

 מוכן לשימוש בלבד )ללא מים(. -" 413בתוספת "סולן       

  קודם(. שעות 24הטיט )עד  שטיפת קירות האיטונג במים להורדת האבק, בסמוך למועד ביצוע      

ללא " )"שחל"( על הקיר 413מריחת בעזרת כף טייחים או קרש שכבת טיח "סולן               08.08

מ"מ ותחרוץ שכבה זו קלות בעזרת מסור לקבלת  8-6השכבה המומלץ  עובי הקיר  הרטבת

 מחוספס. פניםחיחיחיחייושטח 

 בצע אשפרה כנדרש לגבי חומר צמנטי.      08.09

ה        לוק האיטונג ללא סדקים, אוטמלב לאחר הייבוש תתקבל שכבה המחוברת חזק ביותר    

 כנגד חדירת רטיבות.יע



142 
 

 חתימת המציע: ______________

 מ"מ כמפורט במפרט הכללי. 12 -שכבה מיישרת בעובי כ                    08.11

 שכבה עליונה לטיח חוץ                     08.12

 שליכט שחור:   

 שק צמנט. 1 -  

 דליים חול שליכט דק. 8 -

 .SBR, או לטקס ליטר דבק אקילי 5 -

 מים לפי הצורך. -

 טיח חוץ 08.13

תערובת הטיח תסופק מושלמת לאתר )לכל שכבה( ע"י יצרן בעל תו תקן, הרכב הטיח 

 יאושר מראש ע"י המפקח.

 שכבת סופית  

 שכבת פריימר  לשליכט צבעוני בגוון השליכט עפ"י בחירת האדריכל/מזמין. 

אקרילי מוכן בגוון עפ"י בחירת המזמין והאדריכל  השכבה הסופית תהיה משליכט

. מריחה במרית פלסטית חלקה, ולאחר מכן מעבר M-200כדוגמת נירלט ברמת גימור 

ע"ג החומר ע"י מרית ברזל חלקה, ע"ג שכבת חומר יסוד "פריימר" מתאים עפ"י 

נים הנחיות היצרן, ובגוון זהה לשכבת השליכט האקרילי. ייתכן שילוב של מספר גוו

 בכל בית, ובפרט לקורות שמתחברות לעמוד ולבית עפ"י הפרט.

 

 טיח פנים ל"חדרים רטובים" 

 ב"חדרים רטובים", יבוצע הטיח בשכבות הבאות: 

 שכבת הרבצה 

 מ"מ. 5-7השכבה  עובי -  
 שק צמנט. 1 -
 דליים חול זיפזיף. 8 -
 או ש"ע. SBRליטר דבק  5 -
 מים לפי הצורך. -

 

 דוגמאות לאישור טיח 

הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות מכל סוגי הטיח במקום שיסומן על ידי המפקח לאישור  

 האדריכל, המזמין והפיקוח.

 

  

 טיפול בסדקי קיר חיצוניים ופנימיים 
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 חתימת המציע: ______________

בשלב  הכנה לצבע יש לטפל בכל הסדקים הן הפנימיים והן החיצוניים ולתקנם בהתאם  

 יתוף הפיקוח ועפ"י הנחייתו.להמלצות מומחה בנושא בש

           

 

 XPMפינות                    

 XPMמפגש טיח בפינות פנים וחוץ לרבות חשפי פתחים )גליפים( יבוצע באמצעות רשת 

 XPMמ', שימוש ב"פינות"  2.4)הרשת מסוג הגרמני המקובל( באורך  C.V.Pמגולוונת ומצופה 

 רק לאחר אישור המפקח לסוג ולתוצרת המוצר.

 

 

 

 טיח טרמי

 

 תכולת מחירים   09.3

 

 . כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.1

 חריצים, רצועות צרות וכיו"ב.. לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, 2

 . המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צינורות, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב.3

. המחירים כוללים פגומים לכל גובה נדרש, כולל פירוק והרכבה, כולל פירוק  והרכבה במקרה 4

 שהפיגומים מפריעים לביצוע עבודה אחרת.

 

 

 : ריצוף וחיפוי  8פרק 

 

 מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי.ה

 

 הריצוף יבוצע בהתאם לריצוף שיבחר האדריכל. .1

 -או טרצו הריצוף יבוצע עפ"י הנחיות במפרט הכללי תוך דגש על מצע תחת המרצפים:  ריצוף קרמי .2

במפרט הכללי. הקבלן לא יורשה לבצע חיתוכים להתאמה  10081כמפורט בסעיף   מצע שומשום

 אלה רק ע"י מכשיר חיתוך מיוחד.

 יש לחזק ולבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. .3
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 חתימת המציע: ______________

בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בזויתן אלומיניום ו/או  .4

 מ"מ מעוגן לרצפה בברגי נירוסטה מפלדת אל חלד לריצפת הבטון. 100/100/8Lפליז 

בכל החדרים יבוצעו שיפולים מחומר זהה לחומר המרצפות באותו חדר באורך מתאים  -שיפולים .5

ס"מ עפ"י הנחיות האדריכל, יש להקפיד על סתימת כל החורים בבנייה לפני ביצוע  7-10ובגובה 

גל ההלבשה של הדלתות. בפינות השיפולים ישוייפו בזווית השיפולים. השיפולים יעלה מאחורי סר

 לחיבור "גרונג".

כל התאמת דוגמאות החיפויים תתואם מראש ותאושר בפריסות בהתאם לדרישות  -חיבור חיפויים .6

 המזמין.

             בטון ליצירת שיפועים ברצפות רטובות:                                                                  .7

 .6, אגרגט עדש, שקיעה "20 -השיפועים יבוצעו ע"י בטון ב -

הבטון יהיה בשיפועים ובגבהים סופיים, בהתאם לגובה תעלות אביזרי ניקוז ופתחים,  -

 ס"מ. 5עובי הבטון המינ' יהיה 

 .1%שיפועי הרצפה יהיו לפחות  -

אספים ובתעלות נק' מוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו סימנים בקירות בקירות במ -

 שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים.

 בסמוך לקולטנים יש להגדיל את השיפוע מקומית בלבד. -

 קוי השיא יהיו בהיקף החלל )סמוך לקירות( ובסף דלת הכניסה לחלל. -

 המפלס הסופי של בטון השיפועים יקבע בהתאם לסוג ציפוי הרצפה. -

 ועים.יש להקפיד של אשפרה טובה של בטון השיפ -

בכמות של  2לשיפור אטימות הבטון יש להוסיף ערב דבק אקרילי כדוגמת בי.ג'י.בונד  -

 ליטר למ"ק בטון. 10

 יש להימנע מביצוע שיפועים ביותר משני כיוונים באותו חלל. -

 פני בטון השיפועים יהיו מוחלקים וללא בליטות ושקעים. -

 המפקח.יש לאשר את פני בטון השיפועים לפני המשך העבודה ע"י  -

במידה והופיעו סדקים נימיים בפני בטון השיפועים יש למלאם באמצעות מי צמנט עם  -

 ערב סינטטי כדוגמת בי.ג'י. בונד.

, או לחילופין יינתן המרצפות יסופקו ע"י הקבלן בהתאם לגוונים שיבחרו ויאושרו ע"י האדריכל .8

אם לתקנים, ובהתאמה זיכוי מלא עבור עלות האריחים והאדריכל יוכל לבחור אריחים בהת

 .לדרישות התמ"ת ויועץ הבטיחות

או לחילופין יינתן  קרמיקה לחפוי קירות תסופק ע"י הקבלן בהתאם לגוונים שיבחרו ע"י האדריכל .9

זיכוי מלא עבור עלות האריחים והאדריכל יוכל לבחור אריחים בהתאם לתקנים, ובהתאמה 

 .לדרישות התמ"ת ויועץ הבטיחות

שבמפרט  10051ולסעיף  1555חי קרמיקה יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לתקן  חיפוי קירות בארי .10

הכללי. ההדבקה תיעשה על קירות מטוייחים בהרבצה צמנטית ע"י מרית משוננת ע"י דבקים 

 כדוגמת:   

 הערות יצרן/משווק חומר

 לבן-33%כמות צמנט  שחל 215טיט אקריל 

 לבן-25%כמות צמנט  שרפון שרטיט
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 מוכן נגב קרמיקה פלסטינגב 

 מוכן תרמוקיר 502פלסומר 

טיט ההדבקה ימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת )גודל השיניים בהתאם  .11

להוראות היצרן(. את האריחים יש להדק אל טיט ההדבקה כך ששכבות הטיט המהודקת תהיה 

 מ"מ. 5-6בעובי של 

 הקצוות של האריחים ליצירת "גרונג".חיבור זווית יבוצע ע"י ליטוש  .12

חיבור חיפויים בין שני משטחי קרמיקה אנכים יעשה באמצעות פינה מיוחדת מאלומיניום בגוון  .13

 קרוב לגוון הקרמיקה.

בכל חריצי החיפויים, בכל חריצי הריצוף והקרמיקה, בכל תפרי השיפולים ובכל  -רובה בתפרים .14

בחיבורי אמבטיות וקבועות לקרמיקה(, תבוצע רובה מקורית חיבורי חיפויים ושיפולים לריצוף,)וכן 

של היצרן כדוגמת רובה של "נגב" או ש"ע בגוון מתאים לריצוף עפ"י בחירת המזמין ובאישור 

 המפקח.

בכניסה לחדר רחצה באזור מקלחת תבוצע הנמכת ריצוף  -פרט כניסה לחדר רחצה ומקלחת .15

 מ"מ מעוגן היטב.  40/4ה מאלומיניום שטוח כמפורט בתוכניות. בכל הנמכה יורכב פס הפרד

 לעיללפני ביצוע הריצוף יבוצע איטום כמפורט  .16

תהיינה יצוקות מבטון כולל משולשים ועליהם מדרגות עשויים רום ושלח אבן שיש או  -מדרגות .17

 מתועשים או קרמיקה או עץ עפ"י בחירת המזמין, בתוספת שיפולים מתאימים.

 ת ולפריסות ולפי הוראות הפיקוח.גובה קרמיקה בהתאם לתוכניו .18

 משווק ע"י חברת נגב אלוני או ש"ע. MAPEIהרובה שיותקן יהא של חברת  -רובה .19

מסוג  MAPEI)מקלחות, שרותים, מטבחים ומזנונים( רובה ע"פ קטלוג  רובה לשטחי רצפה רטובים .20

KERAPOXY .או ש"ע 

 )מעברים, קירות, משרדים, חדרי אירוח( רובה ע"פ רובה לשאר האזורים .21

 או ש"ע.ULTRACOLORמסוג    MAPEIקטלוג  .22

מילוי מישקים גמישים באזורים רטובים יבוצע בחומר איטום סיליקוני בגווני הרובה מסוג מפייסל  .23

 המשווק ע"י נגב קרמיקה או ש"ע. MAPEIמתוצרת חברת 

 מ"מ )וע"פ הנחיית המתכנן(.  3מרווחים בין אריח לאריח  .24

 

 

 תכולת מחירים

  . מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים, דוגמאות שונות, סוגים שונים וגדלים שונים 1

 המשולבים באותו משטח וכו' הכל לפי הנחיות האדריכל, גם אם לא הופיעו בתוכניות.כו

לי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור שיפועים, את . בנוסף לאמור במפרט הכל2

ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור כו

האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים כו

 חשמל וכיו"ב. במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה,כו

לפני כו. הגנה על הריצוף תבוצע על ידי הנחת לוחות מזונית וגבס על בד יוטא, לרבות סילוק ההגנה 3

 המסירה כלולה במחיר הריצוף.
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הכל כלול  -מ"ר לפחות כל דוגמא  5. ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופירוקם בשטח 4

 דרגות וכיו"ב.במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המכו

. אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר הכלול במחיר 5

 היחידה.כו

 ס"מ כלול במחיר היחידה. 25חול בריצוף בעובי עד  3-טיט ו 1. שכבת חול מיוצב 6

הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב נקי -. מחיר ריצוף כולל ליטוש7

 לחלוטין.כו

. מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים, שטחים 8

 אופקיים ואנכיים וכו'.כו

ברוחב כון כוללים יצירת מישקים . מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה וגרניט פורצל9

 מ"מ וסתימתם ברובה. 8-מ"מ ל 3בין 

כמו כן, כוללים מחירי היחידה, איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב 

 לכל מתקני התברואה המותקנים ברצפה ובקירות.

פויים משאריות טיט, על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים, השיפולים והחי10.

צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, בעזרת מכונת שטיפה וניקוי כו

 ובעזרת שואב אבק. כל הנ"ל על חשבון הקבלן.כו

  במשטחי עבודה שונים שבהם מותקן ברז )סוללה( ו/או סבוניות יבוצעו חורים תואמים 11. 

   ח במקדחת יהלום וחורים מלבניים על ידי חיתוך מדוייק, כנדרש, חורים עגולים על ידי קידוכוח

 . הכלולים במחיר היחידה.וייי

 האדריכל יאפשר ביצוע חיפויים וריצופים בגוונים סטנדרטיים. 12.

או אחר ע"פ בחירת האדר' שיהיה עמיד   30/30 ריצוף כל הרצפות יעשה מרצפות טרצו .13

מעל הנדרש בת"י לבניני ציבור, כולל שיפולים לאורך  10%בפני שחיקה בשיעור 

 הקירות עשויים בדומה למרצפות.

 הגבהות לארונות וחיפוי בשיפולים ממין הריצוף ללא תוספת מחיר. .14

שליפה של האריחים לאחר מחירי היחידה של עבודות החיפוי באריחים כוללים בדיקת  .15

 ביצוע החיפוי הכל לפי הוראות המפקח.

 

 עבודות צביעה 9פרק 

 צביעת טיח ובטון

 במפרט הכללי לעבודות בנייה. 11031הכנת המשטחים כמפורט בסעיף  .1

 גירוד הקיר ע"י מכונת שיוף וניקוי יסודי של הקיר משאריות לכלוך ומילוי שקעים וסדקים. .2

 בקיר ע"י חומר מתאים כגון "פריסימו" או ש"ע.מילוי של שקעים וסדקים  .3

 לקבלת קיר חלק. 2שיוף ידני נוסף עם נייר בדרגה  .4

 ניקוי יסודי של שאריות אבק ולכלוך שהצטברו לאחר הליטוש באמצעות סמרטוט לח. .5

 שעות(. 4בשכבה נדיבה עפ"י הוראות יצרן והמתנה לייבוש מלא )מינ'   Sמריחת פריימר  .6
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שכבות עד לכיסוי מלא בכפוף לאישור  2-3אקרילי "נירוקריל" ב  צביעת הקירות בצבע .7

 המפקח בגוון עפ"י בחירת אדריכל או מזמין.

 הצביעה ברולר פרוות שיער בינוני כגון רולר פרלון פס צהוב של חברת פאר או ש"ע. .8

צביעת התקרות תהיה  אך  הנ"ל יבוצע בכל התקרות בבית בכפוף לבדיקה מצב השטח הקיים, .9

 הכל בגוון לבן. -רסיד" ע"ג תקרות מטויחות "בהיפ

 

 

 הכנה לצבע מסביב למלבני דלתות וחלונות

תיקונים לסגירת מרווחים, כהכנה לצבע סביב מלבני דלתות וסביב הלבשות,  א.  

 יבוצע לפני עבודות הצביעה.

שכבה ראשונה מדוללת לפי הוראות היצרן, ולאחריה תיקון פגמים וליקוים  ב.  

 09כולל תיקוני טיח כנדרשבפרק  קיר, סדקים שיתגלו יטופלו בהתאם,בפני 

 במפרט הכללי.

 כל גרגירי החול בליטות ולכלוך. - שפשוף ג.  

לאבטחת כיסוי מלא של הקירות והתקרות. בין השכבות  -שכבה שניה ושלישית  ד.  

 יבוצע שפשוף נוסף להסרת גרגרי החול.

 

 

 צבע חוץ –צבע אקרילי על משטחי טיח 

 צביעה בצבע אקרילי על משטחי טיח תכלול את העבודות והחומרים הבאים:

שבמפרט  11של פרק  11031הכנת  המשטחים כמפורט בסעיף  .א

 הכללי לעבודות בניה.

 שכבת יסוד/פריימר לשליכט צבעוני בגון השליכט. .ב

לפי הוראות היצרן ולפי בחירת האדריכל  M-200מריחה אקרילית גמישה מסוג שליכט אקרילי  .ג

 גוונים( לרבות צבעי יסוד כנדרש. 3והמזמין, ) 

 למען הסר ספק חומרי הגמר החיצוניים יהיו עפ"י בחירת המזמין ללא תוספת מחיר. .ד

 

 צביעת סורגים מפלדה מגולוונת 

 הצביעה תבוצע כדלקמן:

 הכנת השטח: .1

לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים בדיקה ויזואלית של פני השטח  .א     

 לצביעה.

 במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .ב     



148 
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 0.5 - 1.0בגודל  GL +20% GH 80%בהרכב  GRIT (ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה ) .ג     

 מ"מ.

 אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. ניקוי באמצעות .ד    

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .ה    

. במידה והמוצר 36במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .ו    

 לא יאושר ע"י הלקוח, המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.

 צביעה: .2

( או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

 80בעובי  OUT FREE GASING(, בעלת תכונות HIGH BILD) HBפוליאסטר טהור מסוג 

מאושרת לפי תקן  7000מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה 

G.S.B ום עם האדריכל ובגוון לפי קטלוג הגרמני לדהייה או שווה ערך. הגוון בתאRAL. 

 קלייה: .3

 - º220דקות. לאחר מכן  10למשך  º155 - º140קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 

º180  דקות נוספות. 15למשך 

 דקות. 15למשך  º185 -לא תפחת מ המתכתטמפרטורת  הערה:

 קירור: .4

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 לפחות. Cº40 - º35הטמפרטורה לרמה של 

 בקרת איכות: .5

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .א   

 הצביעה.מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני  .ב   

מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו  2תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  .גי  

 על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה. .די  

 

 המוצר יגיע לאתר עטוף ביריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה מושלמת. -אריזה  .6

 מיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.כל האמור במפרט ה .7

 

 צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון

 

 הכנת השטח: .1
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 במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .א

 -1.0בגודל  GL +20% GH 80%בהרכב  GRIT (ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה ) .ב

 .ממ"  0.5

 צביעה .2

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי טהור, אפוקסי פוליאסטר, או 

 מקרון לפחות. 80פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 

מאושרת לפי  7000האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה  הערה:

 שווה ערך.או  U.Vהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bתקן 

 הגוון לפי דרישת המזמין.

ושכבה שניה בטקסטורה בעובי  Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון 

 .RALלפי בחירת האדריכל, מותאם לקטלוג  Bמיקרון בגוון  80מינימלי של 

 

 קלייה: .3

דקות לפחות, מותנה בסוג האבקה ועובי  15מעלות צלסיוס במשך  200בתנור בטמפרטורה של 

 החומר.

 דקות לפחות. 10למשך  º185 -: טמפרטורת המתכת לא תפחת מהערה

 

 בקרת איכות: .4

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .1

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת. .2

מ"מ על גבי לוחיות ביקורת  1ים של תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווח .3

 אשר יסופקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף. .4

 

 אריזה .5

כל כנף דלת ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות אויר להגנה 

 מושלמת בפני פגיעות ושריטות.

 

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות. כל האמור במפרט המיוחד כלול

 

 עבודות אלומיניום 10פרק 
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במפרט הכללי, למפמ"כ מעודכן ובהתאם לתקן  12עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם לפרק  

 ישראל מעודכן ויסומנו בתו תקן.

עבודות האלומיניום יבוצעו בהתאם למפורט בהנחיות הכלולות ברשימת האלומיניום בחוברת  

 הפרטים.

החלונות חייבים להיות עמידים לחלוטין בפני חדירת מים ורוחות. הכל מתאים לעומסי רוח                      

בלשם. הקבלן יגיש חישוב סטטי בדבר עמידות עבודות האלומיניום השונות לעומסי הרוח. 

 החישובים טעונים  את אישור המתכנן

וע של כל עבודות האלומיניום. אישור התכניות יארך הקבלן יגיש לאישור למפקח תכניות הביצ 

 כחודש ימים ויילקח בחשבון על ידי הקבלן בתכנון הזמנת החומרים.

 הקבלן יבצע דוגמא וימשיך בביצוע הפרטים רק לאחר אישור האדריכל. 

 פרזול אלומניום תוצרת "קליל" או ש"ע. 

 ל והמזמין.הקבלן יספק דוגמאות של פרופילים וצבע לאישור האדריכ 

 

 מוצר "שווה ערך" 

" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מפרט זה, פירושו שרשאי הקבלן להציע שווה ערךהמונח " 

כאלטרנטיבה, מוצר שווה ערך מבחינת טיבו מראהו ותכונותיו, מתוצרת של חברה אחרת. 

ל ש בכתבמוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם 

המפקח  של הפרויקט אדריכל הפרויקט )"האדריכל" בהמשך( ומנהל הפרויקט )"המנהל" 

 בהמשך(, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת גורם אחר. 

בכל מקום במפרט זה, בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו',  

נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר, מראהו ותכונותיו ויש לראות את שם 

המוצר, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 

 זה. 

 

 יות ומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת אישור התחלת עבודהתכנ 0301.

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. .א

במבנה  , מותקנות1:1ו/או המפקח  בקנ"מ  דוגמאות בכמות ולפי דרישת המנהל ו/או האדריכל .ב

 לאישור.

 אוחר, מחתימת החוזה.שבועות לכל המ 4לעיל, תהיה תוך  1-3אספקת הנזכר בסעיפים  .ג

 

תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אישור התחלת עבודה ואישורם לקראת  0401.

 ביצוע

 תעודות בדיקה המאשרות עמידת מוצריו בתקן. . 1
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כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ויאושרו ע"י האדריכל והמפקח  .2

שובים סטטיים של קירות המסך והמעקות חייבים בדיקה ואישור תכניות וחי לפני הייצור.

 מהנדס הפרויקט )המהנדס" בהמשך(. 

 הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות הנ"ל כפי שיידרש ע"י האדריכל, המהנדס ו/או היועצים. .3

התכניות המתוקנות והמאושרות ע"י האדריכל, המהנדס והיועצים, תהוונה אסמכתא  .4

 , רק אחרי קבלת אישור בכתב של המנהל.לדיגום בלבדור הפריטים להתחלת ייצ

לאחר אישור הדיגום ע"י האדריכל והיועצים, יינתן אישור להתחלת הייצור המלא של  .5

 הפריטים. האישור יינתן בכתב ע"י המנהל. 

כאן, שאין אישור זה מפחית או מבטל את אחריותו המלאה של הקבלן, להתאמה מלאה  יודגש .6

לאיכות  של כל הפריטים לדרישות החוקים והתקנים ולאחריותו הבלעדית והמלאה,

 הפריטים, חוזקם ואטימותם המוחלטת.

לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי המנהל, אסור יהיה לקבלן  .7

 לשנות בהן ובמוצרים, מאומה.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת  .8

ת המידות של המוצר למבנה, ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הייצור וישמור על התאמ

 הוראות סעיף זה, יחולו על הקבלן.

 

 הנחיות כלליות לביצוע  0501.

 דוגמאות . 1

הקבלן יציג דוגמאות של החומרים לרכיבים ומוצרים שלמים בכמות ובמידות הנדרשות  

 לאישורו המוקדם של המנהל למשל:

סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, מעקות, דוגמאות של פרופילים,  

ויטרינות, אביזרי פרזול, וכו'. כן יציג הקבלן לוח גוונים, מתוכו יבחר האדריכל את הגוון 

 לביצוע הדיגום. 

 דגמים מושלמים . 2

 ואישורם.הקבלן יתחיל בייצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם  א.     

(, Mock Upהקבלן יבצע על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא ) ב.    

 מכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה חוזרת של ויטרינה מזוגגת, חלון טיפוסי וכו'.

ייצור הדגמים והרכבתם, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע ע"י האדריכל  ג.    

 והמפקח.

הקבלן ירכיב את הדגמים בפתחים שיבחרו ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט, במדויק ועל פי הנדרש  ד.    

 בתכניות ובמפרט, לפני ייצור הסדרה כולה. 
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סדר וכוון פתיחת כנפי הדלתות והויטרינות יהיה זהה לזה שבפריט הקיים. במידה ויידרש  ה.    

הפתיחה. במידה והדגם יאושר כמות שהוא, או עם הדבר ידי האדריכל בכתב, ישונה כוון 

 תיקונים ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה הקבלן להשתמש בדגם כחלק מביצוע העבודה.

 בדיקת המתרה –בדיקות  . 3

 תקנים נדרשים  0601.

יט כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים לכל פר

רמת למסגרות אומן )אלומיניום(.  12.00ופריט וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 

 . 1068 התקן הישראלי האלומיניום תתאים לדרישות

 : 1068רשימת התקנים הנדרשים, בנוסף לת"י 

 

 לציפויים אנודיים. 325תקן  א.  

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414תקן  ב.  

 לזיגוג. 938תקן  ג.  

 לציפוי מתכות ברזיליות. 265תקן  ד.  

 לבטיחות מעקות. 1142תקן  ה.  

 זיגוג לחלונות ודלתות בבניינים. 1099תקן  ו.  

 לגלוון מתכות. 918תקן  ז.  

 עמידות באש. 931, 921, 755תקן  ח.  

 לאקוסטיקה. 1004תקן  ט.  

  בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים  2חלק  1476תקן  י.  

 ופתחים בקירות חיצוניים. יחיחיי

 לקירות מסך.  – 1568תקן  יא.  

 דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית. – 1חלק  4001תקן  יב.  

 חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום. – 1חלק  4068תקן  יג.  

 אחר שיש לו התייחסות לפריטים המרכיבים פרוייקט זה. וכן כל תקן ישראלי  

 לו התקנים הזרים הרלוונטיים.בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחו  

 

 הרכבה  0701.

ושאר התקנים הרלוונטיים,  1568, 4068ת"י הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על פי דרישות  

 על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו.
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המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בכל ציוד  

 מדויקים של העבודות.

קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים  

 אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

הראשוניים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית של  חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים 

 הקבלן.

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק לייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים,  

 יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.

 אפשרית בשלמותם של המוצרים.הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למניעת פגיעה  

באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם  

 מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף.

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. 

 

 יניום וזכוכיתאיטומים וניקוזים בפריטי אלומ  0801.

 אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע בסיסית. .א

במהדורתו האחרונה, במיוחד לדרישות העמידות  1068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי  .ב

 .1568לחדירות אויר ומים, ותקן ישראלי לקירות מסך 

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים,  .ג

 במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין.

יטום הפריטים כמו כן יציג הקבלן הקבלן יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכים לא .ד

 בפרטים, את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם.

 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. .ה

(, מהחומרים Weather Stripsכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים ) .ו

ים מתוכננים מראש בפרופילים, ובשום המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצ

 מקרה לא בהדבקה.

עזר למלבן סמוי או כל אביזר אחר  כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית .ז

לחיבור, ייאטם בהתאם להנחיות המפקח. עיסת האיטום שתשמש את הקבלן תהיה מסוג 

או שווה ערך, או  OTTO CHEMIEמתוצרת  NOVASIL S 10סיליקון ניאוטראלי מסוג 

. מערכות חומרי  SIKAשל חב' FC 11 או SIKAFLEX PRO-2עיסה פוליאורטנית מסוג 

 ושרו לפני תחילת השימוש בהן ע"י המפקח ומנהל הפרויקט.האיטום יא

שיודבקו בדבק  EPDMהמלבנים הסמויים של החלונות יאטמו באמצעות רצועות של יריעות  .ח

 Trelloborgמתוצרת חב'  Elastosealמשחתי ייעודי באופן מלא ורצוף. היריעות יהיו מדגם 

 )הספק חברת דבטק(.

)דבטק( בהתאמה  Parameltמתוצרת חב'  DYNOL N 1649הדבק יהיה מסוג משחתי דגם  .ט

לתוצרת היריעות. הדבק ייושם מעל מריחת יסוד )פריימר( מסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות. 

קצות היריעה בהיקף האזור הנאטם, יאטמו במסטיק אטימה על בסיס פוליסילוקסן כדוגמת 

SILIRUB EPDM  'מתוצרת חבSoudal  דבטק( ליריעות(Elastoseal. 
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אין בהמלצה או באישור החומרים הנ"ל משום שחרור הקבלן מהתחייבותו ואחריותו  .י

 הבלעדית והמלאה לאטימות מוחלטת של כל פריט.

( העלולים להצטבר בחלקים Weep Systemתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים, ) .יא

 עיבוי.-גשם ומי-הפנימיים של המוצרים, כגון מי

ל חלונות ודלתות במעטפת הבניין תעשה על ידי הקבלן ובאישור בדיקת איטום ההרכבה ש .יב

המפקח. הבדיקה תעשה בהתאם לתקנים למפרטי מכון התקנים הישראלי. התגלתה בבדיקה 

חדירה של מים, יתוקן האיטום וייבדק שנית. ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות 

 במעטפת.

 

 חומרים, מוצרים ואביזרים  0901.

 זכוכית  .1

, במהדורתם המעודכנת, אשר תקפה למועד ביצוע 1068ת"י -ו 1099בנוסף לאמור בת"י  

 העבודה האתר, יחולו גם הדרישות המפורט בסעיפים דלהלן:

, בעלת תכונות FLOATהזכוכית תהיה מחוסמת, מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  1.1 

 הנדרשות מכל סוג וסוג של זיגוג, כמפורט ברשימת האלומיניום. 

במהדורתו האחרונה, התקפה  1009עובי הזכוכית בפרויקט יהיה תואם דרישות ת"י   1.2 

במועד תחילת ביצוע העבודה, לא יקטן בשום מקרה מהמפורט ברשימת האלומיניום ולא יקטן  

 מ"מ. 6-מ

 

 סמויים )מסגרות עזר, משקופים עיוורים(מלבנים  . 2

 

תורכב מסגרת האלומיניום בתוך מלבן סמוי, אשר יורכב בפתח הבניה. המלבנים  2.1 

 מ"מ מכופף מגולוון. 2הסמויים יהיו עשויים פח פלדה 

באם לא נדרש אחרת ברשימת האלומיניום ו/או תכניות האדריכל ו/או הנחיות המפקח  2.2 

ו המלבנים הסמויים במישור הטיח הפנימי של הקיר. בקירות המחופים האלומיניום, יורכב

קרמיקה, תהיה ההרכבה במישור פני החיפוי. בכל מקרה יתאים מיקום ההרכבה לתכניות 

 שאושרו לביצוע הפריט.

מ"מ לפחות,  2אם לא נרשם אחרת ברשימות האלומיניום,עובי דופן מלבן סמוי יהיה  2.3 

מיקרון. אם לא נדרש אחרת  80 -ון( בעובי שלא יקטן בשום מקרה מוהוא יצופה אבץ )יגולו

ע"פ הנחיות המפקח האלומיניום, יהיו מלבני החלונות במעטפת הבניין, בעלי כיפוף המאפשר 

 מ"מ לפחות. 60רוחב להדבקת יריעת איטום של 

 כל פעולות הכיפוף, החיתוך והריתוך יושלמו לפני ביצוע הגילוון. 2.4 

יפגם בגין ריתוך או עיבודים אחרים, יתוקן על ידי צביעה בצבע עתיר אבץ, בצד פנים גילוון שי 

 ובצד חוץ של המסגרת.
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המלבן יוצב בתוך הפתח בקפידה לפי פלס. הוא יהיה מעוגן בברגים או בעוגני פלדה  2.5 

מ"מ לפחות.  40מבוטנים בתוך הקירות. הברגים יהיו חדורים בתוך הבטון עד לעומק של 

 סר לחלוטין שימוש ביריות )אקדח מסמרים( לחיזוק המלבן הסמוי.ייא

מ"מ וברוחב  2, מפס )פלח( פלדה שטוח בעובי 4068העוגנים יבוצעו, ע"פ דרישות ת"י  2.6 

מ"מ לפחות. הם ירותכו לדפנות המלבן הסמוי כאשר המרחק בין העוגנים לא יעלה על   30של 

 מ"מ. 200צה המסגרת לא יעלה על מ"מ. המרחק שבין העוגן הקיצוני לק 500

בתום הצבה וקיבוע המלבן הסמוי, ימולאו החללים הפנימיים שלו, על ידי אחרים, דרך פתחים  

מלבניים שיושארו בדפנותיו לשם כך, בדייס צמנטי )גראוט( מתפלס, הכולל בתוכו דבק אקרילי 

הדייס עם התייבשותו  ותוסף מפצה התכווצות, זאת על מנת למנוע מרווח בין הדופן למילוי

והתגבשותו וכן לשיפור הדבקות המלבן לקיר. יועדף דייס בעל תערובת מוכנה באריזות 

 גראוט" או ש.ע.-מקוריות, כדוגמת "סיקה

בתום הרכבת פריטי האלומיניום במלבנים הסמויים, לא ייחשף שום חלק מן המלבן הסמוי  

 כאשר הדלת או החלון פתוחים או סגורים.

 6-בנים הסמויים בדלתות יותקנו כך שתחתיתם תעוגן באופן יציב ברצפה ותגיע להמל 2.7 

ס"מ מתחת לפני הריצוף. חלק המשקוף הנמצא בתוך הריצוף יימרח בחומר שיאושר ע"י יועץ 

 האיטום של הפרוייקט והמפקח, למניעת קורוזיה.

 

 פרזול . 3

 

, מאושרים על ידי כת הפרופיליםמומלץ ע"י יצרני מערכל אביזרי הפרזול יהיו מדגם  3.1 

 המפקח והאדריכל ולפי המפרט.

אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין או מפלב"מ  

או מחומר אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו, באישור מוקדם של האדריכל 

חומרים פלסטיים כדוגמת אוקולון, באישור והמפקח במקרים מיוחדים יורשה השימוש ב

 מוקדם של המפקח

 גוון אביזרי הפרזול יהיה אחיד ויובא לבחירת האדריכל ואישורו.  3.2 

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של מוצר   3.3 

 ק"ג.  4האלומיניום ובכוח שאיננו עולה על 

הפרזול יחוברו לאלומיניום באופן סמוי מן העין, בברגים או תפסים כל חלקי   3.4 

 מתאימים.

 החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה. 

גלגלונים, מסבים וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול  3.5 

 נגד קורוזיה.

 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה 1001.
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הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל הפריטים שביצע בפרוייקט במועד שייקבע על  .1

ידי המנהל וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת 

 מהצעתו.

גש על בסיום העבודה ימסור הקבלן למנהל הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, תוך ד .2

תאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג 

 ובאטמים.

 

וכן כתזכורת  12.00)כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  –תכולת מחירים   1101.

 תמציתית(

ושים מחיר פריטי האלומיניום, חלונות, דלתות וכו', יכלול את כל העבודות והחומרים הדר 

לקבלת כל הפריטים באיכות הנדרשת במפרטים ובתכניות המאושרות לביצוע, לרבות 

 הסעיפים דלהלן שיהוו חלק אינטגרלי ממחירי הפריטים:

 .SHOPDRAWING –הכנת תוכניות עבודה מפורטות לאישור   -

 מדידות הפתחים המיועדים לפריטי האלומיניום במבנה. -

 הפתחים המיועדים לפריטי האלומיניום במבנה.בדיקה מוקדמת ותיעוד תשתית   -

תכנון מפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי   -

 והמפרט המיוחד, לרבות פיקוח עליון מצד מתכנני הקבלן. 

 משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין, במקומות בהם הם יידרשו.  -

 לים, פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום.פרופי  -

 חלונות, דלתות וויטרינות המפורטים ברשימת האלומיניום.  -

 זיגוג לסוגיו השונים.  -

 פרזול לסוגיו השונים.  -

 סרגלי גמר, סרגלי זיגוג והלבשות מכל הסוגים והצורות שיידרשו.  -

 גימור מוצרי האלומיניום בצבע, כמפורט.  -

 מוצרי הפלדה. גלוון וצביעת  -

 אטמים, חומרי איטום ובדיקות אטימות.  -

 הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר.  -

 הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה והשלמתה.  -

 הרמה ופיזור המוצרים בבניין.  -

 בדיקות עצמיות של ההתקנה ובדיקות מעבדה כמפורט.  -

 ניקיון יסודי והוראות אחזקה.   -
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כמו כן, יכלול מחיר פריטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים   -

 על פרטיהם, כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה.

 

 אופני מדידה ועדיפות מסמכים  1301.

רשימות האלומיניום וברשימת מדידת הפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל ו/או ב 

הכמויות תעשה לפי סיווג היחידות כמפורט בכתב הכמויות, במפרט המיוחד לביצוע עבודות 

 למפרט בכללי )הספר הכחול(. 12.00האלומיניום ועל פי הוראות פרק 

 

 גוון .1

 גווני החלונות והתריסים יהיו צבעוניים עפ"י הנחיות האדריכל והמזמין. 

 והתריסים היה צבע בתנור.הגמר של החלונות  

 שיטת הצביעה תאושר מראש ע"י הפיקוח. 

 הרכבת החלונות .2

החלונות יורכבו בשלב הכנה לצבע ויורכבו כך שלא יפגעו בזמן עבודות הצבע. מלבנים סמויים  

 יורכבו בשלב הכנה לטיח.

 רשתות נגד יתושים .3

ויתושים, בכל חלונות החוץ )לרבות חלונות החלונות יכילו כחלק בלתי נפרד רשתות נגד זבובים  

 ממ"ד ושירותים( בגוון החלונות.

 זכוכית .4

 זכוכית בידודית כפולה, תאושר לפני הביצוע, יצרן וסוג הזכוכית. 

למען הסר ספק, בכל החלונות תבוצע זכוכית רגילה ובחלק התחתון של הדלתות תבוצע זכוכית 

 בטחון כנדרש בתקן.

 מסירה .5

 תבוצע לאחר כיוון והתאמת חלונות ותריסים במסילות בדיקות תקינות החלקים.המסירה  

 

 עבודות אבן 11פרק 

של מת"י שאינם מצורפים  378ולפי מפמ"כ  14כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק 

 ובהתאם לפרטים המצורפים.

יונח בשיפוע כלפי חוץ, ויבלוט  אדני החלונות יהיו משיש חברון לבן סוג א' עם אף מים חיצוני, השיש .1

 ס"מ מכל צד של החלון. 5

 האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י המפקח
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נדבך ראש היא אבן מעובדת אשר נבנית על ראש הקיר או על ראש המעקה/ספסל, או  -קופינג

מבטון יצוק. עובי הקופינג משתנה, קופינג הגג והמעקות יהיה  זוג אבני זוית לפי התכנית.

  בהתאמה לתוכניות ולחתכים המצ"ב.

וצאה הרוחב המצוין בתוכניות הוא הנומינלי.הקבלן חייב לבדוק את הרוחב באתר.אם כת

מטעות של הקבלן הרוחב הנדרש גדול יותר, יעשה נדבך הראש לפי הנדרש. הנדבכים יבנו 

 בשיפוע לפי התוכניות.אין תוספת עבור שיפוע זה.

 

 

 

 מתקני מיזוג אויר - 21פרק 

 

 כללי:      12.01
 

תוצרת חדרי המשרדים והחוגים ימוזגו באמצעות יחידות מזגן מפוצל עילי  . היחידות יהיו 
אלקטרה או ש"ע , ויכלול ביצוע צינורות גז חשמל והתחברות לנקודות ניקוז , מתלים ליחידות 

 העיבוי ועבודות חשמל נלוות .

קבלן ראשי חייב למנות עם תחילת העבודה , קבלן מיזוג אויר רשום ברשימת הקבלנים 
בוצעו הכנות שנים בביצוע עבודות מיזוג , גם אם בסופו של דבר י 10ומנוסה לפחות 

 בלבד . 

פיקוח על איכות ההתקנה יבוצע ע"י החברה אשר סיפקה את המזגנים ושכר פיקוח זה 
 .   יהיה על חשבון הקבלן

 פרטי קבלן המשנה והמלצות יוגשו לאישור המתכנן . 

קבלן המשנה לעבודות מיזוג חייב לסמן על הקירות במהלך ביצוע את המיקום המדויק 
ודת חשמל , ולוודא כי הקבלנים של התשתיות האחרות אכן של נקודת ניקוז ונק

 מבצעים את ההכנות בצורה נכונה . 

לא יהיו גלויים לעין אלא סמויים ומה  –כי כל צינורות גז חשמל , ניקוז  באחריות קבלן המיזוג
שנראה בסופו של דבר זה היחידה בלבד תלויה על הקיר ושקע בקרבתו . כל הוצאות התיקונים 
 –של שינוי במיקומי תשתיות ) נק' חשמל ונקודת ניקוז( שיידרשו במידה והתשתיות לא סמויות 

 יחולו על קבלן המיזוג .

 המעבים על הגג ייתלו ע"ג קיר המיועד למטרה זו ולא יועמדו על האיטום .   

 כל עבודות המיזוג ואוורור יבוצעו בהתאם לכל התקנים הישראליים           

 . 1001הרלוונטיים ובכללם ת"י           

 כמו כן שירותים ללא חלון יאווררו באופן מאולץ ויצאו לחזיתות. 

           

 תנאי תכנון: 12.02

    C DB  ,26 C WB  35א. תנאי חוץ :    בקיץ : 

 C  DB 4 בחורף :                       

 ללא בקרת לחות .  C  DB  +22 ,55% 2תנאי פנים:     
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 חתימת המציע: ______________

 SOUNDדציבל ) 46מפלס הרעש כתוצאת מפעולת ציוד מיזוג אויר לא יעלה על  .ב

PRESSURE LEVEL בסקאלה )Aמדוד , 

 בכל מקום ממוזג  .       

 במידה ולא יתקבלו מפלסי הרעש הנדרשים, יוסיף הקבלן על חשבונו     

 אלמנטי בידוד אקוסטיים ובולמי רעידות כפי שיידרש, עד להשגת     

 מפלסי הרעש הנדרשים.    

 

 תפר בין קבלנים   .0312

 

 עבודות חשמל .א
 

קבלן החשמל ידאג לניתוק אוטומטי של כל מתקני המיזוג בעת גילוי אש ,  -
 מפיקוד בלוח הראשי . 

קבלן החשמל יספק הזנה ליחידת המעבה ע"י מפסק בטחון מתאים ליחידה +  -
שקע ליחידה הפנימית וכן מפסק "מזגנית"  . התחברות להזנה , וכל חיווטי 

ע"י  –לשקעים ולמזגנית יבוצעו החשמל ליחידת העיבוי , ליחידה הפנימית , 
 כלול במחיר המזגן  .  -  קבלן מיזוג אויר

יהיה מפסק בטחון מוגן כלול במחיר  -במזגנים בהם ההזנה ניתנת למעבה  -
 יחידת המזגן .   

 במסגרת עבודות חשמל . –המזגנים בכיתות יופעלו ע"י מזגנית  -
  

 עבודות אינסטלציה .ב
 

בוצעו זקפים לניקוז מ"א ע"י קבלן במסגרת עב' אינסטלציה בבניין, י -
 האינסטלציה.

 

תבוצע ע"י  -התחברות הניקוזים מנקודות ניקוז ליחידות מ"א באמצעות סיפון -
 קשיח מחובר בהדבקות .   PVCקבלן מ"א. הצינורות  יהיו מצינור

 

 

 ג.  עבודות בניה

          

 כל הפירים ופתחים בבטונים , יוכנו ע"י קבלן הבניין . כל  -
 שאר פתחים בקירות בלוקים או גבס , יבוצעו ע"י קבלן מ"א .     

 באחריות קבלן המ"א לסמן הפתחים הדרושים לו מקבלן הבניין .     

 

 הבניין אך באחריות   בסיסים לציוד מיזוג אויר יוכנו ע"י קבלן -
 קבלן המיזוג להכין תכנית בסיסים לביצוע אשר תוגש לאישור מוקדם .      

 

אטימת פירים בין קומות לאחר השלמת צנרת ,  יבוצע ע"י קבלן הבניין , אך  -
 באחריות קבלן המיזוג  להנחות את קבלן 

 הבנייה ולתאם עמו המועדים לביצוע האטימות .      
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 חתימת המציע: ______________

 

 ללא אישור בכתב מיועץ קדחים או חציבות בבטונים לא יבוצעו -
 הקונסטרוקציה במבנה .      

 

 

 יחידות מזגן מפוצל עילי :  4.021

 

היחידה תהיה מוצר מוגמר של חב'  "אלקטרה " או תדיראן או ש"ע מאושר  בלבד , בעלת תו תקן 

 .Aותו אנרגיה ממכון התקנים , מתאימים לגז ירוק  , ובעלי יעילות אנרגטית 

" Lהיחידה תהיה  עילית דקורטיבית להתקנה על הקיר בגובה ויותקנו לקיר ע"ג פרופילי "

 מפולסים היטב.

 יצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציית פלדה מגולוונת מתאים לת"י .היחידה הח

צנרת מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת בהלחמות כסף. קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות 

מ"מ לפחות , עם ליפוף  12ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 

,  50וסף בשתי שכבות סיליפסט בחפיפה של % סרט סילפסט. קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בנ

 ובנוסף בשרוול שרשורי בקוטר מתאים .

  PVCתוכנס בשרוול שרשורי מ  –צנרת בתוך הקיר או צנרת על הגג 

 קטע דוגמה של שרוול יוגש לאישור מוקדם .  כלול במחיר ההתקנה.  4בקוטר "

ופן פנימית חלקה , בקוטר של שרשורי "קוברה" , ד   PVCצנרת על הגג תוכנס בתוך שרוול 

 ס"מ .  .  45X45X8מ"מ וע"ג תמיכות "חית" עם אומגות לעיגון וע"ג מרצפות רחוב  75לפחות 

 יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. -קוטרי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

 .כיפופי צנרת יעשו אך ורק במכונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף

הצנרת תוגן מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינזק או תמעך תוחלף מיד וכולל ההוצאות 

הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו על חשבון 

 הקבלן.

כבל חשמל יתאים ליחידות חד פאזיות לפי המתואר בתוכניות מתאים להוראות בייצרן+ כבל 

 ו גידי.תקשורת ד

יסופקו למאיידים , וקבלן המיזוג יוסיף מפסק ביטחון מוגן נגד גשם לחיבור יחידת  –ההזנות 

 העיבוי על הגג . מחיר המפסק בטחון ייכלל במחיר היחידה ולא יימדד בנפרד . 

.  3/4צינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר " 

 תופעל משלט רחוק או פנל הפעלה חוטי לפי בחירת המזמין וללא שינוי במחיר . היחידה

 

 מתקני אוורור שירותים או מטבחונים פנימיים : 0521.   
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 חתימת המציע: ______________

 בכל מקרה בו יהיו שירותים או מטבחונים פנימיים ללא אוורור טבעי , יבוצע 

 פתרון של אוורור מאולץ ע"י וונטה . תסופק וונטה צנטריפוגלית שקטה 

  6מטר לכל היותר ,  בעלת פתח פליטה של " 1דציבל מרחק  40מאד , ל 

 מ"מ מים .   10רמל"ד נגד לחץ סטטי של  150לספיקה של לפחות 

 מעבר של תעלות אוורור באזורים הציבוריים, נדרש לכסות בציפוי עמיד אש למשך שעתיים. כל

 .  1001מתאים לת"י  שרשורי קשיחצינורות הפליטה יהיו מצינור 

 

  צנרת למזגנים מפוצלים: 0621.

" מחוברת Lצנרת  הגז של יחידות מיני מרכזיות בין יחידה חיצונית לפנימית תהיה מנחושת דרג "           

מ"מ לפחות, ועם  12בהלחמות כסף בקוטרים לפי הנחיות יצרן. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 

.  קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות פח לבן.   צנרת 50%דביק בחפיפה של    PVCליפוף סרט 

 חיצונית תלופף בסרט סילפסט מלופף כפול .

 צנרת ליחידות מזגן מפוצל מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת           

 בהלחמות כסף.          

 קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה.

יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. עובי הדופן  -קוטרי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

 כסף. 20%. האלקטרודות להלחמה יכילו לפחות A R410יתאים ליחידות עם גז קירור 

 כיפופי צנרת יעשו אך ורק במכונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף.

ון מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינזק או תמעך תוחלף מיד הצנרת תוגן ע"י יציקת בט

וכולל ההוצאות הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו 

 על חשבון הקבלן.

 כבל חשמל ופיקוד  יתאים ל מתאים להוראות ייצרן.

.  3/4ודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר " צינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונק

 המזגנים יופעלו מפנל הפעלה חוטי מורכב על הקיר או שלט רחוק לפי בחירת המזמין.

 

 תעלות פח מגולוון: 0721.

התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעורגל אחר הגלוון. עובי הפח יהיה בהתאם למידות  חתך  

 התעלה לפי המפרט הכללי.

התעלות, צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאם להנחיות מדריך "סמקנה" ארה"ב וכל מבנה 

 סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב.

 חיבורי התעלות יהיו אטומים בסיליקון או מרק אפוקסי.

 פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה.
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 חתימת המציע: ______________

יראה למהנדס מקומות אחרים בהם ביצע ע"מ לעמוד על טיב קבלן המשנה לעבודות פחחות 

 הביצוע. המזמין רשאי לפסול את הפחח מטעמי איכות ביצוע.

 .  1001תעלות שרשוריות יהיו עם בידוד אקוסטי ומתאימות לת"י         

לא מן הנמנע כי תהיינה סטיות מן התוכנית, שמקורן בדברים שעשויים להתגלות בשטח ולכן 

 אחראי לביצוע מדידות מדויקות במקום לפני ביצוע התעלות ולהתריע על כל שינוי שהוא.הקבלן 

                       

 

 מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות: 0821.

מפזרי אויר קיריים מסוג דקוראויר אורכי יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים.  .א

 הבי כיוון אויר פנימיים.או מטלפרס עם ל ACPהם יהיו כדוגמת תוצרת יעד, 

 כל צינור גמיש המחובר לקופסה של המפזר יהיה מצויד בוסת עגול עם ידית .   

ועם   45של ' מחזירי אויר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית .א

 מצערות. מחזירי אויר לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

מיקרון  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  .ב

לפחות בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על 

הקבלן ועל חשבונו.  ס"מ שתסופק ותורכב ע"י 2מסגרת עץ מהוקצע בעובי 

במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין 

 הקבלן מסגרת כזו.

 266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  .ג

מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד  12.5ובעובי 

 המתאימה.

גרם למ"ר  800הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט החיבורים 
שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יורכב רפוי במידה מה. החיבורים 

 ".DURODYNEיהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

 

 

   יחידות סינון אב"ך :   9.021               

 דוגמת תוצרת בית אל או ש"ע כמסופק ע"י היחידות יהיו 

 "שלבי"  .  היחידות יותאמו לשרוולים אשר יוכנו בקירות , ומחיר היחידה  

 יכלול כל המתאמים , הארכת צינורות גמישים וכד'  

 , מסנן מוקדם , מסנן סופי  8בר בקוטר " 3היחידה תכלול : שסתום/ים הדף 

 ומסנן  אב"ך מפחם פעיל , וכן מפוח אב"ך מתאים . 

 היחידה תכלול שעוני הפרש לחץ למסננים , חיבורים גמישים , וכל אביזרי 

 חיבור נדרשים , לוח חשמל .  היחידה תכלול ידיות להפעלה ידנית . היחידות 

 ו מחשמל מגובה ע"י גנרטור .   יוזנ

 בנוסף לצורך שחרור לחץ יורכבו שסתומי שחרור אויר ובולמי הדף , מתאימים 

 לספיקה . 
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 חתימת המציע: ______________

 0-30מתאים לסקאלה של  DWYIERשעון מדידת הפרש לחץ יהיה מתוצרת 

 מ"מ מים . השעון יורכב על מתלה מפלב"ם . הצינוריות למדידת הלחץ יעברו  

 . בתוך קדחים בקירות 

 הקבלן יבצע בדיקת אטימות ובדיקת לחץ למקלט ויגיש על כך דו"ח הפעלה . 

 

 

 צביעה וגמר שטח :  1021.      

 

 כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' יהיו מפרופילי פלדה  סטנדרטיים  

 מגולוונים. בנוסף, הפרופילים יהיו צבועים בשכבת ווש פריימר ושתי        

 שכבות צבע עליון קונסטרוקציות.     

 מיקרון, ושתי שכבות צבע    50בשתי שכבות צבע כרומט אבץ  בעובי      

 מיקרון. 50עליון בעובי      

 ד' ייצבעו לאחר תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסויי צנרת מפח מגולוון וכ     

 ניקוי בממיס  שומנים, בשכבת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע יסוד      

 מיקרון, ושכבת צבע עליון איתן , 40או שווה ערך בעובי   ZNיוניסול      

 מיקרון. הגוון יאושר ע"י המפקח.   25לקונסטרוקציות בעובי      

 יו מצופים קדמיוס בעובי כל הברגים, מוטות מתוברגים, דסקיות וכו' יה     

 

 מיקרון. 12.5     

 

 

 עבודות חשמל, פיקוד ובקרה אוטומטית   1121.

 

 א.    כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט 

 וכן לפי התקנים הישראליים, ולכל דרישות חברת החשמל. 08פרק   

  

 ב.   בגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך, על חשבונו ועליו    

 לתקן את כל הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, על          

 הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים.          

 

 .PVCג.    קווי פיקוד, לתרמוסטטים ולפנלי הפעלה יבוצעו בתוך צינורות    

 

 ד .    כל ציוד המתקן יורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין.    
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 הפעלה 1221.

 

 הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה         

 

 ייעשה כל הבדיקות והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן         

 

 הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן יהיה  למסור את        

 

 המתקן. הקבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן        

 

 בשתי פעמים נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת        

 

 הבדק הראשונה .       

 

 

 הוראות הפעלה ואחזקה 1321.

 

 ימצא:הקבלן יספק חוברת מתקן לכל המערכת בשלושה עותקים. בכל חוברת 

 

 שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר. .א
 שרטוטי המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצע. .ב
 קטלוגים מפורטים של הציוד המסופק. .ג
 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי. .ד
הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי  .ה

 שוטפים.
 אישור בודק חשמל מוסמך . .ו
 

 ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.מחיר אספקת החוברת לא 

 

 

 

 שרות ואחריות   1421.

הקבלן יבצע במשך שנה , החל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות האחזקה  .א

והשירות הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות  החשמליות 

 הקיימות, ניקוי מסננים, תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק וניקוי וכו'.
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 ב. אחריות לשנה

 אחריות הקבלן על המתקן תהיה לשנה . התאריך הקובע יהיה החל       

 מקבלת המתקן ע"י המפקח. תוך תקופה זו , חייב הקבלן     

 בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולת המתקן וזה יעשה על סמך     

 שעות ממועד הקריאה או במקרה של תקלה       24קריאת המפקח תוך     

 שעות . 12תוך  משביתה ,    

 הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויתקין     

 חלק חדש במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפקח.    

 אם לא יבוא הקבלן לבצע התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה       

 באמצעות עובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות.    

 

 ני מדידה מיוחדים אופ   1521.

מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד  -כל העבודות המתוארות  .א

מושלמים, לרבות הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים 

          הדרושים להפעלת המערכת בצורה תקינה ומושלמת.

 האחרים.מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד אלה הקבלן יכלול אותם במחיריו  .ב

לא  –עותקים  3מחיר עבור אחריות ושרות , הפעלה הרצה וויסות , וספרי מתקן ב  .ג

 יימדד בנפרד אלה הקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים.

מחיר עבור בודק חשמל מוסמך , וכן מחיר עבור בדיקת מכון התקנים להתאמה לתקן  .ד

 תשולם עבורם תוספת מחיר .יהיו כלולים במחירים האחרים של הקבלן ולא  – 1001

במחיר צנרת הגז למזגנים ייכלל מחיר ביצוע עבודות הסיליפסט מחוץ למבנה וכן  .ה

 תעלות פח מגולוון לכיסוי צנרת גלויה , ולא ישולם תוספת מחיר לכך.

 

 אלמנטים מתועשים בבניין – 13פרק 

 במפרט הכללי. 22המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 נון על ידי הקבלןפרטים מיוחדים ותכ 0113.

בנוסף לאמור במפרט זה, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם למפרט של "אורבונד" ולפי פרטים 

 בחוברת פרטי האדריכלות.

לתשומת לב הקבלן: תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות יבוצע על ידי מהנדס  

המפקח לא משחרר את מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. אישור תכנון המהנדס על ידי 

 הקבלן מאחריות על יציבות התקרות.
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 תקרות תותבות 2.013

 כללי 012.013.

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף 

 מתועשים.

בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים 

 .ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י הקבלן בדרך כלל

 סוגי התקרות מופיעות בתוכניות התקרה

 דרישות כלליות 022.013.

על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים, הציוד, השרותים הדרושים, להתקנת התקרה  

התאם לתכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות ב

החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות 

 ועמידות בתקני בטיחות )אש(, סוג גמר וגוון.

 .22כעקרון, סוגי התקרות ופרטי ביצוע הם כדוגמה בחצי קומה מזרחית בקומה  

 פרטי ביצוע 032.013.

הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת התליה,  .1 

החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש, ספרינקלרים 

 וכו'.

עבודות הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת והתקנת פרופילי  .2 

גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה 

 לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

ה בפרופילים היקפיים לאורך הקירות ובקוי חיבור לתקרות אחרות תסתיים התקר .3 

כמתואר בפרטי  L -ו Z. הפרופילים יהיו מסוג T -זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה

בקוים מעוגלים  L+Z. פרופילים Z+L -צבע הנייטים לחיבור יהיה בצבע ה האדריכל.

 יהיו מאורגלים.

 וגרילים. Z, L, Tיש להקפיד על אחידות גוונים בפרופילי עץ,  .4 

החודרים את התקרה/מגשים/תותבים, יהיו במיקום סימטרי או עפ"י בחירת כל האביזרים  

 האדריכל.

יהיו מונחים על  Z-ס"מ. פרופילי ה 40יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  L-פרופיל ה 

בהיקף פתחים לתאורה נסתרת יותקן פרופיל אלומיניום  ללא חיבור לקיר. Z-פרופילי ה

 בהתאם לפרט מאושר על ידי האדריכל.

 מאושר על ידי האדריכל. במידה ומופיע פרט אדריכל שונה, הביצוע לפי הפרט 
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כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש וכיוצא באלה,  

תאמים למימדים ולצורת האביזרים, כאשר חיבורי פינה מבוצעים מו Lיעובדו בפרופילי גמר 

 מעלות או עפ"י המצויים בפרט. -45ב

 לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים. 

 שיטת הביצוע 042.013.

מכל החומרים המשמשים לכל סוג של  10%-על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ 

 לפני תחילת עבודתו.תקרה, 

 -התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר  

 במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.

תחילת עבודות התקרה תהיה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל  

 התקרה הותקנו ונבדקו.

תאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. הקבלן ילמד הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בה 

את התכניות, יבקר בשטח בזמן הביצוע וייודא מיקום מדוייק של כל האביזרים החודרים דרך 

התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה בשלב מוקדם יותר, כדי 

 לעזור למיקום המדוייק של אביזרים אלה.

ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות  חלקיםיו פני התקרה המוגמרת יה 

כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם מותקנים, 

 קבלת התקרה ע"י המפקח תלויה בעמידותה בבדיקת על לחץ.

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה  

סטרוקציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות, כבלים או מיזוג אויר, צנרת וכיו"ב, הקונ

הקונזולים, ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת 

התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע 

 בהן, כלולים במחיר.

 עי חיבור, ברגים וכו'אמצ 052.013.

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח, לרבות אמצעי עזר אחרים.  

 האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.

ולל מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור )כ 

 אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או תקרות,  

יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  –בעיגון פרופילי ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

מ"מ. הבורג יוחדר לתוך המיתד  60יבל"( שיוחדר לבניה קשה, לפחות מ"מ לתוך מיתד )"ד 50

 )"דיבל"( בהברגה.
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לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה. כל העיגונים יהיו מוחדרים אל  

 הבטון שבתקרה באישור יועץ הקונסטרוקציה.

קרות קשיחות בלבד חייבים להיות חיבורי תקרות, חיבור תעלות מ.א. וחיבורי גופי תאורה לת 13.02.06

נפרדים זה מזה, אין לקשר בין מערכת תלית התקרות לתליות של גופי תאורה. כל גופי תאורה 

 יחוברו לתקרה ע"י שני בנדים.

 פתחים וחורים בתקרות 072.013.

עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש  

 )לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(.

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים  

הכל  –כנ"ל, לרבות העבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

 כנדרש לביצוע מושלם של העבודות ומחירי החורים, הפתחים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.

 

 גופי תאורה 082.013.

הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים וכל המערכת החשמלית תתבצע  

נת ע"י מבצע החשמל. קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתק

 המערכת החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי התאורה עצמם.

 את מידות התקרות למידות גופי התאורה. להתאיםקבלן התקרות  אחריותמודגש בזאת כי  

 דוגמאות 092.013.

הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של האדריכל.  

 5-תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה קטנה בשטחה מהדוגמא 

מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי התעלות, חסימות אקוסטיות, סגירות צד בפח 

 וכדומה.

כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל, הוראות  

 י שאושרו ע"י האדריכל.המפרטים ותכניות העבודה כפ

הביצוע הכולל של העבודה יעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי האדריכל והכוללת  

 את כל השינויים כפי שידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים באישור האדריכל מראש.

יכללו  –הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שידרשו בדוגמאות  

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ובכל מקום אחר יהיו מפרופיל משוך ובשום פנים ואופן לא  L+Zפרופילי אלומיניום בהיקפים  13.02.10

 מפח מכופף.

 תכולת המחירים 3.013
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את הדרישות המתוארות במפרטים, בתנאים  בחוזה פאושלי כולל מחיר אלמנטים מתועשים 13.03.01

 , ובין היתר גם:מנחה חוזה ובתאורים שבכתב הכמויותכלליים ל

ביצוע ועיבוד פתחים שונים, כולל פתחים עבור תעלות וחלקי מערכת שונים כולל  .1 

 חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפקח מסביב הפתח.

 הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים. .2 

 .תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח .3 

 תאום עבודה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטח ובמיוחד עם קבלני המערכות. .4 

מחירי התקרות, סינרים, מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש בחיזוקי פינות  .5 

 כמתואר בפרטים ומאושרים ע"י המפקח. או בפינת גבס מתועשת מזויתנים מתכתיים

קוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת פלטות לתיקרות אקוסטיות תי .6 

 מכל הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים אחרים. 

 ביצוע תיקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל. .7 

ופרופילי פח אחרים משולבים בתוך התייקרות בהתאם  היקפיים; L ,Z+L פרופיל .8 

נויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה השי לפרטי האדריכל,

 שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור חיבור בקוים ישרים או  .9 

 אלכסוניים או שיפועיים.

 .תכנון מערכת תליה על ידי מהנדס מוסמך .10 

 

 

 פיתוח האתר – 14פרק 

 

 :פיתוח האתר וסלילה 0014.

המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי לעבודות בנין.   

מפרטים אלה אינם מצורפים לתיק המכרז ועל הקבלן לרכוש אותם בהוצאה לאור של משרד 

 הביטחון, הקריה ת"א.

 

 :עבודות הכנה ופירוק 0114.

 :ריסוס   01.214. 
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 חתימת המציע: ______________

בנוסף למצוין במפרט הכללי, ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או           

מרוצפים לפי הוראה מיוחדת מאת המפקח באתר.  חומר לריסוס יהיה מסוג "ראונד 

ליטר מים.  החברה אחראית להשמדת עלווה וקני  100 -ליטר ל 3אפ" בכמות של 

מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות  שורש ותרסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה

על החברה לקחת בחשבון שימוש בחומר ריסוס אחר במקרים מסוימים וזאת לפי  –

 הנחיות האדריכל והמפקח באתר.

 

 :הסרת צמחייה   4.01.31 

  הסרת הצמחייה וניקוי האתר בגבולות העבודה כולל עבודות הריסה                       

  ופרוקים בהתאם לתכנית והוראות המפקח באתר, לרבות סילוק   

  פסולת אשפה, חומרי בניין ישנים וחדשים, חגורות בטון, ריצופים   

  ובי לא ראויים לשימוש, משטחי בטון גלויים ובלתי גלויים ובכל ע                     

  שהוא, קווי צנרת לא פעילים, קירות להריסה כולל היסוד, אבני שפה                       

   וגן, עמודי מחסום, ארגזי חול, ביתני אשפה ומדרגים, אלמנטים   

 טרומיים, גדרות ושערים, בניה ארעית וכן כל אלמנט בלתי נראה   

 יש וגנים מכל סוג בשטח המפריע לעבודה המתוכננת.  אבני שפה כב  

 שהוא יפורקו, ינוקו מפסולת בטון ויוכנו לשימוש חוזר או יועברו   

 למחסני המזמין בהתאם להנחיות המפקח באתר, מרצפות שלמות   

  תועברנה למחסני המזמין.  מתקני משחק קיימים באתר יוכנו    

 להתקנה מחדש באתר או יועברו למחסני המזמין ובהתאם להוראות   

 המפקח והאדריכל באתר.   

 

 :עבודות עפר 0214.

 

 :עירום אדמה חקלאית   02.214. 

ולאחר מדידת המצב הקיים ולפני תחילת  ההצמחייבגמר עבודות החישוף והורדת 

החפירה יבוצעו סיור בשטח שבמהלכו יאותרו כיסוי עפר, הראויים לשמש אדמה 

 חקלאית.  העפר שמקורו בכיסים אלה ייחפר וירוכז בערמות במקומות שיורה המפקח.

 

 :כבישה והידוק  02.414. 
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 חתימת המציע: ______________

.  דרגת הצפיפות בשכבות 40פרק  –הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר 

"מודיפייד אשו" מתחת לכל המבנים אבני  96%המהודקות לא תהיה פחות מאשר 

שפה, מדרגות, מסלעות, משטחי מדרך ומסעה, לא כולל קירות אשר דרגת הצפיפות 

 "מודיפייד אשו".  98%בשכבות מתחתם תהיה 

 

 :גן אדמת  4.02.51

שנתיים, תהיה נקיה מכל -בנוסף לאמור במפרט הכללי לא תכיל אדמת גן עשבים רב                       

מחלות ומזיקי שורש.  האדמה תלקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד 

ס"מ לפחות.  פיזור  30מטר לכל היותר.  עובי השכבה המפוזרת תהיה  1לעומק של 

לגבהים הסופיים המופיעים בתכנית טופוגרפיה )פיתוח האדמה ייעשה בהתאם 

 כללית(.

 

 :מסלעות   4.02.61

בשום מקרה אין לייצב מסלעות על גבי מילוי לא מהודק, כלומר הסלע התחתון יונח                       

"מודיפייד אשו"(, הסלע  98%תמיד על קרקע יציבה )מהודקת בהידוק מבוקר 

ס"מ מינימום, מקרה של סלעים בודדים, ניתן להניחו על  40הראשון קבור בעומק 

האבן למסלעה תהיה שטוחה ולא תהיה  "מודיפייד אשו". 96%מילוי מהודק 

מהכמות  30% -ס"מ, ובכל מקרה לא תהיה יותר מ 80/100/40קטנה מאשר 

הכללית, יתר הכמות תהיה מאבנים גדולות יותר.  המסלעה תיבנה כדוגמת בניה 

 בלוקים כך שלא יוצרו פוגות מתמשכות במסלעה.

 

            

 :קירות ומסלעות 0.03

 :כללי –קירות תומכים   03.114. 

הקירות התומכים וקירות הגדר יבנו עפ"י תכניות מתכנן הקונסטרוקציה והנחיות יועץ 

 – 40מפורט במפרט הבין משרדי פרק הביסוס.  כמו כן, תבוצע העבודה בהתאם ל

פיתוח האתר.  העבודה כוללת: מדידה וסימון, עבודת חפירה לתחתית המצעים, מרחב 

עבודת חפירה ליסודות, יסודות ומצעים, בניית הקיר, החזרת העפר החפור בגב הקיר 

 כולל הידוק מבוקר ובהתאם לתכניות הטופוגרפיה.

 2במרווחים שלא יעלו על  3סי בגוון אפור ובקוטר "חורי ניקוז יותקנו מצינורות פי.וי.

ס"מ מעל גובה הקרקע או המדרכה לרגלי הקירות.  כמו כן, ניקוז עליון  20מ' ובגובה 

 2-3בקירות לפי המסומן בתכניות, על פתחי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת בכמות 

ויגיעו מגב הקיר ועד  דליים לכל חור עטופים ברשת ברזל.  הצינורות ישארו בתוך הקיר

 חזיתו.
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 חתימת המציע: ______________

מ' או לחילופין במקומות  10המרחק בין התפרים לא יעלה על  –תפרי התפשטות 

קר.  את -ס"מ כולל מילוי קל 2שבירה של הקיר )פרט אם צוין אחרת(.  המישק ברוחב 

חלקו החיצוני של התפר יש לאטום באלסטוסיל או ש"ע.  הכנת חורים למעקות או 

בראש הקיר במידת הצורך ובהתאם לתכניות.  השארת קוצים בראש גדרות למיניהם 

הקיר במידה ויהיה צורך בבניית קיר בלוקים על קיר הבטון בהמשך.  השקיית הקירות 

 במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע כל קטע.

הקירות ייבנו לאחר קבלת אישור מן האדריכל לדוגמא של החברה לבנות באתר.  

ה לבנות קיר בדוגמא ובמתכונת הקירות הקיימים באתר יצוין במידה ויידרש מהחבר

 פרט בנפרד.

 

 :מצעים ותשתיות 0414.

צורת דרך שהותקנה, תתקין החברה מצע בהתאם למפורט בפרטים וכמפורט  –על גבי תשתית 

 .40פרק  –במפרט הכללי לפיתוח האתר 

 

 :סלילה  04.114.

     על גבי שתית )צורת דרך(, בכל מקום שנדרש בתכנית ו/או הוראות           

  המהנדס באתר יתקין הקבלן תשתית מצע מסוג א' בעובי המפורט בתכניות           

 או בכתב הכמויות בשכבה אחת או במספר שכבות.          

דרשת לכל שכבה ס"מ לאחר הידוק מלא.  דרגת הצפיפות הנ 20כל שכבה לא תעלה על עובי של 

 לפי מודיפייד "אשו". 98%ושכבה לא תהיה פחות מאשר 

 

 

 :מצעים  40.04.2 

 חומר המצע באזורים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות:            

 .3גודל מכסימלי של האבנים לא יעלה על " .א

 דירוג החומר יהיה בגבולות הבאים:   .ב

 אחוז עובר נפח

"3 100% 

"3/4 60%-100% 

"4 35%-60% 

 20%-0% 200מס' 

 .6%ואינדקס הפלסטיות לא יעלה על  25%גבול הנזילות של החומר לא יעלה על  .ג
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 חתימת המציע: ______________

 ס"מ. 30בשטחי ריצוף ומדרכות תונח שכבת מצע בעובי  .ד

 

 :צפיפות  40.04.3

 "מודיפייד אשו". 98%דרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים ומדרכות תהיה 

  

 

 

 

 

 :ריצופים ומדרגות 

 :כללי  40.05.1 

  לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן: קירות,                      

 מדרגות, רמפות, בסיסי בטון לעמודי תאורה, בסיסים לריהוט   

  הרחוב מבטון וכו', כל עבודות החשמל, הניקוז, המים, הביוב,    

 ההשקיה וכד'.  

 בל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.על הקבלן לק

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל 

 מקרה ללא פגמים.

 5 -השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות.  באם רוחב השלמה פחות מ

 ס"מ להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.

 מצא תא בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף(.)במידה ונ

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות 

 שבורות ולקבל משטח חלק ישר ואחיד.

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לצבע תוצרת חוץ.

כניות ובפרטים דוגמאות ריצוף, על החברה גם אם לא צוין במפרט, ולא מופיעות בת

 לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

 

 ביצוע הריצוף                   

 אספקת אבנים לאתר העבודהא. 

האבנים יסופקו לאתר העבודה בחבילות ארוזות בעזרת סרטי פלדה או כל סידור 

 יוסכם עליו.אחר אשר 



174 
 

 חתימת המציע: ______________

הפריקה תעשה קרוב ככל האפשר לאזור העבודה ובצורה מסודרת, ובזהירות 

מרבית )בעזרת מנוף ומכשיר מתאים( שיבטיח עבודה שוטפת ובמינימום טלטולים 

 של האבנים.

 יש להימנע מיצירת מאגרי חבילות אשר יצריכו טלטול נוסף באתר.

ירוכזו על גבי משטחים וישמשו  אבנים אשר נפגעו כתוצאה מהובלה, ו/או הפריקה

לצורכי חיתוכים, והשלמות.  לא יורשה הריצוף באבנים פגועות או שצבען דהוי 

 משאר האבנים.

 ביצוע הריצוףב. 

הריצוף יעשה בהתאם להנחיות היצרן כולל הנחיותיו לגבי שכבות התשתית 

א לריצוף.  ביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות )ל

 חתוכות( הכל לפי הדוגמא הנדרשת מהריצוף.

במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות שהגמר יהיה ע"י אבנים שלמות.  יש 

 להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם גופן ניצבת וישרה.

לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח.  ההידוק יבוצע ע"י פלטה 

הרץ,  75-100ק"ג ותדירות של  1500-2000ח צנטריפוגלי של ויברציונית בעלת כו

 מעברים לפחות. 3מ"ר.  הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5ושטח של 

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח ולפזרו בעזרת מטאטא 

תוך הקפדה על מילוי כל המרווחים בין האבנים.  עם גמר הפיזור יש להמשיך 

מעברים נוספים.  לאחר ההידוק יש לבדוק ולוודא שכל  3 -זרת הפלטה בבהידוק בע

המרווחים בין האבנים מולאו בחול.  יש להשאיר את החול על גבי המשטח עד 

 לגמר העבודה.

 הערותג. 

 מ"מ מעל אבן השפה. 5 -יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב

ודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר יום העב

 בכחול הנדרש.

אין להעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.  ההידוק 

מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע שקיעה מקומית  1ייעשה עד למרחק של 

 של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת חול מתחת לאבן.

בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת ע"י כאשר יש צורך בשינוי כיוון 

 ניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת ע"י אבנים שלמות.

הערה: כאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה 

או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר תהיינה שלמות וחיתוכים ייעשו באבנים בתוך 

 שטח הריצוף.

 סטיות בביצוע. ד

 מ"מ. 10±סטייה מותרת בביצוע מהגובה המתוכנן תהיה  .1
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 חתימת המציע: ______________

מ"מ )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל  7 –הסטייה המותרת במישוריות  .2

 מ'(. 5.0אלומיניום באורך 

 מ"מ. 1הפרשי גובה בין אבנים סמוכות, לא יעלה על  .3

 

 

 :ריצוף באבנים משתלבות  40.05.2

 ס"מ, מבטון מחוספס.   6-8הריצוף יהיה ממרצפות בטון בעובי                      

 הריצוף יהיה בגוונים הנדרשים ומהסוג המצוין בתכניות, אלא אם           

 צוין אחרת בתכניות ובפרטים.          

מ"ר.  המפקח רשאי לבצע שינויים ברוחב ואורך  2 -החברה תכין דוגמא באשר של כ

ובדוגמת הריצוף.  החברה לא תהיה זכאית לתוספת מחיר בגין שינויים אלו.  העבודה 

.  השלמת הריצוף צמנט מעורב בצורה הומוגנית 20%ס"מ עם  5כוללת מצע חול בעובי 

 שים, מילוי וסתימת המישקים.ע"י אבן שפה, קירות, שוחות וכו', כבי

 מ"ר יש לקבל אישור המפקח למירקם. 2 -עם גמר ריצוף שטח של כ

 מ"מ. 1הפרש הגובה בין אבן ריצוף אחת לסמוכה לא יעלה על 

השלמות לאורך אבני שפה וכו' תבוצענה באמצעות חיתוך אבנים בעזרת מכשיר חיתוך 

 מיכני.

 ך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה.בחיתוך אבנים להשלמות יש להקפיד על חיתו

ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פיגמנט מוסף  5 -במידה והחלק הדרוש להשלמת קטן מ

 לצמנט ובאישור המפקח.  הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו. 3%-5%"באייר" של 

 השלמות בריצוף כנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.

 

 :מיותטרומדרגות   40.05.4 

 מדרגות האבן תבוצענה כמפורט בתכניות ובפרטים, על גבי בסיס                      

 ס"מ עפ"י המצוין בפרטים, כולל  60 -ס"מ ו 30מבטון מזוין ברוחב           

 התעלה בצד המדרגות וכולל אלמנט הקצה.          

 

 :אבני שפה לסוגיהן  40.05.5 

 כל אבני השפה לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים.                          

הנחת אבני שפה לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון )שיוצק על גבי התשתית 

 המהודקת(.
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 חתימת המציע: ______________

 .1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט ביחס של 

 מ"מ. 3רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של 

ס"מ.  כמו כן כל חיבורי אבן השפה  15-30ות יש להשתמש באבנים באורך בקשת

 בזויות יהיו על ידי ניסור "גרונג".

.  יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק 1:3החיבור בין המשיקים יהיה על בסיס 

 לאחר החדרת הטיט.

ימים, כולל מילוי והידוק אדמה בצידי  7השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך 

 ן.האב

 

 :עבודות שונות 40.07

פרק זה מתייחס לאספקה והתקנת פריטים שונים המפורטים להלן.  הל הפריטים יענו לדרישות 

 והתקנים ויהיו בהתאם לתכניות והפרטים השונים ובהתאם לדוגמאות מאושרות.

 

 :מוצרי מסגרות  40.07.1 

 :כלליא. 

כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן הישראלי העדכני המתאים לאותו 

נושא.  כל העבודות תיעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים ובביצוע בעלי מקצוע 

 מומחים.

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות ועמודים.  

ודא התאמתן לתכניות.  לא תורשה את כל יתר המידות על החברה לקחת באתר ולו

סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד בנוכחות המפקח.  כל סטייה 

תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח.  

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו' ויוודא שמצויים 

 לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.בידו כל הנתונים הדרושים 

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהיו ממין 

משובח ביותר.  בכל מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר 

 יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות.

רת בכתב הכמויות( חדשים, כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אח

מחתיכה אחת, ישרים נקיים מחלודה מתקפלת ובעלי חתך שווה לכל אורכם.  הכל 

לפי מידות הרשומות בתכניות ובפרטים.  את המוטות יש לנקות והחליק בפינות.  

חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(.  הברגים יהיו מגולוונים 

הנדרש. הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה  באורך מתאים ובקורט לפי

 בשני סיבובים לפחות.

 :גילווןב. 
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לפי גילוון והצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה 

קליפתית או כל חלודה אחרת, גבשושית וכד', הניקוי ייעשה במברשת פלדה או 

רישות המפקח, ניקוי זה בשיטת "סנדלבסט", בכל שיטה מכנית או כימית לפי ד

 יעשה בכל מקרה לפני גילוון וצביעה של מתכת.

לאחר ביצוע כל האמור, יגולוונו כל חלקי המתכת בגילוון מלא אשר יענה לת"י 

 במהדורתו האחרונה.

 :צביעת מתכת מגולוונתג. 

 יש לבצע מעט חספוס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד. .1

 ". NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2

 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .3

לאחר התייבשות מוחלטת של צבעי היסוד, יבוצע הצבע הסופי, שמן סינטטי,  .4

שכבות לפחות(  2בגוון לפי בחירת האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )

                                                         מיקרון.                         60בעובי כולל של 

.  27, חלק 785" לפי ת"י 1" או "0עמידות הידבקות הצבע תהיה ברמה "

עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או 

צביעה אחרת בהתאם למצוין במפרט הבין משרדי אלא אם צוין אחרת במפרט 

 ו בתכניות.המיוחד א

 :צביעת מתכתד. 

שכבה אחת של מיניום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול  .1

 מיקרון. 30או אחר בעובי כולל של 

 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .2

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יבוצע הצבע הסופי, שמן סינטטי,  .3

שכבות לפחות  2גוון לפי בחירת האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת ב

מיקרון.                                                                                           60בעובי כולל של 

 .27חלק  785" לפי ת"י 1" או "0עמידות הידבקות הצבע תהיה ברמה "

עשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, המפקח יחליט האם יעבודות הצביעה ת .4

 הצביעה תיעשה במברשת או ריסוס או צביעה אחרת.

 :הביצוע בבית המלאכהה. 

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת 

קביעתם במקום לא תהיינה סטיות.  כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל צידיהם, 

כל הגבשושיות אשר בברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב.  חיבורים 

טיח מעברים מעוגלים או יעשו בריתוך חשמל מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהב

חדים, הכל לפי דרישת המתכנן.  כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך 

 מ"מ לפחות. 3כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 

 בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.

עולים.  כל החלקים הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מ

המרותכים יהיו במישור אחד.  לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י 

 מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מאתים. 
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 נגרות -מוצרי מסגרות 

 פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות / נגרות, גדרות, מעקות  וכדומה העשויים ממתכת ו/או מעץ.

בות, במיוחד לגבי מידות של  פרופילים, מוטות, עמודים, גדר כל המידות בתכניות מחיי -מידות 

רשת וכו'. כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור  של 

המתכנן בלבד ונוכחות המפקח. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם 

צוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא של האדריכל והמפקח. לפני התחלת הבי

 שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדוייק ומושלם של העבודה.

 כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון  לבון וכו', יהיו תקניים.  העזרכל חומרי   -חומרי עזר 

)אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות( חדשים,  כל פרופילי המתכת יהיו מגולבנים -חומרים 

מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה ובעלי  חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי מידות הרשומות 

בתכניות  ובפרטים. את המוטות יש להחליק בפינות. חורים לברגים יש  לקדוח )ולא לשרוף(. 

ההברגה צריכה לבלוט מהאום  הברגים יהיו מגולוונים באורך מתאים  ובקוטר לפי הנדרש.

 לאחר הסגירה, בשני סיבובים לפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גינון והשקיה – 41פרק 

 

 :כללי 41.0

המפרט הטכני להלן מתבסס על המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון מהדורה מעודכנת  .1

 המיוחד להלן., אלא אם צוין אחרת במפרט 41.02 -ו 41.01, תת פרקים 41)אוגדן כחול( פרק 

עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון, נטיעות וביצוע עבודות השקיה.  עבודות  .2

הפיתוח לא בהכרח ייעשו ברצף, ועל הקבלן להערך לעבודה בשלבים, בהתאם להשלמת 
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 חתימת המציע: ______________

אזורים שונים לפי התקדמות העבודות האחרות בשטח.  עם קבלת הוראה להתחלת עבודות 

ן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת, מיושר בהתאם לתכנית היישור ואינו הגינון, על הקבל

מהודק.  באם לדעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה בשעת הפיזור והיישור, יהיה 

ס"מ ע"י עידור ביד או חריש בכלי  25 -על הקבלן להפוך את האדמה לעומק של לא פחות מ

ח של האדמה יעשה ללא תשלום נפרד.  כל מכני שיאושר למטרה זו.  יישור סופי ותיחו

 המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא תשולם תוספת.

עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול בנטיעות.  הקבלן יבצע את העבודה  .3

באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שהם חברים בתא קבלנים של ארגון הגננים ובעלי ניסיון 

ועי מוכח בעבודות דומות בהיקף ובמהות.  יש מראש אישור מאדריכל הנוף לקבלן מקצ

 שיבצע עבודה זו.

 המפרט הנ"ל כולל: .4

 מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקיה. .א

 מפרט טכני לעבודות השקיה. .ב

 מפרט לעבודות גינון. .ג

 

 עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה 41.1

 חישוף הקרקע  41.1.100 

ס"מ כולל העמסה ופיזור  10החישוף, ניקוי הפסולת והורדת צמחיה, שכבה בעומק 

 לאחר שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש.

 חישוף זה יתבצע רק באזורים שהם לא במצע מנותק.

 פירוט מצעי גידול, מיקום סוגי אדמה בהתאם לתכנית מצעים ופרט מצעי גידול. 

 

 הקרקעטיוב   41.1.130 

טיוב הקרקע על ידי דשנים וקומפוסט כלול במחיר השתילה ולא תהיה תוספת מחיר 

 עבור החומרים והפיזור.

לאחר השמדת העשבייה ישפר הקבלן את הקרקע ע"י פיזור זבל קומפוסט אורגני 

 תוצרת "גבעת עדה" או ש"ע.

הבנוי מזבל פרות ומקבל השלמה של מקירו אלמנטים.  טיב הקומפוסט יהיה 

בהתאם לרשות תק"י לאמינות הרכב כימי.  הקומפוסט יהיה מסוג שעבר חיטוי נגד 

זרעי בר ויהיה נקי מחומרים רעילים.  הקומפוסט עובר קומפוסטציה ברמה גבוהה 

 ולאחר נשלח לבדיקות מעבדה של מיצוי ושריפה.

 לאחר השריפה:התכולה 

 55% -תכולת החומר האורגני היא כ

N 1.5%חנקן זמין , 
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205 P 0.75%זרחן , 

20 K 0.65%אשלגן , 

 כל השאר הינו חומר מינרלי שהפך לאפר בשריפה.

 קוב לדונם. 20הכמות 

ק"ג/דונם  80ק"ג/דונם סופר פוספט מאושר +  120קוב לדונם +  20כמות לדשא: 

 אשלגן כלורי.

שעות לאחר הפיזור.   6 -נע בקרקע מיד לאחר הפיזור ולא מאוחר מהקומפוסט יוצ

ס"מ במחרשת אתים במקומות שניתן עפ"י החלטת הפיקוח.   20-40עומק ההצנעה 

 העבודה כוללת יישור סופי ומדויק לאחר ההצנעה.

במידה ולא ניתן לעלות על השטח על כלי עבודה לעיבוד קרקע, יש למלא כל בור 

 שתילה בכמות של:

 ל'(. 20פחים )פח =  2 –עצים בוגרים/דקלים/עצים מהבית 

 פח. 1 –ל'  10שיחים ממיכל 

 ק"ג חצי פח. 3ק"ג/  5שיחים ממיכל 

  

 ריסוס בחומר נגד מזיקים לדשא  41.1.140

בכמות של ג"ר/מ"ר.  סוג החומר יבחר  5%או דורסן מגורען  15%דיזנטיל מגורען 

 לפי עונת השתילה.

 במחיר הדשא.המחיר: כלול 

 המדידה: ק"ג.

  

 F.Sדשן לדשא   41.1.150

בשחרור איטי ומבוקר ובתוספת של דשן מהיר תמס המשמש  F.Sדשן לדשא 

כסטרטר של חב' "סמדר מפעי דשא בע"מ" או ש"ע, דשן זה בשחרור איטי ומבוקר 

 פעמים בשנה.  יש לדשן לפי עונת שתילה. 3חודשים מיושם  4במשך 

ליישום בחודשים מרץ עד ספטמבר משמש גם כסטרטר  F.S.1 –עונות אביב קיץ 

 .21-10-19וגידול קיים בתרכובות 

ליישום בחודשים אוקטובר עד פברואר משמש גם כסטרטר  F.S.2 –עונות סתיו חורף 

 .24-9-16לשתילה וגידול קיים בתרכובת 
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 (OSMOKOTEדישון באוסמוקוט פלוס )  41.1.160 

דשנים מנרלים בשחרור מבוקר עם טמפרטורת הקרקע, בצורת כדורים של חומרי 

 הזנה המצופים במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף אורגני טבעי.

 יות המומלצות:הכמו

חודשים לפי הכמויות  12-14.  משך השיחרור 11-8-15צמחי כיסוי, הרכב כימי 

 הבאות:

 גר' לעץ. 110 –לעצים מכל הסוגים  -

 גר' לשיח. 50 –ל'  10לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 20 –ל'  3לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 10 –ל'  1לשיח ממיכל  -

בכל האזורים הלא מדושנים דרך  באיסמוקוט ידשנו בשלב של הכנת הבור לנטיעה

 מערכת השקיה, למעט אזור מדשאה ולמעט אזורים של מי תהום.

 .עבודת הדישון כבר כלולה במחיר ונטיעת דקלים עצים אקסמפלרים ושיחים

 

 

 חיפוי טוף עדין  0741.1.1

מ"מ  5-9בגדלים שונים  4-14"מרום גולן" או ש"ע דקורטיבי או  מילוי טוף תןצרת

 מ"מ. 7-8 50%מ"מ,  5-6 50%ביחס של 

ס"מ לחיפוי ע"ג חול דיונות בהתאם  10הטוף הדק מהווה שכבה עליונה בעומק 

-4טוף בין שכבת טוף -לתכנית מצעים ופרט מצעי גידול. יש להוסיף יריעה מנקזת גאו

 ומצע חול. 14

 

 מצע טוף לאדניות מנותקות 041.1.18

 פיזור טוף תוצרת "מרום גולן" או ש"ע בהתאם למפורט כדלקמן: 

ס"מ, כולל  20בעומק  0-8מצע גידול מסוג  – מצע טוף עבור מדשאה ופרחי העונה

ל'/מ"ר, בהתאם  5אורגני תוצרת "גבעת עדה" או ש"ע בשיעור  שכבת קומפוסט

 ס"מ לפני פרט מצע גידול. 3, בעובי 41.1.130לסעיף 

-0כמו מצע טוף פרחי העונה, אולם עומק שכבת הטוף מסוג  –מצע טוף עבור שיחים 

או  4-14ס"מ מסוג  10ס"מ מינימום, בתוספת שכבת טוף עליונה לחיפוי בעומק  60 8

 רטיבי אחר.טוף דקו

כמו מצע טוף עבור שיחים, אולם  – מצע טוף עבור עצים ודקלים ואקסמפלרים

ס"מ מינימום  1-120ס"מ מינימום לדקלים ועצים  200 0-8בעומק שכבת הטוף מסוג 
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-לאקסמפלרים. במידה ומצע הטוף ע"ג אדמה מקומית יש להוסיף יריעה מנקזת גאו

 .טוף בין שכבת טוף תחתונה ואדמה מקומית

העבודה כוללת אספקה ופיזור טוף כולל שכבת קומפוסט, הרמה והובלה לכל מקום 

 שידרש בהתאם לתכנית מצעים.

 

 הערות והנחיות לביצוע עבודות השקיה ושתילה ע"ג מצע טוף 41.1.190

ורק לאחר מכן יש להוסיף  0-8את השיחים והעצים יש לשתול ע"ג מצע טוף מסוג    - 

 ס"מ עבור חיפוי. 10את שכבת הטוף בעובי 

 25X25בכל סוגי שיחים, עצים ודשא ע"ג מצע טוף המרחק בין הטפטפות יהיה עד  - 

ל/ש, בהתאם למצוין בתכנית  2.3ל/ש עד  1.7ס"מ ספיקת כל טפטפת בין 

 ההשקיה.

 יש להוסיף מסנני טריפלן עבור צינורות בטפטוף טמון. - 

 שתילי הדשא יהיו ללא אדמה. - 

לשתול שתילי דשא בשעות חמות בצהרים, אלא בשעות מוקדמות בבוקר או אין  - 

 בשעות מאוחרות בלילה.

לפני שתילת הדשא ע"י מצע טוף, הטוף יהיה חייב להיות רטוב ולח. יש להשקותו  - 

 בהמטרה.

מיד לאחר הנחת שתילת שתילי הדשא ע"ג מצע טוף במשך השבועיים הראשונים,  - 

 דקות(. 5פולסים )כל שעה במשך יש לתת השקיה בהמטרה ב

 

 מפרט טכני לביצוע מערכת השקיה 41.1

 :כללי  41.1.01 

כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד  –המפרט הבינמשרדי 

וכן המפרט הטכני של  41.01במהדורתו האחרונה תת פרק  41הביטחון ובמיוחד פרק 

ים להשקיית גינות ציבוריות בקולחים וכן כלל 1-18המחלקה לייעול השקיה, עמ' 

 מטוהרים.

כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי.  במקרה של  -

 סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד קובע.

ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גגות נוי, המורכבות  -

ורות "פסגול" עבור האדניות בתוך המבנים בלבד.  מצינורות פוליאתילן ומצינ

לצורך זה נחשבת מערכת ההשקיה לשטחי נוי והחל מראשי המערכת וכוללת את 

כל הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.  אספקת המים לראש 

 המערכת באחריות מהנדס אינסטלציה.
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בנקודת החיבור לרשת ההשקיה לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים  -

 המתוכננת ולידע את המתכנן, על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית.

תחילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור ו/או המפקח המתכנן וקבלת תכנית  -

 מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

כל האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים  –טיב החומרים  -

ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים )מיא"מ(.  למוצרים שאין תקן,תהיה 

 החלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח בלבד.

אם חלפה שנה ויותר מגמר התכנון יהיה על הקבלן לקבל  –מועד ביצוע העבודה  -

יצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל אישור אישור מחדש לביצוע.  כל תכנית ש

 המפקח לביצוע.

בסיום העבודה על המבצע להגיש למזמין העבודה תכנית אימות, כלומר תכנית  -

 מצב קיים בשטח לאחר ביצוע.

 

 :מדידה וסימון  41.1.02

עבודת הצנרת כוללת בתוכה גם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתה,  -

 חפירה וכיסוי.

 בקרה כולל בתוכו גם את החיבור למקור המים.ראש ה   - 

 התקנת המחשב כוללת בתוכה גם התקנה ושירות בשטח לשנה.  - 

והמשרד לאיכות   העבודות הנ"ל כוללות את כל הנדרש מבחינת משרד הבריאות  -              

הסביבה במידה ומערכת ההשקיה כוללת דישון )כגון מז"ח( או מתבצעת במי 

 ון דוגמת שילוטים, צביעה, ניתוק אויר וכו'( במידת הצורך.קולחין, )כג

    המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע   -           

 כולל הגבהים.              

 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.  -

  על כל סטייה בשטח מהתכנית המבצע ו/או המפקח יעדכן את   -

 המתכנן ויקבל את אישורו.    

 ברזים ומגופים ממטירים ומתזים סומנו ע"י יתד.  -

 קווי המים יסומנו ע"י אבקת סיד.  -

 

 :חפירה 41.1.03

וידא שאין קווי מים,  חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן                      

ביוב, טלפון, או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת.  יש לקבל מחברת חשמל, בזק, 

עירייה, מקורות וכו'.  אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה, במידת הצורך.  על 

המבצע להכין את כל הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן 

 החפירה.  
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ושוחות תעשה הכלים מכניים או בעבודת ידיים. מומלץ להשתמש חפירת תעלות   -

 במתעל.

   במקומות בהם הקרקע מכיה אבנים, עצים קשים או חדים התעלה    -            

 ס"מ מהעומק המצוין ותרופד באדה נקייה מאבנים.  15 -תועמק ב                 

  צינורות המסומנים בתכנית המונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה    -                         

 תעלה, אך אין להניחם זה על זה.  לשם כך יש להגדיל את התעלה ע"י                              

 הרחבתה.                             

                 ת לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על במקומות בהם אין אפשרו  -            

 הצנרת בשרוול פי.וי.סי או חיפוי בחול ומרצפות לאחר תיאום עם                 

 המתכנן.                

  במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש וכדומה יוכנס     -

  מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את  הצינור לתוך השרוול.  יש לפתוח      

 המצב לקדמותו.      

השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל      -

 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. 50דרכו.  השרוול יבלוט 

יתדות יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול לאחר התקנתו ע"י      -

 סימון.

.  עומקו יהיה 10צינור החוצה כביש יהיה מפלדה מגולוונת או מפי.וי.סי לחץ מים דרג      -

ס"מ מתחת לגובה הסופי של  120ס"מ מתחת לכביש קרקע מקומית, כלומר  60

 הכביש.

מתחת למצע המדרכה בקרקע מקומית  ס"מ 70שרוול העובר במדרכה עומקו יהיה      -

 ס"מ מתחת לגובה המדרכה. 100כלומר 

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגינה, הכל בהתאם למצוין      -

 בתכנית.

 שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו.     -

 80או  60כת בטון )ביוב( בקוטר הסתעפות צנרת השקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י ברי     -

 ס"מ עם מכגה בגובה הריצוף.  במכסה יוטבע סימון רשת השקיה.

מטר  2לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק של      -

 מהעץ )פרט לצינורות הטפטוף(.

 

 :צנרת ומחברים 41.1.04
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מתיחה.  אין לכופף  ה, ללא הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה הרפוי  -

את הצינור בקשת חדה מדי.  במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה מדי, יש 

ליצור אותה באמצעות זווית פלסטיק מתאימה.  יש לוודא שהצינור יונח בתעלה 

ללא מגע עם עצמים קשים או חדים.  לא תעשינה כל עבודות בצינור פואליתילן, 

או עד שהצינור ייצור לעצמו את צורתו הסופית שעות מפריסתו  24אלא בתום 

 )רפוי וללא פיתולים(.

צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה.       -

 יש לסמן בנפרד צינורות זהים בוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.

 ירת לכלוך פנימה.יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה כדי למנוע חד     -

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים.     -

במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר, או בקיר בתוך שרוול      -

 באישור המפקח והמתכנן.

 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת.     -

חו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל והדשן הקווים יונ     -

 ויישור גס.

על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם.       -

כל חיבורי המתכת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון, מתכת בפשתן, פלסטיק 

 הנדרש של מערכת ההשקיה.בטפלון.  כל אביזרי החיבור יעמדו בלחץ 

כל המחברים לצנרת בפוליאתילן להמטרה וטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם      -

אטמים, החיבורים לשלוחות טפטוף יהיו בהתאם לסוג הצנרת או עפ"י הנחיות 

 בתכנית.

הרכבת חברים לנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור.  ניתן      -

ת )פאזה( בקצה ולרוח במשחת סיכה צמחית שאינה על בסיס נפט.  על ליצור זווי

הצינור לעבור בחבר בעזרת טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום המחבר.  סגירה 

והידוק יעשה במפתחות מתאימים.  חור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כדי שלא 

מ"מ מקוטר  2 -בכ יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל( קוטר הקידוח צריך להיות קטן

 המחבר.

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.     -

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה לקרינת שמש.     -

 קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק.     -

בלבד )לא יהיה שימוש ברוכבים ו/או אביזרי  כל אביזרי החיבור יהיו מסוג פלסאון     -

 שן(.

מ' מאזור  2המעבר מקוטר לקוטר יותקן תמיד על הקוטר הגדול יותר במרחק של      -

 יציאה.
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יש להגן על שסתומים, וסתים, ברזים לשטיפה וכניסה ע"י בריכת הגנה מנוקזת      -

 מיציקת בטון אא אם נדרש אחרת בתכנית או בכתב הכמויות.

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואם המחברים טרם נבדקו בלחץ וטרם נשטפו כל      -

הצינורות.  כיסוי התעלות יהיה רק לאחר אשור המפקח.  מדידת הצינורות תעשה 

 לפני סגירת התעלות.

תבוצע שטיפת קווים ראשיים וספי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה      -

להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם סביר וזהה אחר שלוחה.  יש 

בעוצמתו לסילון המים בשוחות האחרות.  לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני 

באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים.  בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה 

ים מטר מכל צד.  כמו כן יש לאטום את כל הפתחים כך שהאביזר 1.0פתוחה באורך 

 יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לנסות את הצינור בשכבת חול      -

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן. 15בעובי 

לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ      -

תקנן ולבדוק שנית כיסוי סופי של שעות.  במידה שתתגלנה נזילות יש ל 24יהיה 

 התעלות לאחר קבלת אישור המפקח.

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי.  הכיסוי      -

יעשה באדמה נקייה ללא אבנים.  את התעלות יש למלא ולהדק תוך כדי הרטבה עד 

 יתקבלו פני שטח ישרים.גובה השטח.  יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, עד ש

 

 :שרוולים 41.1.05

יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. 100, בהתאם לתכנית.  ראש השרוול בעומק 6דרג 

 50עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

מ"מ, בהתאם למצוין  110מ"מ,  90מ"מ או מפי.וי.סי ביוב )כתום( בקטרים  75מ או מ"

ס"מ.  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר  40בתכנית.  ראש השרוול טמון בעומק 

 שימוש במהדקים מכניים.

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.

 ים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור.שרוולים רזרבי

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך 

ס"מ המכסה בגובה הריצוף.  על המכסה )פקק(  80או  60בריכת בטון )ביוב( בקוטר 

 .57.03יותקן שלט עם כיתוב השקיה.  המכסה יהיה כאמור בסעיף 

 וליט, עיבוד בגרנוליט מסביב השוחה.העבודה כוללת יציקת גרנ

 ס"מ מינימום. 20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( יהיה 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ בעובי 



187 
 

 חתימת המציע: ______________

 

 :שרוולים לרשת השקיה 41.1.06

  העברת צנרת השקיה מתחת לשטחים סלולים ו/או מרוצפים ו/או                      

 דרך קירות וכד' תעשה בתוך שרוולים כמפורט להלן:              

ס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון, אספקה והתקנת  50חפירת ותעלות בעומק 

הצינור מ"מ ו/או ש 5צינור פי.וי.סי מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מינימלי של 

ס"מ מקצות השבילים והרחובות תחתם הוא עובר, כיסוי הצינורות  50הנ"ל יבלוט 

ס"מ מקסימום כל שכבה.  הצינורות יותקנו  20בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 

 בהתאם לתכניות והוראות המפקח באתר.

בכל מקרה על החברה להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם 

 ו הריצופים, הקירות, אבני השפה וכו' החוסמים את המעברים. יבצע

 החברה תסמן בצבע את מיקום השרוולים.

 

 :טפטוף 41.1.07

  סוג הצנרת הטפטוף המרחקים בין הטפטפות והשלוחות וכן האורך   -

המכסימלי המותר של השלוחות יהיו עפ"י מפת התכנון.  בכל שוחות העצים, השיחים     

 פטוף זהה )של אותו יצרן(.והמדשאות יהיה סוג ט

במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים מתאימים לסוג צנרת הטפטף בהתאם   -

 להנחיות בתכנית ולפי מפרטים של מיא"מ ובהתאם לדרישות של כל יצרן.

קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי הקרקע וייוצבו ביתדות ברזל   -

מטר זו מזו.  בצורה רפויה  3ס"מ ובמרחק של  40ל מ"מ בצורת ח באורך ש 6בניין 

 ללא מתיחה.

 המרחק מהקו המחלק לטפטפת הראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות.  -

 בשטח המיועד לשיחיה חדשה, יונחו קווי הטפטוף לפני ביצוע השתילה.  -

טפטפות  8יה קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגזע ועל  -

ליטר לשעה, )אלא אם נדרש אחרת בתכנית ההשקיה( רק לאחר סימון מיקום  2.3של 

 העץ ע"י מתכנן הצמחייה.

ליטר לשעה  2.3טפטפות של  15קווי הטפטוף להשקיית דקלים יקיפו את הגזע עם   -

 )אלא אם נדרש אחרת בתכנית(, רק לאחר סימון מיקום הדקל ע"י מתכנן הצמחייה.

מצע טוף מרחבי ההצבות בין הטפטפות בכל סוגי השיחים העצים והדשא יהי  ע"ג  -

0.25X0.25  ליטר לשעה אלא אם נדרש אחרת בתכנית  2.3עד  1.7בספיקה של

 ההשקיה.

 בשטחים מדרוניים יש להניח שוחות טפטוף במקביל לקווי הגובה.  -

 לכל עץ במדשאה להגיע עם קו טפטוף.  -
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 טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצורכי תיקון בלבד.אין להרכיב   -

 כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח למעט המגוף.  -

 אין לחבר תחילות של קו טפטוף.  -

יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר כך לחבר לקווי המחלק את  –שטיפת הצנרת   -

זרם מים הזהה בעוצמתו  שלוחות הטפטוף ולשטוף.  יש לדאוג שמיכל שלוחה יצא

 בשלוחות אחרות, רק לאחר השטיפה יש לחבר קו מנקז ולשטוף.

 צינור מנקז ללא בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול הצינור(.  -

יש לתת צינור מנקז )בקוטר הצינור מחלק( + בריכת ניקוז הגנה וברז שטיפה לכל   

 .מ' לפחות 5שלוחות באורך  3ערוגה בה מעל 

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת  30המחלקים והמנקזים יונחו בעומק   -

 בטון(.

קצוות השלוחות שאינן מחוברים לקו המנקז ייסגרו ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו   -

 ע"י סופית או טבעות פוליאתילן בקוטר המתאים.

אטמ' בעזרת  4או  2.5מ"מ ומעלה דרג  16טפטפות לעץ יורכבו על צינורות מקוטר   -

 מחרר המיועד לכך.

 

 :ממטירים ומתזים   41.1.08 

ס"מ, אלא אם צוין אחרת  20הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של   -

 מטר ממנו. 1 -בתכנית, שתצא מהקו המוביל אל הממטיר ובמרחק של כ

יותקן רוכב על גבי הקו המוביל, בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה לממטיר,   -

מתאים אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה.  חיבור השלוחה הצדדית אל 

מ"מ יותקן אביזר  25הממטיר יעשה באמצעות זווית.  על קווים מובילים בקוטר של 

 מעלות במקום הרוכב. 90הסתעפות 

יד יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור ע"י חול מחצבה מהודק או חצץ דק.  י להקפ  -

 ס"מ מעל פני הקרקע.½  -על גובה מכסה הממטיר שיהיה כ

במדשאות יש להקפיד שהממטיר יותקן נמוך מגובה הכסות של המדשאה.  אין   -

להתקין את מכסה הממטיר נמוך מפני הקרקע סביבו.  מסביב לממטיר יש לשתול 

 מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד לקליטתן.

נקודת מעבר בין שני קטרים יורכבו תמיד על הקוטר ממטירים המסומנים בתכנית על   -

 הגדול יותר.

גיר ו/או מתזים, המסומנים בתכנית ליד קיר או מדרכה יותקנו בצמוד  ממטירי   -

 למדרכה או לקיר.

 יש להקפיד על התקנת הממטיר ו/או המתז בצורה אנכית לפני הקרע סביבו.  -
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 :ראש בקרה  41.1.09

ראש הבקרה יקבע עפ"י התנאים במקום ובתאום עם המזמין מיקום מדויק של   -

 והמתכנן.

על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים.  ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר   -

גישה, הפעלה ופרוק בצורה נוחה וסדר הרכבתם יבוצע עפ"י פרט בתכנית השקיה.  

טת ההדבקה על אביזרי ראש המערכת למעט המגופים יהיו מפי.וי.סי ויורכבו בשי

 מנת למנוע נזילות בעתיד.

יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר   -

 מעלות עם פקק.  )גם אם לא צוין בפרט שבתכנית(. 90הסתעפות 

רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתכנית.  הרקורדים   -

עלול להידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן ברזים מגופים יותקנו בכל מקום בו 

 וכו' בשאר המקומות חיבור אביזרי ראש המערכת יבוצע באמצעות הדבקה בלבד.

 הברזים יורכבו במקביל לקרקע עם זווית רקורד.  -

היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה יחוברו ע"י רקורדים ויהיו מחומר   -

 י או פוליאתילן.קשיח ופי.וי.ס

שיונחו מתחתם.  בעיקר חשוב  Yאביזרי ראש הבקרה ישענו על תומכות בצורת   -

 להתקין תומכות כאלו משני צידי ראש הבקרה.

 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק.  -

ראש הבקרה יוגן ע"י ארגז הגנה בנוי בגודל שיכלול את כל אביזרי ראש הבקרה.    -

אש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו.  מידות הארגז תלקחנה לאחר שר

 )סוג הארגז בהתאם לתכנית השקיה(.

 

 הארגז יבנה או יונח במקביל לאבן שפה או לקיר שלידם נקבע מיקום ראש הבקרה.  -

ס"מ, הגובה המינימלי יקבע לפי האביזר  20אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של   -

                                                                        הנמוך ביותר מעל רצפת הארגז.       

ס"מ.  המרחק יהיה גדול  20 -המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ

יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות מגולוון בגלוון חם צבוע בצבע 

אם נדרש אחרת בתכנית  יסוד וצבע עליון בהתאם לקביעת אדריכל הנוף אלא

 השקיה.

הארגז יותקן עם מכסה ממספר חלקים, כך שלא תיווצר בעיה בהרמתו ע"י אדם   -

 אחד.  המכסה יהיה מפח מחורץ עם נעילה.

 ס"מ מעל פני הקרקע. 20בתוך שיחיה יהיה גובה מכסה הארגז   -

 עבודה.כל עבודות החפירה ו/או חציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים ב  -
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העבודה כוללת בנית ארגז ראש בקרה מבלוקים מטויח, שכבת חול ומצע בתחתית  -

ס"מ, מספר  100X80הארגז, מכסים לארגז מפח )גדול מכסימלי לכל כנף מכסה 

המכסים בהתאם לגודל הארגז(, צירים, מנעול, מפתח מסטר וידיות, )אלא אם נדרש 

 אחרת בתכנית ההשקיה(.

 

 :מחשב השקיה  41.1.10 

)דגם לפי תכנית השקיה( יותקן בתוך ארגז )מסוג ודגם לפי תכנית  –מחשב ההשקיה 

אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקיה.  המחשב ישלוט  V 220השקיה( ויוזן ממתח של 

ממ"ר  Y.Y.N 1.5על ברזים חשמלים המותקנים בראש הבקרה באמצעות כבל חשמל 

מ"מ שיקשר בין מחשב ההשקיה ובין לראשי  50ך שרוול גידים, אשר יושחל בתו 12

הבקרה והברזים.  יש להכניס בתוך משטח בטון את החיווט הדרוש להפעלת ברזים 

ע"י המחשב וכן את החיווט המספק חשמל למחשב.  המחשב כולל את כל האביזרים 

 הדרושים בהתאם להוראות היצרן.

 

 

 מפרט עבודות שתילה

 

 מידית -אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה   41.2.002 

הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם 

חתימת החוזה וזאת על מנת להבטיח כמות, גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש 

בתכניות.  רשימת המשתלות המגדלות יימסרו לאדריכל הנוף לאישור, לפני חתימת 

גידול החומר.  מועד הנטיעה הסופי יוגדר על ידי הקבלן לאחר אישור עקרוני הסכמי 

ממפקח הפרויקט.  אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט נשארת באחריות הקבלן 

הראשי בלבד.  במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה, הקבלן יצטרך לספק 

ים בעת הנטיעה, שתילים ממקור אחר על חשבונו.  במידה ואין להשיג חומר מתא

האדריכל יקבע שתילים חליפים לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק אותם 

ללא כל תוספת מחיר.  כל שינוי בתכניות הנטיעה דורש אישור מאדריכל הנוף בכתב.  

הקבלן יודע שעשוי לחול שינוי במועד ביצוע קטעים שונים בפרויקט כולו ויערך 

 בהתאם אספקת השתילים.

 

 תאום  2.0241. 

כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על                      

העבודה ויאשר את ביצועה.  בירור בנושא עבודות השתילה יש לקיים עם אדריכל 

 הנוף ולקבל אישורו לכל שינוי.
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 חתימת המציע: ______________

 

 

 הזמנת הצמחים  41.2.03 

הקבלן להזמין את השתילים, מיד לאחר ההתקשרות אתו על מנת להבטיח את על                      

אספקת הצמחייה בזמן.  יש לקבל מראש אישור מאדריכל הנוף ומפקח מטעם 

 המזמין למקור השתילים.

 

 בור נטיעה  41.2.04 

 בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן:                     

קבלן להסיר את אדמת הגן, ולהערימה בסמוך לבור החפירה.  בשעת חפירת בורות על ה

כל המצעים אשר מתחת לאדמת הגן יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכה מאושר ע"י 

הרשות המקומית.  מחיר חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.   זיבול בור נטיעה בזבל 

 כלול במחיר השתילה בכמות של: 41.1.130קומפוסט אורגני סעיף 

 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-7עץ בוגר מס' 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-8עץ בוגר מס' 

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

 ל'( 20 –פחים )פח  2-9עץ חצי בוגר מס' 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-10עץ חצי בוגר מס' 

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

 פח 1 –ליטר  60  7, מס' 8שיח ממיכל מס' 

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

 פח½  – 5ליטר מס'  5שיח 

 פח½  – 4ליטר מס'  3שיח 

 פח½  – 3ליטר מס'  1שיח 

 

 להלן מידות בור לנטיעה

 41.2.05גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 

 ס"מ. 140עומק  X 140 X 140( במידות 9,10ים/מהאדמה ודקלים )מס' עצים בוגר .א
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 ס"מ. X 100 X 100 100במידות  8באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס'  .ב

 ס"מ. X 100 X 100 100במידות  8עצים מחבית כלי מס'  .ג

 ס"מ. X 90 X 90 90במידות  7ל' כלי מס'  25ל' /  50שיחים ממיכל  .ד

 ס"מ. X 80 X 80 90במידות  6ל' כלי מס'  10ל' /  25שיחים ממיכל  .ה

 ס"מ. X 50 X 50 50במידות  4ליטר מס'  3צמחים ממיכל  .ו

 

פירוט דישון לכל עץ ו/או שיח )במידה והעץ או שיח לא מקבל דישון דרך מערכת 

 במפרט הכללי לעבודות הכנה. 14.1.160ההשקיה( ראה בסעיף 

 

 תסטנדרטים )תקנים( לשתילים ונטיעו   41.2.05 

 כל הסטנדרטים והגדרות לפי חוברת המלצות ועדת השתלנות,                        

     ב לסיווג  -משרד החקלאות, מהדורה אחרונה.  ראה טבלה א ו            

 שתילים ועצים.            

 

 

 סווג שתילים הנמכרים במכלים –טבלה א' 

 

 כינוי הגודל הערות
 גודל הכלי

 לפחות מנפח ועד נפח

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או 

 בדמוי "חישתיל"
 ליטר 0.01 ליטר 0.1 "תבנית"

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או 

 בדמוי "חישתיל" כנ"ל
 ליטר 0.1 ליטר 0.25 1מספר 

 ליטר 0.25 ליטר 1.0 2מספר  

 ליטר 1.0 ליטר 3.0 3מספר  

 ליטר 3.0 ליטר 6.0 4מספר  

 ליטר 6.0 ליטר 10.0 5מספר  

 ליטר 10.0 ליטר 25.0 6מספר  

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל 

 עם גוש הנחפר מהאדמה.
 ליטר 25.0 ליטר 60.0 7מספר 
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 חתימת המציע: ______________

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבי 

 עצים הנחפרים מהאדמה.
 ומעלה ומעלה 8מספר 

ליטר  60.0

 )"חבית"(

 

 הנמכרים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע טבלה סווג ב' )משלימה לטבלה א'סווג שתילי עצים 

 

 

הסוג והכינוי 

לאיכות 

 השתיל

עובי היקפי כל 

הבדים נמדד 

 בס"מ

מס' בדים 

הכרחיים מעל 

ס"מ  190גובה 

 מפני קרקע

גובה השתיל 

 בס"מ 

 (-)החל מ

קוטר/עומק 

גוש השורש 

 בס"מ 

 (1 -)החל מ

עובי גזע 

נמדד עפ"י 

מ"מ קוטר 

 (-)החל מ

 
 א' מעולה

 

 

 ס"מ 7.5

0 

1 

170 

250 

 ס"מ 25

 ס"מ 35

 מ"מ 25

 (1" -)כ

 7מס' 

 

 8מס' 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 5.0

 ס"מ 10.0

 ס"מ 25.0

1 

2 

2 

250 

300 

350 

 ס"מ 35

 ס"מ 40

 ס"מ 50

 מ"מ 50

 (2" -)כ

 

 8מס' 

 

 מעולה

 

 ס"מ 20.0

 

3 

 

350 

 

 ס"מ 50

 

 מ"מ 75

 (3" -)כ

 

 9מס' 

 א'

 מעולה

 ס"מ 25.0

 ס"מ 35.0

3 

3 

400 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 60
 

 

 10מס' 

 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 30.0

 ס"מ 35.0

 ס"מ 50.0

3 

3 

3 

450 

450 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 70

 

 מ"מ 100

 (4" -)כ

 

 11מס' 

 

 א'

 מעולה

 ס"מ 40.0

 ס"מ 60.0

3 

3 

450 

450 

 מ"מ 70

 מ"מ 70

 מ"מ 125

 (5" -)כ

 

 ס"מ לפחות 50בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו  

 ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע. 10מדידת ההיקף נעשית  

 

 טיב השתילים  41.2.06 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות                       

רשים מפותחת ועם ענפים ומזיקים ללא עשבי בר ומזיקים, עם מערכת שו

ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש 

 השורשים.  השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של דירוג המשתלות.
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 חתימת המציע: ______________

 

 שתילה ונטיעה  41.2.07 

עונת הנטיעה המומלצת היא בסתיו, הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר                        

מתאימים, לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה.  

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים.  

בלן יספק מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, יצירת גומה והשקאה.  הק

דשן אורגני רקוב או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערמת אדמה 

 הגן, המיועדת למילוי הבור.

 

 :שלבי ביצוע השתילה  41.2.08 

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים לפתוח                       

אישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לחברה האתר.  דווח על סיום כל שלב למפקח ו

 להתחיל בשלב הבא.

 סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים.

 מצב קרקע לח עד יבש.

 פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

 הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט.

 בורות.הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד ה

 העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.

 מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח.

 אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן.

 השקיה בצינור גומי.

 גירוף, יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.

 חודשים. 3 –אחריות לקליטת דשא 

 חודשים. 2 –אחריות לקליטת שיחים 

 חודשים. 6 –אחריות לעצים מכל כלי קיבול 

 חודשים. 9 –אחריות לעצים בוגרים 

 חודשים. 12 –אחריות לתמרים 

 תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון החברה.
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 חתימת המציע: ______________

שורש יזובלו וידושנו אך ורק בתום קליטתם המלא בכמויות הרשומות  ורדים ערומי

 במפרטים ובתכניות.

 מצע גידול הורדים יהיה קרקע טרה רוסה או שווה ערך מאושרת על ידי המפקח.

 

 3ליטר גודל מס'  1אספקה / נטיעת צמחים ממיכל   41.2.310 

הצמחים            כל היתר כאמור לעיל.   חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.             

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה  3יהיו מפותחים בהתאם לגודל מס' 

ענפים שאורך כל ענף או שלוחה  6ליטר לפחות  1להנדסת הצומח.  מינימום 

 ס"מ, טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל. 10מינימום 

 ע"י האדריכל.יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו 

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל 

 מקום שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה.

 

 4,5ליטר ממיכל גודל מס'  3/5אספקה / נטיעת צמחים  41.2.315 

לעיל.  הצמחים  אמור חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.  כל היתר כ             

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה  4יהיו מפותחים בהתאם לגודל מס' 

ענפים מפותחים באורך כל  8ליטר, לפחות  4להנדסת הצומח.  מינימום 

ס"מ, טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.  יש לאשר את  15שלוחה/ענף 

 המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.

כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל העבודה  

 מקום שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה.

 

 8אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס'  41.2.320 

מדוד בגובה  2יהיה " אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע                       

מ' לפני פיצול הענפים תחתון.  הנוף כולל  2.00ס"מ מעל לקרקע.  גובה גזע  20

 ענפים רחבים ומלאים.  גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.

של משרד החקלאות, המחלקה תקנים לגבי שורשים, גזע, ענפים וצמרת לפי תקנים  

להנדסת הצומח.  בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול ואחריות 

קליטה כמפורט לעיל.  פרוט סוג הצמחייה ראה תכ' גינון.  לכל עץ יספק ויניח הקבלן 

 2קוטר ואורכה  2סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת לכל אורכה עובי הסמוכה בבסיסה "

 וכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון הרוח.מ'.  העמדת הסמ

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הובלה, הרמה ונטיעה 

 בכל מקום שיידרש, אחריות ותחזוקה.
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 אספקת נטיעת עצי דקל מחבית 41.2.325 

וגוש השורשים  41.2.005כנ"ל, אך עומק הבור יהיה לפי המפרט הכללי סעיף מס' 

מ' וקוטר הגזע יהיו בהתאם לתכנית גינון  1גובה הגזע עד לכפות יהיה לפחות  בהתאם. 

 פחים לכל עץ. 2 –כמות דשן 

 

 אספקה נטיעה של שיחים מעוצבים על גזע 41.2.330 

 100מדוד בגובה  2אספקה ונטיעה של שיחים מעוצבים על גזע, קוטר הגזע יהיה "                      

מ'.  הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.  גוש  2ה כללי ס"מ מעל הקרקע.  גוב

השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.  תקנים לגבי שורשים, גזע, 

ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת הצומח.  בור 

 נטיעה לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול קליטה כמפורט לעיל.

 שנה. –אחריות לעצים 

 הצמחייה ראה תכ' גינון.

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, מילוי אדמת גן, זיבול, הובלה, הרמה ונטיעה 

 + סמוכה בכל מקום שיידרש, אחזקה ואחריות.

 

 דשא מוכן 41.2.335 

חול דיונות לכתב  –יש לקחת דוגמא מהקרקע שמיועדת למילוי אדמה מקומית  .1

 כמויות ולבדוק את מוליכות המים.

לפני פיזור אדמת חול דיונות יש לפזר קומפוסט שכבר עבר פירוק מלא ובעל הרכב  .2

 3 -, פיזור שכזה יעשה בשכבה של כ41.1.130מנצח כפי שמצוין במפרט בסעיף 

קוב לדונם.  לאחר שהשטח המיועד לשתילה הושקה כנדרש ע"מ  20ס"מ, כלומר 

 שהקרקע תהיה לחה במידה אופטימלית.

עפ"י  41.1.170ר את אדמת המילוי חול דיונות בהתאם לסעיף לאחר מכן, יש לפז .3

 השטח.

 

 

קוב לדונם(.  להוסיף דישון  20 -על אדמת המילוי יש לפזר טוב קומפוסט גרוז )כ .4

ק"ג/דונם של סופר  120 -לאדמה כ 41.1.150כימי כפי שמצוין במפרט בסעיף 

במפרט בסעיף  ק"ג/דונם אשלגן וקוטל מזיקי קרקע כפי שמצוין 80 -פוספט ו

41.1.140. 

 ס"מ במחרשת אתים או ביד. 20-40לאחר מכן יש לתחח את השטח עד עומק של  .5

 יש להעמיד את מערכת ההשקיה לפי תכנון קפדני שיבוצע מראש. .6

רצוי בעזרת ארגז מישר לפני שנגשים לביצוע הנחת  –יש ליישר את השטח בקפידה  .7

 מרבדי הדשא ולדאוג שהמצע יהיה רטוב ולח.
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 חתימת המציע: ______________

בדי הדשא יסופקו ממשתלה שם סוג המצע )קרקע( שעליו גדל הדשא דומה מר .8

בהרכבו לקרקע שמשמשת כמילוי בשטח אדמה קלה או ללא אדמה כלל )במידה 

ולא ניתן למצוא מקום כזה, חשוב לנער היטב ולהוריד מקסימום קרקע 

מהמרבדים לפני הנחתם על הקרקע המשמשת למילוי, ע"מ למנוע בעיות אטימת 

 ע שיכולות להתעורר בעתיד(.קרק

הנחת לוחות דשא מוכן תעשה בשעות מוקדמות בבוקר או מאוחרות בלילה בלבד.   .9

)סוג הדשא כנדרש בכתב הכמויות.  על טיב ומקור הדשא יש לקבל אישור 

מהמפקח(.  הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים 

 שה ברצועות וחלקי לוחות.הנדרשים.  השלמת חללים וקצוות תע

בזמן הנחת המרבדים יש להקפיד לא לדרוך באופן ישיר על הדשא אלא להניח  .10

פלטות ולעבור עליהם ע"מ למנוע שקעים הנוצרים עקב צריכה דבר  –קרשים 

 שיביא לשקים בדשא ויבלטו בהמשך הגידול.

 אחרי הנחת מרבדי הדשא ולפני ההשקיה יש לעבור עליו עם מעגלה. .11

 העבודה יש לדאוג להשקיית השטח לרוויה.בגמר  .12

הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות, כולל השקיה בהמטרה בפולסים )כל שעה  .13

דקות( בשבועיים הראשונים לשמירה על לחות אופטימלי.  השמדת עשבי  5במשך 

 בר, דישון ע"י גפרת אמון עד אשר הדשא יראה צמיחה חדשה על פני כל השטח.

 

 אחריות עד למסירת העבודהטיפול ו   41.2.340

גמר עבודות   חודשים( מיום  4יום ) 120כל הצמחיה תטופל ותוחזק לתקופה של                          

השתילה וקבלה ראשונית של החלק האחרון של העבודה באישור אדריכל הנוף.  

בתום תקופת האחריות הנ"ל תערך קבלה סופית.  צמחים אשר לא נקלטו או לא 

ו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים, כלול הרא

 יום כלולה במחיר הנטיעות. 120במחיר הנטיעות.  תקופת אחריות של 

 

 

 אחריות ותחזוקה לעצים, שיחים ומדשאה  41.2.345 

: תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראלי, עבור תקופה דקלים, תמרים ועצים .1

לאחר מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של שנה לאחר חודשים  6של 

המסירה.  עצים שלא נקלטו או לא מראים סימני צמחיה יוחלפו בחדשים.  סעיף 

 זה כלול במחיר הנטיעות.

: תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראלי, עבור שיחים, שתילים ומדשאות .2

 6קליטה תהיה עבור תקופה של חודשים לאחר מסירה.  אחריות  6תקופה של 

חודשים לאחר מסירה.  שתילים שלא נקלטו או לא מראים סימני צמיחה יוחלפו 

 בחדשים.  סעיף זה כלול במחיר הנטיעות.

 : קומפלטהמדידה
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 חתימת המציע: ______________
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

 4מסמך 
 תוכניות רשימת
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 חתימת המציע: ______________

 '4מסמך 

 רשימת תכניות

 
 

 
הרחבת אולם מכרז 

 ספורט

 

 

 5מסמך 
 סט תוכניות

)מצורף סט תוכניות על פי הפירוט 
 (4שבמסמך 
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

  6מסמך 
 דו"ח קרקע
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 חתימת המציע: ______________

 
 
 

הרחבת אולם מכרז 
 ספורט

 

 

  7מסמך 
 אמדן/כתב כמויות

 
להלן כתב כמויות  ףהערה: מצור

 המרכיב את כלל כמויות המכרז
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 חתימת המציע: ______________

 


