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 לכבוד

 כתובת הקבלן _________
 מיקוד הקבלן__________

 
 הצעות לביצוע  הזמנת :הנידון

 
מבנה רב תכליתי מדרשת  מריםג:הצעת מחירים לביצוע עבודות  להגישמוזמן בזה  הנך ./

, ובכתב הכמויות המצורף לו המכרז וספת המופיעה בתכניותוכל עבודה נ מעלה חבר
ש"ח ממועצה  022 -, עלות החומר לרכישה )להלן: "הפרוייקט"( במדרשת מעלה חבר

 אזורית הר חברון.
רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית,  להיותחייב  המציע .0

-ג 22/-גסיווג  022רישום מעודכן בענף  , ולצרף להצעתו העתק אישור על191/ טתשכ"
 , וכן הצהרה על אי ביטול הרישום.לפחות )קבלן רשום לשיפוצים(/3/

שהנו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על ניהול ספרים  אישורהמציע להמציא  על .3
 ., כ"כ על המציע לצרף אישור תקף בדבר ניכוי מס במקורכחוק

החברות1רשם השיתופיות, וכן  מרשםציע תמצית רישום המציע תאגיד, יצרף המ היה .4
המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם  החתימהבדבר שמות מורשי  ח1רו" דאישור עו"

 בצרוף דוגמאות חתימה.

בהיקף פרוייקטים מסוג ו 3בנייה של  עבודותהמציע לצרף להצעתו אישורים בדבר ביצוע  על .0
חמש בתאם לסך הכולל נקוב בכתב הכמויות(, )בה היקף העבודה במכרז זהסוג ודומה ל

ופרטים של אנשי הקשר, נבנו המבנים השנים האחרונות, בצרוף המלצות מהגופים עבורם 
 .נתונים שנמסרו על ידי המציעעמם ניתן יהיה לבחון את ה

 מכרז1חוזה זה כוללים: מסמכי .9
 .למכרז1חוזההצעות  הזמנת .א
 .הקבלןהצעת  טופס .ב

 דוגמת ערבות בנקאית. .ג

 וגמת הסכם.ד .ד
 .דוגמת טופס עריכת ביטוח .ה
כלליים מיוחדים המתייחסים למכרז1חוזה זה, בנוסף  ותנאיםמיוחדים  מפרטים .ו

 כללי לעבודות בניין". מפרט"-בלמפרטים הכלולים 

 תוכניות. מערכת .ז
משרדי מחלקת הנדסה ב מ.א הר מסמכי המכרז1חוזה והתוכניות ניתן יהיה לקבל ב את .7

 חברון.
 , נפגשים בשער הישוב מעלה חבר.2:22/בשעה  21/1/1/תקיים ביום סיור מציעים י .8

   סיור קבלנים חובה.
במשרדי המועצה או בתשלום  31/1/1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום   .1

חמש  ₪ 022( בסכום של 0:32-8:22/בשעות העבודה ) 20-1191/98אשראי בטלפון 
 מאות ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. 

ות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש את ההצע .2/
 001/1/1להגיש במסירה ידנית )לא בדואר( במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום  

בתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא  4:22/בשעה 
 תתקבל.)מסירה ידנית(

, הצעות עם ולסכם את הצעתו דןהנחה מהאמהמציע לרשום בדיו בכתב הכמויות  על .//
 יפסלו. -תוספת 

 הפרוייקט הינו למדידה. .0/
 הצעת הקבלן. בטופססכום ההצעה יש לרשום גם  את  
 .שהואזה אין הצמדה למדד כל  במכרז1חוזה  

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  
 שננקבו על ידו.

פת שייעשו במפרט הטכני, בטופס הצעת הקבלן או בתנאי החוזה, או כל שינוי או תוס כל .3/
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  תוספת יהסתייגות לגביהם, בין ע"

 :לפי בחירת המזמינה ייחשבו
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 לא נכתבו. כאילו .א
 ההצעה בשלמותה. לפסילתהדבר לגרום  עלול .ב

בתוכנו של סעיף מסוים יש  כלשהואו ספק  תתגלה סתירה או שגיאה, או אי התאמה אם .4/
ימים לפני  0יש למסור לפחות  כאמורלהודיע על כך מיד וללא דיחוי למזמין בכתב, הודעה 

 יום הגשת ההצעות.
 .הטכנייםלדיוק הכמויות, התוכניות או התיאורים  ערבה מ.א הר חברון  אין  .0/
  הכנת, הם מושאלים לשם לעיל הם רכוש המזמין 4המפורטים בסעיף המכרז  מסמכי כל  .9/

  .לאויש להחזירם עד מועד הגשת ההצעות בין אם הוגשה הצעה ובין אם  ההצעה והגשתה.
 .אחרתלהעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה  אין   
   קבלת, הנך מתבקש להודיע על כך תוך שבעה ימים מיום במכרזברצונך להשתתף  אין אם  .7/

 ההצעה.
 לעיל על המציע לצרף להצעתו: 4עיף המפורטים בס למסמכים בנוסף  .8/

( בתוקף ₪)חמישים אלף  ₪ 02,222על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 
חודשים מיום ההגשה(, בנוסח המצורף  3) 001241/1לכל הפחות עד לתאריך  

( ערוך ₪, )חמישים אלף  ₪ 02,222למסמכי המכרז, או לחילופין שיק בנקאי בסכום 
. בעצמו העבודהידרש לבצע את ימכרז בשהצעתו תזכה  המציע .לפקודת המועצה
, תותר רק בכפוף לאישור בכתב של המועצה, משנה      קבלני  עבודה באמצעות

ע לה מיהו קבלן המשנה ובכפוף לכך שהאחריות הבלעדית על ביצוען ילאחר שהוד
 המושלם של העבודות ועל איכותן הינה של המציע. 

חוזה, כדוגמת החוזה המצורף בזה ויגיש  עלמכרז יחתום ביזכה  מתחייב כי אם המציע  .1/
יה יימים מיום ההודעה על הזכ 2/למועצה את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם בתוך 

מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה  במכרז.
 קף. קיבול להצעת הקבלן, ורק עם חתימה על הסכם ייכנס ההסכם לתו

יום מיום מסירת  4/הביצוע בתוך  ערבותחתם המציע על ההסכם ו1או לא הגיש את  לא  .02
המועצה לחלט את הערבות  רשאיתה למשלוח הדואר רשום, תהא יההודעה על הזכי

הנובע ממכרז זה, יהא בטל  הצדדיםלעיל, וכל קשר חוזי בין  7הבנקאית האמורה בסעיף 
 ומבוטל.

 )אך לא חייבת( המועצה  רשאיתעת בחינת ההצעות תהא שיקולי המועצה ב במסגרת  ./0
כן תהיה המועצה  סיונו ובהמלצותיו.ילהתחשב בנוסף על המחיר גם בותק של המציע בנ

עם המציע בעבודות קודמות, ובכלל זה בעמידתו בלוחות זמנים  הרשאית להתחשב בניסיונ
 ובאיכות הבנייה שלו. 

המועצה  או כל הצעה שהיא. ביותרהזולה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצה  .00
שומרת על זכותה לבטל את המכרז כליל או את חלקו, ו1או לא להכריז על זוכה ו1או לא 

כן תהיה המועצה רשאית לפצל את ההזמנה בין מספר להתקשר בהסכם עם הזוכה. 
כן תהיה המועצה רשאית לבטל פרקים או רכיבים שונים  דעתה. שיקולמציעים, לפי 

לפי שיקול דעתה, וזאת בין אם אין היא מעוניינת בביצועם, ובין אם כדי  רוייקטמהפ
לבצעם בעצמה או באמצעות קבלן אחר, כל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל פיצוי 

 כלשהו בגין ביטול אותם פרקים או רכיבים. 

רט שם מגורם מממן )נא לפידוע לקבלן כי התמורה בגין ביצוע הפרויקט אמורה להגיע   .03
שם הגורם המממן  . הקבלן יהיה זכאי לקבל את התמורה אשר תגיע בפועל מאת הגורם(

מהגורם ולא יהיה זכאי לכל ריבית או פיצוי בגין קבלת הסך, תהא הסיבה לאיחור בקבלתו 
 הא.יאשר  המממן

ובכלל המפורטים לעיל על נספחיהם,  המכרזעל כל עמוד ממסמכי  תהמציע לחתום בר" על   .04
 ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.ל התוכניות זה ע

 דה ברורים לו וכי הוא מכיר את כלהעבו פרטיהמציע מהווה אישור כי  יההצעה ע" הגשת .00
הקבלן לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע  י"עפרטי השטח ואילוציו. לאחר הגשת ההצעה 

 פרט כלשהו.

ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  בהכנתוכות ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכר כל .09
 תחולנה על המציע.

ההצעות, להכניס שינויים ו1או  להגשתרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון  המועצה .07
המציעים. השינויים  לשאלותתיקונים במסמכי המכרז, בין ביוזמתה בין בתשובה 

 יעפ" דוא"לב כרזהמוהתיקונים כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי 
 המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. מסמכירוכשי  ים שנמסרו ע"פרטיה

לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  המציעיםהזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.  כל .08
  זה. במכרזבמסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 
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בשל מחירה, תנאיה או בשל  הסביררשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי  המועצה .01
 ההצעה. הערכתחוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע 

תצורף הערבות שהומצאה על  להודעהתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. ית המועצה .32
 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

               ו1או לבצעו לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו1או לחתום על החוזה  שומרת המזמינה (א ./3
 , בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.שהיאמכל סיבה 

המזמין כאמור, שלא לבצע את העבודות ו1או לא לחתום על החוזה ו1או לא  יחליט אם (ב 
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו1או דרישה ו1או טענה מכל סוג שהוא,  לאלבצעו, 

 רז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.רכישת טפסי המכ בגיןלמעט ההוצאות 
 -הצעת הקבלן ומסמך ב'  /-אביצוע העבודה תהיה בהתאם למפורט במסמך  תקופת  .30

 החוזה.

ו1או לגרוע מתנאי המכרז  לשנותבמפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי  מוסכם  .33
 ו1או החוזה, אלא להוסיף עליהן.

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                        
 ועדת המכרזים          
 חברון מ.א. הר                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד
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   02/1//  - מכרז מס' 
 

 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
 

 מסמך שאינו מצורף: מסמך מצורף: המסמך:
 הזמנת הצעות מקבלנים.  /מסמך א

 .הצעת קבלן מסמך א'
 .וע העבודהלביצסטנדרטי החוזה  מסמך ב'
 המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:   מסמך ג'

 
 שנת ההוצאה    שם הפרק מס' 

 
 119/  מוקדמות 22
 113/   עבודות עפר /2
 118/ עבודות בטון יצוק באתר 20
 110/  עבודות איטום 20
 112/  מתקני תברואה 27
 117/  מתקני חשמל 28
 /11/  עבודות אבן 4/
 110/ כות גילוי וכיבוי אשמער 34
 113/  פיתוח האתר 42
 113/  גינון והשקיה /4
 180/  תאורת חוץ 43
 113/  משטחי בטון 02
 118/ סלילת כבישים ורחבות /0
 117/ קרקעית-כרייה תת 04
 0222 אספקת חומרים לתשתית ולבניה 00
 112/ קווי מים, ביוב ותיעול 07
 

 מסמכים הנ"ל.ואופני המדידה והתשלום המצורפים ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך שאינו מצורף: מסמך מצורף: המסמך:
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 תנאים כלליים מיוחדים /מסמך ג'
 

 מפרט מיוחד 0מסמך ג'
 

 .כתב הכמויות מסמך ד'
 

 מערכת תוכניות מסמך ה'
 

 נספחים: מסמך ו'
 נוסח ערבות בנקאית. – א'נספח  
 נוסח ערבות ביצוע –ח ב נספ                                  

 
 

 
כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון 

 .להלן "המפרט הכללי" ו1 או "הספר הכחול" – ומשרד הבינוי והשיכון
 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שמצורפים ובין שאינם מצורפים.

 
 

 הצהרת הקבלן:
 

מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים ברשימת המסמכים, קראם והבין  הקבלן
את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 לדרישות המוגדרות בהם.
 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז1חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
 

ינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, המפרטים הכלליים המצו הערה:
 , תל אביב.9/ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 חותמת הקבלן וחתימתו  תאריך              
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 בס"ד
 
 

           __ 02/1//מס'  מכרז/חוזה
 _עלה חברמבנה רב תכליתי מדרשת מ_ לביצוע 

 
 הצעת הקבלןהצהרת המציע ו –מסמך א' 

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז1חוזה1חוזה זה

 
 לכבוד

 מועצה אזורית הר חברון
  ד.נ. הר חברון

 
 א.נ.,

 
 .מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר___כתב הצעה לביצוע  הנדון:

ו נמצא ברשותי)נו(, . אני)נו( החתום)ים( מטה, קראתי)נו( בעיון את טופס החוזה, שהעתק/
המפרטים וכתב הכמויות, ועיינתי)נו( בתוכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז1חוזה1חוזה זה וכן 
בהוראות שבהזמנת הצעות למכרז1חוזה ובכל המסמכים אשר צוינו או צורפו למכתב ההזמנה 

על כל ________________________ לביצועהנ"ל, והעתידים כולם יחד להוות חוזה  
 פחיו.נס

 
. הנני)נו( מצהיר)ים( בזה, כי הבנתי)נו( את כל מסמכי החוזה על פרטיהם, וכי מקום העבודה, טיב 0

הקרקע ותנאי הגישה אליו, וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה, ידועים 
 ומוכרים לי)נו(, וכי בהתאם לכך ביססתי)נו( את הצעתי)נו(.

 
להוציא לפועל את העבודה בסכום כולל של _____________________ . הנני)נו( מתחייב)ים( 3

 ש"ח בתוספת מע"מ. )במילים: ____________________________________________(
)התמורה תשולם בהתאם בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים שהצעתי)נו(,

ת העבודה, לשביעות רצונו הגמורה של הנני)נו( מקבל)ים( על עצמי)נו( לסיים א (,למדידה בפועל
 חודשים קלנדריים מיום קבלת הוראה להתחלתה. _7__המפקח, תוך תקופה של 

אם יוחלט על הקטנת היקף העבודה, תוקטן גם תקופת הביצוע באופן יחסי בין היקף העבודה 
 המופיע במכרז1חוזה והיקף העבודה המבוצע. תקופת הביצוע המוקטנת תאושר ע"י המפקח.

 
הכמויות,  יאם הצעתי)נו( תתקבל הנני)נו( מתחייב)ים( לחתום על החוזה, המפרט וכתב (/. 4

התוכניות, השרטוטים וכל המסמכים האחרים בקשר לעבודה בתאריך שיידרש על ידי 
 המזמין, ועם חתימת החוזה להפקיד בידו, להנחת דעתו, לתקופה שתידרש על ידו:

 החוזה. א. ערבות בהתאם להוראות בתנאי  
 ב. פוליסות ביטוח בהתאם לתנאי החוזה.  

 
ב'(  /)9כמו כן הנני)נו( מתחייב)ים( להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח כאמור בסעיף  (0 

 לעיל עד למועד מסירת העבודה כנקוב בתעודת ההשלמה למבנה.
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( בהתאם לצו . הנני)נו( מתחייב)ים( להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש ממני)מאתנו7
 התחלת העבודה שינתן ע"י המזמין ו1או ע"י מנהל הפרוייקט.

 
לעיל, או כפי שהוארך אם תינתן  3. במקרה שלא אסיים)נסיים( את העבודה בזמן שנקבע בסעיף 8

ארכה, הנני)נו( מתחייב)ים(, בנוסף לאחריותי)נו( לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין 
לכל יום פיגור במסירת העבודה בתור כוללת המגיעה לי ע"פ החוזה מהתמורה ה 2.00% סך של

 פיצויים מוסכמים וקבועים.
  

אוטונומית . להבטחת קיום התחייבותי)נו( שבהצעתי)נו( זו הפקדתי)נו( בידיכם ערבות בנקאית 1
 __________________________________()במילים: ₪   צמודה למדד בסך: 

ידוע לנו כי  הצעתנו כולל מע"מ ע"פ הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. מהסך הכולל של 9%שהם 
אם לא נקיים את התחייבויותינו, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה 

 כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
 
 
 

 ________________________________________________ שם הקבלן
 

 _____________________________________________ חתימת הקבלן
 

 _____________________________________________ כתובת הקבלן
 

 _______________________________________________ מספר טלפון
 

 __________________________________________ מספר עוסק מורשה
 

 __________________________________ מספר רישום בפנקס הקבלנים
 

 ___________________________________________________ תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לביצוע   מס'   02/1//             מכרז/חוזה 
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 מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר
 

  ב' מסמך
 

 _____תב"ר 
 _____קוד חוזה 

 02/1// מס'מכרז/חוזה 
 

  הסכם

 תשע"גביום ______ לחודש _______  "מיתרים"ונחתם ב שנערך

 02/1______ לחודש _______  ביום                  

 

 אזורית הר חברון מועצה    י ן : ב

 ("המועצה" –)להלן     

 

 אחד מצד         

 ________________   ב י ן : ל

 ("הקבלן" –)להלן     

 אחד מצד         

 

 והמועצה :הואיל
 מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר ירותים לביצוע ___בהזמנת ש מעוניינת

 
( ובתנאי מפורש כי "הגורמים המממנים" –, במימון גורמים חיצוניים )להלן ("העבודות" –להלן )

 יעבירו תשלומיהן למועצה;

 

מצהיר כי הוא בעל הנסיון, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע  והקבלן :והואיל

ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, החומרים והכלים ביעילות  העבודות

 המתאימים;

 

מיום  הגיש הצעתו למכרז, שפרסמה המועצה וועדת המכרזים בהחלטתה והקבלן :והואיל

 ואישרה את הצעתו; ____________

 

הקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  ימעוניינת שהעבודות יבוצעו ע" והמועצה :והואיל

 הרצופה להסכם זה; כולל מע"מ,  ₪על סך ____________ הקבלן  הצעתבהתאם לו

 

 מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו; והקבלן :והואיל

 

והקבלן הגיש למזמינה הצעה לביצוע העבודות, וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל רק  והואיל:

 מים המממנים עבור הביצוע;את הכספים שישולמו בפועל למזמינה ע"י הגור
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 מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; והצדדים :והואיל

  

 

 מסכימים בזה הצדדים כדלקמן: לכך אי

 

 הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ההצהרותלהסכם זה, לרבות  המבוא ./

 

 מסמכי המכרז

------------ 

 המסמכיםמכרז ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות מסמכי ה כל (א .0

 הרשומים להלן בסעיף זה, אף אם לא צורפו להסכם:

 

 הזמנה להגשת הצעות. (/)  

 הצעת הקבלן. (0)  

-המפרט הכללי לעבודות בניה על כל פרקיו הרלבנטיים שבהוצאה הבינ (3)  

בינוי והשיכון, וכן משרדיות המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד ה

אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו השונים של המפרט הכללי 

 הנ"ל ובהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום המכרז.

 רשימת פרטים ותוכניות. (4)  

 מפרט טכני מיוחד . (0)  

 כתב כמויות. (9)  

 יבלו תוקף.התקנים הישראלים הרלוונטיים, וכן תקנים מומלצים שטרם ק (7)  

 הוראות בטיחות בעבודה ובתעבורה. (8)  

 (      לוח זמנים לביצוע.1)

 תוכניות לביצוע (2/)   

(  הוראות חוק התכנון והבנייה וחוק החשמל כתוקפם בישראל )וזאת מבלי לגרוע //)  

    מהדין החל באזור(

   

 .ההסכם" מסמכי" –להלן  יקראוהמסמכים הללו  כל 

 

ן סתירה בהוראות ההסכם ו1או בהוראות הנספחים ו1או סתירה בין גילה הקבל ב( 

הוראות הנספחים השונים, יפנה למפקח, על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון 

  והמפקח יהיה מוסמך לקבוע איזו הוראה גוברת.

  

 הגדרות .3

 ------ 

 כמוגדר להלן: המשמעותזה תהא למונחים הבאים  בהסכם 

 

 של מ.א. הר חברון.   102/1/כרז מס'  מ  – "המכרז" 
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  הקבלן  יביצוע העבודות ע" עלהמועצה או מי הוסמך על ידו לפקח  ראש    -" המפקח" 

 , לרבות משרד פיקוח חיצוני;מסמכי המכרז וההסכם יעפ" 

  

למפרט  בהתאםכל זאת מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר ____    -" העבודות" 

  הטכני 

  המצורפים להסכם זה וכן כל העבודות וההתחייבויות  חיםכלל הנספו 

 יתר מסמכי המכרז וההסכם; ילבצע עפ" הקבלןשעל  

 

   במסמכי  המפורטותכלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות    -רכב וציוד" כלי" 

 ההסכם; 

 

  אליה במשך כולל כל שטח נוסף ואשר יתווסף המועצההשיפוט של  שטח  -שיפוט"  שטח" 

 ;או יגרע ממנה תקופת ההסכם

 

עם  חתימת  החוזה  ומעת  ;המפקח לקבלן יע" בכתב ומסרישי תותכני  - עבודה" תכנית" 

 לעת  לפי  הצורך;

 

המשנה שיועסקו על  קבלניעובדיו, מועסקיו, מנהליו,  לרבותקבלן מבצע    -" הקבלן" 

 וכלהם, יורשיו ידו )לאחר קבלת אישור בכתב מאת המועצה( ועובדי

 הבאים בשמו או מטעמו;

 

 הצהרות הקבלן .4

 ------------- 

 התנאיםשורם ימצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, וכי ידועים וברורים לו לא הקבלן (א 

 והתנאיםהדרישות  יוהדרישות המפורטים בהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם עפ"

 המפורטים בהם והמועדים שנקבעו.

 

, כי יש לו את הידע, היכולת והמשאבים הכספיים, ומתחייבמצהיר  הקבלן ב(

המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את  העובדיםהכישורים, המיומנות, הציוד, 

    .ההסכםהעבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי 

    

מתאים לביצוע העבודות נשוא  סיווג קבלנים ובעלמצהיר כי הינו קבלן רשום   הקבלן ג( 

 . זהוזה ח

 

 מסמכי ההסכם    יעפ" העבודותאחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע  הקבלן ד( 

 כל דין,   ימחייב קבלת רשיון ו1או היתר ו1או מילוי תנאי אחר עפ" ביצועה ואשר       

וכי על הקבלן  1או מילוי אותו תנאיורק לאחר קבלת אותו רשיון ו1או היתר  תבוצע       

 לקבל אותו רשיון ו1או היתר ו1או מילוי אותו תנאי ועל חשבונו.האחריות  
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הקבלן יבצע על חשבונו את כל המדידות הנדרשות לביצוע החוזה עפ"י התכנית  ה( 

המצ"ב. המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שאושר ע"י המפקח או על ידי מהנדס 

 המועצה.

 

תמרור, השילוט והבטיחות הנובעות הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה, ה ו( 

מביצוע העבודה, הכוונת התנועה ומניעת כל מפגע שהוא במשך תקופת העבודה. כן 

מתחייב הקבלן לגדר את מקום ביצוע העבודות וכן להציב שלט בו רשומים שמות 

היזמים, המתכננים והפיקוח. במידה ולא יבצע הקבלן את הנדרש לשביעות רצון 

 מינה רשאית לבצע כל זאת ולקזז מחשבון הקבלן.המזמינה, תהא המז

 

תמורת תשלום התמורה, כמפורט בהסכם, מתחייב הקבלן לבצע את כל  ז( 

 התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכמפורט במסמכי המכרז.

 

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שנדרשה  ח( 

ורה הוגנת לכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על ידו ותנאי התשלום מהווים תמ

 וכמניחות את דעתו.

 

 פיקוח וביצוע העבודה .0

 ------------------ 

של המפקח, בא כוח המועצה,  לפיקוחולקבלן כי ביצוע העבודות על ידו נתון  ידוע (א  

אין במינוי המפקח בכדי להוריד מאחריות הקבלן  והקבלן יהא כפוף אליו ישירות.

 החומרים וביצוע העבודות. לטיב

 

כל דין המתייחס  והוראותמתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואן  הקבלן (ב 

הבטיחות, ושימוש  הוראותבמישרין או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודות, לרבות 

לא מילא הקבלן אחר הוראות  בחומרים מורשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז.

תהיה רשאית המועצה לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא  המפקח לפי סעיף זה

בכל ההוצאות הכרוכות בכך בביצוע ההוראה והמועצה תהיה רשאית לגבותן מהקבלן 

 בכל דרך לרבות קיזוז מחשבונותיו.

 

הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות,  אמצעיהקבלן לנקוט כל  על (ג

 באי כוחו למניעתן.  אוולמלא אחר כל הוראות המפקח 

 

ההסכם בצורה מקצועית  במסמכימתחייב לבצע את העבודות המפורטות  הקבלן (ד 

האדם, הכלים,  כוחויסודית ולנהל יומן עבודה )בשלושה עותקים( בו יציין את 

 המפקח. והערותהחומרים והעבודות אשר בוצעו באותו יום, מזג האוויר, דרישות 
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כל האמור ביומן ייחשב כדבר שבידיעת הקבלן מיום היומן ייחתם ע"י הקבלן ו  

 רישומו אף אם מטעם כלשהו לא חתם הקבלן או נציגו על היומן.

 

סיור ביקורת בהשתתפות  יבוצעלעת, בימים והשעות כפי שיקבע המפקח,  מעת (ה 

 .המפקח והקבלן או באי כוחם

 

 טחון במועצהמחלקת הב בפניומתחייב למלא אחר כל הדרישות שתציב  הקבלן (ו 

. ככל שיידרש הקבלן להוציא הוצאות שונות על ובכלל זה בכל הנוגע לזהות עובדיו

אלו, הקבלן יהיה חייב להוציאן באופן בלעדי, ולא תהיה לו  בדרישותמנת לעמוד 

 מצד המועצה. להשתתפותזכות לשיפוי או 

        

וממועד זה ו התחלת עבודה, ימים מיום קבלת צ 7תוך  יתחיל בביצוע העבודות הקבלן (א .9

 חודשים קלנדריים. ____בהן ללא הפסקה ויסיימן בתוך  ימשיךואילך 

מוסכם, כי לא תשמע כל טענה מאת הקבלן כי לא יכול היה להתחיל בביצוע העבודה   

 במועד הנקוב.

 

העבודות  התקדמות. קצב לאישור המפקח יגיש לוח זמנים לביצוע העבודה הקבלן (ב 

, לגבי כל שלב ושלב המפקח יהקבלן ויאושר ע" יי לוח הזמנים אשר יוגש ע"יהיה על פ

על פי החלטת  לשינויולגבי מכלול העבודות כאחד. מועד סיום העבודות יהיה ניתן 

, ובכל מקרה לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו1או ריבית כלשהן המפקח בלבד

 בגין שינוי מועד הסיום.

ח הזמנים. אין בהמצאת לוח הזמנים כאמור כדי לפטור הקבלן מתחייב לעמוד בלו  

את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה במועד הקבוע בהסכם. לא מסר הקבלן לוח 

זמנים כאמור, יכין המפקח את לוח הזמנים וימסרו לקבלן ולוח זמנים זה יחייב את 

 הקבלן לכל דבר ועניין.

 

או בהשלמתן ישלם הקבלן  העבודותוע בין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצ מוסכם (ג 

מהתמורה הכוללת המגיעה לו על פי הסכם זה בגין כל  2.00%למועצה פיצוי בשיעור 

נות מהחשבו. המועצה תהא רשאית לקזז סכום זה יום איחור ממכלול העבודה

            הקבלן.

   

זור הר חברון, מוסכם בין הצדדים, כי לא יהיה במצב הבטחוני הקיים באיו"ש או בא ד( 

 כדי להצדיק בדרך כלשהי עיכוב או עצירה של העבודות המבוצעות.

 

מהנדס ביצוע שיהיה בין  השאר   אחראי  ולהעסיק דרך  קבע  מתחייב למנות הקבלן א( .7

 יהיה םאשר תפקידמוסמך בעל רישיון ממשרד העבודה מנהל עבודה על ביצוע שלד ו

זהותם של המהנדס ושל מנהל העבודה  הסכם.להשגיח ולבצע את כלל העבודות לפי ה

תקבע בהסכמה עם המפקח או עם המועצה. על המהנדס להגיש ולחתום  על  הבקשה 
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     להיתר  בניה כמהנדס אחראי  לביצוע.

  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה. הקבלן מתחייב בזאת עם  ב( 

לי העבודה והציוד ופסולת הבניה תום העבודה לפנות מאתר העבודה את כל כ

שהצטברה במהלך העבודה. השטח ינוקה לפני המסירה כולל ניקוי בפני השטח 

 משיירי עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח.

  

הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על  בקשריעמוד  מהנדס ביצוע ג( 

  שתהיינה כאלה. ככלמהלך העבודות ועל התקלות 

 

קבלן משנה או מי  מבאי  כוחו של  הקבלן  יגיעו למסקנה כי  כוחוהמפקח או בא  באם ד( 

הקבלן אינו  יפועל המועסק ע"לרבות  מהנדס  הביצוע  או  מנהל   העבודה  או 

1או גורם לקלקולים ו1או לנזקים או להפרעות כלשהן ומתאים לתפקידו ויכול לגרום 

, והקבלן ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו מהקבלןיהיה רשאי לדרוש החלפתו  –

 שעות. 48בתוך 

 

כל העובדים שאינם אזרחי ישראל שיועסקו ע"י הקבלן, במידה שיותר לקבלן  ה( 

להעסיקם בפרוייקט ע"י רכז הביטחון היישובי ו1או מערכת הביטחון האזורית,  

 חייבים באישור עבודה תקפים מגורמי הבטחון ושרות התעסוקה.

 

לו כי אין בתחומי המועצה אתר חוק ורשמי לסילוק פסולת.  ידועמצהיר כי  בלןהק ו( 

"( הפסולתהבניה, הגזם ושאר הפסולת )להלן: " פסולתהקבלן מתחייב לפנות את 

, הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לשם כך. וחוקילאתר סילוק פסולת רשמי 

ן בפני המועצה חוזה בטרם הציג הקבל לתוקףמוסכם בזאת כי הסכם זה לא יכנס 

הוא להשליך את הפסולת באתר  רשאיחתום עם הנהלת אתר לסילוק פסולת, על פיה 

 המנוהל על ידה.

 

וציוד לעובדיו כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות  רכבהקבלן לדאוג לכלי  על ז( 

 ם.ייהיו מרבי ביצועה

 

דשניים, והקבלן יספק הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וח י"עתבוצע  העבודה ח( 

 לביצוע העבודה ברמה זו. הנדרשיםאת הציוד והכלים 

 

יומית בכל שטחי העבודה. מטרת הביקורת היא לוודא אם  ביקורתהקבלן לבצע  על ט( 

מיידי ולבדוק את התאמת ביצוע העבודות בפועל  תיקוןלא חל כל שינוי המחייב 

 לתוכניות ולמפרטים.

 

בדיקות מעבדה לבדיקת טיב העבודות שביצע הקבלן  הזמיןלתעמוד הזכות  למועצה י( 

לתקנים ישראלים, מפרט הכללי לעבודות בניה, והחומרים שהשתמש בהם, בהתאם 
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בהתאם להוראות המפקח  ו1או  המתכננים. הבדיקות יבוצעו על ו והמפרט המיוחד

 חשבון הקבלן ויקוזזו מהתשלום המגיע לקבלן בגין העבודה. המועצה תנקה מכל

 בגין הבדיקות. 0%./חשבון הקבלן סך של 

 

למפקח אשר ימוקם בקרבה  משרד שדה –עבודה קבוע  מקוםמתחייב לספק  הקבלן י"א( 

על  המשרד  להיות   על חשבון הקבלן בלבד. וזאתמתנהלת העבודה,  וסבירה לאתר ב

מחובר לחשמל+מזגן+טלפון+פקס. משרד  המפקח  יהיה נפרד מזה של  הקבלן ורק 

       פקח תהיה גישה אליו.למ

  

הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודה פתוח לנסיעה לכל  י"ב( 

אורך תקופת ביצוע העבודה. במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה, יהיה על 

הקבלן לקבל אישור מראש ע"י המפקח וכל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו יחולו 

בלבד. כמו כן, על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות על הקבלן 

 המפקח.

 

הקבלן ישתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים ובמוצרים מסוג א' לפחות, אשר  י"ג( 

יתאימו לדרישות המפרט הטכני ולתקן הישראלי ויהיו נושאי תו תקן, והקבלן 

 .מתחייב לבצע את כל עבודות הפיתוח בטיב וברמה גבוהה

 

כל החומרים והמוצרים לבניה יובאו לשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריותו ויהיו  י"ד( 

שייכים למועצה מיד עם הבאתם לשטח. אולם האחריות לשמירתם, לטיבם, 

לאיכותם, לביטוחם ולכל הקשור בהם, תהיה על הקבלן באופן בלעדי. הקבלן יהיה 

ייבים והמומלצים, הוראות חוקי חייב לבצע את כלל העבודות בהתאם לתקנים המח

התכנון והבניה החלים בישראל ובאזור )לפי המחמיר מביניהם(, תקנות פיקוד העורף 

 והוראות רשויות הג"א ורשויות כיבוי האש. 

 

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן, תהיה אחריותו לגבי מוצרים וחומרים לפחות  ט"ו( 

 לתקופה הניתנת באחריות היצרן.

 

 רההתמו .8

 ------- 

. מע"מ  כולל______________₪ סכום החוזה בהתאם להצעת הקבלן הינו סך  (א 

 על אף האמור, התמורה ודרך תשלום התמורה יהיו כנקוב להלן. 

 

 כדלהלן: זה, תשלם המועצה לקבלן  הסכםסעיפי  ילביצוע כל העבודות עפ" בתמורה ב( 

היה על בסיס מדידה בפועל, ועל בסיס התמורה בגין ביצוע כלל העבודות שבפרויקט י  

חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן מידי חודש בחודשו ואשר ייבדקו ע"י המפקח 

 ויאושרו בהתאם לבדיקתו.
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חישובי הכמויות לחשבון הסופי יבוצעו על ידי מודד מוסמך ובחתימתו לאחר ביצוע   

 בשטח. AS MADEמדידת 

     

הצמדה  הפרשיוהמועצה לא תשלם למדד כל שהוא וד האמור לא יהיה צמ הסכום (ג 

בכל סוג, וזאת גם אם משום מה יתארך מועד הביצוע של הפרוייקט מעבר  ו1או ריבית

לקבוע בהסכם זה. כמו כן, במקרה שתקופת ההסכם תתארך, הקבלן לא יהיה זכאי 

   לכל תוספת או פיצוי בגין ההתארכות, ולא יהיה זכאי להוצאות תקורה כלשהן. 

 

לא תישמע כל טענה, כי גורם אחר כלשהו להוציא המפקח, מהנדס המועצה, ראש  ד( 

המועצה והגזבר, אישר ביצוע עבודה מעבר לסכום האמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי 

 בהסכם.

 

 עבודות נוספות .1

 ------------ 

יעשה  –מויות לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכעל ידי המפקח דרש הקבלן יבמידה וי    (א

 זאת רק לאחר שיקבל על כך הוראה בכתב מהמפקח או מנציג הרשמי של המועצה.

 

יודיע זאת למפקח בכתב  –קיבל הקבלן את הוראה והוא סבור שעליו לקבל מחיר חריג     (ב

רואים עבודה זאת  –לפני ביצועה. אם לא הודיע הקבלן על כוונתו לבקש שכר במחיר חריג 

 ה האחרים.כלולה במחירי העבוד

 

ניתוח מחירים חריגים יעשה על ידי הקבלן לפי עדיפות הבאה )העדיפות מאופציה ראשונה     (ג

 ומטה(:

 ניתוח מחיר פרורטה. –ניתוח מחיר יחסי על בסיס מחירי חוזה בעלי אופי דומה  ./

 ללא תוספת קבלן ראשי וללא 2%/ניתוח מחיר על מסיס מחירון "דקל" בהנחה של  .0

 ר וללא תוספות בכל סוג שהוא.תוספת אזו       

 וללא תוספות  2%/ניתוח מחיר כנ"ל על בסיס מחירון "המאגר המשולב" בהנחה של  .3

 כנ"ל.       

 מחירי חומרים, ציוד, מחירי קבלן משנה –ניתוח מחיר על בסיס עלויות בפועל  .4

 וכדומה.       

 תו בעניין זה תהיה סופית ותחייב ניתוחי מחירים יוגשו לבדיקה ואישור המפקח והחלט             

 את הקבלן.             

    יעשה זאת המפקח והקבלן  –לא הגיש הקבלן ניתוחי מחירים כנדרש תוך זמן סביר              

  יחויב בהוצאות עריכת הניתוחים.             

 

 

 תשלומים .2/
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 התשלומים יהיו בהתאם ללוח התשלומים המצורף לתב"ר. .א

)ב(. 8יגיש למועצה חשבון לאחר גמר כל אחד מהשלבים הנקובים לעיל בסעיף הקבלן   .ב

בחשבון שיוגש במועדים הנ"ל ייכללו כלל העבודות אשר בוצעו על ידו עד אותה עת 

ואשר משולם בגינן על פי חישוב כמויות והן הסך המגיע בגין העבודות המשולמות 

העתקים. חישוב הסך המגיע  3 -ב כמפורט לעיל. החשבון יהיה מפורט וחתום על ידו 

בהתאם לחישוב כמויות יתבסס על כתב כמויות והמחירים הקבועים בהצעת וכלולים 

במסמכי ההסכם. הקבלן יגיש יחד עם החשבון חישובי כמויות, מדידות, ניתוחי 

 מחירים חריגים ויומני עבודה. ללא צירוף הנ"ל החשבון יוחזר לקבלן ולא יבדק. 

 

 ובשלמות על נספחי םקבלת מיוםימים  /0תוך  נות החלקייםאת החשבוק ויבד המפקח .ג

רשאי  יהיה או יתקנו בהתאם. המפקחלהסכם  8בכפוף לאמור בסעיף ויאשרו לתשלום 

הבלעדי, בגין עבודות שלא בוצעו בפועל  ומהחשבון סכומים, לפי שיקול דעת להפחית

לאחר מכן  חרת כלשהי.חלקית, בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה א בוצעוו1או 

יום מיום קבלתו מהמפקח.  0/יועבר החשבון לאישור מהנדס המועצה אשר יאשרו תוך 

אישור מהנדס המועצה מהווה תנאי יסודי לתשלום התמורה  ע"י המזמינה. התשלום 

לקבלן בגין חשבונות חלקיים יתבצע בתום החודש השוטף שבו אישר המהנדס את 

 פוף לכך שהסך התקבל בפועל מאת החטיבה להתיישבות.יום, וזאת בכ 40החשבון + 

 

 שרויאו ובשלמות על נספחי וקבלת מיוםימים  92החשבון הסופי ייבדק תוך  .ד

  לתשלום 

 להסכם. החשבון הסופי ישולם לאחר תום    8במועד הנ"ל בכפוף לאמור בסעיף    

 ת הסכומים מהחטיבה יום, ובכפוף לקבל 12החודש השוטף שבו אושר החשבון +             

 להתיישבות תנאי לביצוע התשלום הנ"ל הינו סיום ביצוע כלל עבודות הבנייה ובכלל     

 זה עבודות הפיתוח בתחום המגרש, וכן מסירת תוכניות עדות בהתאם למפורט     

   במפרט הטכני.  )אם לא מפורט במפרט הטכני, נא לפרט(.    

   

בהעברת  מותנה יםהמאושר נותם החשבומצהיר כי ידוע לו שתשלו הקבלן .ה

, ולא תהיה לו כל טענה ו1או תביעה בדבר איחור משרדי ממשלהספים מכ

מהגורמים שנובע בגין אי העברת הכספים  לבתשלום הנ" עיכובו1או 

המממנים. מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה או חלקה אך 

מים המממנים בפועל. ורק באם התשלום הגיע לידי המועצה מאת הגור

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין התקופה בה חל 

מממנים, תהא סיבת העיכוב אשר העיכוב בקבלת הכספים מהגורמים ה

 תהא.

   

 נוסף בגין ביצוע העבודות  תשלוםבין הצדדים, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל  מוסכם  ו. 

)א( אלא אם  8לאמור בס'  מעברמכי ההסכם מס יוההתחייבות שעל הקבלן לבצע עפ"
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 )ג(. 8הועבר אליו אישור בכתב על ידי הגורם הרשמי של המועצה כמפורט בסעיף 

   

מלבד התמורה הקבועה  כלשהומצהיר כי לא ידרוש מהמועצה לשאת בתשלום  הקבלן   ז. 

צאה , וכי כל הוע"וישהר חברון בהסכם זה מכל סיבה הנוגעת למצב הבטחוני באזור 

, בכדי לאפשר לקבלן למלא את הבטחונישיהיה צורך להוציאה בגין המצב 

   בלעדי. באופןהסכם זה, יחול על הקבלן  יהתחייבויותיו עפ"

    

שהקבלן מסר את כלל  לאחרבין הצדדים, שהתשלום האחרון יבוצע רק  מוסכםח.   

וביצע  קבלןשההעבודות ולאחר שהמפקח אישר את השלמתם של כלל העבודות ולאחר 

ומסר לידיו את כלל העבודות, ובכלל זה של המועצה  התחזוקה אישחפיפה מלאה עם 

 ההשקיה. מערכת

 

לא יזכה את  יום 32לשלם עד  המועצהבין הצדדים, כי איחור בתשלום שעל  מוסכםט.    

יום ואשר אינו נובע  32 –ל  מעלהקבלן בפיצוי כלשהו, כספי או אחר. איחור בתשלום 

יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה )ה( 2/ר בתשלום מהסיבות הנקובות בסעיף מאיחו

ועד למדד שהיה ידוע  לתשלוםמהמדד שהיה ידוע במועד שנקבע יוקר המחיה למדד 

 במועד התשלום בפועל.

 

 למרות האמור לעיל  רק הזמנה חתומה מחייבת בנוסף לחוזה זה.   י.       

 

 ידארגון העבודות ויחסי עובד מעב .//

בלעדית של היהא בסמכותו ובאחריותו המלאה ו זה העבודות על פי הסכם ביצוע ארגון (א 

 כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי ההסכם. בכךהקבלן אולם אין 

 

ביצוע העבודות יעסיק עובדים מיומנים וכשירים, אשר  לצורךמתחייב כי  הקבלן (ב

 כל דין. תלדרישויתקבלו אצלו לעבודה בהתאם 

 

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  כיבין הצדדים  מוסכם (ג

, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי בלבדשל הקבלן בלבד. הקבלן 

1או מועסקיו ו1או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר ומסמכי ההסכם על ידי עובדיו 

( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, ובכתבראש קבלת הסכמת המועצה מ

כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום  אחריםזכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות 

ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע,  ידוזה. הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על 

 .בעניין חרו" אישורמפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת המועצה ימציא לה 

 

הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי  כיעל הצדדים,  מוסכם (ד

, וכי בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של בקרבתםהמגורים הקיימים במועצה או 

 דין. י"עפפועליו, אך ורק במקום המותר לכך 
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  הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה  אחרמתחייב למלא  הקבלן   (ה

  והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.   

 

ו1או עובדיו, יחשב  הקבלןהקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין  בכל (ו

הקבלן  לביןמעביד בין המועצה -הקבלן כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

ו1או עובדיו ו1או כל הבא מכוחו. בכל מקרה בו יקבע אחרת, יפצה וישפה 

 טום בו תחויב, לרבות הוצאות משפט ושכ"את המועצה בגין כל סכ הקבלן

 .דעו"

 

 איסור הסבה .0/

או מקצתו, או כל טובת  כולומתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם,  הקבלן (א 

את הסכמת  קיבלהנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

       המועצה מראש ובכתב.

  

או  00%רשומה, יראו בהעברת  בלתיתפות רשומה או והקבלן הינו תאגיד או שו היה (ב 

נעשתה בבת אחת,  ההעברהיותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם 

 )א( לעיל. 8בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מנוגדת לס' 

 

מסמכי החוזה,  יהעבודות עפ" ביצועמתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם  הקבלן (ג 

תהא רשאית, לפי שיקול  המועצהבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. אלא לאחר ק

לאשר העסקתו  שלאדעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, 

 מסמכישל קבלן1י משנה מסוים1ים. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות 

 ההסכם ולביצוע העבודות, על הקבלן באופן מלא ובלעדי.

 

 אחריות .3/

  בלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם הק 

    ל"מועצה אזורית הר חברון" ו1או לכל צד שלישי ו1או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או               

 אליהן  מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו1או בקשר             

 בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו              

 ו1או שלוחיו ו1או כל הנתון למרותו.              

 

 ביטוח.      4/

 
זה ו1או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב  חוזהמבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  /.4/

 לבצע 
המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים בונו את הביטוחים על חש

 : משך כל זמן העבודהבולקיימם  ,Aב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח 
 

 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם          /./.4/ 
תחילת                 העדכנית ליום פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט"

 .הביטוח             
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בסכום ביטוח השווה למלוא היקף  –ביטוח הרכוש  –פרק א'  -
 העבודה, 

 על ידו לאתר העבודה. יםציוד המובאחומרים וכולל 
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  –פרק ב'  -
 סה"כ לתקופה. $ 0,222,222לארוע ו  $ 0,222,222לפחות : 

 
 בגבולות אחריות של לפחות : ביטוח אחריות מעבידים, -פרק ג'  -

 למקרה ולתקופה. $ -.0,222,222לעובד ו   $ -.022,222,/
]מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל 

 התשלומים 
 המגיעים כחוק, עבור העובדים[.

  
 מפורט להלן :לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כ 0./.4/

 
 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. /.4/./.4/

 
      -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ 4.0/./.4/

 ש"ח לארוע, לכל כלי בנפרד. 322,222             
 בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי".             

 
 .ביטוח "מקיף" לכלי הרכב 4.3/./.4/

 
 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 4.4/./.4/

           ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם                      
 הידועה בשם "ביט". פחותים מתנאי הפוליסה              

 
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים   

יל, אולם הוא פוטר את לע 1.1/./.1/ - ו ..1/./.1/קטנים 
המזמין מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או 

 לציוד מיכני הנדסי.
 

 –ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  3./.4/
 בגבולות אחריות של לפחות : .182/

 סה"כ לכל תקופת הביטוח. $ 222,222,/לארוע ו   $ 222,222,/
תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה  פוליסה זו

 הידועה בשם "ביט".
הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה 

 ולחדשה באופן רציף, כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.
 
 
 
 
 

 רוןו1או קבלני משנה ו1או מועצה אזורית הר חב …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  "  4.0/
 ו1או עובדיהם ."

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי(.  
 
 

       , עפ"י אישור עריכת ביטוח  "מועצה"הקבלן ימציא לבמעמד חתימת החוזה,   4.3/

      השאר : , אשר יכלול ביןAכנספח  המצ"ב נוסחה              
 

      בפוליסה, וכי בכלבלעדי כ"מוטב" מועצה אזורית הר חברון" " קביעתאישור על   /.4.3/
 .היצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתפ מקרה של               

 
 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.  4.3.0/
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 1הביטול צמצוםה –ו1או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של   4.3.3/

   יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב  92רם חלפו לא ייכנס לתוקף בט              
 "מועצה".רשום גם למבוטח וגם ל              

 
       יום לפני תום תוקפו של כל  1/הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש, לפחות  

 החוזה מחייב זאת. אישור, כל עוד              
 

 
 

מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים  הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות 4.4/
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
 

 הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה  4.0/
 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"מועצה" וכן ביטוח 

 
 

 לעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית, עפ"י כל הפוליסות.הקבלן ישא ב 4.9/
 
 

עביר לו ת - ועצה" המ"תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון  4.7/
 מחברת הביטוח. האת תגמולי הביטוח שקיבל ועצה"המ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ערבות ביצוע .0/

יצוע. הערבות תהא ערבות לב ערבותחתימת הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה  עם 

, בשיעור תשומות הבנייה , צמודה למדד("הערבות הבנקאית")להלן:  בנקאית אוטונומית

ש''ח, ב מהיקף החוזה 2/% לעבודות על סך מהכולל של הצעתו כולל מע" מהסכום 2/%של 

 תהא בתוקף לתקופה של הערבותמסמכי ההסכם.   יכל ההתחייבויות עפ" ביצועלהבטחת 

דרישת המועצה, כך שהיא תהא  לפים והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, חודשי__

 יום לאחר תום תוקפו של הסכם זה. 32בתוקף עד 
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 ערבות טיב .9/

הבטחת התחייבותו, ימסור הקבלן למזמינה וכנגד תשלום חשבון סופי ערבות  (א

בנקאית אוטונומית להבטחת טיב ביצוע הפרויקט כולל התיקונים והליקויים 

 0%חודשים מיום המסירה הסופית. הערבות תהא בסך  0/בעבודות ולתקופה של 

 מערך העבודות )כולל מע"מ ששולם בגין העבודות( וצמודה למדד תשומות הבניה. 

המועצה, תהא המועצה  דרישתת לפי יומקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבו בכל (ב

 ההתחייבויותכל  רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי

 הסכם זה. י"עפהחוזה ו1או לחלט ממנה כל סכום המגיע למועצה  ישל הקבלן עפ"

 

 הפרת הסכם וביטול הסכם .7/

הינם תנאים עיקריים  0/-ו 4/, 2/, 1, 8, 9ג, 4 מצהיר כי ידוע לו, כי סעיפים הקבלן (א 

צויים את המועצה בפי המזכהויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית, 

למדד,  צמודיםמוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות הבנקאית, כשהם 

 וזאתממדד הבסיס ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה, 

מסמכי  ימבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה עפ"

 כל דין. יאו עפ" החוזה

 

)א( לעיל מכל  7/בס'  האמוריםות את סכומי הפיצויים תהא זכאית לנכ המועצה (ב 

הסכם אחר כלשהו או  מכוחמסמכי ההסכם ובין  יסכום שיגיע לקבלן, בין עפ"

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 

, לא ישחררו את הקבלן לקבלןפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  תשלום (ג 

 מסמכי ההסכם. ימהתחייבויותיו עפ"

 

זכאית לכל סעד ותרופה  המועצהוהקבלן יפר ההסכם הפרה יסודית, תהא  היה (ד 

, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, דיןכל  יהסכם זה ועפ" ימשפטית העומדים לה עפ"

, לחלט את הערבות הפרתותהא זכאית לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים על 

 .ראחמסמכי ההסכם לקבלן  יהבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות עפ"

 

האירועים הבאים יחשבו  הרילגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה,  מבלי (ה 

 ילה עפ" המוקנותכהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות 

 כל דין: ימסמכי ההסכם, ועפ"

 

הוצאה לפועל לגבי  שלעיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי  הוטל (/)  

או  הופסקוולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא נכסי הקבלן, כ

 יום ממועד ביצועם. 32הוסרו לחלוטין תוך 

 

נכסים לגבי נכסיו,  כינוסנגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו  הוגשה (0)  

שהוא  קבלןכולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 



24 

 

על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק תאגיד, נתקבלה על ידו החלטה 

ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או  או

פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה להסדרת חובותיו  שהואחלקם, או 

 פקודת החברות. יעפ"

 

 ההסכם. מביצועלהנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן הסתלק  הוכח (3)  

 

נתן או הציע  מטעמולהנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן או אדם אחר  הוכח (4)  

  בקשרשוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו1או 

 הסכם זה או ביצועם. למסמכי

 

שניתנה במכרז  הקבלןלהנחת דעתה של המועצה, כי הצהרה מהותית של  הוכח (0)  

 מהותיתהסכם, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה או בקשר עם מסמכי ה

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

 הקבלן מתחייב לידע את המזמינה על התרחשות האירועים הנ"ל. (9)  

 

הנוגע לתשלומים ששולמו  בכלהמועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה  ספרי (ו 

 לקבלן ומועדיהם.

 

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש  7/ס'  יבחלק מזכויותיה עפ"המועצה  השתמשה (ז 

, אלא אם המועצה הודיעה על המועצה יהאמור בזכויות המועצה כביטול ההסכם ע"

ההסכם, כל  יעפ" התחייבויותיוכך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל 

 עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.

 

 

 

 כללי .8/

הסכם זה ולהפסיק את  הוראותם, כי המועצה רשאית לבטל את בין הצדדי מוסכם (א 

  , עפ"י שיקול דעתה המוחלט. בכל עתאו את חלקן העבודות 

 

, היא תודיע על כך לקבלן זהוהמועצה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף  במקרה (ב 

 יום מראש. 4/בכתב 

  
 , יחולו ההוראות כדלקמן:כזו במקרה (ג 

הבעלות בחומרי הבניה והציוד שבאתר למועצה, והמועצה , תועבר התשלום עם  

, וזאת עפ"י היחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה החלקתשלם לקבלן את 

 קביעת המפקח.
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ו1או טענה כנגד המועצה  תביעהלתשלום האמור בסעיף זה, לא תהא לקבלן כל  פרט  

 או מי מטעמה בגין ביטול ההסכם והפסקת העבודה.

 
ומודה, כי ידוע לו, כי קבלנים אחרים עשויים לעבוד באתר ועליו לתאם עמם  מצהיר בלןהק .1/

, יתאם הקבלן את עבודתו עם חברת החשמל, משרד התקשורת, בזק, כ. כמו"העבודהאת 

 ועם גורמים אחרים ו1או נוספים, ככל שהדבר יידרש. ומקורות

 
במקרה1ים  ההסכםי מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי מסמכ הסכמה (א .02

הסכמה,  כלמסוים1ים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

 ובחתימת ראש המועצה והגזבר. כאמור, טעונה אישור בכתב

 
את המוסכם והמותנה  נכונהבין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים  מוסכם (ב 

, הצהרות, פרסומיםחות, ביניהם במלואו, וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבט

ההסכם  במסמכי, שאינם נכללים פמצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"

 מסמכיואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות 

 ההסכם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 
ת הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים הצדדים, כי סמכו בין מוסכם ./0

 שפט המוסמך מבחינת העניין בירושלים, ולו בלבד.המ-לבית

 
 לצורך הסכם זה הינן: הצדדים כתובות .00

 המועצה האזורית הר חברון, מיתרים ד.נ. הר חברון. המועצה: 

 
    ___________________________________. הקבלן: 

 
 באו הצדדים על החתום: הולראי

 

 ________________________   __________________________ 

 ה ק ב ל ן              ה מ ו ע צ ה          

 02/1// ___מס'  מכרז/חוזה
 
 

 תנאים כלליים מיוחדים - /מסמך ג'
 

 
 :/כותרות הסעיפים של מסמך ג'

 
 נושא סעיף

 תיאור כללי של העבודות 22.2/2

 החוזהתחולת  22.202

 הקשר עם קבלנים אחרים 22.232

  היתרי חפירה 22.230

  מים וחשמל 22.242
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  הגדלת ו1או הקטנת היקף החוזה 22.202

 ביצוע בשלבים 22.292

 מהנדס באתר 22.272

 שלט 22.282

 גידור האתר 22.280

 משרד למפקח 22.212

 אספקת חומרים ומוצרים ע"י המזמין 22/.22

 ביצוע תוכניות 2//.22

 תוכניות לאחר ביצוע 02/.22

 עבודות נוספות )סעיפים חריגים( 32/.22
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 02/1//מס' מכרז/חוזה 

 תנאים כלליים מיוחדים - /מסמך ג'
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז1חוזה זה
 

 תיאור כללי של העבודות 22.2/2

בית יישוב ב ד"יח 2/תשתיות ופיתוח ל להשלמת עבודות  מכרז1חוזה זה מתייחס לביצוע
 שבדרום הר חברון.  י"חג
 

 החוזהתחולת     22.202

 מוקדמות – 22פרק     .22.20
 מוקדמות במפרט הכללי מחייבים במכרז1חוזה זה. - 22כל הסעיפים בפרק  
 בפרק מוקדמות במפרט הכללי, יכללו מחירי היחידה במכרז  2283בנוסף לאמור בסעיף  

 טים להלן, ולא תשולם עבורם תוספת כלשהי.זה את כל העבודות והשירותים המפור
 

 הקשר עם קבלנים אחרים 22.2.2

הקבלן יבצע את העבודות בכוחות עצמו. במידה שירצה הקבלן למסור חלקים מהעבודה    
לביצוע ע"י קבלני משנה, יעביר הקבלן את פרטיהם לאישור מנהל הפרוייקט מראש. 

ר הוגש שמו ע"י הקבלן כנ"ל, ללא מנהל הפרוייקט רשאי שלא לאשר קבלן משנה אש
 צורך בנימוק הפסילה .

 
  היתרי חפירה 22.2.1

הקבלן יפנה על חשבונו לקבל היתרי חפירה מ"מקורות", חברת החשמל ומ"בזק" וכן   
 ישלם את עלויות הפיקוח ו1או קבלת ההיתר הנ"ל בא יידרש.

וללא שום טענה כלפי כל פגיעה בקווים הנ"ל תהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן   
 המזמינה.

 
 מים וחשמל 22.212

 התחברות ושימוש על חשבון הקבלן -מים וחשמל  /22.21

התחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם אל מקום העבודה ייעשו על חשבון   
 הקבלן ובאחריותו.

 השימוש במים ובחשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן.  

 

 הקטנת היקף החוזההגדלת ו/או  22.212

 בכל אחוז שהוא -הגדלת ו/או הקטנת היקף החוזה  /22.21

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף החוזה בכל אחוז שהוא,   
וכן לבטל ו1או להוסיף סעיפים, להגדיל ו1או להקטין כמויות בסעיפים קיימים בכל אחוז 

ספת כלשהי למחירים הנקובים בכתב הכמויות שהוא. שינויים אלו לא יהוו עילה לתו
 והקבלן יבסס את הצעתו בהתאם לכך.

 ביצוע בשלבים 22.202

המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע העבודה במכרז1חוזה זה בשלבים, בהתאם לקבלת   
 התקציב עבור העבודה, או מסיבות אחרות.

הנקובים בכתב  ביצוע העבודה בשלבים לא יהווה עילה לתוספת כלשהי למחירים  
 הכמויות.

הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודה )לאחר הפסקתה( מיד עם קבלת ההוראה לכך   
 מהמזמין.

 
 
 
 

 מהנדס באתר 22.202
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לצורכי  -הקבלן יעסיק באתר הבנייה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע, ועל חשבונו   
ו בא כוחו המוסמך מהנדס רשוי, אלא אם הקבלן א -התיאום והפיקוח על העבודה 

( הוא בעצמו מהנדס רשוי 30/2של החוזה הממשלתי הסטנדרטי מדף  3/)כאמור בסעיף 
 ויטפל אישית בעבודה.

 
 שלט 22.202

 -מ' מוגבה ב 310על הקבלן להתקין בהתאם להוראות המפקח שלט בגודל מינימלי של   
, כלול את שם הבנייןמ' מעל פני הקרקע, מותקן על גבי קונסטרוקצית פלדה. השלט י 0./

שם היזם ופרטיו, שמות המתכננים ופרטיהם, שם הקבלן ופרטיו, שם המפקח ופרטיו, 
 ופרטים נוספים לפי הדוגמה שתינתן לו ע"י המזמין.שם מנהל העבודה באתר 

 
 גידור האתר 22.01

 
מ' מעוגנת  0.2על הקבלן לגדר את אתר העבודות בגדר בטיחות מפח "איסכורית" בגובה   

מקונסטרוקציית  0.2על מערכת של עמודי צינור ועמודי תמיכה. בגדר ייקבע שער ברוחב 
מתכת מחופה ב"איסכורית" כנ"ל לכניסת כלי רכב ומשאיות ציוד, השער הנ"ל יינעל 

בסוף יום עבודה באמצעות מנעול. לאורך הגדר ייתלו שלטי "סכנה אתר בניה" כנדרש 
 ע"פ החוק.

 
 משרד למפקח 22.212

הקבלן מתחייב להתקין ולתחזק על חשבונו במקום העבודה מבנה לשימוש המפקח . א  
 .המפקח מ"ר לפחות, אשר ישמש כמשרד 2/בשטח של 

חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים,  0ב. המבנה יהיה נקי ומסודר ראוי לשימוש, עם   
ת, מחובר לרשת חדר שירותים עם כיור רחיצת ידיים מחוברים לרשת מים וביוב יישובי

 ., עם חיבור לרשת תקשורת טךפוניה ומכשיר פקס מחוברחשמל יישובית
 כדלהלן:  המבנה ירוהטג.   
 ס"מ. 92182/משרדי בגודל  עם שולחן. /      
 .כסאות 8. 0       
 עם מנעול. ארון . 3      
 כ"ס. 0./. מזגן מפוצל 4       
 מ'. 0./מ' וברוחב  9.2. לוחות לניעוץ תכניות באורך 0       
 .השוטף על הקבלן לדאוג לניקיונוד.   
המבנה יהיה רכושו של הקבלן והוא יפרקו ויסלקו מהאתר עם תום העבודות לפי ה.   

 החוזה.
 
 

 אספקת חומרים ומוצרים ע"י המזמין 22/.22

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק לקבלן כל חומר ו1או מוצר מאלה שצוינו בכתב   
יות ולנקות מחשבון הקבלן את הסכומים המתאימים. אם יסופקו החומרים ו1או הכמו

 ( בחוזה הממשלתי הסטנדרטי.8)38המוצרים, יחולו עליהם הכללים בהתאם לסעיף 
 
 

 טיב החומרים ובדיקות 2.22//

כל החומרים לביצוע העבודות בפרוייקט זה יהיו מסוג מעולה )סוג א'( ובעלי תו תקן  ./
 ישראלי.

כל מוצר שישתמש הקבלן לביצוע העבודות, יציג למפקח אישור תקן והתאמה עבור  .0
 לדרישות המפרטים הטכניים.

בדיקות מקדימות לקביעת טיב החומרים, מקורות האספקה ו1או תכונותיהם ועמידתם  .3
בדרישות המפרט 1התקנים, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל נטילת המדגמים 

 והובלתם.

יכות השוטפת תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת אשר תאושר לכך מראש בדיקות בקרת הא .4
 ע"י המפקח. התשלום עבור הבדיקות יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

( ע"פ 3עבודות פיתוח )מערך לפרוגרמת הבדיקות לפרוייקט זה תכלול מערכי בדיקות  .0
 ובנוסף כל הפרוגרמה הנהוגה במשרד הבינוי והשיכון במהדורה המורחבת שלהם

 הבדיקות המיוחדות הנדרשות במפרטים הטכניים המיוחדים של היועצים בפרוייקט.
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 בדיקות הבאות:הבכל מקרה יבוצעו  .9

 דירוג שתית. .א

 דירוג מצעים. .ב

 צפיפות שתית ומצעים בכל שכבה. .ג

 מערכת בדיקות אספלט כולל דירוג מרשל, צפיפות ועובי שכבה. .ד

 תקינות אדמת גן התאמתה לתקן. .ה

יבוצע ע"י בודק  –רציפות הארקה לכבלי תאורה קיימים בדיקת מגר אדמה ו .ו
 חשמל מוסמך.

 שלמות קווי תקשורת וחוטי משיכה.בדיקת  .ז

 צילום וידיאו לקווי ביוב. .ח

 בדיקה הידרוסטטית לקווי ביוב. .ט

 .בדיקת לחץ לקווי מים .י
 

 (MADE-ASתוכניות לאחר ביצוע ) 02/.22

נסתרות, כגון: הגלויות וההעבודות כל  על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות המראות את ./ 
ביוב, מערכת צינורות אספקת מים, מערכת צינורות דלוחין, מערכת קווי העמדה, פיתוח, 

 כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתוכניות המקוריות(. -חשמל ומתקנים אחרים 
 התוכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודות שבוצעו ותימסרנה למפקח. .0 
התכניות תבוצענה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה למזמינה חתומות ע"י המודד ע"ג גליון  . 3 

 .dwgמודפס בשלושה העתקים וע"ג דיסק בפורמט 
 
 

 עבודות נוספות )סעיפים חריגים( 2./.22

על הקבלן לבצע כל עבודה נוספת בהתאם לדרישות המפקח, גם אם אין בכתב הכמויות  א. 
 החריגה. מחיר לביצוע העבודה

 .להסכם )מסמך ב'( 1עבודות חריגות יתומרו ע"פ המפורט והקבוע בסעיף  ב. 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: ____________________     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני מיוחד 0ג
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 02/1//מכרז
 נושאים שאינם לביצוע הקבלן.

 

ט הזמנת הקבלן יבצע את כל העבודות וההכנות למיזוג אוויר למע-מיזוג אוויר ./
 המזגנים.

 
 
 מ.כולל שער כניסה לשביעות רצון המפקח. 0.0הכנות גידור האתר בפחי איסכורית בגובה   22פרק  

 עד לחשיפת הגג הבטון המקורי.יש לפנות את גג המבנה לפרק יריעות בידוד ושיפועי בטון  /22.2

 
 מפרט סטנדרט )תיאור חלקי( :   00.00

 
 פירוט תגמירים אזור מס

 תקרות רותקי *רצפה
 לובי כניסה 1

 וחד"א
בכל גרניט פורצלן במידות 

ס"מ , מקדם החלקה  מידה
R10  

טיח ע"ג בטון/בלוק בגמר  
צבע ,  10-407סופר קריל קלין 

   רחיץ

 00X00תקרת תותב 
מינריליות מתוצרת  

יהודה יבוא יצוא 
)חצי  דגם"סיירה"

שקועה(  בשילוב סינרי 
סיד גבס בגמר צבע 
 סיד"סינטטי "גמר 

חדר  0
 מדרגות

מדרגת ופודסטים שיש מדגם 
חלילה בגוון אפור )לפי בחירת 

, סף משתנות המתכנן( במידות
כולל מעוגל בבכיוון הרום, 

פסים נגד החלקה 
ובצבע שונה  /מסותתיםצרובים

דרגת .מתאים לבקצה המדרגות
  -Rשחיקה 

10. 

גרניט פורצלן  -ריצוף פודסט 
ס"מ ,  בכל מידהבמידות 

שילוב של  R10החלקה מקדם 
אלמנט התראה מישושי לכבדי 
ראיה בכל קצה מהלך מדרגות. 

 )ראה להלן(.

חיפוי באריחי קרמיקה לפי 

 -בחירת המתכנן, עד לגובה כ

 ס"מ, כולל פס קישוט.  100

מעל החיפוי: טיח+שפכטל,  
 ow22 2p צבע סופקריל בגוון 

 עד התקרה, נירלט תע"פ מניפ

 צבעבגמר  מטוייח בטון
 לבן 0000ופרקריל ס

בכל גרניט פורצלן במידות  מחסנים 3
ס"מ , מקדם החלקה  מידה

R10 

טיח ע"ג בטון/בלוק בגמר  
צבע ,  10-407סופר קריל קלין 

   רחיץ

 00X00תקרת תותב 
מינריליות מתוצרת  

יהודה יבוא יצוא 
)חצי  דגם"סיירה"

שקועה(  בשילוב סינרי 
סיד גבס בגמר צבע 

 סינטטי "גמר סיד"
בכל גרניט פורצלן במידות  ממ"מ 7

ס"מ , מקדם החלקה  מידה
R10 

טיח ע"ג בטון/בלוק בגמר  
צבע ,  10-407סופר קריל קלין 

כולל סימון ע"י צבע   רחיץ
פןלט אור לפי דרישות פיקוד 

 העורף.

טיח ע"ג בטון  בגמר צבע 
 סיד סינטטי "גמר סיד"

 33/33גרניט פורצלן במידות  שירותים 5
  R 11מקדם החלקה ס"מ , 

בגמר טיח ע"ג בטון/בלוק 
ס"מ  000חיפוי קרמי עד גובה 

תקרת גבס ירוק בגמר 
סיד סינטטי "גמר צבע 
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  לפי תכנית פריסות אדר' 
 וצבע קרינול.

 סיד"

שירותי  0
 נכים

בכל גרניט פורצלן במידות 
 Rס"מ , מקדם החלקה  מידה

 (A2-1)עיין גיליון אדר' 11

קה עד גרניט פורצלן / קרמי
ס"מ, פס דקור עד  000גובה 
מכמות החיפוי הכל לפי  30%

 תכניות ופריסות אדר' 

תקרת גבס ירוק בגמר 
סיד סינטטי "גמר צבע 
 סיד"

בכל גרניט פורצלן במידות  .מטבח 4
 Rס"מ , מקדם החלקה  מידה

 (A2-2)עיין גיליון אדר'  10

גרניט פורצלן / קרמיקה עד 
ס"מ, פס דקור עד  000גובה 
מכמות החיפוי הכל לפי  70%

 תכניות ופריסות אדר'.

 00X00תקרת תותב 
מינריליות מתוצרת  

יהודה יבוא יצוא 
)חצי  דגם"סיירה"

שקועה(  בשילוב סינרי 
סיד גבס בגמר צבע 

 סינטטי "גמר סיד"
8     

 

בשאר  R-10-בחדרים רטובים ו R-11חינוך מבנה הריצוף יהיה בעל תקן ישראלי עמיד לשחיקה : כל הערה* 

 המבנה.

, בשילוב זיגוג זכוכית בידודית   ----- אלומיניום בגוון לפי בחירת האדריכל 

, מחוסמת ע"פ הנחיית יועץ בטיחות, הכל לפי פרטי האדריכל ותוכניות 5+0+7

 אדריכליות.

 בין המשקוף עיוור לשלד הבניין  E.P.D.Mאיטום פתחים יבוצע ע"י יריעות 

 חלונות אלומיניום 

 סגרות חוץ ממ"מ )חלונות נגררים וצנרות אוורור(, מעקות, רפפות, מ

 .לפי בחירת האדריכל -----מאחזי יד: פלדה, גמר צבע בתנור בגוון 

  לפי בחירת האדריכל דלתות כניסה: גמר צבע בתנור בגימור מגורען בגוון 

 , כולל שילוב זכוכית טריפלקס וידיות בהלה )ראה רשימות פתחים(.

 לפרט------זחלות: פח מגולוון בגמר צמ"גים, מ 

 שכבות כולל גילוון. 0-כל הנ"ל צביעה בתנור ב  

דלתות  -מסגרות חוץ
כניסה, מסגרות ממ"מ, 

מעקות, מאחזי יד, 
צמ"גים, מזחלות, 

 רפפות:

 דלתות מתכת מבודדות

 .  RAL 1013גמר צבע  בגוון שמנת 

מ"מ  1.05הפח  עובי -ארונות חשמל, תקשורת, אינסטלציה בכל הקומות 
 לפחות, התקנה "אפס" עם הקירות.

 פלדה מגולוונת צבע בתנור –מדרגות חוץ 

מסגרות פנים: דלתות 
ממ"מ, ארונות פח 

)חשמל, מיזוג אויר, 
תקשורת, אינסטלציה(, 

ארונות לפירים, 
מסגרות פנים ממ"מ, 

 דלתות אש.

  משקופי פלדה מעוגנים לבטון, מגולוונים וצבועים בתנור בגוון----- 

  עם  ----במילוי פלקסבורד, חיפוי פורמייקה בגוון  22%/לוח הדלת עץ

מסגרת בגמר עץ גושני בוק, משקוף יוניק, גובה סטנדרט, כולל מפתח 

 נגרות:-דלתות פנים
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צירים כולל צירי רצפה, ידית ביטחון עשויה  3מסטר, מעצורים מגנטים, 

ברזל כולל ברגים בגימור ניקל, ידיות בהלה בהתאם לדרישות יועץ 

 חות.בטי

  דלתות שירותים ומקלחות: כולל, מנעול פרפר תפוס פנוי , חיפוי פלב"מ

 ----)טרספה( בצבע    HPLס"מ בתחתית הדלת, או דלתות פולימר  2/של 

 הכל לפי רשימות 

 דלתות אש  לפי הנחיות יועצת בטיחות עם זיגוג ולפי מפרט הטכני 

 בהתקנה שטוחה דגם "נופר1מרווה  כיורי רחצה בשירותים: כיור חרס

 חב' חרסה סוג א', בגוון לבן. /9/מרובע" מק"ט 

  "בכל השירותים: אסלת מונובלוק תלוי "לוטוס" מיכל הדחה גלוי "נובה

תוצרת פלסאון צבע לבן, )כולל קונסטרוקציה לקיר בלוקים(, מושב 

 ומכסה פלסטי כבד, סוג א'

  389דגם ברקת מק"ט שירותי נכים : אסלה 

  29/מק"ט  40כיור נכים: דגם אלפא 

 לכיורי רחצה סוללות ( "מטיפוס "ברז מנתיself closing faucet דגם )

 מתוצרת חב' חמת, גימור כרום ניקל. 321020

  ברז בעמידה ידית מרפק, פיה  /32/44סוללת לכיור נכים דגם מיקסמת
 קצרה קבועה גימור כרום, תוצרת חב' חמת

כלים סניטרים ואביזרי 
 ינסטלציה א

 

 נירוסטה בגימור מוברש

אלמנט התראה מישושי: מסמרות מישושיות בצבע נירוסטה דגם "ירושלים" 
תוצרת חברת "יעד נגיש", או אריחי טראצו בתקן לכבדי ראיה, לפי בחירת 

 המתכנן.

אביזרי סניטריה 
ואביזרים לנגישות 

 נכים

שלד חשמל והתאמה באחריות המזמין, יש לבצע הכנות לפי הנחיות הפיקוח ,
 מעלית לגמר.

 

 

 

 הערות: 

הכלים  מתייחסים לכלים סניטריים בצבע לבן או פרגמון לבחירת האדריכל,  ברזים  ./
 בצבע ניקל.
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חיבור צינורות אספקת מים לכלים סניטרים יבוצע מהקיר ע"י בתי זווית מפליז וחיבורים  .0
 גמישים.

 

 תגמירים לרשימות הערות

 תכניות סמך על תהיה התגמירים של מפורטת קביעה. בלבד כללי ידעמ מהווה התגמירים רשימת 

 המזמין. י"ע חלופות ובחירת, מיוחדים מפרטים אדריכל הפנים ,,האדריכל

 התגמירים לרשימות השלמה מהווה שונים גמר פרטי עם האדריכל תוכניות . 

 .חומרי הגמר הכתובים "כחלופות"  הינם לבחירת המזמין בלבד 

 
 

 עבודות עפר  -  /2פרק 
 

 סוג הקרקע /2./2
המונח "חפירה" הנזכר במכרז1חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף 

 אם לא מוזכרת "חציבה" במפורש.
 המונח "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו1או לסלעים. 

כן לכל מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו1או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה ו
צורת חפירה ו1או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח. 

 על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום.
 
 חומר עבור מילוי 2./02

בן חומר עבור מילוי מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מחומר חציבה ל
חומר    או מכורכר או מחומר ואדי מקומי הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנדס.

מלוי מובא שיידרש למצעים כגון מצע סוג א' יהיה כאמור בכתב הכמויות ו1או בתכניות 
 ובפרטים של היועצים השונים ויחייב את הקבלן כמפורט.

 
 סילוק עודפים ופסולת 2./32

חוזר ו1או פסולת בניין תסולק על ידי הקבלן על חשבונו  האדמה שאינה מתאימה למילוי
למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא 

 תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.
 
 מילוי חפירה 2./42

ת המבנה ו1או בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפו
יחרוג מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי 

מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  19%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של  0/המפקח בשכבות בנות 
עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק 

 ממועד החפירה.
זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד, צנרות, קירות מרתפים, קירות תמך ומבנים סעיף 

 קרקעיים.-תת
כל חלל שנוצר עקב חפירת ו1או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. 02/לפחות 
 

 מדידת עבודות חפירה ו/או חציבה /20.2
 

מרחבי עבודה. כל עבודות החפירה כוללות במחירן יישור והידוק המדידה במ"ק, נטו ללא 
התחתית, החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות 

 והרחקת שארית החומר החפור למקום שפך מאושר.
 

לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה לאיטום 
שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי ולא יילקחו בחשבון שיפועים  וכיו"ב.

 ומדרונות.
 

  –אופני המדידה  29./2
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למדידה ע"פ  –עבור עבודות עפר גסות ליישור המגרש לפי תכנית פיתוח וע"ע  .א
 סעיפי הכמויות.

עבור עבודות עפר לקורות היסוד, ראשי הכלונס, מילוי גרנולארי מתחת  .ב
  -ת העפר שאינן כלולות בכתב הכמויות לעבודות הפיתוחלמרצפים וכל עבודו

 .מבנה הפאושאליכלול במחירי ה
 

 עבודות בטון יצוק באתר  -  20פרק 
 

כל הבטונים באלמנטים הקונסטרוקטיביים יהיו לפי דרישות התכן ויוכנו בתנאי בקרה  ./

טון האחריות לתיאום בדיקות הב טובים )בטון מובא( למעט חריגות באישור המפקח.

 מוטלת על הקבלן.

הוראות המפרט הכללי לעבודות בניה )"הספר הכחול"( במהדורתו המעודכנת יחולו על על  .0

יקבע המפקח את -העבודות נשוא חוזה זה. במקרה של סתירה בינם לבין המפרט המיוחד

 סדר הקדימויות.

ת לכל עבודות הבטון,כולל שימוש בחלופו /חלק  499תבוצע אשפרה כנדרש לפי ת"י  .3

 המופיעות בתקן. 

העבודות יכללו אספקה והתקנה של מסגרות ממ"ד כולל צינורות אוורור לפי תכניות  .4

 ממ"ד מצורפות.

תשומת לב -/חלק  499הקבלן יקפיד על מועדי פירוק מינימליים מותרים המופיעים בת"י  .0

 למועדי פירוק בתקופת חורף.

 7לפי מקסימום דרגה  /טבלה לפי  /חלק  781סבולת עבודות הבטון והבניה לפי ת"י  .9

 ייהרס ויבנה מחדש. -. אלמנט לקוי24231ודרישות המפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 

 כל האמור בפרק זה כלול במחיר הפאושאלי. .7

 

 עבודות בניה – 21פרק 

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה בלוקי בטון חלולים  ./

 סוג א'. 0התקני הישראלי המתאימים לת"י  בעלי תו תקן של מכון

ס"מ תוך  00לבניה, בעובי של  חורים 8פומיס יהלום ן יבנו מבלוקי יקירות מעטפת הבני .0

 ויישומו לפי הוראות היצרן. םלבנית בלוקימוכן שימוש בטיט 

 27/שכבת איטום מסוג סיקה טופסיל שורת הבלוקים הראשונה תפולס בקפדנות על גבי  .3

 ס"מ מעבר לקורת היסוד. -00. ותבלוט כ

. הבניה באזור העמודים תסתיים  בקו אנכי נקי אחר השלמת הקירות העמודים יווצקו .4

 .ללא שטרבות
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הוראות ו /חלק  030/ת"י יבוצעו חגורות ועמודונים כנדרש, על פי  הבכל קירות הבני  .0

 המפקח.

ס"מ  0ליסטרן בעובי לוחות פווהחגורות יבודדו ע"י  , הקורותגשרי הקור באזור העמודים .9

 בציפוי אדקס דו צדדי.

יבוצע בתוך עמודונים לא קונסטרוקטיבים בקיר החיצוני  1מעבר צנרת אויר,ניקוז הגג .8

 ויכלול את זיון העמודונים.

 כל האמור במפרט זה כלול במחיר הפאושאלי. .1

 
 עבודות בניה  -  21פרק 

 
  סוגי הבלוקים /24.2

 
בכל מקום בו הדרישה לביצוע היא ע"י  ע"י המפקח. מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש

 בלוקי איטונג בעוביים שונים, יהיו אלו מסוג חב' "איטונג" עם תו תקן מאושר.  
 

 אופן הבניה 24.20
 

לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את  /24.20.2
 אישור המפקח.

 
בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר חיבור קירות או מחיצות חדשים  24.20.20

 )שטרבות(.
 

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י  24.20.23
יצירת שינני קשר )שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט 

מ"מ,  8הכללי. מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר )קוצים( בקוטר 
 .ס"מ, שיוכנס אל הרווחים 02רך בולט ס"מ, באו 32ברווחים של 

חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר 
 )שטרבות(.

 
חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק  24.20.24

 ס"מ. 0./צמנט שעוביו לא יעלה על -מלט
 

 -ת יהיו כאמור במפרט הכללי מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצו 24.20.20
 מלאים ואחידים בעוביים.

 
הקבלן יקפיד על בנייה בבלוקים שלמים בלבד בשורות אופקיות ובפוגות  24.20.29

 שוות בעוביין. 
 

 .במחיר המבנה הפאושאליכל האמור במפרט זה כלול  24.23
 
 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  20פרק 
 

יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם ברצון  סגרותפרטי הנגרות והמ /29.2
הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תכנית של השינוי המוצע 

 ויועץ הבטיחות לעמידות המוצר בתקן אש. ולקבל את אישור המתכנן
 

המפעל שיספק  -תכנן תסופק לבנין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המ נגרות מתועשת 29.20
את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות 

 ./00, 000, 003מפמ"כ 
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יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן  מידות הפתחים 29.23

ת. האחריות על להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניו
יש לשים לב במיוחד למידות נטו  התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

 סופיות הדרושות בין ידיות בהלה.
 

מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח. המפקח  29.24
 רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

 
מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  9.202

 המפקח ו1או המתכנן.
 

מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה  29.29
בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. 

 צרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.מו
 
מתאים לכל    כמפורט ברשימת הנגרות מעץ בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות  729.2

. סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ 30דרישות התקנים הישראליים ובפרט ת"י 
 וייסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג.

 
 3לפחות בצידם הגלוי ומסוג  /מסוג  37לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  29.28

 לפחות בצידם הסמוי.
 

)המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים.  לוח לבוד 21.29
בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא 

 מ"מ. -4ן מיקט
 
מ"מ. ריתוכים  0בעובי מינימלי של  37STעל כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה /.229

יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז 
 עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

 
המתכנן לדוגמאות, אחת לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של  הפרזולכל  /.29/

 מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.
 
מפורט ברשימות הנגרות תיעשה בהתאם ל צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה /.029

 ומחירה כלול במחיר היחידה. והמסגרות
 

 מודגש בזאת שכל אלמנטי המסגרות יהיו מגולבנים. 3/.29
 
לקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו את המוצר על כל ח מחירי יחידה כוללים /.429

ובכלל זה: אספקה, הובלה, שמירה, צביעה והרכבה באתר כולל התאמה למלבנים באתר, 
וג'נרל  אביזרי קביעה, זיגוג כנדרש, כל הפרזול כנדרש, מנעול רב מפתח )מסטר קיי(

לט כמפורט וכו'. הכל קומפ ,ידיות בהלהצפויים ופסי הגנה, גילוון, מחזירי שמן מסטרקי
  ובפרטים בתוכניות.והנגרות ברשימת המסגרות 

 
 המבנה הפאושאליכל האמור במפרט זה כלול במחירי  0/.29

 
 
 

 

 

 לעבודות מים ואינסטלציה. תחולת המפרט הכללי  /20.2

 

מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין 

, וכן יחד עם הל"ת )הוראות מ.ע.צ. ומשרד הבנוי והשיכוןביטחון, משרדית המשותפת למשרד ה
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, וכל התקנים הישראליים הרלבנטיים. המסמכים הנ"ל 020/למתקני  תברואה(, מפרט מת"י מס' 

 אינם מצורפים למסמכי המכרז אך הנם מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 ר במסמכים הנ"ל.האמור במפרט המיוחד הנוכחי בא להשלים ו1או להוסיף על האמו

     

 תאור העבודה  20.20

 

עבור הרחבת  אינסטלציה סניטריתתשתיות מים וביוב ו במסגרת מכרז1חוזה זה יש לבצע עבודות

למים וביוב לרבות חיבורם למערכות קיימות, בהתאם י חוץ וקו, העבודה תכלול. -___-_____

 ספקת והתקנת:מוקדמות, לרבות א - 22מפורט בחלק לתנאי ההיתר ובהתאם ל

  צנרת מים     -

 קבועות תברואיות ואביזריהן     -

 וחבור לקו ביוב קייםצנרת ביוב      -

 ניקוז גגות צנרת  -

 מע' סנון והרחקת אבנית -

 קידוחי ספיגה למזגנים ומי גשם. -

 

  קבועות תברואיות  .20.2

 

ת החיבורים הקבועה, באופן מושלם לרבו סעיפי קבועות תברואה כוללים אספקת והתקנת

הדרושים ואספקת האביזרים וחומרי העזר כגון ברזי סגירה וזווית, קטעי צינורות, ספחים וכו' 

 ע"י הקבלן.

ברגים  משטח וכיור ביציקה )ע"פ פרט אדריכלי(,יכלול :  וברזים )עם ת"י( כיור רחצה ./

ליז רוזטה, ונטיל פ S " HDPE  ¼"/ ואומים להתקנת הכיור בתליה על הקיר, סיפון "

דגם פרח עם וסת  1חמיםלמים קרים סוללהמצופה כרום עם פקק גומי ושרשרת  כדורית; 

 . אינטרפוץ  למקלחת עם ת"יכולל ברזי ניתוק,  ספיקה )התקנה על הכיור( 

 .ומכסה עם צירים מפוליאתילןה אסל כולל מושבאסלה מחרס לבן : )עם ת"י( אסלה  .  0

ברז ניתוק זוויתי, צינור מילוי מים  לרבותתי  כמו-עם מנגנון הדחה דומיכל  ההדחה 

 ., עם ת"י דוגמת פלסאון או ליפסקיכל האביזרים הדרושים להתקנהמשוריין ו

בכל יח"ד אסלה אחת תהיה מונובלוק )יחד עם מיכל ההדחה( וכל יתר האסלות ביח"ד 

 הזו רגילות )כדוגמת חרסה או ש"ע(.

 ליטר, עם תקן ת"י דוגמת אמקור , כרומגן או אור   92קוו"ט,  2./דוד מים חמים חשמלי        .3

 הטבע, או ש"ע.             

 צינורות מים  20.21

 

 צנרת מים תהיה כמפורט להלן: 

   צנרת פקסגול .  /

 02)פרט לצנרת מים חמים בקוטר מעל  צינורות לאספקת מים  בתוך המבנה ובמגרש .א

, מסוג  פקסגול  )פוליאתילן 0/1/ מתכתית בהתאם לת"י -יהיו מצנרת גמישה אל ס"מ(
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 -, מושחלים בתוך שרוולים מצינורות פוליאתילן  שרשורים 04 -ו 0/ מוצלב(, דרג

"צינור מתעל" מתאימים לדרישות מפרט מכון התקנים. קוטר הפנימי של הצינור 

מקוטר החיצוני של הצינור המוביל מים לפחות בשתי דרגות המתעל יהיה גדול 

הצינור המתעל יאפשר כפוף בקשת בעלת רדיוס השווה בגודלו לשמונה שמושחל בתוכו. 

מקוטרו.  1/2/ -פעמים קוטרו הנומינלי, הצינור לא יקבל נקע ולא יתפחס ביותר מ 

חיבורי הצנרת הגמישה יבוצעו על ידי אביזרים חרושתיים בלבד )אום ועינית הידוק( 

 37/ומתאימים לדרישות ת"י  מסגסוגת נחושת, מאושרים להתקנה על ידי יצרן הצנרת

 -" בעזרת מחלקים מותקנים בארונות בשיטה "מקבילית. הצנרת תותקן 010ומפמ"כ 

בתי המחלק עשויים מעץ, פלסטיק או מתכת צבועה קלויה בתנור. מספר היציאות של 

המחלקים זהה למספר נקודות הצריכה. אספקת החומרים הדרושים וביצוע העבודות 

וכן ת והתקנת אביזרי החיבור והשרוולים עבור מערכת קווי המים הנלוות לרבות אספק

 . בהצעתו של הקבלןנחשבים ככלולים הארונות המחלקים 

התקנת הצנרת תהיה סמויה מותקנת בחריצים בקירות, מחיצות או במילוי בעזרת  .ב

הצינור המתעל כאמור. תוואי הצנרת יהיה כזה שיאפשר כיפופים ברדיוס של לא פחות 

קוטרי הצינור המתעל. אין להעביר צינור אופקי המיועד ליחידת צריכה כל  משמונה

שהיא בתחום של יחידת צריכה אחרת. לכל מחלק יותקן שסתום סגירה נפרד בתחום 

בית המחלק. הצינור המתעל וצינור אספקת המים יותקנו מבית המחלק עד נקודת 

ביותר יותקן בבית המחלק הצריכה ללא אביזרי חיבור בקו רציף אחד. המחלק הנמוך 

ביחס למישור הקיר 2   30ס"מ לפחות מהרצפה היצוקה בזוית של  4202בגובה של 

בעזרת שלות מיוחדות. התקנת בית הזווית בקיר עבור חיבור נקודת צריכה נעשית 

מ"מ מפני הקיר, בעת  0/ -בעזרת תערובת של מלט. יש להקפיד שפני הקופסה יבלטו כ 

יש להקפיד שפני הקופסה ימצאו במישור המקביל לקיר. בזמן התקנת ביטון הקופסה 

הסוללה יש להקפיד שפני שתי הקופסאות ימצאו במישור אחד, באותו גובה ובמרחק 

 מדויק בהתאם לגודל הסוללה המתוכננת.

ס"מ  02 -באורך של כ  40 סקדיול חיבור לדוד מים חמים יהיה בעזרת קטע צינור פלדה  .ג

 כנדרש לפי התקן. פקסגול( יתן לעבור לצינוררק לאחר מכן נ)

במהלך ביצוע עבודות המים תבוצענה  -בדיקות ביצוע ודרישות למסירת המערכת  .ד

בדיקות כדלקמן: בדיקה חזותית, בדיקת פעולת המערכת )לחץ וספיקה בקוי 

דקות(, בדיקת  0/ -בר לפני הרכבת הברזים למשך כ  0/האספקה(, בדיקת לחץ )

 של צנרת מים מתוך השרוולים )צינורות מתעל( בשני הקצוות. אפשרות שליפה

 לאחר ביצוע הבדיקות יש להשאיר צנרת תחת לחץ מים עד השלמת העבודה בבניין.  .ה

לרבות אישורה  ביצוע עבודות צנרת המים ילווה על ידי שירותי שדה של יצרן הצנרת .ו

ט תימסר ליזם מול שרות השדה והמתכנן. עם תום ביצוע העבודה והשלמת הפרויק

 2/לתקופה של  פקסגולתעודת אחריות למערכת המים של המתקן  שבוצעה מצנרת 

. באחריות הקבלן לדאוג למסירת תעודת אחריות זו שנים מאת מפעל יצרן הצנרת

 .  למנהל הפרוייקט
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פוליאתילן מצולב פקסגול ויושחלו בתוך שרוולי מתעל  למבנים יהיוצינורות מים  .ז

דרגות מקוטר הצינור. השרוולים יונחו כך שיהיה ניתן להשחיל או בקוטר גדול בשתי 

יהיו  PEXלשלוף את צינור פקסגול מתוכם. ספחים ואביזרי חיבור של צינורות 

 חרושתיים ומאושרים על ידי יצרן הצינורות. 

 , לאחר קבלת אישור מראש.spלחילופין, יותר שימוש בצנרת  .ח

 

   שופכין -צנרת דלוחין    20.21

  .108או פוליפרופילן לפי ת"י  HDPE-נורות דלוחין יהיו מצי .א

חצאי רקורדים או בריתוך פנים. לצנרת בתוך מלוי  הצינורות מחוברים בהברגה עם

הרצפה  יש לצקת עטיפת בטון לאחר ההתקנה והתאמת השיפועים. מאספים 

 .1///ות"י  47/, 00, 03ומחסומים יהיו לפי מפמ"כ 

ריצפה ומחסומים תופיים יסתיימו באביזר פליז הכולל  קופסאות בקורת, מחסומי .ב

מרובעת עם מכסה אטום1רשת מוברג, מצופה אפוקסי מעורב בפוליאסטר גרת מס

מיקום מדויק ע"פ תוכניות אדריכלות . המתאים לריצוף המבנהקלוי בתנור, בגוון 

 )פריסות שירותים(. 

, המתכנן  והמפקח, ורק הקבלן יבצע חדר שירותים לדוגמא לאישור מנהל הפרוייקט

 לאחר האישור ימשיך בדירות נוספות ובחדרי שירותים נוספים.

, מחוברים ע"י 108קשיח או מפוליפרופילן לפי ת"י  HDPE-צינורות שופכין יהיו מ .ג

פעמון וגומיות או בריתוך, עם פתחי בקורת שיאפשרו ניקוי כל קטע. צינורות מתחת 

החיבורים בריתוך  ,HDPEילן בצפיפות גבוהה לבניין ורצפות הבטון יהיו מפוליאת

 -פנים או ע"י מופות חימום חשמליות.   קוטר הצנרת מתחת לרצפות לא יהיה קטן מ

//2 מ"מ. 

 .)בגוון המתאים לצבע הקיר( צינורות מתכת גלויים יצבעו .ד

 ס"מ  לפחות, מכל צד. 2/צינורות מתחת לרצפות הבטון יעטפו בבטון מזוין בעובי  .ה

 . PVC-אוויר יסתיימו בכובע מצינורות  .ו

 צנרת גבריט תלויה בתקרות אקוסטיות תהיה מסוג "שקט", כולל בידוד תואם. .ז

 מגופים  20.20

     

  9/יהיו כדוריים מפליז,   להברגה, ללחץ עבודה   0מגופים לצנרת מים קרים בקטרים עד "

    )עם ת"י(. אטמ' ויכללו רקורד

ויכללו מחבר לאוגן , וגנים, מצופים פנים1חוץ באמאיל  יהיו מא 3מגופים בקטרים מעל "

 , דוגמת רפאל, דורות או הכוכב.ואוגן נגדי

 
 צינורות מי גשם  20.20

 
 מגבריט. צינורות ואביזרים לניקוז מי גשם  יהיו  .א

 או ש"ע מאושר.מ"מ   2//עם מוצא בקוטר   קליטת מי גשם בגג בטון ע"י אביזרי איסוף  .ב
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 הצמ"ג לבנין הקיים.לפי הנחיות הפיקוח.יש לבצע התאמה של  .ג

 
 וליותאבדיקות הידר  20.20

 
 אטמ', לפני הרכבת ברזים. 9/צנרת מים קרים תיבדק בלחץ 

 אטמ' בלבד. 9לאחר הרכבת הברזים תיבדק המערכת בלחץ 

 
 )חיצונית( צנרת ביוב  20.21

  
 )עם ת"י(. . צינורות יהיו מפי.וי.סי. קשיח לביוב/

". אורך    9, דרג "עבה 884קשיח לביוב ותיעול יהיו בהתאם לדרישות ת"י   PVC-צינורות מ .א

 מ'. 4.2הצינורות לא יעלה על 

 .המחברים לחיבור הצינורות יהיו מחברי פעמון  .ב

 קשיח כמו צינורות. PVC-האביזרים יהיו מ .ג

                              התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות בטון תעשה באמצעות מחבר מיוחד        .ד

 שוחות המסופק ע"י יצרן הצינורות.

 

 לאחר השלמת מערכת הצינורות והשוחות וגמר כל העבודות והבדיקותתעשה  שטיפת קוים.   0  

  צינורות ואביזרים,  -הקשורות בכך תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית  של כל המערכת    

 יבוצע צילום הקווים ע"ח הקבלן, הקלטת והדו"ח ימסרו    בגמר השליפה  לפני הפעלתה.   

 למזמין.   

 יהיו מחוליות טרומיות כלהלן: שוחות בקרה . 3

 א. שוחות מחוליות בטון טרומיות    

שוחות הבקרה תהינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי  (/

ס"מ  02, עד לגובה של 02 -בטון מזוין, ב מצע חצץ מהודק.  בתחתית השוחה תוצק ריצפת 

צינור הכניסה הגבוה או תיוצר במפעל חוליה מיוחדת עם ריצפת בטון טרום  תחתיתמעל 

 )עיבוד הבנצ'יק(. לקרקעית התא

לגבי קוטר ועומק, חיבור בין החוליות יהיה  908החוליות תהינה בהתאם לדרישות ת"י  (0

ן עם מתעל ומשטח פנימי חלק ביותר. אם תקע, בתוך השוחות תעובד ריצפת בטו-שקע

המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק 

 יחים.י. ההחלקה תבוצע עם כף ט/:/של 

טון  בשטחים הפתוחים ובשוחות  0.0/התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  (3

 ן.טו 42המותקנות בכביש תהיה התקרה לעומס 

טון וקוטר הפתח  0.0/לעומס  481המכסה יהיה עגול, מברזל יציקה, או מבטון לפי ת"י  (4

ס"מ לשוחות  92 -מ'  ו 00./ס"מ בשוחות בעלת עומק עד   02של מכסה  יהיה בקוטר 

טון. מסגרת המכסה תהיה  42מ' .  בכבישים יותקנו מכסים לעומס  09./שעומקן מעל 

נות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני  התקרה. מברזל יציקה. בשוחות  המותק

   בשוחות המותקנות בחצר תותקן המסגרת בתוך התקרה בביהח"ר.
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מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה  עם ליבת פלדה וכיסוי חיצוני  2.82בשוחות שעומקן  (0

. השלבים יותקנו על ידי יצרן  החוליות ועיגונם ייבדק לפי /93מפוליאתילן לפי ת"י 

 . 908הוראות ת"י 

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו בטור  (9

 ס"מ מתחת לפני המכסה. 30אחד אנכי ויתחילו  בגובה 

בכניסה וביציאה יותקנו מחברי שוחה המתאימים לצינורות. המחברים יותקנו בקירות  (7

 בזמן היציקה.

 לתוכן מי תהום ו1או מי נגר.השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו  (8

 .האיטום יעשה ע"י אטמי "איטופלסט" או ש"ע בין כל שתי חוליות (1

 רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט. (2/

 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכנית סטנדרט וכמפורט להלן: (//

 יים ס"מ יבוצעו ע"י מפלים פנימ 40מפלים עד גובה   -            

 .ס"מ יבוצעו ע"י מפלים חיצוני 40מפלים מעל גובה   -          

 

 

 אופני המדידה  /.220

 בהצעתו של הקבלן.כל  העבודות, ההוצאות וההתחייבויות נחשבות ככלולות 

אספקת כל החומרים שאין הספקתם חלה במפורש על המזמין,  הצעת הקבלן כוללת:נוסף לכך 

ציוד שבהספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, אחסונם הובלת החומרים, המוצרים וה

אחריות לשלמותם,  הוצאות סוציאליות למיניהן, כל ההוצאות  הכרוכות בקיום   התחייבויותיו 

החוזה,  כל ההוצאות הכלליות, המוקדמות, ההכנה  2של הקבלן לפי התנאים המפורטים במסמכי

של המפרט, כל ההוצאות      הבלתי  -מוקדמות  - 22 והשוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של פרק

 צפויות מראש וכן רווח הקבלן.

ושלב והכנה מלאה לשלב  בכמו כן כוללים המחירים  את כל הדרוש לשם ביצוע העבודות בכל של

 הבא, בין אם פורט הדבר במלואו או בחלקו  ובין אם לא פורט כלל במסמכי החוזה. 

 

 

 
 

 אוכל ומטבח חדר –מדרשת מעלה חבר 
 מפרט טכני לעבודות חשמל 80פרק 

860 
08.08.00 

 

 
 

 
 

 
 תוכן העניינים

  

  
 כללי .0



42 

 

 היקף העבודה .2

 הוראות טכניות לביצוע המתקן .3
 חומרים וציוד .8

 תאור המתקן .5
 הארקות .6

 לוחות חשמל .7

 גופי תאורה .0
 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש .9

 מערכת כריזה .08
 תיאומים, אישורים ובדיקות .00

 אחריות .02
 יותמדידה וכמו .03

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 כללי:  80.0

המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל ותקשורת בחדר אוכל ומטבח במדרשת 
 מעלה חבר.

 העבודה תבוצע על פי המסמכים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות.  0958חוק החשמל תשי"ד   א. 
 ותקשורת . התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל  ב. 

 תקנות והוראות חברת החשמל וחברת בזק.  ג. 
 . 0228תקן ישראלי למערכות גילוי אש מס'  ד. 

 התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.  ה. 
 . 80המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  ו. 

 עדיפות בין המסמכים לפי סדר הופעתם לעיל.  

 
  היקף העבודה: 80.2

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה :  .א 
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 אינסטלציה חשמלית מסועפת לכוח, למאור.  (0)   

 לוחות חשמל .  (2)   
 גופי תאורה  .  (3)   

 טלפונים.  (8)   
תשתיות )צנרת וחוטי משיכה( למערכות מולטימדיה, התראת פריצה  (    5)   

 ותקשורת מחשבים.

 מערכת גילוי אש ועשן  (    6)                        
 (      מערכת כריזת חרום7)                        

 
אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או  ב.

בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט 
 ברשימת הכמויות ו/או התכניות. 

  זכות:המזמין שומר לעצמו את ה ג. 

 ( למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 0)
( לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אחר ללא פיצוי 2)

 לקבלן.
 ( לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.3)

 ( להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.8)

 מחודשת של מחירו. ( לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה5)
 ( לבצע את העבודות בשלבים.6)

 ( לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.7)
שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה 

 הקבלן. המפורטים בהצעת 
 (AS MADEתכניות עדות ) ד.

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים  .0

 עומת התכנון המקורי.שבוצעו ל
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את  .2

 המתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(.
 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.3 הקבלן ימסור למזמין 

"תכנית עדות. הוכנה ע"י הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות:  .8
 )..................( בתאריך ...................."

מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן  .5
 ואישורו .

 התכניות כלולות במחיר העבודה. .6

 
 

 : הוראות טכניות לביצוע המתקן 80.3
בודדים בתקרות , במחיצות המתקן יבוצע בהתקנה סמויה ע"י צנרת עם חוטים מ א.

 ומתחת לריצוף, האביזרים יהיו שקועים תחת הטיח. 
כל צנרת החשמל והתקשורת כולל צנרת סמויה בקירות ומתחת לריצוף תהיה  ב.

חסינת אש מסוג כבה מאליו . אין להשתמש בשום מקרה בצינורות שרשוריים 

 מ"מ.  06-וצינורות שקוטרם קטן מ
 מטר. 0ת מונמכות יחוזקו הצינורות לתקרה כל במקומות שיותקנו תקרו ג.

מ' מפני הרצוף ויסגרו  2.28קופסאות הסתעפות יותקנו בגובה אחיד לפחות   ד.
בעזרת ברגים במקומות שיש תקרות מונמכות קופסאות הסתעפות יהיו בחלל 

 התקרה על הקיר. 

 השחלת מוליכים בצנרת תהיה לאחר הטיח בלבד.  ה. 
עה"ט  ובחלל תקרה אקוסטית יהיו מתוצרת ניסקו או גוויס  קופסאות הסתעפות ו.

כניסות  ועם מכסה חסין אש מחוזק בבורג  0או קופסאות  "שוודיות" עם 
 לקופסא. 

הקופסאות לשקעים תחה"ט יהיו קוניות הפוכות למניעת החלקת השקע החוצה  ז.
 או קופסאות המאפשרות חיזוק השקע באמצעות ברגים.

כל המוליכים של המעגלים הסופיים פאזה , אפס והארקה  הקבלן ישלט את ח.

 המתחברים ללוח באמצעות שילוט פלסטי המחוזק למוליך בלחיצה.
בנוסף לשילוט המוליכים הקבלן יקשור את כל הכבלים והצינורות הנכנסים  ט.

 ללוח באמצעות אזיקונים לפס מחורץ וישלטם ע"י אזיקון עם "דגל".
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תסודר בשורה אחת )הן למעלה והן בתחתית הארון(  כל הצנרת ללוח החשמל י.

מעלות בקצה הצינורות. במידה ואין כל ברירה  85עם סיום בחיתוך פאזה של 
אחרת ניתן יהיה להניח עוד "קומה" של צנרת. ה"קומה השניה" תסתיים בפאזה 

 ס"מ מעל ה"קומה הראשונה". 5מעלות  85של 
ס"מ לא יוכנס יותר מאשר כבל רשת או כבל טלפון אחד . אם  06בתוך שרוול  יא.

 מ"מ . 23בכל זאת יש צורך להשחיל שניים הם יושחלו בצנרת 

חיבור הכבלים מהמרכזיה אל שקעי התקשורת במקומות השונים תבוצע בצורת   .יב
 הן ל"יס"  והן לתקשורת המחשבים. כוכב. הן לטלפון 

החשמל תעבור בתוואי מסודר )צינור  ליד וצמוד לצינור, ולא צינור על  יג.          צנרת
 צינור(.

 צנרת מעל רצפת הבטון בטובן עם הנחתה.  יד. 
 

  חמרים וציוד: 80.8

 פרוט צבעי הצנרת לחשמל ותקשורת: א. 
 בצבע ירוק -צנרת חשמל   

 בצבע צהוב -צנרת כריזה   
 בצבע אדום -צנרת לגילוי אש   

 בצבע כחול -תקשורת צנרת ל  

כל החמרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים  ב.
 יישאו תו תקן.  ע"י מכון התקנים אביזרים מתוצרת הארץ 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאשור  ג.
או פסולים יוחלפו מיד המזמין או המהנדס ו/או המפקח, כל אביזר או חומר שימצ

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
של גוויס  SYSTEMהשקעים והמפסקים  להתקנה על הטיח  ותחה"ט יהיו דגם  ד.

 .חלוקת המפסקים והשקעים לחשמל וצבעם תיקבע בתיאום עם המזמין

 בדפוס שחור על גבי מתכת כסופהה.          כל השלטים מכל סוג שהוא יהיו 
 

 תאור המתקן: 80.5
 .3X250Aלמדרשת מעלה חבר חיבור 

 .3X315Aכחלק ראשוני מפיתוח המדרשה ייבנה מטבח וחדר אוכל בחיבור 

אשר יזין את המתקן הקיים, את חדר  3X500Aייבנה לוח חלוקה חדש בגודל חיבור 
 האוכל והמטבח וכן את לוח תאורת חוץ. 

 .3X250Aדל יזין את לוח המטבח בגו 3X315Aלוח ראשי של חדר האוכל בגודל 
 

  הארקות: 80.6

 
 כללי:  א. 

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים כבלים, קונסטרוקציית מתכת, 
לוחות חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו' הכול בהתאם 

לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת 
 אפילו אם חלקים מנה לא פורטו במסמכי המכרז. מערכת ההארקות כנדרש 

 

  הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:ב.          .
תקנות החשמל  8270בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי   .א

התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או  )הארקת יסודות( 
 בפיקוחו. 

  הגדרות: .ב

או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר  ברזל שטוח טבעת גישור:  
 את 

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר  
 טבעת סגורה 

 בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.
 

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות  פס השוואת פוטנציאלים:

 פס ברזל 
 מ"מ באורך  80x8ליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס שטוח מגולוון וא

 המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים. 
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 פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור  יציאות חוץ:
 והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. 

 
חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה  :דת הארקת יסודותאלקטרו

 ומחוברים 

 ביניהם ע"י ריתוך. 
 

 
המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת  הארקת יסודות:  

 פוטנציאלים, 
 אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם. 

 

שת התחתונה ביסודות בודדים אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הר .ג
 וחבור 

לשני מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלונסאות, יש 
 ליצור 

מ"מ לפחות. שנים  0קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  

 מהם 
 ירותכו לטבעת הגישור. 

מ"מ תוך  02טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול )לא מצולע( שקוטרו  .ד
 כדי 

 שמירת רציפות ההארקה, הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם 
 מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.  02ע"י ברזל  

 בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו'(  .ה

 מש את מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המש  4x30יש להתקין פס מגולוון  
הטבעת בתוך תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון 

 של 
 טבעת הגישור. 

 בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין, תפקידם למנוע  .ו

מטר מטבעת הגישור.  08שנקודה כל שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר  
 ים גם לגבי קטעים אלו. כל הכללים הנוגעים לטבעת הגישור תקפ

בחלק של הבניין הקיים, תבוצע טבעת גישור מתחת לריצוף צמוד לקיר החיצוני.                                   .ז
מטר יש לבצע סיתות בקיר, גילוי ברזל הזיון וריתוך של טבעת הגישור  5כל 

 לברזל הזיון.

 
 

 
 לוחות חשמל: 80.7

 
ם פנלים בחזית ודלתות עם נעילה כדוגמת כל לוחות החשמל יבנו מפח ע א.

 "פריזמה" להעמדה על הרצפה/תליה על הקיר .

כל המהדקים יהיו בתאים נפרדים בחלק העליון של הלוח. פסי הצבירה 
 הראשיים יהיו בחלק התחתון של הלוח .

 פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. 
 ההגנות בלוחות תקויים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר. סלקטיביות: בין  ב.

באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים סלקטיביות 

 מלאה. 
 על הקבלן  איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה  ג. 

זה מזה למדוד את הזרם בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים 
על הקבלן לבצע איזון פאזות תוך תאום עם המתכנן. איזון הפאזות  5ביותר מ% 

 כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 
 הוראות כלליות לבניית לוחות:  ד. 

 , ABB  ,SIEMENSהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  .0  

 , ,WSTINGHOUSE,SCHNEIDER-ELECTRIC או ש"ע שיאושר ע"י 
המתכנן. הקבלן ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות 

החשמל. במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח האביזרים 
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הנדרשים בלוחות יש לשמור שלפחות כל קבוצת אביזרים מסוג מסוים 

)כגון קבוצת ממסרים, מגענים ואביזרי פקוד, קבוצות מנתקי הספק 
חצי אוטומטים זעירים וכד'(  יהיו משל אוטומטים, קבוצת מפסקי זרם 

 אותו היצרן. 
 785בקצר עפ"י תקן ישראלי  10KAהמאמת"ים יהיו בעלי כושר ניתוק 

 ויכללו דגלון בחזית לחיווי מצב המאמ"ת.  IEC-898ותקן בינלאומי 

לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים  .2
מידות הלוח תהינה                                שבתכניות .             

מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום 
 . 38%שמור 

התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד,  .3
תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים 

עובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני עליו ומידות הלוח ת

תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע 
עותקים של מערכת  3הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח 

 התוכניות הנ"ל. 
הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות  .8

כל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל פליז בורג נפרד ל

ממ"ר מהדקי  25המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים. עד   
 ממ"ר  ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.  35מסילה,  

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות  08מוליכים שחתכם   .5
מעלה יחוברו לפסי אמפר ו 258נעלי כבל ודסקיות פליז, מפסקים של 

הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי 
אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות 

 מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדסקיות. 

שיחוברו  כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים  .6
 לפנלים ודלתות ע"י 

ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים 
 במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית.

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי  .7

שקוף משולט בסמן חץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח 
 העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 

היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין  .0
החשמל המוצע חייב  המפסקים החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד 

 להתאים לדרישה זו. 

הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי ראש  .9
 .גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל

לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי,  .08
ובתקן ייצור     ISO 9002העומד בתקנים הישראלי והבין לאומי ת"י 

  .60839לוחות חשמל תקן 
.       על הקבלן למסור תכניות לוחות לאישור תוך כחודש מתאריך צו 00

  התחלת עבודה.

 : גופי תאורה 80.0
 כללי: א.

 התאורה יתאימו לאופי בו הם מותקנים. גופי
 . LEDכל גופי התאורה יהיו מסוג 

באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים.  גופי התאורה יהיו 

קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא 
ף צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים. הלובר  יחוזק בתפס גמיש לגו

 התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי תחזוקה.
 שלטי חרום מוארים:  ב.

לתאורת  2.22מנורות חלק  28שלטי יציאת החרום יהיו בעלי תקן ת"י 
. המנורות יתאימו לשלטי חרום תקניים LEDחרום.שלטי החרום יהיו עם נורות 

רת )ללא מתג בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקו

לניתוק היחידה(. שלטי החרום יותקנו בקומות המשרדים עם שלט תלוי 
מפרספקס חרוט להתקנה על הקיר )מעל לדלתות היציאה(, או להתקנה 

 לתקרה. השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי המתאים למיקום ההתקנה. 
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חות שלטי יציאת חרום מסוימים יכללו גם את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטי

 מטעם המזמין. 
  הוראות טכניות כלליות: ג.

  כללי: .0
גופי התאורה שבתכניות מתייחס להספקה, התקנה וחיבור כולל גם את 

הציוד והנורות, כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה 

לרבות כל החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל 
 הדרושים.  העבודות וחמרי העזר

כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע"י פס מתכת  .2
וברגים אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין 

גוף שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות פריקה 
יקבל אף הוא תמיכה קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה שאינה 

 א תמיכה.מסיבית לל

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או  .3
בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט 

 בטרם תתבצע הזמנת הגופים.
הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר  .8

 בעת ניסיונות תאורה.

את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה. הסיוע הקבלן ייתן למתכנן  .5
יכלול התקנת גופים לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות המתכננים, 

חשמלאים שימצאו בשטח בזמן הניסוי, כלי עבודה נדרשים לביצוע 
שינויים תוך כדי הניסוי )סולמות, מתקני הרמה, כפפות, כבלים 

ר או פלאפונים. כמו כן תאום עם חשמליים, מברגים וכו'( מכשירי קש
קבלנים אחרים שעבודתם תידרש לצורך הניסויים )כגון קבלני תקרות( 

 . הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים והן לגבי תאורת חוץ.

הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, באם יהיו גופים מתכוונים, עפ"י הנחיות  .6
 או עם תום העבודות. המתכנן, במשך 

ורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה ניסויי התא .7
 )בהתאם להצעת הקבלן( ולא ישולם עבורם בנפרד.

גופי התאורה על כל חלקיהם וציודם ועבודות ההתקנה, יעמדו בכל  .0

התקנים הישראליים הרלוונטיים, בהוראות חברת החשמל, ובהעדרם 
 . DIN\VDEבתקנים הגרמניים 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  ערכת גילוי וכבוי אש ועשן:מ     80.9
 : כללי א. 

 מערכת גלוי אש ועשן תבוצע באמצעות גלאי עשן בתקרה.   
 רכזת גלוי אש תמוקם  ליד לוח החשמל )בכניסה לשירותים(.  

ולדרישות מכון התקנים,כמו  כן  0228מערכת גילוי אש תתאים לדרישות ת"י   

 .ISO 9002מציעה תהיה בעלת אמריקאי.  החברה ה  L.U  יישא הציוד תו תקן 
   פרוט טכני של הרכזת ב. 

)גלוי  כתובות 04עד תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחבור  (0)
וכיבוי(, כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור 

מפסקי זרימה ו/או ברזי פתיחה לספרינקלרים, יחידות כתובת לחיבור 
ויר, חלונות עשן, מדפי אש, מעליות, הפעלה/הפסקה של מיזוג א

מנעולים מגנטיים בדלתות וכד'. המערכת תגיב לכל אירוע באמצעות 

היכולת לאתר ולשבץ את הגלאים )ו/או אמצעי ההתראה האחרים( ע"פ 
 מקומם הגיאוגרפי. 
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 8 -הרכזת תכלול כרטיס ממסרים לפיקודים. ותצויד בחייגן אוטומטי ל (2)

 מנויים. 
כלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי הרכזת ת (3)

 )ניתן יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק ע"י תכנות(. 
הרכזת תכלול תכנת אינטגרלי )המאפשר שנוי התכנית ללא צורך  (8)

אלפא נומרי. מלוח הבקרה )ו/או ממחשב  LCDבשנוי חיווט( וצג 

תאם לסביבה הבקרה( ניתן יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בה
בה הותקן. כ"כ ניתן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על 

תקלות )אבק, שבר( ונתונים על סוג הגלאי, מספר סידורי ותאריך 
היצור. המערכת תהיה בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם למצב הרגישות 

 כפי שיוגדר, ע"פ חלוקה גיאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין.
או טלפייר  SIMPLEXאו  CERBERUSאו  NOTIFIERהיה מתוצרת הרכזת ת (5)

 שווה ערך המאושר לשימוש ע"י מכון התקנים.

הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות  (6)
 שעות. 28ומטען ומצברים לגבוי 

 הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. (7)  
ן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקנה שקועה בקיר. הרכזת תותק (0)

 התיבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.

המפקחת על כל כרטיסי  U.P.Cהרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  (9)
העניבה, הצד הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב. נתונים המאוכסנים 

ר יאפש U.P.C -לא ימחקו גם אם נפל מתח ההספקה. ה U.P.C -ב
יצויד  U.P.C -הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדקציות למחשב.  ה

 בשעון זמן.
  גלאים ג. 

הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים  (0)

משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן 
 להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס. 

יה אופטי. הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי גלאי עשן יה (2)
 כל סוגי העשן, מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר.

גלאים בתעלות מזוג אוויר יהיו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור  (3)

והן לעשן  אפור ויותקנו בתוך התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה 
חלל התקרה(. תפקיד ההתקן לדגום  על תעלת המזוג מבחוץ )בתחום

 מטר בשנייה. 28אוויר הזורם במהירות של עד 
גלאים מסוג עליית טמפרטורה )גלאי חום( יותקנו במקומות בהם קיימת  (8)

סבירות גבוהה להפעלות שווא ע"י גלאי העשן ומאידך במקרה של 

לפחות בתוך  8.3Cשריפה צפוייה עליית טמפרטורה מהירה )עליה של 

 ה(.דק
לכל גלאי תהיה נורית סימון אנטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית  (5)

 מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים.
 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת. (6) 

כל תקלה בגלאי עקב קצר, נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד  (7)

 אינדיקציה ברכזת. 
לאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות תהיה אפשרות בחירה של ג (0)

 בהם תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם.
או טלפייר  NOTIFIERאו SIMPLEX או CERBERUS הגלאים יהיו מתוצרת  (9)

 שווה ערך ויתאימו לעבודה עם הרכזת . 
  לחצני חרום ד. 

בנוסף לגלאים יותקנו לחצני חירום, לחצנים אלו יחוברו לאזור האזעקה בו הם 

צאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן יהיה בצבע נמ
אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני )"כלפה"( למניעת 

 לחיצות שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.
 יחידת הפעלה ממוענת ה. 

 ם האחרים על קו הגלאים.יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממועני  

 יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים 
לסגירת  דלתות אש, מאווררים, פתחי עשן, מסכי עשן, וכו'. מגעי היחידה יוכלו 

. היחידה תהיה מצוידת בלחצן  VAC\4A 220להפעיל אמצעים במתח מקסימום: 
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יתן יהיה להפעיל את הרכיב הבוחן ולשלוח הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות נ

 את  כתובת היחידה ללוח הבקרה.
 אזעקה קולית וויזואלית ו. 

מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה אלקטרוניים משולבים עם נצנצים   
 להתקנה שקועה בקיר.

 90DBAצופר פנימי )בתוך הבניין(: צופר בעל עוצמה של  (0)

 90הרץ משולב עם נצנץ  3888מטר בתדר של  0במרחק של 
,24V  .הבזקים בדקה 

צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין(: צופר מוגן מים המיועד  (2)
מטר,  0במרחק של  100DBAלהרכבה חיצונית בעל עוצמה של 

 הרץ משולב עם נצנץ כנ"ל. 588-0888בתחום תדרים 
  אופן פעולת המערכת  ז.

 אזעקה:  (0)  

 בגלאי תהבהב. נורית סימון  -   
 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.  -   

 יופעלו הצופרים.  -   
הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית  -

 בעברית )כתובת הגלאי המזעיק(. 

 שחרור דלתות אש, חלונות עשן וכו' -
 הפסקת יחידות מ"א. -   

 נתים.החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכ -   
 תקלה:  (2) 

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  -   
 יופעל צופר פנימי בלבד.  -  

הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה  -   

 ולמקומה. 
 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.  -   

 הפסקת יחידות מ"א. -   
 מערכת כבוי אש ללוחות חשמל  ח. 

 FM - 288מערכת כיבוי אש ללוחות חשמל תבוצע ע"י גז  .0   

 במיכלים תקניים 
ובמשקל המצויין בתכנית ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת                                               

 פיזור, נחירים וציוד 
                                        פיקוח.                                                                 

 מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים: .2   

 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש. (0)    
ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן  (2)    

 בלוח 
 הפיקוד(.

 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. (3)    
 מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: .3   

כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא  (0)    

 תעלה על 
 .78%ריכוז נפחי של 

תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת  (2)    
 הכבוי 

 לבין פתיחת המגוף.

מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת  (3)
 צופר האזעקה.יופעל גם 

 ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך  .8   
 שניות.  08שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על 

)הקוטר יקבע  88הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול  .5   
 עפ"י 

משקל הגז( צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות 

 את 
 עות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפזור.הצנרת באמצ

 ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית  3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  .6   
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 מיקום נחירי פיזור לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.

מטר חייב הקבלן לבצע  3עבור חדר שגובה תקרתו מעל  .7   
 מערכת 

 נחירי פזור כפולה.
 אכות הגז.הספק יספק תעודה על  .0   

 KBARנדרש לחץ קבוע  -בכל מיכל יותקן שעון לחץ אנטגרלי  .9   

25. 
בכל מיכל תותקן נצרה למנעת שחרור הגז בעת בדיקה  .08   

 תקופתית.
 בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית. .00   

מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת,  .02   
 נחירי 

ברזים וציוד המדידה והפקוח, התקנה וחיבור מכני הפזור, 

 וחשמלי, 
כבלי חיבור, החזוקים, המתלים וכל העבודות וחמרי העזר 

 הדרושים 
 להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה.  

 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.  -  

  בדיקה ואישור: ט.
התקן הישראלי ומכון באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות   

 התקנים. 
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת 

גלוי אש ולבדיקת מערכת כיבוי אש ויתקן כל ליקוי שידרש עד לקבלת האשור 
 הסופי ע"י מכון 

 התקנים. 

 מדידה, מחירים, אחריות ושרותי אחזקה: י. 
 :כללי .0  

ת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, מחיר המערכת המסופק א.
הפעלה ניסיונית, הרצה והדרכת המשתמש )יום הדרכה מלא 

לפחות(. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות 

במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של המערכת, שרטוטי 
 המערכת וקטלוגים מלאים.

עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחיבות על נכונותו  ב.
פשרותו לתת שרותי אחזקה למערכת שהתקין. העבודה ו/או וא

העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות 

 הרכבה 
 ואחזקה של המערכת המפורטת במכרז זה.

חלק  0228עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  ג.
 "מערכות גילוי אש: תחזוקה". - 00

 :עבודות האחזקה כוללות .2  
בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה  )א(   

 של היצרן.

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח. )ב(   
 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן. )ג(   

ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות  )ד(
ן מידית עם במערכת. תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקי

 36קבלת ההודעה ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 שעות.
 בדיקות ניסיון והפעלה: .3  

עם השלמת התקנת המערכת יבצע המתקין בדיקת המערכת 
בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלול גם 

 תדרוך מלא לאנשי האחזקה.
 אחריות הקבלן: .8  

ראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של המתקין יהיה אח

חודש מתאריך קבלתה  28המערכת לשביעות רצון המזמין למשך 
הסופית של המערכת באתר. המתקין יהיה אחראי לציוד, הובלתו 

 ואחסונו.
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 מחירי תקופת האחריות יכללו: .5  

כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה  (0)
 מפרט הטכני.בהתאם ל

 דמי השימוש בכלי עבודה והציוד מדידה לרבות ציוד המתקין. (2)   
 הוצאות הנסיעה לאתר וממנו. (3)   

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של המתקין. (8)   

 הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה. (5)   
 רווח המתקין. (6)   

 תכלול:הצעת הקבלן למערכת  יא. 
מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת ואביזרי  א.  

 הקצה.
 קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. ב.  

 רשימת מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע. ג.  

 
 

 מערכת כריזה:     80.08
 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות:  א.

דור כריזת חרום,  הודעות שוטפות לפי מטרת המערכת הקולית היא שי .0 

 חלוקה לאזורים 
ההודעות  ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות  .2 

 הרמקולים. 
 שעות ביממה.  28המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3 

שידור ההודעות בכל הבניין יעשה באמצעות מיקרופון שיותקנו בכניסה  .8 
 לבניין , בחדר 

מנהל, בביה"ס ובחדר מנהל בפנימייה )מיקום מדויק בתאום עם 

 האדריכל(. 
 המערכת תאפשר עדיפות לכריזת חרום על פני מוזיקת הרקע. .5 

 כגיבוי.    24v DCוכן ממתח ישר   AC  220vהמערכת תוזן ממתח הרשת  .6
ההעברה ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא   צורך 

 לשהיא. בפעולה ידנית כ

אשר  MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  .7
דקות שידור רצופות ללא  רשת  68יאפשר הפעלת המערכת במשך  

החשמל, וכן מטען, אשר יטען את המצברים ברשת החשמל, בטעינת 
 טפטוף וטעינה מהירה, לפי הצורך. 

במתח של  CONSTANT VOLTAGE המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .0

V088.  
 .09כל המערכת תשולב במסד סטנדרטי " .9

 
 מסד מרכזי ב. 

, יותקן כאמור כל הציוד  09במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .0
 המרכזי )מגברים, ערבל צליל, מערכת מיתוג, ווסתי עוצמה, טיונר וכו'(.

מ"מ  2של  מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי .2

 לפחות.
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות  .3

( ועוד תוספת מקום פנוי של 0 ¾ההגברה יותקנו שלבי אוורור בגובה )"

 כרזרבה. 25%
דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם  .8

נגד קורוזיה ונגד בשעת הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול 

 חלודה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על  .5

 בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. .6

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע  .7

 לפחות. 28%ל רזרבה של בהתאם לעומס ויכלו
עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון  AC\DCהמסד יכלול פנל  .0

אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח 
 לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.
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, שנאי קו, וסת עוצמה, 5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " .9

 .3ד עוצמה בגודל "בורר מגברים, ומ
  מגברי הספק: ג. 

מגברי ההספק יהיו בנויים על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים,  .0
 .09בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב "

לפחות בכל רוחב תחום ההיענות,  80W RMSהספק היציאה הכולל יהיה   .2

  .  V088אוהם או מוצא קבוע  , 0עכבת  העומס תהיה  
מעגל בדיקה עצמית כחלק אינטגרלי של המגבר עצמו, למגבר יהיה  .3

המעגל יבדוק ברציפות את תקינות המגבר בחוג סגור על ידי שידור אות 
לפחות ודגימתו בקביעות במוצא ללא  20KHZכניסה בתדר בלתי נשמע של  

תלות באותות הרגילים המועברים דרך המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית 
 ור הזמזם יותקן לחצן השתקה. )זמזם( ותדליק נורה. עב

 .38%בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של  .8

 24VDC, 50HZ 220 VACמתחי האספקה  .5
 אוהם לפחות.  K088עכבת הכניסה   .6

הפרש 1.25DV’100Vביציאת קו  (OUTPUTREGULATION)יציבות בשינוי עומס  .7
 בין עומס מלא לעומס בריקם. 

  .3DBשל בנייחות  60-20Khzתחום הענות לתדר   .0

 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   0 % -אחוז עיוותים: מתחת ל .9
 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85DBרעש מוצא:   .08

 מעלות צלסיוס.  28מעלות עד מינוס   85תחום טמפרטורת עבודה :  .00
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור  .02

  וניתוק המערכת בזמן השרות.
כל חלקי המתכת במגבר, יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של  .03

 אנודיזיה נגד איכול וחלודה. 

 מערכת ההגברה תכלול כרטיס תקשורת לכריזה ממכשיר טלפון.  .08
 או ש"ע.  TOAהמגבר יהיה מתוצרת    .05

 ערבל צליל:  ד.
 יסות: . בערבל יהיו כנ09ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל " .0 

 לכל מיקרופון במערכת.  א. 

 לערוץ רדיו. ב. 
 לערוץ מוזיקת רקע מנגן דיסקים. ג. 

 לכריזה מטלפון. ד. 
 כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  ה. 

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל  .2 

 אל 
 מגברי ההספק במערכת. 

 יחידות כניסה.  6 -אפשרות לויסות הגברה עד ל במגבר הערבל תהיה .3 
 אוהם  K088עכבת כניסה  .8 

  MV258 רגישות בכניסה .5 
  לפחות DB38יתרת מתח בכניסה  .6 

 ± 3DBבנקודות  20Hz-20Khzתחום הענות לתדר  .7

 לפחות  DB08  יחס אות לרעש .0

 נומינלי. ובמתח יציאה   1Khzבתדר  8.0%אחוז עיוותים הרמוניים:  .9  
 (14DBM +)  688בעכבה אוהם  0.4Vמתח יציאה נומינלי   .08 

הפעלת  בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם  .00
 כניסת מיקרופון. 

 .100Hz  (H.P.F)לאוקטבה בתדר של  6dbאפשרות לנייחות  .02

.12Khz08בתדר  ± 80Hz  12dbבתדר  ± 12dbאפשרות ויסות צליל של  .03

  נתוני כניסות המיקרופון: 
 וולט. -מיקרו 288רגישות כניסה מכסימלית של   א. 

 1Khzאוהם בתדר  358עכבת כניסה של   ב.
  . ± 3db בנקודות 30Hz-18Khzתחום הענות לתדר   ג. 

 לפחות ברגישות מקסימלית.  55dbיחס אות לרעש   ד. 

 מתח מוצא נומינלי. ב1Khzבתדר   8.0אחוז עיוותים הרמוניים: %  ה. 

 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. ו. 
 מערכות מיתוג לאזורי כריזה:  ה.
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 אזורי כריזה.  2יחידות המיתוג לאזורים תהיה לקיבולת של עד  (0)  

לצורך ההפעלה מרחוק יותקן לכל ממסר מיתוג של אזור כריזה מעגל  (2)
 צריכת זרם מינימלית . "דחיפה" על מנת לאפשר הפעלתו ב

 -V תוצרת "מילבנק" או ZS-4 יחידות המיתוג יהיו כדוגמת  (3)  
  ”TOA“תוצרת1062

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה:  ו.

על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת  .0 
 תהודה, 

 ס"מ.  24x24x12עשויות עץ )לא סיבית( במידות 
 גמר: צפוי מפורמייקה בצבע לבן ו/או לפי החלטת האדריכל.  

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי  .2
מפלסטיק לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה 

 האקוסטית. 

  בעל משפך כפולFULL RANGE מטיפוס  0הרמקול יהיה בקוטר "   .3
(DOUBLE CONE)  .ובאחוז עיוותים נמוך 

 גרם  082 -לרמקול מגנטי קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ .8 
 אוהם.  0עכבה:   .5 

 . 75Hz-15Khzתחום הענות:  .6 

 .W08קיבול הספק:  .7 
 מעלות.  028זווית פיזור:   .0 

   1W, 2W. 52כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  .9 
 או ש"ע.  20F-053תוצרת "דיינטי" דגם  הרמקול יהיה מ

 שופר קול ז. 
 שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני  .0  

רטיבות, לחות , מליחות ותנאי אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי 

 מובנות מירבית.
 . RMS 15Wהספק  .2  

 . ± 3dbבנקודות  275Hz-15Khzתחום הענות לתדר  .3  

 מטר בהספק נקוב. 0במרחק של  121dbרגישות מוצע  .8  
 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. .5  

 מעלות. 008זווית פיזור  .6  

,  ,7.5W, 4W, 2W, 1Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  .7  
W 05. 

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. .0  
 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  .9  

 או ש"ע.  AP15Tהשופר מתוצרת "אטלס סאונדלייר" דגם    

 וסתי עוצמה שנאי משתנה לכל אחד מאזורי הכריזה:  ח. 
  V.C.T.וסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה  .0

 בהתאמה לעומס הנצרך.  W75הספק השנאי המשתנה יהיה  .2 
   dB 38הנחתה כללית   .3 

 בתוספת מצב מופסק.  10dbכמות הדרגות להנחתה של  .8 
  -OFF.הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל .5  

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום.  .6 

 או ש"ע. AT35 הווסתים יהיו מתוצרת "אטלס/סאונדולייר" דגם  
 עמדות כריזה:  ט.

 תקן עמדת כריזה לאזור אחד. בבנין תו (0)
להבטחת רמת עוצמה אחידה ללא תלות A.G.C. העמדה תכלול מעגלי  (2)

בעוצמת קולו של הכורז, מד תפוקה ונורית ציון למצב תפוס ע"י עמדה 

 אחרת . 
 הנתונים החשמליים של עמדת הכריזה יהיו כמפורט להלן:  (3)  

 .V28א. מתח עבודה:    
 אוהם מאוזנת ע"י שנאי.  688עכבת  ODB, רמת מוצא:  ב.  

 . 0% -עיוותים הרמוניים: פחות מ ג.   

  .   DB 56 -יחד אות לרעש: טוב מ ד.   
 DBרגישות   מיקרופון: טיפוס דינמי בעל עקמה חד כיוונית עם  ה.

שיותקן על  המיקרופון  50HZ-12KHZתחום הענות   76
שר חיבור גבי העמדה יהיה מטיפוס מסיבי עם מחבר שיאפ
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ס"מ  58מהיר לגוף העמדה וצוואר גמיש חזק ועמיד באורך של  

 לפחות. 
העמדה תותקן בזיווד דקורטיבי מותאם להנחה על שולחן או לתליה על  (8)  

 קיר. 
 לחצני בחירת האזורים בעמדת הכריזה יהיו לחצנים מוארים . (5)  

 כבלים:  י. 

 כבל רמקולים  .0 
שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת   כבל תרמופלסטי, דו גידי

 מ"מ לפחות.  8.0אלקטרוליטית  בקוטר של  
 כבל מיקרופון  .2 

ממ"ר כל   8.05כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 
ממ"ר, בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים.  7x0.25אחד, בהרכב  

ב המוליכים, ומעטה הגנה סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת  סבי

 חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. 
 חיווט:  יא.

( למניעה  (TWISTEDייעשה שימוש בכבלים בעלי זוגות מלופפים על גבי עצמם 
של הפרעות הדדיות עם מערכות אחרות. כל  הכבלים יסומנו בקצותיהם 

 קיימא של יעוד הכבל.באמצעות סימניות פלסטיק עם סימון בר 

 מערכת מטען ומצברים:  יב.
מערכת המצברים תתאים להפעלת כריזה כללית או אזעקה לכלל  (0)

 דקות שידור רצופות ללא רשת חשמל.  68האזורים במשך 
 המצברים יהיו מטיפוס אטום ללא טיפול .  (2) 

לפחות ויכלול מתג הפעלה, מתג  A08המטען יהיה לזרם טעינה של   (3)
ניתוק לעומס, מודד נפרד לקריאת מתח המצברים, מודד נפרד לקריאת 

זרם הטעינה, נורית ציון פעולה ומגע חיבור למתן התרעה חיצונית 

במקרה של תקלה במטען או ירידה במתח המצברים מתחת לסף 
 מוגדר. 

 .09המטען והמצברים יותאמו להתקנה במסד " (8)  
שור את כל הציוד וחלקי המערכת שבהם הוא אישור ציוד על הקבלן להגיש לאי יג.

רוצה להשתמש כולל סכמת מלבנים עקרונית ופרוספקטים טכניים מפורטים 

 של כל פרטי הציוד. 
 תיעוד:  יד. 

 עותקים כרוכים של תיעוד  3עם השלמת העבודה יגיש הקבלן   (0)   
 המערכת שיכלול את הפרטים הבאים: 

 תה כולל נתונים טכניים. תאור המערכת ועקרון פעול א.    

 הוראות הפעלה לצוות במקום.  ב.    
הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל  ג.   

 בשטח. 
 נוהל ביצוע ביקורת תקופתית.  ד.    

תוכניות מכניות וחשמליות של הציודים השונים ושל  ה.
 המערכת כולה כולל סכמות מלבנים עקרונית. 

ל פריסת ציוד, מהלך קווים, לוחות תוכניות עדות ש ו.

 חיבורים תוכניות חיווט וכד'. 
 פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד.  ז.    

הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי  (2)
 האביזרים והכבלים המותקנים בשטח. 

ל הציוד התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים ש (3)   

 המיובא. 
 מסירת המערכת:  טו. 

עם השלמת ביצוע העבודות, יערוך הקבלן סדרת בדיקות  (0)
וניסויים בשטח, על מנת לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על 

 פי הדרישות. 
לאחר סיום הבדיקות הנ"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי  (2)

יוטה שבוצעו על ידו ויגישו למזמין וליועץ בצרוף עותק ט

של פרק  0ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף  
 זה. 

 לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשונית ליועץ.  (3)   
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לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התיעוד ישלים הקבלן את  (8)

המערכת לפי הערות היועץ ויבצע מסירה סופית תוך הדגמת 
 פעולת המערכת והדרכת המשתמש. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  תאומים אישורים ובדיקות: 00.80

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  א.
בצוע העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה 

 לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 
לבצוע כל הפתחים, שרוולים מעברים וכו' עבור קווי  הקבלן יהיה אחראי ב. 

 החשמל והתקשורת. 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת בודק חשמל למתקן שהקים ויתקן  ג.
 מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק. 

כנן ו/או בדיקת בודק החשמל ומכון התקנים אינן באות במקום בדיקה ע"י המת ד.
המפקח ו/או נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו 

על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הרשויות והן ע"י 
 המתכנן והמזמין. 

 התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  ה. 

 
  אחריות: 80.02

תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י רשויות והן תחילת  א.
 ע"י המתכנן והמפקח. 

 מתאריך הנ"ל.  חודש 40תקופת האחריות היא   ב. 

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים  ג. 
 וכבלים שסיפק. 

וחלף ע"י הקבלן מייד כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות י ד.
 28ועל חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 חודשים מיום ההחלפה. 

הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך  ה. 
 תקופת האחריות. 

 
  מדידה וכמויות: 80.03

פחת, שאריות או חמרים  העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור א.  
 שנפסלו.

מחירי העבודה המפורטים בתוכניות כוללים הובלה, הספקה, התקנה, סימון 

ושלוט של כל האביזרים תיבות מעבר ותיבות ההסתעפות  וגם את כל חומרי 
 העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם 

 .בנפרד. תעלות כבלים ישולמו בנפרד
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החמרים וזאת ללא כל  ב.

 שינוי במחירי היחידה של יתר הסעיפים .

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח  ג.
 מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.

 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות: ד. 
מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל או מארון  :כללי

התקשורת וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי. לא תשולם כל תוספת 
בגין שימוש בצינור לא דליק, או צינור פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת 

. בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת

ס"מ  38בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים או גופי תאורה צמודים )עד 
 מרחק( יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת.
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( בצינור 3x1.5 N2XYממ"ר )או כבל  0.5x3ע"י מוליכים מבודדים   נקודת מאור:
 מ"מ בהתקנה סמויה לרבות מפסקי מאור תחה"ט . 28מריכף 

 
 3x2.5ממ"ר )או כבל  x 3 2.5"י מוליכים מבודדים ע  :A61נקודת חיבור קיר 

N2XY מ"מ חסין אש בהתקנה סמויה לרבות שקע  28( בצינור מריכףA06 

 תחה"ט או עה"ט .
 

מ"מ. סיום  32בצינור  N2XY  105x: ע"י כבל A04 קודת חיבור תלת פאזיתנ
 . 4X40A מוגן מים או במפסק פקט  A88X5ע"י  שקע תלת פאזי 

 
מ"מ. סיום ע"י   32בצינור  N2XY  65x: ע"י כבל A24 ר תלת פאזיתקודת חיבונ

 . 4X32A מוגן מים או במפסק פקט  A32X5שקע תלת פאזי 

 
 

מ"מ. סיום ע"י   25בצינור  N2XY 45x: ע"י כבל A42 קודת חיבור תלת פאזיתנ
 . 4X25A מוגן מים או במפסק פקט  A25X5שקע תלת פאזי 

 

 
ממ"ר )או כבל  5x2.5: ע"י מוליכים מבודדים  A61 קודת חיבור תלת פאזיתנ

N2XY (5x2.5  מ"מ. סיום ע"י  שקע תלת פאזי  25בצינורA06X5  מוגן מים או
 . 4X16A במפסק פקט 

 
 

 

 
 

 
קופסת שקעים  :נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת בעמדת עבודה             

גם חברת ע.ד.א לחשמל ותקשורת עם מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט ד

 פלסט כולל גם את קווי ההזנה והצנרת עבורה כדלקמן: 
משולבים  A06שקעים חד פאזיים  6 –מ"מ סיום ב  28בצינור 3x2.5 N2XY  כבל  -  

 בקופסה.
 תקני.  RJ45בשקע טלפוןסיום   מ"מ. 25בצינור  CAT 7ת טלפון ע"י כבל נקוד 0

 תקני.  RJ45בשקעסיום מ מ" 25בצינור  CAT 7  כבל  ת מחשב ע"ינקוד 0

 
 

   בעמודון מותקן בריצפהנקודת מקבץ שקעים לחשמל              
 כולל גם את קווי ההזנה והצנרת עבורה כדלקמן:              

משולבים  A06שקעים חד פאזיים  6 –מ"מ סיום ב  28בצינור 3x2.5 N2XY  כבל  -  
 בעמוד

 A06פאזיים  תלתשקעים  2 –מ"מ סיום ב  28בצינור 5x2.5 N2XY  כבל  -                       

 בעמודמשולבים 
 

 
מ"מ סיום בלחצן  28ממ"ר בצינור  0.5x3ע"י מוליכים   נקודת לחצן חרום:

ושלט  גוויס " שלGW-42201חרום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת "

 חשמל". -ברור "לחצן חרום 
 

ממ"ר )או כבל  x 8 0.5ליכים מבודדים ע"י מו: נקודת לחצן תאורה/מיזוג 
4x1.5 N2XY מ"מ בהתקנה סמויה. סיום בלחצן תחה"ט.  28( בצינור מריכף

 במידה ויותקנו מס' לחצנים צמודים הם יותקנו בקופסה עם מסגרת אחת.
 

מ"מ מריכוז גילוי אש  28בצינור  8.0x2כבל תקני לגילוי אש   נקודת גילוי אש:

, נורית סימון, לחצן, צופר אזעקת אש, כיבוי בלוח(,  ועד ליחידת הקצה )גלאי
 המחיר לא כולל אביזר קצה.
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ממ"ר מהאלמנט המוארק ועד  08כבל נחושת מבודד בחתך  נקודת הארקה:

 לפס הארקה כולל נעלי כבל בקצוות.
 

מ"מ מריכוז הכריזה הקומתי/אזורי  28בצינור  2x0.8 N2XYכבל   נקודת כריזה:
 סיום ללא קופסא.  ועד לנקודות הקצה

 

   בזקתזוג סיום בשקע  2 ג'ל מארון תקשורת עם כבל 25Øצינור   :נקודת טלפון 
RJ11 

 
מ"מ סיום  28בצינור מריכף  RG-11ע"י כבל קואקסיאלי    נקודת טלוויזיה:

 .FM/T.Vבשקע תחה"ט 

 

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד/בטחון)גלאי נפח,מפסק 
ול מגנטי,מצלמת טמ"ס,רמקול של זעיר,מנעול חשמלי,מנע

ע"י צינור   :מולטימדיה,מקרן,קודן פתיחה,לחצן פתיחה,מנעול מגנטי וכו'(
מ"מ כבה מאליו עם חוט משיכה מארון תקשורת ועד לנקודה. סיום ללא  25

 קופסא. 

 
 

 
 

 
 

 תאריך:_____________________  חתימת הקבלן: ___________________

 
 

 
 

 

 

      
 

 

 

 
   
 

 עבודות טיח  -  21פרק 
 

 טיח פנים /21.2
 

  0/ -טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ /2./21.2
מ"מ ושכבה עליונה דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח 

 יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.
 

 יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח. 20./21.2
 

פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים  23./21.2
 ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

 
ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג  3.0:/הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  24./21.2

 " או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.SBR"בי. ג'י. בונד'" או "
 להשתמש בסיד בתערובת.אין  
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 מגולבנים. M.P.Xכל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת  20./21.2

 
במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים  29./21.2

 יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.
 

 מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת 2/כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  27./21.2
.M.P.X .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי 

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים  28./21.2

 ובאופן שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 

 טיח חוץ וטיח צמנטי 21.20
 

זרים ומתקלפים, מיושרים פני המשטח החיצוני יהיו נקיים מחומרים  /21.20.2
 וללא שקעים ובליטות.

 
 יום לפני הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה. 21.20.20

 
צמנטית מיצרן בעל תו השכבה התחתונה של הטיח תהיה שכבת הרבצה  21.20.23

במפרט הכללי ומחירה כלול  21.20.40לפי המפורט בסעיף  תקן ישראלי
 במחיר הטיח.

 
רת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפ 21.20.24

 אשפרת הטיח תעשה באותו אופן.
 

ובתוספת ערב משפר  3.0:/יבוצע במלט צמנטי ביחס השחור הטיח  12.20.20
עבידות מסוג  או שווה ערך מאושר ע"י "בי. ג'י. בונד" או 

"SBR.ר כולל פינות גרמניות בכל המקומת הנגדרשים .לא תאוש"המפקח
 פינה ללא פינה ממתכת.

השליכט האקירילי יהיה בגוון לפי בחירת האדריכל ובעיבוד כנ'ל.לפי  12.20.29
מניפת נירלט או טמבור.השליכט יהיה מיוצר במפעל מוכר נירלט או 

טמבור או מפעל אחר שאושר ע'י המפקח .לא תתבצע הפסקה במהלך 
לגרד רת הקיר  יישום הטיח במידה ותהיה הפסקת עבודה ויצטרך הקבלן

על חשבונו וליישם מחדש למיניעת תפרים והשלמות בטיח.יש ליישם 
 פריימר מתאים לשליכט לפני הביצוע.

 
 

 או חוץ תיקוני טיח פנים .21.2
 

התיקון יבוצע בשתי שכבות סרגל בשני כוונים לאחר הסרת טיח רופף1פגום לקבלת מישוריות 
מ"מ. חלקי  2/ס"מ ועומק  2/חבתם לרוחב אחידה עם הטיח הקיים סדקים בטיח, יתוקנו ע"י הר

טיח רופפים יוסרו, פני הטיח המיועדים לתיקון, לרבות הסדקים ינוקו וישטפו. השטח ימרח 
 3מים ולאחר מכן יושם הטיח. הרכב הטיח יהיה  /מלפלסט:  /בתמיסת מלפלסט או ש"ע ביחס 

ליטר טיח הנ"ל נכלל  02 -ט ל ק"ג מלפלס 2.0 -ק"ג צמנט למ"ק טיח ו 02/חלקים חול, חלק סיד, 
 המחיר תיקוני הטיח.

 
 
 אופני מדידה 421.2
 

 .כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח /21.24.2
 

לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות  21.24.20
 .צרות וכיו"ב

 
העברת צנרת, הרכבת שיפולי  המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי 21.24.23

 .ריצוף וכיו"ב
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 .מבנה הפאושאליכל האמור במפרט זה כלול במחירי ה 21.24
 
 
 
 
 
 
 עבודות ריצוף וחיפוי  -  2/רק פ
 

 כללי /2.2/
 

הכמויות בתוכניות אדריכלות ובכתב סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש  /2./2.2/
 ולפי בחירת האדריכל. 

ישראלי ומסומנות בתו התקן. תקן -המרצפות תהיינה בעלות תו
 .0071הריצופים השונים יעמדו בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' 

 
 יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף. 20./2.2/

 
 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. 23./2.2/
 סום.יש לשים שכבת פלציב לבידוד רעשים לפני מילוי החול או הסומ 23./2.2/

 
בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת,  24./2.2/

מ"מ מעוגן היטב. מחיר הזויתן כלול במחיר  4214214בזויתן פליז שטוח 
 הריצוף.

 
 אדריכל.בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי ה 20./2.2/

 
,גובה המילוי לא חהמילוי יהיה מילוי קל כשבבי איטונג באישור המפק 29./2.2/

בכל מקום יבוצע הריצוף ע"ג מילוי מיוצב ס"מ. 2/יעלה בשום אופן על 
ק"ג1מ"ק. הצמנט  02/אשר יכלול בנוסף לחול תוספת צמנט לבן בשעור 

 יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף.
 

 .ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיקה  2.20/
 עות פלציב לבידוד מרעשים על פני כל הקומה.לפני הריצוף על הקבלן להניח יר

 
( 0) 3/4בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  /2.20.2/

 במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 
 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון  2.20.20/
ת לפני ביצוע הריצוף ולסלק אחיד לכל המרצפות. יש למיין את המרצפו

 כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.
 

 יות האדריכל.תוכנלפי התכניות או לפי  -צורת הנחת האריחים  2.20.23/
 

 02אגרגט סומסום או מצע חול מיוצב בעובי עד הריצוף יבוצע ע"ג מצע  2.20.24/
 במחיר.ס"מ לפי החלטת המפקח. כל המצעים מכל סוג כלולים 

 
מ"מ יבוצע ע"י רובה אקרילית  0 -מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 2.20.20/

" או ש"ע מעורב באבקת צבע בגוון הריצוף ומיושם בהתאם 41/0"קולור 
 להנחיות היצרן.

 
 
 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן 2.23/
 

וגוון אחיד, מסוג א' לפי  אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות /2.23.2/
החיפוי יבוצע (, במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 0) 3/4בת"י  4טבלה 

 על פי המפורט בתוכנית פריסת קירות.
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יש לבצע שכבת הרבצה על קירות בטון או בלוקים מתחת לאריחים  2.23.20/
. ושכבת טיח שחור במפרט הכללי 21.20.40מטיט צמנט כמפורט בסעיף 

 במחיר החיפוי.  ים כלולוהטיח ההרבצה  שכבת
 

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון  2.23.23/
אחיד לכל האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק 

 כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם.
 

ריחים בקוים ישרים עוברים בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור הא 2.23.24/
 אנכים ואופקית.

 
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים  2.23.20/

היוצאים מהקירות, כגון צינורות וברזים, ע"י אטימה אלסטומרית 
באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורת 

 האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 

מ"מ יבוצע ע"י רובה אקרילית  -0מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 2.23.29/
" או ש"ע עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב 41/0"קולור 

 חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
ינות בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פ 2.23.27/

 בגרונג לפי החלטת המפקח.
 

 ניקוי וליטוש 2.24/
 

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת  ./
מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט, צבע 

 וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.
 
הקבלן לבצע ליטוש ומילוי רווחים )פוגות( של לפני מסירת העבודות על  .0

 ריצוף האבן או שיש.
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 0/2.2
 

מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים שונים של ריצוף  -
וכו' ליצירת "תבנית" לרבות ביצוע בקווים אלכסונים, הכל לפי תוכניות 

 האדריכל.
 
הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם בנוסף לאמור במפרט  -

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים 
לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדוייקות במיוחד במקומות 

בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי 
 שמל וכיו"ב.אינסטלציה, ח

 
הליטוש של שטחי ריצוף ו1או טרצו יצוק באתר, אופקיים ואנכיים הכולל  -

שמוש במכונה ו1או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש 
 מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה, כלול במחיר ולא יימדד בנפרד.

 
בות סילוק ההגנה לפני לרבאמצעות לוחות גבס או עץ הגנה על הריצוף  -

 המסירה כלולה במחיר הריצוף.
 

הכל כלול במחיר  -ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם  -
הריצוף ו1או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב. גודל הדוגמאות במידה ידרש, 

 יקבע בלעדית ע"י המפקח.
 
בונד או שווה ערך אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י. -

 מאושר.
 
 02בעובי עד או אגרגט סומסום לפי החלטת המפקח, שכבת חול מיוצב  -

 ס"מ במקומות שיידרש כלול במחיר.
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הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה  -מחיר הריצוף כולל ליטוש  -

 למזמין במצב נקי לחלוטין.
 
וברצועות, גליפים,  מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים -

 חשפי פתחים, שטחים אופקיים ואנכיים וכו'.
 
מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו1או גרניט פורצלן  -

 מ"מ וסתימתם ברובה. 0כוללים יצירת מישקים ברוחב עד 
 

 .המבנה הפאושאליכל האמור במפרט זה כלול במחירי  2.29/
 

 עבודות צבע  -  //פרק 
 

 כללי /2.//
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים  /2./2.//
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה  באריזתם המקורית.

 ממועד הצביעה.
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל  20./2.//
הקובע הבלעדי והסופי סוג וכמות חומרי הדלול הנדרשים. המפקח יהיה 

 למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.
 

בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות  23./2.//
 הבאות:

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב. .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או  .ב

בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חלון 
 חדר וכד'(.

בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל: דלת החוזרת  .ג
אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו  -במבנה מספר פעמים 

 גוון(.
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו',  24./2.//
"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו יפורקו ע

 מחדש עם סיום הצביעה.
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי,  20./2.//
יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת 

 ביצוע שכבות הגמר.
 

יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים  - לפי דרישת המפקח או המתכנן 29./2.//
 ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות,  27./2.//

קבועות סניטריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון 
 המפקח.

 
 .המבנה הפאושלימחירי כל האמור במפרט זה כלול ב 20.//

 
 
 

 עבודות אלומיניום  -  0/פרק 
 

 מפרט כללי ות"י 0.22/
במהדורתו העדכנית  0/עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 

 ביותר ובהתאם לדרישות התקנים הישראלים.
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  פרופילי האלומיניום /0.2/
 יתאימו לדרישה המצויינת ברשימות האלומיניום.

מקרה שלא כתוב אחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך ב
 שיאושר ע"י המתכנן.

 
 עובי דופן פרופילי האלומיניום 0.20/

מ"ר לא  0.2בכל מקרה שלא צויין אחרת יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד 
ת וכן בכל סוגי הפתחים מ"ר, בדלתו 0מ"מ. בחלונות בשטח העולה על  -40./פחות מ

 מ"מ. -92./השייכים למבני ציבור לא יפחת עובי דופן הפרופיל מ
 

 אלגון וציפוי פרופילי האלומיניום 0.23/
עובי שכבת האלגון ייקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי 

אלא אם צוין  מיקרומטר 0/0±)הנמוכה(  0המזערי של שכבת האלגון בהתאם לכינוי 
אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא כתמים ופגמים אחרים. שכבת האלגון 

 תקן.-. ציפוי הפרופילים יבוצע ע"י מצפה מורשה בעל תו300תעמוד בדרישות ת"י 
 

תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי  צביעת פרופילי האלומיניום 0.24/
מיקרומטר בגון שיבחר ויאושר ע"י המתכנן  ±32-/לא פחות מ בהתזה ואפיה בתנור בעובי

 על פי לוח הגוונים של חברת הצביעה שיימסר למתכנן ע"י יצרן עבודות האלומיניום.
 .923.7AAMA-ותקן אמריקאי  298/הצביעה תתאים לת"י  

 
 :מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות 0.20/

 .0עמידות בחדירת אויר לפי כינוי  א.
 .0עמידות בפני חדירת מים, לפי כינוי  ב.
 .2עמידות בהעמסה מיכנית לפי כינוי  ג.
 

 חיבורים 0.29/
החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות 

ויהיה בכל מקרה חיבור יציב שבוצע באורח מקצועי נכון. כל הברגים, המסמרות ושאר 
כרום והציפוי יבוצע לפי דרישת ת"י -יהם יהיו מפלדה מצופה קדמיוםאמצעי החיבור למינ

. כל חיבורי הפינות יהיו חיבורים פנימיים, עם פינות קשר מאלומיניום מתאימות 099
 לפרופיל הספציפי.

 
 משקופים סמויים 0.27/

 0כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים )מלבנים( סמויים מפח פלדה מגולוון בעובי 
 "מ. את המשקופים יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.מ

כל הברגים מברזל יהיו מצופי קדמיום כרום. האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי 
הבטון ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל ללא סיד ו1או בחומרי איטום מאושרים, לפני 

ן משקופי האלומיניום והמשקופים הסמויים יעשה הרכבת חלקי האלומיניום. האיטום בי
 בחומר אקרילי שיאושר ע"י המתכנן.

 
תיעשה ע"י חבור המשקוף בקדוח, הכנסת דיבל לחור הקידוח  התקנת משקופים סמויים

והצמדת המשקוף ע"י בורג מצופה קדמיום, או ע"י עוגנים. המרחק בין עוגן לעוגן או בין 
 ס"מ.  92על חור חיבור אחד לשני לא יעלה 

ביטון משקופי העזר ייעשה בטיט צמנט ללא סיד. אין להתקין משקופים סמויים ביריה 
 )אקדח(.

 
 או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי. קווי טיח 

 
 

 מגע אלומיניום וחומרים אחרים 0.28/
בלו שכבת הגנה ביטומנית. כל מוצרי האלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח, יק

חיבור של מוצר אלומיניום עם מתכת אחרת, כגון פלדה וכד', ייעשה בדרך שתמנע פגיעה 
 קורוזיבית באלומיניום.

 
 פרזול 0.21/

הפרזול יהיה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום. כל הצירים המנעולים והרוזטות 
 רת ברגי קדמיום.וכו' באם לא צויין אחרת יחוברו ליחידות בעז
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 כל חלקי הפרזול טעונים אישור האדריכל על דוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן. 
בהיעדר דרישה אחרת יהיה הפירזול לחלונות מכל הסוגים, ידיות וסגרים תוצרת "אלום". 

גלגלים לכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מסיבי כדורים המצופים 
 בנילון או אקולון.

דלתות, צירי הצד יהיו מאלומיניום עם ציר מפלדת כסף או פין אקולון. הציר יחובר ל
למשקוף ולכנף עם ברגים )לא עם מסמרות עוורות(. צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולבן 

)הפריט המחובר לריצוף(. מנעולים וצילינדרים תוצרת "ירדני" או ש"ע. מחזירי שמן 
" איטליה או ש"ע והמותאמות לגודל הכנפיים לפי טבלה עליונים ותחתונים תוצרת "ייל

 המצורפת למחזיר השמן והמגדירה גודל משאבה לפי רוחב הכנף ומשקלה.
 כל הדלתות יסופקו עם מנעול "מסטר קי" זהה לזה של דלתות העץ. 

" או שווה HEWIידיות בדלתות וכן רוזטות וכיסויים יהיו, בהיעדר דרישה אחרת, מסוג "
 ר ע"י האדריכל.ערך מאוש

מחיר הדלת יכלול מעצור מסוג "ליפסקי" או ש"ע מותקן ברצפה ו1או בלמי גומי ברצפה 
 או בקיר לפי הנחיות המפקח.

 בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר. 
 

 הזיגוג 2/.0/
מקרה לא  ובכל 211/מידה שלא צוין אחרת יהיה עובי הזכוכית בהתאם לדרישות ת"י 

 בהתאם לשטח הזכוכית. 0יפחת מהנקוב במפרט הכללי עבור כינוי 
ביותר, בלי בועות אויר, גלים, שריטות או , מחוסמת  5+0+7זכוכית בידודית הזכוכית 

 פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה. פגמים אחרים. זכוכית
ג יורכב באמצעות "סרגלי זיגוג" הזכוכית תהיה שקופה, אם לא צויין אחרת. הזיגו

בתוספת אטמים המותאמים לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי 
 הזכוכית ובניצב הבולט של פרופיל הכנף ובמרכזה.

בין האטמים לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר סיליקוני שקוף. האטמים טעונים 
 אישור המתכנן.

 
 

מ"מ מתוחות על המסגרת בצורה  3ם או זבובים יהיו עם חור מרובע נגד יתושי רשתות //.0/
שלא יווצרו עיוותים לכנף או לרשת כתוצאה מהמתיחה. הרשת תהיה מהודקת ע"י 

 עגול מתאים. הרשת תהיה מתוחה בצורה מקבילה לכנף שתי וערב. C.V.Pרצועות 
 

 חלקים שאינם אלומיניום 0/.0/
ית כולל חלקי פלסטיק, גומי, מרק אקרילי כו', טעונים כל חלק שאינו אלומיניום או זכוכ

 אישור המתכנן.
לפי דרישת המתכנן יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם 

 .C.V.P-. לא יאושרו אטמים מEPDMהוא מבקש לאשר. אטמים יהיו מניאופרן או 
 

הסמוי או לפתח כך שהמרווחים בין תתבצע בחיבור היחידה למשקוף  התקנת היחידות 3/.0/
מ"מ מכל צד. החבור יתבצע ע"י הצמדת היחידה  4המשקוף הסמוי ליחידה לא יעלו על 

 למשקוף וחבור בבורג פח מצופה קדמיום.
 

  איטום 4/.0/
המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום יאטמו בחומרים אקריליים או 

פים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שקוף. סילאקרילים. איטום פינות המשוק
 לעיל(. 2/.0/חומרי האיטום חייבים באישור המתכנן )ראה סעיף 

 
 אישור לייצור 0/.0/

של כל טיפוס בנפרד כולל  /:/על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות בקנה מידה 
ם, כנפיים, גמר חתכים אפקיים ואנכיים, צורת חיבור למבנה, משקופים עוורים, מלבני

 ליד קירות ופרטי פרזול.
לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל 

אישור לדוגמה של מוצר מוגמר. התכניות יוגשו לאדריכל בשני  -לתכניות, ובמידה שנדרש 
ו עותקים, ולאחר שיאושרו בכתב ע"י המפקח. על הקבלן לדאוג לכך שהתכניות ימסר

 יום לפני המועד שיקבע להתקנת המשקופים העוורים. -32לאישור האדריכל לא יאוחר מ
על התכניות שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות לפי  אשור האדריכל

 התכניות המאושרות ואין לסטות מהן.
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 יחידה לדוגמא 9/.0/
ב באתר יחידה לדוגמא מכל לפי דרישת המתכנן או המפקח יהיה על הקבלן להכין ולהרכי

 טיפוס, לאישור המתכנן.
 

הפתחים בבנין ילקחו ע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות. על  מידות 7/.0/
כל סטיה בפתחים בין המידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל 

 ולקבל את אישורו לכך.
 

 הגנת המוצרים 8/.0/
יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים, עטופים ומוגנים,  הקבלן

ויאחסנם במקום סגור ונקי, ובצורה נאותה, שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים 
עד להרכבה. ההרכבה תיעשה, כאמור, לאחר תום העבודות האחרות בבנין, והמוצרים 

סירתו. במקרה שהוכתם המוצר על ידי צבע, המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד לגמר הבנין ומ
מלט או סיד, הוא ינוקה מיד, ועם תום הבניה ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה ובמים 

פושרים עם דטרגנטים עדינים. לאחר היבוש יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין. אין 
 להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או בצמר פלדה.

 
 מועד ההתקנה 1/.0/

וצרי האלומיניום, לרבות חלונות הנגררים לתוך כיס יורכבו בבנין לאחר גמר עבודות כל מ
הטיח, הריצוף, הסיוד והצבע, ולא יתחילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח. 

 המלבני הסמויים יורכבו לפני הטיח.
 

  נקיון 0.02/
ו1או במסלוליה, כגון: היחידה כולל את ניקויה מחמרי עזר שנשארו על גבי היחידה מחיר 

שבבי קידוח, קצה מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם, פסולת החומרים 
שהוא פועל יוצא מיצור והתקנת היחידה בבנין. הפסולת תפונה למקום שיאושר ע"י 

 המפקח.
 

 חלקי אלומיניום בלתי מתאימים /0.0/
ניות ולמפרט הטכני או לא יהיו חלקי האלומיניום ופירזול ו1או מוצרים שלא יתאימו לתכ

 לשביעות רצון המפקח, יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים, על חשבון הקבלן.
 

מחירי היחידה כוללים את המוצר על כל חלקו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו  0.00/
. הכל קומפלט כמפורט ברשימת , מחזירי שמן, ידיות בהלה וכו'לרבות כל הפרזול כנדרש

כמו כן המחיר כולל התאמת פתחים קיימים לביצוע אלמנטי אלומיניום  לומיניום.הא
 חדשים לרבות סיתות, השלמות וכו'.

 
 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 0.03/

 
 

 עבודות אבן - 1/פרק 
 

על כל  101שכבות סיקה טופסיל  2לפני ביצוע עבודות האבן יש לבצע איטום ע"י מריחת  .1

 הקירות החיצוניים באופן מלא, )כל שכבה בצבע שונה(.

 יש לבצע החלקת הקירות במקומות הנדרשים לפני ביצוע איטום ע"י שכבת גלנצ. .0

. הקבלן יסלק מן האתר כל אבן /חלק  0378כל האבן המסופקת לאתר תעמוד בדרישות ת"י  .3
 פגומה.

 האבן תהיה במידות וגוון כמופיע בתכניות האדריכלות. .4

בנית האבן באופן אנכי ומישורי כנדרש, כולל בנית הפרטים השונים המופיעים בתכניות  .0
 המצורפות.

 העבודה כוללת הקמת פיגום יציב ובטיחותי ופירוקו לאחר גמר העבודות. .9

הוראות המפרט הכללי לעבודות בניה )"הספר הכחול"( במהדורתו המעודכנת יחולו על על  .7
יקבע המפקח את סדר -של סתירה בינם לבין המפרט המיוחד העבודות נשוא חוזה זה. במקרה

 הקדימויות.

ודרישות המפרט  7לפי מקסימום דרגה  /לפי טבלה  /חלק  781סבולת עבודות החיפוי לפי ת"י   .8
 יהרס ויבנה מחדש.-. אלמנט לקוי24231הכללי לעבודות בניה סעיף 
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מ"מ לפי הפרט  9/די ברגי ג'מבו בקוטר הקבלן יתקין זויתנים אופקיים ויעגנם לקירות הבטון על י .1
 מ'. 3.2בתכניות המרחק האנכי המקסימלי בין הזויתנים יהיה 

 הקבלן יתקין זויתנים מתאימים להנחת האבן לפי הפרט בתכניות מעל הפתחים. .2/

 האבן תונח על גבי הזויתן. .//

המספקת את  במידה ולא בוצע בידוד ע"ל העמודים ע"י לוחות קלקר או שהבידוד לא בוצע בצורה .0/
 מ"מ. 32המפקח1מזמין, יבוצע בידוד תרמי חיצוני בקירות ובמעקות על ידי לוחות רונדופן  בעובי 

ס"מ לכל כיוון לשם עיגון  92מ"מ כל  0יש להכין עוגנים מברזל זיון מגולוון בקוטר מינימלי של  .3/
 הרשת. העוגנים יקבעו בקירות הבטון לפני יציקתם.

רט תהיה מרותכת ומגולוונת בגילוון חם. הרשת תורחק מן הקיר על ידי הרשת לעיגון האבן לפי הפ .4/
 ס"מ. 0./שומרי מרחק מפלסטיק, באופן שכיסוי הבטון המינימלי יהיה 

ס"מ ע"י ברגים המאימים לקבלת עומס  בכל מידההרשת תעוגן לעמודים ולקירות הבלוק כל  .0/
 ק"ג. 02/אופקי בשליפה של 

 3/8על ידי חוטי פלב"ם  0חלק  0378מתאימים לפי הוראות ת"י האבן תקשר לרשת כולל קידוחים  .9/
 מ"מ. 3.4בקוטר 

בתנאי בקרה נחותים עם אגרגט שומשום וחול ים. הצמנט בכמות של  02-הבטון בגב האבן יהיה ב .7/
 ק"ג1מ"ק. 302

 יש להקפיד על מילוי של כל החלל בגב האבן. .8/

 יש להקפיד על נקיון פני האבן בזמן הבניה. .1/

 וי פני האבן באמצעים מכנים וכיחול בגוון כדוגמת הקיים.יבוצע ניק .02

 הטיט לכיחול יהיה על בסיס צמנט לבן בתוספת מוסף איטום מאושר על ידי המפקח. ./0

הקבלן יתאם את עבודות בנית השלד עם בעלי המלאכה האחרים מטעם המזמין, אשר ישולבו  .00
 בעבודות השלד.

 ה נקי מפסולת וחמרי בניה.הקבלן ישיב בתום עבודות השלד את אתר העבוד .03

 המבנה הפאושאלי.כל האמור במפרט זה כלול במחירי  .04

 

 אלמנטים מתועשים בבניין  -  00רק פ

 
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב  2.00/
 

 כללי  00.2//2.
 .אדריכלות ובפרטים כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות

פשר פירוק של התקרות מבלי כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתא
 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, עקומות וכו'.
הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית, מפזרי אויר 
 למיניהם ומערכת מתזים בהתאם למופיע בתוכניות המערכות השונות. האחריות

הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה על הקבלן. התעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים 
 ללא עיוותים.

כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג אויר, לגופי תאורה מתזים, 
רמקולים וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט, אלא אם 

 קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.
ו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות על חשבון הקבלן כל התקרות יובא

 מכל סוג של תקרה לרבות מפזרים, גופי תאורה, מתזים וכו'.
 רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות. 

 הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו1או המפקח. 
כל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות המפקח הדוגמאות תהיינה מושלמות מ

 או הוראות המפרט הטכני ו1או את תכניות העבודה.
בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל 
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי 

 גמר, ברגים, פחים וכד'.
יה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו1או על הקבלן לתקן ללא דחי

 לאחריה עד למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.
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פגמים ו1או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן 
יהיה להחליף ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות 

 רצונו של המפקח.
את שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא מודגש בז

פגם ונזקים. הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות עד 
 למסירתן הסופית.

התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני 
 היישום.

ל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכ
 מיקרון. 82של הצבע 

מודגש בזאת שתקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים יבוצעו באמצעות 
קונסטרוקציית נשיאה מאושרת על ידי הג"א למרחבים מוגנים. )כלול במחיר 

 היחידה(.
 

 תקרה אקוסטית  מינרלית  20/00.2.
 שונות כמפורט בכתב הכמויות. הלוחות יהיו מאושרים ע"י האדריכל, במידות

פסי החלוקה יהיו מפלדה מגולבנת עם ציפוי בפויל אלומיניום, )שיטת 
"DONN כדוגמת פסי החלוקה המיוצרים ע"י האחים אביוני. הפסים יהיו ,)"

צבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל. הלוחות יוצמדו לפסי 
 החלוקה עם מהדקים.

ית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים הקונסטרוקציה לתל
חלק מהתקרה שאר חלקי התקרה יהיו יציבים. אריחי התקרה יתלו ע"י מערכת 

. המתלים יהיו מעוגנים בתקרת פרופילי פח של ניצבים ומסילותתליה הכוללת 
הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנה לכך במיוחד. לא תותר תליה אל קוי 

)מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת המיתלים של המערכות, 
המערכות. צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים 
ולרכיבי המערכות המשולבות בתקרה, אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים של 

ס"מ. פרופילי  92התקרה האקוסטית, יהיו תלויים במרחקים שלא יעלו על 
ס"מ. בניצב לפרופילים הראשיים. לפני  92ה ייתלו במרחקים שלא יעלו על המשנ

הביצוע על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות קונסטרוקצית התליה. 
 התעלות לגופי התאורה ייתלו במערכת מתלים נפרדת.

לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות 
מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי  L  +Zם המבנה יותקנו פרופילי

 מ"מ לפחות.  0./בחירת האדריכל. עובי הפרופילים יהיה 
אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי 

 מיקרון. 82של הצבע 
 

 או מחורר תקרות ממגשי פח אטום 23/00.2.
מסך כל השטח. הפח  02%החורים בפח יהוו לפחות  מ"מ. 2.8עובי הפח יהיה 

יהיה מגולוון וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל. לכל מגש תהיה "כתף" 
 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 2/מ"מ עם כיפוף פנימי  42בגובה 

 ( צבועים בתנור. Z+Lמ"מ ) 0המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי 
מגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה יש להקפיד על נוחיות בפירוק ה

לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי 
 הנחיות האדריכל.

 
 תקרות תותב מלוחות גבס 00.20

העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים , הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי א. 
רת אריחים ו1או מגשים, וכולל בשפכטל, פרופילי "אומגה" בין תקרת גבס לתק

 שילובים עם אלמנטי נגרות, מסגרות, זיגוג אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י אחרים.
 

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה  ./
 ישירה של צבע וכולל שפשוף. 

ונושאים תו תקן ישראלי  412/הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  .0
 בר תוקף.

סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. סביב צנרת, תעלות  .3
וכו' החוצים את התקרות והסירנם, יבוצע איטום מושלם בהתאם לפרטי 
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"אורבנד". המרחק המקסימלי בין פרופילי המתכת הנושאים של 
 ס"מ. 42קונסטרוקצית השלד יהיה 

 
 ב. איחוד מישקים

 
 במרק מיוחד על גבי סרט שריון. המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו. /
פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן, מצופה בסרט  .0

 שריון שיכוסה במרק.
 פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.   .3

 ג. קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס             
טעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מ

ואופן תלייתה ו1או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה 
 האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה.

גרם  070תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת, בגלוון 
, כולל אביזרי תליה מפלדה  F – 47מ"מ , כדוגמת פרופילי  2.9למ"ר , בעובי 

 מגולוונת תוצרת "ריכטר" בשיווק ":אורבונד" או ש"ע. 
תליית הפרופילים תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים 

של חב'   TWISTERמ"מ, המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת  4בקטור 
 "ריכטר" או ש"ע.

או המפקח באתר, כולל הבטחת  המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן
התליה בעזרת מתלי "נוניוס" )מתלה מחורר לכוונון( , במקומות בהם תלויים 

 אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה.
התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על תקרת 1 

תליה קונסטרוקצית היסוד, אלא אם יצרן תקרות התותב יאפשר זאת. לא תותר 
באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים. אם אי אפשר לקבוע את 

המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל  –המתלים במרווחים 
מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור נאותים, 

י הקבלן שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית. תשומת לב מיוחדת תינתן ע"
לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי 
החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת 
הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת 

רה המתאימים למטרתם, בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת "פיליפס"(, באורך ובצו
בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או 

מ"מ. כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, התליות והחיבורים  42בלוק( לפחות 
כמפורט בהוראות היצרן. על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי 

 .המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים
על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח לפני 
תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא 
סטנדרטיים בין הפרופילים . פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו1או חיבורה 

1או  האדריכל מטעם לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו
המזמין ובאישורם, אולם אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של 

 הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.
המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח, מספר הלוחות וכיוון 

לאמור בתקנים אך  חיבור הלוחות. מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם
 מ"מ. 22/לא יעלה על 

  בלבד.  ןהוצאות התקנה עפ"י הנחיות היצר
 

 .המבנה הפאושאליכל האמור במפרט זה כלול במחירי  00.24
 

 ממ'מ. 203./

 

 יש לבצע ממ'מ. במידות לפי תוכניות אדריכלות וכן מיקום צינורות אוויר וחלונות ודלת. ./

 י פיקוד העורף.ברזל לפי תוכניות קונס' מאושרות ע' .0
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מע' האיורור באחריות המזמין שאר המע' בהתאם לתוכניות הכוללים שירותים כימי  .3

 ומיכלי מים לשעת חירום.

 טיח לממ'מ לפי התקן טיח "באגר". .4

 
 
 
 

 
 
 
 

 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח
 

 . הרחבה והשלמת נתונים לסעיפי כתב הכמויות 
 כללי 

השקיה וגינון  . העבודה תבוצע כפוף והכנות לוריצוף עפר, פיתוח  מפרט זה מתיחס לעבודות
המפקח באתר )הספר הכחול( לעבודות פיתוח, סלילה ובניה,  המפרט הכללילהוראות כלליות של, 

 של נציג הישוב.וההוראות הכלליות 
 

 הנחיות כלליות א. 

שות המשטרה, הרזמנים מפורט , מתואם ומאושר ע"י על הקבלן להכין תכנית עבודה ולוח  ./
לוח זמנים ותכניות העבודה אשר יאושרו  דה, וכל גורם אחר הנדרש לכך.המקומית, משרד העבו

 .נפרד מהחוזה ע" בא כח המזמין יהוו חלק בלתי

יספק הקבלן יציב ויחזיק במצב  -בכל מקום שנדרש או שידרש ע"י המשטרה או משרד העבודה   .0
ה, אורות מהבהבים, ואביזרים אחרים תקין שלטים, תמרורי אזהרה, הוריה ומודיעין, תאור

לבטיחות הצבור, נוחיותו והכוונתו. כל האביזרים הנ"ל יתאימו לדרישות "מקום תמרורים 
 בעבודה" של משרד העבודה. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על הפתוח והנטיעות הקיימים ועל קוי  .3
בין אם צוינו על גבי התכניות ובין אם נתגלו  ך לההתשתית התת קרקעית בתחום  העבודה ובסמו

במהלך העבודה . כל נזק שיגרם לקו כלשהו, יתוקן ע"י הקבלן ללא דחוי ועל חשבונו הבלעדי , 
 והוא לא יוכל לבוא בכל תביעות או טענות בקשר לכך .

, טיב הקרקע , בדק באופן יסודי את תנאי המקוםלצורך מכרז זה רואים את הקבלן כמי ש  .4
מערכות התשתית , הצמחיה וכו' , וביסס הצעתו בהתאם לתנאי העבודה הקיימים באתר , באופן 

 שנכללו במחירי היחידה . 

  0 – /הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות לבצוע של כל העבודות וכל ההוראות  שפורטו בסעיפים   .0
במידה ותידרש , סילוק  סלילת דרך זמניתלרבות  -והמגבלות הכרוכים בכך  לעיל עם כל הקשיים

 ותמורתן תיחשב כאילו נכללה המחיר העבודה כולה . מכל מקום שהוא בגבולות האתר מים

פרושם :  -סולת " ופבכל מקום שצוין "פנוי החומר למקום שיורה המפקח , פנוי וסילוק עודפים  .9
ל ע"י המפקח והרשות המקומית לכמחוץ לשטח למקום שפיכה מאושר הוצאה במשאיות אל 

 , כולל פזור החומר בשכבות , לפי הוראת המפקח . ק שידרש בגבולות שיפוט הרשות המקומיתמרח

הכמויות ולתכניות העבודה  להלן כהשלמה למפרט הכללי , לכתביש לראות את ההרחבות בפרק ב'  .7
ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה  -

 הרחבות שלהלן . הנוסף ב

מחירי היחידה כוללים גם ביצוע במקומות צרים ובסמוך לאבני השפה ושוחות ליד וסביב קירות  .8
האמצעים , העבודות והחומרים  ים כולל גם עבודות ידיים וכל שארתוך שימוש בכל האמצע

הדרושים לביצוע מושלם של העבודות המפורטות במפרט ובכתב הכמויות . אספקת המים על 
 בון הקבלן . חש

לילה( ככל שידרש על  ה בשעות בלתי מקובלות )כולל שעותמחירי היחידה כוללים גם ביצוע העבוד .1
 פי הנחיות המפקח. 

הציוד המכאני יהיה מסוג חדיש המתאים לביצוע העבודות. על הקבלן לקבל מראש אישור המפקח  .2/
 לסוג הציוד המכאני . 

 גם אספקה והתקנה. ת העבודה במפרט ובכתב הכמויעיפי בכל מקום שלא צוין אחרת כוללים ס  .//
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ובתוכניות ובין  עבודה בין שנכללו במפורש במפרטהצעת הקבלן כוללת גם את כל מרכיבי ה  .0/
נושא ומרכיב עבודה שאינו מהווה עבודות ולא צוינו במפורש. כל שנדרשים לביצוע מושלם של ה

 ולא ישולם בנפרד.סעיף נפרד למדידה בכתב הכמויות כלול במחירי היחידה 

העבודה כוללת ניקיון סופי של האתר עם סיום פעולות הבניה וסילוק כל הפסולת לאתר מורשה ע'י  .3/
 הרשות המקומית. 

 
הקבלן מחויב לשמירה על המשך תפקוד המקום תוך שמירה קפדנית ביותר על בטיחות 

הסדרי תנוע  הדיירים והמשתמשים באתר וינקות בכל האמצעים הנדרשים לצורך זה, כולל
זמניים אם ידרשו מתואמים עם היזם ולפי הצורך עם משטרת ישראל. ויבצע על חשבונו 
שילוט, ותמרור, הנחיה ע''י מפקח ככל שידרש.  הקבלן יתייחס לדרישות המחמירות 

 שביניהן.
 

העבודה  הקבלן אחראי על שלמות כל התשתיות ומערכות הקיימות באתר כל משך זמן
האישורים  חשבונו כל נזק שיגרם, הקבלן אחראי לקבל את כל ויתקן מיידית על

ביצוע העבודה. באתר  הדרושים, יבצע את כל התאומים וישלם את כל האגרות לצורך
יבצע בדיקות של מכון התקנים  מבוצעים מתקנים ועבודות הטעונות בדיקות תקן הקבלן

 היח'.  לפי דרישה מחיר הבדיקות יהיה כלול במחיר

 
 

 עבודות פיתוח 12פרק 
 
 

 חפירות וחציבות כללי. 
ללא הבדל  הסימון הנ"ל. המונח חפירה1חציבה מתייחס לעבודה בעזרת כלים מכאניים או ידנית

 במחיר.  
רואים את הצעת הקבלן המתייחסת לחפירות1חציבות כהצעה שלקחה בחשבון מכשולים שונים 

 בתוואי החפירה, כגון:  
 בילים1מדרכות וכו'.  גדרות, קירות בטון, כבישים, ש

 אם לא יצוין אחרת בכתב הכמויות, לא תהיה כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה בתנאים אלה.  
 ס"מ מינימום מפני הקרקע הסופיים או לפי תוכנית וחתכים.  30עומק החפירות1חציבות יהיה  

 ויות.  רוחב העבודה יהיה בהתאם תוכנית וחתכים מנחים אם לא צוין אחרת בכתב הכמ
    

המצב הקיים  עם סיום העבודה, על הקבלן להדק תוואי החפירה, להחזיר את השטח לקדמותו לפי
 בשטח ולפנות את עודפי העפר.  

על הקבלן לדאוג לאמצעי על גילוי מערכות שונות בתוואי החפירה יש לדווח מיידית למפקח. 
תאונה.  כמו כן, הקבלן יכין מעברים נוחים סימון, גידור, שילוט, על מנת למנוע כל  -כגון  ,בטיחות

 ובטוחים מצד לצד באישור המפקח.  
    

הקבלן יהיה אחראי על כל תאונה שתיגרם כתוצאה העבודות באתר. אין לעבור משלב לשלב ללא 
 קבלת אישור המפקח.  

   
 

 . באבנים משתלבותמשטחים, שבילים ומדרכות ריצוף  
 19102102 ו -בדרכים משולבות1/2 0219אבנים משתלבות מסוג העבודה כוללת אספקה והנחה של 

כולל ביצוע עיטורים במדרכות ובדרכים משולבות שלא  לפי בחירת המתכנן בגוונים  במדרכות 
סמ' כולל הידוק לפילוס ביצוע הריצוף לפי תוכנית  0, אספקה ופיזור של שבכת חול בעובי ימדדו 

ים, הידוק  הריצוף באמצעי מכני, כולל פיזור חול למילוי תוך הקפדה על ביצוע הגבהים המתוכננ
תוכניות הפיתוח ופרט . הקבלן הפוגות עודף החול יטואטא ויפונה מהאתר לאחר הנחה, הכל לפי 

ויקבל אישור בחתימה  עיטור קטע מ"ר כולל 1יבצע  דוגמא לאישור המפקח / המתכנן בגודל של כ
 , כולל התאמת שוחות שלא ימדד בנפרד. מהמפקח באתר לפני תחילת ביצוע הריצוף

הריצוף באבנים משתלבות כפי שמופיע בכתב הכמויות יכלול את כל האמור לעיל וימדד במ"ר נטו 
כולל העטור כמפורט בתוכנית שלא ימדד בנפרד  לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע בקשתות . 

 המדידה מ"ר.
 
 

מבטון טרום מגוונת לפי בחירת המתכנן /2/212012 שפה גנניתאספקה והנחה של אבן  אבן גן
הכל לפי פרט ותוכנית. כולל עיבוד קשתות ע"י ניסור האבן   02 -בקטעים   על גבי יסוד בטון ב

.  גןוהתאמה וסגירה ע"י טיט מלט מגוון תואם לגוון האבן שלא ימדדו בנפרד המדידה מ"א אבן 
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 . מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל
 

אספקה והתקנת אבני שפה במידות תבוצע כלהלן: אבן שפה מבטון ברוחב  1/22100/7אבני שפה 
בהתאם לפרטים ותוכניות. בעקומות יותקנו  02  -ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב  00ובגובה   7/

אבני שפה בקטעים חצי ורבע מטר מיוצר במפעל ללא חיתוך ושבר. העבודה כוללת גם חיתוך 
ת אספלט1ריצוף ואיטום המישק בין אבן השפה לאספלט בביטומן  האספלט במסור מכני, השלמ

השלמת המצע והתקנתו כנדרש לביצוע העבודה, לא ימדד לתשלום,  מחיר היחידה כולל 821/22,
את כל הנ"ל וכל שאר העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של אבני השפה ותיקוני 

 . את כל האמור לעיל מחיר היח' כולל המדידה מא'הכביש והמדרכות. 
 

סמ' כולל זיון לפי  /0העבודה כוללת ביצוע של משטח בטון   בעובי   . 02 –משטח בטון מזוין ב 
תוכנית של קונסטרוקטור כולל יריעת פוליאתילן, ביצוע בשדות, תפרי התפשטות וציפוי קורו דור  

בתוכנית כולל עיבוד  בגוונים לפי בחירת המתכנן כולל לבן או צהוב לפי פרט ולפי המפורט
שיפועים, התאמת גובה שוחות קיימות מכל סוג שהוא. באתר קיימות תשתיות הקבלן אחראי על 
שלמותם ויתקן ללא דיחוי ועל חשבונו כל נזק שיגרם. העבודה כוללת ביצוע צורת דרך, הידוק 

התוכנית  . המשטח יבוצע  תוך הקפדה על שלמותם ועל קיום הנחיות10שתית לצפיפות של %  ,
 מבחינת גבהים. המדידה מר' כוללת את כל האמור לעיל

 
חברונית מחופי אבן דולומיט קשה מסו ג  02 -. בניה של מהלכי מדרגות מבטון מזוין במדרגות אבן

כולל כל החומר והעבודה הדרושים, ביצוע צורת דרך, הידוק שתית, שכבת מצע סוג' א'  לפי פרט
הזיון החפירה  , כולל כל לפי פרטחיפוי באבן  22/יפות של %  סמ' מהודק בשכבות לצפ 02של  

מ'א  מחיר היח' והעבודה לביצוע המדרגות. המדידה מ"א מדרגות.  , התבניותהחומרהמצעים 
 כולל את כל האמור לעיל. 

 
במחיר לפי  מנוסרת ומסותת טלטיש  חברונית העבודה מחופה אבן טבעית בנית קירות בטון מזוין.

, ס''מ 02דו פנים של  כולל חיפוי 32 -ת בנית קירות מעקה וקיר תומך מבטון מזוין בפרט: כולל
,כולל חפירה ליסודות, )קופינג( מאבן טבעית חברונית בעובי לפי פרט כולל עיבוד ראש הקיר

מצעים, וביצוע היסוד, כולל פינוי עודפי עפר לאתר לפי הנחיות המפקח .  כולל התבניות והזיון לפי 
מ' בגובה בדרוג, כולל צינורות  00./מ' לאורך וכל   0ופרט, כולל ביצוע נקזים סמוים כל   תוכנית

ק'ג מלא חצץ בגב הקיר לכל נקז. כולל תפרים  02מפוליאתילן קשיח ושק פוליטאילן     0בקוטר " 
 מ'  לפי הנחיות הקונסטרוקטור כולל בניה של קטע קיר לדוגמא. העבודה כוללת ביצוע של 0-8כל 

המדידה מק' קיר בטון הכנות לעיגון סבכות.  לא תשולם תוספת עבור ביצוע קירות בקשתות. 
 .  את כל האמור לעיל היח' כולל מחיר. מזוין נטו

 
אספקה וביצוע של סלעיות חדשות והשלמה של סלעיות קיימות מאבן גיר קשה שכבתית  סלעיות.

יר, כולל מילוי חוזר של אדמה מקומית, גודל גר'1מר' בגב הק 422כולל עטיפה של בד גאוטקסטיל  
האבן תונח על גבי צידה הרחב. אבנים  021821/42מ' ומקסימלי  .321821/22 לאבן יהיה   מנמלי

לפחות או לפי הנחיות המתכנן באתר, האבן תונח תוך 13/יונחו אחת על גבי השניה בחפיפה של  
וחים ביניהן, על הקבלן לדאוג לבצע התאמת שמירה על קו אופקי רציף כאשר הן מחוברות וללא רו

האבן כך שאפשר יהיה לשמור על קו אופקי בכל שכבה. האבן תונח כך שלא יהיו פוגות רציפות 
בציר האנכי. הקבלן יבצע קטע דוגמא לאישור. הכל לפי פרט. הקבלן נידרש לאשר את מקור האבן 

 העפר הנדרשות, כולל ל את עבודותאנכית מסלעה כול המדידה מר' חזיתלפני תחילת העבודות. 
  .האמור לעיל המחיר כולל את כל. מורשה פינוי עודפים מאתר לאתר
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  מסמך ד'

 כתב הכמויות
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 מסמך ה' 

  בוטל
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 מסמך ו'

 נספחים
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 נוסח ערבות הצעה –נספח א' 
 ________נספח להסכם מס' 

 
 

 בודלכ
 המועצה האזורית 

 "הר חברון"
 

 א. ג. נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש''ח )____________________( 
הלן בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט ל

(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'1______ "הפרשי הצמדה" –)להלן 
ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד 

לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, 
שהו או באופן כלשהו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כל

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך  במספר דרישות, כל אחת מהן

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  – "מדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו 

(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, ש""המדד החד –)להלן 
(, יהיו "המדד היסודי" –שפורסם ביום _______, היינו, ________ נקודות )להלן 

הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין 
 בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.
 לאחר יום ________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

 בנק: __________________    תאריך: ___________
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 אישור עריכת ביטוח – Aנספח 

 נספח להסכם מס' 
 

 לכבוד
 )להלן : "המועצה"(  מ.א. הר חברון

 ד.נ. הר חברון  מרכז אזורי מיתרים 
 00-3303030פקס:  

 
 

 שם הקבלן :ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
 _________________כתובת משרדו:

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

 בהמשך:
 
 תאור העבודה: _________________________________________________.     1
 
 _______________ עד ________________. -תקופת הביטוח: מ .0
 
נאי פוליסת כל הסיכונים לביטוח  "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מת .3

 " העדכנית ליום תחילת הביטוח.הפוליסה הידועה בשם "ביט 
 הפרקים. 3-חודשים" ביחס ל 07הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של          

 
מסכום  10%השווה ל  ________________ש"ח -סכום הביטוח לפרק א' )ביטוח רכוש(  3.1

 ביטוח הרכוש, בנפרד לכל הרחבה:
 

   מסכום ביטוח   10% –ת ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל הכיסוי כולל א   3.1.1
 הרכוש, בנפרד לכל הרחבה:          

 הוצאות לפינוי הריסות. .א
 אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.  .ב
              ,                 מהנדסים ,הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים       .ג

 ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.                                 
 

 מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או  ישירפרק זה מורחב לכסות גם נזק       3.1.0               
  $ 150,000 -אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של:   חומרים  לקויים.

 
 גבול האחריות עפ"י פרק ב' )צד שלישי(:     3.0

 __________________ $ לאירוע ו ____________$ סה"כ לתקופה.            
 סה"כ לתקופה( $ 0,000,000 -לאירוע ו 0,000,000$ –]לפחות             

 
ב"חריגים"  4תקף, ובהתאם מבוטל סעיף  –ב"הרחבות לפרק ב'"  1סעיף  3.0.1

 וסד לביטוח לאומי(.)תביעות שיבוב של המ
ב"הרחבות לפרק ב'" )כיסוי רעידות אדמה או החלשה או תמך או  0סעיף  3.0.0

למקרה ולתקופת  $ 500,000ריות בגין הרחבה זו חתקף, גבולות הא –משען( 
 הביטוח.

 תקף. –ב"הרחבות לפרק ב'" )הרחבת נזקי גוף(  3סעיף  3.0.3

            

 ק למשק תת קרקעי"( ב"חריגים" לפרק זה )"אובדן או נז 8לסעיף  3.0.7
 תתווסף הפסקא הבאה:       

 מפגיעה בצינורות,  מתקנים או תוצאתי ביטוח זה מורחב לכסות נזק  -
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 קרקעיים.-כבלים תת   
 .       $ 150,000 –אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של                       

 
 
 

 ידים(.גבולות האחריות עפ"י פרק ג' )חובות מעב     3.3
 

 למקרה ולתקופה. $__________-לעובד ו $____________           
 למקרה ולתקופה[ 5,000,000$ -לעובד ו $ 1,500,000]לפחות:            

 
עובדיהם" .ו/או קבלני משנה ו/או מ.א. הר חברון ו/או ________וסף "..ולשם המבוטח מת .7

 (ואחריות המוצר שלישי)+סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד 
 

כ"מוטב" בלעדי בפוליסה וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י  המועצה רשמנו לפנינו את קביעת  .5
 פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם רק לפקודתה.

 

להפעיל  תידרשאשר לא  המועצה ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י  .0
 את ביטוחיהם.

 

ת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות  וכן שבכל מקרה של הננו מאשרים בזא .4
יום  00יטול ו/או הצמצום לא יכנסו לתוקף בטרם יחלפו הב –צימצום ו/או ביטול הפוליסה 

 למועצה.ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם 

8.  

 מצ"ב פירוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל. .3

 

 
 
 
 
 בכבוד  רב                                                                                      
 

 ____________ חברה לביטוח בע"מ.                                                                         
          

 

 

         
 


