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 טופס ההצעה ונספחיה

 טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות -מסמך ב' 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 אריאל
 .,נ.ג.א
 

 "המכרז: "להלן 8102/81'מס פומבי מכרז ןיבעני והתחייבויות הצהרות, ת מחירהצע טופס
 
 

בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי/נו, אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי  .1
 מחירוןלאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, 

צורפים אליה, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים והתכניות המפורטים בחוברת המכרז והמ
והאפשרויות " העבודותנושא המכרז להלן: "שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות 

, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים לרבות לוח הזמנים לביצוע העבודות לביצוען
 .לי/נו את הצעת המחיר ש יםומהוולהלן המפורטים 


קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את  .2

מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה 
ו מוותר/ים מראש על טענות ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נ -על אי

כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים 
 בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות .

 

/נו כאמור לעיל ועל כן יוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותימ .3
-יג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או איאהיה/נהיה מנוע/ים מלהצ

 הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי העבודות הינן: .4

 

 .201רש הקמת מעון יום תלת כיתתי במג .4.1.1

 818עבודות עפר פיתוח ותשתיות לגן ילדים במגרש  .4.1.2

 הקמת קיר תמך. .4.1.3

 

ייבנו בהתאם למפרטי משרד החינוך, להוראות הרשויות   201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש  .4.2
 המוסמכות, לכלל מסמכי מכרז זה לרבות המפרטים הכלולים בהם.
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באריאל על  פי הוראות  818לדים במגרש הקבלן הזוכה יבצע את עבודות הפיתוח והתשתיות בגן י .4.3
 ו/או מי מטעמה ובהתאם למסמכי המכרז . העירייה

 
 

 :הצעת המחיר .5

 
המחירים תמורת ז הצעתי0נו היא לבצע את העבודות בפרויקט נשוא המכרז ובהתאם לכל תנאי המכר

 הבאים:
 
 

 המחיר בש"ח ללא מע"מ תיאור העבודות  מס' סידורי
 

יתתי הקמת מעון יום תלת כ  .2
  עבור עיריית אריאל    8/2במגרש 

 

 
 ₪______________

במילים: 
 ______________ש"ח 

עבודות עפר  פיתוח ותשתיות לגן   .1
      121ילדים במגרש 

 ₪______________
במילים: 

 ______________ש"ח 

  סה"כ מחירלא כולל מע"מ .3

 
 
 

 
 ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי: .6

 
 

התאמה/סתירה בין ההצעה בספרות לבין ההצעה במילים, תינתן עדיפות לספרות  במקרה של אי .6.1
והעירייה תהא רשאית לתקן את הכתוב במילים. אני/ו  מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה לעניין 

 זה. 

 
ועבודות הפיתוח והתשתיות  לעיל  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש הצעת המחיר ל .6.2

 כה, לפי העניין, ביחס לעבודות לעיל.מחייבת את המציע/הזו

 
. הצעת  2-3חובה להגיש הצעת מחיר לכל רכיבי ההצעה כפי שמפורטים בטבלה היינו, לסעיפים  .6.3

  תיפסל.מחיר חסרה, 

 
עפ"י  818להקמת  מבנה גן ילדים במגרש  פאושליהמחירים שיוצעו על ידי המציע הינן המחיר  .6.4

ורפים ושיצורפו עם תחילת ביצוע העבודות הכל התוכניות הרשימות הפרטים והמפרטים המצ
כלול ומושלם ועד מסירת מפתח. עבודות פיתוח ותשתיות למדידה עפ"י כתב כמויות מצורף   

מכרז ולחוזה וכל עלות מסמכי הכוללים את כל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן בהתאם ל
 מס ישיר או עקיף, למעט מע"מ ומבלי לגרוע מכלליות האמור, או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות

עלות כח אדם, מסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים,  ולרבות
אישורים, רישיונות, שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע 

גרות ו/או שכר העבודות. עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים ו/או ההיטלים ו/או הא
מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים.כמו כן יודגש, כי 

דרש, יהמחירים כוללים פינוי פסולת מאתר הפרויקט לאתר מורשה לפינוי פסולת בכל מרחק שי
 לרבות התשלום הנדרש לצורך שפיכת הפסולת באתר האמור.
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הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות הביסוס, בניה, פיתוח כן כוללים המחירים כל ההוצאות 

חצרות, חיבור המבנה לתשתיות עירוניות, בנייה עפ"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת 
והרשויות המוסמכות, קבלת  העירייההעבודות לרבות חלוקה פנימית בגימור מלא עפ"י דרישות 

 לשנות את המחירים. ומסירת המבנה לעירייה לא יהיה בהם כדי 4טופס 
 

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף. לטבלה,  2-3בכל הנוגע לסעיפים  .6.5
  במועד התשלום יתווסף על המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום.

 
הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו  .6.6

, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי מציפיותיו
 אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

 
תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה, במידה וקיים, נקבע בחוזה ההתקשרות  .6.6

המחירים צמודים למדד ובכל מקרה, על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי 
 כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 
התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו בכפוף לכל הנחה  .6.6

ובניית בית הספר   ביחד עם תמורה עבור   -שנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו עבור הקמת 
מסמך ח' )נספח י"ג(,  –ודות הפיתוח, שתחושב על פי מדידה בפועל כמכפלת מחירי המחירון עב

 כמפורט בחוזה. -בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות המדידות 

 
בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה  .6

/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו  מאשר/ים כי מחירי היחידה הכלולים ברשימת ייהתחייבויותוהוגנת לכל 
הכמויות והמחירים, בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, 
בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז 

המצורפים הצעתי/נו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א/נציג שום תביעה או  סמכיםוכל המ
טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של 

 מסמכי ההצעה.

 
סיון הדרושים ידם והנשיונות, האישורים, כוח האיאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .6

לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו 
 עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

 
צען על פי כל אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לב .9

שיונות, ההיתרים והאישורים ידין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הר
 הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו .

 
הידוע שם "הספר הכחול"  תמשרדי-הביןאני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה  .11

מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות אלא  -ש פרסומו של המכרז עד לחוד -על כל פרטיו ועדכוניו 
 אם נקבע מפורשות אחרת.

 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל  .11

 מציע אחר לאותו מכרז.
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שבעה ימים מיום קבלת  אם הצעה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך .12
 דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

 

אינה מחויבת להוציא אל הפועל עירייה ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, ה .13
כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות העובדות ו/או באמצעותי/נו את 

. אני/ו מוותר/ים על כל טענה והכל בהתאם לתקציב העומד לרשותה  נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי
 ה ו/או הסתמכות.יבעניין זה לרבות טענה בדבר ציפי העירייהו/או תביעה כלפי 

 

תרופתו של הקבלן בכל מקרה של מתן הודעה ופעולה כאמור, גם אם סבור כי נעשו שלא כדין, תתמצה אך  .14
 ולא בצו מניעה או באכיפת ביצועו של ההסכם בעין.בתובענה כספית שתוגש לבית משפט מוסמך, ורק 

 

הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים  .15
 הצעה למכרז. למצעיבמסמכי המכרז באשר 

 
יום מהמועד 210לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או .16

אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש  העירייהלהגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת 
 לשם בחירת הזוכה במכרז.  עירייהע"י ה

 
תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון,  עירייההנני/ו מסכים/מים לכך שה .16

/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ניסוני בדבר כושרי/נו, 
ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל  ולכל מידע אחר עלי/נו 

 שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או  עירייה/ו מסכים/מים, כי הידוע לי/נו ואני .16
סיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, ילבחור בהצעתי/נו אם לעירייה היה נ

בודות, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את הע
רשאית  העירייהבדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו , במיומנותי/נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה 

לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים 
ת אחיות, קשרים בין קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברו

 חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

 
אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים,  .19

מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי 
רז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים המכ

 לכם עקב כך.  םלהיגרומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים 

 

מעון יום העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז כולו או חלקו ביחס  לבניית  .21
אף הצעה מתאימה, לרבות למסגרת האומדן המוקדם שלה ו/או לא תוגשנה באם לא תוגש   201במגרש 

יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט. בוטל המכרז לא יקים למציע עילת תביעה.
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, בתנאים ולתקופה כמפורט לרבות ערבות בנקאית בסכוםמצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז  .21
.בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז

 הוגש נוסח מחייב המסמך מס'

כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת   .2
 בשולי כל דף

 יש
 

 

 אם ישלח מסמך/כי הבהרות  .1
 

 

חתום על  מציעיםמפגש  /סיכוםמפרוטוקול עותק  .3
 ידי המציע.

  אם ישלח

   והתחייבויות  טופס הצעה, הצהרות -מסמך ב'   .4

 יש ערבות ההצעה – 2נספח   .5
 

 

תצהיר מציע לעניין עמידתו בתנאי הסף  -1נספח   .6
 של המכרז

 יש
 

 

ב' לחוק עסקאות 1תצהיר לפי סעיף  – 3נספח   .7
 גופים ציבוריים

 יש
 

 

רו"ח לעניין עמידת המציע חוות דעת  – 4נספח   .8
 בתנאי הסף בדבר מחזור כספי

  

  יש סיון המציע יניין פרוט נתצהיר לע – 5נספח   .9

דוגמת נוסח אישור מזמין עבודות בדבר  – 6נספח   .20
 ביצוע עבודות על ידי המציע

  יש

בדבר  אישורשהמציע הינו תאגיד,  ככל - 7נספח   .22
 פרטי המציע

  יש

תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק  - 8נספח   .21
 ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז

  יש

 הול פנקסיםאישור על ני  .23
 

  עפ"י דין

 אישור על עוסק מורשה  .24
  

  עפ"י דין

 עפ"י דין אישור על ניכוי מס  .25
 

 

שיון קבלן, מרשם הקבלנים, יצילום מאושרר של ר  .26
בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של  בתוקף,
 המכרז

  עפ"י דין

צילום מאושרר של תעודת ההתאגדות, ככל   .27
 שהמציע הינו תאגיד

  עפ"י דין

 עותק קבלה על רכישת מסמכי מכרז.  .28
 

  יש

 

 ____________________ 
 המציעה חתימת  

 
 :המציע פרטי

 
 ________________ הרישום מספר : _________________________  השם

 
 :________________  הטלפון' מס  : ______________________כתובת

 
 ' _________________________פקס

 
 ריאלעיריית א
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    201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 

 
 ההצעה ערבות כתב נוסח – 8 נספח

 
 לכבוד

 עיריית אריאל
 אריאל

 
 ., נ.ג.א

 בנקאית ערבות: הנדון
 

על פי בקשת ____________ ח.פ./ח.צ. _____________ להלן: "המבקש" אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום 
וזאת, בקשר  ("סכום הערבות"להלן: ) (שקלים חדשים מאתיים חמישים  אלף)₪///,/20של  כל סכום עד לסך

להלן: , באריאל ,  818מכרז פומבי ____________ להקמת ובניית גן ילדים במגרש עם השתתפותו של המבקש 
ההצעה  "המכרז", לרבות לשם הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או

 ביניכם לבין המבקש. –אם ייחתם  –של המבקש ו/או על פי ההסכם שייחתם בעקבותיו 
 

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו וחלף ערבות 
תהיו חייבים זו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי ש

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר 
 דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

 
 ת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזר

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 

 ועד בכלל. 1025, שנת ינוארלחודש  32שאר בתוקפה עד ליום יערבות זו ת
 

 דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה.
 
 

 יך:_____________ בנק:______________תאר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 עירית אריאל
 818להקמת  גן ילדים במגרש  28/1024מכרז פומבי 

 
 המכרז של הסף בתנאי עמידתו בדבר המציע תצהיר  - 2 נספח

 
 

 אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________, ז.ת/בעל______, ________ מ"הח אני
  :כדלקמן, בכתב בזה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 אם אלא, המכרז למסמכי' א מסמך – וההזמנה המכרז בתנאי כמשמעותם הנה זה בתצהיר המונחים משמעות
 .אחרת מפורשות נאמר

 
/.______________,  צ.ח./פ.ח_________________________  בשם זה תצהיר על לחתום/מךמוס הנני

 ".המציע" – להלןבאריאל 818להקמת ובניית גן ילדים במגרש  28/1024מכרז פומבי  המציע
 

:כדלקמן, במצטבר המכרז של הסף תנאי בכל עומד המציע .1

 
 ל.בישרא כדין רשום תאגיד או אלישר ואזרח תושב יחיד, אחת משפטית אישיות הוא המציע .1.1

)מיליון וחמש  ₪ 2,500,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של  .1.2
 .תנאי המכרז, בהתאם להוראות )שקלים חדשיםמאות אלף 

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .1.3

, בענף 2969-"טהמציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ .1.4
בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה  , הכל5– ', קבוצת סיווג גענף ראשי בניה 200

 .2988-בנאיות סיווג קבלנים רשומים, תשמ"ח

 ₪מיליון  200עומד על סך של  יחד,  1023,  1021, 1022שנים בשל המציע המצטבר המחזור הכספי  .1.5
 .לפחות לא כולל מע"מ

מתקיימים בהם מבני חינוך/ עבודות פיתוח ותשתיות  ש 5לן ראשי, לכל הפחות , כקבמציע ביצע .1.6
 כל התנאים הבאים :

לא  ₪מיליון  200מבני החינוך/ עבודות פיתוח , יחד, הינו בסך של המצטבר כספי היקף הה .1.6.1

כולל מע"מ, לפחות ובלבד שהיקפו הכספי של לפחות אחד ממבני החינוך/ עבודות הפיתוח  

 לא כולל מע"מ, לפחות. ₪מליון 25הינו בסך   

ועד למועד  2.2.1020בתקופה מיום הושלמו  מבני החינוך/ עבודות הפיתוח והתשתיות כל  .1.6.2

 האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

 :דלעיל1.6לעניין תנאי הסף שבסעיף 

 .המזמין מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם – "קבלן ראשי"

מפרטי  לרבותומפרטים מקצועיים שבנייתו כפופה להנחיות  – "מבנה חינוך0 עבודות פיתוח "

 .לפיתוח מערכות חינוך של משרד החינוך המנהלמבני חינוך מטעם  להקמתבטיחות ותקנים, 

מועד הוצאת תעודת  השלמה או מועד אישור : למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה-"הושלמו"

 4על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין או מועד מתן טופס חשבון סופי

 . 

בחשבון הסופי המאושר ללא שערוכים  מ"לא כולל מע הסכום כפי שאושר לתשלום– "היקף כספי"

 למועד הגשת ההצעות.
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 .בבניה קונבנציונלית -"ביצוע" 

 

 . אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .2

_____                                                                                                 ___________
 המצהיר חתימת

 
 
 
 
 
 

אישור
 

 שברחוב במשרדי__________________,  ד"עו, בפני הופיע______________  ביום כי בזה מאשר הנני
  שמספרה. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/זיהה_________________,  ' __גב/מר_______________________, 

 לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה כן לא שאם האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר____________  
 .בפניעליה  /וחתם זו ה/הצהרתו נכונות את ה/אישר, בחוק הקבועים
             
                                 ___________________ 
  ד"עו,                                                  
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 עירית אריאל
 201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 

 
 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף – 3נספח 

 
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר אתלאחר __________ ___ ז שמספרה"ת/בעל______________  מ"אני הח

 :כדלקמן, ה בזאת בכתב/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי, האמת
 
ח.פ. _________שאני מוסמך לחתום  ______________ בשם המציע/אני עושה תצהירי זה בשמי .2

 .ולהצהיר בשמו להלן: "המציע"

 
 במקום המתאים[: Vרטות להלן בסעיף זה ]יש לסמן במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפו .1

  המציע בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר

 .מינימום

 המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, 
 .אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהאולם במועד ההתקשרות חלפה שנה 

 
 -2976 ו"התשל, הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים .3

 :שחלק מהן מובאותלהלן
 -א"התשמ, כמשמעותם בחוק הבנקאות רישוי –" שליטה"ו" החזקה", "אמצעי שליטה"  .2

;2982 
 :כל אחד מאלה –" בעל זיקה" .1

 ;אדם שנשלט על ידי המציעחבר בני 
 :אחד מאלה, אם המציע הוא חבר בני אדם* 
 ;בעל השליטה בו -
 דומה במהותו להרכב כאמור, לפי העניין, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו -

 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של, של המציע
 ;המציע

 ;מציע על תשלום שכרה עבודהמי שאחראי מטעם ה -
 שנשלט שליטה, חבר בני אדם אחר – אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית* 

 ;מהותית בידי מי ששולט במציע
 32 ג "ה בחשוון התשס"בעבירה שנעברה אחרי יום כ, הורשע בפסק דין חלוט – בעבירה", הורשע" .3

 1001באוקטובר

 ;על התקנות שתוקנ ומכוחו,  -2992 א"התשנ, ים זריםחוק עובד –" חוק עובדים זרים" .4

 -2987 ז"התשמ, חוק שכר מינימום –" חוקשכרמינימום" .5

 ;המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז –" מועדהתקשרות" .6

 ;עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" .7

החזקה של שלושה רבעים או יותרבסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –" שליטה מהותית" .8
 ;האדם

 
 2953 ג"תשי נוערה עבודת חוק הוראות זה ובכלל כלדין להוראות בהתאם למכרז הקשור בכל יפעל המציע .4

 .מכוחו תקנות וכל" החוק: "להלן

 .המכרז מכוח המציע יבויותהתחי של בוטה הפרה תהווה אלה מהוראות אחת כל של הפרה כי למציע ידוע  .5
 

 או מירמה בעבירת או באלימות כרוכה או קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא ממנהליו מי או/המציעו .6
 הצעות להגשת אחרון למועדה שקדמו השנים 20 בעשר וזאת המציע של עיסוקו לתחום הנוגעת בעבירה
 ולא במכרז כזוכה תיבחר לא הצעתו, כאמור העבירות מן באיזה הרשעה של שבמקרה למציע ידוע. למכרז

 .לכך בקשר תביעה או/טענהו כל לו תהא



11 

 
 הליכים או פלילית חקירה ממנהליו מי נגד או/נגדוו זה במועד מתנהלים לא, המציע ידיעת למיטב כן כמו .7

 . כאמור פלילית עבירה בגין משפטיים
 

 מי נגד או/נגדוו אישום כתב הוגש וא פלילית חקירה או משפטיים הליכים מתנהלים, למציע שידוע וככל אם .8
 :  כדלקמן, מפורטיםבזה אלה הרי, אחרת עבירה בגין או כאמור פלילית עבירה בגין ממנהליו

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 לבחור לא דעת שיקול יהיהלעירייה  כי למציע ידוע____________________________________. 
 או/טענהו כל אלו אתה ול לעיל שפורט כפי, אישום כתב הגשת או/ו חקירה או/הליכיםו עקב המציע בהצעת
 .לנדרש בהתאם רופרט אתהמיות מחק. *לכך בקשר תביעה

 

 .אמת לעיל יד תצהיר וכןות חתימתי להלן, שמי זה .9
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

ו כי עליו להצהיר ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי
 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 
 
 
 

        ____________________ 
 חתימת עורך הדין                 
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 עירית אריאל
  201ת מעון יום תלת כיתתי במגרש הקמל 28/1024מכרז פומבי  

 רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי חוות דעת – 1נספח 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 אריאל
 

 ג.א.נ.,
 

 ת דעת רואה חשבון של המציעחווהנדון:     
 

 
לבניית  28/1024לבקשת ____________________ ח.פ./ח.צ./מ.ר. _______________, המציע מכרז פומבי 

, באריאל להלן: "המציע" ו"המכרז" וכרואה חשבון של המציע,   201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ו
ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע 

 להצעה, כדלקמן: 1בתצהיר המציע נספח 
 

 ₪מיליון  //8עומד על סך של , יחד,  2/83, 2/82, 2/88שנים בציע של המהמצטבר המחזור הכספי 

 .לפחות לא כולל מע"מ

 האישורלחוות דעה על  אנו אחראים . תוהנ"לשל המציע להלן: "האישור", הינו באחריות הנהלת המציעהצהר
 בהתבסס על ביקורתנו.

ם אלה נדרש מאתנו לתכנן את .על פי תקניערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור הנ"ל הצגה מטעה מהותית. הביקורת 
כוללת את בחינת הנתונים שנמסרו ע"י הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בנתונים 

. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס באישורשבאישור. הביקורת כוללת גם בחינת הערכת נאותות ההצגה 
 נאות לחוות דעתנו.

האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל לדעתנו, 
 הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

 

 

 ,בכבוד רב
 

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________
 

 חתימה:_________________  ______________תאריך:___
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 עירית אריאל

 201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 
 

 סיונו של המציעיפרוט נצהיר ת - 0נספח 
 

 לשימת לב המציעים: –הנחיות כלליות 
 .למכרז 6.6יש למלא את רשימת הפרויקטים העונים לתנאי הסף הקבוע בסעיף  .א

 .מקום בטבלה אינו מספיק ניתן לצרף להצעה עותק צילומי של דף זהבמידה וה .ב

רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש לצורך עמידה  .ג
 בתנאי הסף ו0או ממספר השורות בטבלה. 

המצורף כנספח המציע יצרף ביחס לכל פרויקט המוצג להוכחת עמידה בתנאי הסף אישור מזמין בנוסח  .ד
 או נוסח דומה לו ובלבד שכולל את כל הפרטים שבו ולחלופין,חשבון סופי מאושר.6

 
 לא כולל  ₪מיליון  ///,//8הפרויקטים, יחד, הינו בסך של המצטבר כספי היקף ההעל פי תנאי הסף,  .ה

 לא  ₪מיליון  80מע"מ. ואולם יש להציג בטבלה פרויקט אחד לפחות, שהיקפו הכספי הינו בסך  
 כולל מע"מ, לפחות.

 
 תצהיר

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

____________ המציע  הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _____________ ח.פ./ח.צ/ת.ז. _ .1
 להלן: "המציע" . , באריאל201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש לבנייה ו 28/1024מכרז פומבי 

 המצ"ב נכונים ומדויקים.ה הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבל .2

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 
 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

ר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, איש
 וחתם/מה עליה בפני.

     
 

     _________________ 
  , עו"ד                           
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 המציע של סיונוילנ באשר הפרטים ריכוז
 
 

המזמין0הלקוח 

עבורוביצע 

המציע 

אתהפרויקט 

 כקבלן ראשי

שםמבנה החינוך 

 וכתובתו

 אופן ביצוע המבנה סמן

"V" מתקיים אם

 :בפרויקט

 היקףכספי
הפרויקט  של
 מ*"חללאמע"בש

 

מועד השלמת 

 הפרויקט

 צייןתאריך

ועד 2.2.1022מיום

למועד האחרון 

להגשת ההצעות 

 למכרז

הוכחה 

 מצורפת

 ":V" סמן

2  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה / עבודות

תוח והתשתיות הפי

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 

 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 מאושר

 

1  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה/ עבודות

הפיתוח והתשתיות  

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

 ה בבנייה המבנה נבנ

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 
 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 ומאושר
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 קונבנציונלית 

3  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה / עבודות

הפיתוח והתשתיות 

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית 

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 

 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 ומאושר

 

4  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה/ עבודות

הפיתוח והתשתיות  

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית 

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 
 אישור 

 מזמין

 חשבון

 פיסו

 ומאושר

 

5  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה/ עבודות

הפיתוח והתשתיות  

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

: משרד החינוך להלן

 "משרד החינוך" 

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 
 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 ומאושר
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  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית 

6  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

כתובת:_______

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה/ עבודות

הפיתוח והתשתיות  

היתה כפופה להנחיות 

עיים ומפרטים מקצו

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית 

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 
 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 ומאושר

 

7  

__________ 

__________ 

 

 :שםהפרויקט

_________ 

____כתובת:___

______ 

_____________ 

 

  בניית המבנה / עבודות

הפיתוח והתשתיות 

היתה כפופה להנחיות 

ומפרטים מקצועיים 

לבניית מבני חינוך של 

אגף בינוי ותקצוב 

מטעם המינהל לפיתוח 

מערכות חינוך של 

משרד החינוך להלן: 

 "משרד החינוך" 

  המבנה נבנה בבנייה

 קונבנציונלית 

 

 ₪ ___________ 

 

_______ 
 אישור 

 מזמין

 חשבון

 סופי

 ומאושר

 

של המצטבר כספי היקף הההפרויקטים, יחד, של המצטבר כספי היקף הה* 
לא כולל מע"מ, לפחות ובלבד  ₪מיליון  200מבני החינוך, יחד, הינו בסך 

לא  ₪מיליון  2.5שהיקפו הכספי של לפחות אחד ממבני החינוך הינו בסך  
 כולל מע"מ, לפחות

 
 חתימת המציע: ______________            תאריך :



17 

 עירית אריאל
 201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 
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 נוסח אישור מזמין -6נספח 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 אריאל
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: אישור בדבר ניסיון
 

: ______ להלן_______:___________באריאל 201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש שם המציע ל

 ".המציע"

 :לבקשת המציע הריני לאשר כדלקמן

 : במקום המתאיםV – נא להשלים החסר ולסמןב

 : _______________________________.שם המזמין .2

  . נותן אישור זה מטעם המזמין, _________________, מ"הנני הח .1

 ._________המציע ביצע עבור המזמין מבנה חינוך מסוג  ____________ .3

 המציע ביצע את מבנה החינוך בבניה: .4

 קונבנציונלית 

 המציע ביצע את מבנה החינוך כ: .5

 :כקבלן ראשי או 

 כקבלן משנה 

בניית מבנה החינוך היתה כפופה להנחיות ומפרטים מקצועיים לבניית מבני חינוך של אגף בינוי ותקצוב  .6

 מטעם המינהל לפיתוח מערכות חינוך של משרד החינוך.

 : ____________ש"ח הסופי בחשבון מ"מע כולל לא לתשלום שאושר כפיהכספי של הפרויקט ף היקה .7

 הקבלן השלים את הפרויקט ביום _____ חודש _____ שנת _______. .8

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

______________________  ___________________ __________________ 

 תאריך   תפקיד    שם מלא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עירית אריאל
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  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 
 

 תאגיד הינו והמציע במקרה מציע פרטי אישור – 7נספח 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 אריאל
 
 ., נ.א
 

 אישור: הנדון   


____   להלן הנני עורך הדין של __________________________   ח.פ./ח.צ. ___________ __________

 "המכרז".   -להלן  ,  באריאל   201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל28/1024מכרז פומבי"המציע"   -
 

 :כדלקמן, בכתב מאשר הנני המציע של הדין כעורך
 

:אלה הינם במכרז המציע של החתימהמורשה  .1

 
 :המיותר את מחק* או/ו. ____________________ ז.ת_________________   מר' / גב
 
 . ____________________ז.ת_________________   מר' / גב
 
 

 דבר לכל המציע של המחייבת חתימתו הינה, למכרז המציע להצעת המצורפים המסמכים גבי על החתימה .2
. המכרז מסמכי שבגדר ובהסכם המכרז במסמכי ומצגיו והצהרותיו יהתחייבויותי לצורך, לרבות וענין

.לעיל כאמור שלו החתימהמורשה  באמצעות נחתמה, כאמור, החתימה



.שלו ההתאגדות מסמכי ולפי דין כל לפי, למכרז ההצעה להגשת מחייבת החלטה במציע התקבלה .3


 
 

 _________      _______________ 
 , שיוןיר' מס, ד"עוה שם       תאריך       

   
 
 

 וחותמת חתימה
 

 של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע  ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת
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 עירית אריאל

    201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל 28/1024מכרז פומבי 
 
 

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז  - 1נספח 

 

רתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________, מספר ת"ז ______________, לאחר שהוזה
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:  

 
   28/1024" במכרז פומבי מס' המציעאני נותן תצהיר זה בשם ____________ ]שם התאגיד[ להלן: " .1

 ".ההליךלהלן: " יאל,  באר 818לבניית גן ילדים במגרש ", העירייהשל עיריית אריאל להלן: "      

 

 אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .3

 

 אני מצהיר כי המציע, נושאי משרה בו, מנהליו, עובדיו, המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו להלן     .4

 

 במקום המתאים[: V" לא פעלו באופן הבא ]יש לסמן המציע או מי מטעמובתצהיר זה: " .5

 יאום ההצעות המוגשות בהליך, או בתיאום מרכיב כלשהו המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בת

הגשה של הצעות בהליך, או בכל הסדר, הסכמה או -בהצעות כאלה, או בתיאום הנוגע להגשה או אי
 פה, עם מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות בהליך.-הבנה, בכתב או בעל

 

 על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע נקבעו
 התייעצות, הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע אחר או מי מטעמו.

 

 פה, לידיעת מציע -המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו, בכתב או בעל

 אחר או מי מטעמו.

 

 פה, עם מציע אחר בהליך, בכוח או בפועל להלן: -, בכתב או בעלהמציע או מי מטעמו לא באו בדברים

 הגשה של הצעה במכרז.  -"מציע אחר", בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז, או בנוגע להגשה או לאי

 

  המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר בהליך, ובכלל זה לא גרמו למציע אחר שלא

 להגיש הצעה בהליך זה.

 

 ע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים בסעיף זה לעיל, ומציע אחר או מי המצי

 מטעמו לא ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור. 

 

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע:  4באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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 המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא ההליך במציע אחר כקבלן משנה, או לשמש לשם      .6

 כך כקבלן משנה של מציע אחר.       

 ם מציע אחר בהסכם, הסדר או הבנה כלשהי בנוגע לקבלנות משנה המציע או מי מטעמו לא התקשרו ע .7

 פה, עם מציע אחר, בנוגע לאפשרות של קבלנות משנה    -כאמור, ולא החליפו דברים, בכתב או בעל       
 כאמור.       

 

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע: 6או  5ככל שהאמור בסעיפים 

 במקום המתאים[:  V]יש לסמן 

 או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים,  המציע

 לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.  

 

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

  כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק ההגבלים

 העסקיים, לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.

 

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

  המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות
 בעבירות של תיאומי מכרזים.

 
 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

ידוע לי ולמציע, כי העירייה מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה בהליך וכי הצהרה  .8
או מצג לא נכונים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום לעירייה נזק כבד ויחייבו את המציע 

 תי באופן אישי, ביחד או לחוד, בפיצוי לעירייה בגין הנזקים שייגרמו לה עקב כך.ואו

 

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .9

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור
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____, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ אני הח"מ, עו"ד ________
הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל 

 ם עליו.וחת

_ 

_____________________ 
 

 "דעוה חתימת     
 
 
 
 
 
 

 מסמך ג'
 

 עיריית אריאל
 

 
 8102/81הסכם עפ"י מכרז פומבי פתוח מס' 

 
 
 בין
 

 עירית אריאל
 
 

 לבין
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1024אוקטובר 
 

 
 חוזה ותנאי החוזה
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 .14 …………………………………………………פגיעה בציבור 

נזיקין למקום הפרויקט  
…………………………………………………… 

15. 
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 בין
 

 עריית אריאל
 
 לבין
 

__________________ 
 
 

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה –דף ריכוז נתוני החוזה  -חלק א' 
 

סעיף בחוזה 
בתנאי 
 המכרז

  

 מקום הפרויקט : 121גן ילדים במגרש  
סיווג הקבלן בפנקס  לפחות 2 –ובסיווג ג'  //8בענף ראשי  

 הקבלנים:
 

60   
 

 
 ____________________    ש"ח

 
 התמורה או סכום החוזה:

 
66 

 
 2/81אוגוסט המחירים לצרכן של חודש  מדד

 2/81אוקטובר  שפורסם בחודש
ווספנה לתמורה כל בתקופת ההסכם לא תת

 התייקרויות

 
לצורך  המדד היסודי

 :ערבויות ביצוע וטיב
 

 הקבלן חשבון על 12
 

 דמי בדיקות:

7/ % 0 
 

 דמי עיכבון:

 מועד ההתחלה: עבודה התחלת צו מקבלת ימים 7 תוך 17
 תקופת ההסכם חודשים 6 
  8/2הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש  87

תוח לרבות כל עבודות העפר הפי
חודשים  6והתשתיות  הנלוות  , תוך 

קלנאדרים מן המועד הקבוע בצו התחלת 
 עבודה ;

 

 משך הביצוע:

 , ש"ח///,/20 9
 

 ערבות ביצוע:

 ערבות בדק: שנהל 0% 07
בגין כל יום יוקר המחייה , צמוד למדד ₪ ///8 08

 בגין כל יום נוסף. ₪ ///,0-יום ו /6אחור עד 
 פיצוי בגין איחורים

השוטף בו  יהקל נדריום מתום החודש  /6 /7
 הוגש החשבון

תנאי תשלום חשבונות 
 חלקיים:

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
    חתימת הקבלן 

 
 
 חוזה  –חלק ב' 
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 1024ביום ______ לחודש _____ שנת  באריאלשנערך ונחתם 
 

 בין
 

 עריית אריאל
 , אריאל5יהודה מרח' 

 "המזמין" ה" אוי"העירי -להלן: 
 מצד אחד

 
 לבין

 
_____________________ 

 "הקבלן" -להלן: 
 מצד שני

 
 

לרבות עבודות פיתוח הנלוות  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ב נתיוהעירייה מעוני הואיל 
, בהתאם למפרט ולכתב הכמויות הכל לפי העבודות" הכולל בניית קיר תמך, באריאל להלן: "

 ".ודותהעבבחירתה להלן: "

 
 ;המכרז"להלן: " העבודותלביצוע  28/1024 והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  והואיל

 
 ";הצעת הקבלןלהלן: " והקבלן הגיש הצעה למכרז והואיל

 
כולל עבודות פיתוח  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש , לוהצעת הקבלן זכתה במכרז והואיל

 "; "הפרויקט" או "העבודות: להלןנלוות 
 

והקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת הקבלן ובכפוף למסמכי  והואיל
המכרז וכי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים 

המתאימים לביצוע  בענף ובסיווג–והתקנות על פיו  2969לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 
קף העבודות נשוא חוזה זה, כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה עבודות בהי

לחוזה זה וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת 
 ; 2976 –ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשל"ו 

 
ח וכי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכוהקבלן מצהיר   והואיל        

 האדם המיומן לביצוע הפרויקט, 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה, גם אם לא צורפו אליו בפועל: .1

 
 תנאי המכרז מסמך א' למסמכי המכרז –נספח א'   1.1

 

 הצעת הקבלן למכרז מסמך ב' למסמכי המכרז  –נספח ב'   1.2

 

במהדורתו המעודכנת, לרבות כל  תמשרדי-הביןהמפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה   -נספח ג'  1.3
אינו מצורף אך  –התקנים הנזכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם ובין שלא 

וראותיו לא הוחלה על הקבלן מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה זה, אלא אם איזה מה
 מפורשות .
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לרבות מפרט פונקציונלי לעיל ולהלן גם: "התנאים המיוחדים" וכן המפרט הטכני המיוחד  -נספח ד'  1.4

מבני חינוך מטעם  להקמתמפרטי בטיחות ותקנים,  לרבותומפרטים מקצועיים  הנחיות

ימה המנחה וכן הרש לפיתוח מערכות חינוך של משרד החינוך לא מצורף  המנהל

 מפרטילהלן: "להבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך, הכל במהדורה האחרונה 

 , על כל חלקיולמסמכי המכרזומסמך ט' מסמך ד'  "החינוך משרד

 ' למסמכי המכרזהמסמך  רשימת התכניות -'נספח ה 1.5

 למסמכי המכרז ז' –כים ו' מסמיועצים ומתכננים ותיק תכניות שימת ר  -נספח ו' 1.6

 נוסח ערבות.  -ח ז' נספ 1.6

 כתב קבלה ושחרור.  -נספח ח'  1.6

 תעודת השלמה. -נספח ט'  1.9

 תעודת סיום.  -נספח י'  1.11

 אישור עריכת ביטוחי קבלן. -נספח יא'  1.11

 שיון קבלן תקףיר –נספח יב'  1.12

 מחירון לעבודות פיתוח מסמך ח' למסמכי המכרז  –נספח יג'  1.13

ת החוזה ואספקת כל החומרים, כוח אדם  והציוד תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן בהתאם להוראו .2
, בטבלה דלהלן, בהתאם 1, 2לפי איזה מהחלופות יה לשלם לו תמורה יהדרושים לביצועו מתחייבת העיר

 לזכייתו במכרז החלופה שאינה מתקיימת אצל הקבלן תימחק:

 

 המחיר בש"ח ללא מע"מ מבנה 0פיתוח ותשתיות  מס' סידורי
 

ת כיתתי הקמת מעון יום תל  .2
   8/2במגרש 

 

 
 ₪______________

 במילים: ________
 __________ש"ח 

עבודות עפר  פיתוח ותשתיות   .1
 ע"פ מדידה

 
 ₪______________

 במילים: ________
 __________ש"ח 

  סה"כ .3
 ₪______________

 במילים: ________
 __________ש"ח 

 
 
 

 בתקופת ההסכם. התייקרויות וספויתו לא לתמורהלתמורה יתווסף מע"מ כחוק  .3

 

במידה וידרשו עבודות נוספות לביצוע ובאישור המפקח בלבד הנ"ל יחושב ע"פ מחירון דקל בניה בניכוי  .4
 ללא תוספת רווח קבלן ראשי . 20%
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אין בזכייה ובחתימה על החוזה כדי להקנות לקבלן בלעדיות ו/או ליתן לו התחייבות להזמנות עבודות  .5
 י כלשהו.בהיקף מינימל

 
 

 יתר תנאי החוזה מפורטים בתנאי החוזה לביצוע. .6

 
 
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן :  .6

 
 , אריאל5יהודה יה : רח' יכתובת העיר     
 כתובת הקבלן : _________________________.     

 
 
 

 
 לראיה באו הצדדים על החתום:

 
     _______________     _______________ 

 היהעירי       הקבלן 
 
 
 
 

 
 אישור

 
 
 

בזה כי בהתאם  מאשר ______ מ.ר. ___________, כעוה"ד של הקבלן_________אני הח"מ, עו"ד _
",  החוזהלמסמכי ההתאגדות התקפים והמעודכנים שלו, הקבלן רשאי לחתום על חוזה  זה על נספחיו להלן: "

_____________ ת.ז. ___________ ו _____________ ת.ז.  וכי החוזה נחתם כדין על ידי הקבלן באמצעות
 מחייבת את הקבלן. העירייהבשמו  וכי חתימתם כאמור בתוספת חותמת  תום__________ המורשים לח

 
 

______________ 
 עו"ד
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 תנאי החוזה לביצוע הפרויקט ע"י הקבלן -חלק ג' 

 
 כללי –פרק א' 

 
 
 הגדרות ושונות .1

 
דם פרט אם כוונה יהוא מוגדר להלן, תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה  בצא בחוזה, כפי ש

 אחרת משתמעת מגופו של עניין : 
 

 וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה.ם לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכי העירייה    "העירייה"
 
 .אריאלעיריית   "העירייה"
 
ל אדם המורשה בכתב על לרבות כ העירייהמי שנקבע מנהל הפרויקט מטעם  "המנהל"

ידו למלא במקום המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי 
 מעת לעת .  העירייהשייקבע על ידי 

 
לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים  לרבות כל קבלן  " הקבלן"

 חלק מהן.משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות  או כל 
 
לפקח על ביצוע הפרויקט  העירייהמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל או  "המפקח"

 או כל חלק ממנו. 
 
 המתכנן" או"
לצורך תכנון  העירייההאדם ו/או משרד התכנון שמונו ע"י המנהל או  "המהנדס" 

 הפרויקט. 
 
ולוגי אחר שיועסק על מהנדס, יועץ, מחשב כמויות וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנ " היועץ"

 בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן. העירייהידי 
 
  הפרויקט" "

כל העבודות שיש לבצע במסגרת הפרויקט בהתאם לחוזה, לרבות הבנייה  " או "העבודות
וביצוע כל העבודות מכל מין וסוג שהוא הנדרשות להשלמה המוחלטת של 

מהלך כל תקופת הבניה, השגת כל המבנה, גידור האתר ואחזקתו השוטפת ב
ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות לרבות תחילתן אלא אם 
נקבע מפורשות אחרת, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת המבנה על כל פרטיו 
ופיתוח החצרות למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, 

יה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת המפרטים, היתר הבניה, דרישות העירי
לעת, דרישות הדין השונות החלות על מבנה לרבות ביצוע כל עבודות השלד 
והגמר, המערכות והפיתוח וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת 
האישורים הנדרשים למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות בהסכם אחרת, 

", 4", "טופס 1של "טופס לרבות ביצוע כל הדרוש לקבלה וקבלתם בפועל 
והיתרי אכלוס ומסירה ותעודות גמר לאחר חיבור המבנה לתשתיות 

יה וביצוע מלא ילעיר המגרשהעירוניות, באופן מושלם סופי ומלא וכן מסירת 
ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר בהסכם.  בנוסף, מובהר כי 

העירייה, חתימה על היתרי העבודות יכללו טיפול מול רשויות שונות כגון: 
קורת" כמשמעם בדין לרבות יבניה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לב

עפ"י דרישות  5 -ו 4, 1טיפול ואחריות להוצאת טופס  ה,חוק התכנון והבני
הרשויות המוסמכות וכל עבודה אחרת הכלולה במפרט הטכני המיוחד ובכתב 

 הכמויות .
 
הכל על פי מסמכי המכרז  דות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתןביצוע העבו " ביצוע העבודות"

 .והחוזה על כל נספחיהם לרבות המפרט הטכני המיוחד
 
 החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה. " החוזה"
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 ""מקום הפרויקט
עבודות, לרבות המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו ה או "האתר"

 כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
 
"  כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם סכומי הערבויות"

ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או 
 מקצתן, ע"י הקבלן. 

 
צעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת הסכום הנקוב בה "התמורה"

שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה 
 .שתופחת מהסכום הנקוב

 
ידי המנהל ומי מטעמו -התוכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על " תכניות"

שאות תאריך בחותמת "לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. התוכניות הנו
על פני אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר. באם  –מאוחר יותר מחייבות 

יהיו התוכניות  –המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תוכניות כאמור 
לרבות כל שינוי מאושר  –המחייבות אלה המפורטות במפרט הטכני המיוחד 

 ע"י המנהל לאיזה מאותן תוכניות.  
 

 
משרדית בהשתתפות -ללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הביןהמפרט הכ " המפרט הכללי"

משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה 
ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל 
התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינו 

 אך  מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה זה.מצורף 
 
 המפרט הטכני "

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט הנדון, הדרישות   " המיוחד
הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי , לרבות תנאים מיוחדים 

  .ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה
 

 תנאים כלליים "
גות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד למקום הפרויקט הוראות וכללי התנה "מיוחדים 

 לרבות אלה שבנספח ד'. 
 

 המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד כאחד.  " המפרט"
 

חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום הפרויקט למטרת ביצוע   " חומרים"
מוגמרים העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא 

 וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. 
 
"  קבלנים או ספקים כלשהם אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום קבלנים אחרים"

ובין  העירייההפרויקט תוך כדי, ובזמן ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן, בין מטעם 
 מטעם כל צד שלישי שהוא. 

 
 

 ו על פי הגדרתם שם.מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורש (א)

 
הוראות חוזה זה חלות על ביצוע הפרויקט וכל הקשור והכרוך בו במישרין או בעקיפין, לרבות  (ב)

המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ 
 לשם כך.

 
 ם כדין הוראות החוזה. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיה (ג)
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 כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. (ד)

 
 חוק הפרשנות התשמ"א יחול על החוזה ויראו את החוזה לעניין זה כחיקוק כמשמעו באותו חוק. (ה)

 
בין הקבלן ל העירייהכפי שנוסחו  בכל עת לא יחול על היחסים בין  2974חוק חוזה קבלנות תשל"ד  (ו)

 מכוח חוזה זה.

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה.      1
 

א       המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים          
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע 

צה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ובין מחו
 ואת הוראותיו הוא כדלקמן: 

 
. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם 2

לתכניות ולמפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  התקופה 
 ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן. -תקבע עלש

 
. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה 1

 בפרויקט. 
 
. המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים 3

 התאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס. אם לפי דעתו אין הפרויקט נעשה ב
 

. המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב 4
 והתשלום המגיע בגינן.  לשוויוןהעבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס 

 
חריותו שום דבר האמור בסעיף זה, מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את הקבלן מא .5

 העירייהלמילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על 
 אחריות כל שהיא בקשר לכך.

 
. הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי 6

בודה הנדונה. במקרה שלא לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של הע
רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל  -תתקבל הודעה כזאת 

 חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 
 
. את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור העירייה. המפקח הנו בא כוחה המקצועי של 7

רות הקבלן בקשר לביצוע העבודות יועברו התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והע
 אך ורק באמצעות המפקח. 

 
. אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי 8

 למילוי כל תנאי חוזה זה. העירייה
 

שום בו מדי יום ב     הקבלן ינהל יומן עבודה להלן : "היומן". היומן ינוהל בשלשה עותקים והקבלן יר
 פרטים בדבר : 

 
 . מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. 2
. כמויות החומרים 3. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הביצוע או המובאים ממנו. 1

 שהושקעו על ידו בביצוע העבודות. 
 . הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו. 4
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  .5
 . תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט. 6
 . ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. 7
. כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך 8

 ביצוע העבודות.
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 ור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר : . מבלי לגרוע מן האמ2ג               

 
 א הוראות המנהל או המפקח, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.

 ב כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
 

די המפקח והעתק חתום ממנו . היומן ייחתם כל יום, בתום הרישום בו, ע"י הקבלן ולאחר מכן על י1
 יימסר לקבלן. 

 
ד    הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, אולם רישומים אלה לא יחייבו את 

 . למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. העירייה
 

ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר  5רשומים ביומן תוך לקבלן הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים ה ה    
לסעיף זה,  1רשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בפסקה גיהסתייגותו של הקבלן ת

 ימים מעת הרישום, רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן.  5תוך 
 

הם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן ה, ישמשו כראיה בין רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מ     ו    
הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי 

 החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית.
 

ל ידו להיכנס בכל עת למקום הפרויקט ולכל ז     הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה ע
מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות 

 וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. 
 
הקבלן יקים, על חשבונו,  מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום ביצוע  (ח)

 ט. הפרויקט, כמפורט במפר

 
 .העירייההיומן הינו רכוש  (ט)

 
 סתירה בין  מסמכים והוראות מילואים . 3

 
הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את  (ב)

 תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם.  

 
או שהיה הקבלן מסופק  בפירושו גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה  (ג)

הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן 
יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות  -מפרש כהלכה את החוזה 

  החלטת המפקח תהיה סופית.תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

 
קרה של אי התאמה בין המסמכים השונים תחשב הדרישה הטכנית החמורה יותר בכל מ

 המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת.
 

 לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך. 
 

רשאי המנהל וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות  (ד)
 תכניות לפי הצורך, לביצוע הפרויקט. לרבות  -משלימות 

 
הוראות המנהל או המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ג מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור  (ה)

 בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'. 
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מוסכם בזאת כי כל סעיף המתואר או המסומן בתכניות החוזה ואינו כלול במפרט וכתב  (ו)
רה  , כמו כן כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות יחשב הכמויות נחשב ככלול בתמו

 ככלול בתמורה. 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי 
דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות 

אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג בטרם ביצע את העבודה נשוא 
לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר 

 שהתחיל בביצוע אותה עבודה, ישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.
 
 אספקת תכניות .4

ן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבל (א)
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל  -שיהיה דרוש לקבלן 

התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם 
 אחר.

 
י הקבלן במקום הפרויקט, והמנהל, העתקים מכל מסמך המהווה חלל מהחוזה, יוחזקו על יד (ב)

המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה 
 מתקבלת על הדעת.

יתכן שבמהלך ביצוע העבודה הקבלן יקבל הנחיות בכתב "מהמנהל" לצורך ביצוע העבודה ולא  (ג)
 תהיה לו כל עילה לעיכוב או אי קבלת תוכניות 

 
 ו0או מי מטעמה  העירייהעבודות אחרות של   .   5
 

מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה לרבות המפרט, כתב הכמויות והתכניות  (א)
מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור  העירייההמצורפות יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן כי 

בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות,  לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות
ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה  העירייהמלאכות, ציוד ואספקת חומרים. 

בעיניהם לבצע במקום הפרויקט כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע 
שימוש לקבלנים כאמור במתקנים  ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות

שבפרויקט וברשתות החשמל והמים שבמקום הפרויקט ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו 
לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. הקבלן 

דותיהם בלוח מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בפרויקט בלוח הזמנים ולשקף את עבו
 הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולעירייה לאישור. 

 
בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות כנ"ל  העירייהלא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי  (ב)

או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני משנה ו/או  העירייההמבוצעות על ידי 
 עמה בפרויקט.ספקים, עבורה ו/או עבור מי מט

 
בין היתר, מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר  (ג)

ידי המפקח וכן -וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על העירייהידי -המועסק ו/או יועסק על
 לעובדיהם, הן במקום הפרויקט והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את

ידיו. למען הסר ספק מודגש כי -השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על
ו/או מכל צד  העירייההקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת 

 שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי.

 
 ור עבודותלמס העירייהזכות .     6
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לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית  5שום דבר האמור בסעיף 
 העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק מן הפרויקט. העירייה

ביצוע מלאכות ו/או מערכות רשאית לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  קבלנים נוספים ל
 בבניין להלן: "קבלנים ייחודיים" ו"עבודות ייעודיות".  מסוימות

 
תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי  העירייה

ן מתחייב לכל רווח קבלני ו/או  לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים. ואולם, הקבל
 העירייהלאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י 

 לאתר ולמבנה לביצוע עבודות ו/או לאספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי.
 

 תאום עם קבלנים אחרים  .7

ו קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי  בגין שילוב כל קבלנים אחרים ו/א
הוא כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום  עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות 
שיידרשו לעבודתו , ביצוע הסדרי תנועה ושלבי ביצוע עבודות, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה 

 התמורה, כמשמעה להלן.  וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום
 

 
 ביצוע הפרויקט לשביעות רצון המפקח .    8
 

דלעיל, לשביעות  1הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 
רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, 

 מפורטות בחוזה. ובין שאינן 
 

 ערבות לקיום החוזה .9

 
להבטחת המילוי של התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לעירייה, במעמד  (א)

" בנוסח שבדוגמת הערבות הערבות" חתימתו של חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית להלן:
הערבות תהא צמודה למדד זה. כפי שרשום בדף ריכוז נתוני החוסכום להלן, בכנספח ז' המצורפת 

טרם ניתנה תום תקופת ההסכם כהגדרתה ימים לאחר  90עד תום  יהיהוקפה כמפורט בנספח ז' ות
תעודת השלמה כאמור, יוארך תוקפה על ידי הקבלן עד לאחר מסירת תעודת ההשלמה ובכל מקרה, 

 הלן., כמשמעה לבגין אותה עבודה הקבלן מסר לעירייה את ערבות הבדקעד לאחר ש

 .הערבות תינתן לטובת העירייה (ב)

 
לוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן. מבלי לפגוע יהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמ (ג)

 בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכסוי של:

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו  (1)
 מתנאי חוזה זה. 

יה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה יכל ההוצאות והתשלומים שהעיר (2)
 זה.

 ה עלולה לעמוד בהן.יכל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהעירי (3)

אם ובמידה ויתברר לעירייה בשלב כלשהו  –כל כספים החזרה על ידי הקבלן לעירייה של  (4)
 קיבל ממנה כל כספים ביתר.  שהקבלן

 פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה. (5)

 
רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או  העירייהבכל מקרה כאמור תהא   (ד)

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 
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לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן הקבלן מתחייב להגדיל מפעם   (ה)
להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק י"א להלן, באופן של הארכתה 

לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן, מחדלו  -יום לפני מועד פקיעתה, והכל  45מעת לעת, עד 
ירייה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, ייחשב להפרה יסודית של ההסכם והע

לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי 
 כל דין. 

 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.  (ו)

 זה.סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבסיס כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החו  (ז)

 
 העירייהתהיה  –לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות  –הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו     (ח)

רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של 
 הערבות כאמור.

 
ט מבלי שתהיה ייהפך לקניינה הגמור והמוחל העירייהעל ידי  –אם בכלל  –סכום הערבות שיגבה     (ט)

וגם/או מועצת המנהלים שלה וגם/או  אל מי מקרב מנהליה  העירייהלקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי 
 וגם/או מורשיה וגם/או יועציה בטענות וגם/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.

 
הפרת  סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימלי לעירייה בגין –אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה     (י)

 החוזה ע"י הקבלן.

 
או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל  העירייהאין באפשרות למימוש הערבות ע"י  (יא)

 תרופה אחרת המוקנית לעירייה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.

 
 יום ממועד מסירת תעודת השלמה ובלבד שהקבלן מסר לעירייה את  90הערבות תוחזר לקבלן תוך  (יב)

 בות הבדק, כמשמעה להלן.ער

 
 מסירת הודעות .      20
 

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו      
שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה  71הגיעה לתעודתה תוך 

בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על  שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה
 גבי אישור השיגור בפקס.

 
 בוטל.      22
 

 הסבת החוזה.     21
 

אין הקבלן רשאי למסור/להסב או להעביר לאחר את ביצועו של הפרויקט כולו או מקצתו, או כל זכות  (א)
מראש, אשר תינתן או בכתב ו העירייהו/או התחייבות מכוחו לרבות לקבלני המשנה, אלא בהסכמת 

תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה ולא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או 
מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

של הפרויקט, או של  ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו
 חלק ממנו, לאחר.

 
הסכמה, כאמור, אין בהסכמה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי  העירייהנתנה  (ב)

 ישא באחריות מלאה לכל מעשה/ מחדש של מבצע העבודות, נציגיהם ועובדיהם.יחוזה זה והוא 
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 2969ם לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלני (ג)
 ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום, כאמור.

 
תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי  העירייה (ד)

 כמת הקבלן לכך. חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הס

 
 רשימת קבלני משנה  מורשים .   23
 

 
הקבלן רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט באמצעות קבלני משנה, לאחר קבלת אישורו של  (א)

המנהל מראש ובכתב לכל קבלן משנה, ולאחר שהבטיח כי התחייבויותיו הרלוונטיות בחוזה יחולו 
לא יהיה בביצוע באמצעות קבלן משנה או במתן גם על קבלן המשנה בהתקשרות ביניהם. בכל מקרה 

או אי מתן אישור על ידי המנהל כדי לגרוע מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן על פי החוזה או 
שייקבע על כל אחד מקבלני המשנה תיעשה במועד  הגשתלהטיל אחריות על המכון או על המנהל. 

 .ביחס לאותו קבלן משנה  ידי המנהל

 
לרבות ו יסרב לתת אישור לביצוע על ידי קבלן משנה, על פי שיקול דעתו המוחלט, המנהל ייתן א (ב)

ובכלל זה בין היתר, הכשרתו, ניסיונו והתאמתו של קבלן המשנה  שיידרשו על ידובתנאים  עמידתו
לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לו, המנהל יהיה רשאי להיפגש עם קבלני  מבלילביצוע הפרויקט. 

 על ידי הקבלן על מנת להתרשם מהתאמתם כאמור.המשנה שהוצעו 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק רישום קבלנים  (ג)
, יתקשר הקבלן רק עם קבלני משנה שהם קבלנים מוכרים 2969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 וק האמור.ורשומים בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, על פי הח

 

המנהל יהיה רשאי לדרוש הרחקתו מאתר הפרויקט של קבלן משנה או פועל שלו או עובד של הקבלן  (ד)
אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, אינו מתאים לתפקידו ו/או איננו עומד בדרישות 

שאינו /או אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה והמפורטות בחוזה ובנספחיו ו/או 
.  על דרישה להפסקת עבודה תימסר בכתב לקבלן. במקרה כזה הודעה מלא אחר הוראות המפקחמ
דרישה, באחר, הודעה על החמישה ימים ממועד ה 5יהיה על הקבלן להחליפו, על חשבונו ותוך ו

בהחלפה כדי לגרוע  שיהיהומבלי  בכפוף לאישור ושל האחר מראש ובכתב על ידי המפקח
כל פסילת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט.  עמידה בלן על פי החוזה, לרבות מהתחייבויותיו של הקב

 .פסילתקבלןמשנהלאתהווהעילהלטענהכלשהיאלגביתקופתהביצועוהתמורהעלפיחוזהזה/או עובדו

 

הקבלן לא יפסיק את התקשרותו עם קבלן המשנה אלא לאחר קבלת הסכמת המנהל לכך מראש  (ה)
 ובכתב.
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 א ח ר י ו ת  .11

 
לעיל אין ההסכמה האמורה  פוטרת  23 -ו 21את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיפים  רייההעינתנה 

ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של יאת הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 
 מבצעי הפרויקט, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.

 

 בלן והתחייבויותיוהצהרות הק .11

 
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי:       

והתקנות מכוחו  2969-הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט    (א)
באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש 

אחוז ניכוי במקור, והוא  -ף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לובידו אישור תק
 ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור.

 
עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודה לרבות     (ב)

צורפו, כי בחן אותם היטב, כי  מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא
 הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.

 
בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים עם יועצים וגורמים הקשורים בפרויקט     (ג)

לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש מהמזמין ולא קיבל, וכי יתאם את כל העבודות עם כל 
וכל שאר הגופים  העירייהבדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל,  הגורמים הנוגעים

 והרשויות הנוגעים לעניין.

 
ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה     (ד)

ת ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע א
העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים 

 הנדרשים לביצוע העבודות לרבות תחילתן, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

 
קבל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי     (ה)

חשבון שההסברים שקבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו העבודות והיקפן, הביא ב
מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל 
 הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.

 
ר חתימת חוזה זה בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו באחריותו של הקבלן לטפל סמוך לאח    (ו)

 לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.

 
הקבלן אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות     (ז)

 והנתונים הדרושים לביצוע העבודות.

 
כי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד ו     (ח)

ו/או במשתמע, זכות כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על 
המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על 

 המקרקעין.
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. לא בעיריית אריאללרבות כל חוקי העזר  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין   (ט)

 תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין.

 
 .הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי במהלך ביצוע עבודותיו ישולבו במקום הפרויקט קבלנים אחרים    (י)

דע הנדרש להם לצורך כך. הקבלן  יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המי
ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים 
מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא 

 מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. 

 
ית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם. במקרה תהיה רשא העירייה (יא)

 כזה, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל אחוזי קבלן ראשי.

 
למען הסר ספק, על אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין לקבלן והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות  (יב)

 .העירייהם שיגיע לו, לטענתו, מן עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכו

 
ידוע לקבלן והוא מסכים כי אין בהסכם כדי להעניק לו בלעדיות בביצוע העבודות ו/או כדי להוות    (יג)

 ו/או העירייה לעניין כמות הגנים שביצועם יוזמן ממנו. העירייההתחייבות של 

 
 
 
 

 הכנה לביצוע וביצוע –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .11

 

 
הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה     (א)

שהוצעה על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה 
כל  שתגענה לו, אם תגענה לו, בגין שינויים. תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על

 טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.

 
ישא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות יהקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן     (ב)

 התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה.

 
 ביצוע ולוח זמניםההסכם, תקופת תקופת  .16

 
התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת עבודה.  הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו    (א)

בתוך לוח  ,818להקמת ובניית גן ילדים במגרש ביצוען, ביחס  ישליםאת העבודות ו הקבלן יבצע
 תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב: העירייההזמנים, כדלקמן, אלא אם 

 

חודשים   ( 6 ) השיועבודות הפיתוח הנלוות , תוך ש818הקמת ובנייה גן ילדים במגרש   .2
 קלנדריים מן המועד הקבוע בצו התחלת עבודה שיימסר לו;

סיום העבודות לעניין סעיף  תקופת הביצוע" , "לוח זמנים לגמר ביצוע" ו"מועד המסירה".להלן: "
 השלמת כל העבודות במסירתן, כאמור, בכפוף לקבלת היתר לאכלוס המבנה  ותעודת השלמה.  –זה 
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והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת  העירייההזמנים לרבות מועד המסירה יזכה את אי עמידה בלוח   (ב)

להלן. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים בהסכם זה המפורטים  ועל פי התנאים הקבלן בסכומים
המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 לעניין זה.  ו/או העירייה העירייה

 
עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים  ,ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע  (ג)

 לעבודה מכל הרשויות המוסמכות אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה.

 
ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה   (ד)

שתגרור אחריה פיצוי מוסכם, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים לעירייה  יסודית
 החוזה ו/או על פי הדין. על פי

 
לוח זמנים כולל ימים מיום חתימת הסכם תכנית עבודה  24הקבלן ימציא למפקח לשם אישור, תוך   (ה)

 להלן: "תוכנית עבודה".מפורט בשיטת גאנט 

 
ניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה והתוצר הסופי, הכפוף לאישור המנהל המפקח יהיה רשאי להכ (ו)

". מובהר מפורשות לוח הזמנים המאושרוהעירייה, ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב להלן: "
כי הקבלן חייב בביצוע הפרויקט לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה 

 המפורטים בו.

 
מנים , אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו. אי המצאת תוכנית העבודה לוח הז (ז)

 כנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלי המוטלת עליו.

 
הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות הפרויקט וקצב הביצוע יעדכן     (ח)

לוח הזמנים. הקבלן ינקוט בכל האמצעים  הקבלן מפעם לפעם ובהתאם להנחיות המפקח  את
הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני 

 הדרך וביעד הסופי של הפרויקט.

 
אבני דרך יירשמו לוח הזמנים מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים     (ט)

וד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע הפרויקט. המזמין יהיה ראשי לקנוס את הקבלן שעל הקבלן לעמ
 במידה ולא יעמוד באבני הדרך המפורטות בלוח הזמנים בהתאם לסכומי הקנסות המפורטים בחוזה. 

 
על ידי גורמים שלישיים בגין  העירייההקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד     (י)

גרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות ו/או נזקים שי
המערכות ו/או הכנה למערכות ו/או לשירותים שעל הקבלן/קבלני המשנה לספק, שלא על פי הוראות 
חוזה זה ו/או על פי הוראותיהן, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי 

יה תשלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, באם תשלם, ין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהעירכל די
תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה 

 רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  העירייה

 

 מים וחשמל, סימון ושילוט,  .16

 
 נספח ד': –ר בתנאים המיוחדים לביצוע מבלי לגרוע מן האמו       
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הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים      (א)
ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור 

ות כבלים, גופי תאורה, צינורות, מכלים האספקה למקור השימוש בהם, כגון: התחברות, הנחת צינור
רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל ויוציאם ממקום הפרויקט וכל זאת על 

 חשבונו בלבד. 

 
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  (א)

אלמנט אחר בפרויקט מרגע קבלת השטח ועד והמרחקים  של מערכות התשתית והכביש וכל 
למסירה הסופית של הפרויקט. הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל 

 הדרישות של הרשויות המקומיות ו/או המפקח. 

 
כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע הפרויקט ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלנים  (ב)

, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל אחוזים על עבודתם. על העירייהרים של וספקים אח
 הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים במקום הפרויקט שיועמדו גם לרשות המפקח. 

 
הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ למקום הפרויקט  והן בתוך מקום  (ג)

-ו טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה עלהפרויקט. נהרסו או נמחקו א
ידי הקבלן על חשבונו הוא מדי פעם בפעם. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך 

 על חשבונו של הקבלן.  העירייהידי המפקח, תחדש אותן -ימים לאחר שנדרש לעשות כן על 3תוך 

 
או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי הפרויקט הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/ (ד)

אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, 
 פי הנחיות והוראות המפקח. -ייהרס חלק הפרויקט הבלתי מדויק וייבנה מחדש, וכל זאת על

 
על פי דרישת המפקח   -הלן, בסיום כל פרק/שלב של העבודות דל 60מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  (ה)

ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות, יגיש מודד הקבלן תוכניות עדות לאחר ביצוע. התוכניות תהינה על 
ותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה  העירייהפי מפרט שכבות שיקבע על ידי 

בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי  תהינה לא על פי המפרט יחויב הקבלן
 לשעות עבודה משרד.  -תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה 

 
      המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלום בגין המדידות     ו  

 לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות.
 

מסמך ד'  –חשבונו, בהתאם לדרישות התנאים המיוחדים -הקבלן מתחייב בזאת להציב באתר שלט על   ז  
 המהווה חלק מן המפרטים. 1

 
 
 
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 
 

 השגחה מטעם הקבלן.   29
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ת בכל יום הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום הפרויקט וישגיח עליו ברציפו   
ובמשך כל משמרות העבודה  בכל תקופת הביצוע של העבודות לצורך ביצוען של העבודות. מינוי בא כוח 
מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב 

כח פלוני או -יו של באלתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך. אישר המפקח מינו
לא יגרע הדבר במאומה מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן  -סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה 

בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור לעירייה 
". הודעה ו/או נציג הקבלןנייד להלן: "את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' 
 מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

 
 העסקת מהנדס ומנהל עבודה.   10
 

המציע יעסיק, לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו  (א)
 ":הצוות המקצועיהמונה, לפחות, את כל אחד מאלה להלן: "

 
מנהל עבודה אחד לפחות, מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה/התמ"ת, שהינו בעל נסיון מוכח  .1

ובעל ניסיון מוכח בניהול  שנים לפחות בניהול עבודה בשטח של פרויקטים בתחום הבנייה 20של 
 .עבודה של בניה

 

עבודה בשטח של שנים לפחות בניהול  5סיון מוכח של יאזרחי מורשה כדין בעל נ / הנדסאי מהנדס .2
 פרויקטים בתחום הבנייה. 

 
 .2996-ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ממונים על הבטיחות, התשנ"ו .3

 
 קורת" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו.יאחראי לביצוע" ו"אחראי לב .4

 

דרישות כל רשות מוסמכת וטיפול מול  עפ"י 5 -ו 4, 1אחראי על טיפול ואחריות להוצאת טופס  .5
 חברת החשמל. 

 
 העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה.

 
 .בפרויקט מלאה במשרה", יעסיק" לעניין סעיף זה;

 
עבודות וישגיחו עליו הב  המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו במקום ביצוע הפרויקט בכל זמן ביצוע 

 רציפות לצורך ביצועו של הפרויקט. ב
 

ג  הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע הפרויקט אל מקום עבודה אחר של 
 הקבלן. 

 
מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את    ד  

אינו חייב לנמק את החלטתו.  למען הסר ספק מובהר כי שורו או לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח יא
 על פי חוזה זה. העירייהבמינוי, כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי 

 
לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם   ה  

 די המפקח. כוח מוסמך אחר שאושר על י-מונה בא
 

ו  הקבלן ימנה את המהנדס של הקבלן כמהנדס האחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין 
לרשויות. כמו כן יהיה המהנדס של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת  תעודת השלמה 

 לפרויקט. 
 

חייב הקבלן להעסיק רק מי לכל עבודה בגדר הפרויקט שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, מת (ז)
 שיון כאמור.ישרשום/בעל ר
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 הרחקת עובדים.  12
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של 
המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום הפרויקט, לרבות את 

לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום  -ו מנהל העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור המהנדס ו/א
 להלן. 40הפרויקט, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 

 
 שמירה ושאר אמצעי זהירות.  11
 

הלך כל ביצוען של הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני התחלת הביצוע של העבודות ובמ (א)

, תמרורי אזהרה, מטר 1 בגובה וחדשה תקנית איסכורית בגדר גידור –על חשבונו הבלעדי  –העבודות 
טחונו ולנוחותו של הציבור, באתר יטחון העבודה ולבילרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לב

הוראה של כל רשות  ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של חוזה זה וגם/או הדין וגם/או כל
 מוסמכת וגם/או דרישות המנהל או המפקח.

 
הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך  (ב)

 ידרש ע"י המפקח ו/או המזמין.יבצוע העבודות באתר וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל ש

 
בכל  -ודות הינו מתחם פתוח. ולכן, על הקבלן להתקין על חשבונומובהר בזאת במפורש כי מתחם העב (ג)

אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או  מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות,  -מקום שהדבר יידרש 
ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או 

 המזמין או נציגיו מפעם לפעם.

 
הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת כל תאונות, מפולות, התפוצצות, שריפות ותקלות  (ד)

באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות 
 ולגהות.

 
לספק, על  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין הקבלן מתחייב (ה)

חשבונו הוא:  כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור 
 בהתאם לדרישות של חוזה זה, הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת  לרבות המפקח. 

 
במשך כל  מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו ע"י הקבלן (ו)

 תקופת ביצוע העבודות.

 
 

 קיום דרישות הדין וכל רשות מוסמכת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודה .23

 
על הקבלן למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות הרשות המקומית המוסמכת וכל רשות      (א)

על הולכי  מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן
 רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר וכן על עובדי הקבלן.

 
הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח    (ב)

ן להל 2988 -התשמ"ח  -" ובתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה הפקודה" -להלן  2970חדש תש"ל 
" וכל תקנות שהותקנו מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע התקנות" -

 העבודות ולמלא אחר קביעת כל חקוק, פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות. 
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יה ו/או בא כוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות יידוע לקבלן, כי העיר     (ג)

בנושא הבטיחות. כמו כן חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י ו/או מכוח כל דין 
מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות 

. אי מילוי הוראות 2954-ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, תשי"ג 
ומהווה הפרה של חוזה זה לרבות תנאי החוזה לביצוע . למען הסר ספק, מובהר החוק, הנה עבירה 

או בא כוחה כגון מפקחיה, יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא  העירייהבזה, כי 
 כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע הפרויקט, כפי שייקבע בתנאי החוזה לביצוע. 

 
 
 
 
 
 
 

 פגיעה בציבור   . 14
 

הקבלן מתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש המעבר של כל אדם 
בכביש, דרך, מדרכה, ובפרט לא יפריע לצד שלישי כל שהוא. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של 

טף במקום הפרויקט ולניקוי כל פסולת במידת הצורך, לניקיון שו –על חשבונו  –מדרכה ו/או דרך זמנית 
הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מעבודות רעשניות בשעות שיורה המפקח. 

בכל סכום שתחוב בו עקב כך שיקבע כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם  העירייההקבלן ישפה את 
 שהם תוצר לוואי של ביצוע הפרויקט. 

 
 מקום הפרויקטנזיקין ל.    15
 

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה  .א
לכל קטע בפרויקט עפ"י האמור בחוזה זה להלן, יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום הפרויקט 

המתקנים  ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד,
והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע הפרויקט או שהועמדו לרשות הקבלן לצורכי 

. בכל מקרה של נזק או אבדן שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או של העירייהביצוע הפרויקט על ידי 
הביא לידי הבאים מטעמו לפרויקט, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ול

 כך שעם השלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 
 

הוראות סעיף קטן א תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו  .ב
 על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.

 
ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן ד להלן יהיה על הקבלן לתקן -מקרה נזק לפרויקט שנגרם עלבכל .ג 

את הנזק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על 
 . העירייה

  
קרבות בין שהוכרזה מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או  -בחוזה זה "סיכון מוסכם" פירושו  .ד

 מלחמה ובין לאו. 
 
נזק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישובים סטטיסטיים, בתוכניות או במפרטים או במישרין על  .ה

או מי מטעמה  העירייהידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח או אך ורק כתוצאה משימוש של 
דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון  בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה עבורו, 

 מוסכם
 

 נזיקין לגוף או לרכוש.   16
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מית במקרה של הפעלת ביטוח, שייגרמו צהקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, לרבות השתתפות ע א 
במישרין או בעקיפין על ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע הפרויקט או בקשר 

די אחר אולם עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה,  לגופו או לרכושו לכך, או על י
של אדם כל שהוא או גוף משפטי כל שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, 

, מי מטעמה כולל ובין השאר המפקח העירייהשלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, וכן 
הל הפרויקט, עובדיה, שלוחיו, מורשיו וצד ג' כל שהוא מן הציבור. הקבלן מתחייב לפצות כל אדם, ומנ

מיד עם דרישה ראשונה. הקבלן פוטר  -בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם  העירייהכאמור וכן את 
 ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. העירייהאת 

 
האמור לעיל בסעיף קטן א, ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט  מבלי לגרוע מן  ב 

 בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן א לעיל. 
 

 ידי הקבלן-על העירייהשיפוי  .26

 
לעיל או תקפה של כל הוראה אחרת בחוזה זה מתחייב בזאת הקבלן  16מבלי לגרוע מהוראות סעיף     (א)

 העירייהו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם  העירייהפות את לש
ה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם יבגין כל סכום שהעירי

תחויב או תחליט לשלמו בגין כל תביעה או דרישה שהיא מכל סוג שהוא של כל צד ג' שהוא  העירייה
 יה, שלוחיהין עצמו עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי העירלרבות הקבל

ושעילתה  העירייהומורשיה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם 
. השיפוי, כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות המשפטיות 16בנזקים שהקבלן אחראי להם על פי סעיף 

 שאה בהן בקשר לדרישה האמורה.והאחרות שנ

 
עריכת ביטוח על ידי הקבלן, כאמור ב דלהלן, אינה משחררת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו     (ב)

 לעיל ולהלן.

 
 העירייהו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם  העירייהשולם ע"י    (ג)

שלום כזה בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב יחשב ת -כאמור בפסקה א דלעיל  -תשלום כשלהו 
תהא רשאית לקזז כל תשלום כאמור  העירייההמגיע לעירייה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. 

 מכל תשלום  המגיע ממנה לקבלן.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לעירייה לנכות מכל תשלום שיגיע לו  (ד)

החוזה כל תשלום שיגיע לעירייה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל ה על פי ימהעירי
 על פי חוזה זה ממנו בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. העירייההפרויקט מטעם 

 
על כל נזק שייגרם לה בקשר לעבודות  כתוצאה משגיאה  העירייההקבלן מתחייב בזאת לפצות את    (ה)

לוי חובתו המקצועית וגם/או כתוצאה משמוש בחומרים ינות וגם/או הזנחה בממקצועית וגם/או רשל
ידו וגם/או -וגם/או באביזרים לקויים וגם/או כתוצאה מטיב לקוי וגם/או כתוצאה נזקית שנגרמה על

 ע"י כל מי שמטעמו.

 
ו/או על פי כל אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לעירייה על פי חוזה זה      (ו)

 .דין

 
 ביטוח   .82

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על   (א)
ומהווה  כנספח י"א,הצדדים הינן, לכל הפחות, בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 חלק בלתי נפרד הימנו.
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, לא יאוחר ממועד חתימתו על הסכם זה, את אישור עריכת ביטוח יההעיריהקבלן מתחייב להמציא לידי  (ב)
 חתום בידי מבטחו.  - 8בנספח י"א העבודות, בנוסח המצ"ב

 
 

 פיקוח על ידי המפקח.19
 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את    א        
או, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות החוזה בכל שלביו במלו

פי חוק חוזה -כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה לקבלן על
 .2974קבלנות, תשל"ד 

 
 נאי חוזה זה. למילוי ת העירייהב   הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי       

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות. 30
 

בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן בקפדנות אחרי הוראות כל דין החלות על והרלבנטיות לביצוע 
 הפרויקט, והוראות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות.

 
 זכויות פטנטים וכיוב'. 32
 

יה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו יהקבלן ימנע כל נזק מהעיר
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש. תוך כדי ביצוע 

ידי הקבלן אם יהיה צורך לביצוע הפרויקט -ם שיסופקו על, במכונות או בחומריהעירייההפרויקט, במתקני 
יהיה  -בקבלו זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או כל זכות דומה 

 הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה אם יידרש. 
 

 עתיקות  .32

אחר בדבר עתיקות שבתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים  עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין (א)
אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או  -הפרויקט 
 ידי כל אדם שהוא. -הזזתם שלא לצורך על

 
וי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי מיד לאחר גיל (ב)

הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו כולל חפירות 
גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא 

 ולא תגרום לפיגורים בלוח הזמנים.  תעכב את הבצוע

 
לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות  (ג)

 כאמור בסעיף זה. 

 
 

 תיקון נזקים לדרך או למתקנים .33

 
קרקעיות -הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת (א)

", תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, ולנקוט בכל האמצעים המתקניםקרקעיות להלן : "-והעל
 הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור.
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הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים, לרבות,  (ב)
אחר מן הרשויות ו/או גורמים אחרים הקשורים אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מידע 

בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל 
אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק א לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול 

 כאמור בס"ק ג להלן. 

 
עול, ילקול  שייגרם  לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תאחראי  שכל  נזק או ק קבלן ה (ג)

חשמל, , תשתיות תקשורת וטלפוניהן וצינורות להעברת דלק וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות, בין 
שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, יתוקן על חשבונו הוא באופן 

רצונו של המפקח ומנהל הפרויקט ושל כל רשות המוסמכת לפיקוח על היעיל ביותר ולשביעות 
עול חשמל, תקשורת וטלפוניהן יהטיפול במבנה, בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בת

 וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. 

 
ת מפות ונתונים על כל קבלו כולל יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ביצוע עבודותי קבלןה (ד)

הנזכר לעיל בסעיף ב וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או הממשלתית או 
 הפרטית.

הקבלן יבצע על חשבונו את כל דרכי הגישה הזמניות ויחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצון המזמין  (ה)
 על חשבונו בסיום העבודה וללא כל תמורה נוספת 

 
 מניעת הפרעות לתנועה .34

 
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע הפרויקט, לרבות כל פרויקט ארעי, לא תהיינה הדרכים  המובילות למקום    

הפרויקט נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים  האמורות ושלצורך הובלתם של 
מוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות: שיון הדרוש לכך מהרשות הימשאות מיוחדים יתקבל תחילה ר

בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה 
 בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. 

 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .35

 
ה עלולה לגרום נזק למבנה לכביש, אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעבר

יודיע הקבלן  -גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 
 בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעביר, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 
 ביצוע ההעברה האמורה.הקבלן ישיג כל האישורים הדרושים על פי כל דין ל

 
 ניקוי מקום הפרויקט .36

את עודפי החומרים והאשפה ממקום הפרויקט ואזורי העבודה בו.  הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף     
הקבלן ימקם בכל שטחי הפרויקט מכלים ו/או פחים לאגירת הפסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי 

בלן את מקום הפרויקט ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, מהאתר מיד עם גמר הפרויקט ינקה הק
החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום הפרויקט כשהוא נקי 
ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי 

 על איכות הסביבה בהתאם לנספח יב'. הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה
 

הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/ או כל פסולת אחרת כולל ובין השאר את ההריסות למקום פינוי פסולת 
כגון  –מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני מנהל הפרויקט ו/או המפקח הוכחות לכך 

. הקבלן יציג עם תחילת 4לצורך הנדרש לקבלת טופס  קבלות. הקבלן יעביר את האישורים הנ"ל למפקח
 עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת.

 
 

 עובדים -פרק ה' 
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 אספקת כח אדם על ידי הקבלן .36

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט, את ההשגחה עליהם 

 נוהל איושאחר הכרוך בכך.  ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר
 

 כח אדם ותנאי עבודה .36

 
, מקצועיים אשר יואשרו טרם תחילת העבודה אצל קב"ט העירייה הקבלן מתחייב להעסיק עובדים     (א)

ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט תוך המועד הנקוב לכך 
שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי יבחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

ן. כמו כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג ישיון או היתר כאמור, לפי העניישרשום או בעל ר
לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע הפרויקט בשעות העבודה על מנת שהמפקח או בא כוחו 

 ן. של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבל

 
לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, אם לדעת     (ב)

 המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. 

 
הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע הפרויקט, והקבלן ישלם שכר     (ג)

יים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל ידו בביצוע הפרויקט, ויק-עבודה לעובדים שיועסקו על
 עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך. 

 
הקבלן יחזיק במקום הפרויקט אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום הפרויקט ועוסקים    (ד)

/או פלשתינאים מותנית בקבלתם מראש של בביצועו מועסקים על ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו
כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת על ידה מן הקבלן. אישורים כאמור 

 יוצגו לעירייה בכל עת מייד על פי דרישה.

 
ידו בביצוע הפרויקט, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי -הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על    (ה)

  יקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל פי כל דין. בשיעור ש

 
והתקנות  2968 -הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי נוסח משולב התשכ"ח     (ו)

שהותקנו על פיו ועל פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי 
ם את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא כי קיי

 כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.  העירייהולא יתפרש כמטיל חובות על  -לגרוע מהן 

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,    (ז)

ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפקוח על העבודה, -ישה חוקית, כפי שיידרש עלובאין דר
 . 2954 -תשי"ד 

 
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות אכילה     (ח)

  נאותים במקום הפרויקט לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף.

 הקבלן יעסיק אך ורק פועלים אשר יאושרו טרם תחילת העבודה אצל קצין הביטחון של העירייה.    (ט)

 
 פנקסי כח אדם .39
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הקבלן מתחייב שבמהלך ביצוע הפרויקט ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם, בהם יירשמו  (א)

 עבודתו ושכרו. שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות

 
הקבלן ימציא למפקח לפי דרישה את מצבת כוח האדם החודשית השבועית והיומית, אשר תכלול גם  (ב)

 חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. 

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד .14

 
יות למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל הזכו

ניכויי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים  -הסוציאליות של עובדים אלה כגון
ותשלומים סוציאליים אחרים ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל 

ם כל יחסי עובד ומעביד בין נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימי
לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בבצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה  העירייה

לפי דרישתה הראשונה בגין  העירייההנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד. הקבלן ישפה את 
 ור.כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמ

 
 
 
 

 ציוד, חומרים ומלאכה –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .41

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט  (א)

בקצב הדרוש להשלמת ביצוע הפרויקט בהתאם לחוזה, ולשביעות רצון המפקח. במקרה ולפי שיקול 
של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים  דעתו הבלעדית והסופית

לביצוע הפרויקט, יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו שלו, לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול 
דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא 

 ם.מהקבוע בלוח הזמני

 
הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של חומרי הבניין כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע  (ב)

 הכל להנחת דעתו של המפקח. -הפרויקט לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה 

 
הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב  (ג)

אר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי הכמויות ובש
יתאימו החומרים לסוג המובחר של  –שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

 
 

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .18

 
 

אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב הקבלן ישתמש     (א)
 שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר.
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הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי     (ב)
 המפקח.

 
ון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכ     (ג)

חייבים להתאימם לתקן אחר שיקבע על ידי המפקח.  -האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 
כל החומרים שיגיעו לבנין חייבים להיות עם תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות 

ת, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניו
 ביותר.

 
הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את     (ד)

הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום ביצוע העבודות או 
 ל כפי שיורה המפקח. להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכ

 
התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י הקבלן ועל     (ה)

חשבונו. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים 
מתחייב לבצען ללא  לכך מראש. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן

הגבלה. הקבלן אחראי לבצוע כל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים של עבודה זו והחוקים 
 התקפים בנידון.

 
 סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 
 חומרים וציוד במקום הפרויקט .14

 
 ונו.כל חומרים שהקבלן יספק לצורך העבודות יהיו על חשב (א)

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המנהל להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו  (ב)

 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. העירייהעל ידי 

 
יה תספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו יהותנה במפורש שהעיר (ג)

 ההוראות כדלהלן:יחולו עליהם  -בהתאם לכך

 
 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות; (1)

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא  -עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט (2)
 אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

ל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כ (3)
 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;  

ושהקבלן לא השתמש  העירייההקבלן מתחייב להחזיר לעירייה את החומרים שסופקו על ידי  (4)
 בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים;

 
ור, חייב הקבלן לשלם מיד לעירייה תמורתם סכום לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמ (ד)

 שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.
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 .2נספח ד'  –תנאים המיוחדים לביצוע בבכל הקשור לחומרים ינהג הקבלן על פי האמור  (ה)

 
 אישור מוקדם .44

 
ם יש בדעתו להשתמש הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בה

והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין באישור המקור משום אישור 
לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. והמפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם 

ים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, מבחינת טיבם. חומרים מכל הסוג
באישור מוקדם של המפקח. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן 

 המעבדה. 
 

 בדיקת חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסים .45

 
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהפרויקט, שנועד להיות מכוסה או     (א)

 וסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח.מ

 
הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  בכתב שהחלק האמור    (ב)

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהפרויקט לפני 
 כיסויו או הסתרתו. 

 
שה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראות המפקח  לצורך הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויע    (ג)

בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן 
אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל 

 קונו. חלק של הפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתי

 
ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק ג תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את     (ד)

 התחייבותו לפי ס"ק א והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 

 
לקזזן מכל סכום שיגיע     לקבלן בכל זמן  העירייההוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית  (ה)

 כן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. שהוא ו

 
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .46

 
 א  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן לבצע על חשבונו של הקבלן, תוך כדי מהלך העבודה : 

 
על סילוק כל חומרים שהם ממקום הפרויקט בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה בכל מקרה  .1

 פקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. שלדעת המ

 
 . 2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה  .1

 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כל שהוא של הפרויקט שבוצע על ידי שימוש בחומרים  .1
 בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

 
ו של המפקח לפי ס"ק א יפה לכל דבר ועניין על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל ב   כוח 

 תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 
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יה רשאית לבצעו על חשבון ישעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק א תהא העיר 48ג   לא מילא הקבלן תוך  

שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות והעירייה ין יתקורה. הקבל 25%הקבלן ובתוספת 
תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן 

 מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 מהלך ביצוע הפרויקט –פרק ז' 
 
 

 ומועד השלמתו התחלת ביצוע הפרויקט .46

 
או המפקח בצו התחלת העבודה, וימשיך  העירייהקבע על ידי הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שי

בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח 
", פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך תקופת הביצועהזמנים המאושר להלן: "

 להלן.  49ובכפוף לאמור בסעיף 
 

ות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה התחייב
 יסודית של חוזה זה.

 

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן .46

 
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את 

להתחלת ביצועו של הפרויקט והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים. מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש 
לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש 

 לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. 
 

 צועארכה או קיצור להשלמת הפרויקט לעומת תקופת הבי .49

 
ניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו   (א)

שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת הפרויקט או המחייבת את ביטולו של חלק מהפרויקט 
או הפסקתו, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת 

 ד.  -פרויקט, ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים ג וה

 
נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה  (ב)

רשאי המנהל לאחר קבלת בקשת  -לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 
ן לקבוע שינוי במועד השלמת הפרויקט ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן הארכת תקופת ביצוע מהקבל

 ה.-דרישות סעיפים קטנים ג,ד ו

 
 התנאים המצטברים למתן ארכה הינם אלה: (ג)

 
רוע הנסיבות שגרמו לעיכוב ייום מיום א 30הקבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך  (1)

 בביצוע הפרויקט. 

ביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפרויקט, שהסיבות הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לש (2)
 האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. 

 
התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן  1מודגש, כי גם אם יתקיימו 

/או בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו העירייהלא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי 
 הסתמכות.
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הקבלן מודע לכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד העבודה מנהיג מדיניות     (ד)
של צמצום מספר העובדים הזרים בישראל. על אף כל אלה הקבלן מצהיר כי ביכולתו להעמיד את 

חות אחרת כ"א הדרוש לפרויקט. מוסכם בזה כי שביתות בשטחים המוחזקים או סגר או כל התפת
שנעוצה במצב המדיני ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה 

שיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו יביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת ר
 כסיבה למתן ארכה. 

 
ם לעיכוב בביצוע הפרויקט במידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמי    (ה)

מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים 
 לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי  בהתפתחות מסוג זה. 

 
לקבלן ודחייה  המנהל רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של הפרויקט ע"י הודעה בכתב    (ו)

יום, 90זו תהיה אישור לארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקוב בה. דחייה שאינה עולה על 
 לא תזכה את הקבלן בכל תשלום וסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות. 

 
ת לתקופה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ובשל החלטה שיפוטית כלשהי, תעוכבנה העבודו (ז)

מצטברת להלן: "תקופת עיכוב", בין קודם תחילת ביצוען ובין במהלך ביצוען יחולו ההוראות 
 הבאות:

 לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות; –ייעצר לאלתר מניין ימי תקופת הביצוע  (1)

בקשר  העירייהיום או פחות, הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות  90הייתה תקופת העיכוב בת  (2)
ובלבד שדרישה  העירייהשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת אליה ול

ימים מתום תקופת העיכוב. בגין תקופה כאמור לא ישולמו לקבלן תקורות  7כאמור תינתן תוך 
כלשהן לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב  ובכל מקרה 

סחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר לא יחולו לעניין זה נו
 להלן:"תקורות". 

לקבלן ותציע לו לבצע את העבודות/המשכן לפי  העירייהיום, תפנה 90עלתה תקופת העיכוב על  (3)
העניין, במחירי הצעתו, בתוספת הפרשי הצמדה, ללא תקורות. הקבלן יהיה רשאי להודיע 

 להמשיך ולבצען להלן: "הודעת סירוב".  לעירייה כי אינו מעוניין

לא ניתנה לעירייה הודעת סירוב, יהיה בכך משום התחייבות הקבלן להמשך ביצוען ולוח  -
 . העירייההזמנים או יתרתו לפי העניין יימנה מיום מתן חידוש העבודה על ידי 

שניה לפנות בהצעה כאמור לבעל ההצעה המדורגת  העירייהניתנה הודעת סירוב, רשאית  -
 לאחר הצעת הקבלן או לפרסם מכרז חדש, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 
מבלי שניתנה ארכה לפי סעיף זה ו0או מבלי שחלו נסיבות ס"קז או שחרג חרג הקבלן מלוח הזמנים 

רשאי הקבלן מלוח הזמנים לאחר מתן ארכה, או מכל אבן דרך הקבוע בלוח הזמנים המאושר, 
ועפ"י  במקרה של הפרה יסודית עפ"י חוזה זה העירייהזכות אחרת של המנהל, מבלי לגרוע מכל 

 הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי המפקח. 
 

 קצב ביצוע העבודות .14

 
אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע הפרויקט איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת     (א)

יודיע המפקח לקבלן בכתב  -ן הקבוע להשלמתו, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו הפרויקט בזמ
והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת הפרויקט תוך זמן או 

 תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח בכתב. 



54 

 
אינם מספיקים בכדי     להבטיח את  'אהיה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק      (ב)

יתריע על כך בפני  –השלמת הפרויקט בזמן הקבוע להשלמתו, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו 
הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם, על מנת להבטיח השלמת הפרויקט 

.  עבודה במשמרות לעניין זה, במועדו לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן
לרבות משמרת לילה. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי 
דרישות הרשויות המוסמכות לביצוע משמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד 

 והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי  בטיחות. 

 
לבצע את הפרויקט,  העירייהרשאית  - 'שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק ב 48מילא הקבלן תוך  לא    (ג)

כולו או מקצתו, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת. על חשבון הקבלן. והקבלן ישא בכל ההוצאות 
 25הכרוכות בכך והעירייה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות. בתוספת % 

צאות משרדיות. מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. וכן תהיה רשאית לנכותן שייחשבו כהו
מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה לעירייה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים 

 והחומרים שנמצאים במקום הפרויקט.

 
י שנקבע תחילה, אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע הפרויקט כפ    (ד)

יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט 
כמבוקש על ידי המפקח, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות 

 העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

 
 . 'תחולנה הוראות ס"ק ג, 'לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק ד    (ה)

 
, לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע הוצאות 'ד -ו 'מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים ב    (ו)

 נוספות עקב מילוי התחייבותו זו. 

 
הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע     (ז)

ופת הביצוע ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק להשלמת הפרויקט על פי חוזה זה תק
ג את הפרויקט ובלבד שאם הקבלן האחר לא השלים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה 
שהוקצבה לקבלן בחוזה זה, יראו את הקבלן האחר כאילו השלים את הפרויקט בתום תקופה השווה 

 לתקופה שהוקצבה לשם כך לקבלן. 

 
 זה הנה תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. הוראת סעיף

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחור .11

 
כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור  העירייהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של     (א)

בביצוע העבודות לעומת אבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של 
  ///,2פיצויים קבועים ומוערכים מראש בסכום של  מזמיןישלם הקבלן ל פיגור"," העבודות להלן:

, בגין כל יום קאלנדארי של איחור שבין המועד הסופי שנקבע תשומות הבנייה צמודים למדד ₪
להשלמת הפרויקט או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. למרות האמור לעיל, עלה 

 , צמודים למדד.₪///,0היה הפיצוי  בגין כל יום נוסף בסכום של ימים, י60הפיגור על 

 
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  'יה תהא רשאית לנכות כל סכום הפיצויים האמורים בס"ק איהעיר   (ב)

או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או 
הקבלן מהתחייבותו להשלים את הפרויקט או מכל התחייבות אחרת לפי גבייתם אינם פוטרים את 

 החוזה. 
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אם לפני השלמת הפרויקט כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות,     (ג)

והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, 
, לפי הערך היחסי שבין חלק 'וסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק אחלק יחסי מהפיצויים המ

 העבודות האמור לבין העבודות כולו. 

 
משמע השלמת הביצוע  לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור   -לצורכי סעיף זה "השלמת ביצוע"     (ד)

 הרשויות בדבר השלמת העבודות, גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן. הקנסות
האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות להנחת שני הצדדים לסיום הבניה בפועל, והם 

 משקפים הערכה מוסכמת לערך הבניה במועד המקורי ובכל מועד נדחה. 

 
 לכל סעד אחר. העירייהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות 

 
ו/או תשלום בכל דרך שהיא של להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת     (ה)

, על פי החוזה ו/או דין, העירייההפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של 
 לתבוע פיצויים גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם.

 

 הפסקת עבודה .52

 
תב מאת הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכ    (א)

המפקח בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשו אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה 
ימים  7יה, והכל תוך יבכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע הפרויקט לפי דרישת העיר

 מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.

 
, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת הפרויקט 'הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי ס"ק א    (ב)

 ולהגנתו, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

 
יום לא תזכה את הקבלן בשום ( 90תשעים ) הפסקת ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו לתקופה של עד    (ג)

מקרה בכל פיצוי ו/או תשלום לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת 
 ".מכסת הימים המותרתלהלן: " לוחות זמנים

 
, יהיה העירייהמן הפרויקט מעבר למכסת הימים המותרת ביוזמת  חלקהופסק באופן זמני ביצוע     (ד)

המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של הפרויקט והקבלן מתחייב לפעול בהתאם 
ת כפי שתידרש לשיקול להוראות המפקח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה נוספ

דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מודגש כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי 
במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול 

יעה ו/או דרישה לעניין מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תב
 זה. 

 
מעבר למכסת הימים המותרת ונגרמו בשל  העירייהביוזמת  כולו,הופסק באופן זמני ביצוע הפרויקט     (ה)

ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום  העירייהכך, הוצאות לקבלן, הוצאות אלה יוטלו על 
בדבר ההפסקה הזמנית נתן יום מיום קבלת הוראות המפקח  30הוצאות כאמור אלא אם, תוך 

למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע על ידי 
, בכפוף ולאחר שקיבל מהקבלן קבלות ו/או חשבוניות ו/או ראיה 61המפקח על פי האמור בסעיף 

יכללו רק  העירייה ההוצאות שיוטלו על מספקת אחרת עליהן ולאחר שינתן לקבלן להשמיע טענותיו.
הוצאות הקשורות לבטלה, אובדן רווח,  העירייההוצאות בגין עבודה וחומרים בפועל ולא יוטלו על 

 הוצאות ועלויות שכר של עובדים, מנהלי עבודה, מנופים וכיוצא בזה.
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 מודגש:  (ו)

יה בשל יהופסק ביצוע הפרויקט כולו או חלקו, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי העיר (1)
תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה, תוך כדי מילוי  -עשה ו0או מחדל של הקבלן מ

הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד במקרה 
 כזה לעירייה כלפי הקבלן על פי כל דין ו0או הוראות חוזה זה.

 

ות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתנה הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמית (8)
 פקודת עבודה ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל 

 בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי.

 
פקודת עבודה,  העירייה, אחרי שניתנה על ידי לצמיתותהופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו,  (ז)

יה את התמורה עבור העבודה ייהיה הקבלן זכאי לקבל מהעירוהקבלן החל בביצוע הפרויקט בפועל, 
 00שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה. חישוב התמורה כאמור ייעשה באופן המפורט  בפרק 

 .00.07סעיף  –מסמך ד'  –מוקדמות במפרט הטכני 

 
 
 

 הפסקות באספקת מים ו0או חשמל .14

 
רויקט, יהיה על הקבלן להכין בפרויקט מכלים במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים לצורך ביצוע הפ    (א)

רזרביים למים, עבור המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים, וגודלם, גובהם 
 ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש במקום הפרויקט לכל זמן שיידרש. 

 
על הקבלן להכין, על חשבונו במקום ביצוע  במידה וציודי הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה    (ב)

הפרויקט, גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל 
 ברשת הכללית. 

 
 הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות.  54
 

להקמתו הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת אזור הפרויקט, הציוד, הכלים והחומרים שהובאו 
וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת שטח עבודתו בפני מי גשמים ומי תהום, הקבלן ינקוט באמצעים אלה 

 ביוזמתו ועל חשבונו הוא. 
 

 זמני ביצוע הפרויקט. 55
 

 א   שעות העבודה וימי העבודה במקום הפרויקט יהיו על פי כל דין.

 
ת, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות חלות על עבודה שצריכה להיעשו 'אין הוראות ס"ק א  ב

רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון הפרויקט ו/או 
ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות  -מקום הפרויקט 

 שבעבודה במפורש. 
 
 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
 
 

 תעודת השלמה לפרויקט .06
 



57 

יתחיל בבדיקת  והמפקחיודיע על כך הקבלן למפקח  -הושלמה עבודת הקבלן או חלק ממנה      (א)
יום  מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהקבלן  25הפרויקט תוך 

את הבדיקה תוך  ישיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת הפרויקט. המפקח ישלים
 ויתאם סיור מסירה של העבודות לעירייה ולעירייה, כאחד.  יום מיום שהחל בה 30

 העירייהן עומד בתנאי החוזה ומשביע רצו הפרויקטואף עלה מסיור המסירה ש מצא המפקח    (ב)
"תעודת  :לחוזה זה להלן ף כנספח ט'תן לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורנית - והעירייה
ימסר לקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעתו והקבלן חייב תתום הבדיקה ואם לא,  " עםהשלמה

לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח 
תנאי הכרחי לתעודת השלמה חלקית או מלאה הינו מודגש כי  תינתן תעודת ההשלמה לפרויקט. 

אריאל וכן מסירה של 'תיק ננים ולגורמים המוסמכים בעיריית מסירה של העבודות למתכ
 –, כמפורט בנוסח תעודת השלמה הפרויקט' הכולל את כל האישורים הנדרשים לצורך מסירתו

. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע נספח ט' לחוזה
 ורטים ברשימה האמורה. התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפ

 
לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצעם     (ג)

 25%בעצמו או בכל דרך שימצא לנכון על חשבון הקבלן והעירייה תנכה הוצאות אלה בתוספת 
לן בכל דרך כתמורה להוצאות משרדיות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  או תגבה אותן מהקב

 שתיראה לה לרבות חילוט הערבויות. 

 
להחזיק ו/או להשתמש בפרויקט גם אם טרם בוצעו  העירייהגורע מזכותה של  'אין האמור בס"ק א     (ד)

יב לבצע את יבפרויקט עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן ח
ה לכך על ידי המפקח הזמנים ובלבד שדרישה התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע

 ין . יכאמור תהא סבירה בנסיבות הענ

 
יה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את קטעי הפרויקט השונים אותם יצטרך הקבלן יהעיר   (ה)

לא תגרע מחובותיו של הקבלן  העירייהלהשלים תחילה. מוסכם בזאת על ידי הצדדים, שפעולה זו של 
 הבדק. לגבי תקופת 

 
כל חלק מהעבודות וזאת  – המושילש–תוך זמן מוגדר  –יה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור יהעיר   (ו)

 ין. יאף לפני מועד סיום העבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הענ

 
תכניות עדות  לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה עותקים,   (ז)

AS MADE  ממוחשבות של כל חלקי הפרויקט, ושני העתקים על גבי תקליטור מודגש כי כל
. במידה והקבלן יגיש העירייהובתאום עם מודד  העירייההשרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של 

הוא יחויב בהתאם לשעות העבודה של מודד  העירייהאת השרטוטים לא על פי מפרט השכבות של 
שעות משרד שתידרשנה להעברה לפורמט -על פי מחירון משרד השיכון לעבודות מדידה  עירייהה

 . העירייההשכבות של 

 
 בדק , ערבות בדק ואחריות. 57
 

ביחס להקמת ובניית גן ילדים במגרש  חודשים. מניינה של תקופת הבדק 21תקופת הבדק פירושה:    (א)
ה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של יתחיל מתאריך מתן תעודת ההשלמה או במקר818

ת האחריות ותקופבנוסף מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים.   -הפרויקט 
 ינה  עפ"י הפירוט הבא ומניינם יחל בתום תקופת הבדק:תהי

 תקופת אחריות של שנתיים –לעבודות ומוצרי  מסגרות, נגרות ואלומיניום 
 תקופת אחריות שנה . –ועבודות תשתית  לעבודות פיתוח חצרות
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 תקופת אחריות של עשר שנים –לעבודות איטום 
 תקופת אחריות של שנתיים  . –לעבודות צנרת מים, ביוב, ניקוז  

 
יום בתיאום מוקדם עם נציג  12כל תיקון שיידרש בתקופת הבדק ו/או תקופות האחריות  יבוצע תוך 

 שעות מהפסקת המים הראשונה. 48צעו תוך הרשות למעט תיקון נזילות מים שיבו
 
 

 
נתהווה בפרויקט, או בכל חלק ממנו, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם     (ב)

כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, 
ן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, בפרויקט שביצע או בחומרים שסיפק, חייב הקבלן לתק

הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח, ובתוך המועד שייקבע לכך על ידי המפקח, 
חודשים מתום תקופת הבדק ; הוא הדין לגבי  3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב   נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע
 ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 
ב ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות  59אין בסעיף קטן ב דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק     (ג)

 כל דין לפי הארוכה מביניהן.

 
ג יחולו על הקבלן. היה והקבלן  -קבלן לפי סעיפים קטנים ב וההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה    (ד)

לקיים את התחייבותה לעיריה  העירייהלא יקיים את התחייבותו לבדק או תיקונים רשאית 
 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.

 
חייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח  המבנה חודשים מהשלמת  21בתום     (ה)

" לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. המוסמך: "להלן
 התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן. 

 
להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא  הקבלן לעירייה בסמוך   (ו)

נקאית של בנק ישראלי בגובה של וכתנאי לתשלום החשבון הסופי, ערבות ב לפני תום ביצוע העבודות
". ערבות ערבות הבדק" -להלן ולעיל  שווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה כולל מע"מ. מ 5%

בכל מקרה, ערבות הביצוע לא תוחזר לקבלן כנגד . הבדק תינתן לטובת העירייה והעירייה ביחד ולחוד
 עיל.קבלת ערבות הבדק אלא תהא בתוקף בהתאם להוראות חוזה זה ל

חודש,  21', תקפה למשך שבנספח ז, ובנוסח יוקר המחירים לצרכן ערבות הבדק תהיה צמודה למדד    (ז)
 ד דלהלן.  72בכפוף לאמור בסעיף 

 י לגבי הערבות יחולו, בשינויים המחויבים גם על ערבות לפי סעיף זה.  –ב  9 הוראות סעיף    (ח)

החזר ערבות הבדק כדי לשחררו מהתחייבויותיו ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין ב   (ט)
 בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן.

 
 תעודת סיום החוזה .56

 
, ימסור המנהל לקבלן תעודה להלן: של המבנה והפיתוח שייבנה על ידי הקבלן בתום תקופת הבדק (א)

וכי  המפרשת כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה, -לחוזה  נספח י'" ראה תעודת סיום החוזה"
 כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

 
מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע  (ב)

 הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 



59 

 
 
 
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 
פרויקט בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי נתגלה פגם ב (א)

שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות 
יחולו הוצאות החקירה  -; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  העירייההחקירה והתיקון על 

וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן  על הקבלן,
 לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה.

 
שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע  7בנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם בפרויקט תוך  (ב)

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על  מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה
 חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה.

 
 

 ב 02 –ב ו 07, 09אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים .   60
 

חר שניתנה לו ב וזאת לא 51 –ב ו 57, 59אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי איזה מסעיפים 
לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר בכל  העירייהיום, רשאית  24הודעה מוקדמת בכתב של 

רשאית לגבות או לנכות את  העירייהדרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא 
בלן בכל זמן שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לק 25%ההוצאות האמורות, בתוספת של 

 רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות באופן של חילוט ערבויות. העירייהשהוא וכן תהא 
 
 
 
 
 
 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים .61

 
רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, המנהל     (א)

והקבלן ועל פי כל דין ממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון היקפו, מתאריו ו
המפקח רשאי להגדיל את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות ללא  מתחייב למלא אחר הוראותיו

כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא ישנה את ערכו הכספי של הסעיף ולא יזכה את הקבלן בכל תוספת 
 תשלום.

 
 מפקח על שינוי הפרויקט לפי סעיף קטן א תבוצע באחד האופנים המפורטים להלן : וראות הה (ב)

 
 , י מסירת תוכניות שינוי או תוכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלןע" (1)

 י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים". ע" (2)

 
העדר לכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוי, אם בכלל. ב

 פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה.
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פעל הקבלן וביצע שינויים ללא קבלתם מראש של אישורים ו/או תוכניות שינוי ו/או פקודות שינויים  (ג)

כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות 
 יים, כאמור ו/או תמורה בגינם.ו/או העירייה בקשר לשינו העירייהכלפי 

 
 

 
 תשלומי עבודה יומית .62

 
דלעיל, דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן  61על אף האמור בסעיף     (א)

הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת 
 . 20%וע"פ מחירון דקל בניכוי  העבודה ביצוע העבודה האמורה על פי ערך

 
ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרו על ידי    (ב)

 המפקח בעת ביצוע העבודה. 

 
 . כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. 2
דה ושכר העבודה, . שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבו1

 כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. 
 . הוצאות הובלה. 3
 . הוצאות ציוד מכני כבד. 4

 
תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות  4ב  -ו 3, ב 2ג  הרשימות האמורות בס"ק ב 

קח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה, אחד ההעתקים תימסרנה למפ 1העובדים האמורים בס"ק ב
 מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. 

 
 

 יחול לעניין עבודות פיתוח בלבד –מדידות –פרק י' 
 
 

 מדידת כמויות .63

 
כמויות בפרויקט ואין הכמויות הנקובות במפרט ובכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של ה (א)

 לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

 
לצורך תשלום התמורה , כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה  (ב)

על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות 
על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר שיוגשו 

 המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

 
לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על  (ג)

עשות כן והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב כוונתו לעשות כן ועל המועד שבו בכוונתו ל
בעצמו או ע"י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות וכן לספק 
את כוח האדם והציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידה על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים 

 הנדרשים. 
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רשאי המפקח או בא כוחו לבצע  -קבע לביצוע המדידות לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנ (ד)
את המדידות בעצמם ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ו/או העבודה שאין 
לערער עליהן. אולם אם נבצר מן הקבלן להיות נוכח במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כפי 

המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור,  שנקבע ע"י המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני
 .'יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בס"ק ג

 
ימים על כל  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  -נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  (ה)

כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי 
ה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו ידה השניהמדי

 תהיה סופית.

 
לא  -היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם  (ו)

 ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. 

 
אשר תשלום עבור סעיפים בכתב הכמויות שהסתיימו ללא חישוב כמויות מודגש כי הפיקוח לא י (ז)

 סופי.

 
 

 תשלומים –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 

הקמת מעון יום תלת כיתתי ה ולבניילמדידה  הקבלן מצהיר בזה כי התמורה המחיר     (א)
, דרך חישובה ודרכי ביצוע התשלומים כמפורט בחוזה זה, מניחה את דעתו 201במגרש 

כל התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולל כל ההוצאות  מילויה תמורה סבירה והוגנת לומהוו
הדרושות לביצוע העבודות. מובהר בזה כי לא יאושרו כל תוספת ו/או שינוי במחיר. למען 
הסר ספק מובהר שגם אם ביצע הקבלן בפועל עבודות ו/או סיפק חומרים ו/או מתקנים 

מפרטים המהווים חלק מהוראות חוזה זה, לא יהיה מעבר למתחייב על פי התוכניות וה
זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הפאושלי, אלא אם העבודות ו/או החומרים ו/או 
המתקנים הנוספים, כאמור, נכללים בפקודת שינויים חתומה/ות על ידי הקבלן, המפקח 

מורה הנוספת והעירייה ובה צוינו כל השינויים, העבודות הנוספות ו/או החומרים והת
בגינם.  בוצעו עבודות ו/או חומרים כאמור ללא פקודת שינויים, לא יהיה הקבלן זכאי לכל 

והמפקח לרבות טענה בדבר  העירייהתשלום בגינם והוא מוותר בזה על כל טענה כלפי 
 עשיית עושר ולא במשפט. 

 
 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחיר הפאושלי כולל תמורה מלאה עבור (ב)

 
 תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר. (2)

כל החומרים, הפחת שלהם והמיסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס  (1)
 "מ וכו'.מעקניה, בלו, מכס , 

כל העלויות הכרוכות בעובדים של הקבלן, כולל מסים בגינם, ישירים ועקיפים,  (3)
ננים משכורות, דמי מחיה וכיוצ"ב וכן כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מתכ

ו/או יועצים מכל סוג שהוא ו/או מבצעי עבודה ו/או ספקי חומרים מכל סוג 
שהוא לרבות במעמד של עובדי הקבלן ו/או במעמד של קבלני משנה ו/או 

  קבלנים עצמאיים בכל מעמד אחר.
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 .זה הגדרתםבחוזהמוש באמצעים, כישה (4)

ורן לא כל הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות שתא (5)
טויו בנספחים אולם הן דרושות לביצוע העבודות או מתחייבות ימצא את ב

באופן אחר מהחוזה או מהנספחים, ולרבות כל עבודות ו/או פעולה שידרשו ע"י 
 רשות כלשהי והקשורות לביצוע העבודות בחוזה זה.

קוי האתר מפסולת מפעם לפעם ועם סיום העבודות הכל עפ"י הוראות ינ (6)
 שות הרשות המקומית ורשויות אחרות.המפקח ודרי

רשות מוסמכת אחרת ואחזקתו במצב  וכל העירייהגדור האתר עפ"י הוראות  (7)
 סביר ואסטטי במשך כל תקופת הביצוע בפועל, עפ"י דרישות המפקח.

לאחר גמר  ןובטול ןהכשרת דרכי גישה לאתר ודרכים זמניות ועוקפות, אחזקת (8)
 העבודות. 

ים לאתר ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת הובלת כל החומרים והאמצע (9)
 העובדים לאתר וממנו.

מוש הקבלן ועובדיו, ציודם ואחזקתם לרבות יהקמת מבנים זמניים לש (20)
 שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.

מוש המפקח, ציודם ואחזקתם והעמדת אמצעים יהקמת מבנים זמניים לש (22)
י לתשתיות מים, ביוב, חשמל, כולל חיבור זמנ -לרשות המפקח כמפורט להלן 

 טלפון ולרבות שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.

 ניהול העבודות, מדידה, סימון, הכנת לוחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות. (21)

כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה החלים על הקבלן, לרבות אך  (23)
למוסד לבטוח לאומי, תשלומים  -המסים הסוציאליים, כגון  -מבלי למצות 

 תשלומים לקרן לבטוח של פועלי המבנה ו/או כל תחליף למוסדות אלה.

והוצאותיו, הבטוחים ויתר ההוצאות הקשורות  המימוןהוצאות הערבויות,  (24)
 בקיום החוזה.

 אחריות לטיב העבודות לרבות בתקופת הבדק כמשמעותה בחוזה זה. (25)

 רווח הקבלן. (26)

 ות של הקבלן ו/או מי מטעמו.כל ההוצאות הישירות והבלתי ישיר (27)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות,  (28)
  ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.

כל הוצאה ו/או עלות אחרת הכרוכה בביצוע העבודות על ידי הקבלן לרבות אך  (29)
 4פס מבלי לגרוע מכלליות העניין, כל ההוצאות הנדרשות לטיפול בהוצאת טו

 ותעודת גמר, כל ההוצאות הכרוכות בכל התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק .

כל  –כל ההוצאות המתחייבות מביצוע בדיקות חוזרות על ידי מעבדה מוכרת  (10)
סוגי הבדיקות על פי פרוגרמה ובדיקות נוספות על פי דרישות היועצים 

 המתכננים והפיקוח.

ות על ידי מודד מוסמך כמתחייב כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תוכניות מצבי (12)
 על פי  דרישות ועדת התכנון המקומית.
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על  המבנהלכל  ”As Made“כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תוכניות עדות  (11)
 מערכותיו וכולל הספקת תעודות אחריות.

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תיק אחזקה לועד המבנה הכולל פירוט הנחיות  (13)
 אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

 דוש מדידות וסימונים מעת לעת.חי (14)

 כל הקשור בביצוע דוגמאות לאישור בהתאם לדרישת המפקח. (15)

 .בדק בתקופתה ותיקונים המבנה מסירת (16)

 
 להלן. 77ה, הכל כמפורט בסעיף ייהתמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על העיר (א)

 
בות כל החזר הוצאות הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לר (ב)

 שהוציא בקשר עם ביצוע חיוביו על פי החוזה.

 
 התייקרויות .66

 
 בכל תקופת ההסכם, לתמורה לא יתווספו התייקרויות .

 והתשתיות  יחול לעניין עבודת העפר  הפיתוח –מחירי יחידות  .17

 
בכתב  הקבלן מצהיר בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים (א)

הכמויות הנם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו 
 של הקבלן לפי חוזה זה על צרופותיו, וכי הם לא ישתנו וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם. 

מחירי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם  (ב)
בודות נעשו ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או הע

 בחתיכות בודדות. 

 
הקבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הנן באומדן בלבד  (ג)

ת, כל שינוי ולפיכך למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי גם אם תשתנינה הכמויות הסופיו
שהוא, בכל שיעור שהוא מן האומדן הנקוב בכתב הכמויות, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל 

 כל העלאה שהיא במחירים הנקובים בכתב הכמויות שהנם מחירים קבועים וסופיים כאמור.

 
 יה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקבילא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהעיר (ד)

התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע הפרויקט ו/או להקמת 
הפרויקט ו/או להתקנת המתקן, ובכלל זה התייקרויות בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, 
אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל 

לל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת ו/או בכל או לגביו, ובכ
 הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה. 

 
אם הקבלן הגיש בהצעתו מחירי יחידה שונים לגבי אותו סעיף מקרב העבודות במקומות שונים,  (ה)

 יילקח בחשבון לצורך תשלום התמורה מחיר היחידה הנמוך ביותר.
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בלן ביצע עבודות נוספות שאושרו מראש ע"י המפקח התמורה עבור עבודות אלו תהיה במידה והק (ו)
הצעת מחיר מאושרת חתומה  20%ע"פ הסדר הבא:מחיר עפ"י כתב הכמויות, מחירון דקל פחות 

 ע"י המזמין  ללא תוספת רווח קבלן ראשי .

 בוטל .66

 
 קיזוז .19

 
פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על  העירייה

 חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לעירייה. 
 

לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת, לרבות  העירייההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של 
 . העירייהלחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא 

 
 הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 חשבונות חלקיים .61

 
לעירייה חשבונות חלקיים  -ביחס לכל עבודה  שיבוצע על ידו במסגרת החוזה  –הקבלן יהא רשאי להגיש 

 בהתאם להוראות הבאות: אך ורק

 כל סוף חודש קלנדרי   (1)

אישור חשבון  חתום על ידי המפקח על העבודות שבוצעו לרבות חישובי כמויות וסקיצות  (2)
 מצורפות  בהתאם לכתב הכמויות .

 תצלום של אתר העבודה הכולל צילום השלטים והגידור שהוצבו באתר העבודה וכן; (3)

 תר וכן;אישור  המפקח על שיבוץ מנהל עבודה בא (4)

 לו"ז מאושר ע"י המפקח והעירייה. (5)

 
 יום מיום אישור החשבון בכתב על ידי המפקח והעירייה. 60התשלום יבוצע תוך 

 

 
ימים מגמר הבנייה והפיתוח, מסירת העבודות לעירייה ולעירייה כמפורט לעיל, יגיש  24תוך  (ב)

תוח  שאושרו בכתב על הקבלן חשבון לתשלום סופי  של התמורה ומלוא ערך עבודות הבניה והפי
 ידי המפקח לאחר ביצוען והן נושא חשבון זה. בצרוף:

ס"מ של המבנה פנים וחוץ ובכללן עבודות הפיתוח  20X25תמונות תצלום צבעוניות בגודל  (1)
 שבוצעו עד לאותו מועד וכן;

 פרוטוקול מסירה חתום ע"י המפקח והעירייה, וכן; (2)

 וכן; אישור בודק מוסמך לחשמל/אישור חברת חשמל, (3)

 אישור יועץ בטיחות וכן; (4)

 כל אישור נוסף שידרש ע"י הגורמים המוסמכים. (5)

 יום מיום אישור החשבון בכתב על ידי המפקח והעירייה. 60התשלום יבוצע תוך 
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 .כדין מס חשבונית להגשת כפופים לעיל המפורטים התשלום תנאי
 

ו, ואת החלק בתמורה שמגיע חשבונות הביניים יהיו מצטברים, ויפורטו עפ"י העבודות שבוצע (ג)
 .פקחהכל לפי הנחיות המבגינן לפי הוראות החוזה לרבות באשר להצמדת התמורה למדד 

 
מודגש במפורש, כי, אף שלב משלבי הבנייה לא ייחשב כמושלם אלא אם ולאחר שהשלמתו על פי  (ד)

 וכל דרישות חוזה זה,אושרה בכתב על ידי המפקח מפרטים, ההתוכניות

 
במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש  בינייםן חשבון א הגיש הקבלל (ה)

לפי ביניים חשבון   לערוך  העירייה רשאיתיום מקבלת ההתראה  30לאחר  בינייםהקבלן חשבון 
כאמור מקובל עליו וכי לא  העירייהמיטב הבנתה. במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון שיערך ע"י 

 יחולו על הקבלן.  –.  הוצאות הכנת החשבון נוספות לעירייה תהיינה לו תביעות

 
המפקח גם יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר תשלום עבור חלק משלב  (ו)

בנייה ובלבד שמצא כי אותו חלק משלב הבנייה הושלם בפועל, במלואו, על ידי הקבלן, לשביעות 
זכותו של המפקח לאפשר תשלום בגין ביצוע של חלק  רצונו המלאה של המפקח.  מובהר שוב כי

משלב בנייה הנה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח כאמור והקבלן מוותר בזה על כל טענה 
 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מימושה ו/או אי מימושה. 

 
 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכל תשלום לקבלן ינוכו אלה (ז)

 
עפ"י הוראות החוזה וזאת בין אם נזכרה  לעירייהם המגיע אותה עת מהקבלן בניכוי כל סכו (1)

 זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו 

הנדרשים לדעת המפקח מאת הקבלן  קוניםתיסכומים שהמפקח יורה לחייב את הקבלן בגין  (2)
 או החזרים המגיעים למשתכנים.בעבודות שבוצעו בכל אחד משלבי הבנייה עד אותו מועדו/

כל ההוצאות בכל הנוגע לחיבור האתר למערכות החשמל והמים וכן בגין צריכת המים והחשמל  (3)
 ולא שילמם במועד. , שהקבלן אחראי לשלמם על פי חוזה זהותפעולם השוטף באתר

מהיתרה שתשאר יופחתו כל הסכומים ששולמו או שנזקפו כמשולמים ע"ח חשבונות הביניים  (4)
 זז מהתשלומים לקבלן כמפורט בחוזה זה.לק איתרש העירייהשהקודמים וכל סכום 

 

הרי כל תשלום יחשב  נמסרה לקבלן תעודת השלמה למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא  .71
כלשהו,  חשבון בינייםהמפקח לבצע תשלום של  וכי אישור בחוזה זהכתשלום ע"ח החשבון הסופי כמוגדר 

 שהעבודות העירייההודאה מטעם לא יחשב ככאמור, א /או ביצוע איזה תשלום שהוכולו ו/או חלקו, ו
שבגינן הוגשו החשבונות ו/או בוצעו התשלומים בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה אם יתברר במועד כלשהו 

 התמורה סילוק. כי חלק מהעבודות לא בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו

 
התמורה " ום הגשת החשבון הסופי להלן:יום מי 60 -התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ (א)

יום  30 -", תאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, לא יאוחר מהסופית
לאחר קביעתם הסופית של המנהל ומהנדס העיר בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום 

ירייה מהקבלן. בכל אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע לע
יום מיום הגשת החשבון הסופי גם אם  90לקבלן לא יבוצע לפני תום  העירייהמקרה, התשלום ע"י 

הקבלן עמד בכל התחייבויותיו. יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא 
 . לתקופה החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי
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לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש  (ב)

החשבון הסופי לפי מיטב   העירייהיום מקבלת ההתראה תערוך  30הקבלן חשבון סופי לאחר 
כאמור מקובל עליו וכי  העירייההבנתה. במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י 

 יחולו על הקבלן.  –ה לו תביעות נוספות לעירייה.  הוצאות הכנת החשבון לא תהיינ

 
יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן לעירייה הצהרה  (ג)

 ' וכן ימציא לה את ערבות הבדק.בנספח חעל חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי 

 
חשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי ה    (ד)

ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר -חשבונות הביניים, עד כמה שאושרה על
 שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:

 
 מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לעירייה ולעירייה. (1)

 הנדס העיר.קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומ (2)

 קבלת תעודת השלמה של המפקח כהגדרתם בחוזה זה. (3)

 ".4קבלת "טופס  (4)

 .העירייהתיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם  (5)

 .העירייהמסירת ערבות הבדק לידי  (6)

 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה.  (6)

 כנדרש על פי הוראות חוזה זה. " As Madeמסירת תוכניות עדות " (6)

 
היה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי   (ה)

יחזיר הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם 
ת ריבית בשיעור ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספ

לשנה מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף, כאמור ועד להחזרתו  1%של פריים בתוספת  
 בפועל. 

 
במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי    (ו)

יתרת  בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום
 התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל. 

 
למען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב תשלום החשבון 
הסופי, לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת, אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו. הצדדים 

לסופיות החשבון הסופי  העירייהטוחה סבירה לאינטרס מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה ב
 ולוודאות. 

 מקום השיפוט .78

 
לעניינים לבתי המשפט אך ורק סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית 

 מקומיים באריאל.
 ודות במחירי החומרים ובערך העבודהתנ .74
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או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה  מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה,

 כולל הוצאות הובלתם למקום הפרויקט, לא ישנו את התמורה.
 

 סילוק יד הקבלן –פרק יב' 
 

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט  .71

תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט ולתפוס את החזקה בו ולהשלים  העירייה     (א)
צמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, את הפרויקט בע

הציוד והמתקנים שבמקום הפרויקט, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש 
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, 

 אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן : בכל –ימים  20שלא נענתה תוך 

 
עשרה ימים  20כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך  .1

להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט או כשהסתלק מביצוע הפרויקט 
 בכל דרך אחרת.

 
את השלמתו במועד הקבוע  כשהמפקח סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מדי כדי להבטיח .2

ארבעים ושמונה שעות להוראה  48בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 
בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט 
במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו, לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע 

 שהופסק. 

 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה  .3
 בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.

 

כאשר המנהל או המפקח סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים  .4
 בביצוע עבודות בפרויקט, באופן המפריע לעבודות  ו/או משבשן בכל צורה שהיא. 

 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או העביר לקבלן משנה את ביצוע הפרויקט  .5

כי ביצוע עבודות הובלה,  העירייהבכתב ומראש. למרות זאת מסכימה  העירייהבלי הסכמת  –
הרכבה ותיקונים ימסרו לקבלני משנה, אולם הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעבודת קבלני משנה 

 אלה.

 

פשט רגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או כשהקבלן  .6

כאשר נקבע מינויו של  –קבוע, או כשהציע לנושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד 
מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו לרבות פירוקו 

או אם הוטל על נכסי  –הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו מרצון או אם הגיע
 ימים מהיום שהוטל.  30הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך 

 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע  .6
ורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך לאדם כלשהו שוחד, מענק, ד

 בביצוע החוזה. 
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 כשהקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. .6

 

 כשהקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בחומרים גרועים וגם/או מנוגדים לכל תקן   מחייב. .9

 

צוען של העבודות או כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לבי .11

הורשע בפלילים  –אם הוא אדם פרטי  –כשהמנכ"ל/בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן 
 בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה. 

 
ב  הוצאות השלמת הפרויקט כאמור ברישא לס"ק א יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא, בנוסף להוצאות 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  25%האמורות, בתוספת של 
 

אין בהם משום ביטול  החוזה על ידי  'ג  תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק א
 . העירייה

 
 יחולו ההוראות הבאות: 'את מקום הפרויקט בהתאם לס"ק א העירייהד  תפסה 

 
ות של העבודות שבוצעו עד למועד המפקח יזמין בכתב את הקבלן  תוך שבועיים לערוך מדיד . 2

סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום 
הפרויקט. לא עשה כן הקבלן תוך שבועיים, יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של 

 העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. 
 
אי המפקח בכל עת שהיא לדרוש היו במקום הפרויקט חומרים, ציוד או מתקנים, רש .2

מהקבלן בכתב לסלק ממקום הפרויקט את החומרים,  הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ; 
על חשבון הקבלן לסלקם  העירייהימים, רשאית  20ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

ממקום הפרויקט לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם 
להשתמש בחומרים  העירייההם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של ל

 '.ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק א

 

ואילו התשלומים בפועל המגיעים   72הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  .3
 לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

 
 5-6כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק ה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום יהעירי .4

 להלן.

 
אומדן עלתה התמורה שהקבלן היה זוכה בה אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו להלן: " .5

", על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני התמורה
יסוד חשבונות ובדקו שייקבעו על  הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקטתפיסת מקום 

ב, ושל פיצויים על נזקים  בפסקהסופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה 
ה ייהיה העירי -ומפאת נזקים אחרים הפרויקטשנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת 

 חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן התמורה לבין הסכום הכולל כאמור;

 
יניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת עלה הסכום הכולל של תשלומי הב .6

ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים  הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקטמקום 
ב, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו  בפסקהעל ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה  שיאושרו

 -על אומדן התמורהומפאת נזקים אחרים,  הפרויקטלמזמין מפאת כל דחייה בהשלמת 
 יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן התמורה.

 



69 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים. 75
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  תקדים  ולא   א
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
להם לפי וזה זה במקרה מסוים, אין  לראות בכך  תהניתנוהשתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות  ב  לא

מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה  ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד
 זה.

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות. 76
 

וע הפרויקט, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצ
אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והעירייה יתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין 
אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי 

 המשכת הפרויקט. 
 

 
 מוסףמס ערך . 77
 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. (ב)

 
המע"מ לקבלן  העירייהיה משלמת לקבלן, תשלם יבגין כל התשלומים על פי חוזה זה, שהעיר (ג)

בנפרד וזאת בהמחאה נפרדת, למועד בו על הקבלן לשלם על פי הדין המע"מ לשלטונות המס וכנגד 
 כדין.המצאת חשבונית מס 

 
 :'על אף האמור בסעיף קטן ב (ד)

 
אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף  (1)

יום מיום השלמת הפרויקט, הועלה שיעורו של  295בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  72
שנקבע לתשלום את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  העירייהתשלם  –מס הערך מוסף 

 . 72יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 

 

ללא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל  (2)
יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את הפרויקט, הועלה שיעורו של מס הערך  295מתום 
ם המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת את סכו העירייהישלם  –מוסף 

 התמורה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 

 
 רשיונות.78

 שיונות.יקבלת  ר בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר   
 
 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

______________________________                                        _______ 
יה        יהעיר                        הקבלן                                                  
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 בנקאית ערבות נוסח –' ז נספח
 בדק ערבות ביצועו לערבות

 
 
 
 

      לכבוד
 עיריית אריאל

     5יהודה ' רח
      אריאל

 
 ., נ.ג.א
 

 כן כלפי בזאת ערבים אנו" הקבלן" - להלן. ___________ז.ת . /צ.ח./פ.ח_________________ בקשת פי-על
 ("הקרן סכום") – להלן( חדשים שקלים)מיליון וחמש מאות אלף ₪ 750,000 של לסך עד סכום כל לסילוק

 וזאת  ("הצמדה הפרשי")  - להלן כמפורט מדדל הקרן סכום מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת
לבנייה והקמת, גן ילדים במגרש  28/1024מכרז פומבי  בעקבות הקבלן לבין העירייה בין שנחתם הסכם עם בקשר

 . ההסכם תנאי כל של הקבלן י"ע, ומלא ישלםי מילו ולהבטחת ( "ההסכם") – להלן , באריאל818
 

 הגעתה עם מיד הצמדה הפרשי בתוספת הקרן לסכום עד סכומים או םסכו כל לכן לשלם בזאת מתחייבים אנו
 או כלשהו בתהליך דרישתכן את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, בכתב הראשונה תכןת דריש של אלינו
 דרך בכל או משפטית בתביעה, הקבלן מאת תחילה, מהם איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו באופן
 . יכןי כלפ כלשהו לחיוב בקשרקבלן ל לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כן פי כל עוןלטי ומבל, אחרת

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה 

 הכולל הנ"ל. 

 
 ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד  משמעו –" מדד" זה בכתב
 .כלכלי

 
 תשלום כל של ביצועו למועד נכון לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם: כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי
 שפורסם 1024דצמבר   חודש בגין המדד לעומת על שהחד המדד כי" החדש המדד" - להלן זה כתב י"עפ בפועל

 החדש המדד להכפלת השווה סכום הצמדה והפרשי הקרן סכום יהוו" היסודי המדד" - להלן1025ינואר  בחודש
 .היסודי במדד מחולק הקרן בסכום

 
 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זה כתב י"עפ התחייבותנו

 . להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו הז התחייבותנו כתב
 

 חוד'( מיום סיום העבדות ומסירן לעירייה. 21שנה) בתוקפה רתישא זו ערבות
 

 ______________בנק    :_____________תאריך
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 לחוזה 78ף כתב קבלה ושחרור על פי סעי -נספח ח'
 
 
 

 לכבוד                                                                                   תאריך ________
 עיריית אריאל

 אריאל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב קבלה ושחרור
 

אנו הח"מ, _____________________________________ הקבלן מאשר/ת/ים בזאת שקיבלתי/נו מכם 
הסך של _______________ שקלים חדשים _______________________ש"ח המהווה את  היום את

יתרת התמורה המגיעה לי/נו מכם לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לי/נו מכם תמורת ביצוען של העבודות 
 יאל, באר201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל   28/1024מכרז פומבי שבצענו בהתאם לחוזה שביננו עפ"י 

 "החוזה".-להלן
 

הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טענות מכל סוג שהוא כלפיכם 
וגם/או כלפי כל הבא מכוחכם וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין החוזה וגם/או בעקבותיו וגם/או בכל 

 הכרוך בחוזה ובנובע ממנו.
 
 

 וםולראיה באו על החת
 
 

 היום ________________ לחודש ___________ שנת ____________
 
 
 

 _______________הקבלן 
 

 עד לחתימה :  _________________
 

 תאריך : _____________________
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 תעודת השלמה -נספח ט'
 
 

  

 לכבוד

 הקבלן

 

 תעודת השלמה הנדון:

 

" ובתוקף סמכותי החוזהלבניכם להלן: "  עיריית אריאלבודה שנחתם בין לחוזה לביצוע הע 56על פי סעיף 
לרבות    201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה, כי העבודה, המתייחסת ל

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את  עבודות פיתוח ותשתיות נלוות במגרש 
ה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות העבוד

 רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.

יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור בחוזה 
 ובנספחיו, לתקופה הקבועה בהם. 

 

 
 

 

 
 
 

 מפקח:_______________                                                       _____________תאריך: ____
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 תעודת סיום –נספח י' 
 
 
 

 תעודת סיום
 
 
 

 אל: הקבלן
 
 

 הקמת מעון יום תלתל   28/1024מכרז פומבי לבניכם מכוח עיריית אריאל של החוזה שנחתם בין  58על פי סעיף 
אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק  , באריאל.201כיתתי במגרש 

 והכרוך בהן, בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה.
 
 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 
__________________________________________________________ 

 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      
 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

________________  __________________ 
 העירייה      תאריך     
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 הגשת ההצעה על המציע בלבד לחתום על נוסח אישור זה.  במועד

 
 להחתים את חברת הביטוח ו0או סוכן ביטוח.  אין

 
 ההסכם חתימת במועד קר המבטח ידי על חתום כשהוא יוגש האישור

 
 לחוזה   21על פי סעיף   8.  יא'8נספח יא'

 ביטוח נספח
 

 ביטוח –נספח יא'

מורשית פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .2
סירה הסופית של כל תקופת ההתקשרות ועד המולמשך  עבודותהביצוע מיום מתן האישור להחל כדין, 

, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה לחול על הקבלן לפי המאוחר אתרהעבודות ויציאתו של הקבלן מה
והמהווה  8נספח יא'באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כת ביטוח כמפורט ו, פוליסאחריות על פי דין

ביטוחי להלן: " 3רטים בסעיף " ויחד עם הביטוחים המפואישור עריכת הביטוח"חלק בלתי ניפרד הימנו 
 .", בהתאמההקבלן

זה, ובכל מקרה הסכם החתימה על  מועדמ ימים (שבעה) 7-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .1
מין, על לדרישת המז. על ידי מבטח הקבלןהביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר,  הקבלן טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה הקבלן למסור העתק מן 

הפקיד בידי הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי נוספת  תקופהביטוחבגין הארכת תוקפו לה, אישור עריכת המזמין

 . פה ארוכה יותר כמפורט בנספח זהההסכםאו למשך תקו

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

ביטוח אחריות פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה 3.2
 . בגין נזק אחד ₪ 400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  בגין רכוש של צד שלישי

כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  שלישי ח צד שלא לערוך ביטוהזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור  ₪ 400,000

מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות 
 המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת קיףביטוח מ 3.2
העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, 

 .להלן 23במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 יכת הביטוחהנהבבחינתדרישהכיקביעתגבולותהאחריותכמפורטבנספח זה, לרבות אישור ער, מוסכםבזאת .4
לקבלן . מזעריתהמוטלתעלהקבלן,שאינהפוטרתאת הקבלןממלואחבות הקבלן לפיהסכםזה ו/או לפי הדין

אודרישהכלפיהמזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או לעירייה /לא תהא כל טענה ו
עלידי אוהיקףהכיסויהביטוחשהוצא/אוכלטענהאחרתבנושאגובהו/בכלהקשורלגבולותהאחריותהאמוריםו

 הקבלן. 

כלפיהמזמין ו/או מי לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 מטעם המזמין ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ת הנקובים בסכומי ההשתתפות העצמיודמי הביטוח האחריות הבלעדית לשאתבתשלומי  קבלןעל ה .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זהב

 לקבלן על פי הסכם זה.

ביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .7
שעל הקבלן לערוך להאריך את פוליסות הביטוח , ניבהוכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגהעבודות

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות לפי הסכם זה, 
ובמהלך כל תקופת  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאתראו הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה

עשויה לחול כל תקופה בה , ולמשך זההסכם בלן הקבועה בתחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקה
 או על פי כל דין.זה על פי הוראות הסכם  אחריות על הקבלן
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, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
-עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין ו/או העירייה או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

ביטוחי הקבלן באישורי הביטוח או בהעתקי ו עלפי כל דין.במקרה של אי התאמה בין האמור אפי הסכם זה 
לבין האמור בהסכם זה, , על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם 

 זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבלן או העבודות הקבלניות  קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחהככל שלדעת  .9
ן כאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף על הקבלןלערוך , או משלימים לערוך ביטוחים נוספים

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או  .הקבלן
 נזק בזדון.מי מטעמם, למעט כלפי אדם שגרם ל

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .20

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי  .22
למען הסר ספק, האחריות לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

אבדן פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .21
ם סדרי עבודה לעבודות העבודות, ובמיוחד לקייאו נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות  .בחום
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל 

עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל 
 .תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

לנזק אשר  לאבדן או ואת כל הבאים מטעמם, מכל אחריותהעירייה הקבלן פוטר במפורש את המזמין ו/או  .23
רכב כלים ומנופים לאתר  עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן לרבות כלי

, שנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 
כל קבלן לא תהא לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, וללקבלן הייתההזכות או ש

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם , אולםהמורטענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כא
 שגרם לנזק בזדון.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי  .24
 הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

על אף האמור לעיל, אי המצאת פרתו מהווה הפרה של ההסכם.הינו מעיקרי ההסכם והנספח הביטוח  .25
יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב  20אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן- 8נספח יא'
 

 ______________ תאריך
 לכבוד

 עיריית אריאל
 "המזמיןלהלן :"
 ...............   ב ...............    מרחוב

 
 

 נ.,ג.א.

 ___________________ "הקבלן"הנדון: 

לרבות 818בקשר לביצוע עבודות בניית גן ילדים במגרש הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר 
 :"העבודות"עבודות נלוות מכל סוג ותיאור 

 

 ____________ עד ליום____________  פה מיוםלתקו __________________ פוליסה מס' .2

קבלני ,קבלנים,המזמיןשם הקבלן, על  נערךביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  ביטוח עבודות קבלניות
 מפניאבדן, נזק או אחריותהקשורים או הנובעים מביצוע העבודות.,משנה

 חודשים. 14הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט"  היקף
 במועד עריכת הפוליסה.

 , על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

 רכושלנזק  - א'פרק  .א

ק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת פני אבדן או נזמביטוח במתכונת "כל הסיכונים" 
 . העבודות ותקופת התחזוקה

 שווי העבודות .......................................................

 את הכיסויים הבאים:כולל הביטוח 

 .₪ 400,000מסכום הביטוח, מינימום  20%נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של (2

 .₪ 150,000מסכום הביטוח, מינימום  20% פינוי הריסות בסכום של (1

מסכום הביטוח,  20%נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של (3
 .₪ 500,000מינימום 

בלבד באופן לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין 
 בלתי חוזר.

 שלישיאחריות כלפי צד - ב'פרק  .ב

בסך  מהעבודות בגבול אחריות יםהנובעעל פי דין עקב נזק או אובדן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 
 .פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על ₪ 5,000,000של 

רכוש עבור כל אחד מיחידי המבוטח. סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  כוללהפרק 
 . למעט במידה בה מבוטח במסגרת פרק א' לעיל נחשב לרכוש צד שלישי המזמין

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני ; תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי : לכסותהפרק כאמור מורחב 
 ₪ 2,000,000והחלשת משען עד לסך של , רעד הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 . למקרה ובמצטבר ₪ 500,000למקרה ובמצטבר, נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים עד לסך של 

 אחריות מעבידים - 3פרק  .ג

באתר במשך תקופת הביצוע,  נזק או אובדן הנגרמיםבגין המועסקיםבקשר עם העבודות, כלפי על פי דין חבות 
לתובע, למקרה ולתקופת  ₪ 10,000,000 -לתובעו 6,000,000של עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות או תוך כדי 
 הביטוח.

 כללי לביטוח עבודות קבלניות .ד
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אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמיןובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי  (2
 אדם שגרם לנזק בזדון.

בכל מקרהבכפוףלכך ו ,לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ןנית ואינכאמור ביטוח העבודות הקבלניות  (1
 מראש.  ום לפחותי 30שום של ררשניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדוא

 
 

 

 

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .1

 עקב מוצרהמיוצר,נזק או אובדן שייגרמובקשר עם או בגין  דיןהקבלןעל פיאחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר
ש"ח  2,000,000בסך בגבול אחריות ", המוצריםם הקבלן "או הבאים מטע על ידי הקבלןמשווק, מסופק מטופל, 

בדבר סעיף לשפות את המזמין בגין אחריותו לעבודות בכפוף לורחב למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח י
 . ו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטחעל פיאחריות צולבת, 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח  21הביטוח כולל תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 

 , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.1024וסח הפוליסה הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _______________.נ

 כללי

 הביטוחלא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל למעט ביטוח עבודות קבלניות  הביטוחים (1
 .יום מראש 30מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

לקבלת המזמיןלא תפגע בזכויות הקבלן ו/או הבאים מטעמו על מוטלות בתום לב של החובות האי קיום  (2
 . שיפוי

 .וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל בתשלום הפרמיהעל הקבלן האחריות הבלעדית לשאת (3

, ולא תהיה לנו כל טענת שיתוף לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמיןוקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  (4
 .על ידי המפורטים לעילבביטוחים הנערכים 

בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור 
 כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 

 תפקיד החותם  שם החותם  חותמת המבטח  חתימת המבטח
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 עיריית אריאל

 

 

 8/10242מכרז פומבי מס' 
 

עבור      8/2הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש   

 עיריית אריאל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/81אוקטובר 
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 תוכן העניינים לחוברת המכרז

 

 :8חוברת 

 

 מסמכי המכרז:

 ההזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז - מסמך א'

 טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות - מסמך ב'

 הנספחים למסמך ב': 

 נוסח של ערבות ההצעה :8נספח 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף :2נספח 

 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,      1:תצהיר לפי סעיף 3נספח 

 2976תשל"ו             

 אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי  :1נספח 

 תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי :0נספח 

 נוסח אישור מזמין :6פח נס

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע :7נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז:1נספח 

 חוזה בין העירייה לבין הקבלן להלן: "החוזה" ונספחיו, כמפורט בגופו -  מסמך ג'

 

 

 :2חוברת 
 

 בודות בניה לא מצורףמפרטים כלליים, תקנים וחוקים לע - מסמך ד'

 המפרט המיוחד - 1מסמך ד'

 רשימת התכניות כולל  - מסמך ה'

 כתב הכמויות  - מסמך ח' 
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 עבור עיריית אריאל  8/2הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש 

 

 ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז -מסמך א' 

 

 

, בניית קיר תמך  818ת גן ילדים במגרש " מזמינה בזאת הצעות  להקמת ובנייהעירייהעיריית אריאל  להלן: "
 ". המכרזוכן ביצוע עבודות פיתוח נלוות, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה להלן: "

 

 הוראות כלליות .1

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה    .1.1
 דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול 

 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא     .1.2
 לצורך ההכנה של הצעתו.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על    .1.3
 המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

 מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.    .1.4

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים    .1.5
במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע 

 סמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. בשאר חלקי מ

על העירייה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג   .1.6
שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור 

נמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע ש
 בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 

 נושא המכרז  .8

לרבות עבודות פיתוח 818" מעוניינת  להקים גן ילדים במגרש העירייהעיריית אריאל להלן: " .2.1
 ", העבודותותשתיות , באריאל להלן: "

 הקמת בית הספר .   .2.1.1.1

 עבודות  עפר פיתוח ותשתיות.  .2.1.1.2

 קיר תמך.הקמת  .2.1.1.3

 

לתוכניות ולמפרטים שהוכנו ע"י משרד אדריכלים    201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש   .2.2
 ,להוראות הרשויות המוסמכות, לכלל מסמכי מכרז זה לרבות המפרטים הכלולים בהם.

לרבות עבודות פיתוח ותשתיות  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש הצעת המחיר תתייחס  ל .2.3
 קיר תמך.  והקמת ובניית
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חובה להגיש הצעת מחיר לכל רכיבי ההצעה כפי שמפורטים בטופס ההצעה היינו, לכל אחת  .2.4
  הצעת מחיר חסרה, תיפסל.מהעבודות. 

התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו בכפוף לכל הנחה שנוספת  .2.5
ועבודות פיתוח ותשתיות, 201מגרש הקמת מעון יום תלת כיתתי בשתינתן על ידו לאחר זכייתו 

 בכמויות הפריטים כפי שהמצויים בכתב הכמויות המצורף 

הפרויקט יכלול את ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתו. הקבלן יהיה אחראי    .2.6
בלעדית להשגת האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות, להשגתם 

חומרים והמסמכים לרבות אישורים ורישיונות הדרושים לקבלת היתר בניה והצגתם של כל ה
ואחזקתו השוטפת מטר 1איסכורית תקנית וחדשה בגובה ולהוצאת ההיתר וכן, לגידור האתר 

במהלך כל תקופת הבניה, לתכנון העבודות וכן תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם 
וכן תשלום כל  פינוי, הריסה ומילוי הנדרשות באתר, בודות ברשויות, ככל שיהיה צורך, לביצוע ע

ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלום 
לרשויות לצורך העתקת/פינוי מערכות כגון בזק, חברת חשמל וחברת הוט, תשלום עבור הרכבת 

כל הוצאה אחרת למעט אלה שנקבע לגביהם שעון מים זמני מן העירייה ועבור צריכת המים ו
מפורשות אחרת, לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו וביצוע הפיתוח 
למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות 

החלות על הפרויקט,  העירייה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות
", היתרי מסירה ותעודות גמר באופן 5" "טופס 4", "טופס 1לרבות טיפול ואחריות לקבלת "טופס 

 "Turn key project"עד מפתח" "מושלם סופי ומלא עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת בשיטת 
ירייה, וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן לע

בהתאם לכל דרישות העירייה, כל דרישות והנחיות משרד החינוך, התרבות והספורט וכן לדרישות 
מפעל הפיס, אם וככל שמפעל הפיס יממן, באופן מלא או חלקי את בניית המבנה , כפי שיפורט 

 להלן. 

 
רשויות כן יכלול הפרויקט ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול 

שונות כגון העירייה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין לרבות חוק 
התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י כל רשות 

 מוסמכת ו/או על פי כל דין, הצבת אחראי על ביצוע שלד וטיפול מול חברת החשמל.
 

ת לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  קבלנים נוספים לביצוע מלאכות העירייה רשאי   .2.6
". העירייה תתקשר קבלנים ייחודיים" ו"עבודות ייעודיותו/או מערכות מסוימות בבניין להלן: "

ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח 
תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים. ואולם, הקבלן מתחייב קבלני ו/או לכל 

לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י 
העירייה לאתר ולמבנה לביצוע עבודות ו/או לאספקת שירותים במקביל ותוך כדי עבודתו, תוך 

 נים הייחודיים ושיתוף פעולה מלא, הכל ללא תמורה כלשהי.תיאום שלבי העבודה מול הקבל

 

 לוח זמנים למכרז ולביצוע .4

 הזמנים לעריכת המכרז: לוחלהלן  .3.1

 בלשכת מנכ"ל השתתפות   0032:בשעה  7/20/1024מועד קיום מפגש המציעים: ב  .3.1.1

 חובה.המציעים במפגש המציעים         
  //:82עד השעה  2/81.8/18., ג'יום המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות:  .3.1.2

 .//:80עד השעה  /2/81.8/2.יום ב' , המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז: .3.1.3
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 .8.2/80/.38מועד פקיעת הערבות:  .3.1.4

לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה  רשאיתהעירייה  .3.2
ועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מ

 תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, בהתאם לפרטים שמסר.

על הזוכה במכרז לבצע את העבודות ולהשלים ביצוען, ביחס לעבודה, בתוך לוח הזמנים, כדלקמן,  .3.3
 :אלא אם העירייה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב

חודשיים   6לרבות עבודות פיתוח ותשתיות  תוך    201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש   3.3.2
תקופת שש  חודשים קלנדריים מן המועד הקבוע בצו התחלת עבודה שיימסר לו; להלן: "

 "לוח זמנים". ו הביצוע" 

עיכוב בתחילת ביצוע העבודות עלול לגרום נזק בלתי הפיך לבית הספר ואכלוסו ולפתיחת שנת  .2.2
ך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי נגד העירייה בקשר לכל הלימודים במועדה וכסדרה. לפיכ

עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל  לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על 
 אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.נזקים שייגרמו לו אם ובמידה ויהיו כאלה, 

 

לעיל, איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום נזק כבד 1.1מהסיבה המנויה בסעיף  .2.1
לעירייה. משכך, מייחסות העירייה והעירייה חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות הזמנים של 

 הפרויקט, שהינם קשיחים לחלוטין. 

זכה את העירייה לפיכך, אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן ת .2.3
והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם כי סכום 
הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע 
ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן במקרה של אי עמידה בלוח 

 מנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה לעניין זה.הז

על לוח הזמנים לכלול  MSPעם חתימת חוזה מול הקבלן הקבלן יעביר למזמין לוח זמנים בתוכנת  .2.4
 פעולות לצורך ביצוע העבודה . 50לפחות 

 

 תקופת ההתקשרות .2

ד חתימת החוזה על ידי העירייה.  ההתקשרות מכוח מכרז זה הינו לפחות לתקופה של שמונה  חודשים ממוע
 מסמך ג'.

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

 כללי:
התנאים המפורטים בסעיף  כלעל  במועד הגשת ההצעהרשאים להשתתף רק מציעים העונים  במכרז .3.2

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים להלן.  4

ע חייבים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן למצי המתייחסיםתנאי סף  .3.1
 של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 .למספר גורמיםאין להגיש הצעה משותפת  .3.3

 : תנאי הסף להשתתפות במכרז, הנם, במצטבר .1

 תאגיד רשום כדין בישראל.המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ואזרח ישראל או  .4.2
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)מיליון וחמש מאות  ₪ 150,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של  .4.1

 להלן.10.3אלף שקלים חדשים(, בהתאם להוראות סעיף 

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .4.3

 200, בענף 2969-וק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהמציע הינו קבלן רשום על פי ח .4.4
, הכל בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 1–ענף ראשי בניה, קבוצת סיווג ג' 

 .2988-סיווג קבלנים רשומים, תשמ"ח

 ₪ון מילי 200יחד,עומד על סך של   1023, 1021, 1022המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  .4.5
 לפחות לא כולל מע"מ.

 מבני חינוך שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים : 5-המציע ביצע, כקבלן ראשי,לכל הפחות ב .4.6

לא כולל מע"מ, לפחות  ₪מיליון  25ההיקף הכספי המצטבר של מבני החינוך, יחד, הינו בסך .4.6.2
ל מע"מ, לא כול ₪מליון  3ובלבד שהיקפו הכספי של לפחות אחד ממבני החינוך הינו בסך  

 לפחות.

 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  2.2.1022כל מבני החינוך הושלמו בתקופה מיום  .4.6.1

 דלעיל:1.6לעניין תנאי הסף שבסעיף 
 מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם המזמין. – "קבלןראשי"

עיים לרבות מפרטי בטיחות ותקנים, שבנייתו כפופה להנחיות ומפרטים מקצו –" מבנה חינוך"
ולהקמת מבני חינוך מטעם המנהל לפיתוח מערכות חינוך  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל

 של משרד החינוך.
למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה: מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור  –"הושלמו"

ירת ערבות הבדק למזמין או מועד מתן טופס חשבון סופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מס
4 . 

הסכום כפי שאושר לתשלום לא כולל מע"מ בחשבון הסופי המאושר ללא שערוכים –" "היקף כספי
 למועד הגשת ההצעות.

 .בבניה קונבנציונלית -"ביצוע" 
 

 מסמכי המכרז .0

העירייה תמורת פרטי המכרז מצויים בחוברות המכרז להלן: "חוברת המכרז" אותן ניתן לקבל מן  .5.2
כולל מע"מ  אשר לא יוחזרו,בצ'ק או במזומן בלבד,  במשרדי העירייה ברחוב (₪ ) אלפים ₪ 1,000

ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה,  29.9.2014לשכת , באריאל אצל 5יהודה 
 במשרדי העירייה ו/או באתר עיריית אריאל.

 

ושה של העירייה, הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכ .5.1
והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לעירייה עד למועד הקבוע להגשת ההצעה בין אם יגיש את ההצעה 

 ובין אם לא יגיש;  המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

ו, מספרי הטלפון הפקסימיליה בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובת .5.3
 והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע במכרז זה. 

כן ייחשבו כחלק -כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין. כמו .5.4
" הנזכר בלתי נפרד מן המכרז ההנחיות המקצועיות אשר במפרט הכללי העדכני "הספר הכחול

 בתנאי ההסכם אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 
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 מפגש קבלנים  .6

לעיל. מקום מפגש: במשרדי העירייה, ליד לשכת   3.1.1מפגש מציעים יתקיים במועד הקבוע בסעיף  .6.2
 , אריאל.5מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 

 חובה.–השתתפות במפגש המציעים  .6.1

וכשי חוברת המכרז סיכום של מפגש המציעים. סיכום מפגש המציעים יהווה העירייה תשלח אל ר .6.3
 חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי. .6.4

 
 מסמכי המכרזמתן הבהרות ל .7

-03בפקס מס' לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למח' ההנדסה בכתב,  .7.2
 03-9062635ויוודא קבלתם בטלפון  3.1.2עד לא יאוחר מן המועד הקבוע בסעיף  9062853

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. התשובות ישלחו  .7.1
השתתפו במפגש הקבלנים. רק להבהרות  בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, אשר

שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את 
 המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 

 בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה .1

והתנאים לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים   .8.2
האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות של 
כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול 
התחייבויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים 

רישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי והד
 המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.

 
בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות   .8.1

 אמה.ו/או אי הת

  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות   .8.3
ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או 

ה משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי העיריי
 ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

 
בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים, הניתוחים הנדרשים לשם הגשת   .8.4

לוגיסטי -הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי  ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי
וך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר וכו' לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכר

המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז. המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על 
 המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.

 



85 

העירייה לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה לא תישא באחריות והמציע לא יהיה רשאי  .8.5
נגד העירייה בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות לתבוע ו/או לעלות כל טענה 

העשויות לנבוע או להיגרם בין אם על רקע חוזי, נזיקי או אחר מאימוץ, שימוש או יישום של מידע 
 שהועבר או הועמד לרשות המציע, ככל שהועבר, על ידי העירייה ו/או כל מי מטעמה.

 

 הצעת המחיר .9

אשר יוגש מלא  –מסמך ב' למסמכי המכרז  –נה  על גבי טופס הצעת המחיר הצעות המחיר תוגש   .9.2

 להלן. 12וחתום בחתימה מחייבת של המציע, כמפורט ובהתאם להוראות סעיף 

תיות  לרבות עבודות פיתוח ותש   201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש הצעת המחיר תתייחס ל   .9.1
 והיא תחול ותחייב את המציע/הזוכה לפי העניין.

 

 הצעת מחיר חסרה, תיפסל.     .9.3

המחירים שיוצעו על ידי המציע, כוללים את כל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן בהתאם     .9.4
למכרז ולחוזה וכל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, למעט מע"מ ולרבות 

מסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים,  עלות כח אדם,
רישיונות, שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות. עליות 
מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי 

א יהיה בהם כדי לשנות את המחירים.כמו כן יודגש, כי המחירים כוללים פינוי חובה אחרים, ל
פסולת שהינה תוצאה ישירה או עקיפה מהעבודות, מאתר הפרויקט לאתר מורשה לפינוי פסולת 
בכל מרחק שיידרש, לרבות התשלום הנדרש לצורך שפיכת הפסולת באתר האמור.כן כוללים 

קיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, עלויות הביסוס, המחירים כל ההוצאות הישירות והע
בניה, בנייה עפ"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות לרבות חלוקה פנימית בגימור מלא 

ומסירת המבנה לעירייה לא יהיה בהם כדי לשנות את  4עפ"י דרישות העירייה, קבלת טופס 
ימצא באתר העבודות ואשר מקורה אינה בביצוע המחירים. עבור פינוי פסולת טמונה במידה ות

העבודות ע"י הקבלן, יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למחירון, בניכוי ההנחה שהוצעה על ידו 
 בהצעתו למכרז.

 

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף. במועד התשלום יתווסף על המחירים    .9.5
 את ההנחה יש לנקוב באחוזים. מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום.

 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או    .9.6
אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של 

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

 

תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה, במידה וקיים, נקבע בחוזה ההתקשרות ובכל  .9.7
מקרה, על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או 

 שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 

שולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו בכפוף לכל הנחה שנוספת התמורה בפועל אשר ת .9.8
על ידי העירייה, ביחד עם תמורה  818שתינתן על ידו לאחר זכייתו עבור בניית גן ילדים במגרש 

מסמך ח' , בניכוי  –עבור עבודות הפיתוח, שתחושב על פי מדידה בפועל כמכפלת מחירי המחירון 
הזוכה בהצעת המחיר, בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות ההנחה שהוצעה על ידי 

 כמפורט בחוזה. -המדידות 
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 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה ./8

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

מלאים וחתומים  כל מסמכי המכרז לרבות החוזה, מפרטים, מחירון לעבודות הפיתוח ותכניות .20.2

 להלן.12לי כל דף בחתימה כמפורט בסעיף בשו

כולל סיכום/פרוטוקול מפגש מציעים, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או  מסמך0כי הבהרות .20.1
הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום בחתימה מחייבת על 

 ידי המציע 

 אית אוטונומית:ערבות בנק – 8נספח  .20.3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על שם המציע, בסכום של  .20.3.2
 )במילים: מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים(.₪ 2,500,000

 הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן: .20.3.1

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע. .11.3.2.1

 יש להגיש את מסמך הערבות המקורי.  .11.3.2.2

 .2ח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח המצורף כנספח נוס .11.3.2.3

 לעיל.3.1.4הערבות תהיה בתוקף לפחות עד למועד המצוין בסעיף  .11.3.2.4

יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים  להציג את נוסח  .20.3.3
 מיוחד על תנאי הערבות ונוסחה.הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן 

בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות, אף אם יראה למציע כקל ערך, העירייה תהא רשאית  .20.3.4
לפסול את הצעת המציע על הסף. עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי פגם או 

 חוסר כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות על הסף.

יה שימוש בזכותה להאריך את תוקף ההצעות, יידרש המציע להאריך את תוקף עשתה העירי .20.3.5
הערבות בתקופה נוספת. אי הארכת תוקף הערבות, על אף בקשת העירייה, שקולה לחזרה 

 מההצעה ותוביל לפקיעתה.

מסמך ג' "ערבות ביצוע", על פי  –הזוכה במכרז ימציא לעירייה ערבות כמפורט בחוזה  .20.3.6
 הוראות החוזה.

 תפסל על הסף ולא תידון כלל. –עה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש הצ .20.3.7

ארבע עשר ימים     24העירייה תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה, וזאת בתוך  .20.3.8
 מן המועד שבו הוכרז על הזוכה במכרז.

דת של המכרז ולעניין עבוחתום בפני עו"ד לעניין עמידתו בתנאי הסף  -תצהיר המציע  -2נספח  .20.4
 נוער והעדר הרשעות פליליות, בנוסח הנדרש המצורף.

 2976, תשל"ו ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף  – 3נספח  .20.5

 חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי  -1נספח  .20.6

ציע בפני בהתאם להנחיות המפורטות שם, חתום ע"י המתצהיר פרוט הניסיון המקצועי,  – 0נספח .20.7
 עו"ד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בנספח.

 .דוגמת נוסח אישור מזמין עבודות בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע – 6נספח  .20.8

 יודגש:
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 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את כל אלה: 1.6להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 

 יל;, כמפורט לע5נספח  –את התצהיר  .20.8.2

 יש לצרף: כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידו להוכחת העמידה בתנאי הסףלגבי  .20.8.1

או בנוסח דומה הכולל את כל  6" בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף כנספח "אישור מזמין .11.6.2.1
. האישור יוגש כשהוא מלא בכל חלקיו וחתום ע"י מזמין הפרויקט  6הפרטים שבנספח 

ם בכתב או ממנהל הפרויקט מטעם המזמין שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי, בהסכ
 ובלבד שיצוין שם המזמין ופרטיו.

 ו/או: 

מאושר לתשלום ע"י המזמין או ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין. יודגש:  חשבון סופי .11.6.2.2
 יש לצרף חשבון סופי מלא המכיל את כל פרטי העבודות . דף ריכוז איננו מספק.

רף אישור מזמין והחשבון הסופי אושר ע"י אם בחר המציע לצרף חשבון סופי ולא צי 
החוזה החתום , את  בנוסףהרי שיש לצרף  -מנהל הפרויקט ללא שמצוין בו שם המזמין

 בין המציע לבין המזמין. 

 , מלא וחתום ע"י עוה"ד של המציע. ככל שהמציע הינו תאגיד, אישור בדבר פרטי המציע – 7נספח .20.9

 ות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאוםמכרזתצהיר לעניין שמירה על הורא – 8נספח  .20.20

 בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .20.22
 . 2976 –חשבונות וכו' תשל"ו 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה . .20.21

 סה על ניכוי מס  במקור של המציע.אישור תקף של רשויות מס הכנ .20.23

 צילום מאושרר של רישיון קבלן של המציע בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז. .20.24

 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע. .20.25

 עותק מפרוטוקול/סיכום מפגש מציעים חתום על ידי המציע. .20.26

 עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .20.27

 MSP 0מנים שלדי לביצוע העבודות ע"פ הרשום בחוזה בתוכנת לוח ז 9נספח  88./8

 
 המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .88

לעיל  3.1.3ההצעות למכרז תוגשנה לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף  .22.2
ה זו. הצעות שלא תהיינה בתיבת ההצעות מכל .לא תתקבלנה הצעות לאחר שע 25:00עד השעה 

 סיבה שהיא עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע  .22.1
 ידו ולא יוחזרו לו מכל סיבה. -בלבד וישולמו על

במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע .22.3
 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. -להביא לפסילת ההצעה

ההצעה תוגש ע"י המציע בעותק מקור אחד מאוגד, הכל במעטפה סגורה וחתומה, בצירוף כל  .22.4
הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, כמפורט לעיל ולהלן. אין להוסיף ו/או לבצע בהצעה 

 וי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו.שינ



88 

יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע. על המעטפה ירשם: "מכרז מס'   .22.5
 באריאל.201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל – 25.1024

ה. אין לשלוח הצעה בתיבת ההצעות של העירייה, משרד מנכ"ל העיריי יש להפקיד את ההצעה .22.6
בדואר. העירייה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד 

 האמור והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי לבצע  .22.7
ל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. כמו בניסוחה המודפס כ

 כן, אין לפרק את חוברת המכרז.

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את  .22.8
 האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל אין להגיש הצעה המשותפת למספר גורמים .22.9
הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. המכון יהא 
רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או עירייה 

 .2968 -יירות ערך , התשכ"חמסונפת ו/או עירייה קשורה, כהגדרתם בחוק נ

גופים אשר יש להם קשר עסקי / משפטי הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד, היוצר ו/או עלול  .22.20
ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר 

 תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.

 

 יחתמו באופן הבא:מסמכי ההצעה  .82

 , כמפורט להלן:בראשי תיבותחוברת המכרז, על נספחיה, תיחתם בשולי כל עמוד  .21.2

 ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים באישור המצ"ב -אם המציע הוא תאגיד .21.2.2
 למסמכי המכרז. 7כנספח 

 ע"י המציע.  -אם המציע הוא יחיד .21.2.1

 ת חתימה, יש לחתום כמפורט להלן:בכל מקום בחוברת המכרז בו מצוין במפורש כי נדרש .21.1

חותמת וחתימה של מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים  -אם המציע הוא תאגיד .21.1.2
 למסמכי המכרז. 7כנספח באישור המצ"ב 

 חתימה של המציע. -אם המציע הוא יחיד .21.1.1

  

 
 תוקף ההצעה  .83

 במכרז.  יום מהמועד הגשת ההצעות 210כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  .23.2

לפי דרישת העירייה יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  .23.1
העירייה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות ההצעה 

 שיוארכו כאמור.

 
 בחינת ההצעות  .81
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השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי  .24.2
כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

רשאית לא להתחשב כלל עירייה ה   .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו0או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 
 או בשל חוסר כדאיות כלכלית ה או בשל חוסר התייחסותבהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאי

תחשב בבחינת ההצעות ת עירייהה  מונע הערכת ההצעה כדבעי. עירייהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה
באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של , במידה ותידרש לכך, ובבחירת ההצעה הזוכה

 -בהתקשרות עם המציע עירייה של ה שלילי חרים, בניסיון קודםהמציע, במילוי התחייבויותיו כלפי א
ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת י, ובאופן כללי, בכל קריטריון עניאם הייתה כזו

בעלת אחוז ההנחה הגבוהה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  העירייה  החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.
ידה לצורך כך, -או מי שיוסמך על העירייה,או לקבל הצעה כלשהי. עה הזוכהביותר או כל הצעה שהיא, כהצ

ו/או עם כל מציע  תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו
תקיים העירייה הגרלה פומבית  –מובהר למען הסר ספק כי במקרה של שוויון בין הצעות המציעים .אחר

 הינם זהה . בין המציעים שהצעתם

על אף האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים  .24.1
והנתונים העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע 

ביצוע עבודות קודמות, איכות להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה העירייה ביוזמתה ובכלל זה, איכות 
הצוות המקצועי, אמינות המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת 
שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של העירייה ו/או של העירייה. 

 נתן משקל מכריע.לניסיון קודם של העירייה ו/או העירייה עם המציע יי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית, לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא  .24.3
לקבל ו/או לבחור בהצעה של קבלן כלשהו, אם לעירייה היה ניסיון רע עמו בכל הקשור לעבודות 

ב השירותים, שבוצעו על ידו ובין היתר, בקשר עם כושרו של המציע, עמידתו בלוחות זמנים, בטי
ביכולתו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותו, באמינותו, במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות. 
כן תהיה העירייה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר 

ים, כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציע
קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה 

 תכסיסנית.

 

העירייה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים  .24.4
הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל העירייה שומרת לעצמה את 

שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז  הזכות, לפי
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו 
של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי סף שפורטו 

 לעיל. 

 
מן האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה  מבלי לגרוע .24.5

בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף 
מסעיפי הבקשה ונספחיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה 

 ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת 
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העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה  .24.6
ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות נושא הפרויקט, 

המקצועי המוכח, כישוריו, חברי הצוות  חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו
המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של 
הניסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. במסגרת זו תהא העירייה 

ה לצורך עניינים אלו, לזמן רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל מסמך שיתבקש על יד
אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו וכן להיעזר 
בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה 

ת מלוא שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות העירייה בהתאם לסעיף זה ולתת לה א
המידע להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת העירייה יישמרו ככל האפשר 

 בסוד.

 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לעירייה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, העירייה רשאית לזמן  .24.7
דם את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח א

וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע. העירייה תתחשב 
בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון העירייה, 

 תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז.

 

ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על  .24.8
" רשאית העירייה לנהוג באחת מן הדרכים ההסתייגויותהסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא להלן:"

 הבאות:

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .24.8.2

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .24.8.1

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .24.8.3

לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את לדרוש מהמציע  .24.8.4
 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.                  
 

לעירייה שמורה הזכות להעניק משקל שונה לכל אחד מרכיבי הבחינה ובכלל זה, גם לרכיבים ו/או  .24.9
למבנים השונים שבהצעת המחיר. כמו כן, שמורה לעירייה הזכות שלא להעניק משקל כלשהו 

 לרכיבים ו/או מבנים מסוימים בהצעה לרבות בהצעת המחיר. 

 
 העירייה אינה חייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. .24.20

 

לבעל ההצעה הכשרה  במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תודיע העירייה .24.22
" על זכייתו במכרז וההוראות החלות על הזוכה ההצעה המדורגת שנייההמדורגת אחריו להלן: "

יחולו עליו. העירייה תהיה רשאית אך לא חייבת להתקשר עם בעל ההצעה המדורגת שניה כאמור, 
וכה יהיה גם בנסיבות שבהן ההתקשרות עם הזוכה תסתיים מכל סיבה שהיא או בנסיבות שבהן הז

 מנוע במקרה ספציפי מלבצע את העבודות. 

 

 

 ביטול הפרויקט ושינויים בפרויקט .80
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העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז כולו או חלקו ביחס  לבניית גן  .25.2
באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות למסגרת האומדן המוקדם שלה ו/או  818ילדים במגרש 

ר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול לא תוגשנה יות
העירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל  -דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל 

המציעים ו/או חלקם וגם/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים 
 עתה הבלעדי.האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול ד

 

מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, העירייה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את  .25.1
הפרויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל ולמציע/לזוכה, לפי 

תה הבלעדי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. העירייה רשאית, לשיקול דע
 מסמך ג'. –והמוחלט לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו במהלך ביצועו, זאת על פי תנאי ההסכם 

 

העירייה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת  .25.3
-הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי

 קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא המכרז ו/או ביטול המכרז.

כל היטלים ממשלתיים, מסים לרבות מסים עקיפים כדוגמת מכס, בלו, מס קניה יכללו במחיר  .25.4
 ההצעה.

 

 

 הודעה בדבר תוצאות המכרז .86

 ".ת הזכייההודעהעירייה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו להלן: " .26.2

 העירייה תשלח לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף ערבות ההצעה. .26.1

 

 התחייבויות והצהרותיו של הזוכה .87

ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם העירייה על  7הזוכה מתחייב כי תוך  .27.2
דרשים על פי ההסכם בהתאם ההסכם בנוסח המצ"ב במסמך ג' וימציא לה את כל האישורים הנ

להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן 
בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן 

 ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

 

נע מלחתום על ההסכם עם העירייה עד המועד האמור לעיל ו/או מלהמציא איזה באם הזוכה ימ .27.1
מהמסמכים דלעיל, תהא העירייה רשאית לבטל זכייתו וגם/או לחלט את הערבות, זאת ומבלי 
לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין. כן תהא העירייה 

מגיש ההצעה המדורגת שנייה או עם כל מציע אחר, או לבטל את  רשאית לחתום על ההסכם עם
 המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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כאמור, על המציע לסיים את ביצוען של העבודות בתוך לוח הזמנים . מודגש כי עיכובים במתן  .27.3
 היתר הבניה אשר ייגרמו מנסיבות שאין לזוכה שליטה עליהן ו/או שאינן נובעות ממעשה ו/או

מחדל של הזוכה, יזכו אותו בארכה זהה לתקופת העיכוב בלבד. הזוכה מוותר מראש על כל טענה 
ו/או תביעה לעניין לוחות הזמנים לרבות העיכוב, כאמור וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום 
ו/או פיצוי בגין העיכוב האמור לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת ציוד, תקורות וכיוצ"ב 

 ומים המפורטים ב"ספר הכחול".תשל

    

 

 

 אליהו שבירו    

 ראש העיר                                                         
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 ה  ס  כ  ם     -מסמך ב'    
 

 2014לחודש______ שנת  ביום ______ _____ב שנערך ונחתם 
 

 
 ב  י  ן

 
 עיריית אריאל  

 אריאל  5רחוב יהודה 
     "המזמין"להלן: 

 -מצד אחד-
 
 
 

 ל ב י ן
                         ______________________________________________________ 

 
 -מצד שני-      "הקבלןלהלן: "

 
 

לרבות עבודות פיתוח ותשתיות נלוות , הכל    818והמזמין מבקש להקים גן ילדים במגרש  הואיל
"האתר"; להלן:  : להלןויות ובמפרטים המצורפים להסכם זה כמפורט בתוכניות, בכתב הכמ

 "הפרויקט";
 

והקבלן  ,מעונין למסור לקבלן את ביצוע העבודה כהגדרתה להלן, כולה או חלקה והמזמין והואיל:
 מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה;

 
ר ומצבו, דרישות המזמין, התמורה אותה מוכן והקבלן, לאחר שבדק ולמד היטב את האת והואיל:

והמפרטים, מעוניין לבצע את העבודה, על פי תנאי  , כתב הכמויותהמזמין לשלם, התוכניות
בכלל,  –הסכם זה להלן, והוא מודע היטב לדרישות המזמין בדבר טיב העבודה ואופני ביצועה 

 בפרט; ,ובדבר לוח הזמנים הדרוש לביצועה
 

 וצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם, ה
 

 כללי

, לרבות כל המסמכים אשר צורפו להזמנה המבוא להסכם זה והנספחים לו 2.2
 .מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה להציע הצעות,

 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו. 2.1

הסכמת שני אם נעש ב אלאכל שינוי של האמור בהסכם זה לא יהא תקף  2.3
  הצדדים להסכם בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות ההסכם במקרה מסויים,  2.4
 לא תהווה תקדים ולא תילמד ממנו גזירה שווה למקרה אחר.

ו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה א השתמשל 2.5
 מקרה אחראין בכך להראות על ויתור על אותן הזכויות, ב ,במקרה מסויים

 .ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה

 רשימת המסמכים המצ"ב כנספחים להסכם זה:  2.6

 נוסח ערבות בנקאית. –נספח א'  2.6.2

 אישור קיום ביטוח.  -נספח ב'  2.6.1
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 אישור קיום ביטוח חבות מוצר.   -נספח ג'  2.6.3

 כתב ויתור.  -נספח ד'  2.6.4

 מפרטים. –נספח ה'  2.6.5

 כתב כמויות.  -ו' נספח  2.6.6

 תוכניות. –נספח ז'  2.6.7

 תהגדרו

הנדרשות להשלמה המוחלטת של  –ן וסוג שהוא יכל העבודות מכל מ ":העבודהאו " העבודות"" 1.2
לרבות עבודות פיתוח וגינון סביב המגרשים,  201הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ביצוע עבודות 

כתב הכמויות, הוראות ההסכם, הדין והכל  הכל באופן התואם לחלוטין את המפרטים, התוכניות,
לשביעות רצונו המלאה של המזמין. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, ביצוע העבודות יכלול גם מתן 

- 4סיוע למזמין ולקבלן הביצוע הראשי שנבחר להקמת מבני הפרויקט בקבלת אישור אכלוס טופס 
 . באופן מושלם סופי ומלא -אם יידרש

 

/או מי שיתמנה על ידי המזמין, מפעם לפעם, לבצע עבודות פרוייקט 0מפקח "המנהל":  מנהל ה 1.1
 ניהול ופיקוח על הפרויקט.

 
מי שהתמנה על ידי המזמין ו/או המנהל לפקח, לנהל ולתאם את ביצוע העבודות "מנהל הפרויקט":   1.3

 על כל שלביהן. 

 
 מי שהתמנה עלידי המנהל לפקח באתר על ביצוע העבודות."המפקח":  1.4

 
הזמנה משרדי "הספר הכחול", המפרט המיוחד אשר צורף למסמכי ה-: המפרט הבין"מפרטים"ה 1.5

וכן מפרטים שיוסכמו בין הצדדים יחייבו את הצדדים כחלק בלתי נפרד להציע הצעת מחיר 
 מההסכם וזאת על אף שלא צורפו פיזית להסכם.

 
 ו/או ישונה בעתיד.": כתב הכמויות המצורף להסכם ו/או אשר יצורף להסכם "כתב כמויות 1.6

 
 .": תוכניות לביצוע העבודה המצורפות להסכם ו/או תצורפנה ו/או תשונינה בעתידתוכניות" 1.7

 
 ת הצהרות והסכמות מוקדמו

 

, כח יש לו הידע, הנסיון, הכישורים, היכולת, המומחיות, הציוד כי הקבלן מצהיר 2.7
ביצוע העבודה נשוא שים לוהמיומנות הנדר הטכניים, האמצעים הכספיים, האירגוניים האדם,

על  ובהתאם לתנאי ההסכם זה במלואה, במועדה, ברמה ובטיב מעולים והשלמתה הסכם זה
, כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים נספחיו, התוכניות והמפרטים הכלולים בו

ל פי הסכם על פי דין לשם ביצוע העבודות וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו ע
 זה.  

 

קבלן כדין כינו עצמאי, אין בינו לבין המזמין יחסי עובד מעביד, הוא רשום הקבלן מצהיר כי ה 2.8
, מנהל ספרי בענף ובסיווג המתאים ברשם הקבלנים לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם זה

שר חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפ
אחוז כניכוי מס במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל  –לנכות מכל תשלום המגיע לו 
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אישור כאמור עם חתימת הסכם זה. כל תשלום שישולם לקבלן לפי הסכם זה יבוצע בצירוף 
 מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.

 

קח והוא מתחייב להישמע הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודתו תהיה כפופה לפיקוח ולהנחיות המפ 1.8
להוראותיו. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליף את חברת הניהול ו/או המפקח, כראות עיניו, 
והקבלן יהיה כפוף להוראות ולהנחיות חברת הניהול ו/או המפקח החדש/ים  שימונה/ימונו, מבלי 

, כי  ידוע לו שאין לראות שתהיינה לו כל טענה ו/או דרישה בגין השינוי האמור. עוד מצהיר הקבלן
בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או לחברת הניהול אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את 
ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין 

 למילוי הוראות הסכם זה. 

 
טיב את האתר וסביבתו,  –חתימת הסכם זה טרם  –באופן יסודי ובפירוט הקבלן מצהיר כי בדק  2.9

זמינות התשתיות הנדרשות לביצוע העבודה, כמותיהם וטיבם של , אתרהקרקע, דרכי הגישה ל
דרישות המזמין, התמורה אותה מוכן המזמין לשלם, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, 

כן, השיג את כל ם וידועים לו והמפרטים וכי אלה נהירי, כתב הכמויות והתוכניות, לוח הזמנים
על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כל  אתהוא מוותר בזהמידע העשוי להשפיע על הצעתו ו

 אלה ובגין אי התאמה מכל סוג ומין.

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות שצורפו למסמכי ההצעה אינם            

מר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להקטין או להגדיל את היקף סופיים והמזמין שו
העבודה, כל זאת אף לאחר חתימת הסכם זה, ועל כן, התמורה אשר תשולם לו תשולם לפי 
הכמויות שבוצעו בפועל כפי שתיקבענה על ידי המפקח על סמך חישובי כמויות אשר יוגשו על ידי 

עשנה בשטח, הכל לפי החלטת המפקח. הקבלן מסכים בזאת, כי  הקבלן ו/או על סמך מדידות שתי
החלטת המזמין לבצע שינויי היקף העבודות כאמור, לא תהווה עילה לתביעה מטעמו מכל מין וסוג 
שהוא, לרבות תביעה ו/או דרישה לקבלת תוספת כספית, מעבר לתמורה המוסכמת, הנקובה בסעיף 

כי לא תוכר כל תביעה מצידו לשינוי מחירי היחידות שננקבו על להלן, וכי ידוע לו ומוסכם עליו  22.2
ידו בכתב הכמויות, וזאת אף אם כמות היחידות באותם סעיפים בכתב הכמויות תגדל או תקטן או 

 שהמזמין יורה על ביטול ביצוען, בחלקן או במלואן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  
 

ומבלי לגרוע  –מסגרת אחריותו לביצוע העבודות על פי הסכם זה כי בבזאת, קבלן מצהיר בזה ה 2.20

 -בקשר עם העבודות– הוא יהא אחראי לכל נזק שיגרם –מכל מחויבות שלו על פי הסכם זה 
ו/או למי מן המנויים  לרבות בגין כל דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שתופנה למזמין ,למזמין

 .עם העבודותבסעיף זה לעיל בקשר 

 

הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש  ,אתרללן מצהיר בזה כי כניסתו הקב 2.22
כבון, והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או י, לרבות זכות עבאתרו/או במשתמע, זכות כלשהי 

 .באתראחרת כל זכות זכות 

 

או חלקן, לכל אדם המזמין יהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כולן  2.21
רשאי להסב את ביצוע העבודה, כולה לא יהא הקבלן או גוף משפטי ללא צורך בהסכמת הקבלן. 

או למשכן או למסור או להעביר להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, או  ואאו מקצתה, 
הסכמה אלא על פי , לפי הסכם זה, כולן או מקצתן ו/או התחייבויותיו זכויותיולשעבד לאחר את 

. נתן המזמין את הסכמתו, אין ההסכמה האמורה פוטרת מפורשת מראש ובכתב מאת המזמין
את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 
 הביצוע העבוד

וכתב מפרטים , התוכניותלרבות הת הסכם זה ונספחיו, את העבודה בהתאם להוראומתחייב לבצע הקבלן 
המפקח ו/או המזמין. כל הוראות שיינתנו לו מפעם לפעם ע"י , ובהתאם להמצורפים אליוהכמויות 
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תימסר  ,בפרויקט ו/או היועצים השוניםהוראה ו/או הנחיה שעל הקבלן לקבל מאדריכל הפרויקט 
 לקבלן באמצעות המפקח בלבד. 

 
  ככל שהן נוגעות לעבודה   ,ת העבודה בהתאם לקביעות ודרישות התקן הישראליקבלן יבצע אה

 ,   באופן ספציפי בתכניותולמאוזכר ולחומרים במידה שקיים לגביהם תו תקן והכל בכפוף לנדרש 
  התקן ביחס לחומרים  תקן מסויים יקבע אינם מצייניםאלו , וכשובכתב הכמויות במפרטים

 משרדית הספר הכחול. ת הועדה הביןולמלאכות בהתאם להוראו
 

 וקיימות העבודה. היה, טרם תחילת קבלן יבדוק את התכניות והמפרטים המתייחסים לעבודהה
 במקרה של אי התאמה במידותו/או לדין או  סתירות בין התכניות למפרטים ו/או לתאורי העבודה

פנה הקבלן י במהלך ביצוען,  או במקרה שיתגלו סתירות או אי בהירות לגבי אופן ביצוע העבודות
בכתב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש 
שיש לנהוג לפיו. הוראות מנהל הפרויקט תחייבנה את הקבלן ללא ערעור. עד לקבלת הוראות מנהל 

כב הקבלן את המשך ביצוע העבודות הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצוע העבודה בגינה פנה אליו. לא עי
כנדרש, יבצע הקבלן את כל העבודות שתידרשנה על ידי מנהל הפרויקט, לשם התאמת העבודה 

 להוראות מנהל הפרויקט האמורות, וזאת מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין כך.
 

שנסללו ו/או פותחו ו/או נבנו המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות על תיקון ו/או על הריסת החלקים 
ו/או שופצו ועל בנייתם מחדש בהתאם להוראות ההסכם, מקום בו הקבלן השתמש בחומרים שאינם 
תואמים את האמור במפרטים ו/או שאינם עומדים בדרישות התקן ו/או הדין, וכן במצב בו העבודה 

להוראות הסכם. המזמין בוצעה שלא בהתאם לתוכניות ו/או למפרטים ו/או לכתב הכמויות ו/או 
להלן,  24יהיה זכאי לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן ו/או מהבטוחה המצויה בידו כנקוב בסעיף 

את כל ההוצאות שנגרמו בגין האמור. לחילופין, המזמין יהיא רשאי לקבוע לפי הערכתו את ההפרש 
ולנכות הפרש זה מן  בערך העבודה ו/או החומרים הנחוצים להשלמת העבודה, –שמעבר למוסכם  –

 הסכומים המגיעים לקבלן.
 

ספקה ה –כלליות האמור מאך בלא לפגוע  –ביצוע העבודה ייעשה כולו על חשבון הקבלן בלבד, לרבות 
מתקנים, האיבזרים וכל הדרוש לביצוע העבודות הציוד, ה, כל החומרים, הכליםה באתר של עמדוה

עובדים, לקבלני המשנה, עלות עריכת ביטוח להמשנה, עלות  , קבלניעובדים", הציודלהלן: "
 בדיקות ע"י מכון מוסמךביצוע  עלותהביטוח הנדרש על פי הסכם זה כמפורט בנספח ב' המצ"ב, 

להלן וכיוצ"ב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לשמירת   4.9כמפורט בסעיף 
חלה על הקבלן והוא לא יהיה רשאי  שלמות ותקינות הציוד, לביטוחו ולתשלום המיסוי בגינו,

 להוציא את הציוד או חלקו מהאתר ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב. 
 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר, לרבות אריזה, העמסה, הובלה, 
וחסנו שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם. החומרים יאפריקה, אחסנה וכיוצ"ב, באופן 

 בצורה אשר תימנע הפרעה או מטרד מכל סוג שהוא. 
 

אצל ספקים ו/או יצרנים  הדרושים לביצוע העבודותהקבלן מתחייב להזמין את האביזרים והפריטים 
ת לאחר שהתקבל לגביהם אישור מעבדה  במקרים בהם נדרש ולאחר שקיבל מראש א מורשים,

ישת המפקח ו/או המזמין, יציג הקבלן לאישורם לפי דרלהזמנות אלה.  ו/או המפקח אשור המזמין
דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמינם או ייחל בייצורם. למזמין שמורה הזכות לפנות 

על מנת שיוכלו לבחור  פני הזמנת שינויים ו/או עבודות נוספות,ליצרנים ללספקים ו/או ישירות 
י המזמין ישירות "פרשי המחיר ישולם עהתשלום עבור ה. פריטים באיכות שונה מהמובטח במפרט

  לספק או ליצרן האמור.
 

הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לעבודות, כפי שיתבקש על ידי המזמין, מייד עם 
קבלת הדרישה, ביעילות ובאיכות הגבוהה ביותר ובאופן אשר לא יעכב את ביצוע שאר העבודות 

קט למזמין ובלבד שלא יסבור כי המבוקש עלול לגרום לנזק ו/או את מועד מסירת הפרוי
קונסטרוקטיבי או אחר או לחריגות בניה. היה והקבלן יסבור כאמור, הקבלן יודיע על כך למפקח 
מייד עם קבלת דרישת המזמין לביצוע השינוי  ו/או התיקון ו/או התוספת וימתין להוראות 

כרעת. האחריות בגין ביצוע השינוי ו/או התיקון המפקח. החלטת המפקח בעניין תהיה סופית ומ
ו/או התוספת תחול באופן בלעדי ומוחלט על הקבלן. ערכו של השינוי ו/או התיקון ו/או התוספת 

 להלן.  22.3שבוצע בהתאם לאמור בסעיף זה ייקבע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
 

קות באתר על ידי מעבדה תקינה מוסמכת לסייע ,ככל שיידרש, על ידי המפקח בביצוע בדיקבלן מתחייב ה
.  הקבלן ימציא למזמין הסכם "המעבדה"ומאושרת אשר זהותה תיקבע על ידי המזמין להלן: 

חתום מול מעבדה מאושרת כל תוצאות הבדיקות יועברו במקביל אל מפקח הפרוייקט מטעם 
יותו של הקבלן לטיב כדי לגרוע מאחרהמזמין ,אין בעובדה שזהות המעבדה תיקבע על ידי המזמין 

וצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות . ההחומרים והעבודות
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הסכם, הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות ה האספקה;
בגין בדיקות שהקבלן הזמין בגין בדיקות חוזרות ככל שתידרשנה;הוצאות  וצאותלרבות ה

הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת ה ותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב;למטר
  בדיקות מכל סוג שהוא.

 
ולרשום בהם מדי יום ביומו כל דבר הקשור או בשלושה עותקים יומני עבודה באתר מתחייב לנהל הקבלן  

יעביר לידי הקבלן  מפקח.ל דבר שיידרש לרושמו ע"י הכסכם והכרוך בביצוע העבודות על פי תנאי ה
למזמין ויעביר  ם על ידומיהמפקח בתום כל שבוע את העתקי היומן כפי שניהל עד לאותו מועד חתו

מפקח יהיה רשאי לרשום ביומן העבודה את קבלת דרישת המזמין לכך. הם מיד עם יומניהעתק מה
למטרות הסכם זה  העבודות וכל רישום כזה יראוהוההערותיו, הוראותיו, החלטותיו בקשר עם 

מפקח יחתום על העתקי היומנים שיועברו לידיו, בצירוף הערותיו, ה כאילו נמסר לקבלן בכתב.
, בכפוף והעתקי יומן לאחר חתימתם כאמור יחייבו את המזמין והקבלן בכל הנוגע להסכם זה

ח כי הערות שהקבלן רשם ביומן ללא שהמפקלהסתייגויות המפקח אשר נרשמו ביומן. מודגש, 
אישרם בכתב ו/או הערות שיש ברישומם דרישה לתשלום ו/או למתן אורכה בלוח זמנים לא יחייבו 

לכל חשבון שיגיש לתשלום כל  לגרוע מחובת הקבלן לצרףאין בעצם רישום היומן כדי את המזמין. 
מסמך שיידרש על ידי המזמין ו/או המפקח. מוסכם בין הצדדים, כי היה והקבלן יסבור שהוראה 

מהיקפו,  3%-הוראות מצטברות של המפקח, בכתב או בעל פה, ייקרו את מחיר החוזה ביותר מ או
לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא לאחר קבלת אישור לכך בכתב מהמזמין. יומני העבודה ייחשבו 

 כרכוש שני הצדדים. 
 

בדקו באם יבוצע ניתן יהיה ל , אשר לאביצוע כל חלק עבודהעם השלמת מתחייב להודיע למפקח הקבלן 
, בטרם ימשיך בביצוע העבודה והוא הדין בכל חלק לבודקומפקח ולאפשר ל, שלב נוסף של עבודה

מן העבודות העתיד להיות מכוסה. כל חלק כזה לא יכוסה בטרם הודיע הקבלן למפקח על השלמתו 
 14יקה כל יצכוונתו לבצע להודיע למפקח על עוד מתחייב הקבלן, . ואיפשר למפקח את בדיקתו

 .בפועל לפני ביצוע פעולת היציקהלפחות שעות 
 

 עודפיאת  -ע"פ הצורך ו/או ע"פ דרישת המפקח במהלך ביצוע העבודה יסלק הקבלן מזמן לזמן    
ד עם גמר העבודה ינקה ילאתר פסולת מורשה. מיויעבירם החומרים והאשפה שימצאו באתר             

החומרים , את כל מתקני העזר לביצוע העבודהנו מאתר ויסלק מההקבלן על חשבונו את 
 כשהוא נקי. המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר 

 
הקבלן יספק על חשבונו, שילוט, אמצעי שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר כנדרש על פי כל דין, 

" והוראות המפקח הרשותהלן:"נוהג, הוראה מחייבת של הרשות בשטחה מתבצע הפרויקט ל
והמזמין. האחריות על תחזוק השלט ויציבתו תחול על הקבלן. הקבלן יוסיף ויספק, על חשבונו, 

 מבני משרדים עבורו ועבור המפקח, במקרה שיידרש.   
 

וצאות . הוחשמל לאתר לצורך ביצוע העבודה , תקשורתקבלן מתחייב לעשות כל הדרוש לחיבור מיםה
מקרים ב על הקבלן. במלואם יחולו םהתשלומים בגין צריכתו והמים התקשורת ,חיבור החשמל

אפשרות לבצע חיבור לאתר, מתחייב הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לאתר באופן בהם אין 
גירת מים מצעי אחר לאעצמאי, ועל חשבונו, על ידי גנרטור לאספקת חשמל, ועל ידי מיכליות או א

תבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט אספקת המים והחשמל  באתר.
עד לסיומו המוחלט בהתאם לקביעת המפקח. מיד עם סיום ביצוע העבודות, הקבלן יהיה האחראי 
הבלעדי לפירוק וסילוק כל המערכות שהותקנו באתר לצורך אספקת המים, התקשרות והחשמל 

 באתר. 

 
שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום. כל עותק  -פקח באמצעות המ –המזמין יספק לקבלן 

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למנהל את כל  –נוסף שיהיה דרוש לקבלן 
התוכניות שברשותו. לקבלן לא תהיה כל זכות קניינית, לרבות זכות של קניין רוחני, ו/או זכות 

 יוצרים בתוכניות.
 

לספקים ו/או לקבלנים אחרים, לרבות הקבלן הראשי באתר  -ככל שיידרש על ידי המפקח  –ע הקבלן יסיי
שיועסקו על ידי המזמין באתר. לא תשולם לקבלן כל תמורה כספית נוספת בגין האמור בסעיף זה  –

 להלן.   22.2מעבר לנקוב בסעיף 
 

 סיום העבודה והשלמתה

השינויים ו/או התוספות ו/או הבדיקות הנדרשות לרבות  –ושלמו כל העבודות נשוא הסכם זה ה 5.2
ו/או התיקונים, ובכלל זה תיקון כל נזק שנגרם כתוצאה מן העבודות, ואשר הקבלן אחראי לתקנן 

ולמפקח בהודעה שבכתב. המפקח יבדוק את העבודות תוך  יודיע על כך הקבלן למזמין -על חשבונו 
העבודות נשוא הסכם זה טרם הושלמו ו/או  הקבלן. מצא המפקח כית יום מיום מסירת הודע 24
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, יערוך המפקח רשימת תיקונים והשלמות שעל הקבלן לבצעה לפי לוח ןו/או לשנות ןכי יש לתקנ
המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי וללא עוררין לגבי גמר ביצוע זמנים שיקבע על ידי המפקח. 

אם  –ובטרם מסירתן לידי המזמין  עם השלמת ביצוע העבודות -העבודות. הקבלן ימציא למפקח 
כשהוא  4דו"ח פיקוח בהתאם לנדרש לצורך קבלת תעודת גמר ואישור אכלוס טופס  -יידרש 

 מתאים לתוכניות ולהיתרים וללא חריגות כלשהן. 

 

אישור בדבר גמר ביצוע העבודה יינתן לקבלן על ידי המפקח רק לאחר שהקבלן ישלים את ביצוע  5.1
לעיל לשביעות רצונם  5.2שלמות ו/או השינויים הנדרשים כמפורט בסעיף ו/או ההתיקונים כל ה

, הוראות אחזקה ותפעול, AS-MADEתוכניות המלאה של המזמין והמפקח, ימסור לידי המזמין 
, תעודות אחריות של היצרן/הספק למתקנים ואביזרים השונים שהותקנו, תעודת אחריות לבדק
או כל מסמך אחר אשר יידרש  -במידה ויידרש להמציא  – הרשותטעם מ 4אישור אכלוס טופס 

להמציא לצורך קבלת אישור אכלוס, כאמור. האחריות הבלעדית לביצוע כל הדרוש לשם קבלת 
המסמכים האמורים מהרשויות הרלבנטיות חלה על הקבלן. המועד בו תיחתם על ידי המפקח 

 תעודת הגמר תיחשב למועד גמר ביצוע העבודות.

  

כדי לגרוע מאחריות  –שתועבר לקבלן על ידי המפקח  –צהר כי אין ברשימת תיקונים מוסכם ומו 5.3
הקבלן לביצוע כל העבודות על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין. עבודה שלא בוצעה ו/או 
בוצעה באופן לקוי יהיה הקבלן חייב לבצעה בשנית, להשלימה ו/או לתקנה וזאת אף אם אותה 

 קנה, הושמטו מרשימת התיקונים וההשלמות. עבודה ו/או החובה לת

 
בהתאם להנחיותיו ובתוך  –ו/או תוקנו מפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו ה 5.4

יהיה זכאי לעכב מהיתרה שתגיע לקבלן באותה לעיל, והמזמין  5.2כאמור בסעיף  –המועד שקבע 
יעת המפקח, אך לא יעכב כאמור עת את הסכום הכפול מערך התיקונים שעל הקבלן לבצע לפי קב

 יקבע המזמין. אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום ש

 
, יהיה המזמין זכאי לרבות בתקופת הבדק כמפורט להלן הקבלן את התיקונים במועדלא ביצע  5.5

מיד עם דרישה ראשונה  לבצעם על חשבון הקבלן, ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין
בנוסף לכל  –הוצאות תקורה של המזמין. לחלופין, המזמין יהיה רשאי  21%המזמין בצירוף  של

להלן, ולחלט  24לממש את הבטוחה המצויה בידיו, כמפורט בסעיף  –סעד המגיע לו על פי כל דין 
 .הוצאות תקורה 21%מסכום הבטוחה את ההוצאות שנגרמו לו בצירוף 

 
של הליך מסירה מסודר  יקיים הקבלן ,יצוע העבודהקבלת אישור המפקח בדבר גמר בעם  5.6

. הליך המסירה יתבצע בנוכחות נציג הקבלן, המפקח, המזמין באחריותו ועל חשבונוהפרויקט, 
בין היתר, חתימת המזמין על פרוטוקול שימצה ויגלם את כל והרשות אם יידרש והוא יכלול, 

כל של הקבלן על  רור שיכלול גם ויתור, כתב קבלה ושחפרויקט ולמסירתוטענותיו ביחס למצב ה
מעט הכלול עבודות ומסירתן, לטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר עם מצב ה

  בפרוטוקול האמור.

 

בטרם השלמת חלקים של העבודות עוד  -במקרה שיידרש על ידי המזמין –הקבלן ימסור למזמין  5.7
תחולנה במקרה  ביצוע העבודות ומסירתן,הוראות ההסכם המתייחסות להשלמת . העבודותכל 
 .בשינויים המחוייבים, על חלקי העבודות הנמסריםזה, 

 
 עבודה והחומריםיב האחריות לט
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לא אם חודשים מיום קבלת תעודת גמר לעבודה א 14הקבלן יהא אחראי לטיב העבודה ולחומרים במשך 
חריות ארוכה יותר   בהוראות כן, צוין אחרת במפרט הטכני או נקבעה לגבי עבודה זו תקופת א

 ".תקופת הבדקיותר להלן: "בלפי התקופה הארוכה הדין, והכל 
 

קוי, קלקול או פגם אשר יתגלה בעבודה יהבדק, על הקבלן לתקן כל לביצוע הפרויקט ובתקופת בתקופת 
 . לשביעות רצון המזמיןעל כך ו ודעת המזמיןמייד עם קבלת ה על חשבונו

 

לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו פעם נוספת ביצוע עבודות הבדק 
למרות התקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה  ,בעבודות

 . ותו קלקולאאת אותה מגרעת או  -על חשבונו  -יהיה על הקבלן לתקן שנית 
 

לעשותן  –אך לא חייב  –, יהיה המזמין רשאי 6יף ליו לבצע לפי סעלא ביצע הקבלן איזה מהפעולות שע
וציא בביצוע הפעולות יקבלן אחר על חשבון הקבלן. כל ההוצאות שהמזמין באמצעות בעצמו או 

כאמור או ערכם של פעולות שלא בוצעו, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח, ישולמו על ידי הקבלן 
לעיל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  5.5למנגנון שנקבע בסעיף או בהתאם  למזמין מיד לפי דרישתו

 של המזמין. 
 

נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין או של כל  ,עקב ביצוע עבודות הבדקבו בכל מקרה 
צד שלישי אחר, יהיה על הקבלן לתקן כל הנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו, ולפצות את 

 .מי מהםעל כל נזק שנגרם ל שלישי אחר או כל צד המזמין
 

 הלוח זמנים לביצוע העבודדרכי ביצוע ו

, וישלים את שלושה ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לקבלן 3-לא יאוחר מהקבלן יחל את העבודה 
 ."המועד המוסכם"שש חודשים ממועד זה להלן:  6מותה תוך העבודה בשל

 ם שלדי לשלבי הביצוע ע"פ תנאי החוזה הקבלן יעביר עם הגשת המכרז לוח זמני
 

הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך פרק הזמן שיורה המפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע והשיטות 
אשר לפיהם בכוונתו לבצע את העבודה ולוח הזמנים המוצע על ידו לביצוע העבודה לשם השלמתה 

באבני הדרך כפי שפורטו במסמכי במועד המוסכם. בהכנת הצעתו ללוח הזמנים יתחשב הקבלן 
ההסכם, אם פורטו. לוח הזמנים כפי שיאושר על ידי המפקח יצורף כנספח להסכם זה ויהווה חלק 

. לא המציא הקבלן לוח זמנים במועד שקבע המפקח, ייקבע "לוח הזמנים"בלתי נפרד ממנו להלן: 
 לוח זמנים על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן.

 
פקח, לפי דרישת המפקח, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הקבלן ימציא למ

הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעתו להשתמש בהם. המצאת 
המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם ובין שלא, אינה פוטרת את 

 טלת עליו.  הקבלן מאחריות כלשהי המו
 

עדכון כל  המוסכם.  באופן רצוף ובקצב הדרוש להשלמתה במועדבצע את העבודה הקבלן מתחייב ל
שיבוצע בלוח הזמנים, בין אם על ידי הקבלן באישור המפקח ובין אם על ידי המפקח, לא יהווה 

ות הנובעים שינוי בתכנון ו/או תוספת לתוכניעילה לשינוי במועד המוסכם. חרף האמור, מוסכם כי 
קבע , וזאת כפי שיבלוח הזמנים - בהתאמה –מדרישות המזמין ו/או המפקח, יגרור גם שינוי 

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים ו/או . קביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית. המפקח
 בעידכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן. 

 
המוסכם, וכי אי עמידה של הקבלן ו חספטמברת השלמת ביצוע העבודות במועד ל ההקבלן מצהיר כי ידוע

בלוח הזמנים ואי סיום העבודה במועד המוסכם, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל הכרוך 
 והמשתמע מכך. 

 

פיצוי למזמין , ישלם הקבלן המוסכםאם יפגר הקבלן בסיום העבודה  וישלים העבודה לאחר המועד 
המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לחלט ו/או לנכות  בגין כל יום של איחור. ₪ 1,000בסך של  מוסכם

ו/או לעכב כל סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה שיהא עליו לשלם לקבלן ו/או לגבותו על דרך של 
פיצוי מוסכם זה הינו בנוסף להלן. מובהר, כי   24מימוש הבטוחה שהופקדה בידיו כמפורט בסעיף 

  סעד אחר העומד למזמין בגין האיחור האמור בין מכח הסכם זה ובין מכח כל דין.לכל 
 

של הקבלן עמידה המזמין יהיה זכאי לשיפוי ו/או לפיצוי מן הקבלן, בגין נזקים שיגרמו לו, כתוצאה מאי 
זאת וגין האיחור האמור של הקבלן, כלפי צדדים שלישים בלרבות חיוב המזמין  ,בלוח הזמנים

הסכם זה, ומכל סעד אחר לו זכאי המזמין על פי הסכם לעיל ולהלן בגרוע בסעדים האמורים מבלי ל
 זה ולפי כל דין.
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הקבלן מתחייב כי היה והמפקח ו/או המזמין יורו לו בכתב, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי 

עים הדרושים, שנקבע תחילה, הוא יפעל בהתאם לדרישות וההוראות בעניין וינקוט בכל האמצ
בכפוף לכל דין. הקבלן ידאג להשיג בעצמו ועל חשבונו את כל ההיתרים הדרושים מטעם הרשויות 
הרלבנטיות לביצוע העבודה בהתאם לדרישות וההוראות האמורות, לרבות היתרים לעבודה בשעות 

דה וכי הלילה. מוסכם, כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תמורה ו/או פיצוי בגין החשת זמן העבו
האפשרות כי יהא עליו להחיש קצב העבודה נלקחה על ידו בחשבון בקביעת סכום התמורה החוזית. 

שאי המזמין, וזאת היה והמזמין ו/או המפקח יסברו כי הקבלן לא נקט בכל האמצעים שנדרש, ר
ל העבודות, כולן או מקצתן, ע ימים מראש,  לבצע 7ודעה בכתב על כוונתו לעשות כן לאחר מתן ה

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת הנראית לו על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 
 סעיף זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, הכלים, החומריםלצורך  והנלוות לכך.
ו/או לגרוע מאחריות הקבלן  על המזמיןכלשהי אין באמור כדי להטיל חובה  אתר.בוהמתקנים ש

 את העבודה בקצב הנדרש.לבצע 
 

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא 
בכפוף לכל דין. אין האמור חל על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או 

וש או לביטחון במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכ
האתר, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מייד למפקח ולפעול בהתאם לכל דין 

 כתנאי לביצועה. 
 

 ןפועלים ועובדים של הקבל

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על כח אדם זה, את 
 וממנו וכל דבר הכרוך בכך.  אמצעי התחבורה עבורם אל האתר

  
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים מקצועיים במספר הדרוש לביצוע העבודות תוך המועד המוסכם, 
ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, אשרה או היתר לפי כל דין, מתחייב הקבלן להעסיק 

כן מתחייב הקבלן לדאוג שבא כוחו  רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.
 המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.

 
המועסקים אצלו ו/או הבאים מטעמו  הוא בלבד המעביד של הפועלים והעובדיםהקבלן מצהיר כי         

מעביד על  וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות עללצורך ביצוע העבודה, 
, הן בתקופת פי החוק ו/או על פי הסכמים קיבוציים החלים על עבודתם בענף בו הם מועסקים

הביצוע והן בתקופת הבדק. הקבלן ישפה את המזמין מיד לפי דרישה ראשונה בגין כל תביעה ו/או 
להיגרם לו דרישה מצד כל פועל ו/או עובד כאמור, ובגין כל נזק ו/או הוצאה מכל סוג ומין העלולים 

 כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה כאמור.
 

 כמנהל הפרויקט מטעמו, אשר ישמש כשלוחו ונציגו              להעסיק את מר הקבלן מתחייב          
ת. כל ההוראות, ההסברים, המסמכים וכיוצ"ב של הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם ביצוע העבודו

יקט מטעם הקבלן יחשבו כאילו  נמסרו לקבלן עצמו. לא תבוצע כל עבודה שימסרו למנהל הפרו
מנהל הקבלן מתחייב כי מנהל הפרויקט מטעמו יהיה  ללא נוכחות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.

עבודה רשוי בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות בכל הקשור לסוג העבודות נשוא הסכם זה 
בתיאום, בניהול, בתכנון ובמדידות ובכל הנדרש לשם ביצוע  והיקפן, הבקיא ומנוסה בביצוע,

 התחייביות הקבלן על פי החוזה ותנאיו.  
 

הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור בכתב מטעם משרד העבודה המאשר את מינויו של מנהל           
הקבלן  הפרויקט מטעמו לשמש כמנהל עבודה, קודם שזה יתחיל בעבודתו. אישור זה ימצא בידי

נהל ויפקח, באופן אישי ויום יומי, להצגה לכל דורש במהלך העבודה. מנהל העבודה מטעם הקבלן י
במשך כל שעות היום ובמשך שעות  אופן קבועמקום ביצוע העבודות בבוישהה  על ביצוע העבודות

ועל  תודובביצוע העברציפות על יפקח הלילה, אם הדבר יידרש, בכל זמן ביצוע העבודות וישגיח ו
קיום בפועל של כל התקנות, החוקים והנחית הבטיחות באתר. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, הוא 

אחראי לביצוע ביקורת במהלך העבודות ודיווח לועדה המקומית לתכנון ובניה, או לכל גורם יהיה 
  אחר כנדרש על פי כל דין.

 

קנות ארגון הפיקוח על העבודה ממונים על הקבלן מתחייב למנות ממונה על הבטיחות ]על פי ת           
[. הקבלן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק כל הוראה של הממונה וכן 2996-הבטיחות  התש"ו

למען הסר לשמור באופן מלא ומדויק אחר כל דיני וכללי הבטיחות החלים על ביצוע העבודות. 
תקופת הסכם זה, לרבות  אחראי על האתר ובטיחותו ,בכל עת במהלךספק, מובהר כי הקבלן 

 בימים ושעות שבהן לא מתבצעות בפועל עבודות באתר, ובכלל זה שבתות וחגים.
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קח, על זמין ו/או המפאשר המ , לרבות מנהל הפרויקט מטעמו,הקבלן מתחייב להחליף מיד כל עובד         
מתחייב כי  הקבלן. אותו בלתי מתאים לעבודה בה הוא מועסק והבלעדי, ימצא םפי שיקול דעת

 ימנע מעובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או עובדיהם ללון באתר. 
 
 

 הקבלני משנ

המפקח ו/או המנהל ו/או  הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה רק אם
מודגש, כי  מראש ובכתב.המזמין אישרו את מסירת העבודה כאמור ואת זהות קבלן המשנה המוצע 

למסירת העבודה לקבלני משנה כאמור אין בו כדי לשחרר  ו/או המנהל ו/או המזמין ישור המפקחא
ו/או להפחית מאחריות הקבלן לפי הסכם זה, והקבלן ישא במלוא האחריות לכל קבלני המשנה 

 אתר.ועבודתם ב
 

הבלעדי  םדעת לדרוש החלפת קבלן משנה ו/או קבלני משנה, על פי שיקול םרשאי והמפקח יהיהמנהל ו/או 
הקבלן יחליף את קבלן המשנה מיד עם קבלת  .הלפרט את הסיבה לדריש הםומבלי שיהא עלי

לאחר שקיבל את הסכמת המנהל ו/או המפקח  הדרישהשעות ממועד  71-הדרישה ולא יאוחר מ
הקבלן בלבד ישא בעלויות ו/או בהוצאות ו/או מראש ובכתב לזהות קבלן המשנה החדש המוצע. 

 יגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהחלפת קבלן המשנה.בנזקים ש
 

 םבטיחות, אחריות לנזקים וביטוחי

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה על ידו, ולרבות בזמן ביצוע תיקונים 
, יקויימו באתר סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות וגיהות נאותים למניעת נזקים בדקבתקופת ה

 .קי גוף ורכוש כלשהםו/או נז
 

, 2970-האחראי הבלעדי לקיום ושמירת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל יהא הקבלן
התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו לפיה, כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה 

ה ו/או בעת ביצוע על ידו, וכן לקיום ושמירה של כל הוראת הדין התקף בעת חתימת הסכם ז
 העבודה.

 

תהיה כל ההפרעה בזכות ולא הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הציבור 
 , המעבר והחזקה ברכוש ציבורי, לרבות כבישים ודרכים. השמוש

 

ות לרבות ומבלי לפגוע מכללי הקבלן יהא אחראי לכך שכל נזק או קלקול שיגרם עקב ביצוע העבודות
לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות או  האמור לעיל

", בין בתחומי האתר ובין מחוצה מתקנים" –מובילים אחרים וכיו"ב להלן בסעיף זה בשם הכולל
מעשה לו, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

הכרחי וצפוי מראש בביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של 
הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל  המפקח ושל כל אדם ו/או רשות המוסמכים לפקח על המתקנים.

נזק, דרישה או תביעה כלשהם שיתעוררו בגין הפרת ההתחייבויות או ההוראות החלות על הקבלן 
פי סעיף זה ואם תוגש בקשר לכך דרישה ו/או תביעה נגד המזמין, מתחייב בזה הקבלן לפצות  על

ולשפות את המזמין לפי דרישה ראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות מכל סוג ומין שהם 
 העלולים להיגרם לו כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה כאמור.

 

תוצאה ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או במהלך ביצוע העבודה, הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם כ
אתר ו/או לחומרים ו/או לעבודה ו/או למזמין ו/או לנציגי המזמין ו/או עובדיו, ו/או לעובדי הקבלן ל

ו עובדיו אקבלן עצמו ו/הו/או לקבלני המשנה שלו ו/או לכל צד שלישי אחר, בין שהנזק נגרם על ידי 
י המשנה שלו ו/או הבא מכוחו ו/או כתוצאה מרכב ממונע, ציוד, מתקנים, ו/או פועליו ו/או קבלנ

קבלן, ובין אם הנזק נגרם בצורה אחרת כלשהי. הקבלן מתחייב לשפות הכלי עבודה או חומרים של 
בגין כל הוצאה בה יתחייב המזמין עקב נזק  את המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמוזכרים לעיל

 .שפורט לעיל
 

יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה שלו ושל עובדיו ו/או פועליו ו/או הבאים מכוחו, ו/או קבלני  הקבלן
המשנה, והוא משחרר בזה באופן בלתי חוזר את המזמין מכל אחריות לנזקים שייגרמו כאמור 
לעיל. במקרה שתוגש נגד המזמין דרישה ו/או תביעה בקשר לנזקים כאמור או שנזקים כאלה יגרמו 

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין על כל סכום שיישא בו או שיהא עלול לשאת בו,  –ן עצמו למזמי
לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, תשלום דמי שמאות, ריבית, שכ"ט עו"ד והוצאות 
משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, ולרבות במקרה בו יקבע על ידי ערכאה משפטית מוסכמת כי 

 האמורים. המזמין אחראי לנזקים
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ו/או לממש בכל מקרה של נזק כאמור יהא המזמין זכאי לעכב ולקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן ממנו 
להלן את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת  24כספים מהבטוחה המצויה בידו כמפורט בסעיף 

צונו של אם המציא הקבלן בטוחה לשביעות רבגין נזקים כאמור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אלא 
 המזמין לכיסוי כל נזק כאמור לרבות ההוצאות הנלוות לכך.

 

בין ביטוח גרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים, מבלי ל
בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו, בחברת ביטוח מורשית כדין, על שמו ועל שם קבלני משנה 

מכוחם מפני אובדן, על שם המזמין, על שם הרשות המקומית בשטחה מתבצע ו/או על שם הבאים 
הפרויקט, על שם המפקח והבאים מטעמם, החל מיום תחילת ביצוע העבודות ולמשך כל תקופת 
ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר לפי המאוחר, פוליסת 

 :להלןומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  כנספח ב'רצ"ב ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוח ה
בגין נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא " יטוח העבודותאישור עריכת ב"

הסכם זה. היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות 
הוגה ביום תחילת תקופת הביטוח ביטוח העבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" על פי המהדורה הנ

 הקבלניות. 
 

עריכת ביטוח אישור את  ביצוע העבודות הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד תחילת 
 . בידי מבטחוחתום העבודות 

 

ים הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלו יהיה ניתנ
 זה. הסכםמכל סכום שיגיע לקבלן על פי  מזמיןלקיזוז על ידי ה

 

 את הביטוחים הבאים:הקבלן יוסיף ויערוך 
 

טוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח בי 20.22.2
 –מ אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת 

 ין נזק אחד.בג $ 80,000

וזאת  $ 150,000שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך .יטוח אחריות המוצרב 20.22.1
ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו עמותה או חלקן לות ממועד מסירת העבוד

 . לפי החוזה או לפי כל דין

 
ביטוח ל ביצוע עהמעיד אישור יאוחר ממועד סיום העבודות לא המזמין, הקבלן מתחייב להמציא לידי 

אישור והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו להלן: " כנספח ג'"חבות המוצר" בנוסח המצורף לחוזה זה 
 . " כשהוא חתום בידי מבטחיועריכת ביטוח חבות המוצר

 

מתחייב  לבין האמור בחוזה זהי הקבלן ביטוחבאישור עריכת  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור
להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי  וח האמור על מנת להתאימהקבלן לגרום לשינוי הביטו

ולא תטיל  וכדי להוות אישור בדבר התאמת וו/או בשינוי והמצאתבאין בעריכת הביטוח האמור, 
 או על פי דין.ו/של הקבלן על פי חוזה זה  וולא תצמצם את אחריות המזמיןעל  יאחריות כלשה

 

הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם הפרמיות במועדן. כן  הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל
 מזמיןעל קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם הלמזמין מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו

 על פיהם. מזמיןלשם שמירה ומימוש של זכויות ה
 

נזק כלשהו העלול המזמין ו/או הרשות ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם מכל אחריות להקבלן פוטר את 
להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת ביצוע החוזה, ובלבד 

 שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

הקבלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיו תקפות עד למועד 
סירת פרטי כל מסירת העבודה חתום בידי המזמין וכן יהיו תקפות תשלום חשבון סופי בכפוף למ

 במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בחוזה.
 

ורה לביצוע העבודות במלואן לשביעות רצון המזמין, קבלת האישורים הנדרשים כמפורט בהסכם זה ה

 המפקח יהא הקבלן זכאי לקבל סך שלדות על ידי אישור העבו, בכפוף למזמיןוהשלמת המסירה ל

 מע"מ וכנגד המצאת חשבונית מס של הקבלן במילים: _________________ בצירוף___________₪ 

  ". התמורהלהלן: "
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לעיל, מהווה את מלוא התמורה המגיעה  22.2מוסכם בין הצדדים, כי התמורה הנקובה בסעיף           

דה, בהתאם להסכם זה על נספחיו והיא אינה צמודה למדד יוקר המחירים לקבלן עבור ביצוע העבו
לצרכן תשומות הבנייה למגורים או למדד אחר כלשהו. מחירי היחידה של הקבלן קבועים וסופיים, 
ולא תחול עלהים התייקרות ו/או הצמדה כלשהי והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות בגין 

עות החוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, שינויים בשערי החליפין של מטב
מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מיסים, היטלים, מכסים וכיוצ"ב. מובהר בזאת כי 

 מחירי היחידה כוללים את כל המיסים למיניהם, למעט מע"מ. 
 

עבודות, כפי שיתבקש על ידי המזמין כנקוב הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת ב          
לעיל, וזאת אף אם המבוקש הינו מעבר ו/או בנוסף על העבודות המפורטות במפרטים  4.8בסעיף 

ובתוכניות. בכל מקרה בו מחיר השינוי ו/או התיקון ו/או התוספת לא יופיע בתוכניות ו/או 
עתו הבלעדי של המזמין, ובמקרה של במפרטים ו/או בכתב הכמויות, ייקבע המחיר על פי שיקול ד

 מחלוקת בין הצדדים, יכריע המפקח בעניין והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. 
 

, דרישות בשעת קביעת התמורה היה היקף העבודותעל יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי  הקבלן מצהיר כי 
ובכלל זה ידועים , המזמין כמפורט במפרטים, בתוכניות ובכתב הכמויות מוכרים לו על כל פרטיהם

לו התנאים במקום, והוא הביא בחשבון גם את מצב שוק העבודה ושכר העבודה ומצב אספקת 
החומרים האמצעים והשרותים הנדרשים לביצוע העבודות ומחירם, זה הקיים כיום וכל מצב או 

ט וכי התמורה, דרך חישובה ודרך התשלום בפועל כמפור שינוי אפשרי בתהליך ביצוע העבודות
בהסכם זה, מניחה את דעתו ומהווה תמורה סבירה והוגנת לכל התחייבויות לפי הסכם זה, כולל כל 
ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות לתמורה כספית 

 .נוספת מעבר לנקוב בהסכם זה בגין ביצוע עבודתו
 

 .וראותיו, יבוצעו בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועלכל התשלומים שיבוצעו לפי הסכם זה ובהתאמה לה
 

הקבלן יגיש חשבונות לאישור המפקח על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות ואלו ישולמו על ידי המזמין 
יום ממועד אישור המפקח את החשבון. סך התמורה תשולם לקבלן  60בתנאי תשלום של שוטף + 

ללוח התשלומים אשר מופיע "בכתב הכמויות".  באמצעות מספר חשבונות חלקיים והכל בהתאם
אישור המעיד על החשבון האחרון יהיה חשבון סופי והוא ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין 

 הצהרהכשהוא חתום על ידי מבטחיו, כנספח ג' " בהתאם לנוסח המצ"ב ביצוע ביטוח "חבות מוצר
וערבות בנקאית לתקופת  זההסכם ל כנספח ד'בהתאם לנוסח המצ"ב  על חיסול כל תביעותיו

 להלן.  24.1ובשיעור הנקוב בסעיף  –בנספח א' בנוסח המחייב שנקבע  – הבדק
 

 םתרופות וסעדי

מקרה בו העבודה תבוצע שלא לשביעות רצון המזמין ו/או מקום בו המזמין סבור וסכם בין הצדדים, כי במ
סכם, ובשים לב לכך שעיכוב בהשלמת כי קצב ביצוע העבודה אינו מבטיח את השלמתה במועד המו

העבודות, יגרום לעיכוב בשימוש בפרויקט ו/או להפרת התחייבויות המזמין כלפי צדדים שלישיים, 
שמורה למזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן באתר, כפוף למתן הודעה בכתב קודם להפסקת 

הקבלן יסלק את ידו מן  העבודה בה ייקבע המזמין את מועד הפסקת העבודה.  במקרה כאמור,
בתוך  –שעות מהמועד שנקבע בהודעה, ואם ניתנה ההודעה ביום שאינו יום עבודה  14האתר בתוך 

שעות. המזמין יהיה רשאי להמשיך ולהשלים את ביצוע העבודה נשוא ההסכם באמצעות כל צד  48
 שלישי שהוא. 

 

ר ומוחלט של המזמין, והוא יהא זכאי רכוש וקניין גמושיושארו באתר ייחשבו ככל החומרים והציוד 
. לחילופין, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן, לעשות בהם שימוש לפי רצונו ושיקול דעתו

באמצעות הודעה בכתב מהמפקח, לסלק מהאתר את כל החומרים והציוד שהושארו באתר או חלק 
ום לכל מקום שייראה יום, רשאי המזמין לסלקם מהמק 24מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

 בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
 

שומרים מטעמו ולהציב בו עד לסיום ביצוע העבודה, , אתריהא רשאי לתפוש בעצמו את החזקה בהמזמין 
קבלן לא בלא הליכים משפטיים כלשהם, ולאתר אשר ימנעו את כניסת הקבלן ו/או מי מטעמו ל

  תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם פעולות אלה.
 

תתמצה אך  ,גם אם סבור כי נעשו שלא כדין, כאמורופעולה הקבלן בכל מקרה של מתן הודעה  שלתרופתו 
ורק בתובענה כספית שתוגש לבית משפט מוסמך, ולא בצו מניעה או באכיפת ביצועו של ההסכם 

 בעין.
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להסכם זה, הינם תנאים עיקריים בהסכם  3,4,5,6,7,20הקבועות בסעיפים  התחייבויות והצהרות הצדדים
זה, ופעולת הקבלן בניגוד אליהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, 
גם בהתקיים מקרה בו ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים זמני או קבוע ו/או צו פירוק ,זמני או 

יום או מקרה בו  30ו/או מנהל מורשה, והצו או המינוי לא בוטלו בתוך קבוע, ו/או מונה מפרק 
הקבלן המחה או העביר זכויות וחובות על פי ההסכם ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב ייחשב 

ידו הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. הופר ההסכם הפרה יסודית, המזמין יהיה רשאי לסלק את 
ההפרה ועצם ההפרה תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם מייד עם התגלה  של הקבלן מן האתר

יהיה רשאי לעיל. המזמין  22.2מן התמורה הנקובה בסעיף  20%-ומוערך מראש בשיעור השווה ל
לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהכספים המצוים בידו והמגיעים לקבלן או באמצעות מימוש 

 דעתו הבלעדי של המזמין. להלן, לפי שיקול 24הבטוחה המצויה בידו כמפורט בסעיף 
 

בא להוסיף על כל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנה למזמין על פי הסכם זה ובסעיף זה בפרט האמור ב
 או להחליף אותם. ולא לגרוע כל דין 

 

 ןיזוז, ניכוי מן התמורה וזכות עכבוק

מהקבלן, ו/או  םבכל מקרה שהסכם זה מזכה את המזמין בקבלת תשלומים ו/או הוצאות ו/או פיצויי
 –דין  במידה והמזמין ישא בתשלום כספי כלשהו אשר חל על הקבלן לפי הסכם זה ו/או על פי כל

 מהתשלומים יהיה המזמין זכאי לעכב תחת ידו –ואף אם הדבר לא נכתב במפורש באותו הקשר 
או שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שיהיה צורך בהם לשם סילוק התשלומים האמורים ולקזז ו/

להלן  24ו/או לחלט אותם מהבטוחה המצוייה בידיו כמפורט בסעיף  מהתמורה סכומים אלה לנכות
ו/או לגבות את המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

ביצוע הקיזוז  אחרת. אין באמור בכדי לגרוע מזכות המזמין לגבות את המגיע לו מהקבלן בכל דרך
 .ו/או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין

 

, בין ששולם לפני חתימת הסכםעל הצד האחר להסכם זה והחל על פי ההסכם ל תשלום שישלם צד לכ
, יחזיר הצד החייב בתשלום לצד המשלם את הסכום האמור והסכם זה ובין שישולם לאחר חתימת

 .ד המחירים לצרכןימים ממועד קבלת דרישה, בצירוף הפרשי הצמדה למד 3בתוך 
 

 תערבויות ובטחונו

עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ועצמאית בהתאם לנוסח המצ"ב 
צמודה למדד המחירים לצרכן, העומדת לפרעון עם להסכם, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת,  כנספח א'

פרעונה יגרע מכל סעד אחר דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונה מאת הנערב תחילה, ובלא ש
, אשר תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן המוקנה למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין

מהתמורה כולל מע"מ. ערבות זו תוחזר לקבלן במידה ולא תמומש  20%על פי הסכם זה בשיעור של 
 להלן. 24.1ע"י המזמינה, כנגד מסירת הערבות כאמור בסעיף 

  
של הרשויות והמפקח על כך, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית  םהעבודה וקבלת אישור ם סיוםע

אוטונומית ועצמאית, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת, צמודה למדד המחירים לצרכן, העומדת לפרעון 
עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונה מאת הנערב תחילה, ובלא שפרעונה יגרע מכל סעד אחר 

הסופית כולל מע"מ, מהתמורה  5%לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, בשיעור של  המוקנה למזמין
. הערבות תהיה בנוסח המצ"ב כנספח א' להסכם והיא כערבות לטיב הביצוע לביצוע תיקונים

שנתיים.  המזמין יהיה רשאי בתום שנת הבדק הראשונה, בכפוף לביצוע תעמוד בתוקפה במשך 
ידי הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין, להורות כי הערבות התיקונים שיידרשו בפרויקט על 

. הערבות/הערבויות האמורות תהיינה 1.5%הבנקאית לשנת הבדק השניה תופחת לשיעור של 
צמודות למדד המחירים לצרכן כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום הגשת 

 הצעת הקבלן.
 

 הפסקת העבודה

יצוע העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסויים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת הקבלן יפסיק את ב
המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוען אלא אם ניתנה לו על 
ידי המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן ינקוט באמצעים להבטחת האתר ולהגנתו לפי הצורך, כפי 

 ח.שיאושרו על ידי המפק
 

הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח באופן זמני, יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מכך על הקבלן 
 בלבד והוא לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין כך.
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הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח ו/או המזמין לצמיתות לאחר שהוצא לקבלן צו התחלת עבודה והוא 
ויקט בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע החל בביצוע הפר

בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת 
העבודה, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, 

לגבי העבודות או כל חלק מהן, לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל, תיעשנה מדידות סופיות 
יום מיום הפסקת העבודה. היה והמזמין יחליט לאחר שניתנה לקבלן הודעה על  45ייקבע תוך 

הפסקת העבודה לצמיתות, לחדש את ביצוע הפרויקט, לא תהיה לקבלן זכות להמשיך בביצוע 
 עם כל קבלן לשם השלמת ביצוע הפרויקט או חלקו. העבודה והמזמין יהיה רשאי להתקשר 

 
 תכתובות הצדדים, הודעו

 .כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה כאמור בראשו
 

שעות לאחר המסרה למשלוח בדואר רשום  48כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו תיראה כאילו נתקבלה 
 או בעת מסירתה בפועל לצד המקבל, הכל לפי המוקדם.

 
 

  שיפוטמקום 

, תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך אשר יתגלעו מוסמך באריאל לבית משפט ה 
בין הצדדים בכל הקשור בהסכם זה, למעט בנושאים הספציפיים המסורים לסמכותו העניינית של המפקח 

 על פי הסכם זה.
 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 
 
 

_____________________________________________                                       _______ 
 הקבלן                  עיריית אריאל    -המזמין     
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  נוסח לאישור לעריכת ביטוחי הקבלן -נספח ב' 

 
 

 ___________ תאריך
 
 
 

 לכבוד
 "המזמין" להלן:עיריית אריאל 

  5רחוב יהודה 
 נ.,ג. א.
 

 "הקבלן" :להלן ___________________חוזה ביניכם לבין : הנדון
 לרבות עבודות פיתוח ותשתיות נלוות   להלן: "העבודות"   8/2הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל           

 
ביטוחים המפורטים ה_______________ערכנו את  הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום

  .להלן

 

שם הרשות על מזמין ו/או השם על נערך על שם הקבלן, עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  ביטוח .2
קבלני משנה ו/או על הבאים מכוחם /או קבלנים ו ו/או המפקחהמקומית בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או 

זה. ביטוח העבודות  הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה אבדן, נזק או אחריות מפני
כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה הינו בהתאם  ,לניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןהקב

לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" מהדורה ______, על כל ההרחבות הכלולות 
 בטופס הפוליסה כאמור:

 
 נזק רכוש - 2פרק  א.

 
ח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבט

 . חודשים לפחות 21"מורחבת" בת ו/או במשך תקופת התחזוקה העבודות במשך תקופת 
 סכום הביטוח .......................................................

 
 לכלול גם את הכיסויים הבאים: ורחבההביטוח 

 
 .מהנזק 25%  -מ וח במקרה נזק בסכום שלא יפחת הוצאות תכנון ופיק

 .25,000$-מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרוייקט הסופי בסכום שלא יפחת מ ציוד,
 מסכום הביטוח. 20%-פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ

 .200,000$-נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ
 
וסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי מ

 ביטוח נתונה למזמין בלבד, אלא אם יורה אחרת בכתב.
 

הפרק כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי המזמין ו/או הרשות המקומית 
ו קבלני המשנה ו/או הבאים מטעמם, וכן כלפי כל אדם או בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או המפקח ו/א

גוף שהמזמין התחייב כלפיהם כי ביטוח העבודות יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתם, אולם הויתור 
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 אחריות כלפי צד ג' - 1פרק  ב.

 
לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 

 רוע ולתקופת הביטוח. ילא $ 2,000,000 –מ שלא יפחת 
מוסכם כי פרק זה גם מכסה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום אתר 

בר לגבול העבודות ו/או בסביבתו המיידית במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ דין וזאת מע
במפורש גם  כוללהכיסוי  האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב.

  סעיף "חבות צולבת".
 

הביטוח לא יכלול חריג לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ולעניין חבות בגין נזק הנובע 
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רתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגד
לבטחו. החריג לנזקי רכוש שנגרמו על ידי כלי רכב, בגבול האחריות המכוסה תחת הפוליסה לביטוח 

 כלי רכב, יחול רק על בעל כלי הרכב.
 
 

 אחריות מעבידים - 3פרק  ג.
 

ך כדי עקב ביצוע בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תו המועסקיםחבות כלפי 
 כוללהביטוח לא  לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. $ 5,000,000של לפחות העבודות, בגבול אחריות 

 .כחוק כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער
 

ם או גוף הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחיד המבוטח ומכל אד .1
 . סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.שהמבוטח התחייב לשפותו או הקשור לעבודה

 ישא לבדו בתשלום הפרמיה.הקבלן בלבד אנו מאשרים בזה כי  .3

 אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם. .4

מזמין ו/או הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי האנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל  .5
 .הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט  ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם

 
, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר במשך תקופת העבודותלא יבוטלו והביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו 

 יום מראש. 60רשום, לפחות 

 
 

 עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.וסייגיהן לתנאי הפוליסות המקוריות כפוף אישור זה 

 
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 

 
__________________                            _______________ 

  חתימה וחותמת המבטח                    שם ותפקיד החותם            
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 נספח ג'
 "חבות המוצר" ת ביטוחאישור עריכ

 
 

 תאריך_________         לכבוד 
 עיריית אריאל  להלן: "המזמין"

  5רחוב יהודה 
 

 נ.,ג.א.
 
 

 "הקבלן" :להלן ___________________חוזה ביניכם לבין הנדון: 
 העבודות"לרבות עבודות פיתוח ותשתיות נלוות     להלן: "   8/2הקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש ל          

 
 

_______________ערכנו ביטוח אחריות  הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום
עקב  םלהיגר, בגין כל פגיעה או נזק העלול 150,000$ של לפחותהמוצר שגבול אחריות המבטח על פיו 

 .מזמיןל האו חלק העבודה,וזאת ממועד מסירת בעבודהפגם כלשהו 
ת את המזמין בגין אחריותו לפגם ו/או ליקוי בעבודה, בכפוף לסעיף "חבות הביטוח מורחב לשפו

צולבת". כמו כן, הביטוח כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן אף אם 
חודשים מתום תוקף הביטוח, בתנאי  6מועד זה חל לפני חתימת החוזה. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

 הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה. כי לא נערך על ידי
 

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הנם קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין והבאים 
קבלני /או קבלנים וו/או  המפקחשם הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או על מטעמו ו/או 

מם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין טעמשנה ו/או על הבאים מ
ו/או הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרוייקט ו/או המפקח ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה. כמו 
כן, אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר 

יום מראש. כ"כ, למען הסר ספק, הננו מאשרים כי  60די המזמין, לפחות הודעה כתובה בדואר רשום לי
הקבלן בלבד יהא אחראי לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוח המפורט 

 לעיל.
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונתה במפורש ע"י האמור לעיל.
 
 

 בכבוד רב,                                                                         
  

  __________________                            _______________ 
 חתימה וחותמת המבטח          שם ותפקיד החותם                                 
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 כתב ויתור -נספח ד' 

 
 
 
 

    תאריך 
 
 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל 

 
 
 
 
 

כולל מע"מ אשר קיבלנו/אנו עומדים לקבל מכם עם חתימת מסמך זה,  ₪                 התמורה בסך של 

ביצוע עבודתנו עבור מהווה את התמורה המלאה והסופית המגיעה לנו לסילוק מלא, סופי ומוחלט 

 ________________. ביום  ביניכםנכרת בינינו לאשר       כהגדרתן בחוזה  

 

 

החוזה המגיעה לנו לפי התמורה המלאה והסופית מהווה קבלת  הסכום הנ"ל  קבלתאנו מצהירים בזה כי 

וכי אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה , מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים 

 ו/או הנובע ממנו. מכוחכם ו/או מטעמכם , בקשר לחוזה הנ"ל 

 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

       __________________ 
 .  הקבלן חתימת       
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 עיריית אריאל 
 
 
 
 
 

   121במגרש   דו כיתתי גן ילדיםביצוע 

 
 
 
 
 
 
 

 בקשה לקבלת הצעות מחיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 812/ אוקטובר 
 
 
 

 שימת מתכנניםר
 
 
 

  עירן טובי  ניהול פרויקט
  שרית בר אדריכלות

  דוד יזלינג קונסטרוקציה
  טל טיבי  בטיחות
  אוסמה פרח  תברואה
  ארז גלויזר נגישות
  קלינפלץ הנדסה  חשמל
  שרית בר פיתוח
  זליו דיאמנדי ביסוס
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 באריאל   גן ילדים ע מפרט טכני לביצו
 

 

 כללי .8

 רקע: 2.2
 .818במגרש  גן ילדים עיריית אריאל יוזמת הקמת 
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 -מ"ר ; שטח הבניין כ 2100כשטח המגרש באריאל  מגרש מספר    דו כיתתיהמבנה יוקם ברחוב 
 מ"ר. 350

 
בקשה להצעת מחיר זו מתייחסת לביצוע המבנה תשתיות ועבודות פיתוח נלוות , השלמת הבניה 

 ותעודת גמר ומסירתו למזמין מוכן לשימוש בשטח המגרש המיועד. 4טופס  וקבלת
 

 המכרז מופנה בעלות ניסיון קודם בביצוע של מבני ציבור, בהתאם לתנאי הסף של המכרז.
 
 

 : תאור העבודה  2.1

 
 כללי

מבנה מושלם כולל כל העבודות הדרושות לרבות, ניתוק  לביצוע בקשה להצעת מחיר זו מתייחסת 
קיימות, ביצוע קירות דיפון וקירות תומכים, עבודות שלד גמר,מערכות, פיתוח שטח והריהוט  תשתיות

פונקציונאליות הדרישות הקבוע   במבנה לגמר מבנה מוכן לאכלוס. העבודה תהיה בהתאם ל
 וההנדסיות ועל פי התוכנית האדריכלית המצורפת.

 
 5וט' 4ט'לצורך קבלת  ם על ידי הרשויות, את הבניין לרבות כל תאומי הרשויות הנדרשי יבצעהקבלן 

 )תעודת גמר(. 
 

 הבניין יבוצע בהתאם לתוכנית המצורפת

  
 
 

 :מסירת האתר לקבלן  2.3

 

 . as-isהאתר יימסר לקבלן במצבו הנוכחי 
 

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יקבל את השטח ויהיה אחראי בין השאר גם לעבודות הפינוי, ההריסה 
באתר, לרבות תשלום לרשויות לצורך העתקת/פינוי מערכות כגון בזק, חברת חשמל והמילוי הנדרשות 

 וחברת הוט.
 

 הקבלן ידאג לגידור האתר ושמירתו עפ"י דרישת הרשויות ועפ"י כל חוק ודין.
 

 
 

 

 שונות: .2
 
 

 תשלומי אגרות והיטלים: 1.2

רים מאת הצעת הקבלן תכלול את כל התשלומים הכרוכים בביצוע והקמת המבנה וקבלת האשו
הרשויות השונות למעט: אגרת בניה, היטלי פיתוח, היטלי מים וביוב, תשלום לחח"י עבור הזמנת 

 חיבור חשמל קבוע למבנה.
 

במידה ויידרש ע"י חברת חשמל הקמת חדר טרפו הקבלן יקים את חדר הטרפו כולל כל התשתיות 
גיע על כך מחברת חשמל, ממנו ועד לגבול מגרש ע"פ דרישת חברת חשמל ויקבל את התשלום המ

לא תשלם תשלום נוסף ככל ועלות חדר הטרפו תהיה גבוהה מההחזר  העירייה)מובהר בזאת ש
 שיתקבל מחברת חשמל(.

 

  תאום בינוי ואישור מערכות: 1.1
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 הקבלן יכלול בהצעתו את שיטות הביצוע 
 

 משרד לשימוש המפקח: 1.3
מני עבודה כנדרש ע"י הפיקוח יעשה במסגרת עבודה זו לא יידרש משרד לשימוש המפקח. ניהול יו

 באופן יומיומי. יומן העבודה יהיה באתר בכל עת.
 
 

 קבלנים ממונים: 1.4
וסיום הפרויקט קבלנים מטעמו  במקצועות  4המזמין ישלב במהלך עבודת הקבלן ולקראת קבלת ט' 

 הבאים: פיתוח ותשתיות , נגרות, אבטחה, תקשורת, ריהוט וכיוב'.
לבצע את עבודתם, יסייע להם בכלים וציוד המצויים באתר, יתאם עימם  הקבלן יאפשר לקבלנים

 את העבודות, יספק להם חשמל ומים, יהיה אחראי עליהם כקבלן ראשי.
 הקבלן לא יקבל תשלום נוסף עבור שילוב קבלנים אלו.

 

 

 בדיקות מעבדה: 1.5
 הקבלן יתקשר על חשבונו עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות.

המפורטות להלן בפרוגרמת הבדיקות ובכל מקרה לא פחות מהבדיקות הנדרשות יבוצעו הבדיקות 
 .4על ידי הרשות המקומית לצורך קבלת טופס 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 תנאים כלליים מיוחדים -8מסמך ג' 
 המהווה חלק בלתי נפרד מכתב ההזמנה לקבלת הצעת מחיר0 חוזה זה

 
 
 

 תאור העבודה  00.01
 לרבות עבודות פיתוח ותשתיות   818במגרש  גן ילדיםלבניית זו מתייחסת  בקשה להצעת מחיר
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מוקדמות וכן בכפיפות  – 00מכלול העבודות שתהיינה כאמור לביצוע יעשה בכפיפות להגדרות שבפרק  
 להנחיות ולתנאים הנוספים אשר יפורטו במפרט זה.

  
לול במסגרת ההזמנה להציע הצעת כל המפורט והמתואר בתכניות ובמפרטים הטכניים המיוחדים, כ

 מחיר/חוזה זה.
 

תבוצענה לפי המפרט הכללי, או לפי ת"י, או מפמ"כ, לפי  –עבודות שאינן מכוסות במפרט המיוחד 
הרמה הגבוהה ביותר ולפי קביעת המפקח, קביעתו של המפקח תהיה סופית ללא כל זכות ערעור של 

 הקבלן.
 

 העבודה כוללת: 
 

 עבודות שלד
 .עבודות שלד המבנה ,מחיצות וקירות תומכים ע"פ המפרטים והתוכניות 

 
 עבודות איטום

 .גגותאיטום ו קירות  איטום רצפות חדרים רטובים,
 

 מערכות
 וניקוז  עבודות המים, הביוב, הדלוחין, כיבוי אש, ספרינקלרים .2

 עבודות מיזוג האוויר .1
 כד'עבודות החשמל, תקשורת, מתח נמוך, בקרה ו .3

   
 

 עבודות גמר 
 

 מחיצות גבס , נגרות מסגרות ,ותקרות מונמכות. עבודות אבן , טיח, צבע  ,עבודות ריצוף,  חיפוי
 
 

מודגש בזאת שהמזמין מזמין מבנה שלם על כל חלקיו, מוכן לתפעול וזאת, גם אם חלקים שונים  
 זו. הנדרשים לביצוע מושלם, לא נדרשו במפורש במסמכי הבקשה להצעת מחיר

  
  

 
 
 

 הוראות כלליות  00.02
 
סילוק עודפי החומרים, חומרי ההריסות ופסולת אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות  . 2

המפקח, למטמנה מאושרת או למקום אחר כפי שיידרש יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק 
 שיידרש.

 
ים ואת המרחקים על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את מקומות השפיכה המותר

 שלהם מהאתר בטרם יתן את הצעתו.
 

 על הקבלן לקבל אישור בכתב על כך. עליו למסור עותק מאישור זה ל"מפקח".
 

עיריית על הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם הנהלת כפר הנוער  . 1
הדרושים )למעט היתר בניה(  ולקבל את הנחיותיה ואישורה, כולל הוצאת כל הרישיונותאריאל 

ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, שימוש במדרכה, 
 גדרות זמניות וכד'.

היוזמה והעשייה של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו 
. כל הוצאותיו יראו ככלולות מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו

 במחירי היחידה הנקובים בהצעתו.
 
-לקבלן לא תינתן תוכנית סימון, הסימון של הבניין יעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל . 4

 חשבונו. לא תינתן תמורה כספית נוספת לקבלן בגין עבודות המודד המוסמך.
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ילוצי המזמין.  על כן, הקבלן נדרש להתארגן הפרויקט נמצא בתהליך הקמה, תוך תכנון בגין א .5
 בצורה זריזה ויעילה, כך שתוכניות יסופקו לו בסמוך מאד למועד הביצוע.

לא יאושרו תביעות כלשהן, לרבות תביעות כספיות, בגין תהליך זה ועל הקבלן להתארגן מראש 
 בהתאם.

 ת בהצעתו.במידה והקבלן סבור כי נתון זה דורש תוספת תשלום, עליו לכלול זא
כמו כן, לא תתקבל כל בקשה להארכת לוח הזמנים בשל האמור לעיל או בשל כל סיבה אחרת, 

 הכל במבחן הסבירות עפ"י כללי המקצוע, כאשר החלטת המזמין בעניין תהיה סופית. 
 

 רשת מים וחשמל זמניים  00.03
ברות למקורות חשמל החשמל והמים לביצוע העבודות יהיו ע"ח הקבלן  הקבלן יהיה אחראי להתח

 .עיריית אריאל ומים ולהתקנת מוני מים וחשמל בתאום עם הנהלת כפר הנוער 
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים או חשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים 

ת מתאימים על חשבונו לאספקה עצמית )מיכלי אגירה למים וגנרטור לחשמל( לא תוכר כל דרישה כספי
 או אחרת מצד הקבלן עקב הפסקות ו/או ניתוק המים או החשמל.

 
 השגחה מטעם הקבלן  00.04

 הקבלן יחזיק באתר צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים הבאים:
 

שנים לפחות , בעל ידע וניסיון מקצוע בתחום מתאימים לסוג כזה  5מנהל עבודה מוסמך עם ניסיון של 
 של עבודה.

 
 ות ההשגחה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה. על הקבלן נוכחות צו

 לקחת דרישה  זו בחשבון במתן הצעתו. לא תינתן כל תוספת כספית בגין כך. 
 

על הקבלן להחזיק על חשבונו, מודד מוסמך עם מכשירי המדידה הדרושים לביצוע העבודה, לכל שלבי 
 בכל הקשור לגבהים, מפלסים, קווי בנין וכד'.העבודה. המודד של הקבלן יהיה האחראי 

 
על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/ מילואים /חופשה וכו' של אחד מבעלי 
המקצוע דלעיל. זהות המחליפים תימסר מראש ובכתב למפקח לאישור. המפקח רשאי לסרב לזהות 

דאוג למסירת שמות מחליפים אחרים לאישור המחליף המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל הקבלן ל
 המנהל. 

 
המזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת מנהל העבודה באם נמצא בלתי מתאימים לדעתו מכל 

 סיבה שהיא.
 

 מנהל עבודה של הקבלן ישמש כאחראי לנושא הבטיחות לפי דרישות הרשויות השונות.
 

 מדידת מצב קיים   00.05
  בעבודה להוציא מודד למגרש ולהעביר למזמין מדידת מצב קיים . וזכיית על הקבלן מיד עם  

 
 תיאום מועדי ושלבי הביצוע  00.06

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות, את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי עבודותיו 
ביצוע העבודה שלו יתכן  ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת חוזה זה וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם

 ויתבצעו עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח זמנים המאושר 

 ובתיאום עם העבודות האחרות המתבצעות באתר.
הבנות או חוסר תאום -ב אילא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע עק

 בקשר לדברים אלה, הכל בכפוף לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/ החוזה.
  

 דרכים זמניות, גידור ושילוט  00.07
 

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן השטח הקיים, 
במקומות מאושרים על ידי הפקוח, אם נחוץ, )לצרכי הובלת יורשה הקבלן להתקין דרכים זמניות רק 

 החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב(.
מ'  ולתחזק את הגדר במשך כל זמן  1הקבלן מתחייב לגדר את האתר בגדר פח מאיסכורית בגובה 

הדבר לאור המצאות דיירים בסביבת  ספטמברביצוע העבודה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו עד כמה ח
 במהלך ביצוע העבודה.האתר 

 הגדר תפורק ע"י הקבלן ועל חשבונו עם מסירת העבודה למזמין ובהתאם להוראות המפקח. 
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 לוח זמנים אבני דרך וקנסות  00.08
 לוח הזמנים מוכתב ע"י המזמין כמפורט במסמכי ההצעה/החוזה. 

 לוח זמנים זה הינו מחייב לרבות אבני הדרך המפורטות בו. 
 

משכר ההסכם,  0.5%איחור בהשלמת העבודה ישלם הקבלן למזמין סכום בשיעור של  בגין כל יום 
  ליום, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת העבודה. 

מובהר בזה כי הימים הנ"ל ייספרו בהתאם לימים ולשבועות הקלנדריים שיחלפו החל מהיום הראשון 
 ך.שלאחר הסיום כהגדרתו בחוזה ואיל

מוסכם במפורש כי כל יום איחור בהשלמת העבודות, החל מהיום הראשון שלאחר מועד הסיום 
 כהגדרתו בחוזה, מהווה איחור לכל דבר ועניין, והוא מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 
המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או 

הקבלן בכל דרך אחרת, תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן לגבותו מ
מהתחייבויותיו להשלים את המבנה, לשלם פיצוי אחר או לקיים במלואה כל התחיבות אחרת לפי 

 החוזה.
 

הקנס האמור יחול גם על אבני הדרך כפי שהם מפורטים בלו"ז. המזמין יהיה רשאי לגבות את הקנס גם 
איחור במועד ביצוע אבן/ני הדרך. במקרה של עמידה בתאריך סיום העבודה, הקנס על אבן דרך  על

 יוחזר במלואו לקבלן ללא הצמדה וריבית.  
 הקנס של אי עמידה בתאריך הסיום לא יוחזר.

 
 – סתירות, טעויות, עדיפויות  00.09

 בהתאם  לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/החוזה. 
 

 ביקורת העבודה   00.10
 

כל הביקורות והבדיקות הדרושות לפי התקן ולפי דרישת המפקח, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  . 2
איתה יתקשר המזמין. התשלום בגין הבדיקות יהיה ע"ח הקבלן כאמור בחוזה.  הזמנת המכון 

 תעשה ע"י הקבלן. 
זו תהיה סופית  המפקח יקבע את כמות הבדיקות והאלמנטים השונים לבדיקה וקביעתו 

 ותחייב את הקבלן ללא כל זכות ערעור.
 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות  . 1

או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל 
 ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

יב הקבלן להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הציוד והפועלים הנחוצים עבור כמו כן חי
 בדיקת העבודות.

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו  . 3

וכמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים 
הוראות הבדיקה ובדיקות  -במידה והחומר ימצא בבדיקה כבלתי מתאים  .הישראליים

 חוזרות יהיו על חשבון הקבלן.
 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים,  . 4

 אם לתכניות, המפרט הטכניים ו/או הוראות המפקח.אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהת
 
המפקח יהיה פוסק הבלעדי והסופי בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  . 5

 ולאופן ביצועה.
 

 האמור בסעיף זה הוא בהתאם  לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/החוזה. 
 

 
 ותדרכי תנועה והתארגנות בשטח העבוד  00.22

 
באתר קיימים מבנים מאוכלסים ובתהליך איכלוס אין לפגוע בשום מצב בפעולה השוטפת של הדיירים. 

 הקבלן ינוע אך ורק בצירים שהוקצעו עבורו.
הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי 

 יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.
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ישיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי וכן 

המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, 
 מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

 
ידי הקבלן, -כל עת. במידה והכבישים לא ינוקו עלהקבלן אחראי לשמירה על ניקיון הכבישים באתר ב

 יבוצע הניקיון ע"י אחרים ע"ח הקבלן.
 

 .29בבוקר ועד שעה  7שעות העבודה המותרות הן החל בשעה 
 

 .על הקבלן להעסיק עובדים מאושרים ע"י קב"ט הרשות וכל הארחיות תוטל על הקבלן  
 

 וספרי מתקן AS MADE)תכניות עדות )  00.21
העתקי תוכניות כולל מדיה  5יכין על חשבונו בגמר עבודה על ידי מודד מוסמך אורגינל + הקבלן 

 מגנטית, לאחר ביצוע של כל המערכות במבנה.
 הקבלן ימסור את התוכניות למפקח לפני קבלה סופית של העבודה.

קבלת התכניות יהיו באותו קנה מידה כמו התוכניות המקוריות והגשת התכניות האלה היא תנאי ל
 העבודה על ידי המפקח.

בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין ספרי מתקן מסודרים וערוכים היטב לפי דרישת המזמין,לכל  
 המערכות והציוד, תעודות אחריות לכל המערכות והציוד, הוראות הפעלה, טיפול ושימוש.

 ל במערכות.כמו כן, עליו להדריך עם סיום העבודה את נציגי המזמין, בכל הנוגע לטיפו 
 

 .מבוטל  00.23
 

 נקיון האתר  00.14
הקבלן ימסור את כל השטח עם סיום העבודה נקי ומסודר לחלוטין. יורחקו כל פסולת ושיירי בטון 

 לרבות ניקיון יסודי לקראת מסירת המבנה למזמין 
 

 פינוי פסולת   00.15
 תשלום אגרת פינוי פסולת יהיה ע"י הקבלן או על חשבונו.

 
 .מבוטל  00.16

 
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים.  00.17

 
 מובהר כי במסגרת הקמת המבנה יעבדו במקום קבלנים אחרים. 

 
 הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים לבצע את עבודתם וכן יספק להם את השירותים

 הבאים:
 שמירה כללית. .2

 הקצאת שטחי אחסון במקום המבנה. .1

 תקנו באתר על ידי הקבלן.אפשרות שימוש בשירותים סניטרים שהו .3

 אספקות מים, תאורה כללית זמנית, חשמל וכח אפשרות שימוש בהם. .4

 מתן אפשרות שימוש בדרכים, מעברים. .5

השאלת תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל תחזיות  .6

 הביצוע, ושילוב הגורמים השונים הפועלים באתר.

הידוע לו על המבנים והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו, בבחינת קבלן  מתן אינפורמציה על .7

 ראשי מבצע.

מתן אינפורמציה ידועה על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים,  .8

 הדרכה בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר שמבוצע בו.
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דה, תאום, השתלבות המבצעים בעבודות הקבלן. ניהול עבודה כללי כולל טיפול בארגון העבו .9

 ישיבות תיאום, וייצוג בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכנן.

הבטחת שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלנים אחרים, הדרכתם בכל הנוגע לעבודות הקמת המבנה  .20

ים הקשורות לעבודותיהם, מתן אפשרות שימוש בפיגומים, בדרכים, במשטחי עבודה ובמתקנ

אחרים המשמשים לביצוע העבודות הגשת כל עזרה סיוע והקלות בהקשר זה לרבות סימון, שימוש 

 סביר בציוד לביצוע אחראיות סילוק פסולת, ניקוי וכו'.

ביצוע כל החריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתכניות באלמנטים העשויים מבטון עבור כל  .22

כל כמות וגודל וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים קבלני המערכות ו/או המלאכות ו/או אחרים ב

הנובעים מעבודת קבלני המערכות והמלאכות והקבלנים האחרים ללא יוצא מן הכלל כולל פתיחת 

חורים, חריצים, מגרעות, פתחים למעברים וצינורות וכן יהיה אחראי לסתימתם לאחר מכן באופן 

הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינורות  מקצועי ובאופן מוחלט מסביב לכל הצינורות. עבודת

 באזור הנדון.

 מתן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים לביצוע כל העבודות צרכי עבודת הקבלן האחר. .21

פיקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים אחרים במבנה עפ"י לוח הזמנים, ודווח למזמין  .23

 ולמפקח על כל פיגור או תקלה מבעוד מועד.

 צוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה וארגון האתר כך שיהיה מסודר ונקי.אחריות לבי .24

 למסמך ב' להסכם.  30כל האמור לעיל ייעשה בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 
 

 תאומי פתחים ומעברים 00.28
ם תאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורי 

 לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
 

 מדידות 00.29
על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק בקביעות במקום העבודה מכשירי מדידה מדויקים ומודרניים  

הדרושים לסימון הבניין על כל חלקיו ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן. על הקבלן להעסיק 
מדידות בהתאם לצרכי העבודה, ובכל עת שיתבקש לעשות אותן ע"י המפקח. על חשבונו מודד שיערוך 

   
 

 אופני מדידה מיוחדים  00.10
 כל האמור במסמך זה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2נספח ג' 
 

 המפרט המיוחד
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  2/פרק 
 

 מוקדמות 01.02
פרק  -כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי בנוסף למפורט להלן,  . 2

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02
 
הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו  . 1

 האחרונה של המתכנן.
 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

 
י יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים לפנ . 3

אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא 
פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות 

 ת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.או קלקול בגלל פעול
 
 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין,  יהיו בגמר חלק מוכן לצבע. .4

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או 
ני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול תקוני סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפ

שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר 
 זאת.

 כל רצפות וגגות הבטון יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטר. 
 

 סוגי הבטון 01.01
 בתכניות. אלא אם כן פורט אחרת 40-ובעמודים ב  -30סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב

. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי -20סוג הבטון בחגורות ב
 בקרה טובים.

 מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל.
 

 דיוק בביצוע 01.03
נות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השו

 הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.
 

 הכנות ליציקה 01.04
שעות לפני מועד היציקה  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.
 צוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המזמין.נוהל בי

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח כי היציקה 
 מוכנה.

 
 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 01.05

 
המדוייק של כל החורים,  לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם .2

 החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.
 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח וכל  . 1
הכנות הנדרשות להם ובין את כל ה -המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות התברואה, החשמל, מיזוג אויר 
 וכו'.

 
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או 

 האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.
 

פני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים, שקעים וכו' כדי ל
שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכניות, כל שאר הנוגעים בדבר את 

 כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.
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ערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המ

 יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח. 
 
 

 בדיקת בטונים טריים 01.06
 

 תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים. . 2
 
 .118ת"י מס' ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי  . 1
 
אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מידגמים מהבטון הטרי בהודעה מראש  . 3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24של 
 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 01.07
 שלבי הביצוע יהיו כדלהלן:

 
 סיתות הבטון הישן עד לחישוף האגרגט וניקוי השטח מחומר משוחרר ומאבק. . 2
 
 ניקוי ברזל הזיון מכל שאריות הבטון עם מברשת פלדה. . 1
 
 הרטבת הבטון כשעה לפני יציקת הבטון החדש. . 3
 

 תמיכות ופיגומים 01.08
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר ויידרש לתמוך תקרות, קורות וקירות מסוימים באמצעות  . 2
ת על מנת לאפשר פיזור משקל מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנייה וזא

 היציקה למספר תקרות.
 
 התימוך של התקרות יעשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המפקח. . 1
 
כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי הקבלן,  .3

משרד העבודה לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור 
והמפקח על הבטיחות, הכל עפ"י התקן, שלבי העמסה והסכמה הסטטית של המבנה, במצב 
הסופי והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, יצויין כי כל האחריות ליציבות 

 בטפסות בכל השלבים חלות על הקבלן ודרישה זו היא חלק יסודי ממפרט זה. 
 

 כיסוי בטונים 01.09
הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעים פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים ברזל 

 מאושרים אחרים ע"י המפקח.
 

 עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:
 
 ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 4  -
 ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי. 3  -
 למנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון: ריצוף וחיפוי.ס"מ בא 2.5 -
 ס"מ באלמנטים טרומיים בפנים המבנה, בחלקים שאינם חשופים. 1 -

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.
 
 

 שימוש בבטונים מיוחדים  01.20
מיקה )ללא  -פיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: בטון יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צ

במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר  6, " 5פוליה(, עם שקיעה "
פחם ועך מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו 

 מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח. של הקבל ובייעוץ מוכח בכתב
שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם התאמת גודל האגרגט, סוג 

 הבטון ואמצעי הויברציה מותנים בצפיפות הזיון, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד.
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 עבודות בניה - 1/פרק 

 
 כללי  04.02

 , בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:04י הוראות המפרט הכללי פרק העבודה תבוצע כולה לפ
 
 

בכל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש להבטיח ע"י הוצאה של  .א
 קוצים וכן שטרבות בטון )שנני קשר(.

 
 לא יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(. ב. 

 
 ונחים על צידם.לא יותר שימוש בבלוקי בטון מ ג. 
 

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(. ד. 
 

 6ס"מ עם  30/10מ' ללא עמוד בתווך תנתן בו חגורה אנכית בגודל  5כל קטע קיר שאורכו מעל  ה. 
 מ"מ מעוגנים ברצפה ובתקרה. 21מוטות מצולעים בקוטר 

 
אופקית אחת לפחות כאשר  כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה ו. 

 מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות.
 

 בכל שורת בנייה שניה יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכללי. ז. 
 

מוטות  4בלוקים ויחוברו לחגורות האנכיות ו/או לעמודים. ברזל  20חגורות אופקיות יהיו כל  ח.
ס"מ מכל צד  50ס"מ, כנ"ל מעל פתחים לאורך  10מ"מ  כל  8וטר מ"מ עם חישוק בק 21בקוטר 

 מ' 1.20 -בין החגורות האופקיות משל הפתח. בכל מקרה, לא יגדל המרחק האנכי 
 

ס"מ או בלוקי פומיס זהב  13יהיה באמצעות בלוקי איטונג או ש"ע ברוחב החוץ  ט.         ביצוע קירות 
 ס"מ בלבד  13ברוחב 

 
 לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(בידוד   04.01

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות חוץ יש ליצור פס 
 שכבות נייר טול. 3מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  50מריחה ביטומנית ברוחב 

 
 

 ביצוע חריצים וחורים בקירות  04.03
יה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל אינסטלציה וכו', חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בנ

ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מסור ו/או מקדחה חשמלית. לא -יבוצעו בקווים ישרים על
 תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.

 
 הצבה וביטון משקופים  04.04

 
הקיר לתוך שקע המשקוף  משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה . 2

ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו 
 במפרט הכללי. 04041חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף 

 
הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים בעזרת סרגל  . 1

ה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח לפחות ואנך. תמוכים בפני סטי
מ"מ עבור הטיח. במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב  25

 בעובי הטיח.
 

על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבות. בכל  . 3
 היה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש.מקרה שמילוי המשקוף לא י

 
הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או  . 4

 סטיה מהתקן.
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בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקוף  . 5
 במהלך התמיכה ו/או היציקה.

 
ים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראת אם קי . 6

 המפקח.
 

 מתכת -ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(   04.05
על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות אלומיניום בקירות ומחיצות בנויים לכל 

 גובהם.
 

 ערכות אלקטרומכניות שונותתאום הבניה עם ביצוע מ  04.06
 
 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות. . 2
 
על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו ולאישורו של  . 1

 המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים.
 בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח. כל הפסקות . 3
 
 במקרה שתעלות או צנורות יבוצעו לפני עבודות הבניה. . 4

 תותאם הבניה למיקום הצנורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.
 
במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי  .5

 לני המערכות או המפקח.הגדלים שידרשו קב
  בידוד טרמי  1/.7/
 ובהתאם לדרישות החוזה לסוג בלוקי הבניה . 2045העבודה תבוצע ע"פ תקן ישראלי    
  

 עבודות איטום – 0/ פרק
 

 איטום רצפת חדרי שירותים  05.02
 על גבי רצפת הבטון יש לבצע:  

 
 הכנת השטח  א. 

כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים  לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את 
המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים וכו'. יש לבצע מראש את כל 
האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן 

 וכו', ולהכין את המשטח לקבלת האיטום. 

 
 חגורת בטון  ב. 

יים יש לבצע חגורת בטון סביב האזור הרטוב, מתחת לקירות והדלת, על גבי בקירות ההקפ 
ס"מ מעל פני הריצוף לצורך  20 -ס"מ רוחב, ועד לגובה של כ20רצפת הבטון, במידות של  

יצירת "בריכה" אטומה סביב האזור הרטוב. באזור הדלת גובה החגורה תהיה עד תחתית 
 הריצוף. 

 
 פריימר  ג. 

 ג"ר/מ"ר.  300או שו"ע בכמות של  "GS 474" ת פריימר ביטומני מסוג יש למרוח שכב 

 
 איטום ביטומני  ד. 

ק"ג/מ"ר כל  2או שו"ע בכמות של   "Hמריחות של חומר ביטומני מסוג "פלקספז  4יש לבצע   
 ק"ג/מ"ר(.  4מריחה. )כמות כללית של  

ס"מ  20-ות עד לגובה של כהאיטום יכלול את כל שטח רצפות השרותים ויעלה על גבי הקיר 
 מעל פני ריצוף סופי. 

 
 גמר  ה. 
 ביצוע הריצוף בהתאם לתוכניות אדריכלות.   

 
 

 איטום  2/.0/



123 

 

 איטום קורות יסוד  .א
ק"ג למ"ר בכל שכבה )סה"כ 1בכמות של  75/15האיטום יבוצע באמצעות שתי שכבות של זפת חם מסוג 

 ק"ג למ"ר( וזאת עד קבלת משטח זפת מלא. 4 
  

 כנת השטח ה ב.
לפני תחילת עבודות האיטום, יש לבצע הכנות הכוללות בין היתר, התקנת ברדסים לקליטת מים מהגג, 

תיקון שיפועי האיטום בהתאם למיקום הברדסים החדשים, יציקת קוביות בטון בכל מעברי הצנרת, 
לקבלת  הסדרת רולקות, לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו', ולהכין את המשטח

 האיטום. 

 
 חגורת בטון  ורולקות ג. 

בקירות ההיקפיים יש לבצע חגורת בטון סביב האזור הרטוב, מתחת לקירות והדלת, על גבי רצפת 
ס"מ מעל פני הריצוף לצורך יצירת "בריכה"  20 -ס"מ רוחב, ועד לגובה של כ 20הבטון, במידות של   

חגורה תהיה עד תחתית הריצוף. בהיקף החדרים אטומה סביב האזור הרטוב. באזור הדלת גובה ה
 2:2ס"מ מתערובת חול וצמנט  20/20תבוצע רולקה 

 
 פריימר  ד.

 ג"ר/מ"ר.  300או שו"ע בכמות של  "GS 474" יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג   

 
  מריחות חמות ה. 

 4ק"ג למ"ר בכל שכבה )סה"כ  1בכמות של  75/15על גבי הפריימר יבוצעו שתי שכבות של זפת חם מסוג 
 ק"ג למ"ר( וזאת עד קבלת משטח זפת מלא.

 
 יריעה ביטומנית  לאטימה  ו. 

מ"מ עם בד בלתי ארוג מסיבי  5+4עובי  A.P.P על בסיס  Mהנחת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפלסט 
חומר. ג"ר/מ"ר, עם אגרגט לבן מוטבע. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של  150פוליאסטר  

לרוחב. ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת 10  -ס"מ לאורך ו 20החפיפות  
 החומר. 

 כחלק מעבודות האיטום .עבודת האיטום תבוצע ע"ג בטון שיפועים "בט קל " 
 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.   

 דירות צנרת כאמור בפרטים ובתוכניות.השימוש ביריעות כולל טיפול בח
 איטום קירות  .ז

 הקבלן יבצע הרבצה צמנטית מתועשת   על גבי קירות החוץ 
 את  העוגנים המשמשים לקשירת רשת הברזל לחיפוי .ויאטום 

 
 

 
 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  6/פרק 

 
 כללי 06.02

עבודות צביעה,  - 22ות אומן ומסגרות פלדה, פרק נגר - 06כל העבודות תבוצענה לפי מפרט כללי: פרק 
 ועל פי התכניות ורשימות הנגרות והמסגרות וכמפורט להלן:

 
 הערות לביצוע עבודות מסגרות 06.01

 הערות אלו נוגעות לכל הפריטים ברשימות המסגרות והמעקות, אלא אם נדרש אחרת:
 

רזול לאישור האדריכל, לפני ביצוע על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות ודוגמאות פי . 2
 העבודה. עליו לבדוק מידות בשטח ולבדוק כווני פתיחה לדלתות וחלונות בתכניות העבודה. 

 
כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי, המפרט  . 1

 המיוחד ולפרטים בחוברת הפרטים. המוצרים חייבים בתו תקן.
 

התקין על ארונות חשמל, בזק, כיבוי אש וכיו"ב מדבקות עם סימון סוג הארון. צורת יש ל . 3
 הסימון תקבע ע"י האדריכל.

 
ארונות חשמל, הידרנט, תקשורת ואלמנטי פלדה בחדרי ממד"ים, יהיו לפי התקנים הנדרשים  . 4

 ודרישות הג"א, ח"ח וכד'.
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 .2241מעקות יבוצעו לפי ת"י  . 5
 
 לדה יהיו מגולבנים.כל אלמנטי הפ .6
 
 פריטי מסגרות המבוצעים כי יעמדו בדרישות הבאות: .7
 

 פרטי מסגרות מממ"ים יבוצעו לפי מפרט הג"א. 7.2
וישאו תו  2121פרטי מסגרות המשמשים אלמנטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  7.1

 תקן ע"ג כל פריט.
 פי מפרטי חח"י.פריטי מסגרות של חדרים השייכים לח"ח יבוצעו ל 7.3

 
לאישור  1:1הקבלן רשאי להציע תכנון אלטרנטיבי ועליו לתכנן פרטים מוגדלים בקנה מידה  . 8

 האדריכל והמפקח. עבודת התכנון תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.
במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם עד לקבלת 

דריכל, וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא שום תוספת למחירים שהגיש אישור סופי מהא
 הקבלן בהצעתו.

 
מידות הפתחים הינן מידות פתח אור. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני ביצוע  . 9

 לפתחי אור שבוצעו במבנה.
 

 מסגרות 06.03
גמים. מוצרי המסגרות יוכנו חדשה, חסרת פ ST-37הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה מפלדה 

ע"י ריתוך רציף וחיבור בצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים וצבועים 
 בצבע יסוד. כל מוצרי המסגרות בחדר המוגן לפי תקן הג"א.

 
 דוגמאות 06.04

בהתאם לדרישות  פריטים )יקבעו 5על הקבלן יהיה לבצע לפני תחילת הייצור השוטף "דוגמאות" של 
 האדריכל(.

 הפריטים יהיו מושלמים לרבות פירזול ואביזרים.
על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע 

 הדוגמאות.
דוגמא שלא תאושר על ידי המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל 

 רשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור סופי של המפקח.השינויים הנד
דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין( כמפריט מושלם המהווה 

 חלק מהזמנת עבודה זו.
 לא תשולם שום תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.

 .רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף
 

 ייצור והרכבה 06.05
 
 הקבלן יגן על המוצרים המתוקנים במבנה מכל פגיעה. . 2
 
הקבלן יודיע למפקח ו/או אדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי  . 1

 המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת.
. אישור דוגמת הציר הקבלן יהיה אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה . 3

 על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים.
 
ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות  אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לגבי  . 4

 תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.
 
ן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו לגילוון בעת אחרי הרכבת חלקי המסגרות במקום, יתק . 5

 ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור המפקח.
 
על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה ולהתאים את הכנף בהתאם  . 6

 למפלס.
 

 מלבנים 06.06
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מ"מ לפחות, בצורה לפי  2.0נים מפח מכופף ומגולוון בעובי כל המלב -אם לא צויין אחרת  . 2
 הנחית האדריכל.

 
 המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח. . 1

המלבנים יורכבו חלקם בקירות בטון יצוקים חלקם בקירות בניה מטויחים בשני הצדדים 
 ל הקיר.מ"מ מפני הגמר הסופיים ש 5 -וחלקם בקירות מחופים בקרמיקה ויבלטו כ

 
בניגוד לאמור במפרט הכללי, הקבלן רשאי להציע חיבור פינות בזוית ישרה בין פרופילים זהים  . 3

 מעלות. -45שאינו חיבור ב
 הקבלן יקבל אישור בכתב מהאדריכל להצעתו על פי דוגמת פריט.

 
 בניגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים כלהלן: . 4

 ות בכל מזוזה.עוגנים לפח 3
 עוגנים לפחות למשקוף. 1

ס"מ בכיוון  -60ס"מ בכיוון האנכי ו 75בכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקודות העיגון על 
 האופקי.

 
חורים במשקוף,  -2חורים במזוזות ו 3 -במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף  . 5

 עם קופסת מגן לכל כפתור.
 ירים למלבנים מצידם הפנימי.יש לרתך את הצ . 6
 
בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. הלוחית  . 7

 הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. 
החורים עבור מנעול ולשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד. את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח  

 מולחם.
 

 אטימות 06.07
 
 להבטיח אטימות מלאה בין המלבנים לבין חשפי הפתחים.יש  . 2

 החללים מאחורי המלבנים ימולאו דייס בטון.
 יש לדחוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע.

 
המרווחים בין קצות הכנפיים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  . 1

רה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית כנף הדלת לבין פני הריצוף יהיה אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגי
 מ"מ במצב סגור. 2-3בגבולות 

 
האטימה בדלתות אש בין הכנף לבין המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה אלסטית מיוחדת 

 " או ש"ע.ATHMERמסוג "
 

 פירזול 06.08
 ט להלן:אם לא צויין אחרת, יהיה לכל דלת פח/דלת תריס הפירזול המפור

 
 כל חלקי הפרזול יהיו מאיכות מעולה ביותר. . 2
 
, מתוצרת "הפירזול", או שו"ע עשויים מפח ברזל מכופף לפי 4)שלושה( צירי "פרפר" באורך " 3 . 1

 .2/8מיסבים כדוריים " 1המפרט ברשימות ו/או פרט יצרן הדלת, ומצופים קדמיום, לצירים 
. כנף הציר מרותכת למלבן 290הכל תואם מפמ"כ  -ר חורים לברגים מושקעים בכל כנף הצי 4

 מצידה הפנימי של המזוזה.
 
 זוג ידיות בהתאם לבחירת האדריכל. . 3
 
מפתח -מפתח" או "רב-כל הצילינדרים בדלתות יתוכננו כחלק ממערכת "רב - מערכת רב מפתח . 4

גדלת מספר . בהזמנת מערכת רב מפתח, יש להדגיש את הצורך העתידי בהHEWIראשי" של 
 הצילינדרים.

שבועות לאחר  6 -על הקבלן להציג לאישור המפקח דוגמאות של כל חלקי הפירזול לא יאוחר מ . 5
 צ.ה.ע ורק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן להזמין את חלקי הפירזול.

 
 .2121אביזרי הפירזול של אלמנטים עמידי אש יעמדו בדרישות ת"י  .6
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 דלתות פח 06.09

 
 מ"מ לפחות, אם לא צויין אחרת. 2.5דלתות יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור, בעובי כל ה .2
 ק"ג/מ"ק. 80בדלתות אש מילוי צמר סלעים בדחיסות של  .1

 
 צביעה 06.20

 
, ההוראות שבתוכניות ובפרטי האדריכל 11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק  . 2

 וההוראות להלן.
 
 יסופק בקופסאות חתומות ומסומנות. הצבע . 1
 
 על הקבלן לבצע את עבודות הצביעה על פי הוראות יצרני הצבעים. . 3
 
 תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים: . 4

 
 הכנת משטחים לצביעה.  4.2

 
 צביעת שתי שכבות צבע יסוד. 4.1

 
 בחירת האדריכל. צביעת שתי שכבות צבע עליון בפוליאור או סופרלק בגוונים ולפי 4.3

 
 כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות. . 5

המפקח יהיה רשאי לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל הדרישות 
 הנ"ל.

 
 ידי הקבלן בהתאם למפורט להלן:-צביעת מוצרי המסגרות המגולבנים תיעשה על . 6

 
 כללי 6.2

)שלש( דלתות בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן, ולזמן את  3על הקבלן לצבוע 
ידי -נציגי חברת טמבור לבדיקת הידבקות הצבע למתכת. רק לאחר אישור הצביעה על

חברת "טמבור", וקבלת אישור המפקח בכתב, רשאי יהיה הקבלן לצבוע את יתרת 
 פריטי המסגרת.

 
 הכנת השטח 6.1

 
 ובמים )מתוצרת חברת כמיתעש(. BC-70שטיפה יסודית בדטרגנט   -

 
 .100חספוס והורדת ברק בבד שמיר מס'   -

 
 .4-100שטיפה סופית וניגוב במדלל   -

 
לפני הצביעה, השטח צריך להיות נקי מלכלוך, שומן, אבק תוצרי קורוזיה או כל גוף זר 

 אחר.
 

 מערכת הצביעה 6.3
 צבע יסודי אפוקסי דו רכיבי )חלק ' + חלק ב'(. 
 .9641בז'  גוון 
 ברק מט 
 מיקרומטר. 50-75עובי פילם לשכבה  
 מ"ר 6-9כושר כיסוי לשכבה  
 4-200מדלל  
 שעות 14זמן ייבוש  
מיקרומטר כל שכבה  15-30צבע עליון שתי שכבות "פוליאור" או "איתן" בעובי  

 )השכבה הראשונה בגוון בהיר יותר(
 הגוון לפי בחירת האדריכל. 

 



127 

פי ייקבע ע"י המפקח וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה בגוון גוון הצבע הסו  6.4
 מנת לאפשר בדיקה יעילה של הצבע.-השכבה התחתונה, על

יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פני המתכת, ולסתום את כל החורים במרק  6.5
 הכל באישור המפקח. -אפוקסי ולשייפם, עד לקבלת משטחים אחידים וחלקים 

 
 גילוון 06.22

 
 מפרטים א.
 

ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת  - 928תקן ישראלי ת"י  .2
 ברזל.

 
1. BRITISH STANRADS BS 5493 
 

 עובי צפוי האבץ המינימלי ב.
שנים. עובי  8 -אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנה צבע  -הגדרת תנאים קורוזיביים  

 מיקרון. 80 -אבץ מינימלי של ציפוי 
 
 הכנת אלמנטים לציפוי אבץ ג.
 

 מניעת מלכודות אויר וניקוז בדרך של הכנת חורים לאורור וניקוז. .2
 
 יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת החומצה. .1
 

 דרישות איכות לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגילוון ד.
 

 .600IMSוהמפרט הכללי לריתוך  AWSD 2.2ל פי תקן הריתוך יתבצע ע .2
 
 הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיות. .1
 
הריתוך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום ושלם,  .3

 למניעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים.
 
 ה מנתזים.הריתוך יהיה נקי משרידי "שלכה" )סיגים( סביבת הרתך תהיה נקי .4
 החלקים חייבים להיות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכד'. .5
 

 בדיקת איכות הגילוון ה.
 

ויתיחסו  928בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י  .2
 לדרישות התקן באופן הבא:

 
יטת זרמי מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בש 200עובי גילוון נדרש:  2.2

 מערבולת.
 

 תבדק בשיטת פטיש סובב. - 928ת"י  301בדיקת חוזק לאדהזיה: סעיף  2.1
 

שיטת הבדיקה: תמיסה של נחושת  928ת"י  303בדיקת אחידות ציפוי: סעיף  2.3
 .O25H 4Su Soגפריתנית 

 
 שינוי גוון ל"אפור" יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגנה של שכבת הגלוון. .1
 
 סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם. משקעי .3
 
אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר "שיתוקנו" ע"י ישום  .4

. בשום אופן לא יתקבלו תיקונים בצבע ZRCשל שכבת "אבץ קר" מסוג "זינגא" או 
 אלומיניום או צבע עשיר אבץ!!

 
 לתשומת לב הקבלן 06.21
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המסגרות והפלדה יובאו לאתר ויורכבו כשהם צבועים כנדרש. לאחר הרכבת כל מוצרי כל מוצרי 
 המסגרות יתוקנו הפגמים בצבע והמוצרים יצבעו בשכבת צבע סופית, הכל לשביעות רצונו של המפקח.

 
 נגרות 06.23

 
 כללי א.

בודות ע - 22עבודות נגרות אומן ופרק  - 06כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי, פרק 
 צביעה ובהתאם לרשימות הנגרות.

 
 הערות לביצוע עבודות נגרות ב. 

 
על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות ודוגמאות פירזול לאישור האדריכל, לפני  . 2

ביצוע העבודה. עליו לבדוק מידות בשטח ולבדוק כווני פתיחה לדלתות וחלונות 
תות ולארונות לפני ההזמנה והייצור, בתכניות העבודה. על הקבלן להציג דוגמאות לדל

 לאישור האדריכל.
כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי,  . 1

 המפרט המיוחד ולפרטים בחוברת הפרטים. המוצרים חייבים בתו תקן.
יגוני כולל סרגלי חיפוי )הלבשות(, ע מפח מגלוון משקופי הדלתות יהיו  -משקופים  . 3

 למעלה. כל חיבורי המשקוף בגרונג. 1בצד,  3מ"מ,  4/30משקופים מברזל שטוח 
 הכנף לפי הרשימות . -כנף  . 4
 הפרזול לפי הרשימות.  .5

 לכל כנף ינתן תופסת רצפה קפיצי תוצרת "ליפסקי" או שווה ערך. 
 בכל הדלתות יותקנו מגיני אצבעות וגלגל האטה רחב 

 
 
 
 
 
 
 

 ת תברואהעבודו – 7/פרק 
 
 

 כללי 2.00
 

 תאור העבודה 2.2
ההזמנה להציע הצעת מחיר/חוזה זה מתייחס להתקנת מתקני תברואה, כיבוי אש, מערכות  

 מים קרים וחמים ומערכת שופכין ודלוחין בבנין קיים.
 

 היקף המפרט 2.1
ק יש לראות את המפורט להלן כהשלמה לתוכניות, למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית פר 

אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף  -, ועל כן כל העבודה המתוארת בתוכניות 07
במפרט זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד והמפרט הכללי, יהיה עדיף 

 האמור במפרט המיוחד. כללית, סדר העדיפויות יהיה כדלקמן:
 

 תוכניות. .2
 תאור כתב הכמויות. .1
 חד.המפרט המיו .3
 המפרט הכללי. .4
 

 מוצרים מתוצרת מסויימת 2.3

צויינה בסעיף מסעיפי המפרט המיוחד ו/או בכתב הכמויות, דרישה למוצר מתוצרת מסויימת, יש לראות  
אותה הדרישה המתייחסת גם למוצר אחר, שווה ערך לו, בתנאי שאותו המוצר יאושר ע"י המתכנן לפני 

 השימוש בו.
 

 בידודקווי צנורות ו 07.02
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צנורות אספקת מים קרים וחמים העוברים בפירים בתקרות ובקירות, יהיו עשויים ברזל  א.
, וכן מצמדי A.P.C SUPER", ללא תפר עם עטיפה וציפוי 40חשיל, מגולבן, מתאימים ל"סקדיול  

קעיים הברגה. החיבורים ייעשו עם פשתן טבול בשמן ומרוח במיניום, או ע"י סרטי טפלון. צנורות תת קר
לרבות עבודות  עטופה ומצופה מבפנים במלט קולואידאלי 5/31יהיו מצנרת שחורה עובי דופן " 3מקוטר "

 החפירה כיסוי בחול ומילוי בחומר מילוי מאושר הכל כלול במחיר היחידה 
 

יהיו מפוליאטילן בעל צפיפות גבוהה מתוצרת  6בקוטר עד " צנורות מי דלוחין ושופכין ב.
ס"מ מסביב לצנור. עטיפה זו  5ורות הנ"ל העוברים בתוך המילוי, ייעטפו בעטיפת בטון "גבריט". הצנ

 כלולה במחיר ואינה נמדדת בנפרד.
 
 יהיו כנ"ל. – צנורות אוורור ג.
 

 .PVC-יהיו מ – כובעי אויר ד.
 

 קבועות תברואתיות ואביזריהן 07.01
סלות תצויידנה במיכלי הדחה אסלות ישיבה תלויות תהיינה מתוצרת "אידיאל סטנדרט". הא 

 .326דו כמותיים סמויים ומכסה כבד בעל צירי מתכת מנירוסטה 
  

קערות רחצה תהיינה מתוצרת "חרסה" בהתאם לדגם המפורט בכתב הכמויות. סוללות תהיינה 
 מתוצרת "חמת", כפי שמצויין בכתב הכמויות.

 
 שסתומים 07.03

אטמ', ומותאמים לטמפ' של  20לחץ עבודה של כל השסתומים למים קרים וחמים יהיו עבור  
 .C °200עד 

 , יהיו מתוצרת "שגיב" עם חיבורי הברגה.2/1"-1שסתומים בקוטרים " 
יהיו  3ובכלל, יורכב רקורד קוני לפני השסתום. שסתומים בקוטר " 1לפני כל שסתום בקוטר עד "

 וצרת "קראוס".לפני כל שסתום יורכב דרסר מגולבן מתT-2000מתוצרת "רפאל" דגם 
 

 בידוד טרמי לצנרת מים חמים 07.04
כל קווי המים החמים יהיו מבודדים בתרמילי גומי סינטטי תוצרת "ארמפלקס". עובי הבידוד  

 מ"מ. 4מ"מ, לצנרת בתוך הקירות יהיה עובי הבידוד  23יהיה 
 

 ביוב 07.05
 ס"מ סביב לצנור. 25ויעטפו בחול  6צנורות ביוב יהיו מצנורות פי.וי.סי. "עבה" דרך  
מתאימות  ן עם רצפה משולבת בלבד  לא תאושר רצפה אחרת תאי ביקורת יעשו מחוליות בטו 

לרבות מילוי חוזר מחומר ,  מחיר הצינור כולל את עבודות החפירה הנחה וכיסוי מחדש 658לת"י 
 מאושר .
אים יתאימו תאי ביקורת הביוב עם תחתית "מגנופלסט" מתוצרת "וולפמן", המכסאות לת 

כולל את עבודות החפירה  השוחה מחיר  ,וחלק יעובדו באבנים משתלבות בהתאם לריצוף 489לת"י 
 הנחה וכיסוי מחדש

 
  אופני מדידה 07.06

לא ימדדו בנפרד אביזרי צנרת )ספחים( בכל סוגי הצנרת. יש להכלילם במחיר  -כאמור במפרט הכללי 
 הצנורות של אותו סוג.

 
 

 ות חשמלעבוד – 1/פרק 
 
 

 -לוחות חשמל  1.2/
 

 כללי 08.1.2
להבטחת איכות, או שיש לו ISO 9001הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי  

) או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי 2429,    (עמידה בתקן 11הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת 
 דרגת איכות של מנהל הרכש )מנה"ר( במשהב"ט

 
 מבנה הלוחות 08.1.1
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מ"מ לפחות, עם חיזוקים מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי  2.5הלוחות  ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  א.
להתקנה בצמוד לקיר, עם    דלתות ועם פנלים פנימיים , דלתות יצוידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה 

 עם מפתח .
 להסרה.סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות  ב. 
, 180 -חלד. הצירים יאפשרו פתיחת כל דלת ב-הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל ג. 

 בלי קשר למצב שאר הדלתות.
כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות הדלתות, עם  ד.                

 מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.
 יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. ה.                
 בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות )הכל  ו.

 בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח(, מפח כדוגמת הפח של הפנלים.        
 ס"מ לפחות. 10*10*3מידות הכיס יהיו        

 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי יציאה. 40נל עליון ריק בגובה בלוח יושאר פ ז. 
 על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים   ח.

 ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות        
 הפיקוד.       

 RAL -בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי  ט.
   210בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם    צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 

 מיקרון.       
 י.    ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת   

 פרטינקס.      
 וגנו נגד מגע מקרי.כל החלקים ה"חיים"  )נושאי מתח( י יא. 

 חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה  י.
 הראשי. חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו        
 חלד.-מפלדת אל      

כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, למניעת  יג. 
 התרופפות.

 מהציוד המותקן. מקום    15%בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור  יד.
 יכלול גם פתחים בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום   שמור        
 למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.       

 טו.  הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למיים   
 או בכתב הכמויות.\וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו                       

 ספטמברתבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים )מתח נמוך ,מתח נמוך מאוד , ח  טז.
 (.S.P.U,  ספטמבר, בלתי ח

 
 יז.  בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה )פלנג'( עבור גלאי עשן.

 
 דציו .08.1.3

 
 ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט: א. 

 מא"זים מודולריים  )להתקנה ע"ג מסילה(, - A50לזרם עד                         
 . כושר הניתוק בלוחות KA10לקוטב, כושר ניתוק:   mm17.7 רוחב                         
 )לכל  KA30טרנספורמטור חבה"ח יהיה מ' מ 30המרוחקים עד                         
 הציוד(.                        

 
תרמית ומגנטית  OVER LOADמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת   -ומעלה A63 -לזרם מ  

ניתנת לכיול )לפי דרישה בלבד ניתן יהיה לספק יחידה עם הגנה מגנטית קבועה(. אם לא נדרש אחרת, 
 *  IN -ת וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל לפחו KA30כושר הניתוק יהיה 

 
 תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן: ב. 

 
  מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן .  -מא"זים  .2  
 ז'רן -תוצרת לגרנד או מרלן  -מאמ"תים קומפקטיים  .1  
 לגרנד או מרלין ג'רן. –מנתקי מעגל להגנת מנועים  .3  

 מתוצרת "לגרנד" או "מרלין ג'רן " .   A.         ממסרי פחת יהיו מדגם 4                      
 
 כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  )ללא הגנה עורפית(, אך לא פחות מהמצויין לעיל. ג.
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מאמ"תים ללא  - A63קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים מעל  - A63דגם המפסיקים יהיה: עד  ד.
 ל.הגנות, כמפורט לעי

 
 מילר, -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -מגענים  ה.
 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר, או ברטר. 11בקוטר  -לחצנים ונורות סימון  ו.
 
., או "פניקס", או K.A.Sקפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם  -מהדקים  ז.

 "לגרנד".
 

 .IBM, או CELSA, תוצרת "ארדו", או mm96*96במידות  בעלי סקלה מורחבת, -מודדים  ח.
 

 180לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם  KA100וזרם פריקה  V230למתח -מגיני מתחי יתר )פורקי ברק(  ט.
VA" או "פניקס" דגם ,VALVETRABז'רן" דגם  -", או "מרלןP-41KA100המגינים יהיו חד .-

 פזיים עם בסיס לשליפה.
 
פינים )עם ברגים(, מתוצרת  24או  22מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4ו עם ממסרי פקוד יהי י.

 , או "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.VULC4RY"איזומי" דגם 
 

מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי   4, עם V230ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח  יא.
 .VULC4RY(, דגם )עם ברגים

  
פינים, חיזוק החווט בברגים )לא  22כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט  יא.

 בהלחמה!(. 
 

 חווט .08.1.4
  
   א.  החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים  

 )אופקי ואנכי בלבד(.                 
 

 יה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר.ב.  חתך החווט יה 
 הערה: מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק                 

 תקנות, לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!. –החשמל                              
 

   רשו חיבורי ג.  כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יו 
     "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג                
 שהוא.                

 
סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים  ד.

 בצבעי הפזות )חום, חום/כתום, חום/שחור(.
 פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל.                 

 
         ה.  מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה  

 המוליך ייעטף בסרט בידוד.                 
 
 

 סימון ושילוט .08.1.5
 

 א.  השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד  
 לכל אביזר שיחוזק בניטים )לא בהדבקה(. יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן בתוך הלוח,                 

 כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם   כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.                
 ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון  

 יים.המפסיקים הראש                
 

 ג.  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל,   הפזה וכדומה. כל גיד  
 במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות    פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד                 
 יהיה לפי תכניות חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן.                

 
 יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמוך, ומתח נמוך מאוד(.  ד.           
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 תכניות ייצור .08.1.6
 

 הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל האמור להלן  )אין   
 להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(:                      

 
 .3Aבפורמט סטנדרטי  ,2:20תכניות בקנ"מ  א. 

 
 התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים,  ב. 

 והדלתות, כל הכיפופים  תכניות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים                        
  מהדקים וכדומה.וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור ה                      

 
 קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור    -תרשימים חשמליים חד ג.

 כל המהדקים והגידים.           
 

 מפרט הצביעה והגוון הסופי. ד.
 

רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות ונתונים טכניים המוכיחים  ה.
 את התאמתו.

 
 צבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות המבדדים.חתך פסי ה ה.
 
 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. ז.
 

על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד  ח.
 ילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, התאמת הש

 
 למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח    

 והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.           
 

במקרה  . המזמין שומר לעצמו זכות לספק  לוחות החשמל לקבלן כאשר הקבלן יבצע התקנתם בלבד, 08.1.7
 זה ישולם לקבלן רק עבור התקנת הלוח לפי סעיף כתב הכמויות  . 

התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח , התאמתו למקום ואופן ההתקנה , חיבור קו הזנה וכל המעגלים 
 הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות . 

או לוחות חשמל תשולם תוספת הלוח יובל לאתר ע"י המזמין . במידה ותידרש מהקבל הובלת לוח חשמל 
 בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן . 

 
 

     -תקנים ישראלים רלוונטים ללוחות           
 , 2058, ת"י 2,1.2חלקים  2038, ת"י 2,1.2חלקים  831, ת"י 745 –ת"י           
 .  4236י , ת"2918, ת"י 2741, ת"י 2חלק  2596, ת"י 2526ת"י            

 
 

  -מובילים ותעלות כבלים 08.3
 

 מ"מ    5תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך   -תעלות רשת          08.3.2
 לפחות ויגולוונו בגילוון חם לאחר הריתוכים.                      
יזוקים אלו יותקנו במרחקים התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים ח                    

 מטר.                                                      2.5המתאימים לחתך התעלה המרחק המקסימלי בין החיזוקים יהיה 
 התעלות יחוברו בינהן  ולחיזוקים באמצעות מחברים המיועדים לשם כך .                   

08.3.1 
 מ"מ     2.5פח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי תעלות ה –תעלות פח        
 לפחות , ויכללו מכסה התעלה תיוצר עם שוליים פנימיים בחלק הפתוח         
 לצורך חיזוק המכסה .       

מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו שוליים כך שיכסה את דפנות התעלה )השוליים יהיו 
 מ"מ. 25באורך 

יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים,מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים לחתך  התעלות
מטר, התעלות יחוברו בינהן באמצעות ניטים )לא  2.5התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 

 ריתוך( ויחוזקו לחיזוקים עם ברגים ואומים.
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 ת אלו יהיו מתוצרת ידועה כל    תעלו –תעלות מפח מגולוון מחורר         08.3.3
 החיבורים,חיזוקים, הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריים בלבד .

 במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה גם המכסה יהיה מקורי של אותו היצרן שייצר את התעלה. 
 

08.3.4 
עים ובכל הפניות רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקט                   

 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  26וההסתעפויות במוליך 
 

התעלות יהיו בגוון לפי בחירת המתכנן,  –תעלות פלסטיות/ תעלות אלומיניום/ תעלות פח דקורטיביות  08.3.5
 ס"מ . 50ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל 

 יותר חיתוך התעלה בסיבובים(.כל הקשתות ,הסתעפיות יהיו מקוריים של היצרן )לא 
 

 מגולוון ,הסולמת עצמה תיהיה מתועשת   Uסולמות כבלים יהיו מברזל         08.3.6
 והחיבור בין שלבי הסלמת לבין העמודים המרכזיים יהיה בברגים ו/או                       
 בריתוך שיתבצע  לפני הגילוון .                  
 הגילוון יהיה בשיטת הגילוון החם.                  

 
 

לפי המצויין    אלומיניום תעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים )במידה וידרשו( יהיו תעלות           08.3.7
"חשמל" או תקשורת   -ס"מ. יש לשלטן בהתאם ליעודן  40בתכניות עם מכסה, ויהיו מחוזקות לקיר כל 

 מטר. 1בשלט סנדביץ' חרוט, כל 
 

 כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט  יבוצעו בצנרת מריכף כבה                                 08.3.8
 מאליו בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות. כל הנקודות אשר יבוצעו                     
 עה"ט , יבוצעו בצנרת מרירון בחתכים ע"פ המצויין בכת הכמויות,למעט                    

 המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפוצצות.                   
 

 כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה ופניות    08.3.9
 יהיו אוריגינליים בלבד.                  

 
הפניות רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים ובכל  08.3.9

 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  26וההסתעפויות במוליך 
 

יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל אביזרי  -מובילים ותעלות 
 ההסתעפות, זוויות, סופיות, אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות הארקה וכו'.

 
 -ונטים למוביליםתקנים ישראליים רלו

    2,1.2חלקים  2382, ת"י 858, ת"י 718, ת"י 444ת"י 
 

 כבלים 08.4
 

 XY2Nכל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו  יהיו כבלים טרמופלסטיים עם מוליכי נחושת, מסוג  .08.4.2
 בלבד. 

 
 הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים. .08.4.1

 
הכבלים יותקנו בתעלות רשת  לכבלים בחלל התקרה האקוסטית  ו/או יושחלו בצינורות, כמצוין  .08.4.3

 בתכניות.
 

 .       כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת08.4.4
 בלבד, פרושים וקשורים כל כבל בנפרד. כ"כ תאופשר התקנה נוחה של                  

 כבלים נוספים בעתיד.                  
 

 ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל  .08.4.5
 

 מ' בתוואים ישרים בדיסקיות   5.        הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל 08.4.6
 מוטבעות עם מספר המעגל וייעודו.                   

 
 שמשים למערכת הכריזה   ובטחון  , יהיו מהסוג   הכבלים המ      08.4.7                   
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 המצוין בכתבי הכמויות עם שטחי חתך ועוצמות הפחתת                                      
 ( לפי המלצת ספק המערכת. dbהגבר)                  

יבור אל מהדקי מכונה או מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמל , קופסת הסתעפות ,ח     08.4.8
 אל לוח שרות  ניסקו , לכל אביזר סופי או חיבור אחר .

 
 מחיר כל כבל יכלול  את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא .     08.4.9

 
 
 

יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל )אלה שאינם נמדדים במסגרת  -כבלים 
 "נקודות"(.

 
 
 

 –ראליים רלוונטים לכבלים תקנים יש
 547, ת"י 2255, ת"י 2-20וחלקים 473ת"י 

 
 

 גופי תאורה   08.5
 

גוף תאורה  אשר יותקנו בפרויקט זה יהיו מתוצרות אשר מוגדרות בכתבי הכמויות . במקרה והקבלן יציע גוף 
 תאורה אשר לדעתו הוא שווה ערך עליו להביאו לאישורו המוקדם  של המתכנן והמפקח  .

לא יתקבל  כל גוף תאורה אשר לא אושר מראש בכתב . במידה וקבלן יתקין גופי תאורה אשר אינם אושרו  
 ואינם מופיעים בכתבי הכמויות הקבלן יידרש לסלקם מהשטח ללא כל תשלום נמוסף .   

 
 כל גופי התאורה בפרויקט יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או בעלי     08.05.02

 אישור מכון התקנים הישראלי לרבות ממירי החרום .                      
 מ"מ צבוע בתנור בעובי   0.5כל גופי התאורה הפלורצנטיים יהיו מפח  08.05.01

 מיקרון . 0.6                      
 כל גופי התאורה הפלואורניים וגופי תאורה עם נורות פריקה יכילו   08.05.03

 אינטגרלי מגוף התאורה קבל לשיפור כופל הספק של גוף   כחלק                      
 התאורה.                      

 כל גופי התאורה ההלוגניים במתח נמוך יכילו שנאי צמוד לגוף    08.05.04
 חצי וולט פחות ממתח  -התאורה המתח היוצא משנאי זה יהיה ב                      
 הרשום על הנורה.העבודה                       

 /פריקה יהיו בתוך קופסה סגורה . PLכל ציוד ההדלקה של גופי התאורה הפלואורניים /  08.05.05
  IP 55גופי התאורה המותקנים מחוץ למבנה יהיו בדרגת אטימות המתאימה למקום ההתקנה ) 08.05.06

 ( לפחות.
זקו לתקרה הקונסטרוקטיבית גופי תאורה המותקנים בתקרה מינרלית )אקוסטית( יחו 08.05.07

באמצעות סרט פח )כדוגמת סירטי הפח המשמשים לחיזוק התקרה המינרלית( לפחות בשתי נקודות 
 שונות של גוף התאורה.

( (  אלא COOL WITHיהיו מסוג לומילוקס בגוון לבן קר  PLנורות פלורצנטיות ו/או מסוג  08.05.08
 אם נדרש בפירוש אחרת.

בפרויקט יהיו מאחת מהתוצרות הבאות : "אוסרם" , "פיליפס" , "ג'נרל  כל הנורות 08.05.09
 אלקטריק".

ממירי חרום יהיו לזמן הארה עפ"י הקבוע בתקן הישראלי המתאים כל ממירי החרום יותקנו  08.05.20
בתוך גופי התאורה למעט מקרים שבהם לא ניתן להתקין ממיר בתוך גוף התאורה ואז יותקן הממיר 

 ורה ומאווררת במרחק שאינו עולה על חצי מטר מגוף התאורה.בקופסה סג
יהיו בתי הנורה מחרסינה בלבד.החיווט בגופי  24E/E27/E40בג"ת ליבוניים עם בתי נורה  08.05.22

 תאורה אלו יהיה בעל ציפוי אסבסט או סיליקון,מהדקי החיבורים יהיו מחרסינה.
פינים בלבד + סטרטר חיצוני בהתאמה  4הנורות מסוג יהיו  PLבגופי תאורת חרום עם נורות  08.05.21

 .21/02 –מה  598-111לדרישות ת"י 
 המזמין שומר לעצמו זכות לספק לקבלן את כל גופי התאורה או חלק מהם עפ"י ראות עיניו .  08.05.23
 התקנת גוף תאורה מכל סוג שהוא כלול  בכתבי הכמויות בפרק נקודות .  08.05.24
ת גוף תאורה מכל סוג שהוא תכלול תלית הגוף , חיבורו למעגל הזנה , חיבורו לחלק התקנ 08.05.25

 הקונסטרוקטיבי של המבנה . 
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 תקנים ישראליים רלוונטים לגופי תאורה:
 , 2,1.2,1.1,1.5,1.6,1.28,1.29,1.11,1.13,1.14,1.15 -חלקים 10ת"י 
 2269, ת"י 2266, ת"י 1חלק  510, ת"י 2,2.2-חלקים 397ת"י 

 
 

 מפרט מיוחד לנקודות      08.06
 

יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא  -נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט   א.
בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס 

פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל -פזי או תלת-והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד
אביזרי בית תקע מסוג  1קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע. נקודת ח"ק חד פאזית תה"ט תכלול עד 

מודולים . נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג  4-"גוויס" תה"ט מותקנים במסגרת משותפת ל
 3-ם תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת למותקן עה"ט . נקודת ח"ק מוגנת מי N-4"ניסקו" דגם 

 .  IP-55מוגן מים   N-4או אביזר עה"ט מסוג "ניסקו" דגם  IP-55מודולים מוגנת מים 
 

יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח   -נק' מאור  ב.
מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, 

פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה -פזי או תלת-הדרושה, במעגל הזנה חד
עבור אביזר מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא . נקודת מאור תכלול התקנה מושלמת 

תליתו , חיבורו אל המעגל המזין וחיבורו  של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה תכלול
 אל החלקים הקונסטרוקטיביים של המבנה . 

 
 
יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה,   -נקודת לחצן חרום  ג.

ואביזר  1X1.5N2XYמלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, כבל מסוג 
 ת טלמכניק בצבע אדום עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי ליד האביזר . מתוצר

 
מ"מ עם חוט  26יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף בעל קוטר  -נקודת רמקול  ד.

 השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרים . 
 26מחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום בעל קוטר יימדדו לפי "נקודות " , כאשר ה –נקודת גילוי אש  ה.

מסוכך ומתאים למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש  1X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג 
 מטר כבל ביציאתו מהצינור .  2.5לרבות השארת לפחות 

 
 -תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות

 , 2249, ת"י 2209ת"י  ,245על חלקיו, ת"י  61, ת"י 1.2חלק  33ת"י 
 , 2-3-חלקים 2254ת"י 

 
 
 
  

 גלוי  אש - 31פרק 
 

 תאור העבודה )כללי(
 
  הגןהמערכת כוללת מתקן גלוי אש במבנה  -
 המערכת תבוצע עה"ט בצנרת צמודה לתקרה. -
 
 

 דרישות מהקבלן
 
וכבוי אש שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי  5על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של  -

 אוטומטיות.
 
על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהוראות ההתקנה,  -

 ההפעלה והאחזקה של המערכת.
 
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת המזמין  -

 להלן(. 5סעיף -תת 34.05)כמפורט בסעיף 
 



136 

 על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה. -
 
 התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד. -
 
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת ניתוקי  -

-כנן  )בתאומו יחובר הפקוד מלוח גלוימ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המת
 כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו(.

 
באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו. כ"כ  -

רט באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף "איטום" שבמפ
 זה.

 
 

 ספרות טכנית
 שבועות טרם בצוע בקורת הקבלה למערכת. 3ידי הקבלן לאישור המזמין -טיוטת "ספר המערכת" תועבר על

 
עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת המתפעל  5הקבלן יתקן בהתאם ויספק 

 והמתחזק  )דרג מעבדה(, זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.
 

ותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  )אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי לקבלת כל ע
 המערכת ע"י המזמין(:

 
 תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית. א.
 קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת. ב.
 יסים ומחברים( שברכזת.שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרט ג.
 שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים. ד.
 שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'. ה.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים )אביזרי העזר( הנוספים, כולל ספרי  ו.

 אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.
 יזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע המיכלים.א ז.
 .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור  ח.
ידי היצרן  -הכמויות( ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב י.

 .+ מחיר(.N.P)תאור פריט + 
 פרוטוקול תקשורת של הרכזת. יא.
 ((.TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרון לאיתור תקלות  יב.
 הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצרן. יג.
 פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי. יד.
 עפ"י דרישת המזמין. -ספרות רלוונטית נוספת  טו.

 
 

 בקורות קבלה
 ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין. הבקורת תבוצע

 
 במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים

 הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.
 

 .2ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג
 

 הדרכה
 

 בלן הדרכה לנציגי המזמין. ההדרכה תכלול:לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הק א.
 תאור המערכת ועקרון פעולתה. .2 
 אופן תפעול המערכת בכל מצביה )רגיעה, אזעקה, תקלה וכד'(. .1 

 
 אחריות

הקבלן יתן אחריות של שנתיים לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם תינתן 
שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד שנים. המצברים  3 -אחריות ל

 הקבלה.
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שנים לפחות. התחייבות זו תכלול גם  20הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של 
הצהרה שברשותו  מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת לתת שירות מלא ומיידי 

 ופת האחריו. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה.לתק
 

 תקנים
 

במהדורתו  2110מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי 
האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות 

. כמו כן תבוצע המערכת בהתאם ULתקן )-ד ישא תו)כל הציו  ULתקן -הספיצפיות הנושאות תו
 ומפרט מיוחד זה. 34למפרט הבינמשרדי פרק 

 
 ULתקן -כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תו

 מהדורה אחרונה.
 

ים ויהיו מאושרים גם ע"י הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיבי
 הוועדה לאנרגיה אטומית )הקבלן יגיש את האישור למזמין(.

 
מנפח החלל  7-20% -. צפיפות הגז תהיה )יחושב ע"י הקבלן(: 100FM-יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 

 אותו הוא מיועד לכבות.
 

 .40צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 
 

דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית בלבד. בשלב השני  1הכבוי תהיה בעלת  מערכת הגלוי להפעלת
קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים, ובמקביל חייגן -תופעל התראה אור

 אוטומטי.
 

ול דעתו המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך )כגון מכון התקנים הישראלי וכד'( לכל הציוד, עפ"י שיק
 ' לעיל.2)למשל במקרה של גלוי גלאים פגומים( ראה גם מסמך ג

 
 

 אישור תכניות עבודה וציוד
 טרם התחלת העבודה )ההתקנה( יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:

 
 "תכניות לבצוע"   א.
כים אקוויוולנטיים איזומטריית  )מהלך( צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אור ב.

הרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור  של מחברים  )ספחים(  ואביזרי זרימה וכדומה  ג.
PRE ENGINEERED. 

 שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות )ותכנון תמיכות מיוחדות. ד.
 וי( שבכוונתו להתקין.הוראות יצרן וקטלוגים מלאים )כל העמודים( של כל הציוד וההתקנים )גלוי וכב ה.
 תכניות חווט )לרבות מספור החווט( של הרכזת וכלל המערכת  )כולל ניתוק חשמל וכ"ו(. ו.
 .SHOP”-”DRAWINGSאישור מת"י לתכניות הבצוע  ז.
 

ידי המזמין. לאחר אישור תכניות אלה, תבוצע -הקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל על
הן )כחלק בלתי נפרד ממפרט זה(. אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון המערכת, העבודה אך ורק לפי

 אלא באישור בכתב של המתכנן והמזמין.
 
 חבורי חווט: .7
 

 הצנורות יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן. א.
החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים )בסיס הגלאים, קופסאות  ב.

חצנים, צופרים וכד'(, רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י מהדקים( ושרוול בידוד ל
 מתכווץ.

 חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים! ג.
 מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר. ד.
ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך )"מהיכן בא ולהיכן הולך"( ומספר אזור כל חיבור ישולט  ה.

 הבקרה.
 
 סימון ושילוט .8
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 כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע המוליכים שונה. א.
רי הגלוי והכבוי. חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזו ב.

המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת חבור החווט 
 לכרטיסים.

 כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצויין בתכנית. ג.
 אותו המספר יצויין גם על פסי המהדקים. 

 
ים מהרכזת ללוחות החשמל לצורך  בצוע ניתוקים, באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסר .9

 כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.
 
 
 
  

 רכזת גילוי אש 
 

 המערכת
 

 כתובות . 157-רכזת במבנה היא רכזת כתובתית  ל א.
 

 כל ציוד גילוי שיותקן במבנה המיון יותאם ויחובר לרכזת הנ"ל  ב.
 
 ת גילוי אש שתותקן במבנה הכניסה תותאם לרכזת גילוי קיימת במבנה היולדות ותחובר אליה . רכז ג.
 

 גלאים 
 
, אל קופסת TWIST LOCKכל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית  .2

 חיבורים שתותקן בצמוד לו.
 
)עפ"י סוג הגלאי(, מהדורה  UL 512 -ו A268 UL,  268ULהגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים  .1

 אחרונה.
 
 כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם. .3
 
הגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון )ויוכיח זאת( את השפעת האיוורור על  .4

 מיקום התקנת הגלאים בפועל.
 
 ית לכוון הכניסה.הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנ .5
 
במידה ובבקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים )למרות  .6

שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות המאושרות(, באחריות הקבלן להוסיפם )לספק גלאים, בסיסים, 
 חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה(.

 
 אין לשבור פין זה )גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל(.כל גלאי יכלול פין נעילה לבטחון.  .7
 
 . כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי . 8
 
 

 גלאים בלוחות חשמל
 הגלאים יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל. א.
 

 .D.F.Rגלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי  ב.
 
הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין צורך להכניס  הגלאים יותקנו ע"ג ג.

 ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.
 

 ד.    הקבלן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים  ללוח.
 
 

 צופרים ומנורות
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 רה אחרונה.מהדו UL 464הצופרים יענו לדרישות התקן  .2
 
 .DBA95צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות  .1
 
 צופר פנוי  )"כבוי הופעל"(  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת. .3
 
 צלילים וצבעים: .6

הדבר ייעשה ע"י  לכל אחד מסוגי הצופרים  )אזעקת אש, תקלה, פנוי(  יהיה צליל שונה.  א. 
 היצרן.שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י 

 צופרי פנוי  )"כבוי הופעל"( ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים:  ב. 
 בהשהייה לפני פליטת גז. .2  
 במשך פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה". .1  

 
 מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת. .7
 
 הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך. .8
 

 ניםלחצ
 

 (, ללא לוח זכוכית/פלסטיק לשבירה.SINGLE ACTIONלחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" )
 

 (.DOUBLE ACTIONלחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" )
 

 כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.
 
 

 (L.O.Eהתקני סוף קו )
 

יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במידת הצורך, יותקנו תכניות החווט כך  ההתקנים
 שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.

 
 התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.

 
 וי.בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכב

 כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים.
 כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחבר שלטים בהדבקה.

 מיקום מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.
 
 

 מערכת כבוי אוטומטי
 

 מיכלי גז כבוי
 
כמערכת . L.Uהמיכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן  .2

 גלוי וכבוי אש.
 
 נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר. .1
 
לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק יחושב ע"י הקבלן לפני ההזמנה  10% -נפח המיכל יהיה גדול ב .3

 .   FM200ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  
 
 גז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא ב .4
 
על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז  )משקל( וסוגו, תאריך הבדיקה וכל מידע  .5

 רלוונטי אחר.
 
 על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון לחץ. .6
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תקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצקן ומותאמים לסוג עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי ה .7

 ההתקנה.
 

 סוג הגז
 
הגז יהיה מסוג המאושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והן ע"י המשרד לאיכות  .2

 הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.
 
 )בכפוף לאישור המזמין(.”"  FM 200סוג הגז יהיה  .1
 
ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוני החלל המכובה, הצפיפות  נפח .3

 האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היצרן וכדומה.
 
  

 
 אופני מדידה מיוחדים:

 
 .08ראה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק 

 המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר
 נמדדים בנפרד לפי יחידות. וכדומה

 אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הסעיפים השונים.
 מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.

 
מין גז אחר, ייערך ניתוח . במדה ויידרש ע"י המז100FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 

 מחירים בהתאם.
הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד. הכנת תכניות "לפי 

 בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.
 
 הגדרת תקנים -כללי  

 
 רוייקט זה.מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפ

המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה )צופרים, נוריות סימון וכ"ו( ואבזרי עזר לקבלת מערכת 
 מושלמת.

 
 תקנים

 
 .2110/3( המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות גילוי אש 1.2 

 המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא : האמריקאי L.U( בנוסף, ישא הציוד תקן .1.1
 .2110/1ותקן ישראלי  L.U.   864 -רכזת אזעקה     1.1.2
 .2110/2ותקן ישראלי  L.U.   168 -גלאי עשן            1.1.1
 .2110/2ותקן ישראלי  L.U.   512 -גלאי חום           1.1.3
 .2110/2ותקן ישראלי  L.U.   464 -אמצעי התרעה  1.1.4
 .2110/2ותקן ישראלי  L.U.  2482 -ספקי כח           1.1.5

 .FM, VDS, BSIובנוסף תקן בינלאומי אחד נוסף מתוך התקנים הבאים : 
 
 

 מפרט למערכת  קולית לכריזה ומוסיקה
 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות א.
ולים להפסקות ומוסיקת רקע מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום, הודעות שוטפות, צלצ .2

 .  הגןבכל שטח מבנה 
 ההודעות  והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי הקול. .1
 שעות ביממה. 14המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  .3
 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק קבלה / חדר מנהל. .4
צלילים, וישודר אוטומטית עם  3-1מקולים צליל גונג אלקטרוני בעל לפני שידור ההודעה ישמע בר .5

 הלחיצה על מתג ההפעלה.
 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חירום על פני מוסיקת הרקע. .6
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כגיבוי ההעברה ממתח הרשת למתח  14VDCוכן ממתח ישר  VAC 110המערכת תוזן ממתח הרשת  .7
 צורך בפעולה ידנית כלשהי.ישר תעשה אוטומטית, ללא 

אשר יאפשרו הפעלת המערכת ללא  Maintenance freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טיפול  .8
דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטעין את המצברים  30מוסיקת רקע במשך 

 ברשת החשמל, בטעינת טפטוף  וטעינה מהירה, לפי הצורך.
 שעות ביממה. 14מוסיקת רקע מנגן סרט מקצועי או רדיו, המיועד לעבודה רצופה של  המערכת תשדר .9

 .70.7Vאו  200Vבמתח של   Constant Voltageהמגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת  .20
 במידת הצורך,  או במדפים שיוקצו לכך. 29הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " .22
 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת ב.
 מסד מרכזי )במידת הצורך( .2

 . יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.29במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " 2.2
 מ"מ לפחות. 1מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  2.1
ובה       גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי אוורור בג 2.3

 כרזרבה. 15%ועוד תוספת מקום פנוי של  2"¾
דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, כל חלקי המתכת  2.4

 במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.
בהתזה נוזלית או כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי  2.5

 באבקה.
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. 2.6
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של  2.7

 לפחות. 10%
, נתיכים להגנה עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים AC/DCהמסד יכלול פנל  2.8

 בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.
 , שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים ומד עוצמה בגודל5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " 2.9

  "3. 
 

 מגברי הספק .1
ים, בזווד במיועד להתקנה במסד מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולב 1.2

 , או על מדפים.29ברוחב "
 עפ"י העומס, בכל רוחב תחום ההענות.  R.M.S  30W/60W/120W/240Wהספק היציאה יהיה   1.1

 .70.7V, או 200Vאו מוצא במתח קבוע   Ω8עכבת העומס תהיה   
 .30%בחשוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של  1.3
 .14VDC, 50Hz 220 VACמתחי האספקה  1.4
 לפחות.  200KΩעכבת הכניסה  1.5
הפרש בין עומס מלא לעומס  2.15dB, 100V( ביציאת קו Out put regulationיציבות בשינוי עומס ) 1.6

 בריקם.
 .3dB-בניחות של  60-26Khzתחום הענות לתדר  1.7
 , בהספק מוצא מלא.2Khzבתדר  2% -אחוז עיוותים: מתחת ל 1.8
 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 85dB: רעש מוצא 1.9

 . 10°c - 45°c-תחום טמפרטורת עבודה   1.20
כל הכניסות והיציאות למגבר תהינה באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק המערכת בזמן  1.22

 השרות.
 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה. 1.21
 ברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך אנודיזציה נגד איכול וחלודה.כל חלקי המתכת במגבר, יע 1.23

 
 ערבל צליל .3

 או כיחידות מודולריות משולבות במגברי ההספק. 29ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב " 3.2
 בערבל יהיו כניסות: 
 א. לכל מיקרופון במערכת. 
 ב. לערוץ רדיו. 
 גן סרט.ג. לערוץ מוסיקת רקע מנ 
 .C.Dד. לערוץ  
 ה. כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת. 

 כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק במערכת. 3.1
 יחידות כניסה. 5 -במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל 3.3
 .200KΩ עכבת כניסה: 3.4
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 .150Mv ה:רגישות בכניס 3.5
 לפחות. 30dB יתרת מתח בכניסה: 3.6
 .±3dBבנקודות  60Hz-20KHz תחום הענות לתדר: 3.7
 לפחות. 80dB  יחס אות לרעש: 3.8
 ובמתח יציאה נומינלי. 2KHzבתדר  2% אחוז עיוותים הרמוניים:  3.9

 600Ω  (+14DBM.)בעכבת    0.4V מתח יציאה נומינלי: 3.20
 .80Hzבתדר של  ±21dB יל של: אפשרות לויסות צל 3.22

  ±21dB  21בתדר שלKHz. 
 בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון. 3.21
 נתוני כניסות המיקרופון: 3.23

 .µv 100רגישות כניסה מכסימלית של  א.
 .2KHzבתדר   350Ωעכבת כניסה של  ב.
 .±3dBבנקודות  30Hz-18KHzתחום הענות לתדר  ג.
 .200Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של  ד.
 לפחות ברגישות מקסימלית. 55dBיחס אות לרעש  ה.
 במתח מוצא נומינלי. 2KHzבתדר  2% אחוז עיוותים הרמוניים:  ו.
 (.Overload marginלפחות ) 30dB יתרת מתח בכניסה: ז.
 

 נתוני כניסת מוסיקה 3.24
 תח יציאה מלא.למ 250Mv רגישות בכניסה: א.
 .600Ωלפחות לכניסה  25KΩ עכבת כניסה: ב.
 .±3dBבנקודות  30Hz-20Khz תחום הענות לתדר: ג.
 .200Hzבתדר  6dB אפשרות לניחות של: ד.
 ברגישות מקסימלית. 65dB יחס אות לרעש: ה.
 ובמתח יציאה נומינלי. 2KHzבתדר  0.2% אחוז עיוותים הרמוניים: ו.
 לפחות. 30dB יתרת מתח בכניסה: ז.
 

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה .4
על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, עשויות עץ )לא סיבית(.  4.2

 ס"מ. גמר: ציפוי מפורמייקה.  14x24x12במידות 
ל אקוסטי מפלסטיק/מתכת לבן שיחוזק בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גרי 4.1

 לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.
 ( ובאחוז עיוותים נמוך.Double coneבעל משפך כפול ) Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 4.3
 (.Oz 5גרם ) 241 -לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ 4.4
 .8Ωעכבת:   4.5
 .75Hz-15KHz  תחום הענות: 4.6
 .20Wקיבול הספק:  4.7
 °.210זוית פיזור:  4.8
הרמקול מתוצרת "דיינטי" דגם  2W, 2W, 5Wכל רמקול יצוייד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  4.9

10F-053 .או ש"ע 
 עפ"י תוכנית האתר( –שופרי קול   )לכיסוי שטחים חיצוניים בלבד  .5

יצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות, מליחות ותנאי שופרי הקול מיועדים להתקנה ח 5.2
 אקלים אחרים.

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית. 5.1
 ר.מ.ס. 25Wהספק   5.3
 .±3dBבנקודות  115Hz-14KHzתחום הענות לתדר  5.4
 מטר בהספק נקוב. 2במרחק של  212dBרגישות מוצא:  5.5
 טייה בציר האפקי והאנכי.אפשרות חזוק עם סדור לה 5.6
 °.220זוית פיזור  5.7
 .7.5W, 4W, 2W, 1W, 15Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  5.8
 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. 5.9

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  5.20
 או ש"ע. AP-15Tסאונדולייר" דגם -השופר מתוצרת "אטלס 
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 שנאי משתנה. -מה וסתי עוצ .6

 .V.C.Tוסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה:  6.2
 בהתאמה לעומס הנצרך. 75Wאו  35Wהספק השנאי המשתנה יהיה  6.1
 .30dBהנחתה כללית  6.3
 בתוספת מצב מופסק. 20dBכמות הדרגות להנחתה של  6.4
 .Off -הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל 6.5
סאונדולייר" דגם -ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום הווסתים מתוצרת "אטלס 6.6

AT35 .או ש"ע 
 

 מערכת אספקת זרם חרום .7
 .Maintenance freeהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,  7.2
 דקות שידור רצופות. 30קת רקע, במשך למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסי 7.1
 המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה, בעלת מכסה עליון וידיות נשיאה. 7.3
המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח  7.4

 שעות. 6עלה על  המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא י
 

 עמדת הפעלה כריזה .8
בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי צואר גמיש  8.2

Goose-neck ( 20-5באופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר .)ס"מ 
 מאוזנת עם שנאי. 100-600Ω עכבת: 8.1
 .50Hz-12KHz תחום הענות: 8.3
 .0.1Mvמיקרו בר /  רגישות: 8.4
 לפחות. 60dB Vמתח יציאה  8.5
 בלוח ההפעלה יותקנו, לפי דרישה מפורשת: 8.6
 לחצנים מוארים )או עם תריס זוהר( כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה כללית. א.
 (.Push to talkלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב.
 נורית סימון "תפוס". ג.
 
 מערכת נגני סרט .9

מערכת נגני הסרט ויח' רדיו תהינה משולבות ביחידה אחת, בנויה בצורה בה מופרדים החלקים  9.2
 האלקטרונים מהחלקים המכניים, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה במיוחד.

 המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כח, מגבר קו . 9.1
 כזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הקלטות.המערכת תותקן במסד המר 9.3
הקלטות יהיו מסוג סטנדרטי ומיועדות להשמעה רצופה, בתום מחזור השמעה אחד תמשיך הקלטת  9.4

 באופן אוטומטי ותנגן מתחילתה. 
 .4/75CM/SECמהירות הסרט:   9.5
 .1מספר הערוצים:   9.6
 מתוצרת "פסטרונג" או ש"ע מאושר.נגן הסרט  ±3dBנקודות  30Hz-15Khzתחום התדרים:   9.7
 חיצונית. במידת הצורך יותקן מגבר קו לשיפור הקליטה. FMלמערכת תותקן אנטנת  9.8

 
 כבלים .20

 כבל רמקולים 20.2
מ"מ   0.8כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מוזהב קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליסטית בקוטר של  

 לפחות.
 כבל מיקרופון 20.1

מ"מ,  7x0.25ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.25מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כבל  
בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה  P.V.Cבידוד המוליכים  

 אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. P.V.C -הגנה חיצוני מ
 כבל פיקוד: 20.3

בכמות הדרושה להפעלת כל   0.5ד למיקרופון יהיו במתכונת כבל תקשורת סטנדרטי בחתך כבלי הפיקו 
 האזורים.

 כבל אנטנה   20.4
 RG-59BUכבל האנטנה יהיה מסוג קואקסאלי  
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 עבודות טיח -  9/פרק 

 
 כללי  09.02

 של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 
 

 ים לטיוחהכנת השטח  09.01
מחוזקת במסמרי  X.P.Mמפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת  . 2

 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוטים  21ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  15פלדה. רוחב הרשת 
 
עד ליישור פני השטח. במקומות שרוחב  2:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  . 1

ס"מ מעל רוחב החריץ  25הנ"ל ברוחב  X.P.Mס"מ, יכסה החריץ ברשת  25ה על החריץ עול
 לכל כיוון.

 
 יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. . 3
 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03
פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגילופים יהיו חדים וישרים 

 חלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.ל
 

 מ"מ. 5-20מ"מ וברוחב  20בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק 
 

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטוייחים או שטחי רביץ ושטחי 
 מ"מ. 20ק מ"מ ובעומ 3-5בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

 
 תיקונים והשלמות טיח  09.04

כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע ע"י הקבלן במסגרת 
עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה 

 ניכר מקום התיקון.
 

 ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא עגלות. תיקוני טיח מעל פנלים
 

 טיח פנים רגיל  09.05
מ"מ לפחות.  25, במפרט הכללי בעובי 090131טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט בסעיף 

 גמר לבד. -הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 
קנות בשני כיוונים עפ"י הקשת ו/או המישור טיח פנים על קירות מעוגלים יעובד בסרגל קשת ישר ובדי

 המתוכננים.
 כך ליישם את השכבה השניה.-ימים ורק אחר 1יש לאשפר את השכבה התחתונה 

 ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 
 על הקבלן לבצע גשרי קר בכל מפגש בין קיר בלוק לבטון .

 עה האשפרה כנדרש.המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצ
 

 פינות מתכת  09.06
 פינות מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזויתני רשת מגולוונים.

 
 טיח פנים צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים  09.07

 טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי קרמיקה, במקומות שיקבעו על ידי המפקח.
 

 תיקוני בטון רופף 09.20
 יורה המפקח יבוצעו תיקונים של חלקי הבטון הקיימים. במקומות בהם

ס"מ ובעומק   1במקומות בהם יבוצע תיקון יש לסתת חלקים רופפים ולפתוח פתח ברוחב מינימלי של 
 ס"מ. 1מינימלי של 

 .2לנקות את התשתית על ידי מים, ליבש את המשטח ולמרוח דבק מסוג בי ג'י בונד 
 .2בתוספת דבק מסוג בי ג'י בונד  2:2 –: צמנט תערובת הבטון תהיה ביחס:  חול

 
 
 

 עבודות ריצוף וחיפוי - /8פרק 
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 דוגמאות  20.02
 

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם  . 2
 ( של המפרט הכללי.20004כמוגדר בסעיף )

 
קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף והחיפוי  הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר . 1

אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות 
 כאמור.

 
חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון  . 3

 של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.
 

 י כלליניקו  20.01
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי, וכן לנקות 
את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של 

 החומרים.
 
 

 מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף  20.03
או על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט  הריצוף יונח או ע"ג משטח מיושר . 2

. מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפות. המילוי / "שומשום"ק"ג צמנט למ"ק 100בשיעור של 
יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן 

 בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי.
 
 מים שתווסף למילוי תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(.כמות ה . 1
 
 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. . 3
 
הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת ערב למניעת חדירת  . 4

תאם למפורט במפרט בריצופים השונים, של חברת פקורה, או אחר בה A-255רטיבות כדוגמת 
 או ש"ע .

 
הריצוף בשטחי משרדים יבוצע בהדבקה בלבד ע"ג מצע מדה צמנטית או מדה מתפלסת,  .5

 בהתאם לדרישת המפקח.
 
 

 חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן 20.04
 
 . 2353אופן ההדבקה לפי ת"י  .2
 
כמפורט בסעיף במפרט הכללי. מחיר מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט  .1

 שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי. 
 
מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להפקיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. יש  .3

 למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם. 
 

 יבואן "נגב אלוני" או ש"ע. MAPEIמסוג גרנירפיד מתוצרת חב' הטיט להדבקה יהיה  .4
 
 שעות לפחות קודם הדבקתם.  6אריחי הגרניט פורצלן שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  .5
 
 בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכית ואופקית.  .6

  
אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון צנורות יש להקפיד על סתימת מרווחים בין ה .7

וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח 
 שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה. 

 MAPEIמילוי מישקים )"רובה"( יבוצע ע"י רובה אפוקסית מסוג רובה פוקסי מתוצרת חברת  .8
ב אלוני" או ש"ע, בגוון מתאים לגוון האריחים או אחר לפי בחירת האדריכל מתוך יבואן "נג

 קטלוג היצרן. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן. 
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  ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.05

 
 הכנת השטח  א.   

 ן מוחלט. הקבלן ינקה היטב את השטח המיועד לריצוף מליכלוך עד לנקיו
 

 חומרי הדבקה  ב.   
+ תוספת ערב פולימרי מסוג               פלניקירט  2 :3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

מכמות הצמנט שבתערובת.  25%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIמתוצרת 
 הביצוע לפי הוראות היצרן. 

 
  יישום0הנחת האריחים ג.   

צע הדק. טיט ההדבקה ייושם ע"ג המשטח ע"י כף משוננת בלבד. עובי הביצוע בשיטת המ
 שכבת הדבק בהתאם לפילוס הנידרש ולהוראות היצרן. 

 
  הערות כלליות להנחת האריחים ד.

ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת"  
אריחי גרניט פורצלן, אין צורך  האריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי ישורם. לפני הנחת

להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג 
מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח, המידה תשמר ע"י שומרי  4רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות  

 מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה. 
 

  תפרים  ה.  
ס"מ לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות הוא   7 -תפרי התפשטות יבוצעו כל כ 

חומר מילוי התפר יהיה גמיש  1:2בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על  2:2
 מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי, סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת  -

NOVASILL S70 'של חב ,OTTO CHEMIE .או על בסיס פוליסולפיד 
 

 מילוי מישקים  ו. 
המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה קולור של נגב 

או שו"ע, עודף החומר ינוקה ע"י מים, עם SP-100אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 
 . עירייהייבושו הסופי, הגוון לפי בחירת האדריכל מקטלוג ה התקדמות העבודה, לפני

 
 עבודות צביעה  -  88פרק 

 
 כללי 22.02

 
לעבודות צביעה אם לא צויין אחרת  22פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  .2 

 במפרט וכתב הכמויות.
  
 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. .1 

 
עת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צבי .3 

 הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
 

כל עבודות הצביעה ייעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות )חברת "טמבור" או ש"ע באישור  .4 
 המפקח.

 
 גווני הצביעה לפי בחירת האדריכל מגווני טמבורמיקס. .5 

 
 

 צביעה בסופרקריל 22.01
 הצביעה תבוצע בצורה הבאה:  

 
 נקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק. . 2  

 
 טרפנטין, או שכבת "טמבורפיל". -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב . 1 

 
 שעות. 14המתנה לייבוש  .3 
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 מיקרון. -15כבה של כצביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל ש .4 

 
 

 . עבודות אלומיניום82פרק 
 

 מהות העבודה 21.02
 

עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של  
 העבודות המפורטות בהמשך, )במפרט המיוחד ותאור הפריטים(, כדלהלן;

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים .2

 כל הדגמים לסוגי החומרים השונים, כנדרש. הצגת .1

 ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .3

 ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. .4

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים והמפורטים ברשימות  .5

 המיוחד ובתיאור   הפריטים.האלומיניום, במפרט 

 
 ניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לצרף להצעתותכ 21.01

 
 פירוט המעטפת המוצעת ומרכיבים אחרים. .2 

הקבלן יפרט את השיטות המוצעות על ידו לייצור והתקנת הפריטים ע"פ המפרט המבוססות על   
 מומחיותו, ניסיונו וידע ספציפי של הקבלן.

 מת עבודות דומות בסוגן והיקפן לעבודה נשוא ההצעה הזאת.הקבלן יציג רשי  
 ההצעה תלווה בתכניות ופרטים עקרוניים להצגת השיטה לרבות אישור מהנדס רשום.  
 יישומה בפועל של השיטה  וכל נתון אחר הדרוש להבהרת הצעתו.  
על פרטים התכניות שילוו את הצעת הקבלן, יתייחסו ספציפית לפריטי הצעה זו, ויתבססו   

 עקרוניים של האדריכל והיועץ המצורפים למסמכי בקשה זו.
 
 תקנים. .1  
על הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המתייחסים לאיכות החומרים והמוצרים ולדרישות העמידות    

 של המוצרים המוגמרים בתנאי תפקודם.
אחרת מאלו  דרישות התקנים הנ"ל תהינה דרישות מחייבות, והיה, ובמפרט תקבע דרישה  

 המופיעות בתקנים דלעיל, תחייב תמיד הדרישה הגבוהה יותר.
 

הקבלן רשאי להציע, בנוסף להצעתו המבוססת על מפרט זה, הצעות לחומרים ו/או מוצרים  .3 
אחרים, ובלבד שיהיו שקולים לנדרש במפרט זה. ההצעות החלופיות תלוונה במסמכים כנדרש 

 לעיל. 1 –ו  2בסעיף 
 

 ניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת אשור התחלת עבודהתכ .21.03
    

 תכניות ופרטים עקרוניים של השיטות המוצעות לבצוע של כל פריטי המפרט. .2 
 חישובים סטטיים של הפריטים. .1 
 תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. .3 

 החומרים.דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה ו .4  
 
 

 תקנים נדרשים .21.04
  

כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטים  .2 
לחלונות אלומיניום ורמת התקן  2068לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 

 )אלומיניום(למסגרות אומן  21.00הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 
 לציפויים אנודיים. 314א. תקן   
 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 424ב. תקן   
 לזיגוג. 938ג.  תקן   
 לציפוי מתכות ברזיליות. 165ד. תקן   
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 לבטיחות ומעקות. 2241ה. תקן   
 זיגוג חלונות ודלתות בבניינים. 2099ו.  תקן   
 לגלוון מתכות.  928ז.  תקן   
 עמידות באש. 932, 912, 755ח. תקן   
 לאקוסטיקה. 2034ט. תקן   
 לבידוד מבנים. 2045י.  תקן   
 יא. תקנים רלוונטים למיגון אש.  
 בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים.   

 
 הרכבה .21.05

ם ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומני 
  העבודות נשוא בקשה זו.

ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים של  
 העבודות.

ך קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים אחרים, במהל 
 עבודתו הוא, כגון: חציבה  בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

 חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו  באחריותו הבלעדית של הקבלן. 
מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, יפורקו עם   

 בודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.תום הע
 הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים.  
באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים   

 פגום ייפסל ויוחלף. מפני פגיעות אפשריות.    מוצר או חלק
 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. 

 
 איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית .21.06

 
 אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע בסיסית. . 2 
רונה, המיוחד לדרישות העמידות במהדורתו האח 2068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי  . 1 

 לחדירות אויר ומים.
מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין.   .3 

 וככלל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.
ם כמו כן יציג הקבלן הקבלן יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטי . 4                

 בפרטים, את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם.
 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. .5 
,( WEATHER STRIPSכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים ) .6 

מתוכננים מראש  מהחומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך  חריצים
 בפרופילים, ובשום מקרה לא בהדבקה.

כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר אחר  . 7  
 לחיבור, ייאטם בהתאם להנחיות היועץ.

(העלולים להצטבר בחלקים  WEEP SYSTEMתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים,) .8 
 עיבוי.-גשם  ומי-של המוצרים, כגון מי הפנימיים

בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי לבין קיר  .9 
 הבטון, עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן.

ן בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי הקבל .20 
ובאישור היועץ. הבדיקה תעשה  בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי. בזמן הבדיקה, יותזו 

אט. בקו  4מ"ק לשעה ובלחץ של  1.5מ"מ דרך פית ריסוס, בספיקה של  10מים בצינור גן בקוטר 
 האספקה.

הריסוס  ס"מ בקירוב, פית 10ס"מ מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  45המים יותזו ממרחק של         
תכוון לקו ההשקה הנבדק וניצב  לפני הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה איטית, הלוך וחזור, 

 דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה. 5במשך 
 התגלתה, בבדיקה חדירה של מים, יתוקן האיטום ויבדק שנית.  
 ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.  

 
 

 חומרים .21.09
   

 אלומיניום. .2 
 כל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט המשך.  
 קורוזיבית, ע"פ אחת  מהשיטות שיפורטו בהמשך.-כמו כן יעברו הפריטים תהליך להגנה אנטי  
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 פרופילי אלומיניום 2.2  
, לפי  T- 9500איכות מעולה  כדוגמת פרופילי אלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת ב   

המתאימה לסוג הגימור הנדרש, אין להשתמש בחומר גלם  2068דרישות ת"י 
 ממוחזר בכל שיעור שהוא.

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'.   
רופילים כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפ   

 הקונסטרוקטיביים בקירות המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.
 
 

 פלדה .1 
הקבלן נדרש לאישור המנהל לעצם השימוש בחלקי פלדה, מיקומם וצורת החיבור  1.2  

 לרכיבי האלומיניום.
כל חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור( יקבלו  1.1  

 קורוזיביות כמפורט  להלן:הגנה אנטי
(  HOT-DEEP GALVANIZINGגר'/מ"ר ) 170טבילה חמה באבץ בשיעור של    

 .928לת"י  בהתאם 
חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך, קידוח    

 וריתוך. 
 ות.חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכב   
מ"מ או לפי דרישות  1עובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  1.3  

 החישובים הסטטיים, הגבוה  מביניהם.
 

 זכוכית .3 
ותקני חוץ רלוונטיים, יחולו גם  הדרישות המפורטים בסעיפים  2068, 2099בנוסף לאמור בת"י   

 דלהלן:
, ובתכונות  הנדרשות מכל FLOATבשיטת הזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת  3.2  

 סוג וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך.
 GLAZING PRESSUREכל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,   3.1  

SYSTEM   DRY .על פי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט 
בכל האמור לעובי הזכוכית  ,2099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י  3.3  

 באזור סכנה, וכן סוג הטיפול הנדרש.
 

 פרזול .4 
 כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם מאושר על ידי המנהל ולפי המפרט.   
אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין או מחומר   

 ידו. אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על
 במקרים מסוימים יורשה השימוש בחומרים פלסטיים כדוגמת אוקולון.  
 לבחירת האדריכל. -גוון אביזרי הפרזול   
אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח  של מוצר האלומיניום,   

 ק"ג. 4ובכוח שאיננו עולה על 
 גים או תפסים מתאימים. כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בבר  
 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 נגד   

 קורוזיה.
 .326מפלב"ם  מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו  

 בכל הדלתות יותקנו מגיני אצבעות של חברת שהרבני או שו"ע ומחזיר שמן .                        
 
 

 גימור מוצרים  .21.20
 

 גימור מוצרי האלומיניום .2 
כל מוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות על ידי אילגון או   

 צביעה בצבע.לחילופין 
 גוון האילגון/צביעה לפי בחירת האדריכל.  
 כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה  ו/או טיפול שטח לפני האילגון או הצביעה.  
,. כיסוי U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות  מכניות, כימיות וקרינה .  

 וראות ספק חומר הגלם.המגן יישאר על גבי המוצרים לפי ה
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 גוונים .1 
גוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר  1האדריכל רשאי לבחור עד   

 היחידה.
. וע"פ לוחות גוונים RALגוון הצביעה יבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי  מק"ט   

 לאילגון.
 ים הנבחרים במועד.על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונ  
 בחירת הגוון הסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוגמא כנ"ל.  

 
 אילגון .3 
 האילגון יבוצע בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון.  
 הסטיות יהיו על פי התקן. -/+מיקרון  15עומק האילגון יהיה   
קים לחלוטין, משריטות, קוים או פגמים לאחר תהליך האילגון יהיו שטחי האלומיניום חל  

 אחרים, בגוון אחיד, כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים ביחד.
 

 צביעה .4 
או ש"ע ע"פ הגדרת המפרט המיוחד וכמפורט  PVDFצביעה באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג   

 להלן; 
 )פריימר(. מיקרון, כולל שכבת בסיס 60 -עובי ממוצע לשכבת הצבע  -צביעה באבקה   א.  
וצביעה בצבע מטאלי. עובי שכבת הצביעה   – DURANAR / PVDFצביעה מסוג  ב.  

 ע"פ השיטה.
הצביעה תעשה בשיטות, תהליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות התקנים    

 הרלוונטיים, כולל שיטות בקרת איכות.
 

 צביעת פריטי פלדה מגולוונת .5 
 י הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן;על הקבלן לצבוע את פרופיל  
 הכנת שטח;  
 תוצרת כמתעש ובמים. BC - 70שטיפה יסודית בדטרגנט  -  
 200חספוס והורדת ברק בבד שמיר מס.  -  
 4-200שטיפה סופית וניגוב במדלל  -  
 גוף זר אחר.לפני הצביעה יהי השטח נקי מלכלוך, שומן, אבק, מוצרי קורוזיה או כל    

 
 מערכת הצביעה;  
 מיקרון. 40-50בעובי  ZNשכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסול  -  
 מיקרון כל שכבה.  15-30שתי שכבות סופר לק או פוליאור בעובי  -  
 גוון הצבע לפי בחירת האדריכל. -  
 יישום הצבע, הדילול והייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע. -  

 
 לדה שחורהצביעת פריטי פ .6 
 .29052צביעת פלדה שחורה תעשה במערכת סינתטית כאמור במפרט הכללי סעיף   
 למפרט הכללי. 290523הכנת השטח תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף   
שתי שכבות צבע יסוד כרומט אבץ ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון, כדוגמת סופרלק   

 על ידי אדריכל הפרוייקט. גוון הצביעה יקבע תוצרת טמבור  או ש"ע. 
 חלקי קונסטרוקציה שצביעתם תיפגם יצבעו מחדש בהתאם לאמור לעיל.  

 
 

 חיבורים למיניהם  21.22
 

 חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת. .2 
נאי שיהיו מסגסוגת ותר להשתמש בברגי אלומיניום, בתמ AISI-326הברגים יהיו עשויים פלב"מ   

מתאימה ובעלת חוזק מתאים ועמידות   גבוהה נגד קורוזיה.  השימוש בברגי פלדה מצופים 
 קדמיום, אפשרי.

 
כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה  .1 

 ע בגימור המוצרים.בשיטה  "רטובה". יש להסיר  מיד את שיירי החומר מבלי לפגו
 
 לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים  לאקלים בחוץ. .  3  
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יותר השימוש בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו המוקדם של         
 האדריכל.

 
ם דרך שרוול אוקולון ואומים עם חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגי .  4  

 דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו המוקדם של האדריכל.
 

 חיבורי אלומינים בריתוך. .  5 
 חיבורי פינות של פחים, ניתן לבצע בריתוך.       

 ריתוכים בגז ארגון )או דומה(, מותרים רק במקומות סמויים מעין        
 ובתנאי שלא יופיעו כתמים במקומות גלויים לעין, לאחר הריתוך.       

 
 חיבורי פינות . 6  

חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם. בכל   
מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, שיטת החיבור תבטיח 

 ום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת.כי האיט
 

 חיבורים לשלד הבניין .7 
 כל החיבורים של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו  כוונון נוח מתוך הבניין.  

ים יהיו הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת    הפריטים. האביזר        
 מגולוונים בטבילה חמה, כנדרש במפרט  זה, לרבות פלטות, ברגים וכד'.

 
 התקנת זיגוג .8 

הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה של רבע   
 מהאורך.

 מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים יהיה  30 -אורך המייצבים   
המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות טרמית של הזכוכית וימנעו      

 מגע בין הזכוכית למתכת.
 

 ניקוזים .9 
על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, יקדחו חורי ניקוז, על פי הוראות   

 ספק הפרופילים.
 

 אטמים .20 
פקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לת  

 .U.Vאויר קיצוניים וקרינת 
 
 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה 21.21
  
הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד  שייקבע על ידי המזמין וסמוך  .2 

 תי נפרדת מהצעתו.למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג  וזאת כהתחייבות בל
,( הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד תאור AS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות ) .1 

 סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים.
לת הייצור הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחי . 3  

וישמור על התאמת המידות של המוצר  למבנה, ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות 
 סעיף זה, יחולו  על  הקבלן.

 

 

 עבודות אבן – 81פרק 

 

             81./8 

 פרק זה  מתייחס לעבודות חיפוי באבן בקירות חוץ.

, בהתאם לתכניות, בהתאם 378פמ"כ , בהתאם למ24העבודה תבוצע בהתאם לנדרש במפרט הכללי פרק 

 לפרטי הביצוע, בהתאם לתקנים ישראלים ובהתאם למפורט להלן.
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 הנחיות למיקום אבן, לסוג האבן ולמידות האבן  2/.81

 בכל מקום בו מסומן חיפוי החזית הקדמית באבן יש לנהוג לפי הנחיות אלה,  א.

ס"מ גובה, ובמידות אורך  30שם במידות האבן תהיה אבן ירושלמית או  אבן מצפה בעיבוד משמ ב.

 חופשי. האבן תהיה טבעית איכותית ממחצבה מאושרת. 

 ס"מ. 3האבן תהיה בעובי  ג.

 ס"מ.  5ס"מ ובעובי  30חיפוי נדבכי הראש )"קופינג"( יהיה באבן מנוסרת ברוחב  ד.

 יש להתקין תמיד קופינג בראש קירות המחופים באבן. ה.

 ינג כנ"ל בראש מעקות גג שאליו יש גישה באמצעות מדרגות.יש להתקין תמיד קופ ו.

 יש להתקין תמיד קופינג כנ"ל בראש שפת מרפסת שעליה מותקן מעקה מתכת. ז.

ס"מ לפחות. הספים יעוגנו לבניין באמצעות יתדות ממוטות  3ספי החלונות יהיו מאבן מלוטשת בעובי  ח.

 אף מים. הברגה שיותקנו בתחתית הסף. בחזית הספים יבוצע

 

 עיגון האבן   3/.81

פרטי עיגון קירות האבן אל הקירות יבוצעו בהתאם לפרט בתוכנית האדריכלות ותכנית 

 וכמפורט להלן. 378הקונסטרוקציה, על פי מפרט מכון התקנים מס' 

 

 

 בנית האבן  1/.81

 לפני בנית האבן יש להקפיד על ניקוי האבן ע"י מים ומברשת. א.

בתוך גב טיט הבטון כאשר הן מונחות זו על גבי זו תוך יצירת פוגות שוות ומדויקות  האבנים ישוקעו ב.

 באמצעות מרווחים מפלסטיק.

 מ"מ מפני האבן, עם אשפרה נאותה. 20כיחול המשקים יהיה בגוון האבן שקוע  ג.

 יש לסקור ויזואלית את הקירות המחופים, לפרק ולהחליף אבנים פגומות. ד.

ש לנקות היטב את האבן באמצעות מברשות מתכת ומים ללא פגיעה בטקסטורה של לאחר היישום י ה.

 האבן.

 לאחר הניקוי ולאחר אישור הפיקוח לתקינות הקיר יש לצפותו בשכבת סילר אחידה על כל שטחו. ו.

 

 
 
  

 
 מפרט לחיפוי קירות בקשירה 6/.81 

 כללי: .8

 ה.המפרט מתייחס לשיטת הרכבה בלבד ואינו מתאים לשיטת הבני .2.2

המפרט מתאים למקרים בהם קיר הרקע הוא קיר בטון או בלוק בטון או בלוק פומיס או בלוק  .2.1
 .2045ע"פ תקן ישראלי  איטונג

 מ'. 31מ' ונמוך מ  2.1המפרט מתאים למקרים בהם גובה החיפוי גבוה מ  .2.3

. 2חלק  2871במקרה של אבן מלאכותית יש לבצע בדיקה לבחינת התאמת האבן לתקן ישראל  .2.4
 .50תהיה עשויה בבטון ב  האבן

 .2חלק  1378במקרה של אבן טבעית יש לבדוק התאמת האבן לתקן הישראלי  .2.5

ס"מ, העובי  40ס"מ, הגובה המירבי של כל אבן יהיה  80האורך המירבי של כל אבן יהיה  .2.6
 מ"מ. 30המינימאלי של כל אבן יהיה 
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 תכנון אדריכלי והנדסי .2

  2:50תארת את חזית המבנה בקנ"מ הקבלן יחזיק בידיו תוכנית אדריכלית המ .1.2

 )לכל הפחות(  2:20הקבלן יחזיק בידיו חוברת פרטי אבן בקנ"מ  .1.1

הקבלן יחזיק בידיו אישור חתום של מהנדס השלד למפרט זה. ככל שיהיו למתכנן השלד הערות  .1.3
 למפרט זה יש לבצע בהתאם להנחיות מתכנן השלד.

 בדיקות מקדימות:  .3

 ן יקבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח על הפריטים הבאים:לפני תחילת עבודות חיפוי האב .3.2

 דוגמא של אבני החיפוי לבניין. .3.2.2

 דוגמא של זויתן לקיבוע .3.2.1

 דוגמא של בורג פיליפס לקיבוע הזויתן .3.2.3

 דוגמא של רשת לעיגון. .3.2.4

 דוגמא של דיבל לקיבוע הרשת  .3.2.5

 דוגמא של שומר מרחק לרשת העיגון .3.2.6

 דוגמא של וו לקיבוע האבן .3.2.7

 י עם קידוחים ותעלות לעיגון הוויםדוגמאת אבן חיפו .3.2.8

מ"ר לפחות ותכלול את הרכיבים  10הקבלן יבצע קטע קיר לדוגמא, הדוגמא תהיה בשטח של  .3.1
 הבאים:

 זויתן לקיבוע. .3.1.2

 פתח של חלון כולל כל רכיביו )קופינג, גליפים, אבן עליונה( .3.1.1

 פינה חיצונית. .3.1.3

 מילוי מישק רגיל .3.1.4

 מילוי מישק גמיש .3.1.5

ת הדוגמא ויאשרו אותה / יאשרו בכפוף להערות / לא יאשרו את המפקח והאדריכל יבחנו א .3.3
 הדוגמא.

 המפקח יזמין ממעבדה מאושרת את הבדיקות הבאות: .3.4

 ק"ג לפחות. 750עוגן זויתן, נדרש לעמוד ב  3שליפה של  .3.4.2

 ק"ג לפחות.  100עוגנים לרשת, נדרש לעמוד ב  20שליפה של  .3.4.1

 שליפה של אבני חיפוי מתוך הדוגמא שבוצעה. .3.4.3

ר השלמת הבדיקות המקדימות ימסור המפקח לקבלן אישור להתחיל בביצוע עבודות חיפוי לאח .3.5
 הקירות.

 הכנת קיר הרקע. .1

 ס"מ לפחות. 0.5 -יש לחתוך חוטי ברזל ומסמרים לתוך עומק הבטון כ .4.2

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .4.1

 חשוף( על ידי מילוי החללים בתערובת של: יש לבצע תיקוני סגרגציה קלה )ללא ברזל .4.3

   2:3חול:צמנט ביחס. 

  מים: דבק לטקסSB112  2:1של גילאר ביחס. 

 !!ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( או במערבל חשמלי.  אין לבצע ערבוב ידני 

 לבצע תיקוני סגרגציה עמוקה )כולל ברזל חשוף( באופן הבא: יש .4.4

ברזלים וצביעת הברזל החשוף בשתי שכבות צמנט פולמרי "סיקה של מיץ הבטון על ה ניקיון .4.4.2
 שעות בין השכבות(. 3" )הפסקה של  620מונוטופ 

 מילוי החללים בסיקה ראפ. .4.4.1

ס"מ לפחות ואיטום החלק  20חורי דיווידגים באמצעות סיקה ראפ לעומק של  לאטוםיש  .4.5
 מ"מ 1בעובי  207החיצוני של התיקון בסיקה טופ סיל 

 וי קיר הרקע.מיפוי ומיל .0
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ם ולמתוח חוטים לרוחב הבניין על מנת למפות את הסטיות בקירות  המיפוי ספטמברלהוריד פיש  .5.2
 מ' בין חוט אופקי ואנכי. 1יהיה במרחק מירבי של 

 בסוף תהליך הבדיקה יש לשרטט על חזית המבנה את גריד של החזית ותאור הסטיות הקיימות. .5.1

 ס"מ ניתן להמשיך לבצע. 2.5ככל שהסטיה הכוללת בקיר קטנה מ  .5.1.2

ס"מ יש לבצע תיקונים במישוריות הקיר  ביחד  3.5ס"מ אך קטנה מ  2.5ככל שהסטיה גדולה מ  .5.1.1
 עם שכבת האיטום

 ס"מ יש לבצע תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת האיטום. 3.5ככל שהסטיה גדולה מ  .5.1.3

 תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת האיטום .6

 חץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים.יש לשטוף את הקירות בל .6.2

באזורים בהם נדרש מילוי של הקיר ולעגנה לקיר באמצעות  4.5/25/25יש להתקין רשת מגלוונת  .6.1
לסירוגין. הרשת  60/60מ"מ, העיגון במרחקים של  30עם ראש שייבה בקוטר  210/6דיבל דפיקה 

מ"מ כך  ששכבת הטיח תכסה את  20תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפלסטיק בעובי של 
 ס"מ.  2הרשת בעובי של 

 יש למלא את הקיר בתערובת טיח לפי הפירוט הבא: .6.3

  2:3חול:צמנט ביחס. 

  מים: דבק לטקסSB112  2:5של גילאר ביחס 

 .ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני 

  ימים 3פעמים ביום למשך  3יש לבצע אשפרה של הטיח. 

ס"מ  3.5לאחר ישור הקיר יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה מ  .6.4
 במישוריות הקיר.

 שכבת איטום לקירות הבטון .7

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .7.2

מ.  מ" 5יש לבצע שכבת טיח מוכן מסוג "הרבצה צמנטית סופר" של תרמוקיר בעובי מינימלי של  .7.1
 ק"ג/מ"ר. 20כמות החומר תהיה לפחות 

ס"מ תבוצע שכבת הרבצה עבה  3.5במקרים שבהם יש צורך לבצע מילוי בקיר הרקע הקטן מ  .7.3
יותר בהתאם לעובי הנדרש ליישור הקיר באופן שהסטייה במישוריות הקיר לאחר שכבת 

 ס"מ. 2.5האיטום תהיה קטנה מ 

 ימים. 3 פעמים ביום למשך 3יש לבצע אשפרה של הטיח  .7.4

 2.5לאחר ביצוע שכבת האיטום  יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה מ  .7.5
 ס"מ במישוריות הקיר.

 זוויתן קיבוע .1

מ'( יש לעגן לחלק בניין העשוי בטון )תקרה /  3.5אחת לקומה )ובכל מקרה במרחק שאינו גדול מ  .8.2
 מ"מ. 45/45/5קורה( זויתן פלדה במידות 

מ' מהים יש להשתמש בזוויתן נירוסטה  2000ביבה מזהמת או במרחק הקטן מ במקרים של ס .8.1
 מיקרון. 60בלבד, במקרים אחרים יש להשתמש בזוויתן מגלוון, עובי גלוון  326

 50/50ככל שהקיר אינו מישורי לחלוטין יותקנו בגב הזוויתן שייבות מפלדה מגלוונת במידות  .8.3
 הנדרש  להרחקה מן הקיר על מנת שהשיג מישוריות מ"מ ובעובי 25מ"מ עם חור מרכזי בקוטר 

ס"מ,  30מ"מ אחת ל  200באורך של  0.5הזוויתן יחובר לבטון באמצעות בורג פיליפס בקוטר " .8.4
 מ"מ.  סוג הבורג )מגלוון / נירוסטה( יהיה לפי סוג הזויתן. 1מ"מ בעובי  40כולל שייבה בקוטר 

 ס"מ.  1.5בין שני זוויתנים יש לשמור על מרחק של  .8.5

 רשתות עיגון .9

 326מ' מהים יש להשתמש ברשת נירוסטה  2000במקרים של סביבה מזהמת או במרחק הקטן מ  .9.2
 מיקרון(. 30בלבד, במקרים אחרים יש להשתמש ברשת מגלוונת )עובי גילוון 

 מ"מ 4.5/200/200בחיפוי באבן מלאכותית תותקן רשת  .9.1

 מ"מ 5/250/250בחיפוי באבן טבעית תותקן רשת  .9.3
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 1מ"מ בעובי  40מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  210/6תעוגן לקיר באמצעות דיבל דפיקה  הרשת .9.4
 מ"מ. הדיבל לקיבוע הרשת לקיר )מגלוון / נירוסטה( יהיה מחומר זהה לרשת העיגון. 

לסירוגין, העיגון בקיר בלוקים יהיה במרחקים של  60/60העיגון בקיר בטון יהיה במרחקים של  .9.5
 לסירוגין. 45/45

מ"מ ויובטח ששכבת  20-25תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפלסטיק בעובי של הרשת  .9.6
 ס"מ.  2הטיח תכסה את הרשת בעובי של 

 במקרה של חפיפה בין רשתות תבוצע חפיפה של עין אחת. .9.7

כל המקומות בהם הותקנו דיבלים / עוגנים אשר חודרים את שכבת האיטום, יאטמו ע"י מריחת  .9.8
 מ"מ. 5" בעובי של 207ופ סיל שכבה אחת של "סיקה ט

 הכנת האבן לקיבוע: ./8

ס"מ  3.5מ"מ, הקדח יבוצע במרחק של  30מ"מ ובעומק  4קדחים בקוטר  4בכל אבן יש לבצע  .20.2
 מפינת האבן ובמרכז עובי האבן, בהתאם לפרט המצורף.

ס"מ יבוצע קדח חמישי במרכז הצלע העליונה, בהתאם לפרט  60במקרה בו אורך האבן גדול מ  .20.1
 ורף.המצ

מ"מ מהקדח לגב האבן על מנת  4/4בקדחים שיבוצעו בדפנות האבן יש לבצע תעלה במידות של  .20.3
 להשקיע בה את הווים. 

לאחר השלמת הקידוחים יש לנקות את גב האבן במברשת יבשה וסמרטוט לח לסילוק מוחלט  .20.4
 אבקת הניסור.

זרת מאלג' משונן )עומק לאחר ניקוי האבן יש למרוח על גב האבן בתערובת מלט כאמור להלן בע .20.5
 מ"מ(. 5השיניים 

 ( 2:3חול : צמנט לבן ) 

  מים: דבק לטקסSB112  2:20של גילאר ביחס 

 מלט המילוי" יעשה "בטפלה" בלבד. ערבוב" 

 קיבוע האבן לקיר. .88

 15מ"מ, מתוכם  150מ"מ, באורך כולל של  3.5בעובי  326בקדחים יותקנו ווים עשויים נירוסטה  .22.2
 הווים מכופפים מראש במפעל.מ"מ משמשים כוו,  

ווים יקובעו הגב הרשת לעיגון ויכופפו על מנת לשפר את האחיזה, וו אחד יבוטן בבטון בגב  3-4 .22.1
 האבן.

 תערובת הבטון לקיבוע האבן לקיר תהיה עשויה כך:  .22.3

  2:3  -חול:צמנט 

  מים: דבק לטקסSB112  2:20של גילאר ביחס 

  6יש לדלל את החומר עד רמה של שקיעה 

 בוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני!!ער 

 

 אזורים לקיבוע ישיר .82

להבטחת יציבות הקיר יבוצע קיבוע ישיר של אבני החיפוי אל הקיר )ללא צורך בקשירה לרשת  .21.2
 העיגון( וזאת במקרים הבאים:

 ס"מ או פחות. 10בכל מקרה בו קיים קטע קיר / עמוד באורך של  .21.2.2

 חיצונית.בכל אבן פינה  .21.2.1

 מסביב לפתחי חלונות ודלתות. .21.2.3

 בשורה הראשונה של האבן )ככל שאין שזויתן תחתה(. .21.2.4

 בכל אבן המותקנת בתליה אופקית )תחתית קורות וכדו'(. .21.2.5
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 באבנים שיושלמו עם פירוק הפיגום במקומות בהם היה חיזוק של הפיגום למבנה. .21.2.6

 250/6במידות  326יקה מנירוסטה ( יותקנו שני דיבל דפ30/50מ"ר ) 0.25בכל אבן בשטח של עד  .21.1
 מ"מ 20מ"מ עם ראש שייבה בקוטר 

במידות  326( יותקנו ארבעה דיבל דפיקה מנירוסטה 30/50מ"ר ) 0.25בכל אבן בשטח של גדול מ  .21.3
 מ"מ. 20מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  250/6

 ביצוע קיבוע ישיר .83

מ"מ דרך  6קדח בקוטר מ"מ וכן לבצע  20מ"מ ובעומק של  21יש לבצע באבן קידוח בקוטר  .23.2
 האבן.  פעולה זו תבוצע על הקרקע לפני תחילת העבודה.

 מ"מ בקיר הרקע בהמשך לקדח הקיים באבן. 6יש לבצע קדח בקוטר  .23.1

 .305יש למלא את הקדח בחומר סיליקוני כדוגמת סיקה סיל  .23.3

 יש להחדיר אל הקדח את דיבל הדפיקה ולקבע באמצעותו את האבן לקיר. .23.4

מ"מ ובעובי  8ח באמצעות דבק שיש ומעליו שייבת אבן, השייבה תהיה בקוטר יש לסגור את הקד .23.5
 מ"מ. 1

 לאחר יבוש הדבק יש ללטש את האבן והשייבה. .23.6

 מישקים רגילים: .81

האבן תותקן באופן שיהיה מישק בין האבנים בכל ארבע הצלעות, רוחב המישק המינימאלי הוא  .24.2
 מ"מ.  שמירת המרחק תהיה באמצעות שומרי מרחק. 3

 מ"מ. 10אחר התקנת האבן יש לנקות את המישקים לעומק של ל .24.1

מ"מ בתערובת מוכנה כדוגמת סיקה סרם של גילאר בגוון לפי  10המישקים ימולאו לעומק של  .24.3
בחירת האדריכל, לחליפין יהיה מהפקח רשאי )אך לא חייב( לאשר תערובת מוכנה באתר לפי 

 המפרט הבא:

  2:3  -חול:צמנט 

  מים: דבק לטקסSB112  2:5של גילאר ביחס 

 !!ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני 

 מישקים גמישים: .80

 מישק גמיש יבוצע אופקית בכל מקום בו מותקן זויתן. .25.2

 מישק גמיש יבוצע אנכית אחת לשמונה מ' וכן בכל פינה פנימית .25.1

 .305מילוי המישקים יתבצע באמצעות סיקה סיל  .25.3

ס"מ לפחות.  במקרה בו קיים עומק גדול יותר ניתן להתקין  2מר האיטום יהיה עובי המילוי בחו .25.4
 ספוג עגול

 ניקיון הקיר ובדיקת המטרה .86

עם סיום עבודות התקנת האבן ומילוי המישקים יש לנקות את הקיר משיירי לכלוך וחומרי בניין  .26.2
 ולבצע שטיפה בלחץ מים של הקיר

מות ובמיקום שינחה המפקח ובכל מקרה לא פחות יש לבצע בדיקת המטרת קירות על הקירות בכ .26.1
 משני מקומות בבניין.

 ביצוע סילר .27

 עם סיום העבודות יש לבצע סילר על גבי האבן. .27.2

 יש להגן על הפתחים באמצעות יריעות ניילון. .27.1

 ק"ג/ מ"ר. 0.5בכמות מינימלית של  CT-13שכבות של טמבור  1יש להתיז  .27.3

 פירוק הפיגומים .28

 ש לקבל אישור בכתב מהמפקח.לפני פירוק הפיגומים י .28.2

תוך כדי פירוק הפיגומים יבוצעו השלמות של אבני חיפוי חסרות במקומות בהם היו מותקנים  .28.1
 עוגנים שהחזיקו את הפיגום למבנה.

 במקומות אלה יבוצע קיבוע ישיר של האבן כאמור לעיל, השלמה של מילוי המישקים וסילר. .28.3
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 עבודות אבן  – 81פרק 
 

 

             81./8 

 פרק זה  מתייחס לעבודות חיפוי באבן בקירות חוץ.

, בהתאם לתכניות, בהתאם 378, בהתאם למפמ"כ 24העבודה תבוצע בהתאם לנדרש במפרט הכללי פרק 

 לפרטי הביצוע, בהתאם לתקנים ישראלים ובהתאם למפורט להלן.

 

 הנחיות למיקום אבן, לסוג האבן ולמידות האבן  2/.81

 מקום בו מסומן חיפוי החזית הקדמית באבן יש לנהוג לפי הנחיות אלה, בכל  א.

ס"מ גובה, ובמידות אורך חופשי  30האבן תהיה אבן ירושלמית או  אבן מצפה בעיבוד משמשם במידות  ב.

 המחיר מתייחס גם לביצוע באבן מתועשת של חברת אקרשטיין או שו"ע לבחירת המזמין

 ממחצבה מאושרת . ס"מ 3האבן תהיה בעובי ת במידה והאבן תהיה טבעי  ג.  

 ס"מ.  5ס"מ ובעובי  30חיפוי נדבכי הראש )"קופינג"( יהיה באבן מנוסרת ברוחב  ד.

 יש להתקין תמיד קופינג בראש קירות המחופים באבן. ה.

 יש להתקין תמיד קופינג כנ"ל בראש מעקות גג שאליו יש גישה באמצעות מדרגות. ו.

 ד קופינג כנ"ל בראש שפת מרפסת שעליה מותקן מעקה מתכת.יש להתקין תמי ז.

ס"מ לפחות. הספים יעוגנו לבניין באמצעות יתדות ממוטות  3ספי החלונות יהיו מאבן מלוטשת בעובי  ח.

 הברגה שיותקנו בתחתית הסף. בחזית הספים יבוצע אף מים.

 

 עיגון האבן   3/.81

התאם לפרט בתוכנית האדריכלות ותכנית פרטי עיגון קירות האבן אל הקירות יבוצעו ב

 וכמפורט להלן. 378הקונסטרוקציה, על פי מפרט מכון התקנים מס' 

 

 

 בנית האבן  1/.81

 לפני בנית האבן יש להקפיד על ניקוי האבן ע"י מים ומברשת. א.

מדויקות האבנים ישוקעו בתוך גב טיט הבטון כאשר הן מונחות זו על גבי זו תוך יצירת פוגות שוות ו ב.

 באמצעות מרווחים מפלסטיק.

 מ"מ מפני האבן, עם אשפרה נאותה. 20כיחול המשקים יהיה בגוון האבן שקוע  ג.

 יש לסקור ויזואלית את הקירות המחופים, לפרק ולהחליף אבנים פגומות. ד.

לאחר היישום יש לנקות היטב את האבן באמצעות מברשות מתכת ומים ללא פגיעה בטקסטורה של  ה.

 אבן.ה
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 לאחר הניקוי ולאחר אישור הפיקוח לתקינות הקיר יש לצפותו בשכבת סילר אחידה על כל שטחו. ו.

 

 
 
  

 
 מפרט לחיפוי קירות בקשירה 6/.81 

 כללי: .89

 המפרט מתייחס לשיטת הרכבה בלבד ואינו מתאים לשיטת הבניה. .29.2

פומיס או בלוק המפרט מתאים למקרים בהם קיר הרקע הוא קיר בטון או בלוק בטון או בלוק  .29.1
 איטונג.

 מ'. 31מ' ונמוך מ  2.1המפרט מתאים למקרים בהם גובה החיפוי גבוה מ  .29.3

. 2חלק  2871במקרה של אבן מלאכותית יש לבצע בדיקה לבחינת התאמת האבן לתקן ישראל  .29.4
 .50האבן תהיה עשויה בבטון ב 

 .2חלק  1378במקרה של אבן טבעית יש לבדוק התאמת האבן לתקן הישראלי  .29.5

ס"מ, העובי  40ס"מ, הגובה המרבי של כל אבן יהיה  80אורך המירבי של כל אבן יהיה ה .29.6
 מ"מ. 30המינימאלי של כל אבן יהיה 

 תכנון אדריכלי והנדסי ./2

  2:50הקבלן יחזיק בידיו תוכנית אדריכלית המתארת את חזית המבנה בקנ"מ  .10.2

 )לכל הפחות(  2:20הקבלן יחזיק בידיו חוברת פרטי אבן בקנ"מ  .10.1

בלן יחזיק בידיו אישור חתום של מהנדס השלד למפרט זה. ככל שיהיו למתכנן השלד הק .10.3
 הערות למפרט זה יש לבצע בהתאם להנחיות מתכנן השלד.

 בדיקות מקדימות:  .28

 לפני תחילת עבודות חיפוי האבן יקבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח על הפריטים הבאים: .12.2

 דוגמא של אבני החיפוי לבניין. .12.2.2

 זוויתן לקיבועדוגמא של  .12.2.1

 דוגמא של בורג פיליפס לקיבוע הזוויתן .12.2.3

 דוגמא של רשת לעיגון. .12.2.4

 דוגמא של דיבל לקיבוע הרשת  .12.2.5

 דוגמא של שומר מרחק לרשת העיגון .12.2.6

 דוגמא של וו לקיבוע האבן .12.2.7

 דוגמת אבן חיפוי עם קידוחים ותעלות לעיגון הווים .12.2.8

חות ותכלול את הרכיבים מ"ר לפ 10הקבלן יבצע קטע קיר לדוגמא, הדוגמא תהיה בשטח של  .12.1
 הבאים:

 זויתן לקיבוע. .12.1.2

 פתח של חלון כולל כל רכיביו )קופינג , גליפים, אבן עליונה( .12.1.1

 פינה חיצונית. .12.1.3

 מילוי מישק רגיל .12.1.4

 מילוי מישק גמיש .12.1.5

המפקח והאדריכל יבחנו את הדוגמא ויאשרו אותה / יאשרו בכפוף להערות / לא יאשרו את  .12.3
 הדוגמא.

 ת את הבדיקות הבאות:המפקח יזמין ממעבדה מאושר .12.4

 ק"ג לפחות. 750עוגן זויתן, נדרש לעמוד ב  3שליפה של  .12.4.2

 ק"ג לפחות.  100עוגנים לרשת, נדרש לעמוד ב  20שליפה של  .12.4.1

 שליפה של אבני חיפוי מתוך הדוגמא שבוצעה. .12.4.3
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לאחר השלמת הבדיקות המקדימות ימסור המפקח לקבלן אישור להתחיל בביצוע עבודות  .12.5
 חיפוי הקירות.

 קיר הרקע. הכנת .22

 ס"מ לפחות. 0.5 -יש לחתוך חוטי ברזל ומסמרים לתוך עומק הבטון כ .11.2

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .11.1

 יש לבצע תיקוני סגרגציה קלה )ללא ברזל חשוף( על ידי מילוי החללים בתערובת של: .11.3

   2:3חול:צמנט ביחס. 

  מים: דבק לטקסSB112  2:1ביחס של גילאר. 

 !!ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( או במערבל חשמלי.  אין לבצע ערבוב ידני 

 יש לבצע תיקוני סגרגציה עמוקה )כולל ברזל חשוף( באופן הבא: .11.4

של מיץ הבטון על הברזלים וצביעת הברזל החשוף בשתי שכבות צמנט פולמרי "  ניקיון .11.4.2
 שעות בין השכבות(. 3)הפסקה של 

 חללים בבטון מיוחד באישור הפיקוח .מילוי ה .11.4.1

ס"מ לפחות ואיטום החלק  20חורי דיווידגים באמצעות סיקה ראפ לעומק של  לאטוםיש  .11.5
 מ"מ 1בעובי  207החיצוני של התיקון בסיקה טופ סיל 

 מיפוי ומילוי קיר הרקע. .23

ם ולמתוח חוטים לרוחב הבניין על מנת למפות את הסטיות בקירות  ספטמבריש להוריד פ .13.2
 מ' בין חוט אופקי ואנכי. 1המיפוי יהיה במרחק מירבי של 

בסוף תהליך הבדיקה יש לשרטט על חזית המבנה את גריד של החזית ותאור הסטיות  .13.1
 הקיימות.

 ס"מ ניתן להמשיך לבצע. 2.5ככל שהסטיה הכוללת בקיר קטנה מ  .13.1.2

יות הקיר  ביחד ס"מ יש לבצע תיקונים במישור 3.5ס"מ אך קטנה מ  2.5ככל שהסטיה גדולה מ  .13.1.1
 עם שכבת האיטום

 ס"מ יש לבצע תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת האיטום. 3.5ככל שהסטיה גדולה מ  .13.1.3

 תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת האיטום .21

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .14.2

ילוי של הקיר ולעגנה לקיר באזורים בהם נדרש מ 4.5/25/25יש להתקין רשת מגלוונת  .14.1
לסירוגין.  60/60מ"מ, העיגון במרחקים של  30עם ראש שייבה בקוטר  210/6באמצעות דיבל דפיקה 

מ"מ כך  ששכבת הטיח תכסה את  20הרשת תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפלסטיק בעובי של 
 ס"מ.  2בעובי של  הרשת

 הבא:יש למלא את הקיר בתערובת טיח לפי הפירוט  .14.3

  2:3חול:צמנט ביחס. 

  מים: דבק לטקסSB112  2:5של גילאר ביחס 

 .ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני 

  ימים. 3פעמים ביום למשך  3יש לבצע אשפרה של הטיח 

ס"מ  3.5לאחר ישור הקיר יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה מ  .14.4
 יר.במישוריות הק

 שכבת איטום לקירות הבטון .20

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתיז לרבות בגליפים. .15.2

מ"מ.  כמות החומר  5יש לבצע שכבת טיח מוכן מסוג "הרבצה צמנטית בעובי מינימאלי של  .15.1
 ק"ג/מ"ר. 20תהיה לפחות 



161 

הרבצה עבה  ס"מ תבוצע שכבת 3.5במקרים שבהם יש צורך לבצע מילוי בקיר הרקע הקטן מ  .15.3
יותר בהתאם לעובי הנדרש ליישור הקיר באופן שהסטייה במישוריות הקיר לאחר שכבת האיטום 

 ס"מ. 2.5תהיה קטנה מ 

 ימים. 3פעמים ביום למשך  3יש לבצע אשפרה של הטיח  .15.4

 2.5לאחר ביצוע שכבת האיטום  יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה מ  .15.5
 קיר.ס"מ במישוריות ה

 זוויתן קיבוע .26

מ'( יש לעגן לחלק בניין העשוי בטון )תקרה  3.5אחת לקומה )ובכל מקרה במרחק שאינו גדול מ  .16.2
 מ"מ. 45/45/5/ קורה( זוויתן פלדה במידות 

מ' מהים יש להשתמש בזוויתן נירוסטה  2000במקרים של סביבה מזהמת או במרחק הקטן מ  .16.1
 מיקרון. 60יתן מגלוון, עובי גלוון בלבד, במקרים אחרים יש להשתמש בזוו 326

 50/50ככל שהקיר אינו מישורי לחלוטין יותקנו בגב הזוויתן שייבות מפלדה מגלוונת במידות  .16.3
 מ"מ ובעובי הנדרש  להרחקה מן הקיר על מנת שהשיג מישוריות 25מ"מ עם חור מרכזי בקוטר 

ס"מ,  30מ"מ אחת ל  200ל באורך ש 0.5הזוויתן יחובר לבטון באמצעות בורג פיליפס בקוטר " .16.4
 מ"מ.  סוג הבורג )מגלוון / נירוסטה( יהיה לפי סוג הזויתן. 1מ"מ בעובי  40כולל שייבה בקוטר 

 ס"מ.  1.5בין שני זוויתנים יש לשמור על מרחק של  .16.5

 רשתות עיגון .27

מ' מהים יש להשתמש ברשת נירוסטה  2000במקרים של סביבה מזהמת או במרחק הקטן מ  .17.2
 מיקרון(. 30מקרים אחרים יש להשתמש ברשת מגלוונת )עובי גלוון בלבד, ב 326

 מ"מ 4.5/200/200בחיפוי באבן מלאכותית תותקן רשת  .17.1

 מ"מ 5/250/250בחיפוי באבן טבעית תותקן רשת  .17.3

 1מ"מ בעובי  40מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  210/6הרשת תעוגן לקיר באמצעות דיבל דפיקה  .17.4
 מגלוון / נירוסטה( יהיה מחומר זהה לרשת העיגון. מ"מ. הדיבל לקיבוע הרשת לקיר )

לסירוגין, העיגון בקיר בלוקים יהיה במרחקים של  60/60העיגון בקיר בטון יהיה במרחקים של  .17.5
 לסירוגין. 45/45

מ"מ ויובטח ששכבת  20-25הרשת תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפלסטיק בעובי של  .17.6
 . ס"מ 2הטיח תכסה את הרשת בעובי של 

 במקרה של חפיפה בין רשתות תבוצע חפיפה של עין אחת. .17.7

כל המקומות בהם הותקנו דיבלים / עוגנים אשר חודרים את שכבת האיטום, יאטמו ע"י  .17.8
 מ"מ. 5" בעובי של 207מריחת שכבה אחת של "סיקה טופ סיל 

 הכנת האבן לקיבוע: .21

ס"מ  3.5וצע במרחק של מ"מ, הקדח יב 30מ"מ ובעומק  4קדחים בקוטר  4בכל אבן יש לבצע  .18.2
 מפינת האבן ובמרכז עובי האבן, בהתאם לפרט המצורף.

ס"מ יבוצע קדח חמישי במרכז הצלע העליונה, בהתאם לפרט  60במקרה בו אורך האבן גדול מ  .18.1
 המצורף.

מ"מ מהקדח לגב האבן על מנת  4/4בקדחים שיבוצעו בדפנות האבן יש לבצע תעלה במידות של  .18.3
  להשקיע בה את הווים.

לאחר השלמת הקידוחים יש לנקות את גב האבן במברשת יבשה וסמרטוט לח לסילוק מוחלט  .18.4
 אבקת הניסור.

לאחר ניקוי האבן יש למרוח על גב האבן בתערובת מלט כאמור להלן בעזרת מאלג' משונן )עומק  .18.5
 מ"מ(. 5השיניים 

 ( 2:3חול : צמנט לבן ) 

  מים: דבק לטקסSB112  2:20של גילאר ביחס 

 מלט המילוי" יעשה "בטפלה" בלבד. ערבוב" 

 קיבוע האבן לקיר. .29
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 15מ"מ, מתוכם  150מ"מ, באורך כולל של  3.5בעובי  326בקדחים יותקנו ווים עשויים נירוסטה  .19.2
 מ"מ משמשים כוו,  הווים מכופפים מראש במפעל.

טון בגב ווים יקובעו הגב הרשת לעיגון ויכופפו על מנת לשפר את האחיזה, וו אחד יבוטן בב 3-4 .19.1
 האבן.

 תערובת הבטון לקיבוע האבן לקיר תהיה עשויה כך:  .19.3

  2:3  -חול:צמנט 

  מים: דבק לטקסSB112  2:20של גילאר ביחס 

  6יש לדלל את החומר עד רמה של שקיעה 

 !!ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני 

 

 אזורים לקיבוע ישיר ./3

יבוע ישיר של אבני החיפוי אל הקיר )ללא צורך בקשירה לרשת להבטחת יציבות הקיר יבוצע ק .30.2
 העיגון( וזאת במקרים הבאים:

 ס"מ או פחות. 10בכל מקרה בו קיים קטע קיר / עמוד באורך של  .30.2.2

 בכל אבן פינה חיצונית. .30.2.1

 מסביב לפתחי חלונות ודלתות. .30.2.3

 בשורה הראשונה של האבן )ככל שאין שזויתן תחתה(. .30.2.4

 אופקית )תחתית קורות וכדו'(.בכל אבן המותקנת בתליה  .30.2.5

 באבנים שיושלמו עם פירוק הפיגום במקומות בהם היה חיזוק של הפיגום למבנה. .30.2.6

 250/6במידות  326( יותקנו שני דיבל דפיקה מנירוסטה 30/50מ"ר ) 0.25בכל אבן בשטח של עד  .30.1
 מ"מ 20מ"מ עם ראש שייבה בקוטר 

במידות  326נו ארבעה דיבל דפיקה מנירוסטה ( יותק30/50מ"ר ) 0.25בכל אבן בשטח של גדול מ  .30.3
 מ"מ. 20מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  250/6

 ביצוע קיבוע ישיר .38

מ"מ דרך האבן.   6מ"מ וכן לבצע קדח בקוטר  20מ"מ ובעומק של  21יש לבצע באבן קידוח בקוטר  .32.2
 פעולה זו תבוצע על הקרקע לפני תחילת העבודה.

 בהמשך לקדח הקיים באבן.מ"מ בקיר הרקע  6יש לבצע קדח בקוטר  .32.1

 .305יש למלא את הקדח בחומר סיליקוני כדוגמת סיקה סיל  .32.3

 יש להחדיר אל הקדח את דיבל הדפיקה ולקבע באמצעותו את האבן לקיר. .32.4

 1מ"מ ובעובי  8יש לסגור את הקדח באמצעות דבק שיש ומעליו שייבת אבן, השייבה תהיה בקוטר  .32.5
 מ"מ.

 והשייבה. לאחר יבוש הדבק יש ללטש את האבן .32.6

 מישקים רגילים: .32

 3האבן תותקן באופן שיהיה מישק בין האבנים בכל ארבע הצלעות, רוחב המישק המינימאלי הוא  .31.2
 מ"מ.  שמירת המרחק תהיה באמצעות שומרי מרחק.

 מ"מ. 10לאחר התקנת האבן יש לנקות את המישקים לעומק של  .31.1

בגוון לפי בחירת האדריכל, לחליפין מ"מ בתערובת מוכנה כדוגמת  10המישקים ימולאו לעומק של  .31.3
 יהיה מהפקח רשאי )אך לא חייב( לאשר תערובת מוכנה באתר לפי המפרט הבא:

  2:3  -חול:צמנט 

  מים: דבק לטקסSB112  2:5של ביחס 

 !!ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני )טפלה( בלבד ולא בערבוב ידני 

 מישקים גמישים: .33
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 ו מותקן זויתן.בכל מקום ב אופקיתמישק גמיש יבוצע  .33.2

 אחת לשמונה מ' וכן בכל פינה פנימית אנכיתמישק גמיש יבוצע  .33.1

 .305מילוי המישקים יתבצע באמצעות סיקה סיל  .33.3

ס"מ לפחות.  במקרה בו קיים עומק גדול יותר ניתן להתקין  2עובי המילוי בחומר האיטום יהיה  .33.4
 ספוג עגול

 ניקיון הקיר ובדיקת המטרה .31

בן ומילוי המישקים יש לנקות את הקיר משיירי לכלוך וחומרי בניין עם סיום עבודות התקנת הא .34.2
 ולבצע שטיפה בלחץ מים של הקיר

יש לבצע בדיקת המטרת קירות על הקירות בכמות ובמיקום שינחה המפקח ובכל מקרה לא פחות  .34.1
 משני מקומות בבניין.

 ביצוע סילר .35

 עם סיום העבודות יש לבצע סילר על גבי האבן. .35.2

 תחים באמצעות יריעות ניילון.יש להגן על הפ .35.1

 ק"ג/ מ"ר. 0.5בכמות מינימלית של  CT-13שכבות של טמבור  1יש להתיז  .35.3

 פירוק הפיגומים .36

 לפני פירוק הפיגומים יש לקבל אישור בכתב מהמפקח. .36.2
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 עבודות מיזוג אויר – 80פרק 

 
 

 יחידות מפוצלות 25.02

   
קום שיידרש בהמשך לאמור במפרט הכללי הבין משרדי הקבלן יספק וירכיב יחידות מפוצלות, ובכל מ 

 כפי שיסומן בתכניות.
 בלבד אינוורטר פוג'יצו של חברת מיצובישי או   BTU 35,000יחידות בתפוקה של 1בכל כיתת גן יותקנו 

 כנ"ל  BTU  35,000בממ"ד תותקן יחידה אחת של 
פוג'יצו של חברת מיצובישי או   BTU 28,000מ"ר יותקנו יחידות בתפוקה של  21בחדרים עד שטח של 

 בלבד. נוורטראי
 

 הקבלן יספק יחידות מפוצלות לקירור ולחמום בשיטת משאבת חום. 

 צלזיוס. 0לאפשר פעולת היחידה בחורף בטמפרטורות נמוכות עד  DEICER-כל יחידה תצויד ב 

 
 כל יח' עיבוי תסופק עם מתג בטחון אטום למים. 

 בכל יחידה יותקן מפסק פאקט בצמוד ליחידה 
 שלט  כל יחידה תסופק עם

 כל יחידה תחובר למתנע מסוג מזגנית או שו"ע 
 " )מקל סבא(4צנרת המיזוג תותקן בגג המבנה ותעבור באמצעות צינור 

ס"מ  על גג המבנה שיבוצע  1.5ס"מ  המונח על קלקר בעובי  20היחידות יותקנו ע"ג בסיס בטון בעובי 
 ע"ג האיטום 

 צנרת הגז והחשמל במבנה תובל תחת הטיח. 
 מ"מ.  3ידי סילפס בעובי -גז  מבודדת על הגג או מחוץ לבנין תוגן על צנרת 
קוטרי הצנרת יהיו לפי המלצת יצרן יח' מפוצלות בלבד ומספר הגידים בכבל החשמל והתקשורת יהיו  

 לפי המלצת יצרן היחידות בלבד.
 הכל כלול במחיר היחידה קומפלט 

 
 שרות ואחריות ותיקי מסירה  25.01

קבלת המתקן ע"י המתכנן ובא כוח המזמין )תקופת  מיום נהששרות ואחריות במשך  הקבלן יספק 
 הבדק(.

כולל ניקוי מסננים.  -בכל התקופה השרות יכלול טיפול ותיקונים במתקנים ובמערכת האוטומטית  
 הטפול יעשה לפי המלצות ודרישות יצרני הציוד וכל זמן קצוב ומדוד.

 י קריאה של אנשי צוות האחזקה בלבד.התיקונים והטיפולים יבוצעו לפ 

הקבלן אחראי להעביר ביקורת חשמל את מתקן מיזוג האוויר כולל כל היחידות שבוצעו ולוחות החשמל.  
 עלות בדיקת המתקן ע"י חברת חשמל כלולה בהצעת הקבלן.

 זמן ההיענות לקריאה: 

 בו ביום. התיקון יבוצע בצהריים 24.00לקריאה שהתקבלה במוקד הקבלן עד שעה  

 .9.00תענה למחרת בבוקר עד לשעה  בצהריים 24.00קריאה שהתקבלה לאחר שעה  

 קריאה דחופה  תטופל תוך שעתיים מרגע הקריאה. 

על הקבלן לקחת בחשבון תיקונים מחוץ לשעות העבודה הרגילות, דהיינו, לילות, ימי שישי, שבת, חגים  
ר לצוות האחזקה רשימת שמות טכנאי השרות עם מספרי וכו' ללא תשלום נוסף. לשם כך על הקבלן למסו

 הטלפון ובתיהם.

 תיקי הוראות הפעלה 

תיקי מסירה. בכל תיק ימצאו תוכניות המתכנן, תכניות הקבלן, קטלוגים של הציוד,  4הקבלן יספק  
הוראות ברורות להחזקה שוטפת, להפעלה ולמתן שרות תקופתי. כמו כן יכלול התיק תאור המתקן 
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ר פעולת המתקן, רשימה של הציוד הכוללת שם הספקים, מספר קטלוגי וכתובת הספק. כל תיק ותאו
 יכיל את החומר הבא:

 תאור המתקן והסבר לתפעול ואחזקה. א. 

 הקטלוגים של הציוד כולל הוראות אחזקה ושרות מפורטים. ב. 

 מעודכנות של המתקן. תכניותמערכת                ג. 

 ל המנועים השונים במתקן עם ציון עבור כל מנוע:טבלת סימון ש .ד 
 הספק מנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכוון בטחונות ליתרת הזרם של   המתנע. 

 מהאביזרים הנ"ל. טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון ההכוון של כל אחד  .ה 

 כל אחד מהאביזרים. טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון ההוראה של .ו 

בקשר לתפעול  העתק מכתב מטעם נציג המזמין כי נתנה לו הדרכה מלאה במשך שבועיים ימים .ז 
 ואחזקת המתקן וכי האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה לו בע"פ בהירה ונהירה לו.

 העתק אישור קבלת המתקן ע"י חברת חשמל. .ח 

 עלות והצנרת וכל אישור נוסף אשר יידרש העתק אישור מכבי אש לבידוד הת .ט 
 במהלך העבודה. 

  העתקי תעודות בדיקה של מכון תקנים לעמידות בפני אש של הבידוד  .י 
ואלמנטי   לתעלות אויר וצנרת מדגמים אשר יילקחו ע"י מכון התקנים במקום העבודה  

  חימום חשמליים וכן כל ציוד אחר שיידרש במהלך העבודה.

 יבוצעו באחריות קבלן מיזוג אויר ועל חשבונו. הבדיקות   

 ביקורת בודק חשמל מוסמך תעשה ללא תוספת כספית. .יא 

 תכניות עדות. .יב 
תוכניות   בגמר כל שלב של העבודה לפני הגשת החשבון יגיש הקבלן תכניות עדות בהן    

ויהיו מסמך לתיק  עם סימון הסטיות שנעשו מהתכנון המקורי. תכניות אלו יאושרו ע"י המפקח
 התוכניות הסופי.

 
 

 יחידות סינון  3/.80
  .יחדות הסינון יבוצעו ע"פ תכונית הג"א מאושרת .א

 .היחידות יותקנו עי חברת בית אל תעשיות או שו"ע  .ב

 מחיר היחידה יכלול את כל המעברים האטומיים והבדיקות הנדרשות ע להתקנה מושלמת . .ג
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 טים מתועשים בבניהאלמנ  -  22פרק 

 
 תקרות תותב  11.02

 הוראות להלן מתייחסות לכל סוגי תקרות תותב )אקוסטיות ותלויות, מורכבות ואינטגרליות(. 
 

 תוכניות עבודה ע"י המבצע א. 
מבצעי התקרות יעבדו וימציאו לאישור האדריכל תוכניות עבוד המפורטות שתכלולנה את כל  

לרבות אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד האינפורמציה הדרושה לאדריכל 
הכל  -מסביב לגופים, מפזרים ופתחים, אופן התלייה מהתקרות, המסגרות הנושאת וכדומה 

 כנדרש על ידי האדריכל לצורך אישור התקרה המיועדת לביצוע על ידי הקבלן.
דריכל ולהמציא תוכניות המבצע מתחייב לעשות את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת הא 

 מתוקנות לאישור סופי של האדריכל.
 

 קונסטרוקציה נושאת ב. 
התקרות תותקנה על גבי מערכת שתתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבנין )תקרות  

וכד'(. מערת התלייה והחיבור לשלד המבנה יתוכנן ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו, 
 סרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה של כל מרכיביה.אין בתכנון זה משום ה

 
בכל אופן אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות הבניין על ידי מסמרים  

מסוג כלשהו. אמצעי החיבור לתקרות חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן )"פליפס", מייתדים 
ם בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה מיוחדים וכדומה( באורך ובצורה מתאימים למטרת

 האמורה ובהתאם להנחיות המפרט הכללי.
 

 פרופילי גמר ליד קירות, מסביב לפתחים וכדומה ג. 
 

עבודות התקרות למיניהן יכללו גם אספקה והרכבה של פרופילי אלומיניום משוכים  . 2
ואושר על בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב לפתחים וכדומה וכן "אומגות" )במידה 

 ידי האדריכל( להקטנת מפתחים גדולים מתקרות תותב מורכבות.
מודגש בזאת שכל הפרופילים הדרושים לביצוע העבודה, בין שהם נראים בתכניות ובין  

אם הם לא נראים אולם דרושים במציאות לביצוע העבודה, יהיו כלולים בעבודת 
 התקרות למיניהן .

 
ורך קירות, מחיצות וכו'( יכלול את כל הפרופילים פרט הגמר מסביב לתקרות )לא . 1

" בצירוף Lכמצוין בתכניות ובמפרטים, אולם בהעדר פרט כנ"ל יכלול הגמר זויתן "
" )אין להשתמש בזויתן בלבד(. יש להקפיד על חיבורים נאותים של Zפרופיל "

רונג( הפרופילים )אחד למשנהו(. כל חיבורי זוית יהיו חתוכים ומחוברים בזויות )ג
 מדויקים בהחלט וכן יהיו עם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 
 גווני הצבע של הפרופילים יקבעו על ידי האדריכל. . 3
 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' ד. 
 
כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי עזר  . 2

בע התואם לצבע התקרה הספציפית אם אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצ
 הם נראים לעין.

מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אשור האדריכל לגבי כל פרט חיבור )כולל  
אמצעי החיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות 

 וכו'.
 
לקירות ו/או אין להשתמש במסמרות לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב  . 1

יהיה הבורג  -תקרות. בעיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 
 מ"מ לתוך מיתד )דיבל( בהברגה. 15המחבר, מוכנס לפחות 

 
 אין לתלות תקרות תותב על סרטי פח כפיפים או דקים. . 3
 

 פתחים וחורים בתקרות ה. 
ים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חור 

 מכניות(.-מיזוג אויר, תקשורת כבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו
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העבודות תכלולנה גם את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים הנ"ל, לרבות  
העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים השלמות בפרופילי אלומיניום וכו' הכל כנדרש לבצוע 

 ם של העבודות.מושל
 

 תעלות תאורה ו. 
אספקת והרכבת גופי התאורה עצמן וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע החשמל. קבלן  

התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתקנת המערכת החשמלית והרכבת 
 גופי התאורה עצמם.

 
 דוגמאות ז. 

 
ל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של הקבלן יכין דוגמא בכל סוג של תקרה על כ . 2

האדריכל. כל דוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה 
מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי התעלות, חסימות  -1קטנה בשטחה מ

 אקוסטיות, סגירות צד בפח וכדומה.
 
ויק את דרישות האדריכל, כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף המד . 1

 הוראות המפרטים ותוכניות העבודה כפי שאושרו על ידי האדריכל.
 
הביצוע הכולל של העבודה ייעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי האדריכל  . 3

והכוללת כל שינויים כפי שיידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים באישור האדריכל 
 מראש.

 
 יםתקרת מגש  11.03

מ"מ ובגמר צבע בתנור בגוון שיקבע ע"י האדריכל. מגשי הפח  0.8תקרת מגשים מפח אלומיניום בעובי  
מ"מ לצורך הקשחתם, הפרט לפי בחירת  42ס"מ, בעלי דפנות צד מורמים וגובה דופן  30יהיו ברוחב 

האדריכל  מיקרון, הגוון לבחירת 25סיליקון פוליאסטר בעובי  - PREPAINTED -האדריכל.  הצבע 
 , או טמבור.RALמסטנדרט צבעי 

המגשים בתקרה ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל של התקרה האקוסטית ושל כל מגש בנפרד  
 בלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 
החיבורים בין המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעים אחרים  

 ודים אחד לשני.כשהמגשים צמ
 

 .Z+Lגבי פרופיל -המגשים יונחו על
 

 תקרות תותב מגבס וסינורי גבס  11.04
 12.5תקרות תותב מגבס יהיו מלוחות גבס סיבים או גבס קרטון לפי בחירת האדריכל, חד קרומי בעובי  

במפגש  מ"מ Corner Bead (VSG 15/15) םוזוויתניפינות  מגנימ"מ לסגירות אופקיות ואנכיות כולל 
 עם קירות.

 גמר שפכטל, הכל לביצוע מושלם עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון. 
 מ"מ עפ"י הצורך. 50הקונסטרוקציה תהיה ממסלולים וזקפים מפח מגולוון מינימום  

 
בנוגע לעמידה בפני  DIN 8183או  ASTM-754, ASTM-C,36-85הלוחות יתאימו לדרישות התקנים  

 רישות התקן.העמסות וחסיני אש בהתאם לד
 הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים ופגמים בפניהם או במקצותיהן. 
מ"מ, הכל מגולוון. מרחק בין מסילות לא  0.6מ"מ ובעובי מתכת מינימלי  50מסילות בגודל  -תליה  

 ס"מ בין אחד לשני. 40 -יותר מ
מ"מ  0.455ן שכבת המגן יהיה השלד יהיה מפרופילי פח פלדה מגולבן, עובי הפח המינימלי לפני מת 

 .ASTM-C-645 -לפחות, חלקי הקונסטרוקציה יתאימו ל
 מיקרון לפחות. 20עובי הגילבון יהיה  
 .ASTM-C-645חלקי הקונסטרוקציה השונים יתאימו לדרישות התקן  
 לא יותרו סרטי תליה. 

 
 60ר לתקרת הבטון לפחות מ"מ לתוך מיתד שיוחד 50הבורג המחבר יהיה מוכנס לפחות  -עיגון לתקרה  

 מ'. 1.0מ"מ ובמרחקים שלא יעלו על 
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הברגים לחיבור הלוחות לשלד יהיו ברגי פח בעלי יכולת קדיחה עצמית, מוגנים מפני קורוזיה ובעובי  
, אולם שכבת ההגנה לא תמנע ASTM-C-646או  ASTM-C-1002 -מ"מ וכפופים ל 8מינימלי של 

 להופעת כתמים על פני שכבת הגימור.הדבקות מרק המישקים ולא תגרום 
 

 פינות התקרות והסינורים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן מצופה בסרט שיריון שיכוסה במרק. 
 

 פינות החיבור לקירות בניה מטוייחים ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה. 
 

 גבי סרט שריון.-המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על 
 
 

  תקרות מינרליות 11.05
תקרות מינרליות שונות יבוצעו בהתאם להנחיות היצרן כולל שימוש בקונסטרוקצית תליה וחיבור  

 או בהתאם להנחיות היצרן. DONכדוגמת 
 בממ"מים תבוצע תקרה מינרלית עם קונסטרוקציה מחוזקת בהתאם לדרישות הג"א. 

 
 מחיצות וציפויי גבס  11.06

 כללי א. 
 

עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס  )להלן: מחיצות גבס( תבוצענה לפי  כל . 2
רכיבים מתועשים בבנין ובהתאם להנחיות הביצוע של יצרן  - 11המפרט הכללי פרק 

 לוחות הגבס, כדוגמת ה"מדריך למפרטים טכניים ואדריכליים" של חב' "אורבונד". 
תוקף או -תקן ישראל בר-ונושאים תו 2490לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי  

 שו"ע.
 כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים המצורפים. 

 
 הבחירה בין סוגי הגבס )גבס סיבים או גבס קרטון( תהיה של המפקח. . 1

 
 שיטות ופרטי ביצוע ב. 

 
 -יצות שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המח . 2

 כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב.
 
לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח תכניות ו/או חוברות הדרכה של יצרן  . 1

 לוחות הגבס אותן מייעד הקבלן לספק באתר, לצורך קבלת האישור כאמור.
 

קח לצורך התכניות ו/או חוברות ההדרכה תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה למפ 
קבלת החלטה. במידת הצורך ולפי דרישת המפקח, יוסיף הקבלן אינפורמציה זו או 

 אחרת כפי שיידרש.
 
 לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. . 3

 לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים. 
 

 הביצוע ג. 
 וע העבודות יש להקפיד גם על ההנחיות להלן:בביצ 

 
 השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון. . 2
 
יש  -מ'  3.0ס"מ. בחללים בעלי גובה מעל  60המרחקים בין הניצבים לא יעלה על  . 1

 ס"מ עם חיזוקים אופקיים. 40להתקין ניצבים במרחקים של 
 
מ מסביב לכל המחיצות, כלומר, בכל מ" 20יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד בעובי  . 3

שטחי המגע עם בניה קשיחה )הרצפה, קירות בניה, תקרה וכו'(.  פס הקומפריבנד ילחץ 
 בין המסילות והזקפים לבין הבניה.

 
 -20לוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפות או לתקרות או לקירות, יש ליצור מרווח של כ . 4

 בסרט שריון. מ"מ אותו יש למלא במסטיק אלסטי ולכסות
הוראה זו תקפה גם בתחתית המחיצות אפילו אם יכוסו בשיפולים )פנלים( אלא שניתן  

 לוותר על הסרט.
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אין לתלות אביזרי וכלי אינסטלציה, חלקי ארונות, מדפים וכדומה ישירות על לוחות  . 5

הגבס. מחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת של מסגרות מתכת ו/או קונזולות 
אינץ' כהכנה להרכבת אלמנטים שונים של   2" ות, מצנור ברזל מגולבן בקוטר מרותכ

 מכניות.-מערכות אלקטרו
 הכל לפי פרטי חברת "אורבינד" )בקטלוג(. 

 
קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד ויכוסו בסרט  . 6

בטיח פני מחיצה חלקים למשעי שריון. עבוד קוי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שת
 מוכנים לצביעה מבלי לגלות את קווי האחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.

 
פינות חיצוניות במחיצות תהיינה מוגנות ע"י פרופיל פח מגולוון מיוחד )"זווית"( או  . 7

הכל לפי בחירת  -סרט שריון מחוזק בפח מתכת מגולוונת עם כיסוי מרק מיוחד 
 והחלטת המפקח.

 
המחיצות תורכבנה מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות  . 8

הדרושות.  אין להטליא מחיצות גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או אחוי של מספר 
 לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.

 
 

 גימור המחיצות והציפויים ד. 
 שבמפרט הכללי. 110358ם יעשה בהתאם לסעיף גימור המחיצות והציפויי 
גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שיווצר ויושאר  

 משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים.
ם, הקורות הקשיחות, כמו כן, יובטח איטום מלא בין המחיצה/ציפוי לבין המלבנים, המשקופי 

 בין מחיצה/ציפוי למחיצה/ציפוי ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.
 האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדר"כ. 
שלב ראשון: איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי פתחים  

 ובין לוחות ולוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות מרק.
לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף שלב שני:  

((TYPE  מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות
חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין "פינת טיח" 

 עם מקצוע ממתכת.
 ון: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום".שלב שלישי והאחר 
 התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע. 

 
 בידוד אקוסטי0טרמי ה. 

ק"ג/מ"ק. את מזרוני  80המחיצות תכלולנה מזרוני צמר סלעים בעובי כנדרש בצפיפות של  
 ס"מ לכל היותר. 80הצמר יש לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של 

 ק"ג/מ"ק. 14ובמשקל מרחבי של  1כאופציה למילוי צמר סלעים יהיה צמר זכוכית בעובי " 
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 פיתוח האתר  - /1 

 

 הערות כלליות

 

ועל המפרט  40פרק  –המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הבין משרדי לפיתוח האתר  א. 

 הכללי לעבודות בנין. 

מפרט זה מהווה השלמה למתואר במפרט הבין משרדי ונובע מהאופי הספציפי של העבודות בפרוייקט  .ב

 זה.

 יש לציין שאין במפרט זה התאמה בין המיספור שניתן בספר הכחול לבין המיספור המופיע במפרט זה. ג. 

 וך אותו פרק.גם אם לא נכתב, מחייבים כל סעיפי הפרק את הקבלן בביצוע הסעיף הספציפי מת ד. 

 כל האמור בכתב הכמויות הוא לפי התכניות, הפרטים והוראות המפקח באתר.   ה. 

מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט, בתכניות ובפרטים, לרבות אספקת  ו.

 החומרים, דוגמאות וביצוע מושלם.

 

 עבודות הכנה ופירוקים 8/./1

 

 כללי -עבודות הכנה ופירוק    //.8/./1

א.   עבודות הפירוקים כוללות את כל האמור להלן, ובנוסף, העמסה וסילוק הפסולת מהאתר למקום שפיכה  

מורשה ע"י הרשות המקומית ולמרחק כלשהו, כולל תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה לאתר השפיכה 

 ויישור ערימות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני.

באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עבודת ידיים, ניקוי והכנה לצורך שימוש  פירושו פירוק 'זהיר'ב.   פירוק 

 או למקום עליו יורה המפקח באתר. העירייהחוזר והעברת החומר המפורק למחסני 

 פירושו פירוק באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עבודת ידיים וסילוק כנ"ל של הפסולת. 'רגיל'ג.     פירוק 

 

 בודות ניקוי, הכנה ופירוקיםע   8/.8/./1

בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת עבודות הכנה, ניקוי האתר מכל פסולת בניין ואשפה כלשהי,  

, נראה שאינו נמדד בסעיפים אחרים בנפרדהסרת צמחייה, הריסה ופירוקים של כל אלמנט המיועד להריסה, 

 ושאינו נראה  ומפריע לעבודה המתוכננת.

מדשאה, עשבים ושיחים מסוג וגודל כלשהו, לא כולל עקירה  –הסרת צמחייה פירושו הסרת צמחייה קיימת              

 או העתקה של עצים, אשר ימדדו בנפרד. 

 הכל בהתאם לתכניות והנחיות המפקח בשטח.  

 

 

 

 פירוק אבני שפה0גן מסוג וגודל כלשהו  2/.8/./1

תעלה  לרבות אבני שפה, אבני גן, אבני אי, אבני תיחום, אבני פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר,   א.

 ועוד.

 העבודה כוללת לרבות את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.  ב.



171 

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה  ובמקרה  ג.

 ה ע"י הקבלן ועל חשבונו.של פגיעה, תתוקן המיסע

 

 פירוק זהיר0פירוק רגיל של ריצופים מסוג וגודל כלשהו  3/.8/./1

במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל  סוג כגון: ריצוף  א.

 אבן, אריגי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד.

קיימים. כל פירוק יתר, מעבר לעבודה שנדרשה, יתוקן  הפירוק יבוצע  במדרכות, שבילים ואיי תנועה ב.

 ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

, הריצופים יפורקו בזהירות מירבית ובמקרה הצורך, בעב' ידיים ללא תשלום 'זהיר'בסעיף פירוק 

סנו באחריות הקבלן עד /המזמין, או יאוחהעירייהנוסף, ינוקו ויוכנו לשימוש חוזר ויועברו למתקני 

 לשימוש החוזר. 

 בסעיף פירוק רגיל, הריצופים יפורקו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר ובהתאם להנחיות המפקח.

  ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים  1/.8/./1

לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך ובאזורים שיורה המפקח בכתב, 

 במפרט הכללי. 58184סעיף כאמור ב

 בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות:

ק"ג חומר  1בריכוז של ” Xא. ריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר 

 ( עבור דונם אחד.1%ליטר מים ) 200הריסוס לכל 

פקח באתר. הריסוסים יחזרו על עצמם עד ב. הריסוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות המ

להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר, 

 במקרים מסויימים וזאת עד להשמדה מלאה של העשבים ובהתאם להוראות המפקח באתר.

 

 

 

1/./8 . 

 פירוק אבני שפה מסוג כלשהו  8/./0.1

שפה מכל סוג וכל חומר, לרבות אבני שפה, אבני גן, אבני אי, אבני תיחום, אבני תעלה פרוק אבני   א.

 ועוד.

 העבודה כוללת לרבות את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.  ב.

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה  ג.

 של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.ובמקרה  

        

 פירוק  קירות  מסוג כלשהו      /.8/./61

קירות  פירוק קירות  מכל סוג, לרבות קירות תומכים מכל סוג, קירות כובד, קירות מבטון דבש, א.  

 כל עומקו.אבן, קירות מבטון מזוין, קירות בחיפוי מכל סוג. הקירות יפורקו לרבות  היסוד ל

העבודה כוללת לרבות את החפירות הנדרשות ומילוי  הבור שנוצר במילוי חוזר  בהידוק מבוקר  ב.

 וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר.

 

 פירוק  מדרגות  מסוג כלשהו      /.8/./71



171 

מאלמנטים  סעיף זה מתייחס לעבודות פירוק מדרגות מכל סוג, לרבות בטון מזוין, מדרגות  א. 

 מיים,  יפורקו ויסולקו לאתר פסולת מאושר. טרו

 העבודה כוללת לרבות את החפירות הנדרשות ומילוי  הבור שנוצר במילוי חוזר בהידוק מבוקר. ב.

   

 פירוק משטחי בטון מסוג כלשהו   /.8/./11

 סעיף זה כולל פירוק משטחים מבטון בכביש, במדרכה, באיי התנועה ובשבילים.   א.

מתייחס   ולל  פירוק משטחי בטון מכל סוג או בטון מזוין מכל סוג, שנוצק במקום ואינו סעיף זה כ ב. 

 לפירוק אבני  ריצוף או אריחי ריצוף טרומיים שהונחו במקום.

העבודה כוללת את כל החומרים ושלבי העבודה שפורטו לעיל לרבות חפירה, חציבה, חיתוך  ג.

 מושלם של העבודה.הברזלים וכל סוג עבודה אחר הנדרש לביצוע 

 

 פירוק גדר או מעקה מסוג וגובה כלשהו /.8/./91

 העבודה כוללת בנוסף לפירוק, סילוק לאתר שפיכה מאושר.

 פירוק והעתקת עמודי שילוט ותמרור מסוג כלשהו  8/./1./8

לפני ביצוע הפירוק על הקבלן לדאוג לקבלת אישור המפקח או בעל השלט או מגורם מוסמך  א.

 לתאם עימו את מועד הביצוע.בעירייה ו

 העבודה תבוצע בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר.  ב.

הקבלן ידאג לכך שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק, לרבות הצבע, השלט והעמוד. ג.

העבודה כוללת לרבות את פירוק העמודים , ניקויים מהבטון ואחסונם באתר לשימוש  

 ועד וכן את התקנת השלטים ו/או התמרורים.חוזר, התקנת העמודים במקום המי 

 לא תשולם תוספת בגין מספר העמודים התומכים. ד.

 

  פירוק והעתקת תמרור או  שלט פרסום מוארים מסוג כלשהו    8/./88.1

 הקבלן יבצע פירוק של תמרורים ושלטי פרסום מוארים כדוגמת פוסטר מדיה ותלרוף.  א.

לן אשר נדרש לתאם עם בעל הזיכיון. הקבלן רשאי להשתמש ב.    ההעתקה תתבצע באחריות הקב

  בשרותי בעלי הזכיון בכפוף לאישור המפקח.

המחיר כולל העתקה מושלמת, לרבות ניתוק וחיבור לזרם החשמל וכן תכנון ביסוס השלט  ג.

על ידי קונסטרוקטור וביצוע הצבת השלט בתאום עם בעל הזיכיון והמפקח או העברתו למחסני  

 ייה.העיר

 

 פירוק זהיר של מעקות מתכת מכל סוג 8/./28.1

 העבודה כוללת :

 פירוק זהיר בצורה שתאפשר שימוש חוזר. א.

 הכנה לשימוש חוזר: ניקוי העמודים משאריות בטון. ב.

 .העירייהאחסון המעקה, באם נדרש לפי הנחיות המפקח או העברתו למחסני  ג.

 כל הדרוש עד לביצוע מושלם. ד.

 

 

 עבודות עפר, כבישה והידוק 2/./1
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 כללי -עבודות עפר   8/.2/./1 

 הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:

 העבודה תבוצע בכלים מכניים ובמידת הצורך בעבודת ידיים ללא תשלום נוסף.  א. 

למנטים אחרים הקיימים על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לבל יגרם נזק כלשהו לקירות, לעצים ולא  ב.

 באתר ושאינם מיועדים להריסה או שינוי.

  .במקרה של גרימת נזק על הקבלן לתקנו מיידית ועל חשבונו, לשביעות רצון ולאישורו של המפקח  ג.

במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול תמורתו עץ מבוגר בן  ד.      

 .שנים לפחות 5

 

  כבישה והידוק 2/.2/./1

 הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:

 עבודות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צויין אחרת.  א.

 דרגת צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן:   ב.

 "מודיפייד אשו" מינימום. 98%  -מסלעות .1

 "מודיפייד אשו" מינימום. 98% –להולכי רגל, אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות מדרכות, שבילים  .2

 "מודיפייד אשו" מינימום. 200% –חניות, מיסעות וקירות  .3

 "מודיפייד אשו" מינימום. 91% –מילוי בשטחי גינון ואדמת גן   .4

 

 הידוק השתית כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הידוק זה. 

 

 

 קירות 14.44

 

 קירות מבטון מזוין יצוק באתר 8/.3/./1

לעבודות בטון יצוק באתר ובנוסף לאמור  01לפיתוח האתר ופרק  40הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק 

 בפרקים הנ"ל, להלן מס' השלמות:

 הערהא.            

לאישור מנהל תכניות הקונסטרוקציה לקירות הבטון יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו 

 הפרוייקט, לפני הביצוע. לא ימשיך הקבלן בעבודות אלה ללא תכניות קונסטרוקציה.

 

 העבודה כוללת:    ב.

חפירה לתחתית המצעים, מילוי והידוק המצעים, יציקת היסודות והקירות, אספקת כל  . 2

נוצרו, החומרים הדרושים בבניית הקיר, החזרת החומר החפור בגב הקיר ובחללי החפירה ש

 הידוק מבוקר.

מ' או לחילופין, התפרים יהיו במקומות  8המרחק בין התפרים לא יעלה על  תפרי התפשטות: .1

שבירה של הקיר )פרט אם צויין אחרת(. יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין 

בין תפרי התפשטות כך  שלא תתהוונה כל הפרדות אופקיות ואלכסוניות, או כל צורה אחרת 

 ההתפשטות.  השדות ובין תפרי
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 ס"מ, כולל מילוי לוחות פוליסטירן מוקצף. הקבלן נדרש לאטום את חלקו  1המישק, ברוחב 

 החיצוני של התפר באלסטוסיל או חומר אחר שווה ערך.

עם כיסי חצץ עטופים ברשת לולים בגב הקיר. הצינורות  3התקנת צינורות ניקוז בקוטר " ניקוז: .  3

 מ'.  1-מרחקים המצויינים בתכניות ובפרטים והמרחק ביניהם לא יקטן מיונחו ב

ניקוז מי נגר מאחורי   -אלטרנטיבה לניקוז מים באמצעות צינורות עוברים בקיר )כאמור לעיל( 

לאורך  4הקיר, לא תהיה ע"י חורי  ניקוז רגילים, אלא ע"י הנחת צינורות שרשוריים בקוטר "

יבור עם מערכת התיעול. עומק ומיקום הצינור יופיע בפרטים. הצינור מ' גובה, עד לח 2הקיר כל 

ס"מ, והכל בהתאם למופיע  10יהיה עטוף בבד גאוטכני וסביבו שכבת חצץ בעובי של לפחות 

 בפרטים.

איטום קירות הבאים במגע עם הקרקע )תומכים וכד' ( יעשה כמפורט בסעיף  איטום קירות: .4

יבוצע האיטום  44/55אך במקום ביטומן  05פרק  –איטום במפרט הכללי לעבודות  05064

ק"ג/מ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית )יריעות פיברגלס(.  2.5בשיעור   80/200בביטומן חם 

 על הקבלן לקחת בחשבון שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של יריעות סיבי זכוכית.

 ט הכללי לעבודות בטון )פרק במפר 0106)תבניות( יהיו כמתואר בפרק  טפסות .5

ס"מ ותותקנה בכיוון אנכי.  20(. התבניות לבטון   חשוף תהיינה מעץ חדש ברוחב אחיד של 01          

התבניות לבטונים מסותתים ומטוייחים תהיינה מדיקטאות. בתבניות פלסטיות מסוג "פלרם" 

 על הקבלן לבצע פינות קטומות בראש הקיר בהתאם לפרט.

 (.01במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0107תהיה כמתואר בפרק  זיוןפלדת  .6

 (.01במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0108יהיה כמתואר בפרק  בטון חשוף .7

ס"מ מדופן הקיר,  4 -בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל במרחק כ בטון מסותת: .8

 וכן על שימוש  באגרגטים דקים.

 1תות גס כדוגמת תלטיש באבן. יש לזמן האדריכל לאחר ביצוע דוגמא של הסיתות יהיה סי

 מ"א קיר מסותת ולקבל אישורו לפני המשך ביצוע.

                      4בשעת הבניה והיציקה על הקבלן להכין חורים בקוטר " :חורים לעיגון גדרות  .9

וכננים. עומק החורים לפחות בראש הקיר ובמרכזו במרווחים המתאימים לעמודי הגדרות המת 

 ס"מ. 35

אלטרנטיבה לעיגון גדרות תהיה באמצעות פלטות עיגון שטוחות ושקועות בבטון במידות  

 מ"מ.  250/250/5

"י הקבלן .   הקירות יבנו  רק לאחר קבלת אישור מהאדריכל ומהנדס הקונס' לדוגמא שתיבנה ע20

 מ"ר.  5-6בשטח  בכמות  

 במשך שבוע ימים מיום גמר כל יציקה. ותהשקיה ואשפרת הקיר .22

לפחות או לפי הנחיות הקונסטרוקטור, בתבניות המצוינות  30 -: היציקה מבטון בסוג הבטון . 21

 בפרטים ובתכניות )או לפי הוראה מפורשת של המפקח(

כלל : הזיון יהיה בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות ובכל מקרה לא יימדד בנפרד ומחירו ייזיון . 23

 במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.

: יציקת היסודות תהיה ע"ג שכבת בטון רזה באם יידרש ע"י הקונסטרוקטור. מחיר בטון רזה . 24

 שכבה זו כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.

 :הנחת חומר המילוי בגב לקיר התומך . 25

 ס"מ ויהודק בבקרה. 10-עובי כחומר המילוי של הקיר התומך יונח בשכבות ב .2
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מ' מגב הקיר, יש להשתמש אך ורק באמצעי  2-בעת ביצוע מילוי חומר במרחק של כ .1

 הידוק קרקע ידניים ולא בכלים מכניים כבדים.

: הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן  מספר גמר נקי של שטחי בטון .26

 השלמות:

אך הרשות    01095( סעיף 01מתואר במפרט הכללי לעבודות בטון )בטון חשוף יבוצע בהתאם ל

בידי המפקח  באתר בהתייעצות עם האדריכל לדרוש תיקון הבטון בכל שיטה וחומרים הנראים 

( סעיף 10לאדריכל.  תיקון בטון חשוף יעשה בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות בטון )

פוי גרנוליטי או טיח פלסטרונג. כל הנ"ל יעשה ע"י כלומר ע"י טיח מסוג כלשהוא כולל צי 01096

 הקבלן ועל חשבונו הוא, ללא כל תמורה. 

העבודה כוללת את כל הדרוש לבניית הקירות בהתאם לכל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם של  .27

 העבודה.  ציפוי, סיתות וחיפוי כלשהוא ימדדו בנפרד.

 

 משטח בטון מזויין יצוק באתר  2/.3/./1

 ובנוסף: 01ל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק הכ   

 ס"מ.  20יציקת משטח מבטון מזוין בעובי  א.

 סוג הבטונים, פירוט הזיון, ביסוס המשטח וכו' בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציות. ב.

  

פרט העבודה כוללת את הטפסות, הזיון, ביצוע מישקים, בטון רזה באם נדרש, כולל כל הדרוש לביצוע בהתאם ל

 האדריכלי ופרטי מהנדס הקונסטרוקציות, הנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

  מבוטל  3/.3/./1
 מבוטל 1/.3/./1

 

 ציפוי קירות בטיח חוץ   0/.3/./1

 טיח חוץ במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו העבודה כוללת:  09הכל כמפורט בפרק 

 לות בטון ועד לקבלת משטח חלק. ניקוי המשטח מכל לכלוך, שמנים למיניהם ונזי א.

 ס"מ מפני מדרך או גינון. 20ציפוי שכבת טיח מיישרת עד למינוס  ב.

 ציפוי כנ"ל אולם בשכבת שליכטה צבעונית בגוון לפי בחירת האד'. ג.

 

 הכל בהתאם להוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.

 

 מבוטל  6/.3/./1

 

  

 הקיים השלמה 0 תיקון קיר כדוגמת  7/.3/./1

בניית קירות חדשים או תיקון הקירות הקיימים  וזאת כאמור,  –העבודה מתייחסת להשלמת קירות  .א

 בהתאם לקירות הקיימים בשטח.

 העבודה תבוצע לפי הנחייה של המפקח באתר ו/או המסומן בתכניות. .ב
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ע מושלם הכל בכפוף להנחיות האדריכל והמפקח באתר, הקיים בשטח, התכניות וכל הדרוש עד לביצו

 של העבודה.
 

 צביעת קירות בצבע חוץ  1/.3/./1

א.  העבודה מתייחסת לצביעת קירות כלשהם בצבע חוץ 'סופרקריל' או ש"ע, בגוון אחד או מס' 

 גוונים.

העבודה כוללת תיקוני טיח וצבע, הסרת צבע מתקלף, מריחת חומרי שפכטל באם נדרש וכו'  .ב

 לק.והכל על מנת שהצביעה תיעשה ע"ג משטח ח

 גוון הצבע בהתאם לבחירת האדריכל. .ג

 

הכל בכפוף להנחיות האדריכל, המפרט הטכני של היצרן, הנחיות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם של 

 העבודה.
 

  חיפוי קירות באבן טבעית /מתועשת   9/.3/./1

 24עבודות החיפוי יבוצעו כאמור במפרט בפרק  .א

 ס"מ  5לי של נדבכי ראש ופינד בקירות יהיו בעובי מינימ .ב

 על הקבלן להמציא אישור מעבדה לטיב האבן . .ג

 מסלעה  0 סלעים בודדים מאבן גיר קשה ושטוחה  /3.8/./1

 ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: 40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

פני הסלע הגלויים מתחתית הסלע התחתון ועד לראש  -המסלעות תמדדנה כאנכיות )בהיטל חזית(  א.

 סלעה. הצדדים כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.המ

בשום מקרה אין לייצב מסלעות ע"ג מילוי לא מהודק, כלומר הסלע התחתון יונח ע"ג קרקע מהודקת  ב.

אשו". במקרה של הנחת סלע בודד,  ניתן להניחו ע"ג מילוי מהודק -"מודיפייד 98%בהידוק מבוקר של 

 אשו".-"מודיפייד 96%של 

ס"מ מינימום. סלעים בודדים יהיו "קבורים" באדמה בעומק  30ים הראשונה תהיה בעומק שורת הסלע ג.

 ס"מ. 20

מהכמות  30% -ס"מ. אבנים במידות כאלה לא יהיו יותר מ 80/200/40הסלעים יהיו במידות מינימום של  ד.

 הכללית. יתר הכמות תהיה מאבנים גדולות יותר. 

 ם, כך שלא תווצרנה פוגות מתמשכות. המסלעה תיבנה כדוגמת בניית בלוקי ה.

מסלעות המתוכננות ליד מדרגות, קירות, מדרגים או ריצופים תיוצבנה בקרקע ע"י בד גיאוטכני עד למרחק  .ד

 מ' מכל צד של המסלעה. את הבד יש לאשר אצל האדריכל.  1.00של 

 

 כל ועד לביצוע מושלם.הכל בהתאם לתכניות, הפרטים, הנחיות מהנדס קונס', דוגמא באתר לאישור האדרי
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  שבילים , מדרכות ורחבות 1/./1

 

  ריצוף מכל סוג וגוון שהוא  8/.1/./1

 כל המפורט מטה מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכל בהתאם למצויין בתוכניות ובפרטים השונים : 

אושר רק לגבי מרצפות על המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים, הגוון י -גוון הריצוף  א.

שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או אחרים שגוון הצבע 

אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להביא אישור 

 היצרן.  מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות 

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקרה  ב.

 ללא פגמים.

ס"מ  5-השלמות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה קטן מ ג.

וד. היציקה תהיה נמוכה מפני יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמ

 מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון.   3-הריצוף ב

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות ולקבל  ד.

 משטח חלק, ישר ואחיד. 

 הכוונה לפיגמנט תוצרת חוץ. בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, ה.

גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות הריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון  ו.

 שהריצוף הוא בשלשה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

וף אחר, אבני כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר ריצ ז.

 הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף.

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת בנייה ויימשך עד  ח.

דרכה הישרה מ' מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף במ 2.00

 ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.

 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצויין בכ"כ ו/או בתכניות והפרטים השונים. ט.

 

ת עם ספטמברברצוף אבן "פורטו" יש למלא מרווחים )פוגות( בחול או בזלת ולהדק בעזרת פלטה ויברצ י.

באמצעות    1ACKERחומר נוזלי מסוג  גומי, לאחר ההידוק לנקות היטב את השטח ולהתיז תחתית

 ACKER 2מרסס או משפך, לתוך )הפוגות( המרווחים, ניתן להשתמש בחומר אבקשתי יבש מסוג 

 לקבלת מראה מיושן וזאת לפי הנחייה מיוחדת של האד' ובהתאם להנחיות היצרן.

חרת. דוגמאות מהחול חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת א –חול מצע   יא.

 למצויןומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' והמפקח בשטח. עובי שכבת החול בהתאם 

 בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד לגבהים המתוכננים.

 

חול לאחר השלמת מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור 

 העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.
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 שימוש חוזר באבני ריצוף משתלבות 0 מרצפות מסוג כלשהו 2/.1/./1

הכל בהתאם לאמור לעיל, אולם  הריצוף יבוצע בהתאם לקיים בשטח ובמרצפות שפורקו והוכנו  א.

 לשימוש חוזר.

חיר כולל את עבודת הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי המ ב.

 מישקים, הידוק סופי כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.

 
 

 ריצוף אבן   3/.1/./1

ד יהיו סוג הסיתות/עיבו –העבודה מתייחסת לעבודות ריצוף באבן, סוג האבן, מידות, עובי, גמר פני האבן 

 בהתאם למצויין בתכניות ו/או בכ"כ.

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לתכ', כ"כ, המפרט, הנחיות האד' והמפקח בשטח ועד לביצוע 

 מושלם של העבודה.

 

 מדרגות טרומיות  1/.1/./1

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. משתנה א.  העבודה מתייחסת להתקנת מדרגות טרומיות בגימור 

עג"ב מצע סוג א', ניסור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לתכניות,    10-.   העבודה כוללת יסוד בטון בב

 לפרטים, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.

  אבני שפה, אבני תעלה ואבני גן כלשהן 0/.1/./1

 מור בו להלן מס' השלמות:ובנוסף לא 40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

 א.   אבני השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.  

 ב.   לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני  שפה ברדיוס או עקומות. 

 מ' או ע"י ניסור אבנים.  0.30או  0.50ג.   השלמת אבני שפה תיעשה ע"י אבני שפה באורך 

מעלות, יש להשתמש  90מ', או בזווית ישרה של  0.60מ' או  0.50דיוס של ד.   במקומות בהם יש פינה מעוגלת בר

 חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש. -באבן פינה סטנדרטית 

 

, מצע סוג א' מהודק, שימוש באבני פינה סטנדרטיות )לא תותר 10-העבודה כוללת יסוד וגב מבטון ב

העבודה בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא בשטח  השלמה בבטון(, ניסור אבנים, כולל כל הדרוש לביצוע 

 לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.

  אבן סימון לעיוורים  6/.1/./1

 בגוון. 10/10/6ריצוף אבן סימון לעיוורים במידות  א.

אבן הסימון לעיוורים תרוצף בצמוד לאבני שפה מונמכות למעברי חצייה ובמקומות   שסומנו    .ב

 ת כגון לפני ואחרי מהלכי מדרגות, רמפה וכד'. בתכניו

  .ג

העבודה כוללת את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק 

 סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.
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 סימון0צביעת פסים לבנים 7/.1/./1

 העבודה כוללת:

ן חניות, רחבות כיבוי אש, רחבות פריקה לרכב ח"ח, ע"ג סימו -צביעת פסים לבנים  .א

 מיסעת/חניות אספלט ו/או ע"ג אבנים משתלבות.

 ".2חלק  –"חומרים דרכים/צבעים  – 935הצבע יהיה בגוון לבן ויתאים לדרישות ת"י מס'  .ב

 ס"מ. 20רוחב הפסים יהיה  .ג

 ע מושלם של העבודה.הכל בהתאם לתכניות, הנחיות המפקח באתר, כולל כל הדרוש עד לביצו

 

 אבן תיחום גומה לעץ 1/.1/./1

תוצרת אקרשטיין או  לבחירת האדריכל וע"פ כ"כ בגימור  50/10/20בניית גומה לעץ  מאבן גן רחבה  א.

 ש"ע.

 האבן בגוון לפי בחירת האדריכל ובגימור מסותת בשתי פנים.   ב.

 ליים. מידות הגומה בהתאם למצויין בתכניות ובפרטים האדריכ   ג.

 ס"מ. 20העבודה כוללת חיפוי בשכבת טוף צבעוני בעובי           .ב

  

עג"ב מצע סוג א', ניסור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט  10-העבודה כוללת יסוד בטון ב

 האדריכלי, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.

 

 אבן תיחום גומה לעץ 9/.1/./1

 רבעים.  4-א.          גומה לעץ  מסיגמנט טרומי המורכב מ

 האבן עם שקע לסריג מתכת )הנמדד בנפרד( ובגוון לפי בחירת האדריכל.  ב.

 מ'. X 2.00 2.00מידות הגומה  ג.

 

עג"ב מצע סוג א', וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא  10-העבודה כוללת יסוד בטון ב

 לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם. בשטח

 

 תא בקורת לצנרת השקיה /1.8/./1

 תא ביקורת במשטחים מרוצפים עבור צנרת השקייה. 

 העבודה כוללת:

 ס"מ. 50ס"מ, עומק  50-80בניית תא מחוליה מבטון טרומי בקוטר  א.

 בניית תחתית מבטון סביב הטבעת. ב.

טון עם שם התא  15דה דגם "מורן" תוצרת וולקן או ש"ע, לעומס מכסה ריבועי מיציקת פל ג.

 "השקייה". 

 כל חומרי העזר וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. ד.

 

                        אלמנטי תיעול למדרכה לרבות מכסה, אבן שפה עם קדחים עבור האלמנטים 1.88/./1

 .3080, 3090+ מכסה תואם תוצרת אקרשטיין או ש"ע מק"ט אלמנטים טרומיים  –אלמנטי תיעול במדרכה 

 האלמנטים יותקנו עג"ב יסוד מבטון ויותאמו לגובה סופי מתוכנן במדרכה.

 המכסה יהיה בגוון ובדוגמת ריצוף המדרכה.
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המותאמים  3עם שני קדחים בקוטר " 27/15/50קצה התעלות באבן שפה כביש יהיה באמצעות א.ש.כ במידות 

 תעלה. לא תותר השלמת בטון במקום אבן השפה.לאלמנטי ה

 

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות יועץ הניקוז והמפקח בשטח, 

 דוגמא בשטח לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם.

 

 מכסה לתא בקרה0תא בזק מיציקת פלדה 1.82/./1

מיציקת פלדה מתאימים לעומס נדרש עם שם התא ולוגו  שונים או תאי בזקא.    התקנת מכסים לתאי בקרה 

 הרשות המקומית.

ב.  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לכ"כ, התכניות והפרט האדריכלי, הנחיות האד'   

 והמפקח באתר כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.

 

 מבוטל 1.83/./1

 
 מבוטל 1.81/./1

 מבוטל 1.80/./1

 מבוטל   1.86/./1

 

 התאמת גובה לשוחות מכל סוג כולל תאי בזק  1.87/./1

הגבהה או הנמכה של גובה תאי בקרה קיימים בשטח מכל  -א.      סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות התאמה  

 סוג.

חים מרוצפים יהיה ס"מ מגובה הקרקע המתוכנן ואילו בשט 5-ב.      בשטחי גינון גובה מכסה התא יהיה גבוה ב

 גובה המכסה כגובה הריצוף הצמוד.

במקרה של הגבהה, לאחר הסרת מסגרת המכסה או השבכה, תפורק רצועה עליונה כנדרש וייושרו פני  ג.

 החלק העליון של המבנה כדי שיהוו שטח חיבור מתאים לבניה חדשה.

 ון לעומק של יש להסיר את המכסה והתושבת שלו, לסתת את הבטון הקיים לגילוי הזי

 מ"מ ולהניח ברזל זיון, לצקת צווארון, להרכיב את המכסה ולבצע כל הדרוש  30מינימום 

 להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.

 במקרה של הורדת מפלס פני השוחה, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה  ו.

 הקיימת.

י מים, יש לעטוף את האביזרים בניילון, לפני במקרה של עבודה בתאים המכילים אביזרים כגון: אביזר .ז

 תחילת העבודה.

בזמן העבודות בתאים, יש למנוע ככל שניתן נפילת פסולת וגרימת סתימות ובכל מקרה לנקות ולסלק כל  .ח

 פסולת שנפלה לתא במהלך העבודה ולאחר סיומה.

 יצוע העבודות.בעבודות בתאים ובפרט בתאי ביוב וניקוז, יש לדאוג לאיוורור התאים לפני ב .ט

העבודה כוללת, בין השאר, את כל הציוד והחומרים לרבות הבטונים, הזיון, התבניות, התמוכות ותיקון  .י

 החוליות במקרה הצורך.
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 כללי–אספלט  1.81/./1

 

של המפרט הכללי  לסלילת כבישים  5204עבודות האספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לפרק  א.

 ורחבות.

ידוק בזמן תכנון התערובת )מס' הקשות בכל צד של הגליל( תקבע בהתאם לסוג החומר אנרגית הה 

 במפרט הכללי. 52ולנפחי התנועה ברחוב כמפורט בפרק 

תערובת אספלטית, אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט המיוחד ואושרה ע"י המפקח, היא  

 התערובת שלפיה יקבע קו הדירוג המאושר.

בודות האספלט ינתן לאחר שהושלמו עבודות ההכנה לרבות טיפול בשכבת אספלט אישור לתחילת ע 

 קיימת או הידוק התשתית.

לא יותר פיזור ידני של האספלט אלא רק באמצעות מגמר עם כבלי פלדה. על הקבלן יהיה לדאוג למגמר  

 ברוחב קטן למקומות צרים.

סיום הסלילה.  במידה ויידרש לבצע לקיחת ליבות משכבת אספלט יבוצע לא יאוחר משבוע לאחר  

 בדיקות חוזרות משכבה שכוסתה בשכבת אספלט נוספת, יילקחו ליבות לכל עומק שכבות האספלט.

 

 ס"מ 0שכבה נושאת בעובי  –אספלט מדרכות   1.89/./1

של המפרט הכללי לסלילת כבישים    5204עבודות האספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לפרק    א.

 ת.ורחבו

ע"י המפקח, היא  תערובת אספלטית, אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט המיוחד ואושרה  ב.

 התערובת שלפיה יקבע קו הדירוג המאושר.

 אישור לתחילת עבודות האספלט ינתן לאחר שהושלמו עבודות ההכנה הדרושות.   ג.

 

 של המפרט הכללי. 520412 כאמור בסעיף 2\4האגרגט יהיה סוג א', וקו הדרוג יתאים לגרגיר מקסימלי של "

 520451ק"ג/מ"ר בהתאם לאמור בסעיף  2.0העבודה כוללת ריסוס יסוד באמולסיה ביטומנית בשיעור של 

   שבמפרט הכללי.

 

  ס"מ 3שכבת בטון אספלט נושאת בעובי   /1.2/./1

 של המפרט הכללי. 520412ף כאמור בסעי 2\1האגרגט יהיה סוג א', וקו הדרוג יתאים לגרגיר מקסימלי של "

 

 ס"מ  0שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  1.28/./1

 של המפרט הכללי. 520412כאמור בסעיף  2האגרגט יהיה סוג א', וקו הדרוג יתאים לגרגיר מקסימלי של "

  

 ק"ג 0 מ"ר /.8ריסוס יסוד באמולסיה ביטומנית בשעור של  1.22/./1

 שבמפרט הכללי. 5200.41מפרט הכללי והמחיר ימדד בהתאם לסעיף שב 520451העבודה תעשה עפ"י סעיף 

 

 ק"ג0מ"ר  /3./ריסוס מאחה באמולוסיה ביטומנית בשעור  1.23/./1

 שבמפרט הכללי. 5200.41שבמפרט הכללי והמחיר ימדד בהתאם לסעיף  520451העבודה תעשה עפ"י סעיף 
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 פריטים שונים   0/./1

 

 מוקדמות –ת מוצרי מסגרות0נגרו //.0/./1

 

 פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/ נגרות, גדרות, מעקות וכדומה העשויים ממתכת ו/או מעץ

 כמפורט בסעיפים תת הפרק שלהלן:

  כלליא. 

 כל הסעיפים יענו לדרישות מכון התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים ובהתאם לדוגמא מאושרת.

 וצבועים בתנור. כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים 

יש למרוח ע"י ריסוס ושכבת זפת קר  -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים 

ס"מ מעל גובה פני הקרקע המתוכננים.  העץ שבשימוש הפריטים השונים  5מעל שכבת הגילוון והצביעה, עד 

 היה בגוון לפי בחירת האדריכל.יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה. צבע המתכת ולוחות העץ י

 מידות ב. 

כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה. לא תורשה סטיה 

מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד והמפקח. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר 

 בחתימת ידם של האדריכל  והמפקח.

ת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לפני התחל

 לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

 חומרי עזרג. 

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו', יהיו ממין משובח ביותר. בכל מקום 

 אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות.  שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר

  חומריםד. 

כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה אחת, ישרים, נקיים 

מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומות בתכניות ובפרטים. את המוטות יש 

ולהחליק בפינות. חורים לברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(. הברגים יהיו מגולוונים באורך מתאים ובקוטר  לנקות

 לפי הנדרש. ההברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, בשני סיבובים לפחות.

 הערה כללית לביצוע גילוון וצבעה. 

לודה קליפתית או כל חלודה אחרת, לפני גלוון וצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל ח

גבשושית וכו'. הניקוי ייעשה במברשת פלדה או בשיטת "סנדבלסט", בכל שיטה מכנית או כימית לפי דרישות 

 המפקח. ניקוי זה ייעשה בכל מקרה לפני גלוון וצביעה של מתכת. 

 גלווןו. 

ייעשה לדרישות ת"י בהוצאתו  לאחר ביצוע כל המתואר לעיל, יגולונו כל חלקי המתכת בגלוון מלא אשר

 האחרונה. 

 צביעת מתכת מגולוונתז. 

 יש לבצע מעט חספוס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד.  .2

 ".NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .1
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 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של   .3

סוד, יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון לפי בחירת לאחר התייבשות מוחלטת של צבע הי .4

  מיקרון. 60שכבות לפחות( בעובי כולל של  1האדריכל עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )

עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או צביעה בתנור בהתאם 

 למצוין בכתב הכמויות.

 צביעת מתכתח. 

שכבה אחת של מיניום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול או אחר בעובי כולל של  .2

  מיקרון. 30

 שעות, יש לצבוע שכבה שנייה כנ"ל באותו עובי ) אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .1

לפי בחירת  לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון .3

 מיקרון. 60שכבות לפחות בעובי כולל של  1האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת 

דות עבו .4

ע"י בעלי מקצוע מומחים, יחליט המפקח האם הצביעה תיעשה במברשת או  בריסוס  התיעשינהצביעה 

 בכתב הכמויות. למצויןאו צביעה אחרת בהתאם 

 

 הערה 

כת לפי בחירת האדריכל, הכוונה לצבע מטאלי או שאינו מטאלי. על הקבלן לקחת גוון המת מצויןבכל מקום בו 

 בחשבון כי האדריכל רשאי לדרוש כי הגוון יהיה מטאלי, וכי לא תשולם כל תוספת בגין דרישה זו.

 

 ביצוע בבית המלאכהט. 

ום לא תהיינה יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם במק

סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם, כל הגבשושיות בברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפו וינוקו 

היטב. חיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי 

"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע

 מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת. 3בעובי של 

הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו במישור אחד. לא 

 ת פטיש, אלא ע"י מכבש מתאים.יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכו

 נגרות אומןי. 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים מפולשים, ללא כתמי שמן 

 . 106,  105סעיפים  35ולכלוך, וללא שום פגמים אחרים. העץ יתאים לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בת"י 

א רק בצבע שקוף, ואשר יהיה גלוי לעין, טעון אישור מוקדם של המפקח, לגבי עץ שלא יצבע בצבע שמן אל

מראהו, כיוון הסיבים שלו וכדומה. הקבלן יגיש לאישור המפקח, לפני שיתחיל בייצור בחלקים הללו, דוגמא 

ן מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור החלקים אשר פניהם יישארו גלויים ללא צבע מכסה, יותאמו הגוון וכיוו

הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות המפקח. בהעדר דרישות מיוחדות יהיה העץ עץ אורן פיני 

 ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו בריאים, בקוטר ובמספר המותר לפי ת"י.

ן סיבי באם יוצאו סיקוסים מתוך העץ, החורים יסתמו בפקקי עץ בריא מאותו הסוג, ועם סיבוב מותאם לכיוו

העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי הסיקוסים או איזה סיקוסים יוצאו ויסתמו 

 בפקקים כנ"ל.
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 מידות וסטיות מותרותיא. 

מידות העץ המצוינות בתכניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות המתייחסות למידות העץ לאחר ההקצעה והעיבוד 

 20 -מ"מ לכל היותר, ולגבי פאות שמידתן קטנה מ -+ /  2ידות מוצרי הנגרות תהיה הסופי. הסטייה המותרת במ

מ"מ, בתנאי שהסטייה תהיה שווה לכל האורך, הגובה או הרוחב של  -+ /  0.5ס"מ, תהיה הסטייה המותרת 

 האלמנט או בהתאם לתקן.

 חיסון העץיב. 

 -מפרגנציה תעשייתית ויתאים לתקן הישראלי העץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ, תהליך הנקרא אי

 דק(: 4071) 2974הגנה על עץ, המבוסס על התקן הבריטי  161מפכ"מ 

 הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקיימת.  .2

 אטמוספירות. 20החדרה לעץ של חומרי חיסון כימיים המומסים במים בלחץ גבוה של  .1

 ע"י תת לחץ.שאיבת הרטיבות     .3

 הוצאת העץ מהדוד וייבושו עד לקבלת איזון הגרוסקופי מתאים.            .4

 מוצרים מנגרות אומןיג. 

 עץ טבעי למוצרים .  2

העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד או מעובד חלקית. העץ חייב להיות יבש ובריא 

עץ יהיו מקולפים, עיניים והסתעפויות יקוטמו ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים. חלקי ה

ויוקהו כך שלא תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא ע"י חומרים מאושרים. סוג העץ בהתאם לנדרש 

 בתכניות.

 עץ רב שכבתי    . 1

 11העץ מסוג קרולינה או פיני כמוגדר בכתב הכמויות או בפרט. עובי הלמלות המרכיבות את העץ עד 

 אחרת בכתב הכמויות או בפרט.  מ"מ אלא אם נכתב

 הערה

מ"מ אינו נחשב כעץ רב שכבתי והשימוש בו בהסכמה בכתב  41עץ המורכב מלמלות בעובי 

 כאלטרנטיבה לעץ רב שכבתי.

 הרכבת מוצרים מעץיד.  

הרכבה וחיבור של לוחות עץ לקונסטרוקציה מברזל או עץ בכל רוחב ייעשה על ידי שני ברגים מכל צד של 

ברגים לחיבור יהיו ברגים מתאימים בלתי חלידים. כל הברגים, ווי החיזוק, עוגנים, חבורים לבטון או הלוח. ה

 מתכת יהיו ממין, גודל ומסוג שיבטיח יציבות מוחלטת. כל הזיזים, הבליטות והפינות החדות יקוטמו ויעוגלו.

 דוגמאותטו. 

המוצרים לאתר. חלקי נגרות אשר לא יצבעו הקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי בטרם יספק 

בצבע אטום, המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו בחומרים שקופים, כגון לכה שקופה, טעונים אישור 

 המפקח שיבדוק את המראה הכללי, הגוון, כיוון הסיבים וכו' בטרם יוחל בחיתוך ובייצור.

 צביעת נגרותטז. 

במפרט הכללי לעבודות צביעה, לרבות צבע שמן, צבע  22לפי דרישות פרק כל עבודות הצביעה של הנגרות יבוצעו 

 שרוף בתנור, או צבעי עץ, ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 

 

 הערות

 " או ש"ע תוצרת חוץ.1000צבעי עץ בגוונים שונים יהיו מסוג "קסילדקור" או "לזור  .2
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שכבות של  1 -רקבונות עץ, והצביעה תהיה לפחות שכבה אחת של יסוד המכיל חומרים נגד  .1

צבע בגוון. במידה ותהיה דרישה לצבע בגלזורה שקופה וחלקה, היא תהיה שכבה רביעית על 

 היסוד והגוון.

על הקבלן לקחת בחשבון שכל חלקי העץ והמתכת יהיו צבועים בהתאם להנחיות האד', אלא  .3

 אם נדרש אחרת.

והמסגרות אישור קונסטרוקטור ,אישור יצרן ,אישור  .            הקבלן ימציא לכל אלמנתי הנגרות4

 התקנה וכן אישור מכון התקנים למתקני משחק .

יום מיום צו  /3של עבודות המסגרות והמתקנים  SD.           הקבלן יעביר למפקח לאישור תכוניות 0

 התחלת העבודה .

 

 

 פירוט –פריטים שונים 

 מבוטל  8/.0/./1

 מבוטל 2/.0/./1

 מבוטל   3/.0/./1
 דגם "שיר" מ' /8.8מעקה בטיחות בג.   1/.0/./1

 מ'. 2.20מעקה סבכה מפרופילי ברזל במידות שונות, בגובה    א.

 העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים. ב.

 צבע  בגוון לפי בחירת האדריכל. ג.

ן והמפקח בשטח,דוגמא בשטח הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הנחיות היצר

 לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 

 דלתות מפח מנוקב לפילרים שונים  0/.0/./1

 

 דלתות מפח מנוקב ומסגרת פרופילים. גובה ורוחב משתנה. הדלת כוללת:     א.

 ים ריבועיים.מ"מ כולל חיזוקים מפרופיל 50/50/5במידות  Lמסגרת מפרופיל  .2  

 מ"מ מעוגנים בקרקע ובקיר. 80/40עמודים מפרופיל  .1

 מ"מ. 10מ"מ כל  20/20מ"מ עם חורים במידות  2.5פח מנוקב בעובי  .3

 צירים, ידיות, מנעול וכל האביזרים הנלווים. .4

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.  ב.

 

דוגמא לאישור האדריכל, הוראות  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, התכניות,

 המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

 
 מבוטל  6/.0/./1
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 מבוטל  8/.0/./1

 

 מבוטל  2/.0/./1

 מבוטל 3/.0/./1

 מבוטל 1/.0/./1

 מבוטל 0/.0/./1

 בוטלמ  6/.0/./1

 מבוטל1/.0/./1

  מעקה בטיחות במדרכה 9/.0/./1  

 ס"מ,  עשוי מצינורות בקטרים שונים. 90מעקה בג.   א.

 עיגון המעקה לקרקע יהיה באמצעות יסודות בטון בודדים.  ב.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.  ג.

 הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

  מעקה בטיחות במדרכה /0.8/./1

  בחתך, מושחלים בעמודים מברזל מעובד 2.5צנורות בקוטר " 1-ס"מ, עשוי מ 90מעקה בג.   א.

"H." 

 עיגון המעקה לקרקע יהיה באמצעות יסודות בטון בודדים.  ב.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.  ג.

 הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

  מבוטל  0.88/./1

 מבוטל  0.82/./1

 מבוטל 0.83/./1
 מבוטל.0/./1

 

 מבוטל  0.80/./1

 מבוטל 0.86/./1

 מבוטל  /0.87.1/

 מבוטל 0.81/./1
 מבוטל   0.89/./1

 .מבוטל   /0.2/./1

 מבוטל  0.28/./1

 
 מעקה צינור ע"ג קיר  0.22/./1
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 מעקה ע"ג קיר ברמפת הכניסה לרכב מצנורות ופרופילי מתכת. א.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל. ב.

ות, דוגמא לאישור האדריכל והוראות העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, התכני

 המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 מבוטל 0.23/./1

 מבוטל   0.21/./1

 
 מ' 2.0צביעת גדר סבכה בג. עד   0.20/./1

 העבודה כוללת:

 הסרת צבע מתקלף, שפשוף וחספוס כל חלקי הגדר. א.

 צביעת הגדר בגוון לפי בחירת האד'.  ב. 

 להנחיות האדריכל והמפקח בשטח ועד לביצוע מושלם. כל הדרוש לביצוע בהתאם ג.

 

 מבוטל  0.26/./1

 מאחז יד למדרגות ולרמפה 0.27/./1

מאחזי יד, מצנורות בקטרים שונים, יותקן משני צידי מהלך מדרגות או מהלך רמפה, בהתאם למסומן  א.

 בתכניות.

 העמודים מעוגנים ביסודות בודדים או עג"ב קיר מסד.  ב.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.     ג.       
הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח, דוגמא לאישור האדריכל כולל כל הדרוש עד לביצוע 

 מושלם.

 פרגולה מקונס' מתכת וקירוי לוחות עץ  0.21/./1
 

 .פרגולה מקונסטרוקציית מתכת, עמודים, קורות, פרופילים שונים וכו' עם קירוי מלוחות עץ .א

 ( לאחר אימפרגנציה וצביעה בצבע מגן, מהוקצעים ומעובדים.5הקירוי מלוחות עץ אורן פיני משובח )מס'  .ב

 צבע המתכת ולוחות העץ בגוון לפי בחירת האדריכל. .ג

 לאישור הפרגולות . SDיום מיום תחילת העבודות  30תוך  אעל הקבלן להמצי .ד

 מ"מ . 3.15י של עמודי מתכת יבוצעו מברזל מגלוון בעובי דופן מינימל .ה

 לרבות ברגי יסוד הנוצקים יחד . 60/60/60  30-ב יסוד לפרגולה יבוצע באמצעות יסוד בטון .ו

וגובה הברגים מפני הריצוף/ חול  30/30/3.15התחברות הפרגולות ליסוד תבוצע באמצעות פלטה בגודל  .ז

 ס"מ מתחת למפלס הסופי . -10יהיה 

 סוד בזפת חם למניעת קורוזיה עתידית .לאחר ביצוע ההתקנה יש למרוח את ברגי הי .ח

דקות על הקבלן להמציא  60וכן עמיד אש למשך  70%הנותן צל של  UVיריעות ההצללה יהיו מבד עמיד  .ט

 אישור עמידות אש ואישור יצרן לבד.

 קירו ארגזי חול באמצעות איסכורית יהיה עמיד לעומסי שלג . .י

  הרשומות מעלה . אישור יצרן מתקין לכל הדרישות אלהמציעל הקבלן  .יא

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, התכניות והנחיות מהנדס הקונס', המפקח 

 בשטח ועד לביצוע מושלם.
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 מבוטל 0.29/./1

 מבוטל  /0.3/./1
 מבוטל 0.38/./1

 מתקני משחק  0.32/./1

 " או ש"ע.פסגות  / גנית / מתקנימתקני המשחק יהיו מתוצרת חב' "שעשועים וספורט א.

 לשינוי. המפקח/ אדריכל במידה והקבלן מבקש לבצע מתקני משחק מתוצרת אחרת, יש לקבל אישור  ב.

על הקבלן לקחת בחשבון הכל בכדי שהמתקנים יסופקו, יורכבו ויפעלו במלואם ברוח התוכנית, פרטי  ג.

ים בתפקוד המתקנים היצרן והתקן הישראלי המחייב. לא תשולם כל תוספת בגין חלקים הכרוכ

 שאינם מופיעים בתוכניות ובכתב הכמויות.

כל מתקני המשחק חייבים לעמוד בדרישות מכון התקנים הישראלי ועל הקבלן להזמין על חשבונו  ד.

 בדיקות מכון התקנים, לאחר ההתקנה, להוכחת ההתאמה והדרישות, כולל אישור התוכניות.

 מגולבנים עם ראש עגול. כל חיבורי לוחות העץ יבוצעו בברגים ה.

 .1" -אין להשתמש בלוחות עץ שעוביים פחות מ  ו.

, או משולבים בקיר בטון, בהתאם להוראות 30 -מתקני המשחק יעוגנו ביסודות בודדים מבטון ב  ז.

 היצרן והמפקח באתר.

 העץ יהיה מטיב ובעיבוד מעולה ללא קוצים ולאחר שעבר תהליך של אימפרגנציה. ח.

 י המתכת יהיו מגולבנים וצבועים בתנור.כל חלק ט.

אין לחזק לוחות עץ ע"י ברגים בלבד, אלא יש לתמוך את החיבור קודם לכן ע"י לוח עץ נגדי. בכל  י.

 מקרה ההתקנה תיעשה על פי הנחיות היצרן והתקנים הרלוונטיים.

היצרן כי גוון  גווני המתקנים לפי בחירת האדריכל בתאום עם יצרן המתקנים. על הקבלן לוודא עם .יא

המתקנים הינו לפי בחירת האדריכל. לא תתקבל כל טענה בדבר אי התאמה ולא תשולם כל תוספת 

 בגין תיקון ו/או החלפה של המתקנים שלא יהיו לשביעות רצון המזמין.

הקבלן ידאג להעביר ליצרן את תוכנית המתקנים ולאשר את המרחקים והמיקום לפני ההתקנה ע"פ  .יב

ם וזאת עקב שינוי התקנים מעת לעת ,לקבלן לא תשולם תוספת כספית עבור פעולה התקנים הנדרשי

 זו .

כל האמור לעיל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח, הנחיות והוראות יצרן המתקנים ועד לביצוע 

 מושלם.
 מבוטל   0.33/./1

 משטח גומי  0.31/./1

 

 ר תוצ' "פוליתן ספורט" או ש"ע.משטח גומי יצוק באתר עבור פינת מתקני כוש א.

בעובי משתנה ושכבה עליונה  SBRשכבות: שכבה מקשרת מגרגרי גומי  ממוחזר   1-המשטח מורכב מ ב.

 מ"מ. 20בעובי    EPDMגרגרי 

 ס"מ )נמדד בנפרד(ומצע  סוג א' מהודק.  20יציקת הגומי עג"ב משטח בטון בעובי  ג.

 גוון משטח הגומי לפי בחירת האד'.  ד.

 על הקבלן לקחת בחשבון כי המחיר הינו עבור גוון כלשהוא, אחד או מס' גוונים.  

עובי השכבה המקשרת משתנה בהתאם לסוגי המתקנים וגובה הנפילה ובכל מקרה בהתאם להנחיות  ה.

 יצרן מתקני המשחק ובאחריותו. 

 חובה לקבל אישור מכון התקנים בר תוקף לעובי משטח הגומי ולמתקנים .   ו.
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 הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הוראות מתכנן המתקנים והמפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

 מבוטל   0.30/./1
 

 מנוקב לפילרים שונים 0 פח דלתות מפח  0.36/./1

 

 דלתות מפח מנוקב ומסגרת פרופילים. גובה ורוחב משתנה. הדלת כוללת:     א.

 חיזוקים מפרופילים ריבועיים.מ"מ כולל  50/50/5במידות  Lמסגרת מפרופיל  .2  

 מ"מ מעוגנים בקרקע ובקיר. 80/40עמודים מפרופיל  .5

 מ"מ. 10מ"מ כל  20/20מ"מ עם חורים במידות  2.5פח מנוקב בעובי  .6

 צירים, ידיות, מנעול וכל האביזרים הנלווים. .7

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.  ב.

 

ריכלי, התכניות, דוגמא לאישור האדריכל, הוראות העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האד

 המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

 פשפש מקונס' פרופילים ופח מנוקב  0.37/./1

 

 מ' וברוחב משתנה. השער כולל:    2.50פשפש  מפח מנוקב ומסגרת פרופילים. גובה כללי   א.

 תו פרופיל. מ"מ כולל חיזוקים מאו 15/50/1.9מסגרת מפרופילים במידות  .2

 מ"מ מעוגנים במסגרת. 10/40/1.4עמודים מפרופיל  .1

 מ"מ. 70מ"מ כל  35/35מ"מ עם חורים במידות  1.0פח מנוקב בעובי  .3

 צירים, ידיות, מנעול וכל האביזרים הנלווים. .4

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.  ב.

גמא לאישור האדריכל, הוראות העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, התכניות, דו

 המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

 

 מבוטל 0.31/./1

 מבוטל 0.39/./1
 מבוטל  /0.1/./1

 

 מ' //.2גדר מוסדית לגני ילדים בגובה   0.18/./1

תואם דגם "חנן" תוצרת חברת "אורלי או ש"ע ,מאושר משרד החינוך לפי   1.0גדר מוסדית בגובה    א.

                    תקן גני         

 עמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים. ב.

 צבע  בגוון לפי בחירת האדריכל. ג.

 אנכיים  יש לסגור עם מכסה פלסטי ד. בכל העמודים/פרופילים

 ס"מ בלבד . 8ה. מרווח בין מרכז הפרופילים במעונות יום הוא 
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 הכנה למנגנון פתיחה אלקטרוני  תבוצע /פשפששערס"מ כנ"ל ,בכל  210/100ו. שערי פשפש ברוחב 

 ס"מ דו כנפי . 500/100ז. שערי חירום לכניסת רכב ברוחב 

 בכל השערים יותקנו מגיני אצבעות .

 

הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הנחיות היצרן והמפקח בשטח,דוגמא בשטח 

 מושלם של העבודה. לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע 

 
 עבודות ניקוז   6/./1

 כללי 8/.7/./1

 א.       כל עבודות הניקוז ייעשו בהתאם לתכניות ודרישות המתכנן.

 ס"מ לכל צד. 10ב.        רוחב התעלות יהיה בהתאם לקוטר הצינור בתוספת 

 ס"מ מתחת ומעל לצינורות ולכל אורך הצינור. 20ג.        מצע חול בעובי 

 יתרת התעלה תמולא באדמת המקום אשר לא תהודק בשטחי הגן.      ד.  

 .ה.       בשטחים סלולים או מרוצפים תמולא התעלה במצע סוג א'  מהודק בשכבות

 
 תאי בקורת ותאי ניקוז 2/.7/./1

לפי , בקוטר  ובעומק 17א.     תאי בקורת ותאי ניקוז יותקנו מצינורות העונים לתקן הישראלי העדכני מס' 

 המתוכנן או יוצקו מבטון מזוין לפי התכניות.

ב.      לתא בקורת יש להתקין מכסה כבד ואטום בשטחי הירק. בשטחי הריצוף יש להתקין מכסה כבד מעובד 

 בבטון דוגמת הריצוף במקום הנדון.

. גילבון יעשה ג.        מכסה סבכה לתא ניקוז מרכזי בשטחי הריצוף לפי התכניות כשכל חלקי המתכת מגולבנים

  .לאחר ריתוך מלא והיקפי ולאחר שיוף וניקוי יסודי של הריתוכים

ד.      סבכה לתא סיפון בכביש יותקן מסבכת ברזל יציקה סטנדרטית. כנ"ל לתא ניקוז בשטחי גינון, הכל לפי 

 התכניות. 

ס"מ לאחר הידוק  10' בעובי ס"מ ע"ג תשתית מצע סוג א 20ה.     לכל התאים יש לצקת ריצפת בטון מזוין בעובי 

 .ובהתאם לפרטים

 

 

 

 

 גינון  והשקייה – 18פרק 
 

 כללי

 

השקיה וגינון במפרט הכללי  42פרק  -המפרט הטכני המיוחד להלן , מבוסס על המפרט הכללי  א.

לעבודות בנין. מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה , ועל הקבלן לרוכשו בהוצאה לאור של משרד 

 אביב-תל  -הקריה -רחוב הארבעה ב -הביטחון 

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננות ונוי " בהוצאת   ב.

 שה"מ.)הוצאה אחרונה(.
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לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האד' על ביצוע עבודות עפר סופיות. במידה ותבוצע  .ג

עפר ע"י האד', כאמור, יהיה רשאי האד' להורות על פירוק הגינון שתילה ללא אישור עבודות ה

 ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות עפר.

עב' הגינון וההשקייה כוללות אספקת כל החומרים, הכלים, הצמחים, האביזרים, עבודות הקרקע,  .ד

עד לביצוע שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה, הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרוש 

 מושלם של העבודות השונות.

 

 

 הכשרת הקרקע   8/.18

 

 הכשרת שטח הגן: הדברה, דישון ויישור סופי  8/.8/.18

עם תום פיזור אדמת הגן , יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ) המוצנעת(, יש להרוות את השטח  א.

 יש לבצע הדברה כמפורט להלן: במים לצורך הנבטת עשבי בר. לאחר כשבועיים, במידה והיתה נביטה

 2.5% - 2"ראונדאפ" או  1%ב  -ספט'( -דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס 2%בחורף במונע נביטה וב

 "דגונל". ההדברה תבוצע באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עב' ידיים.

 15לעומק בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את הקרקע  ב.

 50 -ק"ג לדונם, סופר פוספט  50 -ס"מ, שתי וערב, תוך הצנעת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון 

 ק"ג לדונם.  50 -ק"ג לדונם ואשלגן גופריתי 

 בגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכנית והוראות המפקח באתר. ג.

 

 חי מרתף(אדמת גן )בשטחים שאינם שט  2/.8/.18

חול חמרה )חמרה "בינונית"( תמולא בשטחי הגינון ובבורות עצים לנטיעה. האדמה תהיה בתערובת  א.

 קוב קומפוסט לכל דונם אחד של שטח פיזור. 1של 

הקבלן יציג בשטח דוגמא )משאית אחת( לאישור האדריכל לטיב האדמה, בטרם יחל בעב' המילוי.  ב.

את הדוגמא יוכל הקבלן לספק את אדמת הגן ולהתחיל בעב' מודגש, כי רק לאחר שיאשר האד' 

 המילוי. 

 ס"מ מינימום. 30אדמת הגן תהיה בעובי שכבה  ג.

ס"מ כל אחת  25"מודיפייד אשו" בשכבות בעובי של  91%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של  ד.

 ילוי.ס"מ במשך שנה ממועד ביצוע המ 1-לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ

"מודיפייד אשו" ולא תשולם כל תוספת  91%העבודה כוללת הידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת  ה.

 בגין הידוק זה.

 

 מצע גידול לצמחיה עג"ב תקרה  3/.8/.18

 שכבת טוף תבוצע בעובי כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות.  

 .במקרה של ערוגה גבוהה יותר עובי שכבת הגידול יגדל

 גוננים עג"ב תקרת בטון תמולא שכבת מצע עבור צמחייה כדלקמן: בשטחים מ

 ס"מ לפחות. 20", עובי שכבה 24-4טוף בגודל " –שכבת ניקוז  .2

, עובי שכבה משתנה, בהתאם לעובי הכללי של שכבות המצע, אולם 1פרלייט מס'  –שכבת גידול  .1

 ס"מ.  10בעובי  מינימלי 
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  .במגעו עם שורשי הצמחהשקיית הרוויה על מנת שהטוף יהיה רטוב  .3

ושתילת הצמחייה )רצוי בו ס"מ  20", עובי שכבה 4-24טוף  בגודל " –שכבת חיפוי  .4

 זמנית(.

 .השקיית הנחתה שבסופה יהיה גובה צוואר השורש כפי שיהיה במיכל או בקרקע במשתלה

 אין להוסיף שכבת חיפוי )הכל לפי תכנית(. 8-0כאשר שכבת הגידול  הינה טוף  .5

 

כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לתכניות, הפרטים, הנחיות האד' והמפקח בשטח, העבודה 

 כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 

 מערכת השקיה 2/.18

 

  כללי  8/.2/.18

 ההנחיות מתייחסות רק למערכות השקיה לגן הנוי. א.

 ה מראש מערכת.אטמוספרות ביציא  3התוכנית מבוססת על לחץ של     ב.

 באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש לתוכנית מן המתכנן. ג.

 על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן. המשך הביצוע אך ורק באישורו.  .ה

 

 שרוולים לרשת השקייה  2/.2/.18

 העבודה כוללת :

 ס"מ בשטחי מיסעה במקום הנדון. 80 -פני הגובה המתוכנן וס"מ מ 50חפירת תעלות בעומק  א.

מוקשה בקוטר  כמפורט בתכניות או צינור פלדה מגולבן בקוטר המצויין. הצינור  PVC התקנת צינור ב.

 ס"מ מקצות השבילים רחבות או כבישים תחתם הוא עובר.  50הנ"ל יבלוט 

 ס"מ מקס' כל שכבה. 10כיסוי הצינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של  ג.

 

הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני 

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון העברת שרוול  .'ולבדוק זאת בטרם יבוצעו הריצופים, הקירות אבני השפה וכו

 דרך קיר קיים )מתחת ליסוד(.

  .חייב את הקבלן לעשות זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של העבודהאי הבטחה כאמור ת

 

 הערות:

ס"מ מכל צד ובעומק  20צינורות המים העוברים במדרכות יעברו בתוך מעטפת חול בעובי שכבה של  .2

 ס"מ מהגובה הסופי של התשתית. 35של לפחות 

בתוך מעטפת חול  4מגולוון בקוטר "יש להעביר את הצנרת החוצה מיסעות בתוך שרוול מצינור פלדה  .1

 כנ"ל.

 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים .3

 .על הקבלן לפתוח סתימות במקרה ונוצרו, ללא תוספת תשלום .4

 .מ"מ 8בעת פריסת השרוולים יונחו בתוכם חוטי משיכה בעובי  .5
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 .או פלדה  PVC שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של צינורות .  6

הסתעפויות בשטחים מרוצפים יבוצעו בתוך תא ביקורת )לפי פרט( עם מכסה פלדה דגם "מורן"  תוצרת  .  7

 חברת וולקן או ש"ע )נמדד בנפרד(.

 

 הכל בהתאם להנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם של העבודה.

 

 ממטירים ומתזים 3/.2/.18

מ' מהמקום  2.00ר מהיר יש לסמן את תוואי החפירה במרחק למתזים ולממטירי הגיחה או ממטירי חיבו א.

 המיועד לממטיר ולהרכיבו על שלוחה.

 המתזים והממטירים מתוצרת "הנטר" או ש"ע.  סוג וקוטר הפיה כמצויין בתכניות. ב.

 
 הרכבת ממטירים

 ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד. .2

 רי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא.ממטי .1

 גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן. .3

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת  .4

 לכלוך לממטיר.

מהחפירה כדי למנוע סחף ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר  30ריפוד במשטח דשא, ברוחב  .5

 אדמה לבית הממטיר.

או ש"ע. קוטר הפיה כמצויין בתכניות כולל אל נגר  I – 10הממטירים מתוצרת "הנטר"  .6

 מתכוונן.

 

 

 

  צנרת 1/.2/.18

הצינורות הפלסטיים יהיו מסומנים כנדרש לפי התקן הישראלי, קצותיהם יהיו אטומים על מנת  א.

 .למנוע חדירת אדמה ולכלוך

  .אין לחשוף טבעות גומי שמשמשות לאטימה לקרינת שמש   ב.

 כל החיבורים לצינורות הפוליאתילן, כולל חיבורי צינורות הטפטוף, יהיו מסוג    ג.

"תבריג"  בלבד תוצרת "פלסים" או פלסאון" או ש"ע. המחברים ממקור המים ועד ראש המערכת 

יאה מראש המערכת( יהיו מהסדרה יהיו מהסדרה השחורה. המחברים לצנרת המובילה )מהיצ

 האפורה. לא תותר התחברות ע"י מחברי שן.

 פריסת הצנרת וחיבורה:ד.            

  .. הנחת הצנרת תעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת2

  . אין ליצור זווית חדה בצנרת. בכל מקרה של זווית, יש להשתמש באביזר מתאים.1

 כשהתחתון  הוא הרחב ביותר והעליון הצר. -פי סדר . על הצינורות להיות מונחים ל3

 .. צינורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים ללא שום חיבורים4

  .ע"ג רוכב להספקת מים לשני הכיוונים Y או T . אין להשתמש במסעף5
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. אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת  מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר. 6

  .מ' מאביזר היציאה 1מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 

יש להגן עליהם ע"י בריכת "ברוקס" או  -. ברזי שטיפה ונקודות ויסות בשטח, מחוץ לתא הבקרה 7

 ש"ע + מכסה.

, עם שארית צינור מקופל עבור T-. קצוות קווי המטרה העוברים בסמוך לשטחי פיתוח , יש לסיים ב8

  .המשך הקו בעתיד

 כיסוי ראשוני, בדיקה ושטיפה           ה.

  .. אין לכסות  צנרת לפני שטיפתה ובדיקתה ע"י האדריכל והמפקח2

  .. יש לסמן בתוכנית את הסטיות מן התכנון המקורי ולהעביר אותו לידיעת המתכנן1

פתוח,  . הכיסוי יבוצע בתום חיבורים של כל האביזרים, פרט לממטירים אשר מקום חיבורם יישאר3

  .שעות 4על מנת לבדוק אותם בלחצי העבודה המתוכננים במשך 

  .. בתום הכיסוי הראשוני יש לשטוף את כל הקווים ע"י פתיחת וסגירת קצותיהם4

  . כיסוי סופי של הקווים ייעשה תוך הידוק מתמיד עד לקבלת פני שטח ישרים.5

 

 ראש מערכת 0/.2/.18

 כנית תוך הקפדה מרבית על קטרים, סקלות ודרגות סינון. החלקים יורכבו  לפי הפרט שבתו א.

אביזרי הראש יורכבו קומפקטית "רקורד" לפני ואחרי כל  -הרכבתם על פי הפרט שבתוכנית  סדר ב.

  .אביזר באופן שיאפשר גישה והפעלה ופירוק של כל אביזר בצורה נוחה

  .יש להשאיר מקום לחיבורים נוספים לפני ואחרי הקוצב ג.

 ס"מ בצידי ראש המערכת עד לארון. 10יש להשאיר מרווח של  ד.

לצינור גומי, וכן מנעול  300עם חיבור מהיר  3/4או " 2/1לכל ראש מערכת יורכב ברז חי בקוטר " ה.

 צילינדר "מסטר" של הרשות המקומית, כולל חבקים ומסגרת מיגון. 

 היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה.  ו.

ת תהינה מחומר קשיח )פי. וי. סי. או ברזל מגולוון(, יוכנסו לקרקע עד לעומק הנדרש בהתאם היציאו ז.

  .לקוטר הצינור ויתחברו לצינור הפוליאתילן ע"י זווית

  .ס"מ 30שכבה בעובי –תחתית הבור תכוסה בחצץ  ח.

 ועדים לטפטוף. יש לצבוע בצבע סופרלק ירוק את האביזרים להמטרה, ובצבע צהוב את האביזרים המי ט.

 ראש המערכת יותקן בתוך ארון/ארונות מיגון מסוג "אורלייט "בלומגארד אחד או מס" ארונות י.

 וזאת בהתאם לכמות הברזים. ארון המיגון כולל סוקל מתאים.

 המסנן בראש המערכת יכלול מורה סתימה. יא.

 משחרר האוויר יותקן במקום הגבוה בראש המערכת.  יב.

 פעלה הנמוך מראש המערכת יותקן אנטי ואקום. לכל ברז ה יג.

 או ש"ע ברזון תלת דרכי ברונזה. R-40המגופים הינם הידאוליים "ברמד"  יד.

 

 
 מחשב  "סקורפיו" 0 "איריקום" 6/.2/.18

 
ממ"ר. מס' הגידים בכבל  יהיה מספר  2.5עם חתך בגודל  N.Y.Y הכבלים החשמליים יהיו מטיפוס א. 

  .בה כנדרש+ רזר 2הברזים  + 
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יש "להריץ" כבל מתאים על גבי ראש המערכת. הכבל יקשר לצינורות  -במקרה של ראש מערכת עילי  ב. 

ראש המערכת ע"י חבקים ויגיע עד לכבלים היוצאים מן הסולונואידים. החיבור ביניהם ייעשה בתוך 

  .שרוול בידוד מתכווץ

ומטה  2. ביציאות של "2"-רה של יציאה הגדולה מברזון תלת דרכי יורכב ע"ג הברז החשמלי, בכל מק ג. 

  .יש לדאוג לאפשרות הפעלה ידנית אחרת

והן ע"י המזמין וההתקנה תהיה  עירייההתקנת המחשב תעשה ע"י מתקין מוסמך שיאושר הן ע"י ה ד. 

 עד להפעלה מלאה של המערכת.

 ן.מחיר המחשב כולל כל האביזרים הנלווים  הרכבה ואחריות ע"י היצר ה. 

 יוזן במתח ישיר  מחובר לעמוד תאורה ולמחשב "איריינט" . DCמחשב האיריקום   ו. 

 H.M.Zיש להתקין מסך משתמש  ז. 

המחשב יורכב בארון הגנה אטום שיכלול מסגרת מיגון ממתכת מגולוונת על יציקת בטון מחוץ לראש  ח. 

 המערכת.

 ת בחלקו העליון.באיי תנועה ימוקם ארון המחשב בגב ארון ראש המערכ ט. 

למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר )גוף פליז(  3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " י. 

 מש. 255ומסנן עם 

המחיר כולל כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה, תקשורת בין היחידות בשטח למרכז, לרבות  יא. 

 שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו. 

 חיבור למקור האנרגיה יבוצע בהתאם לחוק החשמל.  יב. 

 העבודה כוללת חיבור לחשמל או לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך. יג. 

 יש לקבל חתימת בודק חשמל מוסמך לכל חיבורי החשמל. יד.  

 אין לרכוש מחשב ללא קבלת אישור בכתב מהעירייה )או מהפיקוח(.  טו. 

 סולונואידים  7/.2/.18

לונואידים מסוג מאושר ע"י יצרן ציוד הבקרה כולל אינטגרציה למחשב העירוני עד להפעלה מלאה התקנת סו

 של כל המערכת. הסולונואיד יותקן ע"ג פס מתכת מגולבנת.

 מחשב "אירינייט" 1/.2/.18

 
 מחשב "אירנייט" תוצרת "מוטורולה" או ש"ע. א.
 

 מנהל בעירייה.ומחובר למרכז  V-110 ACהמחשב מוזן ממרכזת תאורה  ב.
 

ג.           המחשב כולל ארון הגנה עילי אטום + מסגרת מיגון ממתכת מגולוונת, אביזרים נדרשים והתקנה עד 

 להפעלה מלאה של המערכת.

 מחשב  "גלקון"   9/.2/.18

 סופר" יותקן ע"ג המגוף הראשי בראש המערכת. DC 4, 6מחשבי השקייה מסוג "גלקון  א. 

יש  -כל הדרוש עד להפעלה מלאה של מע' ההשקייה.במקרה של ראש מערכת עילי  העבודה כוללת ב. 

 "להריץ" כבל מתאים על גבי ראש המערכת. הכבל יקשר לצינורות .

 

 תא ביקורת לצנרת השקיה /2.8/.18

 תא ביקורת במשטחים מרוצפים עבור צנרת השקייה. 
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 העבודה כוללת:

 ס"מ 80-50בניית תא מחוליה מבטון טרומי בקוטר  א.

 ס"מ. 50עומק 

 בניית תחתית מבטון. ב.

מכסה ריבועי מיציקת פלדה דגם "מורן" תוצרת וולקן או ש"ע, לעומס מדרכה עם שם התא  ג.

 "השקייה" ולוגו הרשות המקומית.

 כל חומרי העזר וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. ד.

 

 טפטוף  2.88/.18

 .ת לגן הנוי והמטרה נכונים גם לגבי טפטוףכל המפרטים הטכניים לבצוע צנר א.

  .סוג הטפטפות, המרחקים בינן ואורך השלוחה המכסימלי בהתאם לתוכנית ב.

שלוחות הטפטוף יונחו רפויות על פני הקרקע. בשטחים מדרוניים יונחו שלוחות אלו במקביל לקווי  ג.

  הגובה )אלא אם צוין אחרת(.

בהרכבה ידנית אלא לצורך תיקון בלבד. אין לנעוץ טפטפות מכל  אין להרכיב טפטפות על קו טפטוף ד.

 סוג שהוא.

 לא יותר שימוש בטפטפות 'נעץ'. ה.

שלוחות, יש לחבר את קצות השלוחות לצינור מנקז, עם ברז   3 -בחלקות מטופטפות, בעלות  יותר מ ו.

 שטיפה. ברז השטיפה יוצב בתוך ברכת הגנה פלסטית "ברוקס" + מכסה או ש"ע.

מ"מ והחיבורים שבין השלוחות  15כל החיבורים של שלוחות הטפטוף לצינור מחלק או מנקז,בקוטר  ז.

עצמן  יהיו ע"י תבריג תוצרת "פלסים" או "פלסאון" או ש"ע מהסדרה החומה. לא תותר התחברות 

 ע"י מחברי שן.  

העצים לפי כתב כמויות העצים יושקו ע"י טבעת טפטוף. הטבעת תקיף את גזעם, מס' הטפטפות לכל  ח.

 והתכניות.

 יש לתת טפטפת לכל שיח בשטח.  ט.

 מ"א. 200אורך שלוחות טפטוף לא יעלה על   י.

 מ'. 1פריסת קוי הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים ויוצמדו לקרקע כל  יא.

 

 HCVאל נגר  2.82/.18

 קבע עפ"י הנחייה בשטח.תוצ' "הנטר" או ש"ע יותקן על מס' קווי השקייה. המיקום י HCVאל נגר 

 

 שוחת ניקוז לקו מנקז 2.83/.18

 העבודה כוללת :

 ס"מ, "ברוקס" או ש"ע + מכסה.,  31שוחת ניקוז בקוטר  א.

 ברז שטיפה בסיום קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף. ב.

 העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות המפקח בשטח, הנחיות היצרן ועוד לביצוע מושלם.

 

 שוחה + וסת לחץ 2.81/.18

ס"מ + מכסה שקוע עד גובה הגינון + וסת לחץ בהתאם להנחיית  31העבודה כוללת: שוחת ניקוז בקוטר 

 המפקח והמתכנן בשטח.
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 התקנת מונע זרימה חוזרת+מע' דישון 2.86/.18

 ות.א. יש להתקין מונע זרימה חוזרת בצמוד לראש המערכת עפ"י הנחיות ודרישות  משרד הבריא

המז"ח יותקן ע"י מתקין מז"ח מורשה מטעם משרד הבריאות, ויש לבצע פריקת  המז"ח לאחר התקנתו לצורך 

 ניקוי המערכת. המחיר כולל את כל האביזרים ,ההתקנה ובדיקת תקינות.

 

 או ש"ע  עפ"י פרט ראש המערכת.  magic 1ב.יש להתקין דוד דישון + דשן מסוג 

 

 

 נטיעה ושתילה  3/.18

 

 כללי : 318/.//.

והוא חלק בלתי נפרד ממנו וכן, מהווה הוראות נוהליות  42מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק 

 .ומקצועיות לביצוע השתילה

 

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות:

 

 סימון הצמחים

 של הצמח. על מנת לוודא שמקבלים צמח נכון, על כל סוג צמח, יהיה שלט עם השם המלא 

 

 בור נטיעה 

 :מידות הבור כמפורט להלן

 ס"מ 210/210/210ממיכל  22 – 7עצים בגודל  א.

  .ס"מ 250/250/250 -מאדמה  7-22עצים בגודל  ב.

 ס"מ. 250/250/250 –דקליים בוגרים מאדמה  ג.

 

 אדמת גן לנטיעה

מ'. על האדמה להיות נקיה  2בעת ביצוע הנטיעה יושלמו הבורות באדמה חקלאית פורייה, שתובא מעומק 

 מיבלית, דורת  ארם צובא )קוצאב(, גומא הפקעים )סעידה( וחילפה.

  

 עצים בוגרים מהאדמה

 מאורך הענפים. במקום החיתוך יש למרוח משחה שחורה. 1/3א.        נוף העץ ייגזם לכדי 

להוראות המפקח וע"פ  בהתאם –יש לחפור מסביב לעץ ליצירת גוש בקוטר מתאים לסוג העץ וגודלו  ב.

 המפרט הכללי להעתקת עצים.

העץ  יעקר עם הגוש באמצעות כלי מתאים. )אין להרטיב את האדמה לפני ההוצאה בכדי למנוע את  ג.

 התפוררות הגוש(.

 ס"מ מכל צד מגודל הגוש. 30-כלומר גדול ב -יש לחפור בור בגודל מתאים לנטיעה  ד.

ס"מ נוספים ולמלא עד הגובה  50סלע או כורכר יש לחפור ו/או לחצוב במידה ומגיעים במהלך החפירה ל  ה.

  .המתאים באדמה חקלאית
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  .לפני הנטיעה יש למלא את הבור במים עד סופו ולהכניס את העץ כאשר המים נספגו עד כדי מחצית הבור ו.

  .מ' מסביב 1לאחר הכנסת העץ לבור יש למלא את הבור באדמה חקלאית, להדק ולהכין גומה בקוטר  ז.

 .ח.       יש לסייד את גזע העץ וענפיו העיקריים בלובן

 .ט.       יש להשקות את הגומה עד לרוויה

אחרי ההעברה, בשלושת השבועות הבאים כל יומיים עד שלושה  יש להשקות מידי יום בשבוע הראשון י.

 .ימים עד למועד הקליטה 5)בהתאם למזג האוויר(, ואח"כ כל 

 דה ויהיה צורך לאחסן את העצים המבוגרים יבוצע האחסון לפי הנחיות כדלקמן:יא.     במי

 

 אחסון עצים מבוגרים באופן זמני

 .שטח האחסון יהיה מוצל ומוגן מרוחות (2)

 שתי אלטרנטיבות לאחסון: (1)

מ'. אורך התעלה לפי מס' העצים  1.0מ' וברוחב  2.0יש לחפור תעלה בעומק   :אחסון בתעלה

את העצים מניחים באלכסון אחד ליד השני, מכסים עם העפר שנחפר ומהדקים. )במקרה  שבאחסון.

של אדמת סלעים יש לנפות מתוך העפר את הסלעים הגדולים או להביא אדמה נקייה יותר(. ההשקיה 

 .תתבצע על ידי שורת מתזים המונחים לאורך הגזעים

ישר, ולהניח את העצים בשורות ישרות אחד  יש לבחור שטח כנ"ל ,רצוי שיהיה  :אחסון על פני השטח 

ליד השני באלכסון,  לשפוך אדמה חקלאית על גבי השורשים ולהדק. לאחר מכן יש להניח רשת 

 .השקיה במתזים ולהשקות כנדרש

 

  חובת דיווח

ולא יתחיל בשתילה  הקבלן ידווח למשרד המתכנן על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה א.

ור המתכנן לעבודות התשתית, כמו כן ידווח על הכשרת הקרקע, ריסוסים, תנועות קרקע, לפני איש

  .דישון ויישורים בשטח

ברורים בנושא סוג הצמחים, כלי קיבול, ומרחקי נטיעה יש לקיים במשרד המתכנן לפני הבצוע וכל  ב.

  .שינוי יאושר על ידו

 האישור לתחילתה יינתן ע"י המפקח.על הקבלן להודיע למפקח את מועד תחילת הנטיעה ו ג.

 

 סדרי שלבי ביצוע השתילה 

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר. דווח על סיום כל שלב 

 למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא:

 .ם או סיד וכן סימון בורות העציםא.          סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלי

  .ב.           מצב קרקע לח עד יבש

 ג.           פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

 ד.           הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט או כתב הכמויות.

 .הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות ה.

 .ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאותהעצים למיניהם יינטעו  ו.

 .מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח ז.

  .אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן ח.

 .השקיה בצינור גומי ט.

 .הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר גירוף, יישור וסילוק עודפי י.
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 אחריות קליטה

 .חודשים 3 -אחריות לקליטת דשא  א.

  .חודשים 3 -אחריות לקליטה לשיחים  ב.

 .חודשים 21 -אחריות לעצים מכל כלי קיבול  ג.

 .חודשים 21 -אחריות לעצים בוגרים  ד.

 .ודשים21 -אחריות לדקליים  ה.

 
 .תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלן

 ועצים ,כאמור, הביצוע יעשה כל ראשון לחודש. באם יהיה צורך להחליף צמחיה, קטעי דשא

 

 גודל הצמחים   8/.3/.18

 כללי : .8

א.    גודל הצמחים הינו עפ"י חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של שה"מ בהוצאה    

 האחרונה. 

 ב.         הצמחים יהיו מסוג "מעולה".

 ת פי ארבעה.לפחו –יחס נוף הצמח אל גוש המצע/מיכל/השורש  ג.

 השתילים יהיו בריאים ונקיים באופן מושלם. ד.

 הגדרת גודל עצים: .2

 .2.5ליטר לפחות, קוטר גזע " 40ממיכל בנפח  – 7עצים מובחרים גודל 

 .1ליטר לפחות, קוטר גזע " 60מחבית בנפח  – 8עצים גודל 

ס"מ מעל  10ו ס"מ מעל ההרכבה א 20קוטר גזע מינימלי בגובה  –מאדמה  8עצים גודל  ג.

 מ' לפחות, לאחר שתילה. 3.00מ"מ, גובה כל השתיל  50, היינו 1צוואר השורש יהיה "

 ליטר לפחות. 200מחבית בנפח  – 9עצים גודל  ד.
ס"מ מעל  10ס"מ מעל ההרכבה או  20קוטר גזע מינימלי בגובה  –מאדמה  9עצים גודל  ה.

 מ' לאחר השתילה. 3.50תיל יהיה מ"מ, גובה כל הש 75, היינו 3צוואר השורש יהיה "

מ',  1.50מ' לפחות, גובה גזע  4.00בוגר מאדמה, גובה כללי  –ו.         דקל הטבעות,דקל הקוקוס 

 כפות. 25מגידול בשמש   מלאה מינימום 

מ',לפחות  4מ' ,גובה גזע מפני הקרקע  5.5בוגר מאדמה ,גובה כללי לפחות  –ז.           תמר מצוי 

 כפות.25

 ערותה

 טיב העצים דרוש אישור מוקדם של האדריכל ומפקח גנים ונוףבעיריה. א.

הקבלן יציג בשטח דוגמאות עצים אשר בכוונתו לשתול, לאישור האדריכל והמפקח, טרם 

 יחל בעבודות השתילה.

מ'  1.0  אין לשתול עצים בעלי גזע עם קוצים אלא אם גובה הגזע מפני הקרקע הוא ב.                

 לפחות והקוצים מנוקים במשתלה באופן מוחלט.

תבוצע בהתאם למפרט עבור הספקת עצים  –מאדמה  7-22נטיעת עצים בגדלים מס'  ג.                

 (.420367מבוגרים מאדמה )ראה סעיף 
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 הגדרת גודל דקליים: .3

  מ'. 1.1פיצולים לפחות, גובה כללי  5-ליטר מפוצל ל 200שמרופס הומיליס מחבית  .א

 מ'.  2.0מ' לאחר השתילה, קוטר כללי  0.9גובה כללי  -ציקס מופשל בוגר מאדמה .ב

 כנ"ל.  -ציקס טורסאי  .ג

 מ' לפחות. 0.8מ' לאחר השתילה, גובה גזע  2.5גובה כללי  –פניקס רובליני  בוגר מאדמה  .ד

 מ'.  4.0מ'  לאחר השתילה, גובה גזע  5.5גובה כללי  –ה.   דקל קוקוס בוגר מאדמה   

 מ'. 1.5ביסמרקיה מאדמה גובה כללי   ו.  

 מ'. 4.0גובה כללי  –מ'  3.0ז.    לוויסטוניה סינית מאדמה גובה גזע   

 מ'. 4.0גובה כללי  –ח.   וושינגטוניה חוטית מאדמה   

 

 הערה:

 הגדרה לפי גובה תחתית הנוף מעל פני הקרקע לאחר השתילה וכמפורט בתכנית ובכתב הכמויות.

 

 ודל שיחים :הגדרת ג .1

 סמ"ק.  200 – 2שתילון  גודל מס' 

 ליטר. 0.5 – 1שיח גודל מס' 

 ליטר 2 – 3שיח גודל מס' 

 ליטר 3 – 4שיח גודל מס' 

 ליטר 6 – 5שיח גודל מס' 

 ליטר 6 – 5שיח מטפס גודל מס' 

 ליטר. 20 – 6שיח גודל מס' 

 מ'. 2.6ליטר. גובה כללי  15 – 7שיח גודל מס' 

 הערה:

,  420365,  420333חים, וורדים, וורדים ערומי שורש תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים: נטיעת שי

 במפרט הכללי. 420366

 

 דקליים 2/.3/.18

 העצים יהיו זקופים, נקיים ממחלות ומזיקים והגזעים שלמים ללא פגמים ושקיעות. א.

השורשים ירוססו ב"בנלט". את הגוש  מ', 2.80ב.         העצים יועברו עם גוש אדמה ושורשים בקוטר של לפחות 

 יש לעטוף ולקשור בחבלים רגילים.

 שעות מזמן הוצאתם. בזמן ההעברה יש לדאוג ללחות 14-העצים יינטעו לא יאוחר מ ג.

 מתמדת בגוש ע"י השקיה. 

 יש להזרים מים בצינור השקיה כל זמן מילוי הבור, להדק היטב מסביב לגוש, לפתוח ד.

 ס"מ ולהשקות בצינור השקיה. 30מ' ובעומק של  1.5צלחת בקוטר של  

 ימים יש להשקות שנית ולתקן שקיעות וצלחות במידת הצורך. יש להמשיך 3כעבור  ה.

 חודשים מנטיעת 4בכך מדי שבוע עד הגשם הראשון, אך לא פחות מאשר עד תום  

 העץ האחרון באתר. 

 ת הכפות ויגזום את הכפותלפי הוראות המפקח, הקבלן יסיר את העטיפות, ישחרר א ו.

 היבשות עד לבסיסן. 
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 שתילי ערערים 3/.3/.18

 )מורכב מכמה סוגים של כבול(. 200%מצע הגידול יהיה 

 ענפים )רצוי שיהיו סימטריים(. 4יהיו מפוצלים מהבסיס למינימום  -שיחים וצמחי כיסוי  ב.

 מעוצבים עפ"י אופי השיח ועפ"י דרישת הלקוח. -זקופים   ג.

 גודל השתילים כמצויין בכתב הכמויות ובהתאם להגדרת גודל השיחים שלעיל. ד.

 

 שתילת דשא במרבדים   1/.3/.18

 מרבדי דשא מסוג "קוקויה" או אחר, המצויין בתכניות, יהיו נקיים מעשבים ומזיקים. א.

 שלבי ביצוע השתילה:   ב.

 יש להשקות האדמה כך שתהיה לחה. .2

 .לפני פיזור הזבלים יישור ראשוני של השטח .1

ק"ג לדונם דשן "אוסמוקוט פלוס". הדשן יפוזר בשטח באופן שווה ויוצנע בקרקע  200-דישון ב .3

 .שעות מזמן הפיזור8ס"מ, תוך  15ע"י תיחוח לעומק 

 יישור שני של שטחי המדשאות ע"י גירוף )בהתאם לתכניות טופוגרפיה(. .4

 .קוב לדונם 10השקיה של  

  .ק"ג 200וערב במעגלה של הידוק שתי  .5

 עצמים זרים, עשבים ואבנים קטנות. -גירוף סופי לפני הנחת השטיחים וסילוק שאריות פסולת  .6

חורים ופתחים בין  .הנחת המרבדים בצורת חומת לבנים והצמדה מלאה בין השטיחים .7

 המרבדים יש לסגור אך ורק ע"י פיזור חול דיונות לא מלוח.

 .קוב לדונם 10של  השקיה ראשונית .8

 .ק"ג עד לקבלת פני שטח ישרים 200הידוק שטחי הדשא במעגלה במשקל  .9

 .קוב לדונם 3-4פעמים ביום של  3השקיות תכופות וקצרות  .20

 
 

 

 

 סלילת כבישים ורחבות – 08פרק 

 

 במפרט הכללי. 40ופרק  52האמור בפרק זה בא בנוסף לאמור בפרק 

 
 מצעים ותשתיות  3/.08 

  מצע סוג א'  8.08/.3/

 
 שבמפרט הכללי.  52031העבודה תבוצע עפ"י כל האמור בסעיף  א.
 

 עובי  שכבת המצע כמצויין בתכניות. ב.
 
 בין אם מצויין סוג המצע ובין אם לא, הכוונה תמיד למצע סוג א'. ג.
 



211 

א  לפגוע במתקנים בסמוך למבנים קיימים, שוחות וכל מקום בו התנאים מחייבים עבודה זהירה בכדי ל ד.  

 הקיימים, על הקבלן יהיה לדאוג לאמצעי כבישה מתאימים.

ה.       העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס, המפקח באתר, ועד לביצוע מושלם    

 של העבודה.

 
 אגו"מ סוג א'    2/.3/.08

במפרט הכללי. גודל  52033בפרק  פי שהוגדר א.         חומרי האגו"מ יתאימו לדרישות של סוג א', כ

 (.37.5אינץ'  )אגו"מ   2.5הגרגיר המקסימלי יהיה 

עירוב זמני ממפעל או באתר.   האגו"מ יובל ישירות מקו הייצור אל המגמר. לא יורשה ב.

 במקומות שבהם הפיזור במגמר, לדעת המפקח, בלתי אפשרי, הפיזור ייעשה במגמר ורק 

 לסת לאחר אישור בכתב.יורשה פיזור במפ

התשלום עבור האגו"מ תהיה לפי הנפח במ"ק  בהתאם לתוכניות, הכל כמצוין בסעיף  ג.

 במפרט  הכללי )אופני המדידה(. 5200.36

 ד.             בין אם מצוין סוג האגו"מ  ובין אם לא, הכוונה תמיד לאגו"מ  סוג  א'.

התנאים מחייבים עבודה זהירה בכדי לא  לפגוע   בסמוך למבנים קיימים, שוחות וכל מקום בו  ה.

 במתקנים הקיימים, על הקבלן יהיה לדאוג לאמצעי כבישה מתאימים.

ו.         העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס, המפקח באתר, ועד לביצוע מושלם 

 של העבודה.
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 הקבלן על השטח עד למסירת העבודהטיפול ואחריות 
 
הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו.  א.

במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של המפקח. תיקון הנזקים על חשבון 

 .הקבלן בלבד

וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר העבודה  השתילה עם גמר כל עבודות -מסירת העבודה  ב.

חודשים  3למזמין ולאדריכל. במידה והעבודה תתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה של 

 עד למסירתה הסופית של העבודה. 

במשך שלושת חודשי התחזוקה, האמורים לעיל, על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבוע שיהיה אחראי  ג.

 קיה וניקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:על תחזוקה, הש

 

 תחזוקת מערכת ההשקיה .8

מטרתה תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו כדי שמים ודשן יגיעו לכל 

הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת וכן להפעלה פשוטה וזולה. האחזקה כוללת ניקוי מסננים, 

קוי קבוע של קווי טפטוף, בדיקה קבועה של טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ני

 הטפטפות, הממטירים המתזים וראש המערכת, החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים.

 תחזוקת הנטיעות והצמחייה .2

התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים, גירוף, קילטור, ניקוי עשביה, כיסוח דשא, טיפול בשולי 

 מדשאה וכו'.

וי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה כוללת על הצמחייה להיות בכיס

החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית, או מופסקת לחלוטין. גיזום והכוונת 

 10/10/10הגידול בהתאם לתכנון, טיפול בצמחים שגמרו לפרוח, דישון וזיבול קבועים )דשן 

, הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(, כיסוח ק"ג לדונם( 25לפחות שלוש פעמים בשנה בכמות של 

דשאים בהתאם לגדילה, אולם לא פחות מאשר פעם אחת לשבוע כולל יישור פאות הדשא 

וניקיונו. הכיסוח כולל כל הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחים, עצים ואלמנטים שונים 

 . המוצבים בתוכו )כגון פסלים, ממטרות וכו'(, לא יותר טיפול כימי בפאות

 תחזוקת האלמנטים, המתקנים, האביזרים ומערכות התשתית.     .1

 :.    השקיה 1

 :אופן ההשקייה     

מ"מ גשם לשנה )במידה וכמות המשקעים  500כמויות לאזור שבו כמות המשקעים היא מעל 

 מ"מ = מ"ק מים לדונם(. 2 -מזו, יש להוסיף את הכמות החסרה בהשקיה  נמוכה

 .דונםמ"ק לשנה ל 600 - דשא

 שיחים

 .מ"ק לשנה לדונם 450 -אוהבי מים 

 .מ"ק לשנה לדונם 150 -חסכני מים 

 מועדי ההשקיה

 .ההשקיה בתקופת הקיץ - מדשאה

 .פעם בשבוע -מחצית ראשונה של שנה ראשונה 

 .פעם בשבועיים -מחצית שניה של שנה ראשונה 
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 .פעם בשלושה שבועות -שנה שניה 

 .ה שבועותפעם בארבע -שנה שלישית והלאה 

 שיחים

 השקיה כמו מדשאה -אוהבי מים 

 פעם בחודש -א. שנה ראשונה    - חסכני מים

 .פעמים בשנה 4 -ב. שנה שניה והלאה                

 

 ניקיון השטח: .1

אחת לשבוע, יבוצע טאטוא משטחים ושבילים מרוצפים וסלולים, פינוי פסולת כלשהי לרבות 

 פסולת מאשפתונים.

 

קה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא תשולם כל תוספת עב' התחזו   

 מחיר בגין תחזוקה זו.
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 אופני מדידה - 3מסמך ג' 

 מוקדמות

 נשוא עבודה זו מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה/מכרז 

 - הערות כלליות

את כל האמור במפרט, בתוכניות ובפרטים. יצויין במפורש  מחירי היחידה של הקבלן כוללים א.

שמחירי היחידה של ריצופים למיניהם בשבילים או בחניות או אספלט בחניות אינם כוללים 

את המצעים המפורטים בכל עובי שהוא בפרטים. ביתר הסעיפים השונים, מחירי היחידה 

 . כוללים את המצעים, את הידוקם, הכל לפי הפרט הרלוונטי

סעיף או הערה שמופיע בתוכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות רואים אותו כלול  ב.

 . בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות והערות בעניין זה

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל  ג.

ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי  רים המוצגים להלן ייחשבומסמכיו. המחי

התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר כסיבה 

 . מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא

. העבודות תשולמנה לפי מחירי היחידה מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה ד.

 .המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצוע

 . יחידה המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות ה.

אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים יהוו השלמה או תיקונים לגבי  ו.

סלילת  52גינון והשקיה ופרק  42פיתוח האתר, פרק  40משרדי פרק  ןהאמור במפרט הבי

 כבישים ורחבות.

במפורש שמחיר הברזל באלמנטים השונים כלול במחירי היחידה המוגשים בהצעה זו,  יצויין ז.

ורואים את מחיר היחידה של הקבלן ככולל את כל ההוצאות הישירות והעקיפות בקשר לכך. 

 . בר למחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלןלא תשולם כל תוספת מע
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 מחירי היחידה

 :מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים

. אספקת כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה ושאינם   2

 .נכללים  בה( והפחת שלהן

 .ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. כל העבודה הדרושה לשם  1

מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות המפרט    הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים על ידי .2

 .הטכני

עבודות שונות כמפורט בסעיפים השונים של המפרט  . ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של4

 .הטכני

 .ות, מבנים זמניים וכו. שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמני5

. הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד המכונות וכלי עבודה למקום העבודה, העמסתם    6

 .ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו

 .. אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת העבודות והמבנה7

טוח העבודות, מיסי קניה, בולי מכס, וכל יתר . המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ב8

 .המסים מכל סוג שהוא

 .. עבודות המדידה והסימון שידרשו9

. ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 20

 .והמקוריות

 .. הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותו22    

 .. רווחי קבלן21     

 .. ניקוי שטח המבנה עם סיום העבודות לשביעות רצון המפקח23    
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 אופני מדידה

 פיתוח האתר /1

 עבודות הכנה ופירוקים  40.01

 הכנה, פרוקים, ניקוי ופינוי פסולת. 2             

 מ"קו/או ב המדידה כמצוין בכתב הכמויות קומפלט ליחידה ו/או במ.א. ו/או במ"ר

העבודה כוללת ניקוי האתר בגבולות העבודה, כולל עבודות הריסה ופירוקים כמפורט במפרט הכללי 

 .והמיוחד, בכתב הכמויות, בתכניות והוראות המפקח באתר

המחיר כולל את כל האמור לעיל ובנוסף העמסה וסילוק הפסולת אל מחוץ לאתר, למקום שפך, מורשה 

ם, העמסה, הובלה, כניסה לאתר שפיכה ויישור ערמות הפסולת ע"י הרשות המקומית כולל תשלומי

 .לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני

 שטחי מדרך בחומר קוטל עשבים ריסוס. 2

התשלום עבור כל המפורט בכ"כ, המפרט הכללי והמיוחד, הוראות המפקח  בשטח  –המדידה במ"ר 

 ועד לביצוע מושלם של העבודה.

 

 קירות 3/./1

 , עמודי בטון, אלמנטי בטון בפריטים השוניםקירות בטון .2            

המדידה במ"ק מלבד אם צוין אחרת בכתב הכמויות. העבודה כוללת כל האמור במפרט 

קונסטרוקציה  הכללי והמיוחד, בכתב הכמויות, לתכנית, לפרט האדריכלי ופרטי מהנדס

וחיפוי מכל סוג שהוא והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל. ציפוי 

 ימדד בנפרד.

 ציפוי קירות בטיח אקרילי  2.

  ס"מ מגובה פני הקרקע 20המדידה במ"ר, פני משטח הבטון הגלויים ועד למינוס     

  המתוכננים. העבודה כוללת כל האמור במפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות, לפרט    

  האמור לעיל ומתייחס לכל סוגי והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל    

 .הטיח  והגוונים ועד לביצוע מושלם    

 ציפוי קירות ועמודים באבן.  3

ס"מ מגובה פני קרקע מתוכננים. צדי הקיר  20המדידה במ"ר של כל חלקי הקיר הגלויים ועד  למינוס   

בשטח ועד לביצוע  כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד, הכל בהתאם לפרטים, המפרטים, הוראות המפקח

 מושלם.
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 קופינג  .4

 .המדידה במ"א אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות

והוראות   העבודה כוללת כל האמור במפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות, לפרט האדריכלי

  האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם.

5.   

 מסלעות, סלעים בודדים  .6

ללא התייחסות לשיפוען  –תמדדנה כאנכיות ר חזית המסלעה. מודגש, כי המסלעות המדידה במ"

פני הסלע הגלויים מתחתית הסלע התחתון ועד לראש המסלעה. הצדדים כלולים  -)בהיטל חזית( 

 .במחיר ולא ימדדו בנפרד

 המדידה עבור סלעים בודדים תהיה ביח'.

, והוראות כתב הכמויות, לפרט האדריכליהעבודה כוללת כל האמור במפרט הכללי והמיוחד, ל

 המפקח באתר. המחיר כולל את כל הדרוש עד לביצוע מושלם.

 

 שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות  40.04

 המדידה במ"ר - רצוף באבנים משתלבות מכל סוג ובגוון שהוא. 1

חול מינימלי  העבודה כוללת אספקה והנחת המרצפות בכל דוגמא )קווים ישרים או קשתיים(, שכבת

ס"מ  יש להשלים בטיט  1 -ס"מ וניסור מרצפות לצורך השלמת רצוף )מרווחים קטנים מ 5של 

מ"מ מפני הריצוף הצמוד(, גמר   בחגורה סמויה  באם  3וצמנט בגוון הרצוף הצמוד בגובה מינוס 

כל נדרש. המחיר כולל את כל האמור לעיל ובנוסף, התאמת תאים שונים לגבהים מתוכננים.  ה

ועד לביצוע מושלם  בהתאם למפרט הכללי המיוחד, לפרט, לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר

 של העבודה.

 המדידה במ"א -אבני שפה וגן מכל סוג ובגוון שהוא, אבני תעלה מסוג כלשהו  . 2

 , הכל בהתאם למפרט הכללי והמיוחד10 -העבודה כוללת חפירה, מצעים ויסוד מבטון ב    

   יות, הפרט והתכניות, האד' והמפקח באתר. המחיר כולל  את כל האמור לעילכתב הכמו

לרבות שימוש באלמנטים טרומיים פינתיים מעוגלים והנחת האבן בקווים ישרים או 

 .מושלם וניסור אבנים באם נדרש ועד לביצוע  קשתיים

 

 (.ת )רום + שלחבציון סוג ומידו המדידה במ"א - מדרגות טרומיות מכל סוג וגוון שהוא. 3

 עבודות עפר, מצעים, משטח בטון משופע, עיבויים וזיון, הכל בהתאם למפרט : העבודה כוללת    

 לפרט, לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל  את כל האמור לעיל לרבות הכללי,    

נדרש ועד    אםצידי המדרגות בגוון המדרגה הצמודה וניסור מדרגות ב 1 -יציקת משטח בטון מ

 . לביצוע מושלם
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 פריטים שונים 40.05

 המדידה במ"ר  –פרגולה מקונס' מתכת וקירוי לוחות עץ, משטח גומי לפינת מתקני כושר  . 2

העבודה כוללת כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט, המפרט הכללי והמיוחד והוראות המפקח באתר. המחיר 
 כולל כל את האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 המדידה ביח' -ספסל, אשפתון, עמוד מחסום, עציץ, ברזיה . 1

לפרט,  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,

 .לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם

  המדידה במ"א -ע"ג קיר  מאחז יד למדרגות, מעקה בטיחות, מעקה צינור . 3

לפרט,  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,

 .לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם

  המדידה בקומפלט -  משחק מתקני . 4

לפרט,  ט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפר

 .לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם

  המדידה ביח' קומפלט או ביח' , כמוגדר בכ"כ –דלתות לפילרים. 5

הפרט  העבודה כוללת אספקה והרכבת דלתות לפילרים מפח מנוקב בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כ"כ, 
 והתכניות, הוראות היצרן, האדריכל והמפקח בשטח. המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 

 

 גינון והשקיה 18

ובנוסף הגדרת גודל השתילים  4200.02 - 4200.27הכל כמתואר במפרט הבין משרדי בהתאם לפרק 
 .".וצאת "ש.ה.מבה -המתבססת על "הגדרת סטנדרטים תקניים לשתילי גננות ונוי" 

 

 הכשרת הקרקע  42.02

  המדידה במ"ק – אדמת גן.  2

העבודה כוללת אספקה, מילוי, פיזור ויישור של אדמת גן בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, 
 התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

  במ"רהמדידה  – הכשרת שטח הגן .1

העבודה כוללת  אספקה וביצוע הדברה, דישון ויישור סופי בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, 
 התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 המדידה במ"ק -טוף +פרלייט   –מצע גידול  לצמחיה עג"ב תקרה  .3

ילוי, פיזור ויישור של שכבות טוף ניקוז וחיפוי לרבות שכבת גידול מפרלייט העבודה כוללת אספקה, מ
 בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.
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 מערכת השקיה  42.01

 המדידה במ"א –צנרת . 2

ת צנרת השקייה: צינורות מזינים, מובילים, מחלקים, וכו' בהתאם למפרט העבודה כוללת אספקה והתקנ
 הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

  המדידה במ"א או ביח', כמצויין בכתב הכמויות –טפטוף . 1

ורות טפטוף כולל כל הדרוש בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב העבודה כוללת אספקה והתקנת צינ
 הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 

 המדידה ביח' קומפלט  –ראש מערכת . 3

ארון מיגון כולל כל העבודה כוללת אספקה והתקנת ראש מע'  קומפלט, כולל כל האביזרים הנדרשים, כולל 
 הדרוש בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 המדידה ביח'  –. מחשב גלקון 4

 העבודה כוללת אספקה והתקנת מחשב גלקון קומפלט כולל כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי
 והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 המדידה ביח'  –.ברז גן  0

העבודה כוללת אספקה והתקנת ברז גן  כולל כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב 
 .הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח

 המדידה קומפלט –.ברז  ומשאבת דישון6

העבודה כוללת אספקה והתקנת ברז ומשאבת דישון  כולל כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי 
 והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המדידה קומפלט –.מז"ח 7

הבריאות,  כולל כל הדרוש לביצוע העבודה כוללת אספקה והתקנת מז"ח ע"י מתקין מורשה מטעם משרד 
 בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 טבעות טפטוף. 1 

 המדידה ביח'.

העבודה כוללת אספקה והתקנת טבעות טפטוף כולל כל הדרוש בהתאם לפרט, למפרט הכללי והמיוחד, כתב 
 פקח בשטח.הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמ

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 ממטירים .  9

 המדידה ביח'.

העבודה כוללת כל את האמור במפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והוראות 

  המפקח באתר. המחיר כולל את כל הדרוש עד לביצוע מושלם.
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 נטיעה  42.03

רקע, דקליים, שיחים, בני שיח, שתילונים וכו':  המדידה ביח'. הגדרת עצים ממיכל, עצים מבוגרים מהק
 הצמחים כמפורט בכ"כ ובמפרט הכללי והמיוחד  )גודל הכלי(.

בהתאם לנתון בכתב הכמויות  המדידה לפי יחידות שנשתלו ונקלטו בשטח. הגדרת העצים לפי קוטר הגזע
 ובמפרט.

 העבודה. המחיר כולל את כל הדרוש עד לביצוע מושלם של

 .חודשים 21 -אחריות לקליטת עצים מכל כלי קיבול, בוגרים ודקלים 

 .חודשים 3 -אחריות לקליטת שיחים 

 תוך תקופת האחריות יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו ע"ח הקבלן.

 

 כל מחירי הגינון כוללים תחזוקה כדלקמן:

חודשים, עצים  21לים שלשה חודשים מתום המסירה הראשונה של כל הגינון פלוס עצים ממיכ
 חודשים. 21בוגרים ודקליים 

 

 שתילה  42.04

 שתילת דשא

המדידה במ"ר של שטח מכוסה לכיסוי מלא בדשא. לגבי שתילת דשא בפלטות מוכנות, המדידה 

חודשים מיום המסירה  3בהתאם לשטח שנשתל ונקלט. על הקבלן לתחזק את הדשאים בתקופה של 

 )כלול במחיר(.

 
 

 ישים ורחבותסלילת כב 08

 מצעים ותשתיות  51.01

 במ"ק ובציון סוג המצעים.  המדידה

 העבודה כוללת אספקה, פיזור, יישור והידוק המצעים לדרגת צפיפות כמצוין במפרט המיוחד

ובהתאם להנחיות יועץ ביסוס ומהנדס קונסטרוקציה, הפרטים והנחיות האד' והמפקח באתר. עובי     
לאחר ההידוק. המחיר כולל עיצוב צורת דרך )שתית( והידוק השתית ועד   ס"מ 10מכסימלי לכל שכבה 

 .לביצוע מושלם
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 הוראות בטיחות –מסמך ז' 

 
 

 הנחיות בטיחות -התחייבות ואחריות לבטיחות באתר ובשירותים הקשורים לפרויקט 
 

בטיחות וגהות בעבודה  על ידי הקבלן תנאי מהותי להסכם שבין המזמין לקבלן הנו עמידה, אכיפה והתחייבות ל
"קבלן או מבצע הבניה"(. על הקבלן למנות ממונה על  –הקבלן יקרא להלן  –ו/או מי מטעמו  )לצורך נספח זה 

,וכן  2996 –הבטיחות ויפעל לפי ובהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך , כן ידוע לקבלן, כי נושא הבטיחות והגהות יפעל בהתאם להוראות הבטיחות של 

ועיקרי באתר המזמין ו/או הפרויקט, על רקע דברים אלה, הקבלן מסכים ומתחייב בזאת  ספטמברבעבודה הנו ח
 כדלקמן: 

 
 
 .  
ישוריהם לא יועסקו על ידי הקבלן קבלנים ו/או יועצים ו/או אחרים שלא הוכחו כישוריהם לרבות כ . 2

המקצועיים והכספיים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה ו/או בנאות למטרת ביצוע סוגי 
 העבודות שהם עוסקים בהן.

כי ידוע לו שהמפקח ו/או המזמין יגיש במצורף לבקשות לרישיונות בנייה את פרטיו של הקבלן המבצע  . 1
 ואת המספר הרשום שלו בפנקס הקבלנים.

 ודה ישמש ככתובת עיקרית לכל נושאי הבטיחות.קבלן העב .3
הקבלן ימנה מנהל העבודה מטעמו, על חשבונו ובאחריותו, שיטפל בבעיות הבטיחות ויעמוד לפחות  . 4

 באחת הדרישות על פי התקנות המפרטות את הדרישות והכישורים הנדרשים לתפקיד:
 

( ותעודה שסיים בהצלחה קורס 28לאחר גיל הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות בנייה ) .4.2
 מנהלי עבודה מוסמכים )לפי תוכנית ומבחנים שאושרו על ידיי משרד העבודה והרווחה(.

 (.28שנים בבנייה )לאחר גיל  3הוא טכנאי עם ניסיון של  . 4.1
 (.28הוא מהנדס או הנדסאי עם ניסיון של שנתיים בבנייה )לאחר גיל  . 4.3
( ועמד במבחן נושאי בטיחות בעבודות בנייה בפני 28שנים בבנייה )לאחר גיל  7סיון של הוא בעל ני .4.4

הועדה ולפי תוכנית שאושרה על ידיי מפקח עבודה ראשי. בנוסף לכך, תקף מינויו של מנהל 
העבודה, בתנאי שלא נפסל על ידיי מפקח העבודה הראשי. מכל מקום , חובה )על מבצע הבנייה( 

 י זה למפקח העבודה האזורי מבעוד מועד.להודיע על מינו
 

שנים בהקמת פיגומים, יעמוד במבחן  3קבלן הפיגומים אשר יבחר על ידיי הקבלן, יהא בעל ניסיון של  . 5
 על פי תוכנית שאושרה על ידיי הקבלן או שיהיה טפסן בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר.

 ו ובכפיפותו של הקבלן.כל עובד או מבקר באתר הפרויקט יהיה תחת השגחת .6
כי ידוע לו שהמפקח רשאי לוודא כי לא יועסקו יועצים או בונים מקצועיים במקצועות שונים שבהם  . 7

 שנים לפחות באותו מקצוע בנייה. 3ת מומחיות ברמה גבוהה. הבונה יהא בעל ניסיון של ספטמברח
יר את בעיותיה הספציפיות הקבלן האחראי לתחום הבטיחות, ילווה את התקדמות העבודה ויכ .8

מתחילה ועד סופה ויעביר מיד חודש דו"ח מפורט בנושא בטיחות שייחתם על ידי אחראי הבטיחות 
 מטעמו  לידי המפקח ו/או המזמין עפ"י בקשתם.

כי הקבלן מהווה ויתפקד כקבלן הביצוע של העבודות ולוקח על עצמו את מלוא האחריות לכל נושא  .9
שבו יבוצעו העבודות, הקבלן יתחייב בכתב על אחריותו המלא, ויחתום על הבטיחות בשטח האתר 

 נספח זה.
 אתר הפרויקט יהא בעל גבולות ברורים ומגודר כנדרש.    . 20
 העובדים יעברו הדרכה על ידיי המעביד וגם על ידיי מנהל העבודה. . 22
פעילות המבוצעת ע"י מנהל העבודה הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו, ציוד המגן האישי יותאם ל .21

 מטעם הקבלן ועובדיו. אישור התאמת ציוד המגן האישי לפעילות המבוצע יתקבל מממונה הבטיחות.
קבלן ינקוט בצעדים המתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר תקנות הבטיחות הנוגעות לעבודתו  . 23

 בכל מקרה יהיה באחריותו הישירה של הקבלן.
י חדש ו/או מתקן חדש וגם כל תהליך עבודה חדש, חייבת להינתן בגינו הדרכה לעובד ויש ליידעו כל כל .24

על הסיכונים האפשריים הכרוכים בעבודה, על אמצעי ההגנה, השימוש בהם, על תחזוקתם, שמירתם 
 שלבים: 4ותקינותם. הדרכה מלאה כוללת 

 לימוד תיאורטי. .24.2
 בחינה תיאורטית. .24.1
 ימוד מעשי )תרגול(.ל .24.3
 בחינה מעשית. . 24.4

המנהל העבודה ו/או הקבלן יוודא כי העובד יעבור בחינה מעשית על ידיי הממונים עליו, לפני תחילת  .25
 העבודה.
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טרם תחילת העבודה יתייצבו מנהל העבודה מטעם הקבלן ועובדיו בפני הממונה על הבטיחות ו/או נציגו  .26
 חתמו על מחויבותם ביישום הנדרש.לקבל הדרכות בטיחות וי

 הקבלן יבצע הדרכה ספציפית, בהתאם למשימת העובדים, ביחס לכללי התנהגות בטוחים. .27
עובד שנוסף במהלך עבודת הקבלן יתייצב יחד עם מנהל העבודה מטעם הקבלן בפני ממונה הבטיחות,  .28

 ום הנדרש.יודרך בטיחותית טרם שיתחיל עבודתו ויחתום על מחויבותו בייש
הדרכות בטיחות לעובד קבלן שאינו מבין את השפה העברית תבוצענה באמצעות מתורגמן אשר יוודא  .29

 כי אכן  הבין את ההדרכה ויחתום על מחויבותו ביישום הנדרש.
 הקבלן יוודא את הכישורים המקצועיים של בעלי המקצועות השונים על ידיי בחינה כלשהי. 10
דא כי המתקנים או סידורים מסוימים הנדרשים עבור הבטיחות בעבודה באתר מבצע הבחינה יוו .12

הפרויקט יבוצעו רק על פי תכנון, לצורך כך יפנה מבצע הבנייה אל מתכננים בעלי כישורים מתאימים או 
 יוודא שסידורי בטיחות יתוכננו במשולב עם התכנון הכללי של המבנה המוקם. 

עזר ואלמנטים מסוימים באתר הפרויקט שאינם כלולים ולא צפוי שיכללו  סוגי עבודות מסוימות ומבני .11
 בתוכניות הביצוע הרגילות של הבניין העומד בפני הקמה, יתוכננו על ידיי מתכננים ברמה נאותה.

 כאשר במסגרת העבודה ישנם אלמנטים טרומיים ידאג: .13
 

שיאפשרו שינוע והרמה בטוחים של מבצע העבודה, לוודא קיומם של התקני תלייה נאותים,  .14.2
 האלמנטים, עד להתקנתם במבנה.

 מבצע הבנייה אחראי להימצאות סידורי הכנה מתאימים באלמנטים הטרומיים. .14.1
מבצע הבנייה אחראי ליציבות האלמנטים הטרומיים בכל שלבי הביניים בהרכבה ועד למצב  .14.3

 הסופי היציב.
יים בהקמה ויגישם עם תוכניות העבודה, כדי להבטיח את יציבות הקבלן יתכנן את שלבי הבינ .14.4

 המבנה גם בשלבים אלה, על פי תקנות הבטיחות לעבודות בנייה. 
הקבלן אחראי לטיב החומרים הנרכשים לפרויקט, אחריותו כלפי כל הגורמים המעורבים בבניית  .15

 הפרויקט, לרבות העובדים והבונים.
ים הקיימים למוצרים ו/או חומרים ו/או תהליכי ייצור שמשרד המסחר הקבלן יעמוד בכל התקנ .16

 והתעשייה הכריז עליהם כעל תקנים רשמיים.
 .2984כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה תשמ"ה  –הקבלן יעבוד על פי תקנות הבטיחות בעבודה  .17
אינם רשמיים, אך נדרשים הקבלן  יעבוד ע"פ החוקים ותקנות הבטיחות, ובנוסף יעבוד גם בתקנים ש .18

בחוק או בתקנות )שלא תוקנו על ידיי משרד המסחר והתעשייה( לייצר או לבצע פעולתם בהתאם 
 לדרישותיהם.

 להלן רשימה חלקית ואינה סופית של תקנות אלה:        
 

 2241תקן למעקות בניינים ת"י  .18.2
 ה.ט"פ תקנות התכנון והבניי – 466תקן חוקת בטון ת"י  .18.1

כאשר עובדים באתר עם פיגום ממוכן, ידאג מבצע הבנייה להצטייד באישור היצרן שיכלול גם מפרט  .19
 תקנות הבטיחות לעבודות בנייה.  –הוראות להתקנה ולעבודה בפיגום זה 

הקבלן יספק תעודה המעידה על רישום דגם הפיגום בו עובדים על פי "פנקס דגמי הפיגומים  .30
 בשרות הפיקוח על העבודה. הממוכנים" המצוי

 פעולות בטיחות הדורשות אחריות ספציפית ממבצע הבנייה : .32
מבצע הבנייה יודיע על התחלת ביצוע עבודות בנייה לשרות הפיקוח על העבודה, אלא אם יש יסוד  .32.2

 על פי פקודת הבטיחות בעבודה. –שבועות  6 -סביר להניח שהעבודות תימשכנה פחות מ
ע הבנייה הנדרש למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר הבנייה, למסור בכתב את פרטיו המלאים מבצ .32.1

לשרות הפיקוח על העבודה ) למפקח העבודה האזורי ( ולרשום אותם גם בפנקס הכללי שינוהל 
 באתר הפרויקט.

דה אם לא יבוצעו על ידי מבצע הבנייה הדרישות הנ"ל ועל אתר העבודה לא יופקד מנהל עבו .32.3
שאושר על ידיי שרות הפיקוח, תחול האחריות לביצוען של כל הדרישות שעליהן אחראי מנהל 

 העבודה, על מבצע הבנייה.
על מבצע הבנייה להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצע הבנייה ושל  .32.4

 מנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת.   
פק למנהל העבודה את כל התוכניות או ההוראות הדרושות )בכתב( לביצוע העבודה על מבצע הבנייה לס .31

 כולל תוכניות הנדרשות ספציפית לצורכי בטיחות הביצוע, להלן רשימה  חלקית של התוכניות: –
מבצע הבנייה נדרש לספק לאתר הבנייה תוכניות או הוראות כתובות לביצוע של מה שהוגדר  .31.2

 מיוחדים", שתוכננו על ידיי מתכנן מוסמך. בתקנות כ"פיגומים
( 85תוכניות ו/או הוראות מפורטות כתובות לביצוע סוגים מסוימים של טפסות )כמפורט בתקנה  .31.1

 שתוכננו על ידיי מתכנן מוסמך. –
מטר, שתוכננו  4תוכניות ו/או הוראות מפורטות כתובות, לביצוע דיפון חפירות שעומקן עולה על  .31.3

 דיי מתכנן מוסמך.על י
כשהיא נדרשת על ידי מפקח העבודה ועל פי הנחיותיו של  –תוכנית הארגון הבטיחותי של האתר  .31.4

 מנהל העבודה.
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הכולל  –מפרט היצרן או מפרט על פי תכנון )של מתכנן מוסמך( עבור התקני הרמה ממוכנים  .31.5
 (.273הוראות התקנה, הצבה ושימוש בטוחים )תקנה 

אישור היצרן ותעודות אישור דגם )ממפקח העבודה הראשי( לפיגום ממוכן ולעגורן צריח. אישור  .31.6
 היצרן יכלול גם מפרט עם הוראות התקנה, הצבה ושימוש בטוחים.

 
מטר, כולל שלבי ביצוע, איתור סיכונים  6תוכנית הרכבה למבני מתכת שגובהם עולה על  .31.7

 (.206חת בטיחות העובדים ועוד )תקנה ואמצעים למניעתם, אמצעי עזר להבט
מתן הוראות מפורטות )כולל תוכניות, במידת הצורך( למניעת ערעור מבנים שבקרבתם תתבצע  .31.8

 (.222חפירה )תקנה 
קרקעיים )קווי חשמל, מים, -מתן הנחיות מפורטות למניעת פגיעה או היפגעות ממתקנים תת .31.9

 ביוב, טלפון, גז וכד'(. 
(, מתקנים 224קרקעיים )תקנה -יצוע בירורים ובדיקות על אפשרויות קיומם של מתקנים תתב .31.20

קרקעים נוספים העלולים לסכן את העובדים בזמן ביצוע עבודות חפירה )או חציבה(, עלולים -תת
 קרקעיים וכד'.-להיות גם בורות סופגים, בארות, מנהרות, מיכלים תת

 (.218מטר )תקנה  4למבנים שגובהם עולה על  –עבודות הריסה  תוכניות לאופן ביצוען של  .31.22
 (. 214תכנון ביצוע חיצוב בקיר בסלע תוך אבטחת יציבותו )תקנה  .31.21

 
מבצע הבנייה אחראי לאספקת כל החומרים והציוד הנחוצים לכל סידורי הבטיחות והגיהות הנדרשים  .33

 והתאמתם לכל דרישת חוק או תקן מחייב. לביצוע העבודה, וכן על תקינותם, טיבם, איכותם
 הציוד וכלי העבודה שבשימוש יהיו שייכים לקבלן. .34
תלווה באישור בכתב החתום ע"י נציג המזמין ו/או מי  -השאלת ציוד המזמין לקבלן במקרי הצורך .35

 מטעמו ו/או המפקח.
כונות ואביזרי הרמה, רתמות ציוד השייך לקבלן יהיה מאושר ע"י הגורמים המוסמכים. לדוגמא: מ .36

 בטיחות, ציוד חשמלי, קולטי אויר, אישורי הבטיחות יוצגו בפני הממונה על הבטיחות עפ"י דרישתו.
הקבלן  –ציוד או כלי עבודה אחר השייך לקבלן אשר אין לגביו דרישות חוק ותקנות לאישור שימוש  .37

י מטעמו ורק לאחר אישורם יתאפשר לקבלן ימסור הצהרה על כשירות הציוד למפקח או למזמין ו/או מ
 להשתמש בהם. ממונה הבטיחות יהיה רשאי להורות על בדיקת הציוד ע"י המפקח ו/או מי מטעמו.

מבצע הבנייה ינהיג בדיקות תקופתיות גם לסוגי ציוד מסוימים שלגביהם אין חובת חוק מחייבת  .38
 לביצוען של בדיקות כאלו, כגון:

 י.ציוד מגן איש .38.2
 כלי חשמל מיטלטלים ואחרים. .38.1
 ציוד ריתוך. .38.3
 ממסרי זרם פחת. .38.4
 כל ציוד שלגביו יש הוראות לבדיקות תקופתיות על ידיי היצרן או הספק. .38.5
ציוד ממוכן, חלקיו הנעים העלולים לגרום לפגיעות, יהיו גדורים לבטח על פי דרישות הבטיחות  .38.6

 (.242להגנת מכונות )תקנה 
מבצע הבנייה יקיים את התקני הבטיחות הנדרשים להבטחת שלמותם של  האלמנטים  .38.7

 (.200הטרומיים, בשלבי הובלתם, הרמתם, פריקתם, טלטולם והרכבתם )תקנה 
רכב תפעולי )כגון: טרקטור, מלגזה, מנוף( שבשימוש הקבלן, יהיה בעל אישורים תקפים. האישורים  .39

 פ"י דרישתו.יוצגו בפני המפקח ע
נהגי רכב כבד, מלגזה, טרקטור וכל רכב תפעולי אחר ישאו רישיון ייחודי תקף וזה יוצג בפני המפקח  .40

 עפ"י דרישתו.
מבצע הבנייה אחראי ונדרש לספק לאתר העבודה גם בעלי מקצוע )ובונים מקצועיים( בעלי הכשרה וידע  .42

 מקצועי ברמה מספקת, ובראשם מנהל עבודה מוסמך.
 הקבלן יוודא את רמת כישוריו של כל בעל מקצוע. .41
מבצע הבנייה יוודא ביצוע בדיקות על ידיי בודק מוסמך לכל הציוד שעבורו נדרשות בדיקות אלו על פי  .43

פקודת הבטיחות )ציוד הרמה, אביזרי הרמה, מעליות, קולטי אויר(, בדיקות ראשוניות ובדיקות 
 סקירי הבודק המוסמך לאתר הבנייה.תקופתיות, ולדאוג לאספקתם של ת

אחת לשנה יבצע הקבלן בדיקות תקופתיות לכלים לשיקוע פינים )במכון התקנים או במעבדה  .44
 (.471מוסמכת(, על פי דרישת תקן לכלים לשיקוע פינים )ת"י 

ת כל מבצע הבנייה ידאג לספק ארגז עזרה ראשונה וימנה ממונה עליו, ממונה זה ימצא באתר העבודו .45
 הזמן ויהיה מאומן במתן עזרה ראשונה, ויש לוודא רישום שמו בפנקס הכללי.

מבצע הבנייה כמעסיק )"מחזיק במקום העבודה"(, אחראי לקיום הדרכה ומסירת מידע לעובדים  .46
 מסירת מידע והדרכת עובדים. –בנושאי בטיחות וגהות, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

ה חייב ואחראי להודיע )למפקח העבודה האזורי( על התרחשותה של תאונה או גם מה מבצע הבניי .47
 "מקרה מסוכן" או הופעת מחלת מקצוע )"מחלת משלוח יד"( אצל עובד. -שהוגדר כ

 מבצע הבנייה בהיותו כמעביד חב בין היתר, בקיום וציות לתקנות הנ"ל: .48
 

 זיק.לעובדים ברעש מ –תקנות הבטיחות בעבודה  .48.2
 לעובדים באבק, אסבסט, טלק וצורן. –תקנות הבטיחות בעבודה  .48.1
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מבצע הבנייה בהיותו כמעביד חיי בלבצע בדיקות בריאות תקופתיות לעובדים ובדיקות סביבתיות,  .49

במקרים בהם קיים חשש סביר שרמת המפגעים הנ"ל עולה על המותר ) על פי רמת החשיפה המותרת 
  והמוגדרת בתקנות(:

 
 חשמל. –תקנות הבטיחות בעבודה  .49.2
 עבודה על גגות שבירים ותלולים. –תקנות הבטיחות בעבודה  .49.1
 כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה. –תקנות הבטיחות בעבודה  .49.3
התייחסות לסידורים המינימליזם הנדרשים  –תקנות בדבר נוחיות ) מתקני נוחיות סניטארית (  .49.4

 ה.באתר בניי
 עיקר חובותיו של הקבלן במילוי דרישות העבודה והבטיחות הם: .49.5

 
הקבלן ילמד ויכיר את תנאי השטח הנתונים באתר, לימוד הפרויקט  ותוכניותיו, הכרת  .49.5.2

לרבות הדרישות  –האמצעים והציוד שלרשות מבצע הבנייה וידיעת דרישות החוק 
 בתחומי הבטיחות והגהות בעבודה.

 הכנת והעברת רשימת צרכיו למבצע הבנייה. .49.5.1
 מתן הוראות והנחיות על אפון ביצוע )הדרכה בשטח( וסידורי הבטיחות הנדרשים. .49.5.3
הקבלן יבדוק את טיב העבודה המתבצעת ואת טיב הציוד בו נעשה שימוש  בשטח  .49.5.4

 ותחזוקתו )כולל בדיקות תקופתיות שונות(.
כולל השגחה על  –בדיקת יישום כל סידורי הבטיחות הנדרשים הקבלן אחראי על  .49.5.5

 התנהגות העובדים וקיום הוראות הבטיחות על ידם, מצב בריאותם וכד'.
הקבלן אחראי על אישור העבודות לאחר שבוצעו )כולל אישורים מסוימים הנדרשים  .49.5.6

 בכתב ובחתימת יד(.
או מקרה מסוכן או הופעת מחלת מקצוע אצל  הקבלן יודיע על כל התרחשות של תאונה .49.5.7

עובד, על המפקח להודיע על כל מקרה למפקח העבודה האזורי ויבצע רישום בפנקס 
 הכללי.

הקבלן יוודא כי עבודות הבנייה יבוצעו על ידי בונים מקצועיים, כנדרש בתקנות  .49.5.8
 העבודה לעבודות בנייה.

אחראי על רישום בדיקות בפנקס הכללי, ניהולו  כי ידוע לו שהמפקח מטעם המזמין .49.5.9
הסדיר הוא, חתימה על כל רישום ביומן, אישור בדיקת פיגומים ותוצאות הבדיקה, 
בדיקת טפסנות לפני היציקה, בדיקת חפירות, מילוי, חציבה ודיפונים, בדיקת מגדל 

 הרמה, בדיקת גלגל הרמה וכד'.
ירשום בפנקס הכללי את כל פריטי הציוד שעבורם כי ידוע לו שהמפקח מטעם המזמין  .49.5.20

נדרשות, על פי פקודת הבטיחות, בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך, ואת התאריכים 
 בהם בוצעו הבדיקות )כלים, אביזרי הרמה למיניהם, מעליות, קולטי אוויר וכד'(.

 הקבלן ינהל פנקס עגורן, באשר לעגורן צריח. .49.5.22
שום בפנקס הכללי פרטים על הקבלן המבצע, על קבלנים נוספים העובדים המפקח יר .49.5.21

באתר, שמות ופרטים על עצמו ועל בונים מקצועיים ובעלי תפקידים אחראיים אחרים 
 באתר.

 דרישות בטיחות ספציפיות מן העובדים: .49.6
 

תחומים( העובד נדרש להישמע להוראותיו של מנהל העבודה בנושאי בטיחות )ובכל ה .49.6.2
 ולקיומן.

העובד ישא באחריות להתרחשותה של תאונה או פגיעה, כאשר ובאם יבצע במזיד ובלי  .49.6.1
 סיבה סבירה מעשה העלול לסכן אותו או זולתו.

על העובד נאסר לפגוע או להשתמש לרעה באמצעי או מתקן שנועדו להבטחת בטיחות,  .49.6.3
 יטיל אחריות על העובד.בריאת ורווחת העובדים, ביצוע מעשה זה 

 העובד חייב להשתמש באמצעי הבטיחות אשר נועדו להבטחת בטיחותו ובריאותו. .49.6.4
חובה על העובד להשתמש בציוד מגן אישי, לבדוק את תקינותו לפני השימוש, להחזירו  .49.6.5

 למפקח או למעביד במידה ויתגלה פגם ולדרוש ציוד תקין במקומו.
 ב לטפל ולשמור על הציוד.העובד חיי .49.6.6

העובד חייב להודיע לאחראים עליו על כל מה שנראה לו כסיכון או מפגע בטיחותי,  .49.6.7
 שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ושלא היה ידוע קודם.

על העובד חלה החובה להתייצב לכל הדרכה שאליה יוזמן על ידיי הגורמים האחראיים  .49.6.8
 או הממונים עליו.

 
 ל אי קיום נהלי בטיחות תופסק העבודה ויוטלו קנסות כמפורט להלן:בש .50
 

 ₪ 250 - הפסקת עבודה וקנס -אי חבישת קסדה .50.2
 ₪ 250  -קנס  -אי נעילת נעליים בטיחותיות .50.1
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 ₪ 100 -הפסקת עבודה והטלת קנס  -שימוש בציוד לא בטיחותי .50.3
 .₪ 300 –ה וקנס הפסקת עבוד –עבירת בטיחות חמורה אחרת  .50.4

 
 למען הסר ספק, אין באמור לעיל לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם. .52
נספח זה הנו בנוסף לכל מחויבות ו/או אחריות המוטלת על הקבלן על פי כל דין ובפרט בכל הקשור  .51

 לנושא הבטיחות ובעבודה ואחריותו על פיה.
 

 תאריך:_______________
 

 __________שם:_______
 

 תפקיד:_______________         
 

 חתימה: ___________________
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 לוח זמנים –נספח ו' 

 
 

  .הקבלן הערה: מצ"ב לו"ז שהוכן ע"י 
 
 
 
 
 

 : אני מצהיר בזאת כי לוח הזמנים ברור לי וכי יש ביכולתי לעמוד בו.הצהרת הקבלן
 
 
 
 
 

             
 חתימת הקבלן         
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 פירוט חומרי הגמר:
 

ע"פ המפרט המצורף  / מ"ר ₪ 280במחיר יסוד של  יבוצע בחיפוי אבן גמר קירות החוץ   חוץ גימור
תלטיש /מוטבה /מוסמסם לרבות פינות שלמות שאינן טובזה / סוג האבן בעיבוד 

 .ות מודבק
 ס"מ . 5ברום הגג יבוצע קופינג בכל היקף המבנה באבן מלוטשת בעובי 

 ס"מ ביחידה אחת לכל חלון . 3אדני חלונות יבוצעו מאבן מלוטשת בעובי 
 יתכן שילוב של מספר סוגי אבן לרבות גוון שונה.

 עבודות האבן יבוצעו ע"פ המפרט המצורף להסכם זה .
כן ויידרש חיפוי אבן מאבן מתועשת של איטונג או על הקבלן לתמחר את העבודה כך שית

 שו"ע 
קירות   גימור

 ומחיצות פנים
 

 לבד.  בכל בעיבוד כיוונים, מעובד בשני בסרגל שכבות, מיושר רגיל, שתי פנים טיח
 טיח". החופשיות לרבות נישות לדלתות יבוצעו "פינות הפינות

 גמר חלק . ידים לכל המבנה עד קבלת 1גמר קירות חלקים "שפכל "
 בממ"ד יבוצע טיח טרמי ע"פ הנחיות הג"א .

 
 גימור אקוסטי

 בתקרה
/מבנה הציבור תבוצע תקרה אקוסטית מינרלית  מתוצרת אירופאית או  הגן שטח בכל

 אקופון או שו"ע  NRC  =0.9בהתקנה חצי שקועה עם מקדם  אמריקאית בלבד

 .LZהקירות יותקנו פרופילי  ליד
בממ"מ, תבוצע בהתאם לדרישות התקן הישראלי והנחיות פיקוד  מערכת התליה, לרבות

 באמצעות מוטות הברגה . העורף
לאחר הביצוע תבוצע בדיקת מעבדה לבדיקת עמידות התקרה בעומדים הנדרשים על פי 

 התקן.
 צביעת
 פנים קירות

על גבי הטיח יבוצעו שכבות שפכטל עד קבלת קיר חלק מוכן וגמר סופי בצבע אקרילי 
 בגוון לבחירת האדריכל )יתכן ויבוצע שימוש במספר גוונים.או שו"ע   1000ר קריל סופ

 לרבות סימון ושילוט ממ"ד ע"פ הנחיות הג"א 
 צביעת מסגרות

  ברזל
 .שמן צבע שכבותבשלש וגמר  המרייט  מסוג חלודה מונע יסוד צבע שכבות שתי

עם אגרגט  רת איטונג או שו"ע של חב -30/30טרצו  מרצפות יעשה הרצפות כל ריצוף ריצוף

 80/8030/30/60/60/ גרניט פורצלן פול בודי במידות האדריכל. בחירת פ"ע סומסום בגוון
 מ"ר  ₪ 210במחיר יסוד של של חברת נגב או שו"ע 

, R-20 ציבור לבניני בת"י הנידרש מעל 20%שחיקה בשיעור  הריצוף יהיה עמיד בפני

 .בדומה למרצפות יםעשוי הקירות לאורך וליםשיפ כולל

 .הריצוף ממין בשיפולים יחופו לארונות הגבהות
 ריצוף באזורים

 רטובים 
ברמת החלקה  פול בודי  פורצלן גרניט 30/30-60/60באריחי לרצף יש רטובים באזורים

R12. 
 

 חיפוי קרמיקה
 במטבח

העבודה, יתכן  משטח לאורך 10/60 30/30 10/10 קרמיקה ילדים תבוצע גני במטבח

 האדריכל. בחירת פ"ע גוונים במספר ביצוע 
 .המשטח הנמוך ס"מ מעל 90הגבוה,  המשטח ס"מ מעל 60גובה החיפוי: 

 חיפוי קירות
 בשירותים

 של חברת נגב או שו"ע 10/60 30/30או  10/10קירות אזור השירותים יחופו בקרמיקה 
 גוונים. שני לבחירת האדריכל.  יתכן שימוש בעד  /מ"ר₪ 80במחיר יסוד של 

 מ' ומעל גובה זה יבוצע טיח פנים. 1.50החיפוי יהיה עד גובה 
ס"מ ובאורך של משטח  60בכל מקום שבו מותקן כיור רחצה יבוצע חיפו קרמיקה בגובה 

 השיש .
אביזרים 
 ומתקנים

 נוזלי ומתלה למגבות. סבוןבמטבח יבוצע מתקן ל
 ."ע של חברת מנל או שו טואלט ניר בכל תא שירותים מחזיק
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 .ידיים ליבוש נייר ומתקן הכיורים יותקן מתקן לסבון נוזלי לכל כיורבאזור 
מחיצות טרספה 

HDL  

 מחיצות טרספה לרבות התקנת גומי שקט גוון לבחירת המזמין ע"פ הכמות בתוכניות 
 לרבות מנגנון נעילה ואפשרות פתיחה חיצונית 

 רגליות מפלסטיק .
 .שיש ספי או טרצו חיצוניות יבוצעו ספי ותדלת ליד בגמר הריצוף דלתות ספי

 פינות
 קרמיקה

 מיוחדות אלומיניום פינות יבוצעו בקירות אופקיים או/ו אנכיים קרמיקה מפגשי בכל

 בגוון החיפוי  החיפוי אורך/ גובה לכל
אדני חלונות 

 ומעקות 
 .ס"מ 5בעובי  יבוצעו אדנים בכל החלונות, מעקות גג וקירות פיתוח מאבן

 הקיר. אל החלון מן יזרמו לא גשם שמי כך ומבוצעים ים יהיו מעוצביםהאדנ
קבועות 

 תברואתיות 
 כל הקבועות ע"פ הכמות בתוכניות המצורפות 

 אסלות 

לחצן מנירוסטה  411לרבות מיכל הדחה סמוי הוואי   Pאסלות תלויות חרסה דגם 
 מוברשת  ומכסה ממין כבד .

 מת לרבות מושב ממין כבד ומיכל הדחה גלוי .אסלת נכים מונובלוק דגם ברקת של ח
 כיורים 

 מטבח מנירוסטה  מלודי של חמת או שו"ע  יכיור
 של חמת או שו"ע  מנתילרבות ברז פרח עם ידית  60/45כיור שטיפת ידים לנכים במידות 

לכל  מטר  3הכמות בתוכנית באורך של עד  ע"פ םאינטגרליימשטחי אורטגה וכיורים 
 ע"פ מספר החדרים  שירותים  חדר

 חרסה לרבות מתקן תליה לחדר כביסה . 60/40כיור רחצה 
 כיור נירוסטה לממ"ד 

שטיפת ידים לכיתות לרבות משטח שיש קיסר באורך  דגם נופר של חרסה או שו"ע  כיור
 ס"מ לרבות קנט תחתון . 250עד 

 אגנית 
 אגנית מובנת לשטיפה בנויה עם הריצוף 

 משטח קיסר .
 ס"מ פתח לכיורים פתח לברזי פרח  4לרבות קנט בעובי  3000יסר סדרה משטח שיש ק

 והפרדה בין כיורים . 
 ברזים ומשטפים 

 מים קרים לכיורי שטיפה  ארוכהברזי פרח חמת מסדרת אלגרו פיה 
 ברזי פרח מסדרת אלגרו נשלף לכיורי מטבח פיה ארוכה .

 נכים . יברז פרח עם ידית מנטי לשרותי
 ם וחמים לכיור כביסה .סוללה מים קרי

 דרך לשטיפה לרבות מוט ומשטף נוסף .+ 4אינטרפוץ 
 ברזי דלי בחלל הגן והחצר .

 אביזרי נכים 
 בכל תא שרותי נכים יותקן סט אביזרי נכים מנירוסטה ע"פ הנחיות הנגישות 

 מראות מוגנות התפוצצות תקניות למוסדות חינוך מול כל כיור .
 
 

קולטים של חברת  1ליטר  אמייל לרבות  210ותקן דוד מים חמים בנפח של בכל מבנה י חימום מים 
 כרומגן או שו"ע .

ניידים הכל ע"פ תכונית הג"א  םבכל ממ"ד יותקנו מכלי מים ,וילונות הפרדה ושירותי ציוד ממ"ד 
 מאושרת 

ארונות כיבוי 
 אש 

  210/80יותקנו ארונות כיבוי אש במידות 
 בכל ארון יותקן גלגלון 

 ק"ג  6מטף 
 " ומחבר שטורץ 1ברז 

 מזנק שטורץ 
 צינורות בד  1ו
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 על הקבלן להמציא אישור מכון התקנים לציוד 
 הכל בהתאם לתוכנית הבטיחות המאושרת .

 בכל ארון תבוצע נקודת ניקוז .
 עבודות אלומיניום יבוצעו ע"פ הרשיומות המצורפות . אלומיניום 

 .חירת האדריכל גוון לב 1100 מפרופילי םאלומיניו
 .לרבות תריסי גלילה חשמלי 

 .רשת זבובים במסילה נפרדת 
 מ"מ  6מ"מ וזכוכית מחוסמת  5שכבת אוויר  3+3ית צד אחד טריפלקס דזכוכית בידו

 אצבעות של חברת שהרבני  מגנילכל הדלתות יותקנו 
 מחזירי שמן של חברת דורמה 

 ס"מ  280ע בגובה בכל דלת תותקן שרשרת ווו לפתיחת הדלת במצב קבו
 בכל הדלתות יותקנו מנגנוני בהלה ונעילה לרבות מפתח מאסטר .

 מאושר הג"א גוון לבחירת המזמין . דרי קיפ  ממ"ד נותחלו
וציפוי פורמייקה  משקוף פח חובק  עם קנט בוק גושני מעץ מלא  דלתות פנים מוסדיות דלתות פנים 

 .גוון ע"פ בחירת האדריכל  ברוחב הקיר 
 ות מפתח נעילה מאסטר לכל המבנים .לרב

אצבעות של חברת שהרבני גלגל האטה רחב ,ומעצור דלת  מגניבכל הדלתות יותקנו 
 ס"מ 280מגנטי בגובה 

 סט ממ"ד הכולל  מסגרות ממ"ד 
 חלונות הדף הזזה ,דלת הדף כנף/ הזזה ,צינורות אוורור 

 הכל כלול לרבות מגני אצבעות ,עיגון לקיר במצב פתוח 
 .חלון האלומניום יהיה מסוג דרייקיפ תיקני לממ"ד ביעה ואטימה צ

 נגרות קבועה הכוללת את הפריטים הבאים  נגרות 
מ ד פ בציפוי פורמיקה גוון לבחירת האדריכל דלתות  בירץ  'ארונות תאים גוף סנדוויץ

 לרבות ידיות ומנעול .
 כל.מסוג מ ד פ מצופה לבחירת האדריסרגלי הגנה בהיקף הכיתות 

 'מטר לכל יחידה גוף סנדוויץ 5ארון מטבח תחתון ועליון ע"פ הרשימות באורך של עד 
 . . דלתות מ ד פ בציפוי פורמיקה גוון לבחירת האדריכל בירץ

 מסוג בלום או שווה ערך.קה שקטה יצירים עם מנגון טר–פרזול 
 ערך.מסילות עם מנגנון שליפה מלאה והאטה מסוג בלום או שווה             

 ממ פורמיקה וקנט מלא. 28גוף המגירות יהיה מסנדוויץ 
 מ"מ  5כל הארונות יבוצעו עם גב 
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 מיזוג אויר:
 

 אוויר מיזוג
 כללי

 

 על 994לת"י  יתאימו והתקנתם המזגנים למזגנים, אספקת התשתית מערכות כל הכנות
 .גמיש 31ניקוז המזגנים יבוצע בצינור  חלקיו כל

 הגן. מבנה בתוך בתנועתם הילדים את מסכנת שאינה ורהבצ יותקנו המזגנים

 .עירייהה למפרטי בהתאם ,מוסמך מתקין בידי יותקנו המזגנים
 .2002ת"י ל אישור בעל יהיה הציוד כל להתקהלות חלליםב

 ביצוע
 הכנות

 חברת להנחיות בהתאם מוסמך,  חשמלאי בידי יבוצעו החשמל חיבורי כל 
 החשמל.

 יחידה. לכל בהזנה נפרד אוטומטי חצי מפסק להתקין יש 

 ה לכל מזגןהשהי עם לחצן יבוצע מפסק 

  מעבר צנרת הגז אל הגג תבוצע בתוך צנרת עם כיפוף למניעת חדירת מים )מקל
 סבא( או באמצעות פיר עם תקרה.

 מעבה )יחידה
 חיצונית(

ם המעבים למזגנים יותקנו בגג העליון בלבד, תשומת לב הקבלן לאורכי הצנרת הכרוכי
 בכך.

 השירות. לטכנאי נוחה גישה לאפשר יש
ס"מ שיהיה יצוק על גבי שכבות האיטום  20המעבים יותקנו על גבי משטח בטון בעובי 

 של הגג.
 ליד כל מעבה יותקן מפסק פאקט לניתוק החשמל מן המעבה.

 מאייד )יחידה
 פנימית(

 דים.היחידות הפנימיות יותקנו על גבי הקירות במיקום שאינו נגיש ליל
 הקבלן רשאי להציע יחידות תקרתיות.

כמות וגודל 
 המזגנים

 

 בכיתות הגן ':

 .BTU 35000מזגנים בתפוקה של  שני יותקנו בחלל הגן המרכזי 

 .BTU 000'35המוגן יותקן מזגן אחד בתפוקה  במרחב

 BTU 000'18בחדר גננת יותקן מזגן בתפוקה של 
וע של כל מעברי הצנרת וברזי הניתוק התקנת המזגנים במרחבים המוגנים תכלול ביצ

 בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
 מתקני אוורור

 מוגן במרחב
 בהתאם להנחיות פיקוד העורף. אוורוריבוצעו צינורות 

 אוויר סינון
 מוגן מרחב

פיקוד  ודרישות להנחיות וטיהור בכמות ובגודל בהתאם אוויר סינון תבוצע מערכת 

  2600/600fahהעורף
 
 
 
 
 
 
 
 

  :חשמל
 כל האביזרים שיותקנו יהיו של חברת "גוויס " או שו"ע מסגרות דגם ורנה  אביזרי חשמל 

גופי תאורה ואביזרים נילווים כאמור בתוכניות החשמל המצורפות ,יש לאשר את  גופי תוארה 
  הגופים מול הפיקוח .
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 שילוט:
 

 שילוט אזהרה
 

אור בהתאם להנחיות מכבי אש, יועץ  על גבי ארונות למערכות יותקן שילוט פולט
 הבטיחות והמפקח.

 יבוצע שילוט הכוונה למילוט בהתאם לדרישות מכבי אש, יועץ הבטיחות והמפקח. שילוט הכוונה
 השילוט יהיה מואר בהתאם לנדרש על ידי מכבי אש, יועץ הבטיחות והמפקח.

 
שילוט וסימון 

 מרחב מוגן
 ן בהתאם להנחיות פיקוד העורף.יבוצע סימון ושילוט של המרחב המוג

 מוגנים, הפרדת מדרגות הבניין, חדרי קומות של אש הפרדת לרבות אש,  יבוצע מידור אש מידור
 מיוחד וכו'. אש סיכון בעלי חללים של אש הפרדת פירים ורטיקלים,  של אש

 בתקנות הנדרש פי ועל 1008והבניה בטיחות באש  התכנון תקנות פ"מידור האש יבוצע ע

 .הבטיחות יועץ ספר( והנחיות הכבאות )בתי שירותי
 נגישות

 
 ,לחוקים בהתאם ויבוצע יבוצע ,מונגש יהיה חוץ ושטחי חצרות לרבות הילדים גן מבנה

  הנגישות יועץ והנחיות ,ישראלים תקנים ,והבניה לתקנות התכנון
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 פיתוח:
 

 בהתאם לדרישות הרשות .יבוצעו ע"פ התוכניות המצורפות ועבודות הפיתוח  הפיתוח
  

מ"מ, שטח משטחי הגומי יהיה כאמור  35בחצר של כל גן יבוצע משטח גומי בעובי  משטחי גומי
 בתוכניות הפיתוח ויאושרו מראש על ידי המזמין.

מובהר כי שטח משטחי הגומי יהיה גדול מן המינימום הנדרש למתקני המשחקים ויקבע 
 רקע.רציפות של חיפוי הק שתוצרבאופן 

 30-ס"מ וצעליה רצפת בטון ב 10מצע מהודק בעובי  משטח הגומי יבוצע על גבי שכבת
 ס"מ לרבות רשת זיון מינימלית ע"פ תקן . 20בעובי 

 הקבלן נדרש לאשר את התוכניות לפני ביצוע העבודה  
 עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישור מכון התקנים לביצוע 

ריצוף שבילי 
 כניסה

   מלבנית ריבועית במספר גוונים הכניסה יבוצע באמצעות ריצוף משולב  ריצוף שבילי
 לבחירת האדריכל.

לבחירת משולב מלבנית ריבועית במספר גוונים   בחצר של כל גן יבוצע ריצוף משולב  ריצוף חצרות
 האדריכל. כאמור בתוכניות הפיתוח.

ס"מ  40ובה של גופק אדמה גננית בתס באזורים בהם לא יבוצע ריצוף/ משטחי גומי,  אדמה גננית
 .תפוזר על קרקע טבעית בלבד ולאחר אישור הפיקוחהאדמה ,  לאישור המפקח

 בחצר של כל גן יותקנו שני ברזי גן. ברזי גן
 .למערכת הניקוז של המבנה  כולל ניקוז 40/80באחד הברזים יותקן כיור 

 יםבהיקף המגרש תבוצע גדר מוסדית תקנית לגני ילד גידור 
 .ס"מ  8המרחק בין הניצבים לא יעלה על 

בכניסה לכל גן יבוצע פשפש כניסה עם אלקטרומגנט המחובר למערכת האינטרקום 
 ומחזיר שמן.

בין חצרות הגנים תותקן גדר מוסדית ופשפש. יותקנו פשפשים נוספים במקומות 
 הנדרשים על מנת להבטיח מילוט בהתאם לדרישות הבטיחות

 200 פחותבשטח של)או בהתאם לתוכניות(במבנה של פגודה ר  תבוצע רשת צל בכל חצ רשתות צל
מ"ר לכל גן של חברת פטוריז או שו"ע לרבות אישור קונסטרוקטור ועמידות אש התקנת 

 הרשת תבוצע ע"פ התוכניות והפרטים .
 יבוצעו קירות פיתוח בהתאם לתוואי הקרקע הקיימים  קירות פיתוח

כדוגמת הקיים בגדרות  מתועשת יה באבן טבעית ו/או באבן חיפוי קירות הפיתוח יה
לרבות קופינג  הקיימות בסביבה ו/או באבן כורכר מלאכותית ו/או באבן כורכר טבעית,

 הכל בהתאם לתוכניות ופרטי הפיתוח ובכפוף לאישור המזמין ס"מ , 5בעובי 
מתקני 

 משחקים
 בחצר של כל גן יותקנו מתקני המשחקים הבאים:

 של חברת גנית או שו'ע  5320'ים מק"ט פלי ג 

  של חברת גנית או שו'ע 5335מק"ט בית בובות מפואר 

  של חברת גנית או שו'ע 5115הגאים מושב עץ מק"ט  4ג'יפ  

  של חברת גנית או שו'ע)יש לקבל  5430שיפועית עם ארגז חול מק"ט סככה
 לעמידת הסככה בעומסי שלג ( אישור הקונסטרוקטור

 . 

 


