
 

 
 
 
 
 

 1חוברת מס' 
 

 
 

 
 7/2016מ/ מס' מכרז 

 )"מכרז אומדן"(
 
 
 
 
 
 
  

 אילת-בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2016מאי 
 
 
 
 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 1 - 

 
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 7/2016מ/ מכרז מס'
 
 

 אילת-בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"הקמת 
 

 אומדן"()"מכרז 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 2רשימת מתכננים ויועצים ..................................................................................      

 
 3      …..…….......................................................................  תנאי  המכרז -מסמך )א( 

    
 , יחד עם כתב הכמויות(2)בחוברת מס'       הצעת המציע כולל הצהרת המציע -)ב(  מסמך

     
    12....... .....נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות .......................................... -מסמך )ג( 

 
 )לא מצורף( .......... מוקדמות ................. 00מפרט טכני הבין משרדי, כולל פרק  -מסמך )ד( 

 
 58.... .. ..............מפרט טכני מיוחד ........................................................... -מסמך )ה( 

     
 , יחד עם הצעת המציע(2)בחוברת מס'                    כתבי הכמויות והמחירים -מסמך )ו( 

 
                 169   ......................................................................  תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך )ז( 

     
  171.   רשימת תוכניות ומערכת תוכניות ....................................................... -מסמך )ח( 

 
 178  .....................................................................ת ........יונוסח ערבו -  1+ ט'מסמך ט 

 
 180ם שכר מינימום ............... תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלו –מסמך )י( 

 
 182     ……………..………..……… קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת 

 
  185  ....................................................... /חינוךמפרט לאישורים הדרושים למבני ציבור 

 
 186....................דו"ח קרקע וביסוס ............................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 2 - 

 
 פרטי מתכננים ויועצים:

 
 

  היזמים

 עיריית אילת  
  אחראית מבני ציבור – ל נחמניאחראית : מז

 053-7760010נייד  
 mazaln@eilat.muni.ilדוא"ל:  

 

  ניהול ופיקוח

 גדיש הנדסה 

 www.gadish.co.il  6083001-03, טל:  11320ת.ד   5800174, אזור  , מיקוד:  31רח' המצודה  

  מנהל ביצוע
 elyanovvladimir78@gmail.com   050-5305044נייד:    אליאנובולדימיר  מפקחו

 
  מתכננים:

 /אדריכלות
 נגישות/

 פיתוח ונוף

 קוריאל אברהםאמר קוריאל 

 אחראית :רחלי שוייצר  
 פקס   04-8371190טל.  
 curiel@inter.nret.il  

  רן משען                      קונסטרוקציה 

 04-8217322 טל.  
 rimex@015.net.il  

 שטרנגלאז -גרינברג   חשמל   

 אחראי :דובי שטרנגלאז 
 04-9037223טל. 

 dubis@nana10.co.il  

 תשתיות מים וביוב ש. עגנון   תברואה 

 אחראי : חיים כץ 

 04-8341473טל. 

 office@sagnin.com  

 פאתנה פרהוד  בטיחות

  04-6249283טל.  

 safety@gmail.com  

 יועצי קרקע וביסוס                 זליו דיאמנדי ייעוץ קרקע

 050-6514816. נייד     03-5757694 .פקס   03-5756517. טל    51201, בני ברק 15רח' כנרת  
 )גבי(

 zelio1@netvision.net.il 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mazaln@eilat.muni.il
http://www.gadish.co.il/
mailto:curiel@inter.nret.il
mailto:curiel@inter.nret.il
mailto:rimex@015.net.il
mailto:rimex@015.net.il
mailto:dubis@nana10.co.il
mailto:dubis@nana10.co.il
mailto:office@sagnin.com
mailto:office@sagnin.com
mailto:safety@gmail.com
mailto:safety@gmail.com


 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 3 - 

 ך א'()מסמ -תנאי המכרז 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 תנאי המכרז
 

 א.ג.נ.,
 
 

, 40007כיתות אם בגוש מס'  24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד      7/2016מ /מכרז מס' הנדון: 
 באילת 1, חלקה 2001מגרש 
 )"מכרז אומדן"( 

 
 

 מהות המכרז ותוכן המסמכים .1
"החברה" או "חכ"א"( מבקשת בזאת לקבל  החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: 1.1

, 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד  הצעות להקמת
שוא "העבודות"(  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נ -)להלן באילת  1חלקה 

 המציע הזוכה.מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם 
 

 המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז: 1.2
 תנאי המכרז )מסמך זה(; -מסמך א' 
 ; הצעת המציע כולל הצהרת המציע -מסמך ב' 
  , כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום; נוסח החוזה -מסמך ג' 
 מוקדמות )לא מצורף(; - 00 מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק -מסמך ד'

 ; מפרט טכני מיוחד -מסמך ה' 
 ; כתב כמויות ומחירים -מסמך ו' 
 ; תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך ז' 
 + תוכניות )בתיק נפרד(; רשימת תוכניות -מסמך ח' 
 ; ותוינוסח הערב - 1+ ט' מסמך ט' 
 ; נימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מי -מסמך )י( 

 . קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת -
 מפרט לאישורים הדרושים למבני חינוך/ציבור -
 דו"ח קרקע וביסוס -
 

החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף  1.3
להלן, לערוך  10.1הארכה במידת הצורך של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 

שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או 
ויימסרו לכל  לה הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים

 לאשר בכתב את קבלתם. מחויביםאשר יהיו , מסמכי המכרזהרוכשים של  
 

לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע  1.2 ף קטןעיכל המסמכים המפורטים בס 1.4
בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון 
שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או 

 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת
 

 ביטוחים 1.5
לדרישות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה תשומת לב המציעים מופנית  1.5.1

 במכרז )להלן: "דרישות הביטוח"(. 
בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 1.5.2

לחוזה  )להלן: "ביטוח על  19"נוסח החוזה", פרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 
 תנאים כלליים לביטוחי)להלן: "ח ב'" ידי הקבלן"( ובמוסף ב' למסמך ג' "נספ

)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( להלן ביחד  1לרבות האמור בנספח ב'  "(הקבלן
 ולחוד : "ביטוחי הקבלן".
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הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את    1.5.3
 ומצהירבמלואן  המכרזמהות העבודות לפי מסמכי  ואתבביטוחי הקבלן המפורטות 

 כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  בזאת כי קיבל ממבטחיו
 לעיל ולהלן.

 
 יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב   1.5.4

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות  בידי החברה ולהפקידבביטוחי הקבלן 
)בנוסחו המקורי( כשהוא אישור ביטוחי הקבלן  1, את נספח ב' וכתנאי לתחילתן

 חתום כדין על ידי המבטח. 
 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת     1.5.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ החברה בכתב ימציא לה העתקים

 

לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת כל הסתייגות מובהר בזאת במפורש כי     1.5.6
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים  הסתייגויות לדרישות הביטוח
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

אישור ביטוחי  1ח ב' נספאי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי    1.5.7
(  2לרבות נספח ב' ), )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע הקבלן

החברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מהחתו פטור מנזקים –הצהרת הקבלן 
 יםלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור תהא רשאית

 מים כנדרש.החתו
 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.5.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף     1.5.8
החברה לעיל, תהא  1.5.7כאמור בסעיף , (1נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' 

 לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.רשאית 
 

ין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים יודגש כי בשלב הגשת ההצעות א   1.5.9
, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין אלא בחתימה וחותמת של המציע

 .להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים
 

מוסכם בזה כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה  1.5.10
 תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו.

 

 מע"מ   1.6
" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "

יחול על לא ", וזאת בין אם בפועל 0התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "
מקום מושבו. כן מובהר כי לחברה בבות אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לר ע"מהזוכה שיעור מ

לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. 
תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו  ,אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת

את כנגד בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וז ,בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת
 חשבונית מס כחוק. 

 
 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  .2

מקיים את אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות,  ,רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע
 כל דרישות  הסף המצטברות הבאות:

לפי חוק , 100בענף , לפחות 4-ג קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג הינו  2.1
 . 1988-תשמ"ח )סיווג קבלנים רשומים(  ,ותילעבודות הנדסה בנא רישום קבלנים

המעיד כי  1976-הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 2.2
 .המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק

 ך ט'.בנוסח מסמ₪  1,100,000צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה         2.3
 

ולא ניתן להסתמך על , לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים            
רישום בפנקס הקבלנים של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות 

 .לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף
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 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .3
    מסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים על המציע לצרף להצעתו את ה       

 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן: 2בסעיף 

הנו מורשה חתימה של , על מסמכי המכרזכי מי שחתם  ,אישור רואה חשבון או עורך דין 3.1
למסמכי  המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם 
 המכרז. 

אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי  3.2
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא 
פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 

המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו טל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. עסקאות שמו
 בין הצדדים. תייכרהחוזה, אם  יהיו תקפים במשך כל תקופת 

 
 כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים         3.3

 לעיל. 2.3עד  2.1             

 שה.תעודת עוסק מור 3.4

 . תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף במסמך י' 3.5

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.6

 בנוסח נספח ט'.למכרז ערבות  3.7

ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות,  3.8
 חתומים בכל עמוד ועמוד.שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, ושינויים, ככל 

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם 
זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ 

הול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ני
 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 ערבות .4
על המציע להקפיד כי הערבות  ₪. 1,100,000בסך של המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  4.1

במשך שלושה חודשים מתאריך '(. הערבות תעמוד בתוקף טהנוסח המצ"ב )מסמך  לפיתהא 
"הערבות הזמנית"(. הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת  -)להלן תיחת הצעת המכרז פ

תחולט לאלתר על היא וולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, החוזה ע"י המציע 
ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית 

 חתימת החוזה עם המציע הזוכה.לאחר ל הצעתו, תוחזר למציע, אם לא תתקב
 

יחד עם זאת, החברה תהא  אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף.מובהר כי  4.2
רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי  
בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון  
 השוויון בין המציעים. 

 

 עד שתי החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך  4.3
 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות  90תקופות של               
 כנדרש.              

 
לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא  חכ"א תהא רשאית 4.4

יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר 
 שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 4.4.1

 רזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.ועדת המכוהוא מסר ל 4.4.2

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  4.4.3
 במכרז.
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אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  4.4.4
 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 
החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא  אם לא יחתום הזוכה על 4.5

חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך 
מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו 

 ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
 

שהמציע יחתום על  מיום עבודה ימי 3תוך תתקבל, תשוחרר הערבות המציע אם הצעתו של  .4.6
להסכם  1ט'הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח 

 מהתמורה הכוללת  )להלן: "ערבות ביצוע"(. 10 % בגובה של 
 

ת, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם הערבו אתמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל  4.7
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

 
 ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5

 
 ההצעה 5.1

 "מכרז שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של תשומת לב המציעים מופנית לכך  5.1.1
לכל  מראש מחירי היחידה ויניםמצסמך ו' משבו בכתבי הכמויות שב אומדן",

 החברה. עפ"י אומדןסעיף וסעיף 

בכתב הכמויות, המתייחס למבנה, הנם כתב   05, 04, 03, 01מודגש, כי מבנים מס'      5.1.2
 הינם למדידה .  06,  02כמויות פאושלים . מבנים מס' 

 יע,בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה שהוא מצ 5.1.3
לכל אחד  הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה למחירים

 הכמויות.י שבכתב הסעיפים ממחירי

 הנ"ל, את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה יעתיקקבלן ה 5.1.4
 של מסמך ב' )הצעת המציע( שלהלן.  1אל סעיף 

 יכללו במחיר המוצע. אם יחולו, יה,היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קנ 5.1.5

כל               תוספת של מחיר, ו -מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו  5.1.6
 וסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.סימן/סימון שית

 
 ובחירת ההצעה הזוכה אמות המידה 5.2

בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה  מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר, 5.2.1
 הגבוה ביותר.  

 אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר )להלן "הקבלנים  5.2.2 
 הזולים"(, החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של                            

ה מתוקנת, הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצע
שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת.  החברה תהיה רשאית לחזור 

 על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר.
חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית  5.2.3 
 ר עמו, וזאת על פי שיקול דעתה אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשו  

 הבלעדי.
שכותרתו  1992-, תשנ"בלחוק חובת המכרזים ב.2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף  5.2.4

ם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר א"עידוד נשים בעסקים", 
ואחת מן ההצעות היא עסק  ,למכרז, )עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה(

בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, 
 ב.2אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 

לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה 
ם: "עסק"; ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחי

 לחוק חובת המכרזים(.ב. 2"עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 
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 אופן רכישת מסמכי המכרז .6
 

פארק התעשייה אילתם, במשרדי החברה ברחוב  ,בלא תשלוםמסמכי המכרז ניתן לעיין ב 6.1
ניתן לרכוש את המסמכים  .WWW.EEC.CO.IL, או באתר החברה , אילת2מבנה אמת"ל 

לא יוחזרו בשום ש ,₪ 1,500תמורת סך של בשעות העבודה הרגילות, החברה, שרדי במ
לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או  מקרה,

 .31.5.16מיום ג' החל  לוהכו שינוי תנאי הסף,

"ל החברה, או         ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז 6.2
 .ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז

מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  ,למען הסר ספק 6.3
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר. 

 
 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .7
 

ימים לפני המועד האחרון  7-שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ 7.1
תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. , yohay@eec.co.ilלכתובת המייל ההצעות,  להגשת 

 ,החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז
יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות  םאותכתובת המייל שעפ"י 

מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, הקבלנים, כמו גם 
לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם 

 להצעתו, כשהם חתומים על ידו. 
 תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י החברה               

כל תוקף  היהי אלתשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ו כלהקבלן. 
בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי  ןשתינתלתשובה 

עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים 
 יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה. –אלה ו/או פנייה לא השיבה החברה לש בכתב בלבד.

 
החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  7.2

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים 
לידיעתם של כל רוכשי מסמכי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, 

 המכרז.
 

 סתירות ו/או אי התאמות .8

או שיהיה לו איזה ספק שהוא  ,אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות
ימים לפני  7בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 

לא התייחסה  שלח לכל המשתתפים בכתב.יהחברה ת המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת
החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית 
המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או 

טענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', ו
 תישמענה.

 סיור קבלנים  .9
 

, פארק פגש במשרדי החברההמ - 14:30בשעה  07.06.2016  ג' סיור קבלנים ייערך ביום 9.1
 אילת. 2התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 

 
. החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור 9.2

 השתתפות בסיור אינה  חובה אך היא מומלצת מאוד. 
 

 מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב  9.3
ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר 

כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד 
 הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.
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 אופן הגשת ההצעה .10

 מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר חוברת מסמכי המכרז הכוללתעל המציע להכניס את  10.1
כים שעל ובצרוף יתר המסמלעיל  4.1הערבות האמורה בסעיף  בצרוףעליו לצרף להצעתו, ו

 ידי עלם כשהם מלאים וחתומי ,14:00בשעה  29.06.2016לעד , המציע לצרף להצעתו
, 2"אילתם" מבנה אמת"ל   היבפארק תעשי ,ההצעות במזכירות החברה לתיבת, המציע
 אילת.

 ,יחד עם יתר מסמכי המכרז למציע על ידי החברה נמסרהש ,במעטפה המיוחדת ההצעה תוגש     10.2
מכרז מס' " :או ממלא מקומו, ושעליה מצוין החברה המכרז על ידי מנכ"ל שנחתמה עבור)

 אורים באילת"(.  -להקמת בית ספר לחינוך מיוחד  - 7/2016מ
 המעטפה תכלול: 10.3

את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים  .א
ם עו"ד על אישור אימות בידי המציע. במקומות שבהם נדרש אימות חתימות יש להחתי

 החתימות.

 לעיל. 4.1את הערבות האמורה בסעיף   .ב

 לעיל.  2את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף   .ג

 לעיל. 3את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף   .ד
 לעיל, ככל שיהיו. 7מסמכים על פי סעיף  .ה

 

 , בד בבד          במזכירות החברהתימסרנה מוחתמות ע"י המציע, חתומות וכשהן  ,כל התוכניות 10.4
 עם הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות             

 
בתאריך 14:00עד לשעה ע"י המציע או מי מטעמו לתיבת ההצעות  תוכנסמעטפה שלא  10.5

 והיא תיפסל. האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד 

לגביהם,  תהסתייגוקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל כל שינוי או מחי 10.6
אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו  בין

הבלעדי של  ל עפ"י שיקול דעתהו, הכלאלתר לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 החברה.

בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה  החברה לא תחזיר ולא תשתתף 10.7
             הבדיקות רכישת תיק מסמכי המכרז,  ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין

 או כל הוצאות אחרות שהן. ,המוקדמות
 

 החתימה על ההסכם .11
 המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'. 11.1
 אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם. 11.2
במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית  11.3

 רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז ,אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו
מכרז זה על נספחיו על   כל הוראותו . במקרה כזה יחוללהלן 12.7בהתאם להוראות סעיף 

 הזוכה החלופי.
הימים האמורים,  90במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך  11.4

תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף 
. מציע  אחתכל  יום 90ת של ונוספ עד לשתי תקופותהזמנית שניתנה על ידם, וזאת  הערבות

בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות  ,שלא יענה לבקשה כאמור
 הזמנית תוחזר אליו.

 משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת 11.5
כקבוע  (,1ביצוע לקיום החוזה )מסמך ט' לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות 4.1 בסעיף

 הזכייה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על שבע, לא יאוחר מהמצ"ב למכרז זהבחוזה 
, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא לעיליפקיד הזוכה ערבות כאמור  אם לא .מכרזב

 כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ,סכום הערבות הזמנית
כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של  ע.ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המצי

 עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה. ,דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכהכל החברה עפ"י 
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בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי לאלתר לפסול כל הצעה  תרשאי חכ"א 11.6
וף המסמכים, בין במכתב לוואי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בג

ל לפי שיקול וובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם כאילו לא נכתבו כלל, הכ
 חכ"א.הבלעדי של  הדעת

 
 הוראות נוספות .12

לעצמה  שומרת ו אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא חברהה 12.1
ת כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.  מבלי את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעו

או ברורה או ערוכה  דחות כל הצעה, שאיננה שלמהילגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה לה
וזאת עפ"י שיקול או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, הוראות המכרז  שלא עפ"י

 דעתה הסופי והבלעדי של החברה.
בל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות החברה תהא רשאית לק 12.2

ההנחה  נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוז 
 שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות. 

ה מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיב 12.3
בין ו/או בחירת ההצעה הזוכה, שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, 

מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה 
מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד 

 המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה וטלהיה ובהחלטת החברה לבטל את המכרז. 
 המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי

 קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז.
לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה  , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאית 12.4

ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים  לה לצורך החלטהשהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים 
לעיל, וכן לחקור ולדרוש  2משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 

מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות 
   הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.

לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם  , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאיתכמו כן,               
שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע 

 בעקרון השוויון בין המציעים.
אישורים ותקציבים מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת  12.5

מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא 
רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או 

יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן  14במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 
ועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא יסיים עבודתו במ

התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על 
סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום 

עלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מה
 תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה  12.6
יום(, ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא  90שהיא )לתקופה שאינה עולה על 

סקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופ
להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן 
שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת 

 אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה  למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה

הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו.
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 זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייבת,רשאית תהאהחברה  12.7

חודשים נוספים. החברה תהא  3הערבות לאותו זוכה במשך ולעכב את החזרת  "חלופי
רשאית  להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או 

 12ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו  אםשלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או 
 חלופי זוכהב בחירה על החברה  והחליטה היה .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה

. אם טרם הוחזרה הערבות למציע הזוכה המציע במקום החלופי המציע יבוא ,הזוכהמציע כ
החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם 

 להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.
 

מור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתלה מבלי לגרוע מהא   12.8
להתקשרות בין חכ"א ובין המציע הזוכה, הנו הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, במידה 

חודשים  4 -ויידרש, ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. לא התקיים תנאי מתלה זה עד ל 
או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, 

ידי חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזוכה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא 
תבוצענה. במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה, המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל 

 טענה ולא תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת  כלפי חכ"א.
 

ועד לתום  התקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת העבודותתקופת ה   12.9
 תקופת הבדק, עפ"י החוזה.

 
 

 עלות על המכרז ועל ההצעהב .13
 

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של 
אם לאו. אין המציע רשאי  עה וביןעד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצ לחברההמציע להחזירם 

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

 צד שלישי .14
 בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. 
יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי מציע שלא 

במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 
מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין 

 עה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.גילוי חלקים של ההצ
הסכום ₪.  500זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 

 רה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.ישולם לחב

 ת המציעוהצהר .15
. המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם

כולל החוזה הכלול בו  ,שת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרזהג
הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  יחתום המציע על ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף,

                                                                                                                 נפרד מהצעתו.ק בלתי חל הצהרה זו תהווה
 

 בכבוד רב,              
 
 

 החברה הכלכלית לאילת                                                                                                                     
 )חכ"א( בע"מ                                                                                                                             

 
*    *    * 
 א י ש ו ר

 
 הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.

 
 חתימת המציע: ________________
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 סמך ב'()מ
 
 
 
 
 

 
 
 

 הצעת המציע  - מסמך ב'
 

 ה בחוברת נפרדתרא
 

 (2)חוברת מס' 
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     -מסמך ג'           
 נוסח החוזה                                                                                                             

 
 
 
 

 
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 

 7/2016/מ חוזה מס'  
 
 

 2016שנת ב______ ודשח___   ביום אילת שנערך ונחתם ב
 
 
 
 
 

 בין:
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 
 

 לבין:
 
 

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

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ 
 
 ביצועבדבר 

 
 אילת-בית ספר לחינוך מיוחד "אורים" להקמת 

 
 
 
 
 
 
 

 ביצוע החוזה ________ תאריך גמר
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 6017/2מ /חוזה מס'  
 

 2016 בשנת_____________ ודש___  לח ביוםבאילת חוזה זה נערך ונחתם 
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ   בין:
 (" או "המזמין""חכ"א -)שתקרא להלן    

 
 מצד אחד         

 
                                                        לבין:

 "הקבלן"( -)שיקרא להלן  
 

 מצד שני         
 
 

 להקמתלביצוע עבודות את מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות  וחכ"א פרסמה והואיל:
 באילת. 1, חלקה 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24לחינוך מיוחד אורים בית ספר 

 
נו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי והקבלן בחן לשביעות רצו  והואיל:

 ;חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז
 

חכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו  ו         : והואיל
 והצהרותיו;

 
 יהם;והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים בינ         :  והואיל 

 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: א. .1 
 

 תנאי המכרז; .1   
 הצעתו של הקבלן; .2   
 ;, כולל נספחי הביטוחתנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן .3   
 ת )לא מוקדמו - 00מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק  .4   
 מצורף(;    
 ;)בקובץ נפרד( מפרט טכני מיוחד .5   
 כתב כמויות ומחירים; .6   
 התנאים המיוחדים לחוזה; .7   
 .           תכניות ורשימת תכניות;8   

 ת;יוהערבו ינוסח .9
ידי חברת  עלכדין ( חתום ימקורבנוסחו האישור קיום ביטוחים ) .10

 .1 ', בנוסח המצורף כנספח בביטוחה
 2ב'  נספח פטור מנזקים החתומה על ידי הקבלן הצהרת .11

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום על ידי  .12
 .3הקבלן, נספח ב'

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים,  ותשלום שכר מינימום. .13
 קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית  .14

 אילת;              
 דו"ח קרקע וביסוס. .15

 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרט הטכני            .ב

 וכתב  הכמויות תהיינה הוראות המפרט הטכני  וכתב הכמויות עדיפות.
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד ובין הוראות  .ג
 המיוחד עדיפות.המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני 

 
כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו  .ד

 של חוזה זה.
   
תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה  .2 
  בהתאם להוראות החוזה.  

 
ן תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבל .3 
  את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.  

 
על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות  א. .4

 זה   תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה 
פיצוי  נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל ו/או

 בחוזה זה שאר העבודות המפורטות אי הזמנת ו/או אי ביצוע לקבלן בגין
ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל 

לתנאי החוזה,  50כמו כן מוסכם, כי על אף האמור בסעיף . מרכיבי העבודה
כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות 

של אי זמינות הקרקע,  לא  הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות
תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות 

 סעיף קטן ב' להלן.
    
הקבלן יהיה זכאי  לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן  ב.  
 ע"י חכ"א ובוצע בפועל.בפועל    

 
ת ואף להפחית חכ"א תהיה רשאית בכל עת לשנות את היקף העבודו ג.  
 שהוזמנו על ידה מלכתחילה. ,ולבטל חלק מהעבודות   

   
 זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה של    4כל האמור לעיל בסעיף       .ד

 הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן.      
 

 אה הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הור   .ה
 כתב הכמויות.ב ו/או אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני                                   

 
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: .5 

 
 , אילת.2ה אילתם מבנה אמת"ל יכתובת חכ"א: פארק התעשי  

 
 __________________________________   כתובת הקבלן:  

 
 

 דים על החתום בתאריך דלעיל.ולראיה בו הצד  
 
 

 בשם  הקבלן:                                                           בשם חכ"א:                  
 

        1________________ .                                                    1._________________ 
 

        2 ________________ .                                                     2. _________________ 
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 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
 

 כללי -פרק א' 
 הגדרות

 
 ין(.יבחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענ

 
על ידו לצורך החוזה או כל חלק  פירושו: מנכ"ל  חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך - "המנהל" .1

 ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
 

לרבות כל קבלן משנה  ,לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים - "הקבלן"
 או כל חלק ממנה. ,הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה

 
פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן  - המהנדס""או  "המפקח""מנהל הפרוייקט", 

 ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.
 

פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם  - "העבודה"
 להוראות החוזה.

 
ע של פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצו - "עבודה ארעית"

 העבודה.
 

פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה )לפי הנוסח המצורף(, הצעתו של הקבלן,  - "החוזה"
, הבין הכללי "תנאים אלה"(, המפרט )הטכני -תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן )להלן 

 ,והמפרט הטכני המיוחד גם יחד(, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר ,משרדי
 ם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.שהוסכ

 
פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע  - "מקום העבודה"

 העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 

ת אחוז פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביע - "סכומי הערבויות"
 לקיום הוראות החוזה. ןעירבו, לצורך מסוים

 
או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו  - "שכר החוזה"

וסף לסכום תהחוזה, לרבות כל תוספת שתיכל העבודות נשוא כתמורה לביצוע  ,של הקבלן
בהתאם  ,ם הנקובופחת מהסכותש הפחתההנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 

 להוראות החוזה.
 

פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית   - "תכניות"
חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר  ןלעניישאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח 

 חוזה זה, מזמן לזמן. ןלענייבכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח 
 

חוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי ב              
בשלמותם או בחלקם אלא  62, 60א',  38עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 בתוספת לחוזה. המצויניםבכפוף לשינויים 
 
 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 
 
 ק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק  את טיב המפקח רשאי לבדו ( 1) .2

החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה.   
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס   
 ואת הוראותיו הוא.  
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 ו מדי יום ביומו פרטים שבו ירשמ ,"היומן"( -הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן  (2) 
 בדבר:  
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה; א.  
 המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו; ,כמויות החומרים למיניהם ב.  
  כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה; ג.  
 א ממנו;הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצ ד.  
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה; ה.  
 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה; ו.  
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה; ז.  
 התקדמות בביצוע העבודה במשך היום; ח.  
 הוראות שניתנו לקבלן  ע"י המפקח; ט.  
 ;העבודה אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע כל דבר י.  

  ;הערות והוראות של המפקח יא.   
   
היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או  (3) 
 7אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך  ,לבא כוחו המוסמך  
 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר   
 ייגותו של הקבלן יירשם ביומן.הסת  

 
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים  (4) 
 אלה לא יחייבו את חכ"א.  

 
כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם -לא הודיעו הצדדים  או באי (5)

 כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
 
ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן  רישומים (6)  

 (, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו 4)  
 עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. כשלעצמם  

 
אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה  (7) 
ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה  נפרד בו  
 בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת   
דלעיל לסעיף  6-2, כמפורט בסעיפים קטנים המחויביםבמפעלים, יהיו בשינויים   
 זה.  

 איסור הסבת החוזה
 
את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  אין הקבלן רשאי להסב לאחר  (1) .3

 או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב. להעביר  
 

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  (2)
חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

ם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה ובין ששכר
של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור 

בהודעה, יודיע המנהל  שיצויןאת ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, 
 לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

 
נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  (3) 
לפי החוזה, והקבלן ישא  וומהתחייבויותיהאמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו   
 מבצעי העבודה, באי כוחם כל מעשה של -באחריות מלאה לכל מעשה או אי  
 ועובדיהם.  

 
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי  (4) 
, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי 1969 -בנאיות, תשכ"ט  
בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות   
 החוק האמור.  
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במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה  (5)
ל ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר ע 
 מהדיבידנדים או מזכויות 25% -במניות שמקנות זכות ליותר מ  יחזיקו  
או המקנות זכות למנות רבע או יותר ,ההצבעה באסיפות בעלי המניות 
 ובכתב. מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש 

 
 היקף החוזה

 
 אדם, החומרים, הכלים, -הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח .4

 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הציוד, 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים
 
 רורה בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ב (1) .5

 כוחה של זו  -ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה   
 עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה. ,האחרונה  

 
גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנהה או שהיה הקבלן  (2) 
 מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה  
יפנה הקבלן בכתב למנהל  -לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה   
בדבר הפירוש שיש לנהוג  -הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך  ןייתוהמנהל   
 לפיו.  

 
 רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה  (3) 
 לביצוע העבודה. - לרבות תכניות לפי הצורך -הוראות   

 
( והוראות המפקח שניתנו 3( או )2הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) (4) 
( מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה       3בהתאם לסעיף קטן )  
 בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.  

 
 אספקת תכניות

 
על ידי המהנדס ללא תשלום.  שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן (1) .6

על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה  כןיו -כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן   
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין   
 שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.  
קו על ידי הקבלן במקום העבודה העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחז (2) 
והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק   
 ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.  

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

 
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח  .7

מלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה וי 
 ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 
 

 ערבות לקיום החוזה
 
לא יאוחר מתום  ,על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א וכל התחייבויותילהבטחת מילוי  .8

להנחת דעתה של חכ"א  במכרז, ערבות בנקאית וזכייתשבעה ימים מיום מסירת ההודעה על 
. תוקף הערבות יהיה למשך (1)מסמך ט' החוזה שכרמ 10%בגובה של  ,בנוסח  שנקבע על ידה

כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי 
 להלן. 63( 3סעיף )
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 ויתור על הודעה נוטריונית
 י לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שנ .א. 8

 של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה               
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כעבור  ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,בדואר רשום              

 
 ערבות אישית

 
 ו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד, המחזיקים ביחד אם הקבלן הוא תאגיד, יחתמ .9

 ממניות התאגיד לכל הפחות, על ערבות אישית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה. 25%  -ב              
 היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ )להלן "החברה האם"(, יחתמו כערבים כאמור,              
 ממניות החברה האם, לכל    25% -ת לפחות בחברה האם, המחזיקים ביחד בשני בעלי מניו             
 הפחות.             

 
 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 
 בדיקות מוקדמות

 
רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,   (1) .10

רושים לביצוע טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הד  
העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק   
 להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות   
 העשויות להשפיע על הצעתו.  

 
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה  (2) 
על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו,  הוצעש  
 לפי החוזה.  והתחייבויותיומהווה תמורה הוגנת לכל   

 
במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן  (3)
 ,לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים  
כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו   
 התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.  

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים 

 
ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב  7הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  (1) .11

 ר לפיהם יש בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אש  
 בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן,   
 לרבות  ,בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים נתונים ופרטים   

רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת     
אותו המנהל במפורש ובין שלא  החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר  
 אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.  
מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה בסעיף  (2) 
 של מסמך ב' )הצעת המציע(. 3.2  
זמניים על ידי (, ייקבע לוח ה1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) (3) 
 המפקח ויחייב את הקבלן.  

 המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן יהיה  (1) .12
לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים  אחראי   
 בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין  ,והכוונים של כל חלקי העבודות  

 וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על  שנקבעו     
 הקבלן.                           

 
הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי  (2) 
המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות  
 ו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.הקבע שנקבע  

 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 19 - 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן
 

כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח -הקבלן או בא .13
זה,  הקבלן לצורך סעיף  כוח מוסמך מטעם-עליה ברציפות לצורך ביצוע  העבודה. מינוי בא

או לבטלו   ,רשאי לסרב לתת את אישורו יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא
, דין בא כח מוסמך של הקבלן או מהמפקח מהמנהל בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות

 כדין הקבלן.
 
 שיונות כניסה והרחקת עובדיםיר
 

בדבר הרחקתו ממקום העבודה  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח (1)        .14
                                של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא

  רשלנות בביצוע או שהוא נוהג מעשה ,כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו
בין  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו

 ובין בעקיפין במקום העבודה.במישרין 
 

רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה  (2)
מזמן לזמן  עדכןכולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח וי

העבודה וכן את  שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע ,את רשימות העובדים
כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את  ,חרים אודותיהםתצלומיהם ופרטים א

 שימצא לנכון. לפי רשיונות כניסה, כפי ,הכניסה למקום העבודה עניני
 

או עובד שהמפקח דרש את  ,(2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) (3) 
 רשיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. החזרת   

 
 דור ושאר אמצעי זהירותשמירה, גי

 
טחונו יהקבלן מתחיב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לב .15

ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה  
דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי  כל דרוש על פי 
 ות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו.לשלמ 

 
 נזיקין לעבודה

תעודת  לרשותו של הקבלן ועד מתן ו,או מקצת ומיום העמדת מקום העבודה, כול (1)        .16
בכל מקרה  השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה.

לסעיף קטן   כלשהיא )פרט לסיכון מוסכם בהתאםשל נזק לעבודה הנובע מסיבה 
ולהביא לידי  יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ((,4)

 להוראות החוזה. כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו
 

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות 1הוראות סעיף קטן ) (2)
תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה 

 .53בהתאם לסעיף 
 

שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את  ,בכל מקרה של נזק לעבודה (3) 
הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות   
 יחולו על חכ"א. התיקון   

 
פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים - "סיכון מוסכם"  (4) 
 .ורעידת אדמה בלתי סדירים, פלישת אויבאו   

 
נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה  (5) 
בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על   
 סיכון מוסכם".ידי "  
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 נזיקין לגוף או לרכוש

 
ו/או                            הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה .17

                            וינקוט בכל ,, לגופו או לרכושו של אדם כלשהואכתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה
 האמצעים המעשיים למניעתם.

 הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין   
נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו                          

 לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
 

 נזקים לעובדים
 

צוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר הקבלן מתחיב לשלם כל דמי נזק או פי .18
, ו/או תוך כדי ביצוע העבודה ,הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם

 כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.
  

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או 
כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות  פיצוי כאמור, לרבות בעבור

 משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.
 

  ביטוח ע"י הקבלן
"המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו  להלן 19לעניין סעיף  הערה:

 כהגדרתה בחוזה זה. ""עיריית אילת
 

 י הקבלןביטוח על יד 19

מתחייב זה,  האמור בחוזהפי  דין ו/או עלכל פי -על קבלןה ו שלמבלי לגרוע מאחריות 19.1
כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה )להלן :  הקבלן

"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו 
ולקבלת תעודה על השלמת  ןועד לסיומות של העבוד ןביצועלמשך כל זמן ו/או עבורו, ו

המזמין ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(  ומי מאת  ות במלואן ו/או בחלקןהעבוד
על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין  על חשבונו הוא, ולקיים מטעמם, לרכוש

לחוזה זה המהווה  ח ב'נספאת הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים ב ו/או העירייה,
 1נספח ב' חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן ל

מורשית כדין ה טוחיאצל חברת ב"(, אישור ביטוחי הקבלןלמסמכי המכרז )להלן: "
 .בישראללפעול 

 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את  19.2
ול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום מכל

העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר 
 הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

 
, הקבלןנה של מש , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב 19.3

 )להלן: "יחידי המבוטח"(,המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם 
 המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.הבטוח  פרקי ויכלול את

 
ולא יאוחר ממועד  המזמיןבמועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי  19.4

משני המועדים, אישור בדבר תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  )המוקדם 
עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה 

 מקורי(. ה ונוסחב", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )1כנספח "ב' ומסומן 

להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן 19.5
ה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ממועד חתימת חוז

 -מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 
 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן."2כנספח "ב' הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 21 - 

, לא יאוחר מזמיןידי הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא ל 19.6
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח 
תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. " 3כנספח "ב' 

ם לתנאים והכיסויים ובהתא להלןש הרשימהפוליסות הביטוח תהיינה על פי  19.7
 :(1)נספח ב'  המפורטים להלן )"ביטוחי הקבלן"( ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן

 
 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 19.7.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  
שמש את הקבלן בביצוען כל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המווהציוד 

 של העבודות בקשר עם הסכם זה.

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  
 בקשר עם חוזה זה. עם ביצוע העבודותקשר ב על פי דין, 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

 פקודתעל פי  ןהקבל אחריותו של המבטח אתביטוח חבות מעבידים  
 פגומים, התש"ם הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

ו/או בעקיפין מטעמו /או המועסקים על ידו והעובדים  כלפי כל ,1980
בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה בביצוע העבודות 

 ועובדיהם.

 .ביטוח אחריות מקצועית 19.7.2

תביעה פי דין בשל  עלהקבלן  אחריותו שלמבטח את אחריות מקצועית הביטוח 
שהוגשה  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתו/או דרישה 

עקב מעשה או  שמקורםבמשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק 
 נשואהעבודות  של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםמחדל רשלני 

תכלול בין היתר, תקופת גילוי  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח החוזה שבנדון.
חזיק בביטוח זה לה הקבלן מתחייב .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6של 

על פי  .ותביצוע העבוד כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין
פוליסת הביטוח מ העתקים המזמיןמתחייב הקבלן להציג בפני  המזמיןדרישת 

 .אמור בסעיף זהכ
 .ביטוח חבות המוצר 19.7.3      

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
המבוצעות על ידי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות , 1980

 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח. הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(
הקבלן  .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6ין היתר, תקופת גילוי של תכלול ב
 חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה מתחייב

 המזמיןבפני  מתחייב הקבלן להציגהמזמין על פי דרישת  .ותביצוע העבוד
 .פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ העתקים

 .רכב וציוד הנדסי ביטוח כלי 19.7.4    

שבבעלותו ו/או  הנדסיהקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד  .א
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 
בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 

ק לרכוש צד ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזווכן בביטוח מקיף 
 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהשלישי כלשהו עקב השימוש בכלי 

 . הביטוחבענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח 
 בין ,כוללהכמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  .ב

כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר
של בסך  בגבול אחריות ו/או חשמלי הנדסי ו/או מכני  השימוש בציוד

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000
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בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 
 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות,  .ג
 קטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.טר

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור  19.7.4הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד
, ובלבד וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןעל כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי ה

שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם 
 בזדון.  שגרם לנזק

זה יורחבו לכלול את  19.7.4ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף  .ה
למעשי ו/או מחדלי הקבלן,  םבגין אחריות וו/או הבאים מטעמ מזמיןה

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

שבו פועל  המזמין ו/או העירייהרכוש כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי  .ו
למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח או שיכול היה להיות  הקבלן,

למעט אותו לעיל ו 19.7.1מבוטח על פי פרק א' "ביטוח העבודות" בסעיף 
נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של שבו פועל הקבלן החלק של רכוש 

 ה.הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח ז

הקבלן יבטח על חשבונו הוא ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 19.8
למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת להעבודה  למקום וכל רכוש אחר שהובא
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלראי בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אח

 
המזמין ו/או העירייה,  ,הקבלןו המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהי 19.9

חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות  קבלני משנה. וקבלנים ה
כנגד כל יחידי  מבטחהתחלוף של זכות הצולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף ויתור על 

 ובדיהם.וע המבוטחים, לרבות מנהליהם

 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר  19.10
יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, 

ביטוח, אם נדרש לכך לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה ה
 על ידי מי מהם.

 
, אלא למזמין תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו 19.11

תיקן הקבלן .  ין זהילענ א הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימהואם ה
או בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, 

ורה המזמין על תשלום ישטרם קיבל מהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , 
 .הקבלן תגמולי הביטוח לידי

 
המזמין ו/או  הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות 19.12

ו באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ל למזמין , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמוהעירייה
והוא יהא מנוע מלהעלות כל  מי מהם ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  כל תביעות

 טענה, כאמור, על פיה.
 

נזקים מבוטחים  בדבר עלות תיקון המזמין ו/או העירייה כל מחלוקת בין הקבלן לבין  19.13
תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת   שאירעו במהלך העבודות

 וח.הביט
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 ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים
 

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית חכ"א  .20
לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א  
ל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכ 
 תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 
 פיקוח ע"י חכ"א

 
 על ביצועו/או למפקח,   למנהללחכ"א ו/או שניתנה  ,אין לראות בזכות הפיקוח     (1) .21

, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור העבודה                      
אלא אמצעי  להבטיח   כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו אחריות  

  .החוזה בכל שלביו במלואו חיוביו עפ"י כי הקבלן יקיים את
  כלפי חכ"א למילוי תנאי  ומהתחייבויותיהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן       (2) 
 חוזה זה.           

 
 כלליות תהתחייבויו -פרק ד' 

 
 קח למקום העבודהגישת המפ

 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה  .22

ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 
 חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

 
או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל  הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, 

הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על 
ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה 

 על ידו.
 

 .      מבוטל.23
 

 לום אגרותמתן הודעות, קבלת רשיונות ותש
 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת  .24
שיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור יר 
 חל על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א. ושתשלומם 

 
 מציאת עתיקות וכו'

 
בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  דיןפקודת העתיקות או בכל עתיקות כמשמעותן ב (1) .25

 מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר  
 יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות    

 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.  
 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן  (2) 
 מתחיב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.  

 
( 1ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן ) (3) 
הוצאות האמורות ( כאילו היו ה3) 50יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף   
הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות   
 (.1) 50כאמור בסעיף  המנהל  
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 זכויות וכיו"ב

הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  .26
או זכויות  יות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחרשיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכו ,היטל וכיו"ב

בחומרים  דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או
 שיסופקו ע"י הקבלן.

 תשלום זכויות הנאה
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון  .27

או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן לצרכי חציבה או נטילת עפר 
אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין 

 הקבלן.
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

 הקבלן מתחיב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא .28
וכיו"ב  תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 

 או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.
 

 תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב
הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  .29

 כדי תוך ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב עול, חשמל, טלגרף,ית
ביצוע העבודה. בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 

המנהל ושל ן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצו ן הקבלן,על חשבו הם יתוקנולביצוע העבודה 
רשת מים,  פול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל,כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטי

 ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.
על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על  
בלתי הפיך אם יפגע  תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק 
 הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות )לרבות פלילית( הכרוכה המתקניםבאחד  

 בכך.             
למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות  

או תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו 
אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות 

 הרלבנטיות.
 

 מניעת הפרעות לתנועה
 

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים  .30
דרכים המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה ב

האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש  לכך 
המוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל  מהרשות

בדרכים האמורות וימנע  ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה   זמני
יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הקבלן  האפשר נזק לדרכים. ככל

 הרלוונטיות לכך.
 

 אמצעי הגנה משאות מיוחדים
 

לכביש,  נזק  אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא  כשההעברה עלולה לגרום .31
גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה 

להעבירו, ועל  דיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שישמיוחדים, יו
 המוסמכות. תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויות

 
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י  ןייתהקבלן  .32
ם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום חכ"א ולכל אד

בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש  והן העבודה
  בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. והאפשר, במידת המצוי
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 ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה
את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר  הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה .33

העבודה  ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים 
כשהוא  ,המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה

 להלן. 39  , ובכפוף לאמור בסעיף לשביעות רצונו של המפקח ,נקי ומתאים למטרתו
 

 עובדים -פרק ה' 
 

 מעביד -העדר יחסי עובד
קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמיןא'.    33

זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי 
  מהמועסקים על ידו. 

יות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הקבלן לבדו יישא בכל העלו 
הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו 
ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם 

נימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המי
 פי עדכוני שכר המינימום.

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם  
לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו 

 עובד של חכ"א.
 

 אספקת כח אדם ע"י הקבלן
הקבלן מתחיב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה  .34

 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
 

מובהר בזאת כי בהתאם למדיניות הממשלה, שאף הובאה לידי ביטוי בחוזר תכ"מ מס'  
לא תותר העסקת עובדים זרים  חל איסור מוחלט על העסקת עובדים זרים, ולפיכך 7.12.9 
 במסגרת הסכם זה. 

 
 אספקת כ"א ותנאי עבודה

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע  (1) .35
בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,  .העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה  
מי שרשום או בעל רישיון או  רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק  
ין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא יהיתר  כאמור, לפי הענ  
על מנת שהמפקח  בכל שעות העבודה כוחו המוסמך  יהיה במקום ביצוע העבודה   
לפי חוזה  או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת  
אותם  יראו אה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן,זה לקבלן. הור  
 כאילו נמסרה לקבלן.  
לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  (2) 

 העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
המקצועי  האיגוד תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי  הקבלן מתחייב לקיים (3) 

מייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה ה
 באותו אזור.

הקבלן מתחיב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות  (4) 
ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  

 עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.המספר הגדול ביותר של 
 אדם-אדם ומצבות כח-פנקסי כח

-הקבלן מתחיב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח (1) .36
 אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,   
 שעות עבודתו ושכר עבודתו.  
יב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם הקבלן מתח (2) 
-מצבת כח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,ביקורת,  וכן להכין ולהמציא למפקח  
אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,   
 סוגיהם והעסקתם.  
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 רווחת העובדים

מלוא תנאי העבודה וסביבת  ,המועסקים בביצוע העבודה ,דיםב שיסודרו לעוביהקבלן מתחי .37
העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן 

סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו מתחייב כי ידאג ל
 , וכן מגורים נאותים במידת הצורך.של המפקח

 
 ציוד חמרים ומלאכה -פרק ו' 

 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחמרים
 מרים   והקבלן מתחיב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, הח (1) .38

 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
 

 רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים      (2)
 לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.             

 
מרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת והקבלן יבטח את הח (3) 
 לחוזה. 19דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף   

 
מרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע וח (4) 
 ושתמורתם תנוכה מהסכומים ,חומרים שיסופקו על ידי חכ"אהעבודה ב  
 המגיעים לקבלן.                            

 
מרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו     והותנה במפורש שחכ"א תספק את ח  (   5)
 החמרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:  
 יצוע העבודה.מרים האמורים אך ורק לבחוא. הקבלן ישתמש ב  

 
 מרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבלן רשאיוב. כשהוכנסו חמרים מהח  

אלא אם קיבל רשות מוקדמת  ,להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה                     
 בכתב  מאת המפקח.      

 
     מרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחמריםוג. הקבלן מתחיב שהח  
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.      

 
 ד. הקבלן מתחיב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא   
 השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי            

 הוראות  המפקח.                               
 
( )ד( דלעיל, חייב 5מרים או את עודפם, לפי פיסקה )וחזיר הקבלן את החלא ה (6)

בהתאם למחירי השוק  ,הקבלן לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל
מרים או עודפם ואולם אם נדרש הקבלן להחזיר את הח .ביום מתן תעודת ההשלמה

ועד התשלום; על לפני השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במ
אף האמור לעיל, תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול 

 להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.
 

עליהם  יםמרים שחלוהוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, ח (7) 
 לו עליהם הכללים או חלוקתם, יחו להקצבתם פיקוח או הגבלות בקשר   
מרים וזה. לא השתמש הקבלן בח ( בסעיף5)א(, )ב(, ו )ג( לסעיף קטן ) שבפסקאות  
לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה  ,שהוקצבו כאמור  
לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א   
מרים וההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחיום מיום  30מרים תוך ואת הח  
 מרים.ושהקציבה את הח ,המוסמכת למטרה אחרת, בהסכמת הרשות   
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לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד  (8)
 מרים.ומכני כבד, כדין ח

 
העבודה יב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת יהקבלן מתח (9) 
לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים   
 יקבע ע"י המנהל.י, או שהקבלן שיגיש  

 
 מריםומימון עבור אספקת חא'.    38

מרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית וביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור ח (1)
, מהיקף החוזה 10%יעור עד בש לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון

ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה, 
 בגובה המימון שישולם לקבלן. ,להנחת דעתה של חכ"א

 ( להלן.2יקרות האמורה בסעיף קטן )יערבות זו תכלול גם את ההת  
 

 ושבת על פי האמור    יקרות המחייקרות בשיעור ההתילמימון שישולם תתוסף הת (2) 
 להלן. 65בסעיף   
תעוקר השפעת שינוי  ,קרויות, בעת אישור המימון ובעת החזרתויבחישוב ההתי   
 , אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זההמדד עקב עבודה בשעות הקיץ  

 יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.                           
  
 מכל חשבון שיאושר ,בשיעור אחוז המקדמה ,מון יוחזר בניכוי אחוז קבועהמי (3) 

  עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם. המימון ,קרויותיי חישוב ההתינלפ                           
 יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.                           

 
יקרות המגיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה יחישוב ההת בעת (4)

 קרות תחושב על היתרה  ייקרות, כך שההתיילתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההת 
 בלבד.              

 
 חומרים וציוד במקום העבודה

 
מרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ופירושו: ח "חומרים"בסעיף זה  (1) .39

למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין   
 בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.  
חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  (2) 
 חכ"א.העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות   

למטרת ביצוע העבודה  ,חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה    (3)               
  והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח

 הציוד והמבנים יחזרו (,1) 52בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 
 .ממקום העבודה  לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם עודפי חמרי הבניהועיים האר                           

( לסעיף זה או הורה 6מרים על פי הוראות סעיף קטן )וכל אימת שנפסלו ציוד וח (4) 
( אינם נחוצים עוד 3) -( ו 1המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )  
קום העבודה ועם פסילתם או מתן לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממ  
 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.  
נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם   
 נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית  .אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור  
למכרם, ולאחר שתנכה  ,יםימ 7חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של   
ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשבון הקבלן   
 בכל העודף שיוותר.  
הקבלן אחראי לשמירתם הביטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  (5) 
 68בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף   
להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש  רשאית חכ"א  
 , כאמור.68של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף   

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים  (6) 
 וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.  
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 המלאכהטיב החומרים ו
הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  (1) .40

 בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.  
 

 חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו  (2) 
 בתכונותיהם לתקנים האמורים.  

 
ודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העב (3) 
 כשרים לתפקידם על ידי המפקח.  
  
 סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  (4) 
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים  (5) 
 וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים והמלאכה שנעשתה   
לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,   
 הכל כפי שיורה המפקח.  

 
( יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 5דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן ) (6)

בדיקת דגימות במעבדה כאמור מערך החוזה. כהוצאות שהוצאו עבור דמי  2%
, כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו

ו/או מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א. לעניין זה לא יוכרו הוצאות 
. שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים

צב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לחכ"א ע"י לא נוצל כל הסכום שהוק
 הקבלן.

 
( לבצע בדיקת דגימות בסכום 5נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ) (7) 
 אלא עם נבעו  ,העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור, יחול ההפרש על חכ"א  
   מאשמת הקבלן.  ,לדעת המנהל ,ההוצאות העודפות כאמור  

 
 קי עבודה שנועדו להיות מכוסיםבדיקת חל

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד  (1) .41
 הסכמתו של המפקח. ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  ,או מוסתר ,להיות מכוסה  

חשבונו הוא, ועל פי הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על                            
הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, 
יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, 
רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את 

 כות בכך.הקבלן בגין כל ההוצאות הכרו
  
הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  (2) 
והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון  ,בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה  
 לפני כיסויה או הסתרתה. ,ולמדוד את החלק האמור מהעבודה  

 
מהעבודה לפי הוראת המפקח  הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק (3)

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של 
המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל 

בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו  ,לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים
 גין ההוצאות הכרוכות בכך., ולחייב את הקבלן בלתיקונו

 
( תחולנה על הקבלן, פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4) 
והבדיקות הוכיחו שהמלאכה  ,(1בותו לפי סעיף קטן )יקיים הקבלן את התחי  
 לשביעות רצונו של המפקח.כהלכה, בוצעה   

 רשאית חכ"א  וציאן, ושחכ"א נאלצה לה הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, (5)
 וכן תהיה רשאית לגבותן  ,לקבלן בכל זמן שהואממנה  לנכותן מכל סכום שיגיע                            
 בכל דרך אחרת. מהקבלן                            
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 מרים פסולים ומלאכה פסולהוסילוק ח

 י מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כד (1) .42
 תצויןבתוך תקופת זמן אשר  ,על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה  א.

 לתפקידם. בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים  ,בהוראה
 

 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים  ב.  
 האמורים בפסקה )א(.   

 
שהוקם  ,של חלק כלשהוא מהעבודה על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש ג.  
או  ,או במלאכה בלתי מתאימה ,על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים   
 בניגוד לתנאי החוזה.   
על אף בדיקה שנערכה על ידי  ,( יפה לכל דבר1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (2) 
 ם.המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורי  

 
(, תהא חכ"א רשאית 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) (3) 
ות בביצוע ההוראה כוהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרו ,לבצעה על חשבון הקבלן  
וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,   
 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 
 

 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע העבודה
 שתיקרא ,הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב .43

וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה התחלת עבודה"  "צו
ח , פרט אם קיבל מאת המפק11שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 הוראה מפורשת בניגוד לכך.
 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן
 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל  .44
לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה 

יעמיד המנהל לרשות  . לאחר מכן11והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה 

 בהתאם ללוח הזמנים האמור.
 

 מועד השלמת העבודה
 

 הקבלן מתחיב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן  ( 1) .45
 להתחלת ביצוע נה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו יישמנ  
 העבודה.  

 
( לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי 1הוראות סעיף קטן ) (2) 
 מהעבודה. מסויםהשלמתו של כל חלק   

 
 בהתאם לסעיף או קוצר המועד להשלמת העבודה,  ,ניתנה ארכה להשלמת העבודה (3) 

 העבודה בהתאם לכך. המועד להשלמתצר או יקולהלן, יוארך  46                           
 

 הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה
 

את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  תהמחייבפקודת שינויים  (1) .46
 או המחייבת את ביטולה של חלק  ,לצורך קביעת מועד השלמת העבודה  

 לחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני 50פי סעיף מהעבודה או הפסקתה ל                           
 הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.                           
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 נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת  (2) 

  ,את העיכוב לו אפשרות למנוע ההייתלקבלן שליטה עליהם ולא  ההייתהמנהל לא  
  רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור  
 הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי: 

   
 30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  א.

 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
 

לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הקבלן יהא חייב להביא ראיות,  ב.  
 רעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.יהעבודה, שהתנאים האמורים א   
  

 עבודה בשעות היום בימי חול
 

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה  (1) .47
 בכתב.מראש וקח ללא הסכמת המפ ,מועדי ישראלבבשעות הלילה או בימי שבת ו  
  
 עשות מטבע הדברים, י( חלות על עבודה שצריכה לה1אין הוראות סעיף קטן ) (2) 

 או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת  הללא הפסק                           
 ה של עבודה כזו עלטחון העבודה, ואולם במקרילהצלת נפש או רכוש או לב                           
 להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן                           

 החשת קצב העבודה
 

אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה  (1) .48
 יב ימכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתח  
לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל   
 ין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.ייתר הוראות המנהל  הנוגעות לענ  

 
( ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת 1יבותו לפי סעיף קטן )ימילא הקבלן את התח (2)

ודה לפי הקצב שנקבע תחילה, המנהל, הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העב
בתוספת  תחזיר חכ"א לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע על ידי המנהל

 עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון, אם היו כאלה. 12%עד 
 

לחוזה  68(, יחולו הוראות סעיף 1בותו לפי סעיף קטן )ילא מילא הקבלן את התחי (3) 
שא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב זה, ובלבד שהקבלן לא י  
 שנקבע תחילה.  

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן  (1) .49

 , ישלם הקבלן לחכ"א את 46בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  
 איחור, כפיצויים מוסכמים קלנדרי של על כל יום ש"ח  1,000הסכום של  

וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב 
 משלבי העבודה ועד מועד השלמתה למעשה.

 
( לחוזה ויוגדל 1) 65סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף   
 העבודה למעשה. הימהסתיבחודש שבו  ,בשיעור עליית המדד  

 
סכום מכל ( 1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )את חכ"א תהיה רשאית לנכות  (2) 
וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  מחכ"א, שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  
 אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  ,תשלום הפיצויים או הניכוייםאחרת,   

 או מכל התחיבות אחרת לפי החוזה. ,בותו להשלים את העבודהימהתחי                          
 

איחור קלנדרי של ( יחול גם על כל יום 1) עיף קטןתשלום הפיצויים האמורים בס (3)
 .בהתאם ללוח הזמנים ,מסויימים של העבודה בהשלמת קטעים
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 הפסקת עבודה ע"י חכ"א
 

או לצמיתות לפי  מסויםמקצתה, לזמן  הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או (1) .50
 בהוראה ולא  שיצוינולתקופה והוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים   
 נמסרה לקבלן הוראה  יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.  

 ת יום מקבל 14לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך                         
 ההוראה כאמור.                        

 
 (, ינקוט הקבלן 1הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ) (2) 
 באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.  

 
שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי ישירות הוצאות  (3) 
(, תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא 1ראות המנהל, כאמור בסעיף קטן )הו  
               יום מיום קבלת הוראות 30רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך   
המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.   
 שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע  שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר  

 טענותיו.                           
 

 נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות  (4) 
 שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.  

 
יתן על ידי המנהל צו הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שנ (5) 
לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא  43התחלת עבודה על פי סעיף   
 עד למועד  ,הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל  

 וזאת לסילוק סופי  ,(6) עיף קטןהפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בס                          
 של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות   ומוחלט                           
 (. לצורך קביעת ערך 7) עיף קטןהוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור להלן בס                          

עבודה או כל           העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי ה
. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  ןהענייחלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי 

 יום מיום הפסקת העבודה. 45הקבלן, יקבע תוך 
 

( יעודכן ערך החוזה בהתאם 5לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן ) ( 6) 
 לחוזה, לבין  62דר בסעיף להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוג  
(. "סכום החוזה המעודכן" המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, )להלן  
 מסכום החוזה המעודכן יופחתו:  

 
  -מסכום החוזה המעודכן, וכן  25% -סכום השווה ל  א.  

 
 סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה. ב.  

 
 ותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:מהיתרה שתיו 

 
 100ש"ח לכל   8מהם ) 8% -הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל  10% -מ 

 ש"ח(.
, ישולם סך הראשונים של היתרה 10%, לאחר הפחתת הנוספים של היתרה -10%מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  6מהם ) 6% -השווה ל 
ינן כבר שולם פיצוי כאמור,  לאחר הפחתת היתרות בג הנוספים של היתרה, 10% -מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  4מהם ) 4% -ישולם סך השווה ל 
 ש"ח לכל 2מהם ) 2% -של היתרה, ישולם סך השווה ל  נותריםה 70% -מ 

 ש"ח(. 100 
מהיקפו או יותר, לא  50%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  

  יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.
הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד  

 (.10קטן )  למועד הנקוב להלן בסעיף
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( כשיפוי הקבלן בגין 6רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן ) א. (7) 
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל    
 ולהוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הפסד רווחים, פרט   
כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,  השניה של הסכום   
         הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי    
  בסעיפים אלו )הקמת המתקנים(, עולות על מחצית הסכום  הוצאותיו              
 מחצית הסכום שבסעיף קטן ההפרש בין (, ישולם לקבלן 6שבסעיף קטן )   

 וכו',עבור הקמה ופרוק של מבני עזר, גדרות,  הוצאותיו בפועל לבין( 6)                                    
לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן עבודות    
"המתקנים"(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו  -ושירותי עזר )להלן    
בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע    
 , וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק,העבודות על פי חוזה זה   

 ובכפוף ומגובה במסמכים מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח,                                    
 לאמור בסעיף קטן ב' להלן.                                    

 
הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל, יהא  ב.  
זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה    
יבית שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ר   
מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף  ,החשב הכללי   
 (.10קטן )   

 
הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני  (8) 
  ,(6שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן )  
 הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף  רבערק ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן   

 ( כאמור. 6קטן )                           
 

( באשמת הקבלן, לא 8( עד )5נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים ) (9) 
 יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.  

 
(, ישולמו 8או ) (7(, )6(, )5הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) א. (10) 
יום מיום הפסקת  60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ    
יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום  63העבודה, והוראות סעיף    
 הסכומים האמורים.   

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו  ב.
( ריבית החשב הכללי עד 7) -( ו 6כאמור בסעיפים )הפיצויים ו/או ההוצאות 

ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו 
 -הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה 

 מיום הפסקת העבודה. 60

                                            כלאילת  ( לעיל יועברו לרשות חכ"א ב5הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן ) (11)
 החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמה ע"י חכ"א.              

 
חודשים רצופים, רשאי  12-הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ (12)

ותה  כהפסקת החודשים האמורים, לרא 12הקבלן לדרוש  מחכ"א, לאחר שחלפו  
העבודה לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך 

 ביצוע העבודה , אם תחודש בעתיד, לאחר שנחשבה כהפסקה לצמיתות.
 
 

לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או  (13)
כאמור תהייה בשיקול  לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה

דעתה הבלעדי של חכ"א.  הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה 
כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פיצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות 

 ו/או תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.
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בלת תקציבים על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בק (14)
מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, 

יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות בשל אי קבלת  30ובהתראה בת 
התקציבים האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב 

שבוצעו על ידו בפועל עד  בהודעה, ויהא זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות
למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, 
לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא 
יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה 

 המוקדם של ההתקשרות.
האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות )לתקופה על אף 

יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים(, ובמקרה זה,  90שאינה עולה על 
אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, 

יין בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעונ
להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום 
השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול 
דעתה הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א
 

  מסוים,הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה  (1) .51
 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  

לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים,  (2)
ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  ,זכויות במקרה אחר אין לראות בכך ויתור על אותן

 כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח' 
 

 תעודת השלמת העבודה
יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה  -הושלמה העבודה  (1) .52

יום מיום  10בדיקה תוך יום מיום קבלת ההודעה וישלים את ה 7העבודה תוך   
 שהתחיל בה.  
יתן לקבלן ימצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו,   
 תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים   
הדרושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי   
מפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם המפקח. ואולם ה  
כנגד קבלת התחיבות בכתב מהקבלן שיבצע  ,לפני ביצוע התיקונים האמורים  
 וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.  

 
 א( גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהו1) עיף קטן אין האמור בס (2) 

 מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא                            
 ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה                            
 ח.תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפק                          

 
 מסויםמהעבודות במועד  מסויםאם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק   (3) 
 או שהושלם חלק כלשהו    ,לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה  
 מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים   

 אי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של להחזיק או להשתמש בו, רש                           
 (.1) עיף קטןהעבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת ס   

 בדק ותיקונים
 

שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של  ,הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד (1) .53
 והוא מתחיב לפצותה, ו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זהעבודה   

 ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד כאמור.                            
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חודשים או תקופה אחרת  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  (2) 
 או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת הבדק יתחיל  במפרטיםשנקבעה   
, או במקרה של תעודת 52העבודה בהתאם לסעיף  מתאריך מתן תעודת השלמת  
השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה, מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי   
 החלקים האמורים.  

 
אשר לדעת המפקח נגרם  ,נתהווה בעבודה, תוך תקופה הבדק, נזק או קלקול (3)

תקן או לבנות כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן ל
מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של 

חודשים מתום  3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ  ,המפקח
תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון 

ל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, לכביש, דרך, מדרכה, שבי 29שבוצע לפי סעיף 
 כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 
 (.2) 54( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 3אין בסעיף קטן ) (4) 

 
(, יחולו 4) -( ו 3ההוצאות הכרוכות במילוי התחיבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ) (5) 
 .בלבד על הקבלן  

 
 הםפגמים וחקירת סיבותי

התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר  (1) .54
סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין   
הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היה   
הוצאות החקירה על הקבלן, וכן  הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו  
יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו   
 ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.  
שנים אחר גמר תקופת  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך  (2) 
 שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה ופן רשלני ו/או באהבדק, הנובע מביצוע העבודה   

 הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן                            
  לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תשלום בו                            

 חכ"א עקב כך. בתתחיי                           
 

 54 -( ו 3) 53 -( ו 2) 53סעיפים לפי הקבלן  תהתחייבויואי מילוי 
 

, רשאית חכ"א 54((, או 3) 53(, 2) 53לפי הסעיפים  והתחייבויותיאם לא ימלא הקבלן אחרי  .55
שההוצאות  לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה 

חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות,  האמורות 
בתוספת של מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, והכל 

  .שייחשבו כהוצאות משרדיות 15%
 

 שינויים, תוספות והפחתות -ט'  קפר
 

 שינויים
 

ל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה, המנהל רשאי להורות בכ (1) .56
 וממדיה של העבודה וכלמיקומה , מתאריהאיכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה,  
             ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחיב למלא אחר הוראותיו ובלבד  חלק             

 וזה.מכלל היקף הח 50%שערך כל השינויים לא יעלה על 
 
( תיקרא פקודת שינויים ותימסר 1הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן ) (2)

 לידי הקבלן בכתב.
 
לרבות שינויים קודמים לפי פקודת  -פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה  (3)

מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת               50%עולה על  -כנ"ל 
 הלים של חכ"א.המנ
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פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים  (4)

 מהסכום הנקוב בחוזה.   50%קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 
 

 הערכת שינויים
 

 50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על  (1) .57
     בחירת המנהל, באחת מהדרכים לפי  , , ייקבע56חוזה  כאמור בסעיף מסכום ה 
 הבאות.                           

 
    שאפשר להתבסס עליו לצורך  ,מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות א. על בסיס

 .קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים     
 לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל  ב. בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון 

 תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון )להלן "מחירון משהב"ש"(.    
 , ללא 20%ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה בשיעור 

 תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.    
 

נ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין אם, לדעת המנהל, לא ניתן  לפעול באחת השיטות ה
 המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.

 
, ייקבע במשא ומתן 56מסכום החוזה, כאמור בסעיף  50%שינוי העולה על  ערכו של (2)

 בין המנהל והקבלן.
 

 הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. (3) 
עיף בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בס (4)

תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד  , בין היתר,( יילקחו בחשבון2) קטן 
המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת 

ם נאמר אחרת במסמכי הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא א
בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות  ויילקחהחוזה. כמו כן 

מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה 
החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע 12%הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 
עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם 
חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען 
נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת 

עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא  לה זכאי הקבלן בגין
נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה, תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים 

 .12%ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 
 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי  (5) 
דיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש מחייב את העלאת שכר החוזה, יו  
העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי   
שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על   
 שכר החוזה.  

 
 

 תשלומי עבודה יומית
 

 ה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצוע (1) .58
והקבלן יבוא על  ,שתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים  
 מקום העבודה( בשכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )  

( 3) 57טים בסעיף מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפור                          
 דלעיל.  
ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות  (2) 
 שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:  
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 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; א.  
שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות  ב.  
שכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי העבודה ו   
 חובה אחרים של כל עובד ועובד;               
 הוצאות הובלה; ג.  
 הוצאות ציוד מכני כבד. ד.  

 
( א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף 2הרשימות האמורות בסעיף קטן ) (3)

( ב' תמסרנה למפקח בשני 2ף קטן )כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעי
העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם 

 ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.
. לא 57( לסעיף 3מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ) (4) 
העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג  ,יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה  
מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים   
 בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.  ,במקצוע הנדון  
תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק   
ו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן במידת ושיעורם אינ  
 הנדון. ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע   

 
 רשימת תביעות

    לתשלומים  רשימה שתפרט את תביעותיוקלנדרי כל חודש  בסוף הקבלן יגיש למפקח (1) .59
  א הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה של נוספים                        
 החודש החולף. במשך                         

(, רואים את הקבלן 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ) (2) 
כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור   
 ונתו להגיש את התביעה.על כו  
לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים  (3) 
שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,   
 יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.  
 .57( לסעיף 4כוחו של סעיף קטן )שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מ (4) 

 
 מדידות -רק י' פ

 מדידות כמויות
 

ואין  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה (1) .60
 לפי החוזה. והתחייבויותילראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי  

ל סמך מדידות שתעשנה ע"י בוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה עיהכמויות ש (2)
המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי 

שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל  מפורטים, כמויות
 תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן. המדידות

המפקח הודעה מראש לקבלן  ןייתה או מקצתה, לפני בואו למדוד את העבודה, כול (3)
על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחיב להיות נוכח במועד הנקוב 
או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות 
הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. הוא
 לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי  (4) 
 את המדידות  ויראו ות בהעדרם, דהמפקח או בא כוחו לבצע את המדי  
כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם,   
הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על  אם נעדר  
כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע   
 (.3שיקבע כאמור בסעיף קטן ) ,המדידות למועד מאוחר יותר  
נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  (5) 
 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות                 7  

 גודי דעות בין הקבלן לבין יהאמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו נ                           
 המפקח, יכריע בענין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.                          
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 יתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה יה (6) 
המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו   
  יה.יצורך בדח  
 (          למען הסר ספק, סעיף זה על תתי סעיפיו אינו חל על ביצוע המבנה שהנו פאושלי.7)             

 
  

 עיים ומחירים נקובים של חומריםסכומים אר
 

סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום  (1) .61
ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר החוזה.   
ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה   
 במקומו של הסכום הארעי הנקוב. 57קבע בהתאם לסעיף האמור, שי  

מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים  (2)
מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה 

שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החמרים האמורים  ,במחיר היחידה
 ו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.)שנרכש

הקבלן מתחיב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר,  (3) 
 הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של  ,קבלה וכיו"ב  
ל חישוב שכר( ע2(, )1חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים )  
 החוזה.  

 
 תשלומים -פרק י"א 

 
 

 תנאי תשלום
 

  לקבלן את עלויות  חכ"אבגין ביצוע הפרויקט כמפורט בחוזה זה, תשלם (        1)        .62
 ביצוע העבודה בשיעורים ובמועדים כדלקמן:                           

 

ם והמסמכים על פי לאחר הוצאת צו התחלת עבודה, בכפוף להמצאת כל האישורי (א)
. משוויה של העבודה 30%בשיעור חוזה זה, יהא הקבלן רשאי להגיש חשבון ביצוע 

לחשבון הביצוע, כאמור, יצורף תצלום צבעוני של אתר העבודה הכולל גם צילום של 
השלטים והגידור שהוצבו באתר העבודה ואישור על שיבוץ מנהל עבודה באתר. 

 או ם ממועד שנקבע לאישור החשבון על ידי המפקחיו 90התשלום ישולם לקבלן תוך 
   על פי המועד המאוחר מביניהם -כנגד קבלת התשלום ע"י חכ"א מהגוף המממן

 
 50%בשיעור תוך שבעה ימים מגמר שלד וגג המבנה/ים יגיש הקבלן תשלום ביניים  (ב)

ס"מ של  10X15ממחיר המבנה/ים שבחוזה בצרוף תמונות צבעונית בגודל  מצטבר
ה מארבעת כיווני המבנה המעידות על גמר שלד וגג המבנה, בניכוי המקדמה המבנ

יום מהיום שנקבע לאישור החשבון על  90ששולמה, אם שולמה. התשלום יבוצע תוך 
על פי המועד המאוחר  -כנגד קבלת התשלום ע"י חכ"א מהגוף המממן או ידי המפקח

 .                           מביניהם
 

בשיעור ים מגמר טיח )פנים וחוץ( וריצוף, יגיש הקבלן תשלום ביניים תוך שבעה ימ (ג)
ממחיר המבנה/ים שבחוזה זה ומלוא ערך עבודות הפיתוח שאושרו עד  מצטבר 80%

יום מהיום שנקבע  90לשלב זה על ידי המפקח לאחר ביצוען. התשלום יבוצע תוך 
על  -א מהגוף המממןכנגד קבלת התשלום ע"י חכ" או לאישור החשבון על ידי המפקח

 .פי המועד המאוחר מביניהם
 

יום  60 –עם גמר כל עבודות הבניה והפיתוח ואישור חשבון סופי, ולא יאוחר מ  (ד)
על פי  -כנגד קבלת התשלום ע"י חכ"א מהגוף המממן או ממועד אישור החשבון

. לחשבון הסופי, יתרת שוויה של העבודהתשולם  – המועד המאוחר מביניהם
מארבעת כיווניו ס"מ של המבנה  15ס10ורפנה תמונות צבעוניות בגודל כאמור, תצ

 המעידות על גמר המבנה ומלוא ערך עבודות הפיתוח.
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אישור חשבונות הקבלן יתבצע על ידי המפקח והמתאם על הפרויקט.  (ה)

  היועץ ההנדסי של החברה.ביצוע כל תשלום לקבלן מותנה באישור 
 

  ע"י שלוםלתלפי הוראות חוזה זה  ויאושר  בון חלקי שיוגש ע"י הקבלןמכל חש)ו(                     
   עם  היחסי בגין המקדמה ששולמה  לקבלן  המנהל כמפורט, תנכה חכ"א את החלק                        
 חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.                        

 
לאשור  ותשלומם לא ישמש כל הוכחההוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים   (2)

בחשבונות  מה לקבלת חלקי העבודות שנכללוכמחיר שלא נכלל בחוזה, או כהס
 חלקיים שאושרו ע"י המנהל.

 דרישתם, אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו, יחזירם לחכ"א מיד עם (3)
ללי על סכום הכ במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב 

 זה.
 סילוק שכר החוזה

 קבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימתיישכר החוזה  (1)          .63
של  65בכפיפות להוראות סעיף  ,לפי הביצוע בפועל שנמדדו בכמויות הכמויות,
זאת  בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים.  חוזה זה,
 .לק של כתב הכמויות שהינו פאושלילמעט הח

יום ממועד מסירת  30 -רק לאחר מסירת העבודה המושלמת למנהל, ולא יאוחר מ (2)
ערוך כדין לרבות  ,את החשבון הסופיהעבודה כאמור, הקבלן יגיש לאישור המפקח 

יום  30המפקח יבדוק את החשבון בתוך  .המסכמים והנתונים חישובי הכמויות ויתר
תו מהקבלן יחד עם כל המסמכים הדרושים, לרבות תכניות "לאחר ממועד קבל

החשבון הסופי ביצוע" וחישובי כמויות ויעביר את החשבון הבדוק לאישור המנהל. 
המנהל,  המפקח ו/או כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו בו ע"י ,יאושר ע"י המנהל

ואז לא תחול אלא אם כן יתגלו חלוקי דעות  ,יום מיום הגשתו למנהל 15תוך 
 .יום כאמור 15ההגבלה של 

 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר
תוך המועד האמור בסעיף קטן זה, רשאי המנהל לערוך את  ,המסמכים והנתונים

החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון 
לו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים סופי זה ייחשב כאי

 לחוזה זה.
לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר 

יום מיום גמר העבודה והמנהל לא ערך את החשבון  30המסמכים והנתונים תוך 
במקום  לערוך בהתאם לסמכותו לעיל, יטיל המנהל על מהנדס שאינו עובד חכ"א

לעיל, את כל  האמור פישמונה ל ,הקבלן את החשבון הסופי. המנהל ימציא למהנדס
 ,המהנדס שימונה המסמכים ויתר הנתונים הנמצאים ברשותו. החשבון שיערך ע"י

יהיה סופי ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן 
 ואושר ע"י המנהל.

 
ע"י חכ"א למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום הקבלן כאמור השכר שישתלם 

לקבלן,  מתוך היתרות המגיעות ,לם למהנדס שימונהולעיל, יחול על הקבלן ויש
 מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לחכ"א.

 
ם                            כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכו ומשכר חוזה שנקבע ע"י המנהל, יופחת (3)

 אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל
סכום קצוב המגיע לחכ"א מהקבלן עפ"י החוזה או עפ"י חוזה אחר בין חכ"א לבין 

 הקבלן.
לאחר הניכויים  ,הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי  
יום מהיום שהחשבון הסופי יאושר ע"י המנהל  75מו לקבלן תוך כאמור, ישול  
 ערבות בנקאית צמודה,תנאי שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת   
 וכנגד המצאת   או ערבות טובה אחרת שתאושר ע"י המנהל להבטחת טיב העבודה  

שבון                            מסכום הח 10%הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו. שעור הערבות יהיה 
 .כל תקופת הבדק הסופי למשך
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נתן בהתאם לאמור לעיל תהיה צמודה לאינדקס יוקר המחיה יסכום הערבות שת  
 כשהתאריך הקובע הוא מועד מתן הערבות.  

נוספים  באם יתגלה במסגרת סדרי המבדק הנהוגים בחכ"א, הצורך לעריכת ברורים 
ה חכ"א רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך לאחר אישור המנהל, תהי

 עד תום הברורים. ,יום נוספים 30
 

 מבוטל .64
 

 קרויותיתשלומי התי. 65
 

 תשלומי התיקרות, ישולמו כדלהלן: 
כפי שמתפרסם בכל חודש  ,מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים - "המדד" (1)

ד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש, ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי כל מד
המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט במסמך ב' לחוזה. לא 

 קבעה  חכ"א מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.
 של מסמך ב' )הצעת הקבלן(. 4המדד הנקוב בסעיף  - "מדד החודש הבסיסי"  
 ן המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו ההפרש שבי - "תנודות במדד"  
 לעיל. 62בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום לפי סעיף   

 
מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על  (2) 
הקבלן לספקם לפי החוזה  )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודה( לא ישנו את   
 ( דלהלן:3בהתאם לסעיף קטן )שכר החוזה, אלא   
אם יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם, לפי החישוב  א. (3) 
הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי    
 תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור                
תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.  תנודות במדד, בניכוי כל   
מלוח  גלישה( ו1) 11יקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיףיתשלום ההת   
 ., בתקופת הגלישהקרותיהזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התי   
 נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי  ב.  

ישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, פרט להארכה שניתנה בהתאם דר                          
במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת  - 46לסעיף    
 כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע  , ייחשבהבצוע החוזית   

 בהתאם לחוזה. את העבודה                                         
 

, עולה על כל תשלומי 63, כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף הוברר (4)
הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים 

 המגיע לקבלן, כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.
 

 יקרות, הכלינתנה חכ"א  לקבלן מקדמה, יצומצם או יבוטל שעור תשלום ההת (5)
 שיפורט בתנאים א' )מימון עבור אספקת חומרים( לעיל, או כפי 38כמפורט בסעיף              
 המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.            

 
 מניעת רווח מופרז

 
היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן  (1) .66

לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב  מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל  
להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכמים   
הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.  ,האחרים  
 שתידרשנה לביצוע החקירה. ,וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב  

 
הל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה קבע המנ (2) 
רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת   
 כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום  ,בלבד  
 שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.  
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הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים  לצורך קביעת רווח (3) 
 שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות  ,המקובלים אצל קבלנים אחרים  
 המקומיות בתנאים דומים.  

 
חודש  12המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום  (4)

 מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י"ב 
 

 תעודת סיום החוזה
 

דת סיום החוזה,ו)תע -בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן  (1) .67
כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה  אשרתהמ ,ראה מוסף א' לחוזה(  
 ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.  
  
רת את הקבלן מהתחיבות הנובעת טבלן אינה פומסירת תעודת סיום החוזה לק (2) 
  
 אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. ,מהחוזה 

 
 וביטול ההסכם עם הקבלן העבודהסילוק יד הקבלן ממקום 

 
לתפוס את מקום העבודה לבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן חכ"א תהיה רשאית  (1)      .68

או באמצעות קבלן  ,בלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמהולסלק את ידו של הק
או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או  ,אחר

העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש  בכל חלק מהם, שבמקום
או אחד  בקרותבתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה, 

 מקרים המנויים להלן:היותר מן 
 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך  א.
או  ,להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ימים 7

 כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;
 

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה  ב.
 7והקבלן לא ציית תוך  ,או במועד שהוארך להשלמתו ,הקבוע בחוזהבמועד 

 ,להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה ימים
או במועד  ,שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה

 שהוארך להשלמתו;
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה  ג.  
 אחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;ל   

 
כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן  ד.  
 משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;   

 
או כשעשה  ,או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,כשהקבלן פשט את הרגל ה.  
ד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוג   
 ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר(;   

 
או אדם אחר בשמו של  ,כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ו.  
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה  ,הקבלן   
 זה;או לכל דבר הכרוך בביצוע החו ,כלשהיא בקשר לחוזה   

 
 כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית; ז.  

 54-ו 53, 45-48, 38, 37, 35א, 33, 13-19, 11, 3הפרת הוראות סעיפים 
 .של הסכם זה הפרה יסודיתתיחשב 
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כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה  ח.  
 ;הלתקן את ההפרבכתב, ימים מתאריך דרישת חכ"א  7תוך    

 
( יהיו על חשבון הקבלן 1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן ) (2) 
כתמורה להוצאות  ,מהן 15%והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של   
 משרדיות.  

 
(, אין בהם 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ) (3) 
 א.משום ביטול החוזה ע"י חכ"  

 
יודיע על כך המפקח                            (,1תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן ) (4)

ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה  , יום 30לקבלן בכתב תוך 
 ,שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים

 ה שעה.שהיו במקום העבודה באות
 

(, והיו בו חומרים ציוד או 1תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן ) (5)
מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה 

לדרישה זו  את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן
לכל מקום  ,ודה על חשבון הקבלןיום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העב 14תוך 

 יראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.יש
הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד   
 (.1או למסרם כאמור בסעיף קטן ) ,ובמתקנים  

 
ום כלשהו בקשר נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכ (6) 
 .להלן (7לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן )  

 
בשלמותו  עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה (7)

והאחרים  אומדן שכר החוזה( על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים -)להלן 
 ,עבודה ובדקוששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת ה

בתוספת האמורה  שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח )לרבות
יה בהשלמת יכל דח (( ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת2בסעיף קטן )

העבודה ומחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן 
ד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלב

תפיסת מקום העבודה ע"י  של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד
במקום העבודה ושחכ"א  חכ"א ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו

 השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.
 

 ים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסתסכום הכולל של התשלומים החלקיהעלה  (8)
שייקבעו על יסוד חשבונות  ה,ל הוצאות השלמת העבודה ובדקעמקום העבודה, 

(, ושל פיצויים 2שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ) סופיים 
 ה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ישנגרמו לחכ"א מחמת כל דחי על נזקים

החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל  על אומדן שכר
 לבין אומדן שכר החוזה. כאמור

 
 ולא לגרוע מהן. 39הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף      (9) 

 
לו תהא זכאית חכ"א  ,אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר (10) 
 לפי הדין.לפי החוזה ו/או   

 קיזוז
על  מהקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה לקבלן חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע .69

ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן , או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,פי חוזה זה
ך הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דר לחכ"א.
 אחרת.

 
 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 42 - 

 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה
שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או  ,אם יתגלה בכל זמן שהוא (1)          .70

שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה  ,מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת מקצתה 
 כי אמנם אין אפשרות להמשיך ,תן לקבלן אישור בכתביהקבלן לחכ"א וחכ"א ת

ע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע בביצו
 לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

 
הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף  (2)

בהתאם  ,( יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור1קטן )
כתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם למחירים והשיעורים הנקובים ב

 של החוזה. 50לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 
 

תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  (3) 
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.  

 
ה כולם או מקצתם, ממקום העבודה לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבוד (4) 
(. רשאית 1או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן )  
חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,   
שיחשבו כהוצאות משרדיות,  ,15%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת   
שר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות ובהפחתת סכום שיאו  
 על חשבון חכ"א. ולזקפ האמורות שיש   

 
 ביול החוזה

 חלות על הקבלן.אם יידרש,   ,הוצאות ביול חוזה זה .71
 

 מס ערך מוסף
 , כשיעורו מס ערך מוסף יתוסף מחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה ל .72

 .באילת 
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 ערבות -6017/2מ / מכרז/חוזה

 
 אנו הח"מ:

 
 
1________________________ . 
 
2________________________ . 
 
3______________________ .__ 
 
 

בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ערבים בזה  ןעניישהננו בעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי 
הקבלן כלפי החברה הכלכלית  תהתחייבויותי מוגבלת למילוי כל אישית בערבות בלתי מותנית ובל

 לאילת )חכ"א( בע"מ על פי החוזה הנ"ל.
 
 

אף ללא צורך בפניה קודמת לנערב, ולא תהא  ,חרף האמור בכל דין, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה
 מראש ובכתב. ,ניתנת לביטול, אלא בהסכמת החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 

 ________________       ___________________       _____________________ שם 
 
 

 ת.ז.       __________________        ___________________       ___________________
 
 

 חתימה  _________________          ___________________      ___________________
 

 3ערב                                                2ערב                                                1רב ע                   
 
 
 
 

אימות חתימות: אני הח"מ, עו"ד ______________________ מס' רשיון __________  מאשר 
 היתי אותם כדין.חתמו בפני על מסמך זה, אחרי שזי לעיל, 3וערב  2, ערב 1בזאת כי ערב 

 
 
 

_____________________ 
 חתימת עו"ד          
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 מוסף א'
 
 
 
 

, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24לחינוך מיוחד אורים להקמת בית ספר חוזה  
 ,אילת 1, חלקה 2001

 
 תעודת סיום

 
 
 

 
אל: 

____________________________________________________________________ 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"ממאת: 
 
 
 

, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל אתאני מאשר בז ,של חוזה זה 67על פי סעיף 
 לשביעות רצוני המלאה. ,עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה

 
 
 
 
 

 השם: ______________________
 

 _________התפקיד: __________
 
 

 תאריך: _______________
 
 

 חתימה: ____________________
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 נספח ב'                                     
 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן 
 

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהה במשך כל  התקופה בה יהי
לכל פעילות  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהמוצר על הקבלן להחזיק 

 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

 (פרק א' העבודותאישור ביטוחי הקבלן ) 1ב' ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח  .2
להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, 

ו, וכן כלפי כל ו/או מטעמהמזמין  של וו/או כל אדם אחר הבא בשממנהליהם, עובדיהם 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות

 זדון.בל לטובת אדם שגרם לנזק זכות התחלוף לא יחו

פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן )כפופות על פי העניין לסעיף  .3
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

כאמור הפוליסות  פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםלשפות את  וורחבי

 למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת העבודות מטעמם 
 (.1נספח ב' הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו 

 המזמין ו/או העירייהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, ן בפוליסת מו כן יצויכ .5
למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק שבו פועל הקבלן, 

אותו חלק של רכוש שבו פועל למעט ו למסמך ג' "החוזה" 19.7.1א' "ביטוח העבודות" בסעיף 
הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין של הישירה והבלעדית  הנמצא בשליטתווהקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או ביטוח זה
 רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. 

משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או  .6
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח 
רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או 

אדם שגרם לנזק העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת 
 .בזדון

הקבלן  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב .7
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  (1)נספח ב' את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום  מקורי(.ה ונוסחבידי חברת הביטוח )
 ור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.כאמ

מועד מ, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .8
צהרה החוזה זה, מכתב  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

בדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עולפטור מאחריות 
צורף לחוזה המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  העבודות מטעמם

 ., כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן)בנוסחו המקורי( 2ב' כנספח זה ומסומן 

מועד מ, לא יאוחר המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .9
וזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים חתימת ח

)בנוסחו  3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן  המקורי(,
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העבודות נשוא  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו .10
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי 
קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 

 (.1נספח ב' ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

לן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקב .11
בגין מעשה או מחדל בביצוע  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי 
ו מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/א

מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, 
באיזו  עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ית את כל דרישות פוליסות ביטוחמתחייב לקיים בדייקנו הקבלן .12
)אישור ביטוחי  1בנספח ב'  לרבות האמורבנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( 

המזמין פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל ולהלן  הקבלן(
כדי לממש או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/

המזמין ו/או לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 ם.הביטוח, אם יידרש לכך על יד

על פי בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  בלי לגרוע מהאמורבנוסף ומ .13
בנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט 

מתחייב הקבלן לפנות באופן לעיל ולהלן,  )אישור ביטוחי הקבלן( 1בנספח ב'  לרבות האמור
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע 

לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 
 .ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ב .14
בכל מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוח מיד לאחר קרות

עביר אל הקבלן את מתחייבת לה והמזמיןההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן 

)לרבות ההשתתפות  די חברת הבטוחיישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על י
לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות חייבים  יהיולא  ו/או העירייה המזמיןוכי  העצמית( 

 .כאמור

על פי פרק נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב .15
, אלא אם ישירות למזמין פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמוא' ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח.  הורה
מנהל תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

זוקה תשלום עבור העבודה שני מהמזמין, או שטרם קיבל מטעם המזמין המפקחהעבודה ו/או 
לידי הקבלן עד ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  המזמין, מתחייב  

 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.

בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16
 1בנספח ב' בות המפורטים לר לעיל, לפרק ה' )אחריות וביטוח( בחוזה )ביטוחי הקבלן( 19

 לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, אישור ביטוחי הקבלן)
בכל הדרוש למימוש זכויות על פי /או מי מטעמם  המזמין וו/או העירייה ו/אועם המבטח 

המשא ומתן לנהל ו/או מי מטעמם  המזמין ו/או העירייהת יוהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו
 ה.בעצמ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ .17
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.ו/או  מזמיןה
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המזמין ו/או ע את זכויותיו ו/או זכויות פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיה .18
, יהא הקבלן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות אחראי לנזקים שיגרמו 
כספיות או אחרות,  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, מטעמם,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.  הםכלפי

בדבר עלות תיקון  המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמול מחלוקת בין הקבלן לבין כ .19
ת הנזקים אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 . מטעם חברת הביטוח

לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או כמו כן ומבלי  .20
באופן מלא  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תנאי בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או  הקבלןי על יד הביטוח פוליסותאיזו ממתנאי 

 ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  המזמין ו/או העירייהידי 

לחוק  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף ו/או העירייההמזמין בדבר שיתוף ביטוחי 
 המזמין ו/או העירייהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 יהם.כלפי מבטחו

( יכללו תנאי מפורש על 1נספח ב' ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) .22
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל בטלם ו/אואינו רשאי ל פיו המבטח

תישלח למזמין, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

ו/או  המזמין ו/או העירייהכאלו לגבי ש  לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או תוקף 
בכתב הודעה  נשלחהאם לא  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן למזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .23
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  22בסעיף קפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בהי

לפני מועד הצמצום או  אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 .השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל

 ין ו/או העירייההמזמהקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .24
בגין נזק שהוא זכאי  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

)פרק א' ביטוח  1לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
ות הפוליסמאיזו או הפרת תנאי מתנאי (, ו/1נספח ב' העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

המזמין ו/או הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את 
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות  העירייה

שהאמור לעיל בדבר  לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .אדם שגרם לנזק בזדון לא יחול לטובת פטור מאחריות,

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  .25
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או העירייהבדבר פטור מאחריות כלפי 

( מתייחס לנזקים 25יף זה )מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסע
 הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  .26
ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר  המזמין ו/או העירייהאחריות כלשהי על 

של הקבלן על פי חוזה זה  ולמוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיהתאמתם 
 או על פי כל דין.



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 48 - 

הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ .27
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 7בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי ב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, נוספת, הקבלן מתחיי
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי  "עריכת ביטוחי הקבלןקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .28
 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,27  -ו 7הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 11 -ו 10בסעיפים 
את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי 

או לעירייה עפ"י החוזה וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/ נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע 
 או הדין.

( ו/או בבדיקתו 1נספח ב' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) .29
ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, 

חריות תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל א
 ו/או על מי מהבאים מטעמם. המזמין ו/או העירייהכלשהי על 

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .30
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות

שלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל ת
 רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיכל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על  לאתר
 .הקבלן בהתאם לחוזה זהידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות 

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .31
, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (1נספח ב' ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 בקשר עם חוזה זה. יםהמבוטח השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .32
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת 
על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או 

תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע גבולות האחריות ו/או 
ו/או מנהליהם ו/או  המזמין ו/או העירייהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 
 הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאיו מי מטעמו/או המזמין  .33
על מנת על ידי המזמין והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו. להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמו ו ו/אמזמין קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .34
, ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו ווזכות

לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המזמין ו/או על מי מטעמואינה מטילה על 
ה כדי לגרוע מכל ואין ב של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 ונשוא כל דין. שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבות

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .35
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים 

ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות ורים על תשלומי הפרמיאיש המזמין בכתב,לבקשת  ,להמציאו
ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי 

 החוזה על נספחיו.
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ו/או אי קיום  הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .36
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסו מבתום לב של תנאי מתנאי איז

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעו
 על פי ביטוחים אלו.לקבלת שיפוי העבודות מטעמם 

אם או במלולא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .37
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייב, יהא המזמין רשאי, בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של במלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
כל סכום יום מראש ובכתב.  14הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 

 הראשונה. ועל פי דרישתלמזמין ו התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד א םשילשהמזמין 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים אלו 

 מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב  סף ומבלי לגרוע מהאמור בכלבנו .38
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי נשוא חוזה זה, ע העבודות שליחיו שיועסקו בביצווהאמור לעיל באופן שכל עובדיו 

החוקים  שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות באו זמני, יהיו בכל עת ו
 .הנ"ל

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .39
וכל הצווים, ת דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונווהוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן  א חוזהבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשו

על פי ב מנועי לנהוג ברכ מורשיםזה,  חוזהתקופת  מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה. הנ"ל יםהחוק

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .40
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת 

 .העבודותביצוע זקים אותם יש לקיים באתר בדבר אמצעי זהירות ומניעת נ

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .41
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי 

למעט . או הגופים המתאימים תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות
 .במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק

ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42
העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 

 במפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.מסירתן לרבות ו

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .43
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  .44
ל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מסירתן, לקיים במלואן את כ

מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 
שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות 

 כנ"ל.
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הביטוח בגין הביטוחים  דמיי האחריות לתשלום למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כ .45
"ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח"  19הנערכים על פי האמור בסעיף 

( תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה )ב' רבות המפורטים נספח ל "חוזהמסמך ג' "נוסח הל
כל מקרה נזק ו/או תביעה ( לרבות ההשתתפויות העצמיות באישור ביטוחי הקבלן) 1ונספח ב' 

כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 
 ו/או על מי מטעמם. המזמין ו/או העירייה

( בקשר לביטוח אינה תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .46
ה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו באה לגרוע מכוחם של הוראות החוז

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .47
תנאים מיוחדים זה )ב'  נספחזכאי על פי תנאי  הינוכל סכום לו המזמין יהיה רשאי לעכב 

הקבלן דת לזכות מוהעמהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1לרבות המפורט בנספח ב' ( וחלביט
)שבעה( ימים  7ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב,  בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה

 .מראש

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 
ושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם למוסכם על ידי המזמין, י

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

תנאים כלליים זה )ב' מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח  .48
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. לביטוחי הקבלן(
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 1נספח ב' 

 תאריך __________
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ )להלן : "המזמין"(
 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"( באמצעות המזמין

 2מבנה אמת"ל , פארק התעשייה אילתם
 88115אילת  1582ת.ד. 

 א.ג.נ.,
  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

 

, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד  07/2016 'מכרז מסבקשר עם 
 )הלן : "העבודות"(, באילת  1, חלקה 2001

 )להלן: "הקבלן"(.____________________________________  : שם המבוטח

על שם חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו  ___________________אנו 

)שני התאריכים נכללים ולהלן:  _____________,ועד ליום  __________ופה שמיום לתקהקבלן 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם  "(תקופת הביטוח"
      

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1
 

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .מזמין ו/או העירייהו קבלנים וקבלני משנה ו/או ההקבלן ו/א שם המבוטח: 

תנאי הכיסוי  
 הביטוחי:

כיסוי הניתן על פי נוסח הינו בהתאם למוסכם בזה כי היקף הכיסוי 
 ."________"ביט מהדורה  –הפוליסה הידוע כ 

 חוזהכל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה ביטוח :פרק א' העבודות 
כולל בין ון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, שבנד
לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או  יםנזק היתר

הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
מפורט להלן, לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כ

 ח.כל תקופת הביטולמשך 

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 250,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 250,000

וה הגב ש"ח 300,000או  מגובה הנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
 מביניהם.

משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

משווי  10% שלנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 300,000או העבודות 

 .תכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק עקיף הנובע מ  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 
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 .חודש 12מורחבת של  חודש ותקופת תחזוקה 12רגילה של  תקופת תחזוקה  .10 

 .ש"ח 300,000סך של בבגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות הוצאות   .11 

יטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ב 
 , אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן. מזמיןישירות ל

מזמין ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי ה 
ובלבד שהאמור  םמו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטע םו/או עובדיה םו/או מנהליה העירייה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

פרק ב' צד  
 :שלישי

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן 
את אחריותו של הקבלן בגין /ואו כלפי ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה קבלנים וקבלני משנה המועסקים על 
או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו ו/שבנדון, בשל מעשה 

לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 
ו/או  מזמין ו/או העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל

 .םו/או מפקח העבודות מטעמ ו/או מנהל םו/או עובדיה םמנהליה

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש, -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים : 
ריקה וטעינה של כלי רכב, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פ

חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, 
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, מקרי ובלתי צפוי זיהום תאונתי

פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל 
וח לאומי )למעט בגין או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביט

 אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 1,000,000בגבול אחריות בסך , ת לבטחוושאין חובה חוקיכהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו  חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  650,000 , מוגבל עד לסך המידית

 .טנדרטית(האחריות המקובלים בפוליסת רכב ס

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  250,000למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  תוצאתינזק  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

הרחבה  
 ת:מיוחד

למעט אותו חלק   מזמין ו/או העירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש 
של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, 

למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח  ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי
אותו חלק למעט ו פרק א' "ביטוח העבודות"או שיכול היה להיות מבוטח על פי 

הקבלן, של הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית ושל רכוש שבו פועל הקבלן 
 . ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או   
, שירשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלי

 ., בכפוף לאמור לעילשלישי

 םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
בגין אחריות "( יחידי המבוטח)להלן: " םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ
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ו/או מי מטעמו למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם שעלולה להיות מוטלת 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך לנים וקבלני משנה לרבות קב

 .הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח
, כלפי העובדים 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

מועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, ה
, בגין מקרה מוות ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה/או קבלני משנה ו

ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה ביטוח"( 
 .צוע עבודתםתוך כדי ו/או עקב בי הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו 

גבולות  
 האחריות :

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000
 .הביטוח לתקופת

הרחבה  
 מיוחדת :

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה 
ייחשב ן הקבלהיה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 ., פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק(כמעבידם

 םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
 מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ

בות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים ושא בחונ, כי מי מהם כלשהו
 מועסקים על ידו. עובדים העל ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה

אחריות  .2
 מקצועית:

 ____________________ . פוליסה מס'

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הכיסוי  
 הביטוחי:

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  אחריותחריות מקצועית המבטח את ביטוח א
שהוגשה במשך  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
לן ו/או של הקבבמעשה או מחדל רשלני שמקורם כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע ושבנדון,  חוזהבגין העבודות בקשר עם המנהליו ו/או עובדיו 
/או ו םיהמנהללו/או  מזמין ו/או העירייהלמכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

 .םיהלעובד

גבולות  
 האחריות:

 תקופתל ובמצטבר לאירוע לתובע,( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,000,000
 .הביטוח

ם תנאי 
 מיוחדים:

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם  םו/או עובדיה
 וו/או עובדי ואו מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו/עקב מעשה 

 מזמין ו/או העירייההוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
  .םו/או עובדיה םיהו/או מנהל

אובדן מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו מסמכים

 הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי 

  טחת לפי פוליסה זו.שנועד לכסות חבות המבו המעניק כיסוי מקביל
 

  ____________________ . פוליסה מס' מוצר :ה חבות .3

)שני התאריכים  ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 
 נכללים(

 

 הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
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או דרישה שהוגשה במשך , בשל תביעה ו/1980למוצרים פגומים, התש"ם 
תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות 

, לכל אדם "(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם  ידי הקבלןהמבוצעות על 
 ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או העירייה

 מפקח העבודות מטעמם.ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או 

 ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

 

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם  םו/או עובדיה

מזמין הוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי  מוצרהעקב 
 .םו/או עובדיה םו/או מנהליה ו/או העירייה

 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.2  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

 

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
ם תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי תו

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל 

 

מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית  תנאי מיוחד: .4
 וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות

 .משותפים

 

 

ראשוניים הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
וכי אנו מוותרים על  מזמין ו/או העירייהידי ה-אשר נערך על ביטוחקודמים לכל ו

, מזמין ו/או העירייהבדבר שיתוף ביטוחי הו/או תביעה כל טענה ו/או דרישה 
 -ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59בסעיף   כאמורזכות או ו/לרבות כל טענה 

וכלפי  מזמין ו/או העירייה"ביטוח כפל" כלפי ה תלרבות כל טענו 1981
 .םמבטחיה

וגם או לא ישונו ל לא יבוטלו "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
 יןמזמ, במשך תקופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח ללרעה

 ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטושים( י)ש 60הודעה כתובה בדואר רשום 
אם לא  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהשכאלו לגבי ה לשינוי לרעהו/או 

הימים שים( י)ש 60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  מזמיןנשלחה לידי ה
 ההודעה. משלוחממועד 

הביטוח וההשתתפות  דמישהאחריות לתשלום  הננו מאשרים כי ידוע לנו .5.3  
ו/או מי  מזמין ו/או העירייההעצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על ה

 . לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה םמטעמ

תנאי מתנאי איזו אי קיום בתום לב של הפרה ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
ו/או  מזמין ו/או העירייהבזכותם של ה יפגעולעיל, לא  ותהמפורטת מהפוליסו

לקבלת שיפוי  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םמנהליה
 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 ור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באיש

 

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 " 2מסמך "ב 
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 
 תאריך : __________

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  בע"מ )להלן: "חכ"א"(

 או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(ו/
 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד    7/2016מכרז מס' בקשר עם 
 )הלן : "העבודות"(באילת   1, חלקה 2001

 

/או הנדסי ו/או חשמלי הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר 

 המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.
 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

ליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה ו/או מנה חכ"אהננו פוטרים את  .1
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר 
מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 

 העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  ו/או העירייה ו/או חכ"אהננו פוטרים את  .2
מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  חכ"אהמוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי  עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 ולמעט כנגד חברות שמירה. בזדון מי שגרם לנזק

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  חכ"אהננו פוטרים את  .3
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או 
קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 

מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט  ידי ו/או
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים  .4
על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  ו/או העירייה ו/או חכ"א 
 מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
יף בביצוע העבודות, כאמור בסע נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .__________ לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות  .6
לחוזה(,  1’מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח ב

ל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום במשך כ
 לביצוע הפרויקט  ועל פי כל דין.  __________

 
  ולראיה באנו על החתום:

 
 

                
 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 3נספח  ב' 

 
  הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

 
 

 _______תאריך : ___
 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "חכ"א"(

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

ן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, פירושו: ביצוע עבודות כלשה "עבודות בחום"המונח  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי "האחראי" - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.לא 

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

ליק, כגון שמיכת כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי ד
 אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי א .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.כל 

 הנני מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

  

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 
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   6017/2מ /מכרז 

 
  1, חלקה 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24ספר לחינוך מיוחד  להקמת בית

 באילת
 "המפרט הכללי"

 
המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" )הספר הכחול( בהוצאת 

במהדורתו  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםימשרדית המשותפת למשרד הבן הועדה הבי
 ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם: ,("המפרט הכללי"הלן האחרונה )ל

 
 מוקדמות -מפרט כללי  00
 מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר 01
 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 02
 מפרט כללי לעבודות בניה 04
 מפרט כללי לעבודות איטום 05
 דהמפרט כללי לנגרות אומן ומסגרות פל 06
 מפרט כללי למתקני תברואה 07
 מפרט כללי לעבודות חשמל 08
 מפרט כללי לעבודות טיח 09
 מפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי 10
 מפרט כללי לעבודות צביעה 11
 מפרט כללי לעבודות אלומיניום 12
 מפרט כללי לעבודות אבן 14
 מתקני הסקהמפרט כללי לעבודות  16
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אותו ולהוריד אותו באתר המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לר
 האינטרנט של משרד הבטחון

http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx 

 
 

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד 
 הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

 
 

 הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, 

תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו  קראם והבין את
 בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 -מסמך ה' 
 )מפרט טכני מיוחד(

 
כיתות אם בגוש  24לחינוך מיוחד  אורים  הקמת בית ספר  6017/2מ / מס' עבודה

 באילת   1, חלקה 2001, מגרש 74000מס' 
 

 מפרט טכני מיוחד
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור כללי של העבודות 00.1
 

 כלול: יהקמת הפרויקט   כללי:
 

קומות המיועד לילדים בוגרים  2מ"ר . מבנה בעל  1502-כ – Bומבנה   - Aמבנה 
ח בעלי צרכים מיוחדים. המבנה כולל כיתות אם וכיתות מקצועיות כגון מטב

 לימודי, מספרה לימודים וכו', מרחבים מוגנים, מעליות ועוד. 
קומות המיועד עבור ילדים  2מ"ר. מבנה בעל   1120-כ -Dומבנה  - C מבנה 

צעירים בעלי צרכים מיוחדים וכולל בקומת הקרקע חדרים לכלל בית הספר, 
תות כגון: חדר אחות, חדר טיפולים וכו'. בקומה העליונה מרחבים מוגנים וכי

 אם.
תכליתי ומעליו מבנה מנהלה הכולל  -מ"ר. כולל אולם רב 430-כ  – Eמבנה 

 לתיות. נהפונקציות מ
 

 .פיתוח סביבתי לרבות חניות ודרכי גישה
 

 יבוצעו העבודות הבאות:מבנה בית ספר במסגרת הקמת  
 עבודות הכנה ופירוק. -
 עבודות עפר. -
 עבודות ביסוס. -
 עבודות שלד ובניה. -

 .עבודות בניה -
 עבודות איטום. -
 מערכת חשמל תאורה ותקשורת. -
 מערכת אינסטלציה סניטרית. -
 עבודות מיזוג אויר ואיוורור. -
 עבודות מסגרות. -
 עבודות נגרות. -

 עבודות ריצוף וחיפוי. -

 עבודות טיח. -

 עבודות צבע. -

 עבודות אלומיניום. -

 עבודות אבן וחיפויים. -

 עבודות גבס ותקרות תותבות. -

 הן.שטח למיני עבודות פיתוח -

 מערכות גילוי וכיבוי אש. -

 מערכות ביטחון ובטיחות. -

 עבודות שונות. -
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 לוח זמנים לביצוע 00.2
 

ימים  (שלוש מאות תשעים ושישה) 396  תושלמנה ותמסרנה בתוךכולן העבודות 
שיוצא לביצוע  הנקוב להתחלת העבודות בצו התחלת עבודה מהתאריך ,קלנדריים
  . העבודות

 חס לימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם וכו'.מתיי "ימים קלנדריים"המונח 
 
 

 היקף המפרט 00.4
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן  
זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה  אין 
 במפרט זה. הנוסף  

 
 ה עם קבלנים אחריםשיתוף פעול 00.5

 
על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה יעבדו במקום 

או מטעם גופים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם  ,קבלנים אחרים מטעם המזמין
 הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.

 
 ניות, המפרטים וכתב הכמויותהתאמת התכ 00.6

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים                   
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים,   
 אות בכתב.במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הור 
ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  
וירשמו ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה  המפקח  
 סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. מצד הקבלן על  

 
 חומרים, ציוד ועבודות 00.7

 
שר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות כל החומרים א .א

לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו  -לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו 
כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים 

חשבונו, וחומרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל 
 מתאימים אחרים יובאו במקומם.

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני 
התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 

ל חשבונו בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן וע
 ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות 
 התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 
'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על לאותן דרישות, תקנות וכד

התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור 
 ידרש.יכזה, באם 

 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ב

בזה במפורש, כי בשום פנים  מוסכם ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים
אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות 
בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים 

 לצרכי העבודה.
, על מסויםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 

אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד  ,לן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומריםהקב
 עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 
 יה בטיב החומר מן הדגימהיהתאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סט
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להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על המאושרת, תגרום 
 חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות 
 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת

 בנה את שני הצדדים.ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחיי ב' להלן, 00.21כהגדרתה בסעיף 
 

של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית. על הקבלן  אחסונם .ג
 לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.

 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   00.8
 

הנתונים האחרים הדרושים  על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל  .א
צעתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שאמנם סייר להגשת ה

 ושתנאים אלו ידועים לו.בשטח 
כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובמהלך עבודתו תתבצענה עבודות באזור  .ב

מנע מהפרעה ו/או עיכוב כל שהם יהגובל באתר העבודות של הקבלן. על הקבלן לה
נן את דרכי הגישה שלו לשטח עבודותיו בתאום עם לעבודות הנ"ל ויהיה עליו לתכ

 שיבצעו את העבודות השונות בסמוך. האחרים, הקבלנים
לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג

 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה
שאינם  ו למתקנים קיימים באתרכל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/א .ד

, יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של מיועדים לפרוק
הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים  ,המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות

 אשר קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.
 

 השגחה מטעם הקבלן 00.9
 

של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:  13מר בסעיף בנוסף ומבלי לפגוע בנא
בא כוחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים 

מספיק, לדעת חכ"א,  ןניסיוובעל  ,)חמש( שנים לפחות 5עם ותק מקצועי של  ,והאדריכלים
הקבלן יימצא באתר העבודה בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של 

 לאורך כל תקופת הביצוע. ,כל שעות העבודהבמשך 
 

 אחריות הקבלן 00.10
בביצוע  ןניסיורואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל  .א

וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת  ,עבודות מסוג זה
הן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ירישות למינהכמויות, סוגי חומרים וכל יתר הד

 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים 
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות 

שר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא בתכנון, אי התאמה במידות וכו'. א
יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 

 הכספית והאחרת.
רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל  .ב

רעות בלתי עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפ , אם ייגרמו,יגרמויההפסדים ש
או מפגיעה  נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים,

מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת  בתשתיות אחרות, 
העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. 

צאה מביצוע העבודה או חלק הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתו
ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה 
ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק 

 ממנה.
הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים  .ג

בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק של המבצעים 
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המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת 
 וכו'. מתקני דרך שונים,  למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחעבודתו. האמור 

 
נגרם בגלל שגיאה הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק ש .ד

בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא 
, ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. 
 ת אחריותו של הקבלן.דעתו של המפקח תקבע סופית את מיד

שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת
לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או 

 ע"י קבלן אחר. 
גרמו לו או יהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים ש

מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות אותם  לנכות
 שניתנה לו ע"י הקבלן. ,המתאימה

 פעילות האזרחיתהקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי ה .ה
הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפרעות 

חומרים ו/או ציוד בצורה  ברשות הרביםן שלא להניח מכל סוג שהוא. כן מתחיב הקבל
 שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.

מחוץ  קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו
קנים עקב הקבלן מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתלגבולות המגרשים. 

לשביעות רצונו הגמורה  ,פגיעה בהם תוך כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו
של המפקח, וכי במידה ופגיעה מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים 
ו/או תשלום פיצויים מכל סוג שהוא, ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם 

 פיצויים במלואם.
 

 נועה על פני כבישים קיימיםת  00.11
כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  
בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים  מצוידיםרכב  באמצעות כלי  
 ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

 
 אחריות למבנים קיימים  00.12

ואשר אינם  באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנל הקבלן ע
מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. ב וכן מכל הפרעהמיועדים לפרוק/הריסה, 

אשר הוא  ,קבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזקה מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על
 יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.

 
 אספקת מים וחשמל  00.13

 ועל חשבונו.  , על אחריותוכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן
. כל ההוצאות עבור תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב

המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה של תקלה העלולה להיות 
, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה באספקת המים

 ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. ,במיכליות. כל זאת על חשבונו של הקבלן
 

 אמצעי זהירות 00.14
הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

 צינורות, יקוושורות בעבודות חפירה, הנחת למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הק
 חומרים וכו'. הובלת עבודה בגובה, שימוש במנופים ובציוד מכני הנדסי,

על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח, 
 לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.

הירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע הקבלן ינקוט בכל אמצעי הז
אלו. הקבלן  םבענייניהעבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  יתקין,
ערמות וחבילות  ערימות עפר,של תעלות, בורות,  םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 
 .של חומרי בניה וכו'
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עקב אי נקיטת  ,גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חייםיהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שי              
 אשר תופנינה אליו. לעומת ,אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 
 מו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח זאת, שומר המזמין לעצ             
 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             

בהסכמת  ,את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות
             . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודהאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,שני הצדדים

             לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י 
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.15

ם כדי להגן על האתר במשך כל תקופת הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושי 
ע"י מפולות אדמה, שיטפונות,  םלהיגרהביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנזק העלול  
במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו,  .רוח, שמש וכו' 
ר, כולל או מפני כל מקור מים אח ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים בכל האמצעים  
חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  
הגנה נאותים והן כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי  
אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של  
 המפקח. 

 
 סמכויות המפקח 00.16

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט. .א
התכניות, המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את  .ב

המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  בהם. בכל 
 מקרה, המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

 
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  .ג

 צריכות להתבצע.
 

ה, לקבלני לקהעבודה, כולה או ח הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את .ד
משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן 

 לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
 

המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות בינים, ללא  .ה
 טתו לקבועתוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החל

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאםיות בביצוע העבודות השונות, עדיפוסדר                       
 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      

 
אם לדעתו הקבלן חורג  , המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא .ו

פקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי מדרישות החוזה ו/או הנחיות המ
המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן 

 אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.
ת תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרו לפניהמפקח ימסור לקבלן, 

לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן 
חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כשהן  ע"י המפקח,

 כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
 

העבודה, תאור ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך יהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן  .ז
העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של 

הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול  תהסתייגויובדיקות, הוראות המפקח והערות או 
היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום. אין 

 ן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראותשרשם הקבלן ביומ תבהסתייגויו
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ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן.  ,המפרט, התכניות או המפקח
הוראות המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא, גם 

 אם לא נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.
 

 תכניות 00.17
 ימסרוהן תכניות לצורך המכרז בלבד. לפני הביצוע י המכרזלתיק התכניות המצורפות  
  ת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ומוחת תהיינהתכניות אשר לקבלן              
 ביחס לתכניות להצעה, מסיבות כל שהן.             

בודה עקב עדכונים לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי הע
 אלה.

 תכניות "לאחר ביצוע" 00.18
 

במתכונת  מדיה מגנטיתסט העתקות + על הקבלן להכין, על חשבונו, על גבי אורגינלים + 
FILE.DWG ( "תכניות "לאחר ביצועAS  MADE תכניות אלה .) יסופקו והמדיה המגנטית

י לקבלת העבודה ע"י למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנא
נה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן יהמפקח. התכניות תרא

נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן, יכללו התכניות את 
 , הכל לשביעות רצון המפקח.והמתקנים שהקבלן ביצע תוהמפלסים ומיקומם של כל המערכ

לה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת תכניות א
 בעיריית אילת.

 יהיו ע"ח הקבלן  -וכו'  דיה המגנטיתהמדידה, הכנת התכניות והמ -כל העבודה בסעיף זה  
 ולא ישולם עבורן בנפרד.             

 
 שיונות ואישוריםיר 00.19

שיונות ילן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הרלפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקב 
יב לטפל בכל הדרוש להשגת יוהאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתח 
יב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות יהנ"ל. הקבלן מתח שיונותיהר 
 ולם לו עבורם.ולא יששל הקבלן שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו יהר לצורך קבלת 

כוונת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת 
הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, 

 וכו'.מקרקעי ישראל  רשות, תאגיד המים והביוב "עין נטפים"
שיונות ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הרי, יכתנאי להגשת חשבון סופ             
  יב לטפל בכל הדרוש י. הקבלן מתחכנדרש ועל פי רשימה שיקבל מאת החברהוהאישורים  
  יב לשלם לרשויות את כל ההוצאות יהנ"ל. הקבלן מתח שיונותיהרהאישורים ולהשגת              
של שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו יראישורים והה קבלת והערבויות הדרושות לצורך             

אישור : האישורים והרישיונות לפי סעיף זה הינם לרבות ולא ישולם לו עבורם.הקבלן 
אדריכל תכנון מול ביצוע, אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע כולל אישור לביצוע תקרות 

יועץ חשמל תכנון מול ביצוע, אישור יועץ  אקוסטיות, אישור פיקוח/מנהל הפרויקט, אישור
אינסטלציה תכנון מול ביצוע, אישור יועץ קרקע, אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע, תכנית 

as made   אדריכלות, תכניתas made   חשמל, תכניתas made    אינסטלציה, תכניתas made   
קת עמידות באש, אישור מעבדה לעבודות פיתוח, אישור מעבדה לתקרה אקוסטית כולל בדי

לאיטום קירות וחלונות, אישור מעבדה לקירוי קל, אישור מעבדה לבדיקות בטון סופי, אישור 
מעבדה להידוק קרקע סופי, אישור מעבדה אינסטלציה סופי, אישור מעבדה איטום גגות 
 סופי, אישור מעבדה מערכת גילוי אש עשן סופי, אישור מעבדה חשמל, אישור מעבדה

לבדיקות שליפת חיפוי אבן, אישור מעבדה כלונסאות, אישור בודק מוסמך אישור תווי תקן 
למתקנים השונים, תעודת אחריות למערכת גילוי עשן, הוראות אחזקה למתקנים, הוראות 
הפעלה והדרכה למתקנים, תיק מסירה בשלושה העתקים, ערבות בדר, טופס העדר תביעות, 

מחוסמות, חשבון סופי, חיבור טלפון, אישור כיבוי אש, אישור  אישור לכך שהזכוכית במבנה
 וכו'.יועץ מיזוג אויר, אישור יועץ נגישות 

 
 סדרי עדיפויות 00.20

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,  
נוי מחיר או לתוספת כל כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשי הקטעים בו יבוצעו  וכו'. 
 שהיא. 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 64 - 

 מעבדה ותיעודת יקודב 00.21
 פרוגרמת בדיקות .א

 
בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר 

 לקבלן בתחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי.
 

 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב
לשם מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק )להלן "המעבדה"(  עם מעבדה הקבלן יתקשר

בהשגחה ובפיקוח  ה,שיבוצעו על יד ובדיקות מקור, ביצוע בדיקות השדה הדרושות
מפקח המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות 

הנדרשות  בכל הדרוש לביצוע הבדיקות מצוידתהנדרשות ע"י המפקח. המעבדה תהיה 
 רכב. , לרבותבמפרט

המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה 
, ובמידת הצורך תמשיך ותפעל לעריכת עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה

 הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.
 עם העתק למפקח ולחברה שעל  ג.       מיד עם חתימת החוזה, הקבלן יודיע למעבדה בכתב,  

 המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות ישירות למפקח, עם העתק לקבלן.          
 

 תפקידי המעבדה .ג
 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 תר לפי דרישת המפקח.. בדיקות שונות בא4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןאת מקום הבדיקות, תאריך ביצוע שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, 
 הוא בעל תו תקן. שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר

 
 כפיפות המעבדה .ד

ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,  ,המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד
 והעתק מהן לקבלן.

 
 שכר המעבדה .ה

 40דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  
 ( של מסמך ג' )נוסח החוזה(.7) 40 -( ו 6)
 

 דיקות המעבדהכובים עקב ביע .ו
גרם בעבודה ובגמירתה עקב יהעלולים לה ,כוביםיעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 
 רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 
 תיעוד ובדיקות .ז

באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים  הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו
 וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא 
בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  כאילו לא 

 עם כל המשתמע מכך. נלקחה כלל,
 

 ובדק אחריות 00.22
 אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה  .א

 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף
מודגש, כי תקופות הבדק והאחריות בעבודה נשוא חוזה זה תהיינה כמוגדר בחוק מכר  .ב

 דירות.
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, ל ממועד השלמת כל העבודות וקבלתן ע"י המזמיןמניין תקופת הבדק והאחריות, יתחי .ג
 .  לפי המאוחר מבין השניים -ולקבלת היצר איכלוס 

 
 מדידות וסימון 00.23

 
הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן כל  .א

ה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, ללא ישגיאה, סטי
 ולשביעות רצונו של המפקח. ,תשלום

על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד  .ב
שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, )להלן "המודד"(, מוסמך 

 המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המודדים.
קודות שנמסרו לו, הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנ .ג

חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות המודדים לפרצלציה של 
 המגרשים.

 הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות. .ד

 יבוצעו ויתועדו, בין היתר,  המדידות הבאות: .ה
 .MADE  - AS מדידות  -
 ת לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות.מדידו -

לפי הנחיות המפקח, לצורך הבטחת  םמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביי -
 התאמתם לתכנית ולפרטים.

 מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. -
כל המדידות תתועדנה על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות  .ו

)סקיצות( ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין,  כמתחייב  תרשימים
 מסוג העבודה הנמדדת.

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ז

בסיום העבודה ובמסגרת מסירת העבודה למזמין, יסמן הקבלן באמצעות מודד  .ח
 ח.מוסמך, את גבולות כל מגרשי הבניה וימסור את הסימון והמפות למפק

 הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע. .ט

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .י
 

 משרד שדה 00.24
מ'  2.2 בגובהמ' X 6.00 2.50 על  הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות 

 אטומים בפני מים ורוח. ,במתקני סגירה נאותים שיצוידועם דלת אחת ושני חלונות 
 הריהוט והציוד יכללו: 
 במנעולים ומפתחות. המצוידותס"מ עם מגירות  160X80שולחן משרדי בגודל  1 
 מתלה לתכניות. 1 
 במנעול ובמפתח. מצוידארון פלדה  1 
 כסאות. 5 
 המפקח.מזגן אויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון  1 
 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע. 
 ולתאורתו בחשמל.  ,יומי - היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  
הקבלן ועליו לפרקו  ו שלרכוש ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה  
 ובאישורו של המפקח. ,מאתר העבודה עם השלמתה ולסלקו  

 
 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.25

ו/או חומר חפירה/חציבה וכן כל חומר עודף י חומר חומרי הריסה, חומר פסולת לרבות
ע"י הקבלן אל מחוץ  ואחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקמפורק 

בכך. לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים 
השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ולא ישולם 

ומינהל מקרקעי  ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירובנפרד עב
ולפעול עפ"י תנאי  ,לפני תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים ישראל,

א מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות האישור. הקבלן מצהיר, כי הו
 בגין האמור בסעיף זה. ,לו
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 -"פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת"  שצויןבכל מקום 
ומינהל למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית  ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם

, כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות שיידרשלכל מרחק מקרקעי ישראל, 
 או המפקח. , מינהל מקרקעי ישראל,המקומית

מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס לאתר השפיכה ישולמו ע"י הקבלן ומחירם כלול 
 במחירי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

 הובלות 00.26
 פיםהיחידה לסעי יית ומחירה כלול במחירכל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרח 
 הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד.  יבכתבהשונים  
 .מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה             

 קבלני משנה 00.27
אולם גם             רק על פי אישור מראש מאת המפקח,  תעשההעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן 

הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 
 הם.יקבלני המשנה והתיאום בינ

 ,של הקבלן ובדמשטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ע ההמפקח רשאי לדרוש הרחק 
ליפו באחר למען ביצוע ועל הקבלן להח ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן משנה כל שהוא, שאינו בעל סיווג 
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ולהיקפן.
 כמויות 00.28

 ניתנות באומדנא. כל הכמויות 
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
 ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה. 
 למען הסר ספק, סעיף זה אינו חל על ביצוע המבנה שהינו פאושלי. 

 תיאום עם גורמים אחרים  00.29
הקבלן,  י פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב של המפרט הכלל 0048בנוסף לאמור בסעיף 
קבלנים  בשטח הגורמים הבאים: קבלני בניה ופיתוח,אפשר שיהיו כי במהלך עבודתו 

בזק, חב'  )עירייה, רשויות ובדיע וכן שוניםעבודות שונות  עבור גורמים  אחרים שיבצעו 
 .לעבודות פיתוח שלהם, או וכו'( לטיפול במתקנים , תאגיד עין נטפים, חברת הכבליםחשמל

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא 
והוא מתחיב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל  עם גורמים אלה,

ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה  ,ל הקבלןת או אחרת שיכספתביעה 
 ובלוח הזמנים.

 
 קבלת העבודה 00.30

תבוצע לאחר ביצוע  המושלמת למזמין מסירת העבודה .תימסר למפקח בשלמות העבודה
, ולרבות הכנת תכניות "לאחר ביצוע"ומושלם שלה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו, 

( שהטיפול בהוצאתו מוטל על הקבלן, טרם מסירת העבודה 5)תקנה  4המצאת טופס 
 .המוגמרת

מובא בזאת  .חתימת המפקח על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה
ושל גורמים  לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילת

. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אחרים שקשורים בפרויקט זה
 אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.

לכל העבודה לטובת  והאחריות הבדק תקופת חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את
 עיריית אילת.

 
 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 00.31

במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן 
הכללי  ט פרה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המלהמשיך בעבודה. במקרה של סתיר

כתב  העבודה במפרט המיוחד, יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא  -
הכמויות והתכניות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה 

 ת.בכתב הכמויושליחידת המידה  סכמתייחשבמפרט לבין כתב כמויות, יחשב המחיר 
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 וגהותטיחות ב   00.32
בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש  טונקעל הקבלן ל

בתקנות הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות 
 והגהות.

 םוגהותייהמזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 
 או לא מתאימים לדרישות המפקח.  ,רועיםג

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 
 לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.

 
 למצבו הקודםבקרבת מגרש הבניה  החזרת השטח  00.33

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת 
את מצב השטח, המבנים  ו/או לצלם לרשום פקחהעבודות. הקבלן רשאי לדרוש מהמ

 פקחוהכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המ
הוא חייב בהם. אי דרישה  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע

 פקחישים, תחייב אותו למלא את כל דרישות הממצד הקבלן על רישום מצב השטח והכב
 בנדון.

זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי  ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הנוספות הכרוכות  
 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. התשלום 
כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  
 למניעת הפרעות. 

 
 עבודות בשעות חריגות 00.34

יהיה  חוזה זה, הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות
או יהיה עליו לעבוד בלילה או  ,עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, בסופי שבוע 
 שיונות, מפקח וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.יר

 
 שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור 00.35

בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן 
מוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בקרבת אזורים עירוניים מאוכלסים. על הקבלן לקחת 

ן שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של הרשויות בחשבו
השונות בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, לכלוך, 

 רעידות וכו'. 
בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות 

 שויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.הדין והדרישות של הר
 לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.

 
 וצרים "שווי ערך"מ 00.36

מטעם  חמפקההקובע הבלעדי לענין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא 
 חכ"א.

 
 עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה )"הפסקת 50הוראות סעיף  00.37

 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )
 

 תנאי תשלום 00.38

 ( בתנאי החוזה.1)62תנאי התשלום הינם כמפורט בסעיף  .א

כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל, ואשר יוגשו למפקח בהתאם  .ב
יום"  90של החודש ייפרעו ע"י חכ"א "שוטף +  5 - 1להוראות החוזה, ויוגשו בין תאריך 

של החודש ייחשבו כאילו  5 -ממועד הגשתם כאמור. חשבונות שיוגשו אחרי תאריך ה 
 הוגשו בחודש שאחריו.
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 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע 00.39

בלן, עם הוצאת צו התחלת עבודה, תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הק .א
 חכ"א והמפקח. 

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
 לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבודות. - 
 סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות, לרבות  - 

 למבנים סמוכים. קיום כניסות  מתמידות                
 סדרי הובלת אספקה, טעינה ופריקה ופינוי אשפה.  - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 
 אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויציג להסדרי התנועה, ולאמצעים זמניים  - 

 טעינה  לבטיחות והכוונה של  תנועת כלי רכב והולכי רגל, והסדרי הובלה פריקה,               
 ואיסוף אשפה.               

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
במהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב שבועיות בהשתתפות נציגי הקבלן,  .ג

המפקח וחכ"א, לצורך מעקב שוטף וצמוד, אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים 
ולצורך פתרון בעיות שבגלל  שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א' לעיל

 ימיים בין הקבלן והמפקח.-מהותן אינן נפתרות במגעים היום

קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות  .ד
האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנוגע 

ותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכוי
 השונות.

חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רשויות וכו' עפ"י  .ה
 הצורך.

 כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י המפקח. .ו
 

 הספקה, הצבה ופירוק של שלט מידע לציבור  00.40
 

מים מקבלת צו התחלת עבודה הקבלן  יספק ויציב שלט מידע לציבור, במקום י 10בתוך 
 שיסומן על ידי המפקח. השלט יפורק ויסולק ע"י הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן. 

 
מ', לפחות ויכלול, בין היתר את שמות כל המתכננים, היועצים  X 2.5 2.0גודל השלט יהיה 

 והמפקח ומספרי הטלפון שלהם. 
 
מטר מהמפלס  2.1 -שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ ה

 הסופי של השטח שמתחתיו.
נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על השלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצור 

 השלטים.
 

  לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלט והצבתו ועבור פירוקו וסילוקו בסיום העבודות.
 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.

 
 מבוטל.   00.41

 
 דו"ח ממצאי קידוחי קרקע והנחיות ביסוס   00.42

דו"ח ממצאי קידוחי קרקע, שבסוף חוברת זו, מובא לידיעה בלבד של הקבלן. מודגש בזאת,             
האמור בדו"ח זה, היא על אחריותו כי כל מסקנה או הבנה, שהקבלן יסיק או יבין מ

הבלעדית של הקבלן, ואין בהן כדי לחייב את המזמין בצורה כל שהיא. המזמין אינו מתחייב 
לנכונות האמור בדו"ח הנ"ל, והקבלן לא יוכל לבסס על האמור בדו"ח האמור, שום תביעה 

 כספית או אחרת כלפי המזמין.
 פניה למתכננים ויועצים  00.43
למתכננים ויועצים, תיעשה באמצעות המפקח בלבד. הקבלן לא  של הקבלןאו בקשה  הכל פני            

 יהיה רשאי לפנות ישירות למי מהמתכננים או מהיועצים בפרוייקט, בכל נושא שהוא.
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 עבודות עפר – 01פרק 

 

 כללי  01.01

 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן:  01.01.01

מדידת המצב הקיים תבוצע ע"ח הקבלן כמו כן ק את תנאי הקרקע, לבקר באתר ולבדו .1

 בעת  הגשת החשבון הסופי המדידה לעבודות העפר תבוצע ע"י מדידה שתבוצע ע"ח הקבלן 

 לבדוק את תחומי המצעים והחפירות שבוצעו על ידי אחרים.  .2

 ילוי חוזר לבדוק את המיקום של ערמות החומר החפור ולבדוק כשרותו וכמותו לצורכי מ .3

 ומילוי מבוקר מתחת למרצפים, בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.           

 לסלק פסולת לאתר המיועד לכך.        .4

 חפירה כללית  01.02

המונח חפירה הנזכר במכרז/חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף אם לא  

א ולעמוד על שכבות הקרקע שהוא נזכרת החציבה במפורש, קיים דו"ח יועץ ועל הקבלן לקרו

 .עלול להיתקל בהן

 .המונחים "אדמה או עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים 

 מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ כפי שידרוש בכל  

 .בלןמקרה וכן צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודות ידיים, לפי בחירתו של הק           

על הקבלן לטפל במפלסי המצעים שבוצעו על ידי האחרים על מנת למנוע מפולות  

 .דרכי גישה למפלסים נמוכים, כל זה ללא תשלום נוסף   וביצוע 

מחירי החפירה של בורות ותעלות ליסודות והנמכות שונות כוללים מילוי חוזר כמפורט  

 .עודפי אדמה  וסילוק

פי החפירה של אחרים שאינם מתאימם לצורך מילוי על הקבלן לסלק מאתר עוד 

 מחוץ לשטח המבנה למקום שפך מותר, כל זה ללא תשלום נוסף.   למקומות

 

 חפירה לתעלות ובורות  עבור יסודות עוברים וראשי כלונסאות 01.03

העבודה כוללת עיצוב שוחות בורות וצידי תעלות הקבלן יהיה אחראי לשלמות השוחות והתעלות 

מר יציקת הבטון בתוכן וינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים, למניעת מפולת )כולל סידור עד ג

 תמיכות לשביעות רצון המפקח(.

במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי תשלום נוסף. 

 מדידת חפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללא מרחק עבודה.
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  לעומק הנדרשחפירה מתחת  01.04

בוצעה החפירה בשטח הרצפה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, חלל ימלא הקבלן, על חשבונו, 

עד למפלסים הנכונים בבטון רזה בהתאם להוראות המפקח. חלל שנוצר עקב חפירת יתר, 

מתחת או מסביב ליסודות העוברים ויסודות הבודדים, מרצפים וכו' ימולא בטון בעת יציקת 

 בהתאם להוראות המפקחהיסודות 

 

 מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות 01.05

 01.07יש לקרוא ביחד עם סעיף   01.05.01

המילוי החוזר מסביב לקורות ויסודות יבוצע מעפר מקומי שיאושר על ידי יועץ   01.05.02

ס"מ ברוטו ע"י  20הקרקע ו/או ע"י ערבובו לקבלת דרוג משופר ויהודק בשכבות בעובי של 

 מעברים שלמים לפחות. 5פלטה ויברציונית ובמשך 

ס"מ יש להדק במהדק יד.  20ס"מ מקירות המבנה. את  20הידוק מכני יעשה עד למרחק של 

 ובכל מקרה על הקבלן לקחת בחשבון שלא יאושר מילוי חוזר בחומר חרסית, ו/או בגושי אבן.

 

 רצפים ומסביב לקירותהנחיות לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצועו מתחת למ  01.06

 לפני ביצוע מילוי כלשהו, יש לישר למשטחים אופקיים. .1

גיריים קרטונים, אשר יענו לדרישות  -חומר המילוי יהיה מעודפי חפירה/חציבה גיריים  .2

 :הבאות

 ²3גודל אבן מקס' :   

 25%דקים מרבי:   %   

 'לפחות  מהמקס 97%יגיע לצפיפות של  שכל הנפחההידוק בשכבות, כך    .3 

 ASTM 1556/7 של חומר המילוי, הכל לפי תקני

 מצעים  01.07

 במפרט הכללי. 40062מצע למירצפי בטון יהיה מצע סוג א' , הכל לפי סעיף 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי 01.08

אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, חומר אחר ראוי למילוי חוזר 

ינו ראוי למילוי חוזר יוערמו ו/או יורחקו על ידי הקבלן למקומות לפי הוראות המפקח וחומר שא

  .מחוץ לאתר למקומות שפך מותרים

 אופני מדידה מיוחדים  01.09

בנוסף למתואר ודרוש במפרט כללי ובמפרטים מיוחדים המחירים כוללים כל הדרישות 

 המופיעות בדו"ח של יועץ קרקע.
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 גבהים  01.10

ל הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכנית וכל ערעור על ע  .א

 ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. -7המסומנים יעשה לא יאוחר מ הגבהים

 טענות שתובאנה לאחר מכן לא תתקבלנה.           

 אין להתחיל בעבודות העפר לפני אשור המדידות ע"י המהנדס.  .ב

 מודד  המזמין לפני ואחרי בצוע העבודה ייעשו ע"י הבדיקות והמדידה  .ג

 

 חפירה כללית ומילוי 01.11

החפירה ו/או החציבה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית   .א

 המצעים שמתחת לרצפות ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע ע"י המהנדס.   של

ועים הדרושים יבוצעו בהתאם לתכניות, יישור הקרקעית, עיבודה למפלסים ו/או לשיפ

 והסעיפים המתאימים של כתב הכמויות.   המפרט

מחיר החפירה ו/או החציבה כולל תמיד חפירה בקרקע מכל סוג שהוא )חפירה ו/או   .ב

 חציבה(.

 למרות האמור במפרט הכללי לעבודות עפר, מחירי היחידה לחפירה/חציבה כוללים את  .ג

 מודיפייד א.א.שו. הכונה למילוי מאחורי קירות 98%חוזר והידוקו בשכבות עד המילוי ה           

 בטון, ומילוי בין קורות רצפה.           

 ביסוס  01.12

יועץ  המבנה בנוי על גבי כלונסאות בקוטר ובעומק בהתאם לאמור בתוכניות ובדיקות 

 נחיות יועץ הקרקעיש להקפיד על קידוח ויציקת הכלונסאות בהתאם לדו"ח וה ,  קרקע

 

 עבודות בטון יצוק באתר -02פרק 

 
 כללי 

 
המהנדס המתכנן חייב לאשר כלונסאות, קורות, רצפות, עמודים וקירות בטון לאחר  .1

 סידור הברזל ולפני היציקה.
 
ביצוע הכלונסאות חייב גם אישור של יועץ הקרקע. יש לזמן את יועץ הקרקע   .2

 שורו.בתחילת קידוח הכלונסאות ולקבל את אי
 

 שעות מראש. 48הודעה על מועדי היציקות תינתן למהנדס המתכנן לפחות  .3
 

 אין להתחיל ביציקה ללא בדיקה ובאישור המהנדס המתכנן ו/או בא כוחו.  .4
 

הארקת יסודות תבוצע בהתאם לתוכניות וכמפורט בתקנות החשמל )קובץ תקנות   .5
 ( 3854חשמל 
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וכל יתר התקנים הדנים בנושא  102 עבודות הבטון יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי  .6
 זה, אלא אם צויין אחרת בתוכניות, במפרטים, ובכתבי הכמויות.

 
יציקות הבטון בכל הרכיבים ייעשו בנוכחות צמודה )רכיב הנוצק( של ראש הצוות   .7

מטעם הקבלן )מהנדס הביצוע( בכל שלבי היציקה. ראש הצוות יאשר ביומן העבודה 
 כל יציקה לפני ביצועה.

 
 

 תנאי בקרה וסוגי בטון 2.2
 

במשך תקופת ההתארגנות לפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את  .1
כל הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים 

 . במקרה של ספקים שונים יועברו הנתונים מכל ספק בנפרד.םלמיניה
 
ם לגבי כל סוגי הבטון. במקרים תנאי הברה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובי  .2

 יורשו תנאי בקרה בינוניים וזאת אך ורק כאשר המהנדס יאשר זאת בכתב. מסוימים
 

או בכתב הכמויות. 1סוג הבטון וחוזקו יהיה כמפורט בתוכניות הקונסטרוקציה ו .3
 )מגפ"ס( 30 -בהיעדר פירוט , הבטון יהיה ב

 
 טפסנות לבטונים 2.3

 
ם במפרט זה, הכוונה היא לטפסנות, כמוגדר במפרט הערה: בכל מקום בו כתוב טפסי

 הכללי הבינמשרדי.
 
. כל התבניות עשויות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .1

מלבידים חלקים ונקיים. יש לקטום את הפינות, עיצוב התבניות ייעשה כמפורט 
פורט בסעיף במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע ע"י ברגי פלדה כמ

 במפרט הכללי. 02067
 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה  .2
ובממדים הנתונים בתוכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של מה"ע והמפקח, אך 
אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסים 

 ון הנוזל, הריטוט ובפני מאמצים שונים.לעמוד בפני לחץ הבט
 

 ג.   לפני יציקת הבטון כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם
 פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של     
 קון או שינוי אוהמפקח בנדון לא פותר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תי     
 החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה     
 על חשבונו של הקבלן.     

 
 ד.  תבניות לתקרות עמודים וקורות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תהיינה 

 מעובדות לשיפועים הנ"ל בהתאם לתוכניות.     
 ה ע"י המתכנן, תעשיינה רק במקומות לפי ה.  הפסקות יציקה, באם תורשינ

 שבועות מראש דרישה להפסקות יציקה    3אישור המהנדס. הקבלן יגיש      
 עם תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים, לאישור המתכנן.     

 
 ו. מחיר התבניות כלול במחיר הבטון.
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 חורים, חריצים, אלמנטים מבוטנים וכו' 2.4

 
של אפי מים,  המדויקה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם לפני יציקת הבטונים יהי .1

אביזרים, חריצים והשרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. מודגש שכל המעברים 
 לחשמל, אינס' ומיזוג אויר יוכנו מראש, ולא תורשה חציבה לאחר יציקת הבטון.

 
 –וכד'  התקנת חלקים מתכתיים בבטון: ברגי עיגון, פלטות בגדלים שונים, משקופים .2

ייצור האלמנטים הנ"ל )אשר בטיפול הקבלן( והתקנתם תיעשה בצורה מעולה 
ומקצועית תוך הקפדה על דיוק המידות, הרווחים והמפלסים, שימוש בתמיכות 

זוויות, חוט ופלס ובדיקתם –ובפיגומים יציבים וקשיחים, הכוונת האלמנטים לפי מדי 
 בכל שלב ושלב במאזנת.

 
אשר יהיו דבוקים לחלקים שנוצקו בצורה מושלמת ומלאה. ביצוע לוחות קלקר   .3

 ההדבקה רק לאחר היציקות.
 
 
 סוגי ברזל יהיו כדלקמן: –ברזל זיון לבטון   .4

 739מוטות פלדה מצולעים לזיון יתאימו לת"י  
 893מוטות פלדה עגולים לזיון יתאימו לת"י  
 580רשתות פלדה מרותכות לזיון יתאימו לת"י  
 

על בדיקת רשימות הפלדה של הקונסטרוקטור לפני הזמנת הברזל. הקבלן אחראי 
בהתאם לרשימות אלה הקבלן יחתוך, יכופף, יערגל ויסמן את הזיון בהתאמה מלאה 

 לתוכניות העבודה.
 

הקבלן לא יהיה רשאי לסגור את התבניות עד שיקבל אישור המהנדס על התקנת 
תבניות או ייצור מצב כזה הזיון לשביעות רצונו. במקרה והקבלן יסגור את ה

שביקורת הזיון תהיה בלתי נוחה, ידרוש המהנדס את פירוק התבניות או גילוי 
הברזל המותקן והקבלן יפעל בהתאם לדרישה זאת. כל ההוצאות והעיכובים 

 הקשורים בכך תחולנה על חשבון הקבלן.
 

ל לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם כ .5
המתכננים וקבלני משנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם 

לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל 
 וכד'.

 מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות       
 ם את תוכניות המערכות של    הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק ג      
 המתכננים והקבלנים.      

 
 עיבוד פני הבטון: 2.5

 
המשטחים החיצוניים של הקירות והקורות יעובדו  –פני בטון חלקים לאיטום  .8

בטפסים מלבידים לגמר חלק ונקי וללא חורים, על מנת לקבל משטחי איטום 
 נאותים.

 
ע את האשפרה המתאימה בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן לבצ -אשפרה .9

לתנאי הבטון והאקלים כמפורט להלן: על פני הבטון יותז מיד לאחר התייבשות 
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 CURINDהבטון חומר החוסם התאדות המים מתוך הבטון, הנקרא 
COMPOUND   ליטר למ"ר. מחיר  0.25תוצרת "כרמית" או שו"ע בכמות

 האשפרה נכלל במחיר הבטון.
 

 .789כמוגדר בת"י  7תהייה דרגה  דרגת הסיבולת עבור כל הבטונים 2.6
 

 בנוסף לאמור בחוזה ובנספחיו ובסעיפים הקודמים: -אופני מדידה והתשלום 2.7
 

מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום  -
 תוספת למחיר היחידה:

סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים וסתימתם עד  .1
 . XPMני האלמנט כולל רצועות רשת לפ

סידור שקעים, חריצים, עבור צנרת והכנות למעברי תשתיות   .2
 . XPMאלקטרומכניות וכד' וסתימתם עד לפני האלמנט כולל רצועות רשת 

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר.  .3
בטון, פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות,   .4

 רגים ישולם בנפרד(.הפרופילים והב
 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. .5
 סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום.  .6
 השלמות יציקה לאיטום פתחים )בין קומות(, סביב צנרת וכו'.  .7
 יריעות פוליאטילן הבאות מתחת לרצפות בטון.  .8
 

 0.20ט בטון תהיה נטו בהפחתת הפתחים ששטחם גדול מ המדידה של כל אלמנ -
 מ"ר.

 
כל סוג זיז ובליטה המופיעים בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של המכרז יכלל  -

 לצורך מדידה ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.
 

 מק הקידוח.מדידת כל סעיפי הכלונסאות תהייה לפי אורך הכלונס היצוק ולא לפי עו  -

 
 עבודות בניה  -  04פרק 

 כללי 4.1.1

או כל חלק רלוונטי אחר  04העבודה כולה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק 

 בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

במפרט  למצויןכל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם  .1

בטון, הוצאת קוצים, גמר משינני  ייחשבו ככלולים במחירים. )לרבות יציקות –הכללי 

 קשר וכיו"ב(.

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה ללא התחשבות   .2

בגודל השטח הנבנה. מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, 

הפיגומים, הציוד, ההובלה, והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה 

י. כל מחיצות הבניה ייבנו מבלוקי בטון מסוג א' לפי ההגדרות כמפורט במפרט הכלל

 .5בת"י 
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כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי, לרבות בלוקי בטון חלולים       

 ובלוקי איטונג.

יש להבטיח חיבורי הקירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים  .3

 שיתאימו לפוגות הבניה.

טיח חיבור של הקירות בינם ובין עצמם ובין קורות ומחיצות בנויות ע"י בניה יש להב  .4

 בשטרבות.

 עבודות איטום – 05פרק 

 
 כללי  05.1

לפני תחילת עבודות האיטום יש לבצע את התיקונים הדרושים כגון הסרת בליטות, סתימת  .1

ים. במקרה של ביצוע חורים, קיצוץ חוטי קשירה וכיו"ב. שטחי האיטום יהיו ישרים, נקיים ויבש

 איטום בעונת גשמים יש להקפיד באופן מיוחד על התייבשות 

 מלאה של שטח הגג.        

בכל מקרה שלא צוין אחרת יבוצעו השיפועים בבטון כחלק מהגג הקונסטרוקטיבי.   שיפועים : ב.

 לפחות 1.5%בהיעדר ציון אחוז יהיה השיפוע של פני הגג המוגמרים 

) כגון "בטקל" או ש"ע ( יבוצע באם נדרש במפורש בתכניות או ע"י  מבטון מוקצף מצע שיפועים  ג.

 28ק"ג/מ"ק לפחות ובעל חוזק ללחיצה בגיל   800המפקח. המשקל המרחבי של הבטון יהיה 

 ק"ג/סמ"ר לפחות. זיון הבטון בהתאם למצוין בתוכניות ובכתב הכמויות. 20יום של 

ש בטפסות ליצירת שיפועים כנדרש בסעיף ב' לעיל ובגימור יציקת בטון מוקצף תהיה תוך שימו 

 יציקה במשך שלושה ימים לפחות.

יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון גג ומעקה, גג וארובות,   מילוי פינות רולקות  ד.

  3 -חלק צמנט ו  1וכד'. הביצוע לפי התכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח 

ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק, יש לבצע  7ם חול. מידת ה"רולקה" חלקי

 במפרט המיוחד. 02אשפרה כמפורט בפרק 

הראויים למניעת נזילת חומרי איטום של שטחים שאינם מיועדים  אמצעי ההגנהיש לנקוט בכל  .5

 לאיטום תוך הקפדה מיוחדת על שטחי בטון חשוף ובניה קלה.

תחיל בעבודות האיטום לפחות  שבועיים מגמר יציקת משטח האיטום וללא קבלת אישור אין לה .6

 ועל ביצוע השיפועים וכל ההכנות כנדרש. התייבשות מלאה המפקח על 
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תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום אך לפני יישום שכבות הגנה כגון הלבנה,  בדיקת האיטום  ז. 

 ריצוף. בד גיאוטכני, מצע, בידוד אגרגטים או

ס"מ לפחות מעל הנקודה הגבוהה ביותר  5הבדיקה תבוצע ע"י הצפה בשכבת מים שגובהה  

יתוקן הפגם ויחזרו על הבדיקה עד לקבלת  -שעות. יתגלו סימני רטיבות בתקרה  72בגג למשך 

גג  אטום. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מאושרת והיא כלולה במחיר האיטום 

 חסימה הדרושים  לביצוע ההצפה.כולל סידורי 

   

. במסגרת אחריותו, יחדש הקבלן  שנים 10לעבודות האיטום תהיה לתקופה של  אחריות הקבלן ח.

 את האיטום בשטח בהיקף שיורה לו המפקח מטעם המזמין.

הקבלן יבטיח את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי לתיקון נזקים ולכלוך  

 שיגרום.

בכל מקרה שגוון חומר האיטום של גגות שונה מלבן ו/או בשיטות איטום המחייבות הגנה בפני   .ט

קרינת השמש, תוגן שכבת האיטום בשיטות ובחומרים בגוון לבן שיסופקו על ידי יצרן חומר 

 האיטום.

 

 נדבכים חוצצים ואיטום תפרים  5.2

. הלבד 80ת שכבתי מתאים לדרישות ת"י יהיה עשוי מלבד ביטומני  תל נדבך חוצץ רטיבות במסד א.

כולל מריחה   75/25ס"מ לפחות על גבי מריחת ביטומן אספלטי חם מסוג   10יודבק בחפיות של 

 בחפיה.

יש להקפיד על שמירת ניקיון המסד  במיוחד  במסדים  מבטון חשוף. עודפי לבד  במיוחד  

 נכי וישר לאחר גמר העבודה.במסדים מבטון חשוף. עודפי לבד נראים לעין ייחתכו בקו א
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06פרק 
 

 כללי  -

כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יותאמו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי,  .1

עבודות צביעה, ותקנים  – 11עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  ופרק  – 06פרק 

 ישראליים מתאימים. 

ה, יחד עם רשימות הנגרות, המסגרות והפרטים שבתוכניות יש לקרוא מפרט ז .2

 האדריכלות. כל המתואר בתכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 

לעיל, בדרישות  1פריטי מסגרות מוגמרים מסוימים יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף  .3

 הבאות: 

פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות  ת"י   3.1

1212. 

 . 1142פריטי מסגרות המשמשים כמעקות ומסעדים, יתאימו לדרישות ת"י   3.2

 הרכבת משקופים- 06.2         

 א. בקירות בטון ובניה 

שבמפרט המיוחד  04.03הרכבת והעמדת המשקופים תעשה לפי האמור בסעיף 

 לעבודות הבניה. 

 במחיצות גבס ב. 

פלחים מרותכים בתוך המלבן המחוברים המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו על ידי  

על ידי ברגים אל פרופילי התעלות והמסלולים של קונסטרוקצית הגבס, או אל 

 אלמנטי פלדה המוכנסים כמשקופי עזר במחיצות הגבס לחזוק הפתחים. 

 

 החומרים והשמוש בהם  06.03  

תוכניות, עם אטימה בהתאם    ל Sהמשקופים בדלתות יהיו עשויים פח פלדה, טפוס  

 מ"מ.  2מגולוון )ע"פ מפרט להלן(, מכופף בעובי 

ושתי שכבות עליונות סופרלק או  ZN –הגימור יהיה עשוי שכבת יסוד לגלוון יוניסיל  

 ש"ע.

 הרכבת המשקופים תהיה בסוף עבודות היציקה.   

יש לעגן המשקופים לחגורות אופקיות ואנכיות. בזמן ההרכבה ולאחריה יש להקפיד  

 על המשקופים מפני פגיעות מכניות. המשקוף יעטוף את כל רוחב הקיר.  להגן

כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחתוך אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אורך החתוך,   

 הרתוכים יושחזו ויותירו משטח חלק בצד החיצוני של המשקוף. 

עוגנים  3מ"מ כלהלן:  30/4בנגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים   

 ס"מ.  60עוגנים או יותר למשקוף באופן שהמרחק לא יעלה על  2בכל מזוזה, 

בכל המלבנים יש להכין חרי. נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת.   

 הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. 
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 אטימות- 06.04 

ת המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעו 

 אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. 

 מ"מ במצב  סגור.  2-3הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הרצוף יהיה בגבולות  

האטימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג  

"ATHMERומן ברשימות." או שווה ערך, היכן שיס 

 

 צביעה  06.05 

, ההוראות שבתוכניות 11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי, פרק  .1

 ובפרטי האדריכל וההוראות להלן. 

 הצבע יסופק בקופסאות חתומות ומסומנות.  .2

 על הקבלן לבצע את עבודות הצביעה על פי הוראות יצרני הצבעים.  .3

 ם: תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאי .4

 הכנת המשטחים לצביעה.    4.1

 צביעת שתי שכבות צבע יסוד.    4.2

 צביעת שתי שכבות צבע עליון.     4.3     

.   כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות. המפקח יהיה רשאי 5

 לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל הדרישות הנ"ל. 

 מסגרות המקלט ייצבעו כמפורט ובכפוף לתקנות ומפרטי הג"א.  כל פריטי .5

  

 צביעת מסגרות 

 כימותעש,   BC70כל אלמנטי המסגרות יהיו מברזל מגולוון צבוע כדלקמן: נקוי משומנים  

בהתאם  918, כך שהציפוי יהיה ע"פ ת"י מס'  "HOT DIPPEDגילוון בטבילה בשיטת "  

 ת חרש להלן. מסגרו 19לתוספות הרשומות בפרק 

שכבת יסוד לברזל מגולוון יוניסיל תוצרת "טמבור" או יעקובי או ש"ע ושתי שכבות עליונות  

 לק תוצרת "טמבור", בגוונים לפי בחירת האדריכל. -סופר

 

 פרזול  06.07

אביזרי הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים וידיות יהיו בהתאם למצויין ברשימות ולפי אשור  -

 האדריכל והמזמין.

 אביזרי מסגרות המרחב המוגן יהיו בהתאם לתקני ומפרטי הג"א.  -

 . 1212אביזרי הפרזול של אלמנטים עמידי אש )דלתות, חלונות וכו'( יעמדו בדרישות ת"י  -
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 ה מיוחדים אופני מדיד  06.08

את כל האמור במפרט הכללי, במפרט מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים  .1

 מיוחד זה, ברשימות, בהנחיות שבתכניות האדריכלות השונות ולרבות: 

 תכניות ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח. 

 ורמייקה וכד'. המלבנים וביטונים, הזיגוג, הצביעה, האטום, ציפויי פ

 גילוון וצביעה בגוונים שונים. 

 

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים , קביעתם וחיבורם למבנה, לרבות 
 פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'. 

 אטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות. 

מסילות לכל סוגיהם, מחזירי הפרזול לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים עיוורים, צירים, 
שמן, מחזירים קפיציים, צירים הידראוליים, מעצורי דיקטטור, מנעולים )לרבות צילינדרים(, 
שילוט, ידיות, מברשות, מעצורים, בריחים, רוזטות, מנעול צילינדר תפוס/פנוי, מנעול 

 מפתח(, ציפוי פסי אלומיניום ו/או נירוסטה.-קי)רב-מסטר
 פילי פלדה שונים במחיצות הגבס המשמשים כמשקוף סמוי או כאמצעי פרו              
 לעיגון האלמנטים השונים במחיצות מגבס.              

 
 

מטר. שער המיוצר מחומר גלם שחור , צבע  2.5מטר נטו גובה עד  8.0גימור השער : לשער עד 

ד(, המפרט תואם למתכת סטנדרטי  לפי גוון שיבחר המזמין )גוון אחי RALקלוי בתנור בגוון 

למוצרים מפלדה  108שחורה וצבע עליון.     לשער המיוצר מחומר מגולוון מראש לפי מפרט 

מטר  ניקוי חול צבע יסוד וצבע  2.5מטר נטו או גבוהה מ 8.0מגולוונת. לשערים בפתח הגדול מ 

 סופי .                
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 תברואה – 07פרק                 
 

 כללי תאור 07.00
 

 אילת. –אורים  –המבנה המתואר במפרט זה, משמש בי"ס לחינוך מיוחד  
 – 3.00ומינהלה, אולם רב תכליתי וכן מפלס   A B C Dבית הספר מחולק לאגפי לימוד            
 .2ואגף  1אגף            

 
 מפרט כללי  07.01

 
, 07מפקח הכללי, פרק כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות ה 

, ויתר התקנים שבעניין זה, וכן 1205"מתקני תברואה"  תקן ישראלי מס'  -מהדורה אחרונה 
 הנחיות ודרישות מפקח זה, התכניות והכמויות.

 
 תאור המערכות 07.02

 
 מערכות המים א.
 
 
נון, לכבוי הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות למים קרים וחמים לשימוש, לגי .1

 אש ולכל מטרה אחרת כנדרש ועפ"י התכנון.
 
מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותספקנה את המים בכמויות ובלחצים  .2

 הנדרשים.
 
מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי  .3

 נון.האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש עפ"י התכ
 
מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים הסוגים ובקטרים  .4

 הנדרשים, החפירות, החציבות, המילוי, המתלים והחיזוקים.
 
במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות  הבלעדית לתאום חבור למים באתר  .5

 ב המטפלים במערכת הנ"ל.הבנייה ולבניין עצמו עם נציגי הישו
 

הקבלן יטפל ויודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות הנ"ל לבצוע מושלם של החבור  
עפ"י התכנון וכנדרש.  כמו כן, יודא הקבלן כי החיבור יבוצע עפ"י האשורים אשר בידו  וההנחיות 

 אשר קיבל.
ו פקסגול.  העבודה כוללת את כל במסגרת העבודה, כל  הצנרת בתוך הבניין תהיה כמו גלרון א .6

האביזרים, התמיכות ושרוולים הדרושים לשם בצוע העבודה בצנרת מסוג הנ"ל כפי שנדרש 
 במפרטים הסטנדרטיים של החברות המייצרות צנרת זו.

ובדוד על ידי  15או מולטיגול או פוליאטילן דרך  SPכל הצנרת הראשית תהיה עשויה מצינור  .7
 שרוולי רונדופום.

 
 או מלטיגול. SPכל הצנרת מתחת לרצפה  או בתיקרות תהיה עשויה מצינורות  .8
 
 מערכות  סילוק שפכים וניקוז  ב.
 
הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות לדלוחין, צואים, ניקוי מי גשם,  .1

 המבנה מכל סוג.ניוקזי יסודות וכל מערכת אחרת אשר נועדה ונדרשת לשם סילוק שפכי 
 
מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותבטחנה סילוק מהיר וחופשי של כמויות  .2

 השפכים והנקזים.
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מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את הצינורות השונים, את  .3

 הנדרשים.תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן ומהחומרים והאביזרים 
 
במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתאם חיבור הביוב והניקוז  .4

מהמבנה ומערכות העירוניות או הפרטיות, עם מחלקת הביוב של העירייה ועם כל רשות אחרת 
כנדרש לבצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חברת בזק, חברת החשמל 

 .ומשטרת ישראל
 

 הקבלן יטפל ויקבל את כל האישורים הנדרשים מהרשויות הנ"ל לביצוע החיבור. 
 

כמו כן, ימציא הקבלן למח' הביוב של העירייה את חתכי החיבורים ויזמין את נציג המחלקה  
לודא כי ביצע  את החיבורים לפי דרישותיהם והנחיותיהם  ויקבל את אישור הנציג המוסמך 

 לביצוע החיבור כנדרש.
 
כל  העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות המפרט  הכללי של הועדה  .5

ויתר   57וכן פרק  1205"מתקני  תברואה" ת.ד.  -מהדורה אחרונה  07הבינמשרדית פרק 
 התקנים שבעניין זה, וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, התכניות והכמויות.

 
במידה ותהיינה סטיות בין עבודת הביצוע והמפורט במפרטים  הקבלן  הינו האחראי הבלעדי  .6

ובהוראות, ועל הקבלן חלה החובה להודיע למתכנן על כל סטיה בעבודותיו מהמפרטים  
 והתכניות, בין אם הסיבה היא בתכנון, בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלן.

 
".  כל צנרת הדלוחין על אביזריה HDPEכל צנרת הביוב התת קרקעית והגלויה תהיה מטיפוס " .7

 יהיו מפוליפרופילן.
 
 יהיו עשויים מתוצרת " מובילית גבריט" .  המכסים  יהיו מפליז מרובעים. 8/4מחסומי ריצפה  .8
 
כל צנרת הדלוחין תהיה עשויה  מפוליפרופילן.  קופסאות הביקורת ומחסומים יהיו עם מכסים  .9

 מפליז מרובעים.
 

 ניקוז  מי  גשםצנרת   07.03
 

צנרת ניקוז מי גשם אשר תותקן בתוך קירות יצוקים, עמודי בטון או בחללים סגורים תהיה תמיד  א.
 .HDPEצנרת 

מעלות בתחתית אסורה  90מעלות, זוית   45בתחתית קולטני מי גשם יותקנו אך ורק שתי זויות  
 לשימוש.

שיאפשר ביקורת וניקוי הקוים האנכיים   כמו כן יודא הקבלן כי יותקן פתח ביקורת גדול באופן 
 והאופקיים אשר מתחת לרצפת המבנה.

אביזרי ניקוז לגגות מרפסות וחצרות יהיו תוצרת "דלמר" או שווה ערך לפי הסוג  והדגם   ב.
 הנדרשים בפרטים ובתכניות.

 
 כלים  סניטריים 07.04

 כ ל ל י .1
 

אביזרי אספקת המים וביוב לשירותים, חדרי הקבלן יספק וירכיב את כל  הכלים הסניטריים ו א.
 נקיון, מקלחות.

כל כלי יחובר למבנה עפ"י סוגו ולמערכת סילוק השפכים כאשר חבור אסלה יהיה עם בקורת  ב.
 במקום נוח לפתיחה.

 כל הסיפונים לכיור רחצה יכללו הכנה לניקוז מזגן או לניקוז או למדיח. ג.
 קני.תי P.Pהסיפונים יהיו מ            
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ד.        כל מכסי הרשת או האיטומים לקופסאות ביקורת או מחוברי ריצפה יהיה מפליז מרובעים מצופה 
 ניקל.

 
 רשימת כלים סניטריים .2
 

 אסלות.1     
א.   אסלות רגילות יהיו מטיפוס תלוי ויכלול מיתקן תליה וחיזוק לכיור מותאם לאסלה , כמו כן          

 דחה סמי או מוניבלוק לפי בחירת האדריכל.תכלול האסלה מיכל ה
אסלות נכים יהיו מטיפוס תלוי ויכללו מיכל הדחה מונויבלוק וכן מתקן תליה מיוחד, האסלות יהיו  .2

 כמו מתוצרת חרסה דגם ברקת כולל מיכל הדחה סמוי.
 

 כיורים. 2    
 כיור רחצה לחדרי שירותים "נורית" כולל ברז עירוב.   

  בתוך משטח שיש יהיה חרסה דגם נופר כולל ברז עירוב חמת.כיור רחצה להתקנה 
 .כיור מטבח מותקן תחתון למשטח הכיור תוצרת חרסה כולל ברז עירוב עם מזלף נשלף 
  40כיור מטבח נרוסטה למטבח לימודי יהיה במידותX60   מתוצרת מאושרת להתקנה במשטח

 קיסר כולל ברז עירוב למטבח עם מזלף נשלף.
 

 מקלחות. 3   
דרך להתקנה בקיר כולל זרוע ומזלף מתכונן וצינור  3מקלחות יהיו כמו מתוצרת חמת דגם אוריסט   

 מ' אורך. 2גמיש 
 

 תאי ביקורת עם מכסים כפולים 07.06
 

במקומות בהם הדבר יידרש, יספק הקבלן ויתקין על תאי בקורת "רטובים" או "יבשים" מכסה  
 פה הסופי.עגול סניטרי,  במפלס הנמוך ממפלס הרצ

מעל המכסה הסניטרי, יותקן מכסה דקורטיבי עשוי מסגרת פרופילים אשר לתוכה ייצק קבלן  
הבניין או ירצף את גמר הריצוף, בו ישלב מכסה זה.  המכסה יותקן במסגרת פרופילים מפליז, 

 וכל זאת עפ"י הפרטים בתכניות.
 

 תאי בקורת לביוב וניקוז 07.07
 

 וניקוז יהיו עגולים, עשויים טבעות נושאות תו תקן או יצוקים באתר, תאי הביקורת לביוב  א.  
 , עם עיבוד פנימי כנדרש אלא אם צויין  במפורש אחרת.20-מבטון ב            

 ס"מ, מותקנים בתוך צוארון. 50המכסים לתאי בקרה לביוב וניקוז יהיו מרובעים, בקוטר  ב.
עצמו במפלס הפיתוח, מותאם לשיפוע הפיתוח,  בחצרות, בכבישים ומדרכות יהיה המכסה  ג.

ס"מ לפחות.   תא בקורת אשר תקרתו  -30כאשר הוא מותקן בצוארון מוגבה מתקרת התא ב
 תהיה במפלס הקרקע או הפיתוח לא יתקבל.

 
אילת טון, דוגמת עיריית  25מכסים בשטחי חניה כבישים ומדרכות, יהיו מיציקת ברזל, למעמס  

שטחי בית הספר המכסים יהיו מסוג יצקת  מרובע עם שם התשתית ושם ב ומאושר על  ידה.
 בית הספר 

 
מכסים  בשטחי חניה כבישים ומדרכות, יהיו מיציקת ברזל, מרובעים לבחירת עיריית אילת  

 ומאושר על ידה.אילת טון, דוגמת עיריית  25למעמס 
 

 על כל המכסים יוטבע סמל התשתיות ומערכות המשוייכים להם. 
 

 עמדות כבוי אש 07.08
 

כל עמדות כבוי האש תהיינה תקניות לפי דרישות והנחיות המחלקה  למניעת שריפות של  א.
 אילתשירותי כבאות איגוד ערים 
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 3/4עם חבור שטורץ, גלגילון עם צינור לחץ בקוטר " 2ארון  כבוי אש יכלול ברז שריפה בקוטר " ב.
מטפים  -2וכן מום בלבד ל 1דורי  "שגיב" בקוטר מ' מחובר לאספקת המים עם ברז כ 25ובאורך 

 ק"ג אבקה יבשה )המטפים יסופקו ע"י המזמין(. 6
 ס"מ, עם דלת ומנגנון נעילה. 30X80X120הארון יהיה מפח במידות  

ס"מ, עם  30X80X80ארון הידרנט יכלול ברז שריפה וגלגילון כנ"ל.  הארון יהיה מפח במידות  ג.
 דלת ומנגנון נעילה.

במידה וידרש, יותקן ציוד כבוי האש בארון עץ או ארון אחר לפי תכנון אדריכלי.  במקרה זה  ד.
 תצבע הצנרת הפנימית בלבן, או בגוון אחר לפי הנחיית המפקח.

ברזי הידרנט חיצוניים יהיו לפי הקוטר הנדרש ויסופקו תמיד עם חבורי שטורץ, יחוברו לצנרת  ה.
 .2ומעלה( או בהברגה, בקוטר "  3ים "עם אוגנים ואוגנים נגדיים )בקטר

 
 בדיקות לחץ ושטיפות המערכת 07.09

 
עם גמר ההתקנה יבצע  הקבלן את בדיקות הלחץ עפ"י המפורט במפרט עבור צנרת המים,  

.  יבוצע שטיפת הקווים לפי 07הביוב והניקוז.  לחצי הבדיקה יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק 
 ק תעודת אישור לביצוע השטיפהתקן ישראלי ובגמר העבודה יספ

 
 שילוט וסימון 07.10

 
חובה על הקבלן לסמן ולשלט כל צינור גלוי, מכל סוג, לרבות סוג  הנוזל  וכוון  הזרימה.  השילוט   א.

 יהיה מסוג מוכן להדבקה.
חובה על הקבלן לשלט כל שסתום  במערכת בעזרת שלט עשוי סנדביץ פלסטיק עם חריטה,  ב.

 "מ לפחות.  השלט יחוזק לשסתום בעזרת שרשרת מגולוונת.ס 5X10בגודל 
 כמו כן ישלט ויסמן הקבלן כל חלק אחר במערכת לפי דרישה והנחיות הקבלן. ג.
 

 אופני מדידה מיוחדים    07.11
 

 כללי           
 

המערכת הנ"ל תכלול את כל הצנרת, האביזרים, ברזי הניתוק, קופסאות הביקורת, אטמים,  
ומרי אטימה, חומר קטן, הכל כמערכת מושלמת המקשרת בין הכלי הסניטרי מבחינת פקקים, ח

 מים, דלוחין או ביוב וכן מבחינת קווים הבאים עד הכלי או עד הברז )שפיכה או עירוב(.  
 

 .  מחירי היחידה של הסעיפים השונים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים:2           
ומרים ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה )ושאינם נכללים א.  כל הח                

 בה( והפחת שלהם, וכן את הוצאות הבדיקה של החומרים, המוצרים  וכו'.
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. ב.                
 כונות, סולמות וכו'.השימוש בציוד, בכלי עבודה, מכשירים, מ ג.                
 כל אמצעי ההגנה והבטיחות לתמסורות והנעים. ד.                
 כל אמצעי מניעת הרעידות. ה.                
הובלת החומרים, המוצרים, ציוד, כלי עבודה וכו' כמפורט  )ובכלל זה העמסתם  ו.                 

 .ופרוקם( וכן הובלת עובדים ממקום העבודה וממנו
 אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכו'. ז.                 
 המיסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח, מיסי קניה, בלו, מכס וכו'. ח.                
ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן  הישירות והן העקיפות( בקשר להתחייבויות  ט.                

 חוזה ובמפרט הכני ובכתב כמויות זה.המפורטות בתנאי ה
 ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו. י.                
ותכניות עדות לאחר הביצוע כולל  לפני הבצוע בפועל. MADE ASתכניות מעודכנות  יא.               

 תיק   מתקן מסודר ומאורגן.
 הקבלן.רווחי  יב.               
    יג.   שרות ואחריות לשנה מיום קבלת המערכות ע"י המזמין.               
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בדרך כלל על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם הגשמת העבודה כיאות, לפי המתוכנן  .3             
והכוונה האמיתית של התכניות, השרטוטים, המפרט הטכני, כתב הכמויות והחוזה בין אם 

מוזכר במפורש, או לא בתנאי שדבר זה נחוץ לשם ביצוע מושלם של הדבר מסומן ו
 העבודות.

 
    שיטת המדידה .4             

אל תשולם כל תוספת עבור עבודות צביעה ומחיר הצביעה כלול בכל סעיף וסעיף, מלבד  
 הסעיפים המצויינים בנפרד בכתב הכמויות.

 
 

 עדיפות בין מסמכים   07.13
 

 בצוע: תכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, רשימת הכמויות. לגבי          
 לצורכי תשלום: רשימת הכמויות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, התכניות.           
 המוקדם עדיף על המאוחר.          

 
 עבודות חשמל – 08פרק 

 
 תנאים כללים ומיוחדים  1   
 תאור העבודות  2   
 מים אחרים עבודות עבור גור  3   

 עבודות וחומרים   4    
 גמר העבודה  5   
 שרטוטים נלווים למפרט  6   
 מבוא לכתב כמויות  7   

 כתב כמויות  8    
   

  ומיוחדים כללים תנאים 1 

 
 התאמה למסמכים  1.1

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה ולמהדורה האחרונה של המפרט הכללי       
 מפרט כללי לעבודות חשמל  08 פרק, וקדמותמ 00פרק עבודות בנין:        
 משרדית מיוחדת בהשתתפות-ידי ועדה בינ-המפרט הכללי הינו המפרט שהוכן על      
 ידי משרד -כון שהוצא לאור עלימשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד הש      
 הביטחון/ההוצאה לאור.       
 וונה למפרט הנ"ל ומפרט זה מהווהבכל מקום שמצוין "המפרט הכללי" הכ      
 השלמה למפרט הכללי.       

 קבלן ידי-לבכל מקום שנאמר במפרט הכללי "חוזה ממשלת ישראל לבצוע מבנה ע      
 ". עירית אילתמובנה " יהא      

 בכל מקום שנאמר במפרט הכללי "המשרד" או "הממשלה" יהא מובנם      
 ".עירית אילת"חוזה      

 
 עדיפות בין מסמכים  1.2 

 המפרט הכללי, יבוא סדר העדיפויות כדלקמן:  של 7 במקום הנאמר בסעיף       
 א.לביצוע   

 השרטוטים, כתב הכמויות במפרט המיוחד, המפרט הכללי, תנאי החוזה                 
 )המוקדם עדיף על המאוחר(.                 

 ב. לתשלום   
 כמויות, המפרט המיוחד, השרטוטים, המפרט הכללי, תנאי החוזה כתב ה                
 )המוקדם עדיף על המאוחר(.                 
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 אחריות הקבלן   1.3
 הקבלן אחרי לטיב העבודות, החומרים ולפעולתו התקינה של כל הציוד החשמלי        
 חרי תיקון כל במשך שנה אחת מיום קבלת המתקן ואישורו הסופי, אשר יבוא א       
 מעודכנים עדות, גויות של המזמין, ובדיקה וקבלת שרטוטים יהלקויים וההסת       
 י המפקח והמהנדס. יד-לכפי שבוצע, מאושרים ע       
 במשך תקופה זו על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ו/או להחליף כל חומר ו/או        
 קויים כתוצאה משמוש בלתי נכון אוציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של ל       
 רשלנות מצד האנשים המשתמשים במתקן.        

 אישור המפקח לגבי סוג הציוד, אישור התכניות ואישור העבודה אינם פוטרים       
 את הקבלן מאחריותו.        

 
 תאור העבודות  2 

 
 קדמות ומ  2.1

 של בית ספר אורים באילת. חשמל ןמתקהשלמה למטרת העבודות חשמל לבנות        
 עבודות התקנה, חיבור והפעלה, תבוצענה כמפורט בשרטוטים, במפרט זה,        
 בכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המהנדס ו/או המפקח.        

 
 היקף העבודה   2.2

 עבודות חשמל כוללות כל הדרוש להשלמת המערכות השונות, לרבות חיבור חשמל        
 זמני לצורך בניה, הזנת חשמל לחיבור קבוע לבנין, טלפון, טלוויזיה בכבלים לבנינים        

 י כל אחד יד-להנ"ל ומחוצה להם, הפעלה תקינה וקבלת כל המערכות השונות ע       
 המוסמכים לכך.  מהגורמים       
 י יד-להספקת שרטוטי עדות לאחר ביצוע כל העבודות חשמל וקבלתם ע      
 המפקח והמהנדס.       

 ן תאומים/אישורים יניתנת התראה לקבלן חשמל שלא תשולם שוב תוספת מחיר בג       
 השונים שיבוצעו עם כל גורם וגורם )כגון עיריות, משטרת ישראל, וכו'( ועלותם        
 נכללת במחיר היחידה המפורטים בכתב הכמויות.        

 
 עבודות עבור גורמים אחרים  3 

 
 תאום עם גורמים אחרים   3.1 

 הקבלן האחראי על בצוע העבודות וסיומן בזמן המתאים להתקדמות העבודה        
 הכללית בבנין, ללא גרימת נזק ועיכובים בעבודות השונות לבנין ו/או לשטח סביבו.       
 י יד-לעל הקבלן לדאוג ששום תיבת הסתעפות או תיבת מעבר לא תוסתר ע      
 נורות מים, ארונות, וכו'. יתקנים אחרים, כגון צמ      

 
 הכנות עבור חברת החשמל   3.2 

 כל ההכנות עבור חברת החשמל יבוצעו לפי הוראות ובפקוח ח"ח.      
 על הקבלן להזמין המפקח של חברת החשמל בזמן בצוע ההכנות לצורך קבלת       
 אישורים ו/או הערות ו/או הוראות מתאימות.      

 
 הכנות עבור בזק  3.3 

 כל ההכנות עבור בזק יבוצעו לפי הוראותיה ובפיקוחה.        
 על הקבלן להזמין המפקח של חברת בזק לפני ביצוע ההכנות לצורך קבלת        
 אישורו ו/או הערותיו ו/או הוראות מתאימות.        
 על הקבלן לדאוג לאישור מתקן הטלפונים.        

 
 בור מערכת טל"כ הכנות ע 3.4 

 על הקבלן להזמין המפקח של החברה בעלת הזיכיון להפעלת מערכת טל"כ       
 באזור לפני ביצוע ההכנות, לצורך קבלת הוראות מתאימות.       
 במידה ועדיין לא קיימת חברה בעלת הזיכיון, על הקבלן לבוא בדברים עם נציג       
 חברת בזק בנדון.       
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 ומרים עבודות וח 4 
 
 אישור לפני ביצוע   4.1 

 על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצוע העבודה, אישור על המקומות המדויקים        
 )מידות וגבהים( של אביזרים כגון: לוחות חשמל, חיבורי קיר, מפסקי מאור,        
 לחצני תאורה, אביזרים המערכות השונות במתח נמוך, וכו'.        
 על כך, על הקבלן לקבל אישור על צורת התקנתם של אביזרים סמוכים או נוסף        
 צמודים זה לזה.        
 אין להסתמך על מדידות בתכניות ללא אישור המפקח.        

 אחריות הקבלן למוצר/פריט שיסופק על ידי אחרים   4.2 
 ידי -ו עלקבלן החשמל יהיה האחראי הבלעדי לכל מוצר ו/או פריט שיסופק ל       
 גורמים אחרים, וישע בכל ההוצאות הנובעות מגניבה, שבירה, קלקול, פגיעה       
 ו/או כל נזק אחר שיגרם למוצר/פריט הנ"ל.        
 לבד של מוצר/פריט במקום ב אחריות זאת כוללת הספקה על חשבונו הוא       
 המוצר/פריט שיסופק לו על ידי גורמים אחרים!!        

 תוצרת   4.3 
 בכל מקום שמצוינת תוצרת של אביזר או חומר, הכוונה היא לתוצרת זו בלבד.        
 לגיה בלעדית של המפקח. יאישור תוצרת שווה ערך היא פריוו       

 
 חומרים   4.4 
 
 כללי   4.4.1 

 ידי מכון התקנים -כל החומרים להתקנות חשמל יהיו מתוצרת מאושרת על           
 תקן מתאים. -בעלי תווהישראלי,            

 
 נורות יצ  4.4.2 

 מ"מ.  16נורות יהיו פלסטיים כפיפים מסוג "מריכף", קוטר מינימלי יכל הצ           
 נורות עבור הזנות ח"ח, טלפונים, טל"כ, יהיו פלסטיים בעלי עובי דופן יהצ           
 לפי דרישות הגורמים הנ"ל.            

 אין להשתמש בצינורות מסוג "שרשורי".           
 צנרת המותקנת בתוך חללי תקרות אקוסטיות ובכלל יהיו מדגם כבא מאליו.           

 מוליכים וכבלים   4.4.3 
 ,N2XYהכבלים והמוליכים יהיו עשויים נחושת עם בידוד פלסטי, סוג           
 . V1000מתאימים למתח           
 בחתך  PVCנקודת חשמל כלשהיא יבוצע עם חוטים מבודדי חיווט          

 ממ"ר.  2.5 זערימ          
 
 ועמודים במגרש ספורטגופי תאורה   4.4.4 

 .T5כמוצע בתוכניות, נורות  T5גופי תאורה פלורסנט           
 
 אביזרים סופיים   4.4.5 

 שות המפקח דריאו לפי   גביס אביזרים סופיים יהיו מתוצרת          
 עם מחיצה.  גביס האביזרים הסופיים יותקנו בקופסאות תוצרת          
 אפשריות:  3 מ"מ לפי 50מורכבות מתחת לטיח בעומק          
 מ"מ בשביל אביזר בודד.  68x68  במידות         
 אביזרים מותקנים בהרכבים.  2מ"מ בשביל  130x68במידות          
 אביזרים מותקנים בהרכבים.  3מ"מ בשביל  192x68 ידותבמ         
 מוגנים נגד קליטת גביס,  לטלויזיה וטל"כ יהיו תוצרת האביזרים הסופיים         
 לפי דרישות המפקח.  או רעשים ונגד מתח יתר        

 ם מותקני, Legrand במקרים של ריכוז אביזרים יש לבחור אביזרים סופיים תוצרת        
 מודולים( עד 4של שורה אחת ) זעריתבקופסאות מלבניות מתחת לטיח, קיבולת מ        

 מודולים(.  12קיבולת מרבית של שלוש שורות )        
 ידי אדריכל. -צבע מכסה אביזר יבחר על        
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 קופסאות הסתעפות   4.4.6 
 רות, החלק העמוק ת מנויבתקרה יהיו מדגם שוודי הכוללות הברגה לתלי          
 יותר ישמש כקופסת הסתעפות רגילה.          
 ק"ה בקירות ימוקמו אך ורק אחרי ריהוט מתוכנן והקבלן יקבל גם תוכניות           

 גם תוכניות ריהוט מאושרות לצורך מיקום מדויק הק"ה הנ"ל. ולביצוע  תמאושר          
 
 לוחות חשמל   4.4.7 

 המראות , 1:10. ת כל לוח חשמל בשלושה העתקים ובק.מוש תוכניהקבלן יגי          
 צורת בנית הלוחות, תוצרת פרטי הציוד המוצעים, מקום האביזרים ושיטת           
 בדיקה, לאישור המפקח.           
 TYEP TESTלוח פח עשוי  בנישה כמסומן בתכניות,הלוח מותאם להתקנה  המבנ          
 ושר ניתוק של מאמ"טים שירקבו בלוחות החשמל למיניהם יהיהכקרה, בכל מ          
          kA10 60947-2לפי תקן  לפחותIEC. 
 .ACממסרי פחת יהיו דגם  בכל מקרה,          
 תוגשנה לפני התחלת הייצור והמפקח יחזיר לקבלן שני לוחות חשמל ת והתכנ          
 עם הערות והוראות.  או עותקים מאושרים לביצוע          
 לא יתקבל כל לוח חשמל אשר לא הוגשה עבורו תוכנית לאשור.           

 
 מערכות מתח נמוך שונות  4.4.8 

 א( ריכוז מתח נמוך          
 מותאם להתקנה שקוע בקיר, עשוי מחומר פלסטי לא דליק,  ריכוז מתח נמוך              
 . Simbox, דגם Siemensתוצרת  כל הלוח,עם מכסה פלסטי על               

 ( טלפון ב          
 נקודות טלפון, תיבות הסתעפות, וצנרת בין קומות הבנין, חיווט פנימי,              
 לפי התוכניות ולפי ההנחיות של מפקח בזק במקום.  ויבוצע              

 תבוצע לפי הנחיות והוראות כל תוספת שתידרש להשלמת תוואי הזנה למבנה              
 המפקח.              
 הכנות בלבד למערכת טל"כ ( ג         

 יבוצעו במלואם לפי השרטוטים המצורפים וימסרו לנציג חברת בעלת זיכיון             
 באזור.             
 בהעדר חברת בעלת זיכיון להפעלת מערכת טל"כ באזור, העבודות הנ"ל             
 ימסרו לחברת בזק. י            

 
 גמר העבודה  5 

 
 קבלת העבודה לאחר גמר ביצוע  -5.1 

 בויותיו, עליו להודיע על כך בכתב יאחרי שהקבלן גמר )לפי דעתו( את כל התחי         
 מנת שיקבע לו מועד בדיקת שלמות המתקן. -למפקח על         
 או לפועל לפי השרטוטים, המפרטים, אם קבע המפקח שכל העבודות הוצ         
 תאור העבודה ושאר ההוראות שהן גמורות בהחלט, יזמין קבלן החשמל הבודקים          
 הרשומים מטה לצורך בדיקה וקבלת כל מתקן וישא בכל ההוצאות והתשלומים          
 הנדרשים, עד לאישורם הסופי ע"י כל הגורמים המוזכרים.         
 אחרי שכל בודק בדק וקיבל כל מיתקן, כולל יתר ההתחייבויות הקבלן כגון: רק        

 ניקוי סופי, הספקת שרטוטי עדות מעודכנות, תעודות אחריות, רשימת חלקי חילוף         
 וכו', המפקח יתן לקבלן תעודת גמר בכתב בה הוא מודיע על קבלת העבודה הנ"ל.         
 נדס אינם מעכבים את קבלת העבודה, יירשמו בפרוטוקול תיקונים שלפי דעת המה       
 הקבלה, והקבלן מתחייב לתקנם תוך זמן קצר ביותר.        
 ביצוע תיקונים בזמן סביר יגרום לביטול תעודת גמר ולמסירת התיקונים הנ"ל -אי       
 לקבלן אחר ועל חשבון קבלן החשמל בלבד.        

 
 בדיקות  -5.2

 גויות יאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא הסתירק ל         
 י כל אחד ואחד הבודקים הנזכרים לעיל, יחשבו המתקנים כגמורים:יד-לע         
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 המפקח  א.  
 חברת החשמל  ב.  
 בזק  ג.  
 חברת בעלת הזיכיון למערכת טל"כ  .ד  
 המהנדס המתכנן  .ה  

 ן שחלק מבדיקות הקבלה יבוצעו בשעות לא שגרתיות ושלא ניתנת התראה לקבל        
 ישולם כל פיצוי או תמורה כספית בגין הדביקות הנ"ל.         

 
 ניקוי סופי  -5.3 

 בגמר כל העבודות יסלק הקבלן את פסולת הבניה וחומרים אחרים, ינקה את כ         
 פנוי לעבודות אחרות.  השטח, וימסור את הבנין במצב נקי ומסודר כשהוא         
 כל פסולת החומרים, עודפי עפר ושאריות שונות יורחקו ע"י הקבלן ועל חשבונו          
 לאתר שפיכה מאושר ע"י המזמין, ללא התחשבות במיקום האתר הזה והמרחק         
 אליו.          

 
 תקופת האחריות( ) בדק ותיקונים -5.4 

 ק ותיקונים יהיה שמונה עשר חודש מיום גמר העבודה. בחוזה זה תקופת בד         
 על הקבלן להעביר למזמין כל תעודת אחריות שכל ייצרן אספק עבור כל חומר ו/או          
 ידי הקבלן, בנוסף לרשימת חלקי חילוף המומלצת -פריט שסופק ו/או הותקן על         
 ר של חלקי חילוף לתקופה של שנתיים. על מנת להבטיח מלאי סבי-כל ייצרן ידי-לע         

 
 שרטוטים נלווים למפרט  6 

 
 השרטוטים לפי הרשימה המצורפת למפרט טכני זה, כולל כל העדכונים שהמפקח  כל

 ימסור לקבלן מפעם לפעם, וכולל כל שרטוט חדש, מהווים חלק אינטגרלי ממפרט זה. 
נפרד מעבודות הקבלן, כמתוארות ומפורטות ון כל שרטוט ושרטוט "לפי שבוצע" מהווה חלק בלתי עדכ

 במפרט זה. 
 לקבלן החשמל לקבלת תעודת גמר היא בדיקה ואישור המהנדס לשרטוטים המעודכנים.  תנאי

 
   

 מחירי יחידה  -7 
 תאור העבודות בסעיפי כתבי הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה ומחירי          
 ת כל הדרוש להוצאה לפועל ברמה נאותה בהתאם היחידה ייחשבו ככוללים א         
 וכמו כן כוללים גם את , למפרט טכני, השרטוטים, התקן הישראלי המתאים         
 הערך המוחלט והסופי של כל סעיף כולל חומרים, הובלה, החסנה, שימוש         
 קבלה בחומרי עזר, הפרעות מיזוג אוויר, תאום עם גורמים אחרים, בדיקות        
 השונות )לרבות תשלום דמי בדיקה לחברת החשמל(, מסירת שרטוטי עדות לפי         

 הבוצע בפועל, וכן כל המיסים הסוציאליים והביטוחים השונים, רווח הקבלן,         
 המיסים השונים החלים על הקבלן, וכו'.         
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 ות טיחעבוד - 09פרק                        
 

 כללי - 09.01
 

של המפרט הכללי ולמפורט להלן , לרבות דרישות פיקוד  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק   
 העורף לגבי טיח  בממקי"ם.

 .   עבודות הטיח יבוצעו על ידי טייחים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.2

 רפון סיקלטקס או ש"ע.לא יעשה שמוש בסיד אלא במשפרי עבידות כדוגמת: בי.ג'י.בונד, ש   

של תרמוקיר  או ש"ע(, לרבות מערכת הכנה  P-3.   הטיח יותאם לעמידות בסביבה ימית )דוגמת 4

 שלמה ע"פ היצרן. 

 . מחיר הטיח כולל מגיני פינות.5

 הרכב חומר הטיח יוגש על ידי הקבלן לאשור לפני העבודה. 

 הכנת השטחים לטיוח  09.02 

 בעבודות שכנות על ידי יריעות פוליאטילן לפני בצוע עבודת הטיח. הקבלן אחראי למנוע פגיעה

מפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובנייה, יכסה הקבלן ברשת סיבי זכוכית מחוזקת במסמרי 

 פלדה. 

 מ"מ. 0.7מ"מ ובעובי החוטים  12ס"מ לפחות, גודל החור ברשת  25רוחב הרשת 

כעד ליישור פני השטח. במקומות שרוחב  1/3צמנט  חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט

ס"מ מעל רוחב  15ס"מ, יכסה את החריץ ברשת סיבי זכוכית הנ"ל ברוחב  15החריץ עולה על 

 החריץ לכל כיוון.

 יש להרטיב היטב את המשט המיועד לטיוח לפני בצוע הטיח.

 פינות וחריצי הפרדה 09.3

לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים הפינות ביו קיר לקיר וכן פינות בין קיר 

וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות. ביו הקירות והתקרה, יבצע 

 מ"מ. 5/10מ"מ  וברוחב  10הקבלן חריץ בעומק 

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטוייחים או שטחי רביץ 

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3/5שטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי ו

 תיקונים והשלמות טיח  09.04

כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע על ידי 

טייחים מקצועיים במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי 

התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה  מישור,

 וקרמיקה יהיו במשור הטיח ללא העגלות.

 דוגמאות טיח  09.05

 מ"ר לפחות מכל סוג טיח לאשור המפקח. 2.0 -על הקבלן להכין דוגמאות בשטח של כ

לקבלת העבודות או עד להוראת  את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או להרוס עד

 המפקח.
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 טיח פנים רגיל   09.06

 15, במפרט הכללי בעובי 090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט  בסעיף 

 גמר לבד. –מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

 השניה.ליישם את השכבה  –ימים ורק אחר כך  2יש לאשפר את השכבה התחתונה 

 ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

 פינות מתכת  09.07

 מ', או  2.5פינות מתכת יבוצעו להגנת פינת טיח מזויתני רשת מגולוונים, מסוג פינה גרמנית 

  ע"פ פריט זויתן נירוסטה אם צויין בתוכניות.

 טיח שליכט - 09.08

וצקו בטפסות חלקות. שכבות השליכט תבוצע על מנת טיח שליכט יבוצע על קירות ותקרות שנ

לתקן עיוותים, גלים, שקעים, חריצים וכ', על מנת לקבל משטחים ישרים וחלקים המוכנים 

 לקבלת צבע.

תערובת הטיח תהיה מורכבת מחול דק, צמנט ותוספת של סופרפלפטיסייזר תקני. יש ליישם 

 עה לשביעות רצון המפקח. את השכבה הזו לקבלת משטח ישר וחלק מתאים לצבי

 טיח פנים מיוחד כמצע להדבקת אריחים )אם לא יבוצעו קירות גבס(

טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע על מצע להדבקת אריחי קרמיקה, במקומות שיקבעו על ידי 

 המפקח.

טיח צמנט מיוחד יבוצע בשתי שכבות לרבות שכבת הרבצה. טיח צמנט מיוחד יהיה טיח עם 

 ו על הקירות והטיוח יהיה בין הסרגלים. סרגלים שייקבע

משטח הטיח המתקבל חייב להיות ישר וחלק לחלוטין בכל הכיוונים וללא בליטות או שקעים. 

המשטח חייב להיות במשור רצוף בכל שטח הטיח מקביל לציר המדידה ובמרחק הנדרש 

 מהצירים וכן אנכי או משופע כנדרש בתוכניות.

 
 חיפויעבודות ריצוף ו – 10פרק 

 
 

של המפרט הכללי וכמפורט במפרט מיוחד זה.  10כל העבודות תבוצענה לפי פרק 

 ברשימות ובפרטים שבתוכניות. 

עבודות הריצוף כוללים "רובה" בגוון שיתן המפקח ונקיון מוחלט של דפנות המישקים 

ושל הרצפה. השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל 

 נים פרט אם צויין אחרת בתוכניות.הכיוו

 . פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות  נקיים מחומרים זרים. 2

. ריצוף על טיט יהיה על טיט מלט בכל השטח. כל מקרה של   מילוי חול, החול יהיה 3

 מעורב בצמנט )מילוי מיוצב(.
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פות או אריחים, או שיהיה צורך . במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצ4

 לבצע חלקים עגולים, ייעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות ילוטשו.

מ"ר  5.  הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בגודל של 5

מ"א לפחות(. את הדוגמא המאושרת  2לפחות מכל סוג )בטרצו יצוק באתר רצועה של 

 ק או להרוס עד לקבלת העבודות או הוראות המפקח. על ידי המפקח אין לסל

במקרה של עבוד שקעים ופתחים ברציפים קרמיים ייעשה העבוד ע"י חיתוך מדויק של 

 האריחים. 

 

 מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף

ק"ג  20ריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של 

נח ישירות על גבי רצפות. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים צמנט למ"ק. מילוי זה יו

יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח 

 שבו יש לפזר המילוי.

כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר, כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית 

 )לחה(. 

 ונחנה עליו המרצפות עם הטיט. מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו ת

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת ערב למניעת 

 של חברת פקורה או שווה ערך.  A-155חדירת רטיבות כדוגמת  

 חיפוי קירות פנים

 . דרישות כלליות לתשתית ) אם לא מחופה בלוחות גבס(1

 ילי.הטיח יעשה בשתי שכבות, בתוספת מוסף אקר

   שכבת הטיח הראשונה תהיה שכבת הרבצה. 

השכבה השניה תהיה שכבה מישרת עשויה בסרגל בשני כיוונים ותכיל מוסף  

 אקרילי אין להשתמש בגיד, או להוסיף סיד לתערובת. 

 . 1חלק  1275הטיח יבוצע בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 יש לדאוג לאשפרה מתאימה בין שכבה לשכבה. 

בהדבקת הקרמיקה בטרם סיים הטיח את הצטמקותו ומומלץ להמתין אין להתחיל 

 כשבועיים שלושה מגמר השמת הטיח. 

 ריצוף גרניט פורצלן בחללים ושטחים רטובים פנים/חוץ

 כללי 

מפרט זה מתייחס להדבקת אריחים בשטחים וחללים רטובים, פנים וחוץ כגון מטבחים, 

 .חדרי שרותים, מלתחות, מרפסות גגות וכיו"ב

 דרישות לתשתית חול

 לפני     E.D.P.M  הקפד לאטום את התשתית ע"י יריעות ביטומניות או יריעות מסוג 

 הכנסת מצע החול. 
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 דרישות לתשתית מדה וריצוף קיים

 לשטחים סדוקים השתמש ברשת סינטטית מתאימה בעת ישום שכבת האטום. 

קיים משאריות שומן, לפני ישום שכבת האטום ע"ג מדה הקפד לנקות את הריצוף ה

 לכלוך, צבע, חלודה ועובש.

 . שים לב4

 החומר אינו מיועד ל: 

 מישקים הנתונים לתזוזה או תפרי התפשטות )השתמש ב"רובה גום"(.

בשימוש ב"רובה קולור" לישומים חיצוניים, בחללים רטובים, יש להוסיף ל"רובה קולור" 

 "תוספרובה" במקום מים. 

 

 יוחדיםאופני מדידה מ  10.05

 10מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

/ ביצוע העבודות בשטחים קטנים או  עבודות ריצוף וחיפוי גם את העבודות הבאות: –

 גדולים ברצועות צרות או רחבות וללא כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח.

 ס"מ השאר חול יבש )כולל עובי הריצוף(.  7מילוי מתחת לריצוף בחול מיוצב עד 

 ליטוש במכונת דינוג )"ווקס"( והברקה לפני מסירת הבניין, של עבודות ריצוף קשיח.

מילוי המישקים בעבודות החיפוי וריצוף הקיר ב"רובה" בגוון שיבחר על ידי האדריכל 

נגד והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר 

 סדיקה. 

 עבוד פניות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.

חיפוי על גבי קירות בטון, גבס, קירות מטויחים ללא כל הבדל אלא אם צויין אחרת בכתב 

 הכמויות.

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישות המפרט והמפקח. 

חיתוך מדויק של עבוד סביב פתחים של צנורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר או ע"י 

 פלטת קרמיקה כל שהיא לפי אשור המפקח. 

 שכבת הרבצה ויישור מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה. 

שלוב פרופילי אלומיניום בפינות ומעברים ע"פ המצוין בחזיתות. הפרופילים מסוג 

SYSTEMS SCHULTER   .גולד או ש"ע מאושר 
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 המפרט מיוחד לעבודות צביע - 11פרק 

 כללי

 עבודות צביעה. - 11הוראות מפרט זה באות בנוסף לנאמר במפרט הכללי בפרק 

עבודות העזר, שכבות היסוד,  כל צביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע, כולל כל ההכנות,

 הביניים והסופית, כנתון ע"י יצרן הצבע.

הקבלן רשאי להציע מערכת צביעה אין לשנות סוג צבע אחד של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהי. 

 שלמה כשוות ערך )ולא שכבה בודדת(.

 

עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע 

מקוריות, חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות 

ובמקומות שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי בכתב מהמפקח לביצוע צביעה 

 הוראות היצרן ובאישור האדריכל.

 

 :הוראות יצרן ואחריות

. הצביעה תבוצע לפי הוראות חברות "תרמוקיר", "אלוני", "טמבור" או שו"ע מאושר ומחומר המיוצר 1

כניות וברשימות הגמר המצורפות או מסופק על ידם או על פי הוראות היצרן אשר מוצריו מצויינים בת

 לתכניות האדריכלות, להלן היצרן.

. הקבלן ימציא למזמין תעודת אחריות להישארות הצבע בגוון אחיד ועמידתו בפני התקלפות לתקופה 2 

 של שנתיים לפחות.

 . התעודה תכוסה בערבות בנקאית, בהתאם לתנאי החוזה.3

 

                                   דוגמאות צביעה לאישור

. לפני ביצוע העבודה יברר הקבלן עם האדריכל ומה"ע לגבי המקומות והצבעים אותם ירצו לבדוק 1

 בדוגמא של צביעה לאישור, לפני היישום המלא ע"י הקבלן.

. במקרה זה תבוצע עבודת צביעה לדוגמא על קטע קיר לאישור האדריכל ומה"ע לגבי הדוגמה, רמת 2

 .הגימור גוון וכד'

 0.5. דוגמאות צביעה או חמרי גמר ימסרו למתכנן, במידה וידרשו, ע"י הכנת משטח דיקט בשטח של 3

 מ"ר לכל דוגמא.ללא תשלום נוסף.

 

חומרי הצביעה כגון "טמבורפלקס", "סופרקריל", "אקרינול", "בונדרול", "קניטקס", "צורית" וכיו"ב הינם 

 , בהסכמת המתכנן ובאישורו.שמות מסחריים ויבוצעו בהתאם להוראות היצרן

 הכנת שטחים לצביעה
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עבודות בטון, לפני קבלת צבע, יש לנקות את  - 02עבודות טיח ובפרק  - 09. בנוסף לאמור בפרק 1

השטחים היטב מגרגירי חול, זנבות, מלט, פריחות, אבק, לכלוך, מכל חומר רופף וכיו"ב, ולסתום חורים, 

 ושלם.סדקים ופגמים אחרים, הכל חלק ומ

. כהכנה לקבלת צבע על משטחי טיח, לאחר שבועיים אשפרה לפחות מגמר ביצוע השליכט, יש 2

אטמ' לפחות(, מלכלוך ואבק. ייבוש המשטחים  150לבצע שטיפה יסודית, בלחץ מים חזק )

 במשך כיומיים.

. כהכנה לביצוע צבע על משטחי בטון יש לשטוף את השטחים בתמיסת מים עם חומצה מלחית 3

, לאחר מכן לשטוף במים נקיים להסרת שאריות החומצה ולייבש את כל 3 - 5%בריכוז של 

 שעות. 48 -השטחים לפחות כ 

 

 איכות פני המשטחים המיועדים לצביעה טעונה אישור מוקדם של המפקח לפני הצביעה.

 

בי על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים מאושר ע"י המפקח אשר ישמש לבדיקת עו

 השכבות.

 

גוון הצבע ייקבע ע"י האדריכל ומה"ע וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה מגון השכבה התחתונה על 

 מנת לאפשר בדיקה יעילה של הצבע.

 

 לתשומת לב הקבלן, באם ייצבעו חלקים שונים בגוונים שונים לא תשולם תוספת עבור הגוון.

 

 ות הבנין וריתוכי הקונסטרוקציה. שכבת הצבע העליונה תעשה לאחר סיום כל עבוד

 

היות וקיימות בעיות בהשגת גוונים שונים במלאי, על הקבלן לקחת בחשבון )זמן ומחיר( הזמנה מיוחדת 

 של הגוון הרצוי.

 

 נקיון

הקבלן אחראי למסירת שטחי הצביעה נקיים מכל פגם. על הקבלן להקפיד הקפדת יתר שלא יפגעו 

צופים, פנלים, חיפויים, זכוכית וכו', כתוצאה מפעולות הצביעה. הקבלן שטחי בטון חשוף ו/או טיח, רי

ינקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים, לרבות כיסוי רצפה בחול דק או ביריעות הגנה וכסוי קירות ביריעות 

הגנה או כיו"ב, הכל באישור מראש מאת המפקח. אם למרות נקיטת האמצעים הנ"ל בכל זאת ייגרם 

חייב לתקן ולנקות את כתמי הצבע על חשבונו ולפי הנחיות המפקח ולשאת בכל  נזק, יהיה הקבלן

של ה"מפרט  11התוצאות הנובעות מכך, על חשבונו. אם לא צוין אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק 

כללי לעבודות בנין" )בהוצאה האחרונה( ובמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב 

 במחיר. הכמויות, הינו כלול
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 צביעת קירות פנימיים

קירות פנימיים, כולל קירות המרחבים המוגנים, עמודים בדלים, ייצבעו עפ"י רשימת חמרי גמר וגוונים 

 מצורפת לתכניות.

 " מתוצרת "טמבור".2000צביעה במערכת צבע "סופרקריל 

 

 :יישום

 11.1.8א.  הכנה על פי סעיף   

 ת טיח חדש.שכבת צבע "טמבור פיל" למילוי והחלק

 שכבה ראשונה בונדרול

 ד . שכבה שניה כמו הראשונה, כעבור שעתיים לפחות

 צביעת תקרות בצבע סיד סינטטי מסוג "פוליסיד" תוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר. 

 שכבות עפ"י הוראות היצרן. 3: יישום

 

11.2.3 

 מ.מ"  0.5רמת הגישור  הנדרשת, על גבי טיח פנים, היא לסדקים ברוחב עד 

 

 ב. שכבות הגמר הדקורטיבי

יישום "טמבורפלקס סופר גמיש" יתבצע רק לאחר ייבוש של כל השכבות, השטח יהיה נקי וללא עקבות 

שמן, צבע, אבק וכל גורם שיכול לגרום לכשל בהדבקה. ההתזה באמצעות מכשיר מתאים להתזת ציפוי 

 אקרילי.

 

 צבע מגן אקרילי נגד עובש

י הקרמיקה, ייצבעו בצבע מסוג "אקרינול" או צבע מסוג "פונגיצ'ק" תוצרת קירות השרותים מעל חיפו

 "טמבור" או שווה ערך. ביצוע הצביעה יעשה כדלהלן:

 

 ניקוי מאבק ולכלוך.  

 .  סתימת חורים 2 

 שכבות לפחות, על גבי שכבת צבע יסוד, על פי הוראות היצרן.     3.   צביעה ב 3 

 בע שעות בין שכבה לשכבה.שעתיים עד אר -ייבוש        

 

 הערה: סעיף זה אינו מתיחס למשקופי דלתות וחלונות.
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יעקבי"או שו"ע מאושר צביעת אלמנטי מסגרות  -צביעת אלמנטי מסגרות במערכות צבע מסוג "המרייט 

 לא מגולוונים

 א.יש להסיר שומן, לכלוך וכן חלודה רופפת בעזרת מברשת פלדה או ניר לטש.

 צבוע שתי שכבות מלאות בהפרש של כשעה.ב.לנקות אבק ול

 

 צביעת אלמנטי מסגרות מגולוונים

 א. לחספס את השטח בבד שמיר.

 ב.להסיר שומן, לכלוך ואבק בעזרת המדלל של הצבע.

 ג.לצבוע שתי שכבות מלאות בהפרש של כשעה.

כבה יום ליישום הש 30שעות מיישום השכבה הראשונה יש להמתין  5 -ד. אם חולפות למעלה מ 

 השניה הכל עפ"י הוראות היצרן.

 

 צביעת משטחי עץ

 1104צביעת משטחי עץ, כמצויין בתכניות וברשימות הגמר המצורפות, תעשה עפ"י סעיף  א.

 במפרט הבין משרדי.

גמר צבע = יש לצבוע את המוצר על פי לוח צביעה שלם לעץ, כולל הכנה, יישור והחלקה,  ב.

משי, כדוגמת "פוליאור טמבור", או בגמר מבריק כדוגמת -מר מטהיצרן לצבע, בג המומלץ על ידי 

 "סופרלק טמבור" או שו"ע מאושר.

 

 גוון חומרי הגמר לפי בחירת האדריכל.

בקרן קיימת לישראל ולאחר יבוש מלא, צביעה בשלוש  B.C.Cגמר טבעי חצוני = חטוי העץ בשיטת 

 עץ לפני הצביעה ובין השכבות.שכבות "קסילאדקור" בהתאם להוראות היצרן כולל החלקת ה

 גמר מבריק או עמום על פי החלטת האדריכל.

 

 אופני מדידה מיוחדים לתשלום

לעיל וברשימת המסגרות והנגרות, אינה נמדדת  06צביעת פריטי מסגרות ונגרות אומן, המפורטים בפרק 

 לתשלום ומחיר צביעתם כלול במחירי הפריטים עצמם )כולל הכנת השטחים(.

לעיל, אינה נמדדת בנפרד ומחירה כלול במחיר  10חיפוי ורצפת עץ לבמה,המפורטת בפרק צביעת 

 הרצפה והחיפוי.

צביעת שרוולים, אביזרים, עוגנים, פחי קשר וכיו"ב, המבוטנים בבטון וכן צנורות ניקוז מי גשם, הגלויים 

חירי הפריטים על פני הקיר ו/או חבויים בתעלות מעבר, אינה נמדדת בנפרד ומחירה כלול במ

 עצמם )כולל הכנת  השטחים(.
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 

 כללי 12.01

-]מפרט כללי[ מהדורה עדכנית לפי לוח פרסומים מ 12מפרט זה מהווה השלמה לפרק  .1

01.01.2010. 

 ]מפרט מיוחד[ יש להוסיף: 12001לרשימת התקנים המפורטת בס'  .2 

 לבטיחות מעקות. 1142ת"י  )א(  

 עמידות באש. 931, 921, 755ת"י  )ב(  

 תקנים רלוונטיים למיגון אש. )ג(  

 קירות מסך: תכן ותפקוד )תקן חדש מחייב(.  – 1568ת"י  )ד(  

 אב טיפוס .3  

 מכל חלון.( FULL SIZE MOCK UPהקבלן יבצע דגמים מושלמים בגודל מלא )

הותיים יורשה היצרן אם יאושר הדגם כמות שהוא, או בתיקונים והשלמות בלתי מ

   להתקינו באתר.

 

  תכניות ייצור והתקנה 12.02

 תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת אישור התחלת עבודה .1 

תכניות ופרטים עקרוניים של השיטות המוצעות לביצוע של כל  -

 פריטי המפרט.

 חישובים סטטיים של הפריטים. -

 תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. -

 ]מפרט כללי[. 12.01.05דוגמאות, כמפורט בס'  -

 

 חומרים  12.03

 מלבנים סמויים  )א( .1 

 המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מכופף מגולוון.  (1) 

 אם לא נדרש אחרת ע"פ הנחיות היועץ, יהיו המלבנים (2) 

הסמויים בעלי כיפוף, המאפשר הרכבתם ואיטומם לפי הפרט  

לו צלעות חיזוק, הניצבות למישור המסגרת. המאושר. הם יכל

ס"מ לכל היותר  50מ"מ לפחות, מרוחקות  4הצלעות תהיינה בעובי 

 האחת מהשנייה.

 אם לא נאמר אחרת ברשימות האלומיניום, עובי דופן   (3) 

מ"מ לפחות, והוא יצופה אבץ )יגולוון(  2מלבן סמוי יהיה  מסגרת  

 מיקרון. 20 -בשום מקרה מבעובי הנדרש ע"פ התקן, ולא יפחת 
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 כל המלבנים ייבוטנו בגראוט צמנטי חרושתי תוצ' סיקה. (4)   

 שימוש הגראוט לפי הוראות יצרן. לאחר פירוק הטפסות    

 יש לבצע אשפרת הגראוט, כמפורט בהוראות היצרן.    

 כל פעולות הכיפוף, החיתוך והריתוך יושלמו לפני ביצוע  (5) 

 הגילוון.  

 

 דוד בי )ב(

על הקבלן להגיש לאישור המנהל כל סוגי בידוד ולהציג למנהל את  (1)

 אישור יצרן הפרופילים.

  

 ייצור מוצרים 12.04

  כללי . 1 

סדר וכוון פתיחת כנפי הדלתות, החלונות והויטרינות יאושר על  ידי  (1)

האדריכל ויסומן ע"ג התכניות שיובאו לאישור. אישור סופי יינתן בדיגום 

 באתר. שיבוצע 

במידה והדגם יאושר כמות שהוא, או עם תיקונים ו/או השלמות בלתי  (2)

 מהותיים, יורשה הקבלן להשתמש בדגם כחלק מביצוע העבודה.

: במסגרת פעילותו, יתאם הקבלן הכנות להתקנת מערכות בטחון ובטיחות (3)

עם קבלני מערכות הבטחון והבטיחות את ההכנות הנדרשות להרכבת 

 , זאת ללא כל תשלום נוסף.מערכות אלה ויבצען

: רמת הבידוד האקוסטי תכלול את בידוד אקוסטי של פריטי האלומיניום (4)

הזיגוג ואת אלמנטי האלומיניום והחיפוי של מעטפת המבנה. פרטי 

הבידוד האקוסטי יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו לקראת הביצוע ע"י יועץ 

 האקוסטיקה של הפרויקט.

 

(, ע"פ דרישת היועץ וספר הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, תוך דגש AS MADEהכנת תכניות עדות )

 .בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים על תאור סוגי הסולבנטים האסורים

 מיום קבלת המבנה. לשנתיים שירות, אחריות ובדק
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  אופני מדידה ותכולת המחירים 12.05

 

תאור 

 העבודה

 המדידהאופן  תכולת המחירים

  כל המפורט לעיל כללי

 הכנת כל המסמכים הדרושים כמפורט  

 ]מפרט כללי[, לרבות פיקוח עליון מצד מתכנני הקבלן   12.01בס' 
 

  לעיל 12.03מלבנים סמויים, כמפורט בס'  

  דוגמאות מוצרים, לרבות כל אישור דרוש 

  טיפוס, כמפורט לעיל -ייצור, התקנה ובדיקת דגמי אב 

פרופילים, פחי חיפוי וגמר מאלומיניום, רכיבי פלדה דרושים )פרופילים,  

 חיזוקים וכד'(, לרבות גלוון וצביעה

 

הכנות למערכות ואביזרי בטחון ובטיחות, לרבות תאום עם קבלני  

 המשנה המבצעים

 

  בידוד ואיטום, כולל בדיקות אטימות 

כמפורט בס'  והצורות שיידרשוסרגלי גמר, סרגלי זיגוג והלבשות, מכל הסוגים  

12.00 

 ]מפרט כללי[ מדידות המבנה 

  גימור מוצרי האלומיניום בצבע 

  הובלה ואחסון, כנדרש בכל שלבי העבודה והשלמתה 

קונסטרוקציה נושאת מפלדה, במידת הצורך, לרבות אמצעי החיבור  

 לשלד הבניין

 

   

 כל החומרים והעבודות הדרושים לקבלת   

טים על פרטיהם, כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים הפרי

 כהלכה

 

  הרמה ופיזור המוצרים בבניין 

  ניקיון יסודי ומקיף של הפריטים וסביבתם 

  מיסים, פחת ורווח 
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 מיזוג אוויר– 15פרק 
 

 תאור כללי 15.01
 
אילת. המבנה מחולק  –יוחד אורים העבודה המתוארת בזה מתייחסת לביצוע מיזוג אוויר בבית ספר מ 

 או קומה אחת.  בני שני קומות   A,B,C,Dאגפים 
 
 

 תאור המתקן 15.02
 

מערכת מיזוג האוויר למבנה הנ"ל כוללת יחידת מיזוג אויר מיני מרכזית ויחידות מיזוג אויר  
 מפוצלות לפי המסומן בתכניות.

 
 

  
 תכולת העבודה: 15.03

 
 מיזוג אויר מיני מרכזיות.הספקה והתקנה של יחידות  .1

 
 הספקה והתקנה של יחידות מיזוג אויר מפוצלות. .2

 
 הספקה והתקנה של תעלות פח ומפזרים. .3

 
 הספקה והתקנה של מפוחי אוורור. .4

 
 הפעלה, ויסות והרצה של המערכת. .5

 
 

 מפרט כללי 15.04
 
עבודות הלוואי  וכל  15העבודה כולה תבוצע בכפיפות למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית, פרק  

 יבוצעו בכפיפות לפרקים המתאימים באותו מסמך.
 

 מזגנים מפוצלים 15.052
 
 של המפרט הכללי הבין משרדי. 1503יחידות המזגנים המפוצלים תהיינה באופן כללי בהתאם לפרק  

 
יחידות מזגן מפוצל תותקנה בחדרים קטנים, בעלי אופי פעילות עצמאי, או בחדרים לגיבוי  

 בהן מערכת מרכזית לא פועלת.בשעות 
 

 גודל ותפוקת היחידות לפי המפרט בטבלאות הציוד ובתכניות. 
 

לחימום בחורף ויהיו עם מנגנון להפשרה אוטומטית יחידות מזגן מפוצל תפעלנה כמשאבת חום  
 לקירור והן לחימום. מעלות צלסיוס, הן 5נמוכה של ואפשרות עבודה בתנאי טמפרטורת חוץ 

 
יהיה עם מערכת אלקטרונית מושלמת הכוללת: פיקוד הגנה על המזגן במקרה  חידהפיקוד הי 

של הפסקת חשמל או ירידה במתח החשמל, הגנה לתנאי עבודת המדחס ללחץ גבוהה או לחץ 
 נמוך, בורר בחירה לתכניות פעולת המזגן לקירור, אוורור או חימום.

 
י הוראה של המפקח, תותקן על הקיר תהיה עם שלט אלקטרוני, או לפהפעלת מערכת הפיקוד  

 לוחית ההפעלה הנ"ל באופן קבוע, עם אפשרות לחיבור גלאי נפח.
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ס"מ נמוך מקו תקרה התחתון.  נקודת ניקוז  -20יחידת האיוד הפנימית תותקן בצמוד לקיר, כ 
 המים ונקודת חיבור אספקת החשמל יוכנו מראש.

 
ות לעבודת המערכת במצב קירור גם כאשר יחידת המעבה תהיה עם פיקוד לחץ ראש ואפשר 

 מעלות צלסיוס. 5תנאי טמפרטורת חוץ נמוכה של 
 

חובה להתקין בנוסף גם שסתום זינגר לעבודה בחורף  עבור יחידות חדר חשמל ו/או מחשב 
 במצב קירור.

 
התקנת המעבה על מתלים קונסוליים מפרופילי פלדה מגולוונת מתוצרת "שחקים" בעלי תו תקן  

 אלי.ישר
 

 -4תותקן על גבי בסיס בטון מוגבה ממפלס הגג.  הקונסולה תעוגן ב קונסולה על גג מבנה 
 הפינות.  המזגן יעוגן לקונסולה.  קונסולה על דופן קיר תותקן עם עיגון קשיח המסוגל 

 
לשאת פי שניים ממשקל הציוד.  בכל מקום שניתן, תעשה חביקה לכל לאורך חתך הקיר.   בכל 

לוק" כלפי הקונסולה והקונסולה -קן יחידת העיבוי על גבי בולמי רעידות מטיפוס "איירמקרה תות
 תותקן על גבי בולמי רעידות כלפי בסיס הבטון.

 
תותקן לפי הגדלים הנדרשים ובהתאם למרחק בין יח' העיבוי ליח' האיוד וכפוף  צנרת גז וחשמל 

 להוראות היצרן.
 

ית צנרת אנכית.  קווי הצנרת יבודדו עם בידוד תותקן בכל מקרה של עלי מלכודת שמן 
מ"מ.  כל "הצמה" תעטף עם חיפוי מסרטי פי.וי.סי. עם חיפוי  -19ארמאפלקס בעובי לא פחות מ

פי.וי.סי. קשיח עם מכסה אטום.  תעלות בגג הבניין יהיו מפח -ותונח בתוך תעלות מ 50%של 
 וחיזוקים. 40/40בהות מאבן מדרכה מגולוון עם איטום נגד חדירת מים ויותקנו על גבי הג

 
יהיו לפי הוראות היצרן וכוללים גם את קווי הפיקוד הנדרשים בין יחידות וכן מנתק  קווי החשמל  

ביטחון מטיפוס פקט אטום למים, שיותקן ליד יחידת המעבה וחיבור הארקה עפ"י כל דרישות 
 התקן.

 
סק פקט ליד יחידת העיבוי.  מפסק הפקט לכל מזגן יותקן מא"ז בלוח החשמל.  המא"ז יזין מפ 

 יזין את השקע החשמלי שליד יחידת האיוד.
 

 כל עבודות החשמל מנקודת ההזנה שתסופק ע"י אחרים נכללות במחיר יחידת המיזוג. 
 

 בגמר ההתקנהמעבר הצנרת דרך פתח בקיר יהיה בתוך שרוול מפי.וי.סי. שיותקן מראש.   
י יציקת פוליאוריטן המתקשה בפרק זמן קצר ועליו תמרח יתרת המרווחים במעבר ע" יאטמו

 שכבת איטום מחומר ביטומיני למניעת חדירת מים.
 

תהיה בתוך צינור פלסטי קשיח שיתחבר לשרוול שרשורי מינימלי בקוטר  מעבר הצנרת דרך הגג 
חידת בשיטת "מקל סבא".  לכל מזגן יותקן מא"ז בלוח החשמל.  המא"ז יזין מפסק פקט ליד י 3"

 העיבוי, מפסק הפקט יזין את השקע החשמלי שליד יחידת האיוד.
 

את כל עבודות ההתקנה, הובלה והצבה, קידוחים והכנת מעברים  מחירי התקנת היחידות יכללו 
לצנרת חשמל, מתלים וחיזוקים, קונסולות וחומרי עזר, בולמי רעידות, איטום, הארקות, חיבור 

חשמלי מושלם וביקורת חב' חשמל, ביצוע ואקום, הוספת גז מנתק ביטחון, צנרת גז וחיווט 
 קירור ושמן קירור כנדרש, הפעלה, הרצה, כיול ומסירת העבודות, הכל באופן מושלם.

 
התקנת הציוד וההפעלה תעשה ע"י מתקין מוסמך מטעם היצרן.  הקבלן ידאג בסיום העבודה  

ה לידי היצרן ולוודא כי האחריות להחתים את המתקין על גבי תעודת האחריות למוצר ולשגר
 למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש.
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היחידות יהיו מוצר מוגמר תוצרת "אלקטרה" או תוצרת "תדיראן" או תוצרת "אלקו" )לא יתקבל  
 ציוד אחר(.

 
 מ"מ ויכלול נק.  ביקורת למתן שירות. 32בקוטר מעל  PVCצינור הניקוז מהמזגן יתחבר לצינור  

 
יכלול שילוט בסנדביץ קשיח, צבע לבן כיתוב שחור, של יח' איוד, יח' עיבוי, מפסק המחיר בסעיף  

 פקט )ליד יח' עיבוי( ושקע הזנה )ליד יח' איוד(.
 

מיקום יח' פנימית יהיה אופטימלי ובאופן כזה שהאויר יתרכז לאורך החדר ובכל אופן לא מעל  
 מיטות או ארונות. כל המזגנים יכללו שלטים.

 
 

 יחידות מפוצלות )מיני מרכזיות( 15.053
 
 

של המפרט הכללי הבין  1503יחידות מזגנים מיני מרכזיות תהיינה באופן כללי בהתאם לפרק 
 משרדי.

 
יחידות מיני מרכזיות תותקנה בחלל תקרות אקוסטיות במקומות כמצוין בתכניות וישרתו מספר 

 חדרים בעלי איפיון זהה או חלל פתוח.
 

 תפוקות היחידות, לפי המצוין בטבלאות הציוד ובתכניות.גודל הציוד, דגם ו
 

היחידות תהיינה מוצר מוגמר של מפעל מוכר כפי המצוין, בעלי תו תקן ואישורי איכות בדיקת 
 ייצור.

 
יחידות מיני מרכזיות תפעלנה כמשאבת חום לחימום בחורף ותה יינה עם מנגנון להפשרה 

 ת חוץ נמוכה.אוטומטית ואפשרות עבודה בתנאי טמפרטור
 

פיקוד היחידה יהיה עם מערכת אלקטרונית מושלמת הכוללת פיקות הגנה על המזגן במקרה 
של הפסקת חשמל או ירידה במתח החשמל, הגנה לתנאי עבודת המדחס ללחץ גבוה או לחץ 
נמוך, בורר בחירה לתכניות פעולת המזגן לקירור, אוורור או חימום וכן שעון טיימר להפעלה 

 לפי תכנית קבועה מראש לכל שעות היממה.והפסקה 
 

הפעלת מערכת הפיקוד תהיה מלווית הפעלה אוריגינלית של היצרן עם פיקוד אלקטרוני, מיקום 
לפי המסומן בתכניות, או לפי הוראה של המפקח.  לוחית ההפעלה תותקן על הקיר באופן 

 קבוע.
 

ברגה מגולוונים בעובי מינימלי של יחידת האיוד הפנימית תותקן בצמוד לתקרה על גבי מוטות ה
 ועל גבי בולמי זעזועים אוריגינלים שמספק היצרן. 5/8"
 

צנרת הגז, החשמל והניקוז תותקן לפי הוראות היצרן ותחובר בהתאמה.  נקודת ניקוז המים 
 ונקודת חיבור הספקת חשמל יוכנו מראש.

 
המעבה ואפשרות לעבודת  יחידת המעבה תהיה עם פיקוד לחץ ראש ע"י ויסות מהירות מפוח

 המערכת באופן מווסת במצב לקירור גם כאשר תנאי טמפרטורת חוץ נמוכה.
 

יחידות העיבוי תותקנה על מתלים קונסוליים תקניים מפרופילי ברזל מגולוון מתוצרת "שחקים" 
 ותהיינה עם סורגים ומנעול.

 
 קונסולה על גג מבנה תותקן על גבי בסיס בטון מוגבה ממפלס הגג.
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קונסולה על דופן קיר תותקן עם לעיגון קשיח המסוגל לשאת פי שניים ממשקל הציוד. בכל מקום 
 שניתן, תעשה חביקה לכל אורך חתך הקיר.

 
 בכל מקרה תותקן יחידת העיבוי על גבי בולמי רעידות מטיפוס "אייר לוק" כלפי הקונסולה.

 
אות היצרן למרחק בין יחידת האיוד צנרת גז וחשמל תותקן לפי הגדלים הנדרשים ובהתאם להור

ליחידת העיבוי .  במקרה של עליית צנרת, תותקן מלכודת שמן ולופים בהתאם.  קווי הצנרת 
מ"מ, כל "הצמה" תיעטף עם חיפוי מסרט  -13יבודדו עם בידוד ארמאפלקס בעובי לא פחות מ

 עם מכסה אטום. פי.וי.סי. קשיח-ותונח בתוך תעלות מ 50%פי.וי.סי. דביק עם חיפוי של 
 

תעלות בגג הבניין יהיו מפח מגולוון עם איטום נגד חדירת מים ויותקנו על גבי הגבהות בטון או 
 ס"מ וחיזוקים. 40/40/5ע"ג אבן מדרכה 

 
בכניסה וביציאה של צנרת גז הקירור ליחידת העיבוי יותקנו ברזי ניתוק וכן יציאות לחיבור מהיר 

היניקה והן בקו הנוזל.  הברזים והחיבורים יבודדו במלואם ועד של מד לחץ לגז קירור, הן בקו 
 ליחידה, למניעת עיבוי מים.

 
" עם מהדק נירוסטה הניתן לפירוק מהיר, Uליציאת הניקוז של המאייד יחובר סיפון מים בצורת "

מ"מ אל תוך צינור הניקוז שיוכן ע"י  22ממנו יהיה החיבור עם צינור ניקוז שרשורי בקוטר של 
 בלן הבניה בסמוך ליחידה.ק
 

הקבלן ידאג לשיפוע מתאים של ניקוז המים ויבדוק ע"י מילוי מוקדם של בריכת הניקוז עם מים 
 למניעת טיפטופים בעת ההפעלה.

 
קווי החשמל יהיו לפי הוראות היצרן וכולל גם את קווי הפיקוד הנדרשים בין יחידות וכן מנתק 

קן ליד יחידת המעבה וחיבור הארקה עפ"י כל דרישות ביטחון מטיפוס פקט, אטום למים שיות
 תקן החשמל.

 
מעבר הצנרת דרך פתח בקיר יהיה בתוך שרוול מפי.וי.סי. שיותקן מראש.  בגמר ההתקנה 
יאטמו יתרת המרווחים במעבר ע"י יציקת פוליאוריטן המתקשה בפרק זמן קצר ועליו תמרח 

 .שכבת איטום מחומר ביטומיני למניעת חדירת מים
 

מחירי התקנת היחידות יכללו את כל עבודות ההתקנה, הובלה והצבה, קידוחים והכנת מעברים 
לצנרת וחשמל, מתלים וחיזוקים, קונסולות וחומרי עזר, בולמי רעידות, איטום, הארקות, חיבור 
מנתקן ביטחון, חיבור עם גמיש לתעלות אויר מפח מגולוון, חיבור סיפון ניקוז וחיבור אל נקודת 
הניקוז, צנרת גז, חיווט חשמלי מושלם וביקורת חב' חשמל, ביצוע ואקום, הוספת גז קירור ושמן 

 קירור כנדרש, הפעלה, הרצה, כיול ומסירת העבודות הכל באופן מושלם.
 
יהיו לפי הוראות היצרן וכוללים גם את קווי הפיקוד הנדרשים בין יחידות וכן מנתק  קווי החשמל  

אטום למים, שיותקן ליד יחידת המעבה וחיבור הארקה עפ"י כל דרישות  ביטחון מטיפוס פקט
 התקן.

 
לכל מזגן יותקן מא"ז בלוח החשמל.  המא"ז יזין מפסק פקט ליד יחידת העיבוי.  מפסק הפקט  

 יזין את השקע החשמלי שליד יחידת האיוד.
 

 ת המיזוג.כל עבודות החשמל מנקודת ההזנה שתסופק ע"י אחרים נכללות במחיר יחיד 
 

התקנת הציוד וההפעלה תעשה ע"י מתקין מוסמך מטעם היצרן.  הקבלן ידאג בסיום העבודה 
להחתים את המתקין על גבי תעודת האחריות למוצר ולשגרה לידי היצרן ולוודא כי האחריות 

 למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש.
 

 .ANLדיראן" דגם או תוצרת "ת EMDהיחידות יהיו מוצר מוגמר תוצרת "אלקטרה" דגם 
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המסנן של היחידה יבוטל ובמקומו יותקן תריס אויר חוזר כולל מסנן לשטיפה.  התריס יותקן עם 
 צירים לפתיחה.

 
 הערה: 
המזמין רשאי להחליט על דגם הציוד בהתייחס לאחידות ציוד באתר ומשיקולי תחזוקה  

 לטווח הארוך.
 

 תעלות מפח מגולוון 15.054
 
של המפרט הכללי  1505מובילי אויר לסוגיהם השונים, יהיו באופן כללי בהתאם לפרק תעלות, צינורות ו 

 הבין משרדי.
 

תבוצענה בחתך ובמידה כמצוין בתכניות ותותקנה כמפורט בסעיף  תעלות מפח פלדה מגולוון 
 במפרט הכללי. 150511

 
 נטו לזרימת אויר. –מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח  

 
" SMACNAוהתקנת התעלות ייעשו לפי התקנים והסטנדרטים של איגוד " יצור תעלות האוויר 

 ארה"ב בהתאם למדריך המוצא על ידם במהדורתו האחרונה והעדכנית.
 

יחולו על כל מובילי האויר  –תקני בטיחות אש וחומרים עמידים באש   - 1001דרישות תקן ת"י  
 והאביזרים לסוגיהם השונים.

 
מיקרון מכל צד ובלתי ניזוק  20בעובי מינימלי של  G – 90דרגה  525ון הפח יהיה לפי תקן גלו 

 .QUALITY FORM LONGבכיפוף 
 

 בכפוף לסטנדרטים אך אל פחות מ: –עובי פח מגולוון לייצור תעלות האוויר  
 

 ס"מ. 35חתך תעלה עד  –מ"מ  0.6 
 ס"מ. 90ס"מ ועד  -35חתך תעלה מ –מ"מ  0.8 
 ס"מ. 120ס"מ ועד  -90חתך תעלה מ –מ"מ  0.9 
 ס"מ. 160ס"מ ועד  -120חתך תעלה מ –מ"מ  1.2 

 
חובה להתקין קיר תומך מפח בעובי פח  – 1:3כאשר היחס בין רוחב וגובה התעלה עולה על  

 התעלה למניעת תנודות בדפנות )כלול במחיר התעלה(.
 

 פנות לשם חיזוק התעלה.אורכיים או רוחביים ייעשו בכל הד –כיפופי הצלבה  
 

במידה וצוינה דרישה מיוחדת לכך, יבוצעו ע"י התקנת אוגן בקצה כל קטע   -חיבורי אוגנים  
תעלה וכיפוף הפח וחיזוקו ע"ג האוגן.  חיבור קטעי תעלות עם אוגנים ייעשה עם אטם ניאופרן 

 והידוק ברגים בהיקף.
 

מלא ואטום. בכל בהיקף חתך התעלה וללא  בין קטעי התעלה יבוצע באופן חיבורי שיבליסטיים 
עם חומר איטום, לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות, יציאות  יימרחו כל התפריםיוצא מהכלל 

 לענפים )שטורצים( והתחברויות.
 

עם מרג סיליקון פלסטי לבן, לאטימה מוחלטת של כל תעלות האויר.  הנ"ל  איטום החיבורים 
רה, היניקה והפליטה של מערכות מיזוג האויר והאוורור.  ייעשה בכל תעלות האספקה, ההחד

 מחיר האיטום כלול במחיר מ"ר תעלה.
 

החשופות למי גשם, או במקרים בהם תהיה דרישה גם בתוך המבנה,  – איטום תעלות בגג 
 ייאטמו תפרי וחיבורי התעלות עם בד ארג ומריחת שתי שכבות חומר איטום אפוקסי מוקשה.
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לוויסות כמות האויר יותקן בכל מקום של הסתעפות ענף תעלה עם יותר פלג" מדף מטיפוס "מ 
זאת מבלי לגרוע מכל האמור  מחיר "המפלג" כלול במחיר התעלה,משני מפזרי אויר.  

 במפרטים ובהוראות הסטנדרטים הכלליים.
 

ת.  שטוצרים לא יבוצעו על גבי תפר חיבור בין שני חלקי תעלו –פתחים ושרוולים למפזרים  
 חיתוך הפתח יהיה ללא גרדים ושאריות והחיבור יכלול איטום כאמור בסעיפים לעיל.

 
הקבלן בהתקנת  לא יתקבלו בגלל אי דיוקבחיבור שטוצרים למפזרי האויר  – סטיות "למד" 

מיקום הפתחים.  על הקבלן לתאם במדויק את מיקום המפזרים והתריסים בכפוף לתכניות 
 האדריכלות.

 
התעלה,  תהיינה בעלות רדיוס מרכזי גדול של פעם וחצי לפחות ממידת רוחביה קשתות הטי 

 לזרימת אויר. אלא עם צוין אחרת בתכניות.  קשת עם פינות חדות תצויד בכפות מכוונות
 

, תקרה או מעבר דרך קונסטרוקציה אחרת במבנה, יבוצע בכפוף לדרישות סעיף מעבר דרך קיר 
 הכללי הבין משרדי., סעיף משנה ד' במפרט 150732

 
יותקן על גבי התעלה בכל מקום חדירת תעלות דרך גג.  עובי פח פעמון גשם יהיה  פעמון גשם 

ס"מ באופן אטום לחלוטין.  חיבור  -10מ"מ ויחפה את פתח המעבר לא פחות מ -0.9לא פחות מ
בות חומר פעמון ע"ג התעלה יחוזק עם ברגים ועל תפר החיבור יותקן בד ארג עם מרית שתי שכ

 איטום אפוקסי קשיח.
 

אופני מדידה  1500.08את כל התמיכות, החיזוקים והאביזרים לפי סעיף מחיר מ"ר תעלה כולל  
 במפרט הכללי הבינמשרדי.

 
  
 מפזרי אויר ואביזרי תעלות 15.055

 
של המפרט  15054מפזרי אויר ואביזרי תעלות לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם לפרק  

 ללי הבין משרדי.הכ
 

" SMACNAיעשו לפי התקנים והסטנדרטים של איגוד " יצור מפזרים ואביזרי תעלות האוויר 
 ארה"ב בהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו האחרונה והעדכנית.

 
יחולו על כל מפזרי האוויר  –תקני בטיחות אש וחומרים עמידים באש  – 1001דרישות תקן ת"י  

 יהם השונים.והאביזרים לסוג
 

ותריסי אויר למיניהם, מפזרי תקרה, מפזרי קיר או מפזר קווי תריסים נגד גשם  מפזרי אויר 
וכדומה, יהיו מאלומיניום מאולגן צבוע בצבע קלוי בתנור בגוונים לפי הוראות האדריכל, גודל 

 ומידות המפזרים כמפורט בתכניות.
 

צעו לפי הנחיות האדריכל ללא תוספת או שינוי בגווני המתכת יבו מפזרים מאלומיניום אנודייז 
 במחיר המפזר.  )על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות זו במחיר יחידות המפזר(

 
או מפלב"ם או מפי.וי.סי. לפי יעודם במבנה, יותקנו עפ"י מפזרים ותריסים מפח פלדה שחורה  

 דרישה נפרדת ובכפוף להנחיות שימסרו לקבלן.
 

, או תוצרת  ACPחב' "מטלפרס" או תוצרת חב' "אביזרי מיזוג אויר"  המפזרים יהיו מתוצרת 
"TROX או תוצרת מפזרי "יעד" בכפוף לאישור המתכנן והאדריכל לדגם הרלוונטי, לכמות "

 האוויר, יכולת הפיזור ורמות הרעש, לרבות סוג מסגרת וגוון צבע.
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קנו עם קפיצים סמויים.  הקבלן ישרים או מכופפים לפי מבנה הקיר, יות – מפזרי אויר קוויים 
אחראי לקחת מידות באתר במדויק לפי פתחים שיוכנו ע"י אחרים לנ"ל בקיר, בסינר הגבס או 

 בנגרות.
 

במפרט הכללי הבין משרדי, כולל הספקת  150541תבוצע לפי פירוט סעיף  התקנת המפזרים  
תקנת המפזרים מסגרות עץ או מסגרות מתכת תקניות במידות ובגדלים המתאימים לה

 והתריסים )כלול במחיר ההתקנה(.
 

ולרבות חיבור למפוחים וליחידות טיפול באוויר ייעשה עם גמישים  חיבורים גמישים בתעלות 
במפרט הכללי  150546.  ההתקנה כמפורט בסעיף 1001מחומר בלתי דליק ובכפוף לתקן ת"י 

 הבין משרדי.
 

דוד בין התעלה לבין קופסאת פיזור אויר, יבוצע רק קטע חיבור שרשורי עם בי  -תעלות גמישות  
 באישור המתכנן.

בכל מקרה תותקן יציאת מעבר קונית מתעלת האויר.  פתח היציאה יהיה פעם וחצי מקוטר 
 התעלה הגמישה והחיבור יהיה בעזרת סרט חיזוק מפח עם קידוחי ברגים.

 
תקין בנוסף, חוט הארקת חשמל בכל מקום בו מותקן גמיש, יש לה – הארקת חיבורים גמישים 

 בין שני צדי הגמיש ובכל מקרה ישמר רצף הארקה של תעלות המתכת בכל הבניין.
 

של המפרט הכללי הבין  150542יהיו באופן כללי בהתאם לפרק  מדפי ויסות לסוגיהם השונים 
 משרדי.

 
יניים כדוגמת תוצרת יהיו מפרופילי אלומיניום משוך על הנע גלגלי ש מדפי ויסות אויר רב להבים 

"TROX דגם "YZ  "או תוצרת מפעל "אלקטרהEVD. 
 

 בדוד תעלות וצנרת 15.056
 

של  1506בידוד תעלות אויר ואביזרי תעלות לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם לפרק  
 המפרט הכללי הבין משרדי.

 
טנדרטים של איגוד ייעשו לפי התקנים והס התקנת בידוד לתעלות ולאביזרי תעלות האוויר 

"SMACNA.ארה"ב בהתאם למדריך היוצא עם ידיהם במהדורתו האחרונה והעדכנית " 
 

יחולו על כל חומרי הבידוד  –תקני בטיחות אש וחומרים עמידים באש  – 1001דרישות תקן ת"י  
וג בעל סיו 921ותקן ת"י  755לסוגיהם השונים.  בידוד חייב להיות בעל תו תקן ואישור לפי ת"י 

3.3 V .לפחות 
 

.  הבידוד יהיה עם סיבי ISOיהיה תוצרת מפעל העומד בדרישות תקן  בידוד תרמי לתעלות  
וצפיפות מזערית  1" -זכוכית ארוכים בלבד, מחומר שאינו משיר סיבים בעובי של לא פחות מ

ק"ג למ"ק, כאשר החומר מודבק ע"ג התעלה, כולל בפינות, כמפורט וכמצוין בסעיף  24של 
 של המפרט הכללי הבין משרדי. 150611

 
. הבידוד יהיה עם ISOיהיה תוצרת מפעל העומד בדרישות תקן  בידוד אקוסטי פנימי לתעלות 

, וצפיפות 1" -סיבי זכוכית ארוכים בלבד, מחומר שאינו משיר סיבים בעובי של לא פחות מ
לי הבין משרדי.  של המפרט הכל 15068ק"ג למ"ק כנדרש וכמפורט בסעיף  32מזערית של 

 הבידוד יהיה עם אימפרגנצים מצדו החיצוני ובעל כושר הקטנת רעש.
 

ויחוזק עם  DYNE DUROלדפנות התעלה או היחידה עם דבק בלתי דליק הדבקת הבידוד  
ס"מ וכן  30במרחקים שלא יעלו על  DYNASTICדגם  DYNE DUROפינים וטבעות תוצרת 

 כיפופי פח בפינות.
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לפחות עם  2או החשופות לשמש, יהיה בידוד טרמי אקוסטי פנימי בעובי "  בגגבידוד תעלות  
 מישקים מחוברים בחומר אטימה אלסטי.

 
" או ממפעל CORNING – OWENSהן התרמי והן האקוסטי יהיה ממפעל " תוצרת הבידוד, 

"KNAUF. או ממפעל "A.S.U.COR "CERTAINTEED" או ממפעל "ANCO." 
 

תמיכות, חיזוקים, קונסטרוקצית עזר, תליות לפי התקן,  – לות אויר כוללמחיר בידוד מ"ר תע 
 איטום נגד דליפות אויר עם מרק, חיבור הארקות, הכל באופן מושלם במחיר המ"ר.

 
 מפוחים וציוד אוורור 15.057

 
 של המפרט הכללי הבין משרדי. 15021המפוחים לאוורור ייוצרו באופן כללי בהתאם לפרק 

 
בהתאם לספיקה וללחצי העבודה היו בדרך כלל צנטריפוגליים מטיפוס כפות אחורה המפוחים י 

כמפורט בתכניות ובטבלאות הציוד, טיפוס אייר פויל משופר, בעלי נצילות גבוהה עם מאיצים 
במבנה מחוזק ופעולה ברמות רעש נמוכה, מתאימים לעבודה לפינוי אש ועמידים בטמפרטורה 

 צלסיוס במשך שעתיים.מעלות  250 -לא פחות משל 
 

תהיה מתוצרת מפעל "שבח מפוחים" לאישור המתכנן והמפקח, או מתוצרת  תוצרת המפוחים 
 פח תעש". –מפעלי "ליאה 

 
יתאימו לספיקות האוויר וללחצי העבודה המדרשים.  על הקבלן להגיש  כל סוגי המפוחים 

לעקומת הפעולה של המפוח לאישור מוקדם את דגם המפוח בליווי חישובי עומד הלחץ בהתאם 
 .70dB( Aמטר מהמפוח לא תעלה על ) 1וציוד דרגת הרעש כאשר רמת הרעש נתונה במרחק 

 
"כמעט לבן"  בדרגה שלהמבנה פנים וחוץ כולל הבסיס יהיה צבוע בצבע אפוקסי לאזור ניקוי חול  

.  העובי  ולאחר הניקוי יצבע שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות עליונות לפי המפרט לצבע
 מיקרון. -150הכולל של השכבות יהיה לא פחות מ

 
ויעבור איזון סטטי ודינמי. יצרן המפוחים מתחייב  המאיץ יהיה מפוח שחור עם כפות אחורה
 לספק תעודת אישור לביצוע האיזון כנדרש.

 
תוצרת ובהספק הנדרש כמפורט בטבלאות הציוד.   IP 55המנוע יהיה מדגם אטום לחלוטין 

 "יונה אושפיז" או מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. המנוע
 

הרץ ואפשרות התנעה ע"י  50המנוע יתאים לעבודה בזרם חשמל תלת פאזי בתדירות של 
 מתנע רך דגיטלי.

 
וכן חיווט  IP 65בתוך קופסת פקט אטום למים בדרגת אטימות  מחיר המפוח יכלול מנתק בטחון

ההזנה החשמלית באופן אטום לחלוטין אם חיבורי כל קוי החשמל וחיבור אל המנוע ואל נקודת 
 אנטיגרון.

 
מלוח החשמל וכן הפעלה מרחוק לרבות מנורות פעולה ותקלה וחיבור  הפעלת המפוחים

 למערכת בקרה ממוחשבת, כחלק ממחיר לוח ההפעלה.
 

תבוצע במפעל היצרן בנוכחות המתכנן והמפקח ובנוסף לשאר תיבדק עקומת בדיקת המפוחים 
 של המפוח בנקודות עבודה שונות. הפעולה

 
 250יהיו מפוחים צירים או צנטריפוגלים ויותאמו לעבודה בטמפ' של  מפוחים לשחרור עשן

מעלות צלסיוס במשך שעתיים.  המפוחים יסופקו עם תעודה לעמידות בתנאים הנ"ל ויסופקו ע"י 
 יצרן מוכר.
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 לוח חשמל ואינסטלציה חשמלית 15.058
 

 של המפרט הכללי. -15ו 8רכת החשמל תעמוד בדרישות פרקים מע   א.
 
 כל המתגים בחזית הלוח יהיו סיבוביים.   ב.
 
כל המבטיחים בלוח יהיו חצי אוטומטיים, מבטיחי המדחסים יהיו בעלי כושר ניתוק גבוה תוצרת  ג.

GREIN MERLIN ,ABB ,SIEMENS  אוAEG. 
 
ת.  מתנעים בעלי שתי דרגות יובטחו ע"י טיימר כל המתנעים בלוח יבחרו לפעולה מאומצ ד.

 לכניסת הדרגה השניה וע"י טיימר נוסף שיפסיק המתקן במקרה שהדרגה השניה לא נכנסה.
 

לכל מנוע יורכב מבטיח חצי אוטומטי עם מפסק יתרת זרם בתוכו, ומגעים נוספים לפיקוד.  כל  ה.
 מנוע במערכת יהיה ניתן להפעלה ידנית לשם בדיקתו.

 
לוח החשמל יצויד בממסרים שיפסיקו פעולת המתקן בכל מקרה של חוסר פאזה, או נפילת  .ו

 )עם השהייה ורישות ניתנים לכיוונון(. 10%מתח מעל 
 
 של המפרט הכללי. 15083לוח החשמל  יכלול את האביזרים המפורטים בסעיף  ז.
 

 בנפרד. נוריות הסימון יהיו מסוג להט שכוללים נגד ודיודה, לכל תקלה ח.
 

 אמפר. 15X3אמפר ובית שקע תלת פאזי   15לוח החשמל יכלול בית שקע חד פאזי  ט.
 
גופי חימום  יופעלו ע"י בקר אלקטרוני פרופורציונלי + תצוגה דיגיטלית כדוגמת תוצרת "סטפה  י.

 .  הגופים יחולקו שווה בין הפאזות.”דנפוס" או "לנדס אנד גיר
 

ניתנות לפתיחה ע"י ברגים והחווטים יבוצעו ע"י שרוולי קרמיקה.  יבוצעו קופסאות חבורים  י"א
.  גופי החימום יהיו A6-25Fמפסקי זרימה לגופי חימום יהיו כדוגמת תוצרת "גונסון" דגם 

ידני או ש"ע  RESETעם  CN25Aמוגנים ע"י תרמוסטט דגל כדוגמת תוצרת "ג'ונסון" דגם 
 מאושר.

 
דלת על ציר, לא של היחידה לטפול באוויר( יותקן בתוך לוח החשמל )כארון פח עצמאי עם  

ס"מ מכל פנל חיצוני.  ציוד החשמל בלוח יהיה מרווח למנוע התחממות  10היחידה במרחק 
הציוד החשמלי.  בלוח יקבעו חריצי אוורור מתאימים.  כל החיבורים של האביזרים השונים 

מהדק יסומן בתכנית הלוח שתיכלל בספר  בלוח, כולל נורות סימון, יבוצעו במהדקים בלבד.  כל
.  כל שינוי או תיקון שיידרש 00.08המתקן.  אינסטלציית החשמל תיבדק ע"י כמפורט בסעיף 

 בעקבות הבדיקה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 הפעלת מערכת מיזוג האויר     15.06
 

ראשית או מלוח החשמל,  הפעלת מערכת אויר צח תתבצע מלוחית ההפעלה המותקנת בעמדת אחיות 
לוחית ההפעלה מרחוק תכיל מתג רב מצבי קירור /חימום/ אוורור /הפסק, נורית פעולה ירוקה ונורית 

 תקלה אדומה כאינדיקציה לכל התקלות האפשריות.
 

 הלוחית תכלול מגע יבש לחיבור פקודה חיצונית מחיישן גלאי נוכחות שיפעיל את היחידה.
 

עלו ע"י שלט רחוק מותקן בחדר על הקיר.אזורים ציבוריים יפעלו ע"י לוחות יח' מפוצלות לחדרים יפ
 "מיטב" משותפת לכל האזור.
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 שרות ואחריות  לשנה 15.08
 

הקבלן יבצע במשך שנה אחת, מיום קבלת המתקן ע"י המפקח, את כל פעולות  -אחזקה ושרות  
מון, גרוז, מתיחת רצועות, האחזקה והשרות הדרושים כפי שפורטו בספר המתקן, כולל  שי

החלפת מסננים, תיקון אטומים, ניקוי, הוספת גז  וכו'.  כל העבודות האלה וחלקי החילוף 
הכרוכים יהיו על חשבון הקבלן.  אחריות הקבלן לכל הציוד והאביזרים למיניהם תהיה לתקופה 

 של שנה אחת, החל מיום הוצאת תעודת הגמר ע"י המפקח.
 

ב נציג הקבלן לבקר במקום באופן קבוע אחת לחודש, לערוך ביקורת במסגרת השרות חיי 
שגרתית ולבצע על חשבון הקבלן טיפולי אחזקה מונעת הכוללת בין היתר החלפת חומרי סינון 

 בכל מסנני האוויר.
 

 אופני מדידה מיוחדים    15.09
 

 בנוסף או בניגוד לאמור, יהיו אופני  ושיטת מדידה כדלקמן:             
 
 

תיאורי הסעיפים השונים ברשימת הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה יחשבו  .1             
ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למתואר במפרט הטכני ובתכניות.  

 סיכום מחירי הסעיפים יהוו את מחירו  של המתקן המושלם, מוכן למסירה סופית למהנדס.
 
 

 מחירי היחידה של הסעיפים השונים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים: .2             
 

א.        כל החומרים ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה                       
)ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם, וכן את הוצאות הבדיקה של החומרים, 

 המוצרים  וכו'.
 

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. ב.                     
 

 השימוש בציוד, בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות וכו'.             ג.                     
 

 כל אמצעי ההגנה והבטיחות לתמסורות והנעים. ד.                     
 

 עידות.כל אמצעי מניעת הר ה.                     
 

ו.       הובלת החומרים, המוצרים, ציוד, כלי עבודה וכו' כמפורט  )ובכלל זה העמסתם                      
 ופירוקם( וכן הובלת עובדים ממקום העבודה וממנו.

 
 אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכו'.           ז.                     

 
 המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח, מסי קניה, בלו, מכס וכו'. ח.                     

 
ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן  הישירות והן העקיפות( בקשר להתחייבויות  ט.                     

 המפורטות בתנאי החוזה ובמפרט הכני ובכתב כמויות זה.
 

 ה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.ההוצאות האחרות, מאיז י.                     
 

 לפני הבצוע בפועל. MADE ASתכניות מעודכנות  יא.                   
 

 רווחי  הקבלן. יב.                    
 

    שרות ואחריות לשנה מיום קבלת המערכות ע"י המזמין. יג.                    



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 110 - 

לספק את כל הדרוש לשם הגשמת העבודה כיאות, לפי המתוכנן בדרך כלל על הקבלן  .3             
והכוונה האמיתית של התכניות, השרטוטים, המפרט הטכני, כתב הכמויות והחוזה בין אם 
הדבר מסומן ומוזכר במפורש, או לא בתנאי שדבר זה נחוץ לשם ביצוע מושלם של 

 העבודות.
    

 עדיפות בין מסמכים   15.10
 

 י בצוע: תכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, רשימת הכמויות.לגב             
 

 לצורכי תשלום: רשימת הכמויות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, התכניות.            
 

 המוקדם עדיף על המאוחר.            
 

 מתקן מעליות– 71פרק 
 

 כללי: - 1פרק 

 

 הקדמה .1.1

מעליות בבית ספר  3ספקה, הרכבה, והפעלה של העבודה הכלולה במפרט זה היא לתכנון, א

 אורים באילת.

 

 היקף העבודה 1.2

 :חוזה להתקנת המעליות יכלול את העבודות הבאות 

 

תכנון מושלם , התקנה והפעלה של המעליות כולל תוכניות הרכבה, תוכניות בניה וכל  .1

 האינפורמציה נוספת הנדרשת לצורך שילוב התקנת המעליות בבניינים.

 

 קשר עם הקבלן הראשי וקבלני המשנה האחרים בפרויקט. .2

 

ומסירה של  ביצוע בדיקות פנימיות של הספק, בדיקות עם גורמי רישוי )מכון התקנים( .3

( הוראות הפעלה והוראות AS MADEסטים של תכניות עדות ) 3מערכות המעליות כולל 

 אחזקה.

 

 נו על הדרישות המופיעות להלן:המעליות שיותקנו בבית ספר אורים באילת יע 1.3

 

 המפרט הטכני המיוחד: -א' 

 כללי. .1

 תנאים כללים. .2

 נתונים כללים. .3
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 נתונים טכניים . .4

 כתב כמויות. .5

 אור הציוד המוצע.ת .6

 

 חוקי התכנון והבניה המתיחסים למעליות -ב' 

 

 .2481תקן ישראלי  ת.י  -ג' 

 

 ת הדרישות שידרשו לבניני מגורים עפ"י התקנים.נגישות למעליו 70חלק  2481ת.י  -ד'

 

 )אינה מצורפת(. -( 1970פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש ) -ה' 

 

 )אינו מצורף( הנחיות יועץ האקוסטיקה. -פרק רעש ממעליות  1004ת.י  -ו' 

 

 חוק חשמל. -ז' 

 

 תקנות שרותי הכיבוי הארציים והמקומיים. -ח' 

 

 )מצורפות(. 714164תכניות מס'  -ט' 

 

 חוזה שרות )מצורף(. -י' 

 

 בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני על דרישות המפרטים הכללים.

 

 תנאי ההצעה:. 1.4

 

 פרטים נוספים אפשר לקבל במשרד : אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים.  1.4.1

 .03 -6488831טלפון:  

 

שיסופק על כל פרטיו הצעה שלא תמלא  על הספקים לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד 1.4.2

 תנאי זה או כל תנאי אחר של הנתונים הכללים עלולה להדחות.

 

 שלהלן: 17בפרק  1.4.3

 "ספק", פרושו: חברה שתספק ותרכיב את המעליות. 

 "יזם"/"מזמין" פרושו: עיריית אילת. 

 "היועץ" פרושו: אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים. 

 שמעותו בחוזה שיחתם בין היזם לקבלן."צו התחלת עבודה": כמ 

 "הקבלן": הקבלן המבצע את הבנין. 
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הקבלן יזמין על חשבונו את המעליות אצל הספק ועפ"י דרישות היזם. היזם והיועץ שומרים 

לעצמם זכות לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר אינו עולה על  דרישות שבמפרט זה או 

. מבלי לפגוע באמור לעיל יוכל הקבלן להגיש את שנסיונו אינו מספק לעבודה בהיקף זה

 הצעתו המבוססת רק על ספק המחזיק סניף שרות קבוע באילת.

 
על הקבלן לאשר רשימת ציוד עם היועץ בטרם ביצוע ההזמנת המעלית אצל הספק.מחיר 

 המעליות כלול במחיר המבנים ויהיה עפ"י כתב הכמויות.

 י האלטרנטיבות ומחירי השרות בכתב הכמויות.על הקבלן הראשי למלא גם את מחיר סעיפ

 

שמורה בידי המזמין האפשרות להזמין , את כל המעליות או חלקן הכל עפ"י החלטתו  1.4.4

 הבלעדית.

 

 שמורה בידי המזמין הזכות  להזמין את המעליות ישירות אצל הספק. 1.4.5

ו המזמין , יחשבו בכל מקום במפרט זה שמוטלים בו חובות על הספק לטובת הקבלן ו/א 

 החובות כמוטלים על הקבלן לטובת היזם.

 

הגדרות "קבלן" "ספק" במפרט זה באות להגדיר את היחסים ביניהם אולם האחריות  1.4.6

 הכוללת כלפי המזמין היא של הקבלן בלבד.

 
 תנאים כלליים – 2פרק 

 

 תכניות ואישורים 2.1

ה לספק, ולפני ביצוע של    כל עבודה על שבועות מיום קבלת ההודעה על מסירת העבוד 6תוך 

ידו , על הספק להגיש את כל התכניות עבור השלמה מדויקת של   הפיר לשם הרכבת התכניות 

 על חלקיהם.

  תכנית מערך ראש פיר כוללות: גדלים ומיקום כל הציוד, תפוקת חום, אוורור  נדרש

 וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת.

 לת פסים, תא, משקל נגדי וכו'.תכנית מערך פיר הכול 

 .תכנית תא, מסגרת תא, ופרטי תא לאישור האדריכל 

 .דלתות, משקופים , מפעיל דלת וכל חלקיהם 

 .תכנית סיגנליזציה 

 .תכנית חווט 

 .תכנית בור ופגושות 

מכיוון שתכניות בניה ראשוניות כבר נמסרו למתכננים )אדריכל, וקונסטרוקטור( ע"י היועץ, יהיה 

לאשר תכניות אלה ולשלב את הנתונים בתכניותיו. באם קימים שינויים משמעותיים בין  על הספק

 תכניות היועץ לתכניות הספק יתריע על כך הספק מידית במסגרת הצעתו.
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 כל התוכניות חייבות לקבל אישור המזמין, או בא כוחו.

א יבצע כל עבודות, לאחר בדיקתן ואשורן ע"י המזמין, ישמשו התכניות אסמכתא לבצוע, הספק ל

 קניות או פעולות אחרות, אלא לאחר אישור התכניות.

 

כל החלקים אשר ישמשו במעליות חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין לפני הרכבתם. 

שבועות מיום צו התחלת  8תכניות פרטי הגמר של המעליות יש להגיש לאישור האדריכל תוך 

 העבודה.

עותקים , היועץ יעיר את הערותיו על גבי התכניות  3-ועץ בכל התוכניות תשלחנה לאישור הי

 יאשרן ויעביר עותק אחד לספק.

 הספק יעביר את התכניות המאושרות עם הערות היועץ ל:

 עותק. 1יזם: 

 עותקים. 2אדריכל: 

 עותקים. 2קבלן: 

 עותק. 1מנהל הפרויקט : 

 חדשה לאישור היועץ.אם הערותיו של היועץ משמעותיות יהיה על הספק להכין תכנית 

 

 דו"ח מהלך העבודה 2.2

 

 הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה. 

הספק או האחראי עבור ביצוע העבודה,  ינהל יומן ובו תרשמנה העבודות, התקלות והנתונים  

 רשאי בכל עת לעיין ביומן הנ"ל. החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה. ב"כ המזמין 

 

 -עבודות בניה: 2.3

 

 :מידות 2.3.1

 

על הספק, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם  למציאות ולא להסתמך  

תכניות הבנין בלבד, וכ"כ  יודיע למזמין על הסטיות  באם תהיינה לצורך בדיקות אלה יבצע 

 הספק בדיקות תקופתיות של הפירים גם לפני כניסתו לעבודה באתר.

 

וד את האתר, דרכי הגישה אליו האחסון ואופן ההרמה. באם ידרשו שינויים על הספק ללמ 

ויהיה צורך בהריסות ובניה תעשה  2.1או באם לא תוגשנה תכניות בזמן הנדרש בסעיף 

 עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו.
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 -קבלנים אחרים: 2.3.2

 

תוף פעולה בשטח יעבדו קבלנים וקבלני משנה אחרים, על הספק לבצע עבודה תוך שי

 ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה.

נתגלו חילוקי דעות/הפרעות/תביעות הדדיות וכיו"ב ימסר הנושא לטיפול המפקח והכרעתו 

 תהיה סופית, והיא תחייב את הספק.

 הספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהוא עבור התיאום ושיתוף פעולה עם גורמים אלה.

 

 עבודות באחריות הקבלן הראשי 2.3.3

 עבור המעליות  

 העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן הראשי בהתאם לתכניות הספק  

בניית פירים מסויידים ע"פ המידות המופיעות בתוכניות אדריכלות ובאנכיות הפיר  (1

 .±ס"מ  5היא 

בנית ראש פיר, הכולל ווים / קורות  נשיאה לציוד, תאורת חירום, ופתחי שחרור  (2

 עשן.

וח בהתאם לתקנות עבודות בנייה לכל גובה הפיר, למשך הצבת פיגום יציב ובט (3

 תקופת ההרכבה ולפי תוכניות הספק.

 כל עבודות הבניה והטיח הקשורות בהרכבת המעלית, בהתאם לדרישות הספק. (4

 ביטון משקופים, יציקת ספים והשלמת חזיתות. (5

 שירותי עגורן הבניין )במידה וזה יהיה זמין בעת הגעת הציוד(. (6

 י, באופן שיתמלאו דרישות התקן הישראלי / יועץ אקוסטיקה.בידוד אקוסט (7

 קו טלפון בראש הפיר בסמוך ללוח הפיקוד. (8

 נישות לריתום קורות בראש הפיר לפי תוכניות הספק )אם תדרשנה(. (9

 סימון גובה קומות. (10

 אספקת חשמל זמני ויציב לתקופת ההרכבה וההפעלה. (11

ספק , כולל מפסקים ראשיים חיבור חשמל קבוע לראש הפיר בהתאם לתוכניות ה (12

 והארקת יסוד בפירי המעליות.

 התחברות באחריות הספק. -נקודת כוח לזמן ההרכבה בקרבת הפירים (13

 תאורה דו תכליתית ותאורת חירום בראש הפיר מעל כל מכונה ומעל כל לוח פיקוד. (14

 כל החווטים מחוץ לפיר עבור תקשורת. (15

 .º40ה על אוורור פירי מעליות, כך שהטמפרטורה לא תעל (16

 ביצוע הגנות שמירה וגידורים לעבודות הבניה בהתאם לצורך. (17

 אספקת מחסן מואר, יבש ונעול סמוך לפיר לשימוש הספק. (18

 אספקת שטחי איחסון , דרכי גישה לשטחי האיחסון  (19

 אספקת והתקנת שיש ברצפת בתא. (20
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כדי שרעש האמצעים הדרושים  בכלעל הקבלן הראשי, יחד עם ספק המעליות, לנקוט  2.3.4

 מהמעליות לא יעבור אל בית הספר והכיתות ועצמת הרעש לא תעלה על הנדרש בתקן.
 

הקבלן הראשי / הספק מצהירים כי בדקו את התוכניות וברורים להם האמצעים שעליו  

 לנקוט על מנת לעמוד בדרישה זו.

 

"י הקבלן עבודות העזר הנדרשות לביצוע והתקנת המעליות בשלבים שונים  יבוצעו ע כל  

הראשי, הקבלן הראשי לא יהיה זכאי לכל תוספת בעבור הכנת פיגומים חורים וכדומה וכל 

עבודות ההנדסה אזרחית והחשמל הדרושות להרכבת המעליות, בין אם הן מפורטות 

ברשימה דלעיל בין אם אינן מפורטות ברשימה זו, יחשבו ככלולות בסעיפים השונים 

 שבכתב הכמויות.

 

 -החשמל: 2.4

 -עבור המעליות:  

 230הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט,  400קבלן החשמל יספק קו חשמל תלת פאזי   

וולט לראש פיר  עבור הכח והמאור למעליות ולפירי המעליות כן יתקין קבלן החשמל את 

המפסקים המתאימים לאספקות הנ"ל . במעליות ללא חדר מכונות יתקין הספק את המפסקים 

חצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל בתוך לוח פיקוד. החיבורים והמכשירים שאחרי ה

 המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת החשמל.

הקבלן יספק תאורה, שקע כוח חד פאזי, יחידות תאורת חרום קו טלפון, חיווט אודיו, חיווט וידאו,   

ערכות חיווט גילוי אש ובקרת מבנה הכל עפ"י אפיון המזמין  לראש פיר לצד תקשורת אינטרנט,  מ

 הדלת בתחנה העליונה )חיווטים לתאי המעליות ע"י הספק(.

 

 -חשמל לצרכי עבודת הספק: 2.4.1

 הקבלן יספק זרם חשמל לצרכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא באתר הבניה.  

תו באמצעות לוח עם   הגנות מתאימות ההתחברות למקור זרם זה ע"י הספק  ובאחריו

 מוזנים מאותו קו.ההכולל ממסר פחת על מנת שלא לפגוע בצרכנים אחרים 

 -טיב העבודה: 2.5

 

לחוקים ולתקנים הקיימים  הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים,

המתאימים לבצוע והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר הדרוש ממדרגה ראשונה 

 העבודות.

על הספק לספק החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. כל  החומרים והחלקים יהיו 

 חדשים ומטיב  משובח.

 ע"י המזמין.  אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה אלא באישור מוקדם ובכתב 

 וי את העבודה.המזמין רשאי לפסול קבלן משנה לספק באם, לדעתו, אין הוא מבצע כרא
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 -נזק לבנין: 2.6

הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, למכונות, למתקנים ולבני אדם, על ידו או ע"י עובדיו או ע"י 

פגם בחומרים שמסופקים על ידו או כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה,הן במישרין והן 

 בשלמותם. בעקיפין., והספק יהיה חייב לפצות את המזמין על הנזקים הנ"ל

אין לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה, בקורות,בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם מאת 

המפקח על הבנין. הספק יהיה חייב להוציא בטוחים מתאימים המהווים כסוי מלא לנזקים שיגרמו 

צר לבני אדם,לחומרים, למתקנים למכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, ק

או זרם חשמל וכו' בתחום עבודתו כ"כ עליו להוציא. בטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על 

 הספק להמציא עותק מהפוליסות לקבלן ולמזמין.

 

 -עבודות נוספות: 2.7

 

 ביצוע כל עבודה או אספקת חומרים שאינם כלולים ב"כתב 2.7.1

 תב של המזמין.הכמויות" או בתאור הטכני טעונים אישור מוקדם בכ 

 

 הרכבת המעליות 2.8

על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים. השגחה ישירה של מומחים ומנהלי   

עבודה. על הספק לספק נוסף על החלקים העיקרים את כל חומרי העזר וחומרים נוספים, את כל 

 מקצועית ממדרגה ראשונה. העבודה והמכשירים, מכשירי הרמה וכל האבזרים הדרושים לעבודה

 הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות.  

 

 יהיה רשאי להשתמש במעליות לצורך ביצוע עבודות גמר באתר. לאהקבלן הראשי  2.8.1

המעלית תימסר לשימוש ביום האיכלוס שיקבע ע"י המזמין לאחר שעברה את כל  

 . 2.9הבדיקות הנדרשות בסעיף 

 

 -:מסירה 2.9

לאחר סיום הרכבת המעליות יזמין הקבלן/ספק על חשבונו את הבדיקות הבאות וימסור  2.9.1

אישור על בצוע הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין.  במידה ובדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, 

פגם או דרישה לתקון או  השלמה, על הספק למלא אחר הדרישות הנ"ל עד כמה שהן 

 בתחום  בצוע עבודתו.

 מטעם חברת החשמל. א.

מטעם בודק מוסמך של מעליות ממיהל הבטיחות ) במידה ויש לכך אישור ממכון  ב.

 התקנים(.

 מטעם מכון התקנים. ג.

 מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק )כולל רשימת הערות המחלקה(. ד.
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בנוסף לבדיקות הנדרשות ע"י מכון התקנים והפיקוח על העבודה יבוצעו ע"י הספק 

 קות הבאות:הבדי

 ( במהירות נומינלית לפחות 100%המעליות תעבודנה בעומס מלא )דקות    20

 ברציפות.

 .בדיקת איזון משקל נגדי 

 הספק יביא לאתר את כל ציוד הבדיקה והעומסים הנדרשים לצורך בדיקות אלה.

ימים לפני ביצוע הבדיקה )בכתב( על מנת שיוכל  7יש לידע את יועץ המעליות לפחות 

 תף בבדיקות.להשת

הערה: לאחר ביצוע הבדיקות הנ"ל יש לכוון את מכשיר עומס היתר ומתקן השקילה  

 לערכים הנומינלים.

 

 עותקים למזמין.  3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב 2.9.2

 .2.9.1תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  א.

ות, תכניות חשמל ותכניות פיקוד " הכוללות תכניות מכניMADE ASתכניות " ב.

 מפורטות והוראות אחזקה.  

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעליות בהשתתפות המפקח, היועץ, ונציג  

 המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.

 הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות. 

 יבצעם הספק מידית. -אמות, או ליקויים יתגלו אי הת 

 לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן. 

 
 -הדרכה: 2.9.3

במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעליות בשמוש במעליות ובמתן "עזרה   

ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים אחרים. בתום 

 דיקת בודק מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.ההדרכה ולאחר ביצוע ב

 .2.9.2-ו 2.9.1אין במסירת המעליות לשימוש הוכחה כי המעליות עומדות בדרישות סעיף  

 -שילוט: 2.10 

על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא, בכניסות, שלוט העומס המותר, בדופן  

יש לצבוע את כל האביזרים לוח פיקוד כולל הוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן. 

הקשורים לפעולת החילוץ )ידית חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו'( בצבע אדום. כ"כ יש 

לסמן את הכבלים לציון עמידת המעליות בקומה. ניתן לסמן מיקום מעלית בתחנה 

 מוזנות מסוללה נטענת.  LEDבאמצעות נוריות 

 -:בדק אחריות 2.11

, החומרים, המתקנים והמכשירים. כ"כ על טיב העבודה הספק אחראי לכל החלקים 

 חודשים.  24בתקופת האחריות של 

תחילת תקופת והאחריות הנ"ל חלה מיום התחלת השמוש הסדיר במעליות או מועד 

 המסירה הסופי וזאת  ע"פ המאוחר מבין השניים.
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 האחריות מותנית במתן שרות בתקופת האחריות ע"י הספק מחיר השרות בתקופת

האחריות כלול במחיר המעליות.  על הספק, לבצע מיד ועל חשבונו עם קריאה ראשונה של 

המזמין או המשתמש את כל התיקונים, ההתאמות וכד' במשך תקופת האחריות והבדק 

שעות  4בהתאם לדרישות ב"כ המזמין ובהסכמתו בתקופה הקצרה ביותר, שלא תעלה על 

 יפות עד לתיקון הסופי.מרגע הקריאה ותיקון התקלה יבוצע ברצ

הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי אחריות 

 אלה.

בתום תקופת הבדק יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה השניה שלו והספק חייב לבצע, 

בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל, התיקונים,השינויים והחלפת החלקים הלקויים והפגומים 

 בלתי מתאימים.או ה

לאחר ביצוע התיקונים תערך בדיקה נוספת, ועבור החלקים והעבודות שבוצעו בתוך  

חודשים ממועד קבלת התיקון  24תקופת הבדק והאחריות, תחול אחריות נוספת של 

 המושלם.

אישור התכניות או קבלת המעליות ע"י המזמין אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י  

 סעיף זה.

חודשי הפעלה ושימוש )שיחשבו לתקופת הרצה( מתחייב הספק שמספר התקלות  3 לאחר 

 תקלות בשנה. 6הגורמות להשבתת מעליות  והתלויות בספק לא יעלה על 

 שרות שוטף וטיפול מונע  2.12

עם התחלת השימוש הסדיר במעליות תחתום הנהלת בית הספר על חוזה שרות ע"פ נוסח 

 שרות בתקופת האחריות כלול במחיר המעלית.חוזה השרות המצורף. מחיר ה

 מחיר השרות החודשי המירבי יהיה עפ"י כתב הכמויות.

מחיר השרות דלעיל הוא מחיר מקסימלי והמשתמש רשאי לנהל מו"מ עם מחלקת השרות 

 של הספק בנושא מחירי השרות.

חתימת הספק על חוזה האספקה למעליות מהווה הסכמת הספק לנוסח חוזה השרות 

 צורף.המ
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 נתונים טכניים – 3פרק 

 
 1מעלית מס'  3.1

 

 ק"ג 1000נוסעים  13  עומס. 

 מ/שניה 1.0  מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה סוג הנע. 

 מ' בקירוב.  6.59 גובה הרמה.

  3 מספר תחנות

 כולן באותו צד 3 מספר דלתות בפיר הנגדי

 מלא                 מאסף  פיקוד 

 סגור פיר המעלית

 בפיר בנוי מבנה הפירים

 ללא חדר מכונה. מיקום חדר מכונות

 מ"מ X 1800 2600 מידות פנימיות של הפיר

 עפ"י הנתונים הטכניים.  סימונים. 

 עפ"י הנתונים הטכניים. מבנה התא

 מ"מ X 900 2100 כניסות. 

 ת בתחנות ובתא.אוטומטיות פתיחה טלסקופי דלתות. 

 נעלי החלקה. נעלי תא ומשקל נגדי

 עם גלגלים מתחת לתא 2:1  תילוי. 

 מ"מ 5 דיוק עצירה.

 פאזות. 3הרץ,  50וולט,  400 הזנה חשמלית

 שקטה ביותר מותאמת למבנה. פעולת המעלית.

 התנעות לשעה, ניצול קשה. 180 תדירות הפעולה.

 
 ** 70 חלק 24.81** המעלית מותאמת לתקן 

 

  נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת בתחנה

 העליונה. נדרשת מעלית למבנה ציבור המיועדת לניצול רגיל. 

 לא תאושר התקנת מעלית המיועדת למבנה מגורים לפעולה קלה.       

  להתגבר על הטמפרטורה הגבוהה באילת.התנעות בשעה על מנת  180נדרשת תדירות פעולה של 
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 2,3מעלית מס'  3.2
 

 ק"ג 1000נוסעים  13  עומס. 

 מ/שניה 1.0  מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה סוג הנע. 

 מ' בקירוב.  3.3 גובה הרמה.

  2 מספר תחנות

 כולן באותו צד 2 מספר דלתות בפיר הנגדי

 ום קריאה             אוניברסלי עם ריש  פיקוד 

 סגור פיר המעלית

 בפיר בנוי מבנה הפירים

 ללא חדר מכונה. מיקום חדר מכונות

 מ"מ X 1800 2000 מידות פנימיות של הפיר

 עפ"י הנתונים הטכניים.  סימונים. 

 עפ"י הנתונים הטכניים. מבנה התא

 מ"מ X 900 2100 כניסות. 

 ית בתחנות ובתא.אוטומטיות פתיחה טלסקופ דלתות. 

 נעלי החלקה. נעלי תא ומשקל נגדי

 עם גלגלים מתחת לתא 2:1  תילוי. 

 מ"מ 5 דיוק עצירה.

 פאזות. 3הרץ,  50וולט,  400 הזנה חשמלית

 שקטה ביותר מותאמת למבנה. פעולת המעלית.

 התנעות לשעה, ניצול קשה. 180 תדירות הפעולה.

 
 ** 70ק חל 24.81** המעלית מותאמת לתקן 

 

  נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת

 בתחנה העליונה. נדרשת מעלית למבנה ציבור המיועדת לניצול רגיל. 

 לא תאושר התקנת מעלית המיועדת למבנה מגורים לפעולה קלה.

 

  ר על הטמפרטורה הגבוהה התנעות בשעה על מנת להתגב 180נדרשת תדירות פעולה של

 באילת.
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 מפרט טכני - 4פרק 

 

 תא המעלית כללי .4.1

  

מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות המעלית ראה להלן. עיצוב סופי לבחירת  

 האדריכל.

 

תא איתן נתון במסגרת יציבה של ברזל צורתי שחוזקה בהתאם לעומס ולתנאי  - המבנה .1

 העבודה הנ"ל.

ממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר נאות אחר למניעת העברת זעזועים. התא מבודד  

על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים, נעלי תא, התקן תפיסה, מנגנון העקומה הנעה 

 ומפעיל הדלת )לא יאושר תא ללא מסגרת(.

וחב ק"ג  בחלק התחתון לכל ר 100 -יש לספק מתקן שקילה שנותן רזולוציה של לא יותר מ 

מ"מ וישופע לאחור בחלק  750-פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מ

 התחתון.

מ"מ לפחות ציפוי שילובי פלב"מ מוברש ופלב"מ  2מיחידות של פחי פלדה  קירות התא .2

 מרוקע לבחירת המזמין עפ"י גימור מהקטלוג של חברת  המעליות.

ל דקורטיבי מסביב לרצפה לפי בחירת מאחז מפרופיל פלב"מ עגול מסביב הקירות וסרג 

 האדריכל. 

 להגנה על קירות התא. שורות סרגלי פלב"מ 4על קירות התא  

-חזית התא ודלתות התא מפחי פלב"מ. רצפת התא מכוסה  שיש גרניט )הרצפה תונמך  ב 

ס"מ והחיפוי יעשה ע"י הקבלן הראשי בהתאם לדרישת האדריכל ( בעל רמת שחיקה  3

 ים.וחיכוך מתאימ

 (.DRUM ANTIהתא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה )  

נורות לפחות הכבות אוטומטית לאחר גמר פעולת  2אוטומטית בלתי ישירה  תאורת התא .3

עם שנאי מבדל מחוברת למתג התאורה בתא, וכן תאורת  LEDאו  PLהמעלית ותאורת 

 חרום, ע"פ התקן.

 מפח פלב"מ. תקרת התא .4

או שווה ערך לו. עם מפסק צמוד המוזן למתח השהית הפיקוד. בעת שהמעלית  8מפוח " 

 חונה ללא קריאות, תפסק אוטומטית פעולת המאוורר, ותכבה התאורה האוטומטית.

תקרת תא המעלית תהיה בעלת תאורה עקיפה עם תקרה כפולה מפלב"מ ותאורה שקועה 

 דריכל. כפי  שידרש ע"י הא LEDאו  PLעם נורות הארה 

 עיצוב תאי המעלית חייב לקבל אישור אדריכל  ויבחר מתוך המגוון 

הסטנדרטי המפואר של יצרן המעליות . במידה והאדריכל לא יאשר תא סטנדרטי תבוצע 

 הדקורציה ע"י הספק או הקבלן הראשי עפ"י אישור האדריכל.
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 נוסעים  13תא מעלית  4.1.2 

  מ"מ 1100רוחב: 

  מ"מ 2100עומק: 

  מ"מ )נטו( 2300בה: גו

 מ"מ גובה. 2100מ"מ רוחב,  900פתחי כניסות בתא: 

 -דלתות הפיר והמשקופים: 4.2

מ"מ  2מפח דקופירט  דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח. )מידות עפ"י הנתונים הכלליים(.

 מצופה בפח פלב"מ מוברש או מרוקע.

לתות תצופנה בשרף למניעת רעש כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח "משולש" בלבד. הד

(DRUM (ANTI. 

 לכל דלת, משקולת או קפיץ לסגירתה במידה והתא אינו חונה מול התחנה.

( מפח פלב"מ Box frameהמחיר יכלול המחיר תמך פלדה לסף משקוף משקופים מרובעים )

 מוברש או מרוקע וסינר תקני. 

 בי הצפוי של כסאות גלגלים.בפרופיל אומגה עקב השימוש המסי מחוזקותדלתות הפיר 

 

 -מנגנון מפעילי דלתות התא והתחנות: 4.3

יותקן ויסופק למעלית מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות. הציוד יכלול מכונה 

המורכבת על תא המעלית אשר תאושר ע"י היועץ. דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו 

דלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתיחה כאחת בעת פתיחה וסגירה. דלת התא ו

 ובסגירה ע"י מנגנון נאות.

דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה. סגירה של דלתות התא 

 והפיר צריכה להתבצע לפני שאפשר יהיה להפעיל את התא. פעולתן שקטה בפתיחה ובסגירה.

סקת חשמל )בתחום קומה בלבד(. תינתן אפשרות להפסיק לדלתות מנגנון לפתיחה עצמית בהפ

את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן. כל דלת תסופק עם התקן משולב אשר ימנע 

תזוזת התא מהתחנה כל עוד לא נסגרו וננעלו הדלתות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה. מגע 

עד אשר הדלתות תסגרנה. עפ"י חשמלי יותקן בדלתות התא. אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה 

המוגדר בחוק, יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות. מנגנון פתיחת הדלתות 

בשלמותו כולל מנוע, הנע גלגל שיניים, או הנע חלזוני, זרועות פרקים, גלגלים, מיסבים, מנעולים 

מסילות מלוטשות ע"י  ומגעים, יהיה מתוצרת חברת האם של ספק המעלית. הדלתות תסענה על

גלגלים עם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מאלומיניום המשתלבת עם רצפת התא. עומס על 

ק"ג. המנגנון יכלול, מערכת פתיחה הכוללת טור תאים לכל גובה הדלת ומתקן  250סף התא 

 ק"ג על דלת המעלית תיסוג הדלת 15פתיחה. עם הפעלת טור תאים, או הפעלת כח העולה על 

לאחור ולאחר השהיה תיסגר מחדש. הדלתות תוכלנה להיפתח לכל רוחבן, ידנית, )במקרה 

( MEDIUM DUTYחרום( ללא צורך בהפעלת כח מעל לסביר. נדרש מנגנון לפעולה מוגברת )

 בזרם חילופין מבוקר תדר עם טור תאים ומהירות הניתנת לכוונון.
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ית תחנה בתחנה עם דלתות סגורות למעט מיקום התא הפוטו אלקטרי על מזוזת המשקוף. המעל

בתחנות ראשיות. לחיצה על לחיץ קריאת חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה תחנה, תגרום לפתיחת 

 הדלת.

אם לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש, לאחר השהיה, 

 , ותבטל קריאות קיימות.ותנסה לסגור שנית לאחר שלושה ניסיונות תפתח הדלת ותישאר פתוחה

 השהיית דלתות 4.3.1

שניות  3שניות, ברירת המחדל תהיה לקריאת תא  201השהיית הדלתות ניתנת לכוון בין 

 שניות. 4לקריאת חוץ  

 כאשר מעלית מגיעה הן לקריאת תא והן לקריאת חוץ יהיה זמן השהייה עפ"י קריאת החוץ.

  -מכונות ההרמה:  4.4

 ת תהיה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר.מכונת המעלי 4.4.1

 גלגל ההנעה המניע יהיה מטיפוס המאפשר פירוק לשם תיקונים. 4.4.2

ברינל.  180בנוי בצורה נאותה השומר על חיי כבל. עשוי ברזל יציקה בחוזק של לפחות 

 הגלגל מצויד במתקן הגנה בפני יציאת כבלים מהנעיצים.

 וטר הכבל.פעם מק 40קוטר הגלגל יהיה לפחות   

 :המנוע החשמלי   4.5

מנוע מיוחד למעלית לזרם חילופין. מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה. זרם התנעה  4.5.1

 מזרם נומינלי. 3מקסימלי פי 

המנועים מוגנים  10%הרץ. שינוי מתח  מותרים  50וולט.  400זרם ההספקה תלת פאזי 

י, המופעל ע"י כל פאזה וכל ליפוף בנפרד. ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומט

 על הגל החופשי של המנוע גלגל יד, עם סימון כווני הסיבוב של הורדה והעלאת המעלית.

 גם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל  למותר.

בליפוף המנוע יותקן צמד תרמי, אשר ינתק פעולת המנוע במקרה של התחממות יתר של 

 ף רק לאחר גמר הנסיעה.הליפו

 במידת הצורך יש לספק מנוע עם אוורור מאולץ .  

נדרשת מערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות, התאוטות והמהירות הקבועה  4.5.2

 ע"פ תכנית קבועה מראש.

מ/שניה בריבוע. עצירה  0.8-מ/ש בריבוע ותכוונה ל 1.2התאוצות והתאוטות לא תעלנה על 

תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם מכני אשר יפעל, בפעולה רגילה, רק  ובלימת המעלית

לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית. המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו 

גנרטור אשר יותקן על ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית 

 לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה.

אם ידרשו נגדי התנעה או  (VVVFבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר )בקרת מהירות ת

 מ"מ. 5בלימה יותקנו אלה מחוץ לחדר המכונות דיוקי העצירה 
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למערכת ההנע יותקנו בטחונות מיוחדים אשר יגרמו לעצירת חרום באמצעות המעצור  4.5.3

 המכני.

 היווצרות שגיאה בין מהירות מתוכננת למהירות ממשית. .1

 וון הפוך למתוכנן.נסיעה בכ .2

 מ' מתחנה קיצונית. 0.7-אי האטה כ .3

 בטחונות אלה לא יהיו תלויים במערכת הפיקוד הרגילה.  

 

 -הבלם: 4.5.4

הבלם יהיה מטיפוס המופעל ע"י קפיצים יפתח חשמלית בזרם ישר. יתוכנן כך שיבטיח 

 פעולה חיובית וחלקה של עצירה בעומסים שונים. 

 חילוץ: 4.5.4.1

ם של הפסקת פעולת המעלית, תהיה אפשרות לשחרר את פעולת בשעת חרו

המעצור ביד כדי להניע התא ולשחרר האנשים. לחילופין ניתן לספק מערכת 

פתיחת בלם באמצעות לחיץ מוזנת, מסוללה נטענת עם אזהרה על התרוקנות 

סוללה, נורית המסמנת מיקום מעלית בתחנה ונוריות כיוון תנועה. בהעדר זינת 

 תפלס המעלית אוטומטית לתחנה הקרובה ותפתח דלתות.חשמל 

 בידוד המכונה:  4.6

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מפלדה צורתי. מבודדת ע"י כריות 

מקוריות של ספק הציוד. למניעת רעידות, תנודות או רעש שיעברו לתוך הבניין )מידות הכריות  

 (.ועוביין יקבעו ע"י יצרן המכונה

 
 -מסלולים:  4.7

מסלולי התא המשקל הנגדי  מפרופיל צורתי מיוחד למעלית, בעלי חוזק מתאים לעומסים 

 המתאימים. 

הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצויידים עם כל החיזוקים במידה מספקת, כולל מהדקים 

יזוקים הנדרשת ויתר האבזרים לכל פס שני חיזוקים לפחות )על הספק לחשב בפועל את כמות הח

 אולם אם נדרשים פחות משני חיזוקים לפס יותקנו לפחות שני חיזוקים לפס(.

חיבורי הפסים של התא והמשקל הנגדי יחוברו למבנה הפלדה באמצעות ריתוכים או ברגים 

 ואומים. כן יתקין הספק הפרדה למשקל הנגדי בבור פיר.

 -משקל נגדי:  4.8

 ילוי מפריזמות פלדה ע"י  הספק.מסגרת מברזל צורתי איתנה, עם מ 

 .50%עומס מאוזן:   

 -נעלי התא והמשקל הנגדי:  4.10

 נעלי החלקה, עם ציפוי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה.   

 בית עם קפיצים וסיכה אוטומטית . 
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 -גלגלי הטיה:  4.11

 פעם קוטר הכבל. 40 -קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ  

 דו במיסבים גליליים, בנויים ממבנה חזק, מוגנים בפני אבק. הגלגלים יצוי  

 עם אמצעים נאותים לסיכה.          

  -כבלי תליה:  4.12

 ק"ג/ממ"ר. 160מיוחדים למעלית, מפלדה בחוזק שלא יעלה על 

 , מספרם וקטרם בהתאם לעומס ומשקל התאים.SEAL 19X8מבנה 

ץ, או עם לבבות ומהדקי כבל. תילוי הכבלים קפיצי בקצוות יהיו מצוידים בפעמונים עם יציקת אב

משני הצדדים. ניתן לספק מעלית עם חגורות מחומר וונילי וגדילי פלדה יצוקים בתוכם, או כבלי 

 פלדה מצופים בציפוי פלסטיק יצוק. 

 ע"ח הספק. ראשונהבאם לכבלים אורך חיים מוגדר תהיה החלפת כבלים 

 פיקוד המעליות 4.13

   ( 1)מעלית מס' מאסף מלא  -

 כל קריאה תירשם בזיכרון המערכת, עצירת מעלית בקומה מבטלת את הקריאה.   

 פיקוד כבאים בהתאם לתקן. -

 (2אוניברסלי עם רישום קריאה )מעלית מס'  -

פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר" עם זמזם ותאורה בתא, מתקן  פילוס מחדש 

RELEVELING) .) 

תא מקושר למערכת אינטרקום המופעלת מחדר מכונות ומהמודיעין וכן לחצן האזעקה בכל 

 קשר דיבור ישיר למוקד השרות של הספק.

בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם והגנה תרמית. בהפעלת הגנה תרמית 

 תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי הנוסעים. 

ימוד תאי הפיר בלבד ומידע זה ישמר במחשב לוח הפיקוד האינדוקטורים בפיר ישמשו לל

 בכל עת )גם בהפסקת חשמל(. 

הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד  -" ישירעם הפעלת מפתח "

". ע"מ לסגור את הדלתות ONהוצאת מפתח.  אין אפשרות להוציא המפתח במצב "

חנה או לחצן "סגור". הרפית הלחיצה לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן הת

 תפתח חזרה את הדלתות. 

 לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת.  

תסיים המעלית לבצע את כל קריאות התא, תגיע לתחנה  -עם הפעלת מפתח "השתקה" 

 הראשית ותישאר עם דלתות סגורות ותאורה ומאוורר כבויים. 

תשלום נוסף  ללאליף כל לחיץ או מתג במתג מפתח וזאת שמורה בידי המזמין הזכות להח

 המעלית. במסגרת הזמנת
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 אביזרי פיקוד והכוונה: 4.13.1

פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש  ע"י האדריכל 

והמזמין ויקבלו את אישור האדריכל והמזמין על תכניות הספק לפני תחילת יצורם. כל 

 ביזרי הפיקוד יותקנו בתוך קופסאות מתאימות.א

בולטות בצבע קונטרסטי וסימני ברייל  סימני הפיקוד על הלחצנים יהיו באותיות   

 הניתנים  לקריאה ע"י כבדי ראיה  )כולל בפנלים חיצוניים(.

 .70חלק  2481כל הפקדים יתאימו לתקן    

 כל אביזרי הפיקוד אנטי ונדליים.    

 תבתחנו 4.13.2

בכל תחנה לחצן קריאה מואר לרישום הקריאה )בקומת ביניים שני לחצנים(  -

 באותיות בולטות בצבע קונטרסטי כתב ברייל ומשוב קולי.

בכל תחנה חיצי כוון )מהבהבים בנסיעה( גונג מעל  לדלת התחנה )גונג יופעל  -

שניות לפני הגעת המעלית( לגונג   -3רק כאשר מעלית מגיעה לקריאת חוץ וכ

 יל שונה לעליה ולירידה ומראה קומות.צל

 מפתח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן.   -

 מתג ביטול מעלית בקומה ראשית.     -

 בתא: 4.13.3

 -תותקן טבלת פיקוד הכוללת: 

לחצני משלוח לכל התחנות המוארים לרישום קריאה בכל  המעלית   מסומנים  -

 מ"מ לפחות. 20לחיץ של בכתב ברייל כיתוב עברי  ובאותיות בולטות ובגודל 

 לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום. -

 מתג למאוורר. -

 מתג מאור. -

מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" )הענות רק לקריאות פנים וביטול  -

תא, חונה המעלית בדלתות  קריאות חוץ( במצב פיקוד זה כשאין קריאות

 פתוחות ולא תעננה בכל מקרה לפיקוד חיצוני.

אלקטרי ומגביל הכח  -דלת" הפותח דלת ומופעל במקביל לתא  פוטו-תחלחצן "פ -

 של הדלתות .

 .2מראה קומות " -

 חיצי כיוון נסיעה )מהבהב בזמן נסיעה(. -

 נורית וזמזם לעומס יתר. -

 מתג מפתח לפיקוד כבאים. -

 לחיץ "סגור דלת" המבטל השהית דלת. -

 .2, כל מראי  קומות בגודל "הלחצנים מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך או פיצו אלקטרי
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( המודיע לאיזו קומה הגיעה VOICE GENERATORבנוסף יותקן בתא מענה קולי )

 המעלית .

 אביזרים על גג התא: 4.14

טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף", "לחצן מעלה", "לחצן מטה" "עצור" מתג העברה לפיקוד 

 ורת חרום עפ"י התקן.שרות, מנורה מטלטלת ופעמון אזעקה מוזן מסוללת תא

 -לוח פיקוד: 4.15

 מ"מ צבוע בצבע  2.0לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח דקופירט בעובי 

אפוקסי אבקה אפוי בתנור מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים    למכשירים המותקנים   

 בו.

באוורור מקסימלי ללוח. כן, יהיה בנוי עם דלתות מתכתיות קדמיות ואחוריות תוך התחשבות  -כמו

לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק )אלקטרוני(. לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו 

 יחוברו כל הכניסות מהפיר  ומהתא )מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.

שנוי( על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעלית )הניתנת ל

יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים  הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן 

 אינדיקציות למראה הקומות חיצי  הכיוון וכו'.

כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני  לא יפגע בפעולתו 

 התקינה של הלוח.

 בודדו גלוונית מהפיקוד.כניסות ממעגלי הבטיחות י

הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מיידית לא שימוש בכלי 

 עבודה.

מתאים למחבר. כניסות מעגלי  מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו

השני כך שלא יוכל הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי  מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מ

להיווצר קצר אקראי על מעגל הביטחונות. קו "האפס" של מעגל הביטחונות יהיה מאורק כך 

 שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הביטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.

את המטפל  אשר תנחינה LEDבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות(  מטיפוס  

 בלוח על מצב המפסיקים  בפיר ותאפשרנה איתור

 7תקלות מידי כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד  מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של  

 סגמנטים.

ניתן להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר  מערכת אנליזה שתנתח את  

 יאות חוץ ותא וכו'.המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן  קר

,  יהיו    מחושבים  VDEו/או   CEהטרנספורמטורים ישאו תו תקן ישראלי או תקן בינלאומי 

ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם  אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני. הטרנספורמטורים 

 שבלוח יהיו בתחתית  הלוח. מוגנים בפני מגע יד,תוך התחשבות באוורורו.

 ם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות מישרי הזר

 ופתאומיות מיקומם בלוח במקום מאורר.
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מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו נוחים לטפול 

 שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.

 ה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.המתנעים יהיו מורכבים בפינ

מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת ההתנעה. בלוח יהיה 

מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת 

 הפאזות.

מתח הזנה ראשי, כח ומאור יהיו  המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי

נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי וימוספר 

בכל הקצוות. הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין מפסקי 

 אינפרא אדום המונה פולסים.קומה בפיר או סלקטור המופעל ע"י סרט או שרשרת, או מגע 

כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה 

זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותכניות פיקוד חשמלית 

 תהינה מצורפות בחדר המכונות.

ות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן טבלת שרות בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומ

הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, לחצן 

פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון ומגע התקן בטחון. הפעלת פיקוד שרות על גג התא 

 תבטל פיקוד שרות בחדר מכונות.

צבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י חיבור מערכת תצוגה( לשלוף את לוח הפיקוד י

 האינפורמציה הבאה:

 רישום תקלות היסטוריות )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד(. .1

תצוגת מצב המעלית הכוללת, בצורה גרפית, מיקום מעלית, כוון, סגירה או פתיחת דלת,  .2

 רישום קריאות תא וחוץ.

נדרשת   אספקת  מערכת תצוגה אולם על  הספק להחזיק  לאבמסגרת מפרט זה  

במחסנים, בכל עת מערכת תצוגה ו/או מכשיר לאיתור  תקלות המסוגל  לשחזר תקלות 

 היסטוריות   וזאת במסגרת חוזה  השרות וללא תמורה.

 יותקנו בלוח הפיקוד שני מגעים יבשים למצב "אזעקה"  ומצב "תקלה". .3

 פיקוד יותקן על גבי כריות גומי לצד הדלת בתחנה העליונה.לוח ה 

מ"מ מעל לרצפה )למניעת  200 -לוח הפיקוד יותקן לצד הדלת בתחנה העליונה ולפחות ב 

 .IPX3הצפות( ואטימות 

 
 -אינסטלציה חשמלית: 4.16

 צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב

זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים באינסטלציה חייבות להיות מחוזקות 

 בנפרד באופן עצמאי.

כן, חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה. חיבורים -מוכ 

 בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים בתכנית  הסימון.
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 חוטים  70% -בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מאין להעמיס  

מהחלל הפנימי. באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון,  

יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירים  –מנעולים או כל מכשיר אחר 

יה יהיו מחוברים בצינור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלצ

 סופי.

כל מערכת האינסטלציה החשמלית, לחצני קומות מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי 

בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלציית התא תהיה מוגנת, מעברי 

א תהיה גמישה כדי לאפשר לתא להיות חופשי ומשוחרר האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף הת

מזעזועי המסגרת הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעלית בלבד, עם לב נושא פלדה או 

מ"מ. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. בכל כבל  -1מפשתן. הגידים לא פחות מ

ים רזרביים. יש לבנות מערכת ללא גיד 3-רזרבה יותר מהנחוץ ולא פחות מ 20%כפיף יהיה 

 -אפשרות חדירה ואיסוף מים החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי הבטחות כגון:

מפסק עצור או מפסיק בו וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים. המאור שמעל התא 

 הבור מוגן. יהיה יציב וניתן להפעלה  ע"י מפסק שהגישה אליו נוחה, מפסיק

 התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים.

מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל  ולמפרט הכללי הבין משרדי 

 .0.8פרק 

 .IPX1אטימות במערכת כולה  IPX4אטימות רכיבי המערכת 

 
 אינטרקום וקשר לחברת השרות 4.17

גידים  8מערכת קשר הפנים של המבנה. על הספק להכין מערכת קשר הפנים למעלית תשולב ב 

 רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכת קשר הפנים בנוסף לגידים הרזרבים שנדרשים במפרט.

הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות )חדר מכונות ותאים( בלוחות   חיבורים נפרדים ויסומנו 

 בהתאם.

חורים מתאימים בפנל הלחצנים להתקנת רמקול בלוח כ"כ יכין הספק מגע נוסף בלחיץ האזעקה ו

 לחצני התא.

נדרשת התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינטרקום תוזן ממצבר נטען(. בנוסף 

 יתקין הספק מערכת דיבור ישיר בין התא למרכז השרות של הספק.

 

 -מתקני בטחון: 4.18

  התקן תפיסה לתא .1

ע"י וסת מהירות בחדר המכונות. ווסת יפעיל את התקן מתאים למהירות הנומינלית מופעל 

התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על מהירות הנומינלית כנדרש בתקן 

 כניסת התקן התפיסה הדרגתית. 
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 -פגושות: .2

 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.

  -מתקן בטיחות: .3

ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה.הכח המפעיל המונע הילחצות במקרה של פגיעה 

 בהתאם לתקן )בנוסף לטור התאים( המתכנס(.

   -מגע בטחון:  .4

 במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.

  מגע וסת מהירות  .5

 על המהירות הנומינלית  לניתוק מעגל הבטחונות. 15% -הפועל במהירות העולה ב

   :-מגע ביטחון .6

 בלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.       לרפיון כ

 

 גובלים: 4.19

יופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות. מפסק גובל יפסיק את קו הזינה בכל שלשת 

הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד הגורם לניתוק בכל שלושת הפאזות בהזנה 

 לבלם בשני קצוות ההזנה.למנוע ובניתוק הזרם 

 

  :מפסיק ראשי 4.20

בכל חדר מכונות יותקן מפסק ראשי תלת פאזי )ע"י המזמין(, ומתקני הגנה לזרם יתר, לחוסר 

  המעלית(. פאזה, ולהפיכת פאזה )ע"י ספק

 כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעלית )במידה ולא יותקן שנאי מבדל(.-כמו

 

 :צביעה 4.21

ל החלקים המתכתיים יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר בצבע גמר כנדרש.  כל שכבה לפחות כ

 )מיקרון(. 30Mבעובי 
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 תאור הציוד המוצע -5פרק 

 נוסעים 13  מכונה חדר  ללא הספק: מעלית ע"י ימולאו הבאים הפרטים
 

 הנעה.................................... גלגל קוטר 6.1
 ...................... .................  דגם... תוצרת      

 תא דלת מפעיל 6.10
 תוצרת:........................דגם...........................

 מבוקר מנוע: ישר/חילופי/חילופי הספק

 חשמלי מנוע 6.2
 תוצרת:........................דגם...........................

 .......................... הספק
 נומינלי............... התנעה...................זרם זרם

 מלא............................... בעומס הספק מקדם
 ................................. קל בעומס הספק מקדם

 בשעה.......................................... מס' התנעות
 .הספק.........................דגם................ מאוורר

 מכונה................................ בחדר טמפ' עבודה
 )מ/ש(................................... המעלית מהירות

 )סרגל( דלת הגנת 6.11
 

 ראשית
 סוג..............................דגם...........................

 משנית
 ..............דגם............................סוג...............

 

 הנע מערכת 6.3
 תדר              מבוקר חילופין זרם

 תוצרת:........................דגם...........................
 הספק...........................

 כן/לא   מלא וקטור מבוקרת האם
 /דיגיטלי נלוגיא                          גנרטור טכו

 תוצרת:........................דגם...........................

 לחצנים 6.12
 תוצרת:........................דגם...........................

 

 פגושות 6.4
 תוצרת...................דגם......................       תא

 ......................-....................עד-)ק"ג( מ עומס
 תוצרת.............דגם......................   נגד משקל
 ......................-....................עד-)ק"ג( מ עומס

 כבלים 6.13
 תוצרת:........................דגם...........................

 .....מחושב..........מעשי.......          קריעה כושר
 כמות............................קוטר........................

 פיקוד לוח 6.2.5
 תוצרת:........................דגם...........................

 מגענים............. הספק  כן/לא            ממוחשב

 תא 6.14
 .......תוצרת:........................דגם....................

 עצמי.................. משקל

 קומות בורר 6.6
 כן/לא          סרט.............כן/לא..........פולסים

 כן/לא     אינדוקטורים

 מנעולים 6.15
 תוצרת:........................דגם...........................

 
 מהירות ווסת 6.7
 ם................תוצרת.................דג           תא

 )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............ מהירות
 

 תא פסי 6.16
 תוצרת:........................דגם...........................

 חתך.............................
 דגם.......... תוצרת........................ החלקה .נעלי

 בטחון התקן 6.8
 תוצרת.................דגם................            תאי

 ריסון/מיידי עם סוג..............הדרגתי/הדרגתי
.................................................................... 
.................................................................... 

 נגד משקל פסי 6.17
 ת:........................דגם...........................תוצר

 חתך.............................
..................................................................... 

 דגם.......... תוצרת........................ החלקה נעלי

 פיר דלת מנגנון 6.9
 .........דגם...........................תוצרת:...............

 גובלים 6.18
 תוצרת:........................דגם...........................

 
 

 אינטרקום 6.19
 תוצרת:........................דגם...........................
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 אישור מידות   6.2.20
 
 

 כן/לא יוד המוצע? האם מידות תכניות מערך פיר מתאימות לצ
 

 אם לא פרט:...........................................................
 

 כן/לא האם מידות תכניות חדר מכונות מתאימות לציוד המוצע? 
 

 אם לא פרט:...........................................................
 

 /לאכן  באם תכנית הבור מתאימה לציוד הספק? 
 

 אם לא פרט:...........................................................
 

 כן/לא האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות מתאים לציוד המוצע? 
 

 אם לא פרט............................................................
 

 כן/לא האם רמת האטימות של המערכת עונה על דרישות המפרט? 
 

 אם לא פרט............................................................
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 מפרט טכני מיוחד לעבודות מסגרות חרש- 19פרק 

 
 תיאור העבודה -

 העבודה כוללת קונסטרוקציה עבור פרגולה חיצונית: 3
ישי עץ  ומעליהם לוח ממסבכי פלדה מגלוונים לפי התוכניות. על המסבכים מורכבים מר

 דנפלון שקוף.
 
לפני התחלת יצור קונסטרוקצית הפרגולה, על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המהנדס  4

( עם פרטים עבור חיבורים, ריתוכים  SHOP DRAWINASתוכניות עבודה מפורטות  )
 ושיטות הרכבה.

        
 אורך כל האלמנטים.כמו כן על הקבלן לבצע מדידה של המבנה כדי לקבוע המידות של 

 
הקבלן חייב להמציא למזמין תעודות על סוג הפלדה  ומקורה ועל מקור החומרים  5

והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו. כל האלמנטים ייצרו במפעל היצרן ותומצא תעודת 
 מכון התקנים על התאמתם לתקנים המחייבים.

 
 וקרו ואושרו למשלוח.לא יוחל במשלוח האלמנטים המוכנים למקום המבנה בטרם ב 6

 
כל הפרופילים המחברים, הברגים, הפחים ויתר האביזרים יהיו מבוצעים במידות   7

לפי ת"י  1המתוכננות, לא תורשה החלפתם באחרים בשום מקרה. דרגת הסיבולת תהיה 
789 . 

 
אלמנטים עקומים, סדוקים, פחוסים או עם פגמים אחרים ייפסלו. אלמנטים שרוטים   8

י החלטת הממונה. כדי למנוע עיכובים, על הקבלן להביא לאתר גם אלמנטים יטופלו על פ
 חלופיים מכל הסוגים.

 
הקבלן יחזיק באתר העבודה מהנדס בנין מנוסה בביצוע קונסטרוקציות פלדה במשך   9

 תקופת ההרכבה, ההרמה, ההנחה והחיבור לקירות המבנה.
 

ף, או פגם אחר שיתגלה באלמנטי שנים כל תופעת קילו 5הקבלן יתקן על חשבונו במשך   11
 המבנים בגלל ביצוע לקוי.

 כל אלמנטי קונסטרוקציית הפלדה ואלמנטי עזר יהיו מגלוונים. 11
 

 עבודות צביעת המסגרת 19.02

 פיקוח ובקרה 19.4.1 

כל העבודות אשר יבוצעו עפ"י מפרט זה, ייעשו תחת פיקוח מלא של המפקח. 

שהשלב הגמור נבדק ונתקבל ע"י  אין להתחיל בשלב חדש של העבודה לפני

המפקח. הכנת המשטח וכל אחת משכבות הצבע נחשבים כשלבים בביצוע 

 העבודה.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את עבודות הצביעה אם הכנת המשטח, ערבוב 

הצבעים או התנאים האחרים שבמפרט זה לא קויימו במלואם ולדרוש ניקוי 

 וצביעה מחדש של אותם משטחים שפסל.
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ן לבצע ניקוי חול ו/או צביעה על משטחים חיצוניים כאשר מזג האוויר גשום או אי

 לח ואין אפשרות להבטיח שהמשטחים יהיו יבשים לחלוטין בעת הצביעה. 

 10°C.  -אין לבצע עבודות צביעה במקום בו הטמפרטורה מתחת ל

 הכנה לצביעה 19.4.2 

"פי תקן ח"ח . באזורי ריתוך מיקרון ע 80כל פרופילי הפלדה יגולוונו בחם מינ' 

 יתוקנו הפגיעות בגילוון מקומי ע"י צבע עשיר אבץ. 

  צבעים 19.4.3 

יש להשתמש רק בצבעים שאושרו על ידי החברה, כשלסוג הצבע שנדרש קיים 

תקן ישראלי או תקן או מפרט מוכר אחר.הצבעים יהיו מתאימים לצביעת מתכת 

 מגלוונת.

ק מתאים לתקן או המפרט המתאימים. באם הספק יציג אישור שהצבע שסופ

ליטר  1יסופק חומר שלגביו קיים תאור מסחרי בלבד, תשמר דוגמת צבע בת 

 לפחות, לבדיקה לפי הצורך.

בכל מקרה, מספרי המנה )מספר הייצור( של כל מנת צבע שסופקה יירשמו ויש 

לנהל רישום של חלקי המבנה בהם משתמשים במנות השונות. הצבעים יהיו 

במצב תקין, והצמיגות תהיה אופינית למוצר. מערכת צבע תכלול צבעים שכולם 

יש לקבל אישור יצרן  –מאותו היצרן.. הצבעים חייבים להתאים לצביעה על גילוון 

 על נושא זה.

 הצביעה 19.2.4 

הצביעה תבוצע בכל שיטה מתאימה, כפוף להוראות היצרן ואישור המפקח.  א.

 י ערבוב יעיל וסינון לפי הצורך.הצבע יוכן לשימוש על יד

המרכיביים )שסופקו בשתי אריזות נפרדות( יעורבבו בהתאם -צבעים דו 

 להוראות היצרן, תוך הקפדה על היחס הנכון בין שני המרכיבים.

צמיגות הצבע תתאים לשיטת הצביעה  ודילול, אם נחוץ, יהיה אך ורק עם  

אות אלו. ציוד הצביעה המדלל המתאים לפי הוראות היצרן ובהתאם להור

יהיה תקין ובמצב נקי ואם משתמשים באויר דחוס הוא יהיה חופשי 

 מרטיבות ושמן.

הצביעה בשכבה הראשונה של צבע תהיה באותו היום בו הכינו את  ב.

 המשטח.  
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 מערכת הצבע ג.

מערכת הצבע המוגדרת להלן, מבוססת על צבעים המסופקים על ידי  

אי להציע מערכת שוות ערך מספקי צבע חברת "טמבור". הקבלן רש

 מוכרים, אולם מערכת זו תהיה טעונה אישור המפקח.

 להלן אופן צביעת הקונסטרוקציה לאחר ניקוי החול

 שכבה ראשונה

 שעות. 16-24מיקרון. זמן ייבוש  35צבע "יסוד סופר עמיד ידידותי", בעובי 

 שכבה שניה ושלישית

שעות. כל הצבעים  16-24מיקרון. זמן ייבוש  40צבע "עליון סופר עמיד", בעובי 

 הנ"ל, ניתנים ליישום באמצעות ריסוס, ללא אוויר. 

 מיקרון.  145סה"כ עובי כל המערכת 

 יקבע ע"י האדריכל. –גוון סופי 

 :הערה

במידה וניקוי החול יעשה על חומר הגלם ינקה הקבלן במברשת פלדה את כל 

 ה, כחלק ממחירי ניקוי חול וצבע.תפרי הריתוך בסיום הייצור ו/או ההרכב

 בדיקת הצבע 19.4.5 

כל שכבת צבע אחידה ככל האפשר. לא יהיו עובי מופרז, נזילות או גרגירי  א.

צבע )צביעה יבשה( העלולים להשפיע על הייבוש הצפוי או עמידותו, או 

 המהווים פגם משמעותי במראה הצפוי.

הסיר צפוי אם הדבקתו לפני לא יהיו חורים או סדקים בצפוי. יהיה צורך ל

המתכת לקויה או אם ההדבקות בין השכבות לקויה ולכן רצוי לבדוק את 

 ההדבקות מיד בכל שלב שהצפוי יבש וקשה.

ההדבקות של שכבות הצבע ושל הצפוי כולו, תבדק לפי שיטת החתוך  ב.

, תוך שימוש בסרט דביק 785של ת"י  14שתי וערב המתוארת בחלק 

. צפוי עד עובי של 815יסוך )סרט חפוי( המתאים לת"י מהסוג של סרט מ

 מ"מ. 1מיקרומטרים יבדק בחתוך משבצות בנות  80 -כ

רצוי לעשות את הבדיקה מיד לאחר שהצבע התקשה וכאשר ההדבקות 

לקויה, יש להסיר את הצבע ולצבוע את המשטח מחדש. באופן כללי, 

דרוש הסרת לפי התקן( אולם אין ל 0)דרגה  100%ההדבקות תהיה 

 (.1)דרגה  95% -הצבע אם באופן מקומי בלבד ההדבקות מגיעה רק ל
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עובי הצפוי יבדק במכשיר מגנטי מתאים או מכשיר לפי העקרון של זרמי  ג.

 1005.2מערבולת, המכשיר יופעל בהתאם להוראות הייצרן ולסעיף 

 , המתאים.785של ת"י  10בחלק 

של התקן  1004וארת בסעיף עובי הדגמים ימדד לפי עקרון השיטה המת

הנ"ל וישתמשו בשיטה של דגימה ומדידה במקרוסקופ אם לא ניתן 

להשתמש במד עובי, כדוגמה בשפה של פח או אם המצב המגנטי של 

 המתכת מפריע לשימוש במכשיר.

בהסרת דגמים חשוב שיהיה בכל דגם אזור בו נכלל כל עובי הצבע עד 

צורך להסיר צפוי צבע בעל משטח המתכת. כמתואר בסעיף ב' יהיה 

 הדבקות בלתי משביעה רצון.

במקרה זה, יש לצבוע את משטח המתכת מחדש לאחר שהובטח שמצבו 

מתאים לדרישות מפרט זה.  אם מראה הצפוי אינו מתאים לדרישות 

המפרט, יש להסיר את הצפוי כולו או חלקו, אלא אם הקבלן מוכיח על ידי 

 בשיטה אחרת.הדגמה שניתן להגיע למראה נאות 

 עבודות מסגרות 19.3

 כללי 19.3.1 

הקבלן יידרש לבצע את מרבית החיבורים בריתוך בבית המאלכה, מלבד  א.

החבורים באתר. הקבלן יתאם את הייצור הטרומי והריתוכים עם מנהלת 

 הההקמה כדי למנוע ריתוכים רבים באתר.

ה. ובהתאם כל חיבורי הריתוך יהיו בהתאם למפרט לריתוך חלקי מבנ ב.

למובא להלן:

  אלקטרודות לריתוך יהיו בהתאם לדרישות הנספח לריתוך המצורף

למפרט זה.

  שטחים המיועדים לריתוך, חייבים להיות נקיים וחפשיים מכל עקבות

שומן, צבע או לכלוך אחר.

  בכל מקרה, יהיו כל הרתוכים רצופים ומלאים, אלא אם צויין במפורש

אחרת.

 אין לשרוף חורים במבער, אלא לקדוח במכונות קדוח בשום מקרה ,

 או להעזר בניקוב מכני.
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לצורך חיתוך הפרופילים, על הקבלן להשתמש באמצעים מכניים. אין   ג.

 לבצע חתוכים במבער, ללא אישור המפקח בכתב.

"שלקה" בזמן ובגמר  -על הקבלן לדאוג לניקוי מקומות הריתוך מ ד.

 הרתוכים.

 דאוג שכל קצוות הפרופילים יהיו מושחזים ומעוגלים היטב.על הקבלן ל ה.

 הקונסטרוקציות תחוברנה לבטון בעזרת פלטות מעוגנות בבטון. ו.

על הקבלן לתכנן את הייצור וחיתוך הפרופילים כך שישאר מינימום פחת.  ז.

הקבלן יידרש לבצע הארכה בריתוך של חתיכות פרופילים לקבלת האורך 

הייצור, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את  הדרוש. לפני תחילת

 תכניות הייצור, הפרופילים והרכבתם.

 פלדה  19.3.1             

או שו"ע, כולל              A-36 ASTMהפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדה מסוג   
פרופילים מעורגלים, פחים, חומרי עזר למיניהם וכו'. הפלדה תהיה חדשה, בלתי 

 ו/או מוחדרת על ידי חלודה וללא קליפה מתקפלת. פגועה    
הקבלן ימציא למפקח תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת 

 לשימוש, מתאימה למפרט ולתקנים.

 של הדפנות ועובי החלקים מידות את לבדוק המפקח את להזמין הקבלן על

 שלמה. ליחידה הרכבתם לפני והפחים הפרופילים

  הגנה אנטי קורוזובית   19.3.2              
האלמנטים יגולבנו רק לאחר שיצורם הושלם כיחידות מושלמות  -

 ומוגמרות ומוכנות להרכבה.
 ובתוספת התיקונים לנ"ל. 918הגילבון עפ"י התקן הישראלי מס'  -
בתכנון המוצר המיועד לגילבון, יתחשב הקבלן בדרישות המיוחדות  -

יין בתקן כגון: תכולת הסיליקון ובמוגבלות של מפעלי הציפוי, כמצו
בפלדה, ערוב פלדות, ניקוי, פתחי שחרור אויר וניקוז באלמנטים 
חלולים, הברגות, חפיפות, אמצעי שינוע, כיסי אויר, כוון הטבילה, 

 גודל האמבט לטבילה וכו'.
 לא יבוצע כל טיפול אחר הגילוון למעט צביעה במידת הנדרש. -
או שינוי באלמנט ומוצר שיפסל ע"י לאחר הציפוי לא יותר כל תיקון  -

 המפקח מסיבות כאלו ישלח לגילוון חוזר.
 כמוגדר בתקן. –בדיקת הגילוון  -

 צביעה. -

 מפרט לריתוך חלקי מבנה 19.3.3 

 כללי א.

 .AWS Structural Welding Codeמפרט זה מתבסס על תקן  
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 חומרים ב.

 37-2, עבור DIN 17100כל הפרופילים לצורך עבודה זו מוגדרים לפי  

RST. 

 (SMAWאלקטרודות לריתוך ידני ) ג.

מ"מ יורשה השימוש באלקטרודות מהטיפוסים הבאים: 19עד עובי דופן  

  6010אלקטרודה טיפוס-AWS E -  מתאימה לביצוע חדירת

שורש במחברי השקה המבוצעים מצד אחד. מתאימה לשימוש 

בכל המצבים.

  6013אלקטרודה טיפוס-AWS E - מה לביצוע תפרי מתאי

ריתוך, בכל המצבים.

  7024אלקטרודה טיפוס-AWS E -  מתאימה לביצוע תפרי

 מלאה במצב כלפי מטה בלבד.

-Eמ"מ ומעלה, יורשה השימוש באלקטרודה מטיפוס  19מעובי דופן 

 בלבד. 7018

, יחוממו לפני הריתוך בתנור מתאים E-7018 18אלקטרודות מטיפוס 

. לא יורשה שימוש C250 -של כ שעות בטמפרטורה 2במשך 

באלקטרודות אלו ללא חימום. תנור החימום, יצויד בטרמוסטט ומד 

 טמפרטורה מתאימים.

תיילים וחומרי ריתוך לתהליכי ריתוך אחרים יוגדרו על פי הפרקים 

 וחייבים לקבל אישור מוקדם של המהנדס. AWS -המתאימים ב

 הסמכת תהליכי ריתוך ורתכים ד.

יתוך שישמש בעבודה זו יעבור בחינת הסמכה על פחים כל תהליך ר

מ"מ( שירותכו במחבר השקה. ההנחיות  30בעובי הגדול ביותר )

 לביצוע הבדיקות ימסרו ע"י המהנדס.

כל הרתכים ומפעילי מערכות ריתוך שיועסקו בעבודה זו, חייבים להיות מוסמכים 

 ר ע"י המפקח.או שיהיו בעלי תעודת הסמכה שתוכ AWSלפי המוזכר בתקן 

 הכנות לריתוך ה.

הכנת המחברים והפזות המתאימים תבוצע לפי הנחיות השרטוטים 

 וסיווגם במפרט זה כולל זווית פזה, מרווחי שורש ומשטחי שורש.
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שפות החלקים ינוקו היטב מחלודה, שמנים, רטיבות או כל לכלוך אחר 

 שעשוי להפריע לריתוך.

לדה, השחזה או חומר ממיס הניקוי יבוצע עפ"י הצורך במברשת פ

 מתאים.

 ריתוך ו.

 .AWSפרופיל הריתוך ישמר בקפדנות, לפי דרישות תקן 

בין תפרי הריתוך יש להסיר הסיגים בקפדנות להבריש ואף להשחיז 

צדדיים עם -פינות חדות, חורים או פגמי שטח אחרים. במחברים דו

 ( אוArc Airחדירה מלאה יש לבצע ניקוי שורש בקשת פחמן )

 בהשחזה עד לקבלת חומר נקי לחלוטין.

צדדיים יש לרתך לסירוגין משני הצדדים, כדי להקטין -מחברי ריתוך דו

 למינימום את המאמצים הפנימיים והעיוותים.

( Sequence of Weldsעל הקבלן לתכנן את סדר הריתוכים )

 באלמנטים השונים כך שיקטין למינימום את העיוותים.

 ( מחוץ לאזור הריתוך.Arc Strikes)אין לבצע הצתות קשת 

 עם השלמת תפר הריתוך יש לבצע הסרת סיגים והסרת נתזים.

 בדיקות ללא הרס 19.3.4 

 בדיקה חזותית א.

במהלך העבודה והריתוך יבצע המהנדס בדיקות חזותיות עפ"י שיקול 

דעתו או עפ"י הנחיות מיוחדות שימסרו לקבלן לפני התחלת העבודה 

 או במהלכה.

הריתוכים המושלמים יעברו בדיקה חזותית לבדיקת פרופיל כל 

 הריתוך ואיתור פגמים חיצוניים.

 בדיקה בנוזל חודר צבעוני ב.

מ"מ, יבוצעו בדיקות  25בריתוכי מלאת של אלמנטים שעוביים מעל 

 אקראיות בנוזל חודר צבעוני עפ"י שיקול דעתו של המהנדס.

 יותבדיקות רדיוגרפיות ובדיקות אולטרסונ ג.

לפי שיקול דעתו של המהנדס, תבוצענה בדיקות אקראיות של 

 רדיוגרפיה או אולטרסוניות בריתוכים השונים.
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 AWS Structural Welding -כל הבדיקות תבוצענה עפ"י הנחיות תקן

Code של תקן  8. הקריטריונים לקבלת או פסילת הריתוכים יהיו לפי פרק

 זה.

קוי ופרופיל תהיה לפי הדרישה התקנית הכנת הריתוכים לבדיקות השחזה, ני

 ותיעשה על חשבון הקבלן.

ריתוכים שאינם עומדים בדרישות טיב התקן והמכילים פגמים שאינם קבילים 

בתקן(, יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויבדקו על  8עפ"י הנחיות אלה )פרק 

 חשבון הקבלן. כל התיקונים יבוצעו באישור המהנדס.

 בדה ושדהבדיקות מע 19.3.5 

כל הבדיקות הדרושות להוכחות טיב ואיכות החומרים ובדיקות רדיוגרפיה או 

אולטרסוניות בריתוכים השונים, יהיו על חשבון הקבלן. תיקונים שידרשו עקב 

בדיקה ע"י המהנדס, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו וכל בדיקה חוזרת או 

 נוספת שנובעת מתיקונים אלה יחולו על הקבלן.

 שונות 19.3.6 

 0.7ממדי ריתוך )רגל הריתוך( מלאת בכל מקום שלא צוין בשרטוט, יהיו לפי 

x .עובי האלמנט הקטן יותר במחבר 

 אין לצבוע את חומרי הריתוך לפני אישורם ע"י המהנדס.

הפיקוח המבוצע ע"י המזמין אינו בא במקום ביקורת איכות שיטתית של 

לטיב העבודה, למועדים  הקבלן ואינו משחרר את הקבלן מאחריותו

 ולדרישות המפרט.

 פירוט שלבי העבודה השונים 19.3.7 

הקבלן נדרש לייצר ייצור טרומי מכסימלי של חלקי המבנים השונים בייצור  א. 
 מוקדם בבתי המלאכה שמחוץ לאתר.

 לאחר קבלת אישור המהנדס, יש לבצע צביעה כמפורט. ב.

ם, יבוצעו באתר ההקמה כאשר חלקים, שלא ניתן לבצעם בייצור מוקד ג.
הפרופילים השונים עברו חיתוך מוקדם למידות הדרושות ונצבעו, וזאת 

 באזור מחוץ למתקנים.

על הקבלן להקפיד על שלמות הקונסטרוקציות מפני פגיעות, נזקים  ד.
והשחתת הצבע בזמן העמסה, הובלה והרכבה. כן יבצע הקבלן את 

הסופיות במקום. ביצוע תיקוני  תיקוני הצבע הדרושים לאחר ההרכבות
 .הצבע כלולים במחיר היחידה
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 אלמנטים מתועשים בבנין – 22פרק 

 תקרות תותבות 22.01

 סוגי תקרות, כמפורט בתכניות מנחות. .1 

מיתלי הפרופילים הקבועים לתקרת הבטון יהיו ניתנים לכוונון ופילוס טלסקופיים. גופי  .2

 תורשה תלייה על תעלות מיזוג אויר או צנרת. חשמל יתלו על שרשראות עצמאיות. לא

תובטח גישה נוחה לצרכי תחזוקת המערכות בתוך חלל התקרה התותבת ע"י תכנון  .3 

 רכיבי מגשים מתפרקים, במקומות קריטיים ועפ"י הנחיות יועץ האחזקה.

 סוגי התקרות ודגמי האריחים יוגשו לאישור המזמין. .4 

 מחיריםאופני מדידה ותכולת ה  22.02

 ]מפרט כללי[ להלן אופני מדידה ותכולת המחירים מיוחדים: 2200.00בנוסף לאמור בס' 

 אופני מדידה תכולת מחירי היחידה  תאור העבודה

  כל המפורט לעיל כללי

  ביצוע של פרטים מיוחדים  

ביצוע ועיבוד פתחים, חורים ואלמנטים אחרים  

רת, ככל הנדרש ) לתאורה, מיזוג אויר, תקשו

 –כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו 

 מכאניות(, עיבודים בהיקף הפתחים 

 

  קטעים משופעים תקרות תותב

"גשרים", קורות ותליות נוספות הדרושות  

במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו 

 תליה רגילה של תקרה

 

פרופילי גמר מאלומניום מאולגן או צבוע או  

" Z"-" וLפרופילי "מפח מגלוון צבוע, לרבות 

בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב 

 גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

 ]מפרט כללי[  2200.00כמפורט בס' 

  ביצוע בקטעים קטנים, רצועות צרות וכד' 

  שנוי בחלופות  

  שילוב תקרות מסוגים שונים 

"י מכון התקנים  והרשויות המוסמכות )מכבי הקבלן ימסור את המתקן למפקח, לאחר אישורו ע .1

 אש, משטרה(. התשלום עבור המסירה והבדיקות הנ"ל, כלול במחירי היחידה של המערכת.

הקבלן יספק אחריות מלאה למתקן למשך שנה מיום מסירתו. עלות האחריות כלולה במחירי  .2

ות ואחזקה היחידה של המערכת. החברה המספקת את הציוד תהיה אחראית גם למתן שיר

 לאחר שנת האחריות, כולל מתן חלקי חילוף כנדרש.
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 עבודות פיתוח  -  40פרק 

 תיאור העבודה

 בית ספר חדשעבור בנית   אילתמכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח בעיר 

העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה, ברשימת הכמויות ובהתאם לתוכניות, לשרטוטי 

, המצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים המתייחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז הפרטים

 זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 בעבודות הפיתוח נכללות עבודות עפר, ריצופים, קירות, גידור, ריהוט רחוב,  גינון והשקייה.

ם, סלעים וגם התשתיות הקיימות שבילים, רחבות, מתקנים וכדו' יבנו תוך התחשבות בערכי הטבע, עצי

באתר. אי לכך, על הקבלן לסמן בשטח את תוואי השבילים, הרחבות וכדו' ושאר הפריטים בטרם תחילת 

הביצוע. כל הסימון יקבל אישור של האדריכל ורק לאחר מכן תותר הביצוע של הפריטים הנ"ל. מודגש, כי 

 קנים וכדו'. על הקבלן לשתף פעולה עם האדריכל.יתכן ויהיו שינויים בתוואי השבילים, מקומם של המת

 לא תשולם כל תוספת בגין שינויים.

על הקבלן להסדיר דרכי גישה בטיחותית ביום ובלילה. על הקבלן לנקוט את כל אמצעי הזהירות 

 האפשריים להבטחת בטיחותם של התושבים ביום ובלילה.

 עבודות עפר  40.01פרק 

 חפירה ו/או חציבה  40.01.01

ו/או חציבה.  בכל  בכל מקום להלן, או במפרט הכללי, בו מוזכר המונח חפירה, הכוונה לחפירה .1

 סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר ובכל עומק שהוא.

מאושר ע"י הרשויות ומחוץ לתחום השיפוט של  אתר שפיכה סילוק עודפי עפר של החפירה יעשה ל .2

 הרשות המקומית. 

שימוש לצרכי מילוי  במקום שיאושר ע"י המפקח ויעשה בהם חלק מעודפי חפירה יעורמו בשטח .3

באזורי הגינון ולצרכי אדמה גננית בהתאם למיון שיעשה הקבלן לפי הנחיות שיקבל הכל כלול 

    במחיר היחידה.

 דיוק החפירה  40.01.02

 ס"מ. 3במשטחים אופקיים ומשופעים דיוק החפירה יהיה 

 מילוי  40.01.03

שבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי יהיה עליו להשתמש בחומרים החפורים, תוך על הקבלן להביא בח

 התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי כמפורט בסעיף להלן.

 אזורי מילוי 

חומרי המילוי יילקחו במידת האפשר מהחומר החפור. לשם קבלת הדירוג המתאים עבור המילויים 

ירתו, פירוקו וניפויו בהתאם לנדרש. המילוי יונח לאחר יצטרך הקבלן להכשיר את החומר על ידי שב

שבוצע חישוף ואחרי שהשתית הוכנה כנדרש )מדרגות, הידוק שתית וכו'(. חומר המילוי יהיה חופשי 

מחומרים אורגניים ופסולת למיניה ויקבל את אישור המהנדס ויועץ הקרקע לפני הנחתו. מודגש במיוחד 

ים. באיזורי המילוי של שטחי הריצוף יבוצע הידוק מבוקר של המילוי הצורך בניקוי עודפי צמחיה ועצ
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ס"מ במידתו הגדולה,  8מודיפיד.אשיו. גודל האבן המירבי יהיה  98%ס"מ לצפיפות של  20בשכבות של 

 ס"מ בחלק העליון של המילוי. -5מ' מרום השתית ו 2.00בעומק מעל 

 לוי חללי הביניים.כל שכבת מילוי תפוזר באורח אחיד, ותהודק עד למי

 

 מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות     41.1.4

 המילוי החוזר מסביב לקירות ויסודות יבוצע מחומר גרנולרי שיאושר על ידי הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע. 

 מחיר המילוי החוזר כלול במחיר הקיר ולא ישולם בנפרד.

 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  40.01.05

למילוי חוזר יעורם ויורחק על ידי הקבלן  שאינו ראוי ין לפי הוראות המפקח, וחומרתמוי אדמת החפירה

 לאתר שפיכה מאושר  ע"י עיריית אילת

 

 שטח מוגבל  40.01.06

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או ציוד מיוחד.

 

 שינויים במהלך העבודה  40.01.07

בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבודה יחולו שינויים בתכניות או בהוראות על הקבלן לקחת 

 המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה/חציבה לא ישמשו עילה לקבלן לתביעות שינוי מחירים.

 

 חפירה לתעלות, יסודות עוברים ויסודות בודדים  40.01.08

יהיה אחראי לשלמות השוחות והתעלות עד גמר  העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן

יציקת הבטון בתוכן וינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים, למניעת מפולת )כולל סידור תמיכות לשביעות 

רצון המפקח(. במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו, כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי תשלום 

 נוסף.

 טון ללא מרחב עבודה וישולם עליה בסעיף חפירה כללית.מדידת החפירה תהיה מידות חוץ של הב

 

 חפירה לעומק העולה על המצויין בתכנית  40.01.09

במידה והקבלן יחפור לעומק גדול מהמצויין בתכניות, יהיה עליו למלא את השטח למפלס המתוכנן. 

.א.שיו", הכל לפי "מודיפייד א 100%המילוי יבוצע בבטון דבש ו/או באגו"ם מהודק לדרגת צפיפות של 

החלטת והוראות המפקח. בגין כל הנ"ל, לא ישולם לקבלן כל תשולם, והוא יבצע את העבודות הכרוכות 

 במילוי למפלס המתוכנן, על חשבונו בלבד.

 

 ריצוף מאבנים משתלבות 40.2

 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:  40.2.1

 הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן. 
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מ',  2.00מ' וברוחב  10לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסיוני באורך 

כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע הנ"ל. 

 עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

חרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד אלמנטים הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים ה

ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. יש להקפיד 

שהאבן הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו 

 ישר ומיקומו יאושר ע"י המפקח.

 יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות. לא

ס"מ ותונחנה על גבי שכבת  7ס"מ או  6האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויות בעובי 

ס"מ )העירוב יעשה מחוץ לתחום הריצוף( באזורי הרמפות יוסיף  5חול מעורב הומוגנית עם צמנט בעובי 

 כלול במחיר היחידה. - 20%הקבלן צמנט לחול עד הגיעו לשעור של 

מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 

ס"מ תורשה השלמה בבטון עם  3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2האבנים הסמוכות 

 גוון הריצוף על ידו. לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי  3% - 5%פיגמנט מוסף "באייר" של 

מכסי תאים בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת, ומיצקת ברזל 

 " תוצרת וולפמן תעשיות.66ו/או ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 

פי לפני מ' לאישור תוואי סו 1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל 

 הביצוע.

 עיקור הקרקע

 " סימנקס )או שווה ערך(. Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "

צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש 

 התכניות.שנים. עיקור הקרקע יבוצע בשטחי ריצוף ובשטחים נוספים שיסומנו ע"י המפקח על גבי 

מוסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן 

משתלבת בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס 

 השטח יהיו לפי הנחיות המפקח באתר.

 סטיות מותרות בביצוע  40.2.2

 תאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט בתוכניות.על הקבלן להקפיד על ביצוע בה .1

 מ"מ. 10הסטיה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .2

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ברוחב של  .3

מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהשענו  5ס"מ ובאורך של  5לפחות 

 מ"מ. 1על קצוותיו שלא תעלה על 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן לעבד ולרצף  .4

 מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.

 מ"מ.  1הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .5
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 אחריות הקבלן  40.2.3

ן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות ונמצא .  תשומת לב הקבל1

 מתאים לתכניות.

חודש ממתן תעודת גמר. במסגרת  12.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה 2

אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה 

 40.2.2סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף  3עולה על ה

לעיל, וכן ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה במידה ותבצבץ צמחיה בין האבנים, הכל לשביעות 

 רצון המפקח.

 .  יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:3

תוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור זה יראה אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשי

המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים. התיקונים אשר 

יום ממועד הסיור. בכל מקרה,    דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי  30יסוכם לגביהם יבוצעו תוך 

 מהות הנזקים אשר יש לתקן.

 יםמצע  40.3

 במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 

במפרט הכללי, עובי השכבה  510324הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף 

 יהיה כמצויין בתכניות.

. 98%לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה 

 במפרט הכללי. 5100.36ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף המצעים 

 עבודות בטון יצוק באתר  4.40

 כללי  40.5.1

.  כל הבטונים פרט למצעים ולמילויים מבטון רזה, יוצקו בתבניות. יציקה בחפירה ללא תבנית טעונה 1

 אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקירות, לרצפות למיניהם יהיה לפי 

 אמור להלן:ה

אם הקבלן יספק בטון מוכן ממפעל ליצור בטון )בטון מובא(, ייחשב ספק הבטון כקבלן משנה הטעון 

 אישור המפקח.

כל הבדיקות של האגרגטים ושל הרכב התערובת, הנדרשת לפי המפרט באתר, יעשו    במקרה זה 

במידה ואינן סותרות את , 601במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 

דרישות מפרט זה, אלא שהזמן העובר מהוספת המים ועד ליציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על 

 דקות.   45

מים, וכן -.  מחירי עבודות הבטון כוללות: חפירה ליסוד בטון, תבניות, שקעים, חריצים, קיטומים, אפי2

 הכנת חורים למעקות, לגדרות וכו'.
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6.40  

 נדבך ראש   6.1

כמפורט בתכניות, מידות אורך משתנות ובתכניות הקופינג עבור על פי פרט  האדריכל  הקופינג 

 קירות בקווים ישרים ובקשתות )התאמה לקשתות כלול במחיר(.

 לעמודי המעקה.הקופינג  במקומות בהם יוצב מעקה על קיר יש לחברו אל הבטון ולהתאים את 

 עיל העבודה כוללת את האמור ל

 אופני מדידה ותשלום 6.2

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, המדידה תהיה של שטחים עם חיפוי אבן  .1

 לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים וכד'.

לרבות  2378המחיר כולל בין היתר את כל האמור במפרט הבינמשרדי, בת"י  .2

, מיתדים, האבן ואספקתה, כל הפיגומים, טיט, שכבת חספוס, רשת זיון, עוגנים

ברגים, זוויתנים מגולוונים ו/או "שן" בטון, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, 

 משקים גמישים, מישקים יבשים, כחול מישקים, דוגמאות חיפוי אבן וכד'.

וכן  2378בנוסף כולל המחיר הכנת הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י    

ה. הבדיקות יהיו ע"י מעבדה מוסמכת, כולל את כל הבדיקות במהלך וגמר העבוד

 בדיקה לשליפה של האבנים. 

 

 אילתקירות תומכים)כובד( בגמר אבן לקט     40.7  

הקירות ייבנו ע"פ המידות והרומים המסומנים בתוכניות ובהתאם לאישור המפקח בכתב, על הקבלן 

 יצוע הקירות.מ' לאישור אדריכל הנוף בטרם ימשיך בב 2לבצע דוגמא בשטח באורך 

 

ס"מ. הבניה  40X30  -במידות שלו יקטנו מ אילת כדוגמת הקיים בשטח האבן בחזית תהיה אבן לקט 

 5-ס"מ ובעומק של כ 1-2. המישקים מותאמים וברוחב -12ציקלופית מס' האבנים למ"ר בחזית הקיר כ

טון. גב  2.4שקל סגולי ס"מ. הבניה בחזית ללא מילוי בטון במישקים. האבן תהיה רחוצה ונקיה בעלת מ

 לכל רוחב הקיר וללא אבני דבש. יש לצקת את גב הקיר בעזרת תבנית עץ. 30-הקיר יהיה ב

הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר.  

" )בחזית הפנימית( תהיה חתכי הקירות יבוצעו לפי פרטים בתכניות קונסטרוקציה. אבן לחיפוי "דו פנים

 כמפורט בנ"ל.

 

מ', יבוצעו תפרים  7.0הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון. לאורך הקיר, במרחקים שלא יעלו על 

אנכיים לפי הנחיות הקונסטרוקטור, התפר יהיה סמוי ולא יראה מהחזית, כמו כן, יונחו צינורות ניקוז 

C.V.P ס"מ מפני קרקע סופית. פתחי הניקוז יהיו  10נח בגובה קשיח בגוון אפור, השורה הראשונה תו

עם מסננת חצץ בתוך שק מרשת מגולוונת בכניסה לצינור, לניקוז  4ס"מ מפני הקיר. בקוטר " 5שקועים 

 מ"ר. 3הקיר כל 
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ס"מ. התפר יהיה סמוי ויעבור את כל שטח גב הבטון ולא יראה  2התפרים יהיו מלוחות קלקר בעובי 

רכיבי מסוג -כל לפי פרט. בחזית הקיר בקצה לוחות הקלקר ייושם מסטיק אטימה חדבחזית הקיר, ה

 ". המסטיק ייושם בקו אנכי ישר לחלוטין.SIKAשל חברת " A1סיקפלקס 

 

המילוי החוזר מאחורי הקירות יבוצע לפי הפרטים בתכניות הקונסטרוקציה ויכלול מילוי מורטב ומהודק 

(, 200דקים )עובר נפה  35%המילוי יכלול כמות מקסימלית של  בשכבות שיאושרו ע"י יועץ הקרקע.

 מוד.אשיו. 95%( לצפיפות של 3%±כאשר ההידוק בתנאי רטיבות אופטימלית )

ס"מ הצמודים לקיר. בחלק העליון מתחת למשטחי  80בצמוד לקירות יבוצע מילוי גרנולרי מנקז ברוחב 

בשכבות של  98%דקים מהודק לצפיפות של  18 - 35%הגמר השונים יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 

 הכל לפי הנחיות יועץ הקרקע והקונסטרוקטור.-ס"מ 20

 

ס"מ  20דקים מהודק בשכבות של  18-35%מתחת ליסודות הקירות יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 

 מודפייד.אשיו. 98%כ"א לצפיפות של 

ת לפי פרט בכל מקרה לא יותקנו פלטקות. בראש הקיר במקומות המיועדים לכך יבוצעו הכנות למעקו

 .בראש קיר יותקן קופינג 

את יסוד הקיר יש לצקת כנגד הדפנות החפורים, כשהם נקיים מסלעים, אבנים  –יציקת יסוד הבטון 

 לא יורשה שימוש באבני דבש. -30-פסולת או כל חומר זר. סוג הבטון ב

 

 ולל את היסוד.הקירות יימדדו לתשלום לפי מ"ק בהתאם לתכניות וכ

המחיר כולל את עבודות העפר חפירה ליסודות לכל עומק שהוא בהתאם לרום היסוד, הידוק שתית 

מילוי חוזר, מילוי נברר מתחת ליסודות , ומילוי מחומר גרנולרי מאחורי  95%החפירה ליסוד, לצפיפות 

ואבן לקט  -30, בטון בעבור המעקה בעתיד 4קירות מתחת ליסודות, צינורות הניקוז, חורים בקוטר "

וקופינג וכן את התפרים, כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הקירות ע"פ המפרט 

 והתוכניות ולשביעות רצון המפקח. 

 עבודות מסגרות   40.8

 כ ל ל י 40.8.1

ר להלן: על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים להקמת אלמנט מתכת כפי שמתוא

העבודה כוללת את כל הברגים, פחים, חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, פלטות בסיס וראש לעמודים, 

 חבורים, ברגים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת אלמנטי המתכת.

 מעקות  הקבלן יכין באתר דוגמאות לכל אלמנטי המתכת, ספסלים, אשפתונים, גדרות, 

 או יפורקו בהוראות המפקח.וכו'. הדוגמאות ישארו 

 הנחיות כלליות לביצוע 40.8.2

שדה  כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים ומיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי  א.

מיוחדת מקומית יעשה  על  ידי ברגים או רתוכים.במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בעבודה 

 הריתוך במקום בהנחיית המפקח בלבד.
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המפקח  ה שדרוש ריתוך או קידוח חור נוסף בשדה, יש לקבל אישורו של בכל מקר ב.

 במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הנגרמות עקב הריתוך.

 על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל החלקים לשם זהויים הקל. ג.

את האלמנטים מותר להרכיב רק אחרי בדיקה על ידי המפקח. המפקח לא יתן את  ד.

 להרכבה של חלקים פגומים. הסכמתו

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין לשם  ה.

מרכזיים. אי דיוקים  –הבטחת מגע מלא ביניהם, ואילו החורים המופיעים בתוכם 

קטנים במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה, בשום פנים, 

עות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטישים, או אמצעים התאמת החורים באמצ

 אחרים העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם  

 לשיפועים אלה. 

אלה שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה ל ז.

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך 

 אשר לא יענו על הדרישות האלו יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשות  

וך, שמן וכדומה, עד פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכל

 לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם  

הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ על ידי יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע 

והמדוייק, תוך הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון 

התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים 

 המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

יש להקפיד על סגר נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל  

יאפשר תנודות בלתי  הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת 

 של האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק.

 

 גלוון  40.8.3

 100האלמנטים יגולוונו כך שכל משטחי הפלדה הנראים והסמויים, יצופו אבץ, בעובי  .1

)כמוגדר בתקן(, ייקבעו עם המפקח לפני הגילוון. חובת מיקרון, מימדי המשטח העיקרי 

 מהאלמנטים. 50%-הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגילבון ולעובי הציפוי ל

לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעה כמפורט בהמשך מקומות הריתוך  ב.

נפגע הגילוון( שאושרו על ידי המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ )במקומות ש

 וצביעת האלמנטים בשלבי הגימור.
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 עפ"י התקן.  –עובי הציפוי  ג.

הקבלן מתחייב לכך שכל האלמנטים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים בצורה  ד.

סופית על פי התוכניות ולשביעות רצונו של המפקח, לפני שישלחו לציפוי באבץ. לאחר 

וי במוצר )כגון: ריתוכים משלימים, קידוח חורים, הצפוי לא יותר כל תיקון או שינ

 השחזות וכו'( מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לגילוון חוזר.

יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע על  ה.

ההובלה  ידי המפקח. הבדיקות יתבצעו במפעל הציפוי ויקבלו אישור המפקח, לפני

 לאתר, מוצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי הנחיות המפקח.

 מתקני ספורט ומתקני משחק  40.9

כל מתקני הספורט והמשחק המפורטים בכתב הכמויות יהיו בעלי תו תקן ישראלי ומאושרים ע"י 

לאישור  מכון התקנים וע"י מנהל הספורט במשרד החינוך והתרבות. אופן הצבתם ועיגונם יוגש

המזמין ולאחר התקנתם תבוצע בדיקה ע"י מהנדס קונסטרוקטור מוסמך על הקבלן להגיש 

חישובים ושרטוטים לאישור. אופן  הביסוס של המתקנים חתומים ע"י קונסטרוקטור מוסמך 

 מטעמו ואישור המזמין ולצורך הצגתם לאישור משרד החינוך.

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. -

 ריהוט רחוב  40.10

 כללי

 כל אלמנטי המתכת יהיו מגולבנים וצבועים בתנור לפי התקן ובגוון לבחירת אדריכל 

 הנוף.

 ספסל עץ בשילוב מתכת

 מ'. 0.43מ' גובה   0.55מ' רוחב  1.90יהיה מדגם "איילון" תוצרת "שחם אריכא", באורך 

 אשפתון

ס"מ  20ס"מ גובה    57ס"מ קוטר  35ות יהיה מדגם "סנטור" תוצרת "קיסריה ריהוט רחוב וגן" במיד

מ"מ מנוקב בחורים כדוגמת הספסל. חיזוק העליון מחישוק  2בסיס בטון. האשפתון עשוי ממתכת בעובי 

מ"מ. בסיס הבטון  0.5מ"מ. ומיכל פנימי בעובי  4מ"מ. בסיס תחתון עגול ממתכת בעובי  4פנימי בעובי 

 במרקם כורכרי.

 שקייה:  עבודות גינון וה41פרק  

 נטיעות 41.1

 

 כללי  41.1.0

 על קבלן המשנה לעבודות גינון להיות:

שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון והשקיה  5הקבלן יהיה בעל נסיון וותק של  .1

 דונם לשנה. 10בהיקף 

ת הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות בעבודו .2

 גינון והשקייה וכתובת מזמיני העבודה.
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 מי שאינו עונה לדירשות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח. .3

 מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. .4

  

 הכשרת השטח לגינון ושתילה  41.1.1

ני השטח העליונים, סילוק ס"מ, סיקול אבנים מפ 50יישור גנני ויישור סופי כולל ניקוי, חריש לעומק 

ס"מ. ± 20ברזלים ופסולת ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה, יישור אחיד כולל חפירה או מילוי 

 ס"מ. 5הדיוק הנדרש הוא 

לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו 

 ימים לפניה. 5נטיעה ולא מוקדם מאשר תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד ה

 התשלום לפי מ"ר.

 עיבוד הקרקע  41.1.2

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת  50עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 

ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  -5ואבן גדולה מ

 ול והדישון אך מותר לבצעם במשולב.לפני הזיב

 העבודה תשולם בסעיף הכשרת השטח לגינון.

 השמדת עשבים  41.1.3

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.

שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, צורת 

עד פן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, ההדברה, הריכוז ואו

 .להשמדה המלאה של העשביה

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות.

 מחיר הריסוס כלול במחיר הכשרת השטח.

 זיבול ודישון  41.1.4

יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני  סוג הזבל שיסופק יהיה קומפוסט גבעת עדה או שו"ע, הזבל

שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות 

 ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.

 ביחד עם הקומפוסט יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח.

מ"ק לדונם לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא. לעצים בוגרים 30הכמות הזבל תהי

 ק"ג קומפוסט זבל לכל בור. 50תנתן תוספת של 

 ק"ג אשלגן כלורי. 80ק"ג סופרפוספט +  100לדשא: תנתן תוספת של 

 על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.

 בלים והדישון כלולים במחיר הנטיעות.מחיר הז

 חריש עמוק  41.1.5

ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח במשדדה  50כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 

 וייושר בארגז מיישר.
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 מחיר חריש עמוק כלול בהכשרת הקרקע.

 בור נטיעה  41.1.6

ילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור, לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשת

שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור, 

 או לחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח.

לאחר שהמפקח אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא 

 בדק את הבור.

 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 ס"מ 80/80/80 -   6צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ  60/60/60 -   4צמחים ממיכל  מס' 

 ס"מ 50/50/50 -   3צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ 30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

 (41.2.3ראה טבלה א' ) פרק  -פירוט על נפחי המיכלים  

 

 

 טיב אדמה למילוי בשטח הגן  41.1.7

האדמה תהיה אדמה מטיב מאושר( מהרובד העליון. כפוף לאישור המזמין ולאחר בדיקות קרקע 

 האדמה.

 

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית

 קביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(,יש לבצע בדיקת קרקע.

גימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל הדגימות המובאות הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת ד

 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו.

בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת 

שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור 

דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים  5קריא לחלוטין. יש לבצע לפחות ו

 בהמשך.                                                                                           

מיצוי רוויה  pHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן,זרחן ואשלגן ( ,

(, מחלות ומזיקי קרקע.  הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה E.Cמליחות, מוליכות חשמלית )

. שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע  0-30, 30-60, 90-60

מת גן ( שבוצעו והמלצות המעבדה, באישורו של הממונה בצרוף התוצאות. לפני הבאת קרקע )אד

 לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך.

 הערה:  הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י          

 הממונה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע              

 ישירות לממונה.             
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 לליכ. 1

 אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. .1

 אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה.  .2

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם -אישור התאמת אדמת .3

גן במפרט טכני מיוחד זה -תעמוד הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

 ללי הבינמשרדי.ובמפרט הכ

הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים,  .4

שנתית, בלתי נגועה -שנתית ורב-פקעות  וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד

 במחלות שורש ומזיקים ולא תכיל פסולת כלשהי. 

או   אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/ .5

הדרישות המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י 

הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב 

 הנדרש, ללא תוספת מחיר. 

האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת  .6

 לפנותה על חשבונו . השקילה אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע  5גן בתקופה של -פיזור ויישום אדמת .7

 רטובה  מהשקיה אסור בהחלט!

 

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת.     2

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע  בדיקת  .1

 קרקע.

טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"יהממונה. חל איסור להביא  גן-כל אספקה לאתר ופיזור אדמת .2

גן  ופיזורה יינתן על -לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת

 סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן . 

הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם  .3

הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או במדויק. בדיקת 

מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל 

 הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.  5יש לבצע לפחות  .4

,מיצוי pHרשות הן : מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן (  ,הבדיקות הנד

(, מחלות ומזיקי קרקע.  הדגימות יתבצעו במספר E.Cרוויה מליחות, מוליכות חשמלית )

 ס"מ. 0-30, 30-60, 90-60עומקים לפי דרישה 

בוצעו והמלצות שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע ש 8

 המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.
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לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן    9

 כמפורט בהמשך.

לא תזכה את   –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר , אם תהיה  10

 הקבלן בכל פיצוי שהוא.

 האתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. הקבלן חייב לפנות מ

 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר .1 הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני 

 המיוחד.

 .1 הגדרה של סוג הקרקע

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

 .50%ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

 )הרכב מכני( % -חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 )חול, סילט, חרסית(.

2 . 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( 

 4מ"מ עובר נפה  4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

3. 

 .4 )חומציות קרקע( pH – 7.8  pHמקסימום 

 .20%א. גיר כללי 

 .8%ב. גיר פעיל 

גיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע גיר כללי ו

רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%.) 

5. 

 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 מילימוס/ס"מ.

( )במילימוס /ס"מ או E.Cמוליכות חשמלית )

 דציסימנס/מטר(.

6. 

( )במיוצוי MG / KG -)ב  NO3תכולת חנקן  מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג 15מקסימום 

 = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב

8. 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי( מיליאק/ליטר 10מקסימום 

(MEQ./LITTER מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

 (GR/KG)גר'/ק"ג =   

10. 

 .11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 

 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה. 
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במידה  והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום 

יבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, להגדרת תכונות שאינן ניתנות לא

 תופעות חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'.

הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י הממונה. תוצאות 

 בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.

 

 .  בת הקרקעעובי שכ.    3

ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר ההנחתה( כאשר מוסיפים קרקע עד  50עובי שכבת הקרקע יהיה 

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית. כאשר מוסיפים  50לעומק של 

 ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה מהקרקע 50שכבת קרקע שעומקה מעל 

 הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק לדונם. כל  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 

 זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 

 המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

במקום העבודה עם המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תמסר 

מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין  -האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת. המדידה לתשלום סופי

גן בעובי שכבת -רומי התשתית לרומיים סופיים,  ולפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 פי מדידות שיבצע הממונה )ממוצע המדידות( . -הגן, כפי שנמצא על

שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו  הבלעדית  לקביעת עובי

 וייחשב לפי הממוצע. 

התמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע 

 מושלם בהתאם למפורט לעיל.

ותעמוד בכל הקרטריונים הנדרשים    הערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות 

 הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.

 

 טיב השתילים ואיחסונם  41.1.8

רש, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים, על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנד

וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים 

מהמיכל ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת 

 הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים.
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 עולת הנטיעהפ  41.1.9

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. 

שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר הבאתם 

 מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה.

ים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים בעת הנטיעה, יוצאו השתיל

החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת 

הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם. יש להקפיד 

מו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או על כך שכל שתיל יינטע במקו

 במשתלה, כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.

 

 תמיכת עצים  41.1.10

ס"מ, אחיד לכל אורכו  6פחות מ' וקוטרן ל -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 3תמיכת העצים תיעשה ע"י 

ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפני הנטיעה לתחתית בור 

הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ לסמוכות תבוצע אחרי 

 טיעה.שקיעת האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנ

 

 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  41.1.11

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה 

להעברה לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה 

החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או לקליטה וצמיחה. את השורשים 

שנתקלפו בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. 

 לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.

הוראות המפקח. גיזום הנוף של עץ מבוגר אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ול

בעת נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים 

 ייעשו בזמן הנטיעה עצמה.

 

בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק 

יק את העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל סביבו. בעת הנטיעה יש להחז

 יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש.

במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין 

 השורשים.

בור הנטיעה לא יהיה קטן מ' וגודל  -1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ

 מ'. -2.00/2.00/1.50מ
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מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות  1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 

 מ' )מעוצב גזע(. 2.00יהיה לפחות 

 

 דשא במרבדים  41.1.12

קע לחה לאחר הכשרת הקרקע כנדרש יושקה השטח המיועד לשתילה. לאחר ההשקייה כשתהיה הקר

במידה אופטימלית ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד, ומיד לאחר הפיזור יוצנעו הזבל והדשן והשטח 

 ייושר סופית, היישור יעשה בכבלים מכניים ובעבודת ידיים.

 מהגבהים המתוכננים.  3הדיוק הנדרש הוא 

-וגמת גבעת עדה או שו"ע ומ"ק קומפוסט כד 2אם לא צויין אחרת יהיו כמויות הזיבול והדישון כדלהלן: 

מגורן שיפוזר מעל גבי  10ק"ג דיזיקטול  1ק"ג אשלגן כלורי.  80מ"ר,  100ק"ג סופרפוספט לכל  10

 הקומפוסט. הפעולות הבאות תהיינה:

 

הנחת לוחות דשא מוכן )סוג הדשא,, כנדרש בכתב הכמויות, על טיב ומקור הדשא יש  .1

ל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים לקבל אישור המפקח(. הלוחות יונחו במקבי

 נדרשים. השלמת חללים וקצוות תיעשה ברצועות וחלקי לוחות.

 הידוק בגמר העבודה והשקיית השטח לרוויה. .2

הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות, כולל השקייה לשמירה על לחות אופטימלית,  .3

ל פני כל השמדת עשבי בר, דישון בגפרת עד אשר הדשא יראה צמחיה חדשה ע

 השטח.

 

ס"מ, אחידים בעוביים, ונקיים מעשבי בר וזנים אחרים של  -100/50מרבדי הדשא יהיו שלמים בגודל כ

אלו שנדרשו בהנחת המרבדים תעשה בהקפדה על שמירת מרחק מינימלי בין המרבדים. המרבדים 

 יונחו במקביל לקוי הגובה של השטח.

דים. בורות ושקעים ימולאו בחול דיונות מעורב הכיסוח הראשון יתחיל לאחר גמר הנחת המרב

 בקומפוסט במספר פעמים הדרוש לקבלת שטח דשא אחיד. לא יורשה השימוש במרבדים מפוזרים.

 ימים. 7ימים, וכן יבוצע כיסוח הדשא כל  10ק"ג דשא חנקני לדונם ינתק כל  10דישון ע"י 

רות זמניות שיפורקו לאחר קבלה סופית באם תבוצע מערכת השקייה לטיפטוף על  הקבלן להתקין ממט

 של הדשא.  מערכת השקייה זמנית תהיה על חשבון הקבלן ולא תמדד.

 

 מסירה ראשונה  41.1.13

יום עד  למסירה  90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן על חשבונו  במשך 

 סופית.
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 מסירה ראשונה   41.1.14

מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה ותחל  בגמר כל העבודות במסגרת

ובמצב נאות וכל שאר  -תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא יקבל את השטח בגלל 

או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח ללא תשלום , חוסר במרכיב מסויים ו/

בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים . רק לאחר קבלת אישור בכתב  על תקינות 

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3המסירה תחל תקופת 

לפחות,  2007קד  ( בפורמט אוטוAS MADEבמסירה ראשונית על הקבלן לספק למזמין תכניות עדות )

הכוללת : דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת. לא ישולם 

חודשי אחזקה אלו .ועליו לכלול את כל הוצאותיו, הנובעות  3 -לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב

 מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו  תתקיים מסירה  סופית.

האחזקה  תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים. עיבוד השטח, 

הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ הוראות  הממונה, יישור ומילוי 

תם, שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם וצמיח

שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים 

בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול ו/או דישון ע"פ  הוראות 

 הממונה.

ה. עליו לתקן תוך הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקי

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים  12

גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל הנזקים שיגרמו יהיו 

כשהאביזרים והצינורות שיספק  על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כך

 הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממונה, בעלי תו תקן.

 

 מסירה סופית  41.1.15

חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח  3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך 

עת המסירה תהיינה מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה, והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. ב

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות  -כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

 במפרט מושלמות. 

 אחריות  41.1.16

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקינה של כל הנטיעות במשך שנה שלמה ממועד אישור 

על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא בכתב של המסירה הראשונה. בתום תקופה זו 

נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחוזה. 

 דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו המוחלט.
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פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים ייחשבו שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו 

כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני הקבלה הראשונה 

 וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב 

 חל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות.ה

הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך לא  -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים 

 חודשים(. על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת. 12פחות משנה )

 ע"ח הקבלן.כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו 

 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית.

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם המלאה, 

 אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.

 דרישות כלליות -הגדרת סטנדרטים לצמחיה    41.2

 

 לויותח . 41.2.1

שורש המיועדים לשתילה למטרות -דרישות אלו חלות על שתילים מכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני

 נוי, בכלל זה:-גינון

 עצים ושיחים מעוצבים

 שיחים ומטפסים מעוצבים-שיחים, בני

 מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים

 גיאופטים וצבורי צמחים

 דקליים ודמויי דקלים

 סוקולנטים

 יםורד

 צמחי כיסוי ודשאים

 שלהלן. 41.3הכל כמפורט בפרק 

 

 נקיון בריאות ופגמים  41.2.2 

השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, ללא חורים בשורשים  .1

 ובגבעולים ונקי מגופים זרים.

כרים כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם על אותם השתילים הנמ .2

 לנוי.

 במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים. .3

 פרי ומאכל.-צמחים המשמשים לגידול פרי מאכל יענו לדרישות התקן לעצי .4

 שלהלן. 41.3יענו לדרישות התקן לשתילי ורדים ולדרישות המופיעות בפרק  -ורדים  .5
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 מידות השתיל ביחס למיכל  41.2.3

 10מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות   .1

 המצע/מיכל.-מהמצע/מיכל. וזאת פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש

 לפחות. 90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה  .2

 מידות מיכלים תקניות וכנויי הגודל ייעשו ע"פ הפירוט הבא )ראה טבלה א'(: .3

 טבלה א'

 גודל הכלי

 )נפח(

 ערותה כנוי הגודל

 

 כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל" "תבנית" ליטר 0.1

 

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"  2מספר   ליטר       0.25

 כנ"ל.

  3מספר   ליטר        1.0

 

_______________ 

 4מספר   ליטר     3.00

 

_______________ 

 5מספר   ליטר    6.00

 

_______________ 

 6מספר   ליטר  10.00

 

_______________ 

 7מספר   ליטר 25.00

 

_______________ 

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל עם גוש הנחפר  8מספר   ליטר  50.00

 מהאדמה

 ליטר  50.00

 ומעלה                  

 )"חבית"(

 9מספר  

 ומעלה

י עצים הנחפרים ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגב

 מהאדמה

 

 

 

 מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה   41.2.4

על השתיל להיות בעל מערכת שורשים מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל, וללא  - השורש

 הסתלסלות. השורש יהיה שמור מפני התייבשות. שורשי השתיל לא יחרגו מחוץ למיכל.

 יהיה ישר וללא פיתול. -  צוואר השורש

.  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הגבעול 41.3יוגדר בפירוט בפרק  - גיזום ועיצוב

 קליפה.-הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת
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עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופיניים, ללא סימני עקה, ללא סימני  - השקייה והזנת השתיל

 . השתיל יהיה בהרוויה מלאה.מחסור במים וחומרי הזנה

עוד במשתלה יועבר השתיל )פרק זמן המותאם לפי המין(  - הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן

 מתנאים מוגנים מיוחדים לתנאי גידול דומים לנהוג בגן.

 

 סימון השתילים .41.2.5

על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים, וצמוד  .1

לשתיל  או צמוד לקבוצת השתילים. בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד 

 בצרור, יהיה סימון כפול: האחד צמוד אל השתיל והשני אל האריזה.

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים: .2

 שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה להנדסת הצומח   בשה"מ. .1

 פירוט נוסף של: זן, צבע, פרח, מקור מיוחד.  -)בנוסף ע"פ הצורך(  .2

 בעצי פרי וורדים גם שם היצרן המקורי.   

 ובשתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב.  

 גודל ו/או סווג. -)בנוסף ע"פ צורך(  .3

 שם ו/או סימון ברור של המשתלה. -)בנוסף ע"פ צורך(  .6

ים יהיו מורווים ומוגנים השתילים יועברו עטופים ומוגנים למניעת התייבשות. השורש .1

 מפני  התייבשות.

 שעות. -48העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מ .2

 

 איכות השתילים .41.2.6

 השתילים יענו על הדרישות הבאות:

 היחס בין נוף הצמח ובין גוש מצע/מיכל/שורש יהיה לפחות פי ארבע. .1

 בריאות ונקיון מושלמים. .2

 להלן. 41.3הצמחים בפרק מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת  .3

 בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים. .4

 

 דרישות יחודיות  -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  -  41.3

 

 דרישות יחודיות לעצים ולשיחים מעוצבים  41.3.1

 הגדרות:

 מטר. 4צמח רב שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי מגובהו בבגרות עולה תמיד על    עץ

בר גיזומים ו/או הדלייה המקנים לו צורה קבועה  הנשענת על גזע ובדים שיח בוגר שע שיח מעוצב

 מעוצים.
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 דרישות נוספות. 41.3.2

 הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב  מיוחד. 2.1

 תקין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא מוגלדים.-הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא 2.2

המעוצבים  -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים  8לא יהיה נוף בנפח העולה על פי  לשתיל במיכל 2.3

 .15מגובה המיכל, ובדקלים עד פי  10צר לא יעלה הגובה על פי 

שוה בהיקף  ”, מזלג“בדי הצמרת יתפצלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא  2.4

 הצמרת.

 בין הכנה לרוכב.יהיה איחוי מלא, חלק וללא זוית  -בשתיל מורכב  2.5

לשתיל חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורשים עקריים לפחות, אם  2.6

השורש אינו שיפודי, מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים,  ללא קרעים 

 ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צואר השורש(.

יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים, ללא קרעים  -קרקע לשתיל בגוש הנחפר מה 2.7

מגודל  השתיל. כלל זה  1/10ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות 

 לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.

 רך הגזע והבדים.     בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאו 2.8

      

 דרוג ויחוס. 41.3.3

 ערכו של השתיל ייקבע ע"פ שלושה מדדים: 3.1

אלא אם כן  -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה  1.0המדידה במ"מ, נעשית  -עובי גזע  .1

 צויין אחרת.

 נמדד בס"מ מצואר השורש עד לקודקד הבד המרכזי. -גובה  .2

טבלה א'( או נפח גוש מצע  41.2.3מידות מיכל תקניות )פרק  ע"פ -גוש מצע  -נפח מיכל  .3

 בקירוב. 1:1השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק )להלן טבלה ב'( כאשר יחס הקוטר לעומק הם: 
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 .שורשים הנחפר מהקרקע-סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש 41.3.4

 

 טבלת סווג ב' )משלימה לטבלה א'(

 

 

 עובי גזע

 מ קוטר במ"

 

 

קוטר/עומק 

גוש השורש 

 (בס"מ)

 

 

 גובה

השתיל 

 בס"מ

 

 

מס' בדים 

הכרחיים 

מעל גובה 

ס"מ  190

מפני 

 הקרקע

 

 

עובי הקפי כל 

הבדים נמדד 

)מדידת בס"מ 

 10ההיקף  נעשית 

ס"מ מהסתעפות 

 הבד מהגזע(

 

גודל 

 מיכל

 

מ"מ  25

"(1) 

 

 ס"מ 35

 

250 

 

1 

 

5.07.5 ס"מ 

 

 7מס' 

 

 מ"מ 50

"(2) 

 

 מס" 50

 

350 

 

3 

 

20.025.0 ס"מ 

 

 8מס' 

 

 

 מ"מ 75

"(3) 

 

 ס"מ 60

 

 

450 

 

 

3 

 

 

 

30.035.0 ס"מ 

 

 9מס' 

 מ"מ 100

"(4) 

 10מס'  ס"מ 50.0 3 450 ס"מ 70

 

 מ"מ 125

"(5) 

 11מס'  ס"מ 60.0 3 450 ס"מ 70

 

 

 ס"מ לפחות. 50* המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו 

 

 .41.1.11ראה פרק  -בוגרים מפרט מיוחד לעצים .  41.3.5

 

 דרישות יחודיות לשיחים, בני שיחים ומטפסים מעוצים. 41.3.6

 הגדרות

מטר והמסתעפים              1.3צמחים רב שנתיים מעוצים שגבהם בבגרות עולה על   שיחים 

 בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.  
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 מטר והמסתעפים  1.3שנתיים מעוצים שגבהם אינו עולה על -צמחים רב בני שיחים

 בגידול רגיל  בצמוד או מתחת לפני הקרקע. 

  צמחים רב שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של  מטפסים מעוצים

 ענפים ו/או אברי טיפוס )כגון קנוקנות( או בעלי שרשי אחיזה. 

 גבעול המכוון לגדול כלפי מעלה. -ענף   דליה

 

 דרישות נוספות. 41.3.7

 מ מפני הקרקע.”ס 10לים יהיו לפחות בעלי גזע או בד מעוצה עד לגובה השתי 1.1

 בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני קדקדי צמיחה פעילים. 1.2

 בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין הכנה לרוכב. 1.3

 שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה. 1.4

 שלמות הבדים למניעת פגיעתם בהעברה. במטפסים יוקפד במיוחד על 1.5

 

 דרישות יחודיות למטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים  41.3.8

 הגדרות

צמחים מטפסים רב שנתיים בעלי שלד וענפים שאינם מעוצים. בדרך כלל מתחדשים  מטפסים רכים

 מדי שנה.

 צמחים חד שנתיים רכים שאינם מתחדשים.  מטפסים עשבוניים

 .זרועים על הקרקע צמחים רב שנתיים בעלי ענפים רכים או מעוצים הגדלים נמוכים או  כיסויצמחי 

 צבורי שיחים. צמחים חד או רב שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי, או כמו צמחים עשבוניים

 דרישות נוספות. 41.3.9

 א.  השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתאימים ולא "מימיים".

 סימני רקבונות או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים. ב.  יהיו ללא

 .-1:4ולא יותר מ 1:1ג.  יחס נוף: מיכל יהיה לפחות 

 ס"מ לכל היותר מצואר השורש. 10ד.  על גבעול השתיל להתפצל ליותר מזרוע אחת במרחק  

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד. 3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 

 דרישות יחודיות לגיאופיטים וצבורי צמחים  41.3.10

 הגדרות

שנתי בעל איבר תת קרקעי בצורת בצל, פקעת, שורש מעובה, קנה -צמח רב גיאופיט

 שורש,המשמרים פקעי צמיחה ומזון המאפשרים שימור הצמח בעונת תרדמה. 

של קבוצת  קרקעית בצורה-צמח רב שנתי, עשבוני או מעוצה, הגדל תוך התפצלות תת צבור צמחים

 צמחים.
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 דרישות נוספות. 41.3.11

א. השתיל יכלול בבסיסו התת קרקעי )הבצל, פקעת, קנה שורש( חלקים בריאים נושאי פקעים, ללא 

 פצעים, קרעים וסימני רקבון.

 ב. בשתיל של צבור צמחים לא יהיו עלים יבשים בנפח העולה על רבע מהנפח העל קרקעי של הצמח.

 מנוקבים ובשתילים חד פסיגיים הלולב יהיה בריא ושלם.ג. העלים לא יהיו 

ד. פקעות, בצלים וקני שורש המובאים בעונת התרדמה יהיו ללא פציעות או קילופים וללא עובש או 

 רקבונות.

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד. 3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 ווררת ויבשה לכל מין וזן של פקעת, בצל או קנה.ו.  השתילים יועברו לאתר באריזה יציבה, מא

 תוכן האריזה יסומן בצורה ברורה ויציבה ויכלול סימון גודל או משקל. 

 

 דרישות יחודיות לדקליים ודמויי דקליים  41.3.12

 הגדרות

 דקלים מכל הסוגים, ציקסים, יוקות, דרצנות, אגבות, מיני אלואה,   הקבוצה כוללת

 ורדלינה, ניצניות וכיו"ב חד פסיגיים.נולינות, מיני ק  

 צמחים הגדלים על גזע מרכזי שאינו מתפצל, בעלי קודקוד צמיחה   בעלי גזע יחיד

 אחד שאינו ניתן להחלפה בגיזום.  

 צמחים הנוטים לפתח מספר קודקודי צמיחה. לעיתים כתוצאה  בעלי גזע מתפצל

 מדיכוי קודקוד צמיחה מרכזי.  

 צמחים המפתחים קבוצת גזעים הצומת בצמוד לפני הקרקע. קבוצת ציבורי צמחים

 התפצלות צמח בעל גזע ובסיס עצמאי למערכת שורשים, היוצא   חוטר או נצר

 מהיקף הגזע של צמח האם.  

 דרישות נוספות.  41.3.13

 הגזע יהיה נקי מחורים, פצעים חודרים ורקבונות. .1

 ר.הגזע יהיה ללא היצרויות הנגרמות מגידול לא סדי .2

 הגזע יהיה נקי מעלים ומבסיסי עלים שהתייבשו. .3

 העלים יהיו שלמים וללא יובש בקצותיהם, אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה. .4

 הלולב יהיה שלם ובריא, ללא סימני רקבון או השחמה. .5

בשתילים בעלי גזע מתפצל שנקטמו לפיצול יהיה החתך מוגלד לחלוטין ויהיו להם לפחות שני גזעים  .6

 ים בריאים.חדש

 עלים פעילים ללא יובש, מחולקים שוה בהיקף הקודקוד. 3על כל גזע יהיה לפחות  .7

 אם השתיל נמכר במיכל או בגוש יהיו השורשים מעוגנים היטב במצע בכל היקף בסיס הגזע. .8

השורשים לא יהיו מעוותים מדי מחסימה מוגזמת במיכל, והשורשים העיקריים לא יחרגו מחוץ  .9

 השתילה.-למיכל

 גם לחוטרים יהיו מערכות עלים, גזע ובסיסי שורשים עמצאיים ובריאים. .11
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 השתילים יהיו מוקשחים לקראת העברתם. .11

 עלים גדולים ובריאים. 5השתיל יעמוד בכל הדרישות הנ"ל ויהיו לו על הגזע המרכזי לפחות  .12

 יתמכו בהובלה בקשירת סד. -גזעים ארוכים ושבירים  .13

 ת ההובלה באריזה יציבה ולחה.מערכת השורשים תהיה שמורה בע .14

 

 דרישות יחודיות לסוקולנטים  41.3.14

 א. הגדרות

 צמח, רב שנתי בד"כ, שחלקיו העל קרקעיים בשרניים.   סוקולנט

 קטע על קרקעי של סוקולנט )כגון: גבעול, עלה( המשמש לשתילה על   יחור סוקולנטי

 אף שאיננו כולל שורשים נראים לעין.  

 דרישות נוספות .  41.3.15    

שתיל של סוקולנט המושרש במצע גידול יהיה מוחזק בו ביציבות ע"י מערכת שורשים בריאה,  .1

 ללא שבר או רקבון.

 שתיל של סוקולנט ללא מצע גידול יהיה בעל מערכת שורשים עיקרית גדולה, בריאה ושלמה. .2

תן, החתך יהיה יבש  יהיו פצעיו בעלי חתכים חלקים ובקוטר קטן ככל הני -יחור של סוקולנט  .3

 ומחוטא נגד פטריות ומזיקים.

יהיה איחוי מלא בין הכנה לרוכב. הפצע יהיה מוגלד והרוכב מחובר   -בשתיל סוקולנט מורכב  .4

 ביציבות לכנה.

 שתיל או יחור הנמכרים ללא גוש מצע יהיו נתונים באריזה המונעת פגיעות מכניות. בסיס  .5

 .הצמח הנשתל בקרקע יהיה שמור ומחוטא .1

 כל שתיל, או יחור סוקולנטי ישא סימון צמוד ובר קיימא. .6

 דרישות יחודיות לורדים  41.3.16

 .א. דרישות אלו חלות על כל קבוצות הוורד ועל ההכלאות שביניהם

 הגדרותב.  

 שידוע מוצאו, שמו המפורט ו/או שם המטפח בעל הפטנט הרשום.  ורד מסומן

 כב על כנה מושרשת מסומנת.בעל רוכב מזן מסומן שהור  שתיל מורכב

 צמח מיוחר שנלקח מוורד מסומן.  שתיל מושרש

 הנמכר בעונת התרדמה בחורף, ללא מצע. שתיל חשוף שורש

 הנמכר במצע כל השנה. שתיל במיכל גידול

  ס"מ לפחות  25הוא שתיל מורכב בעל גזע גבוה יחיד בגובה  שתיל מורכב על גזע

 מ לפחות עד התפצלות הבדים העיקריים.ס" 35מהשורשים  עד להרכבה, או   

 ס"מ על הכנה מעל למוצא  13-8שתיל וורד מסומן שהורכב בגובה  שתיל מעוצב כשיח

 השורשים.  
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 דרישות נוספות.  41.3.17

 שורשים עיקריים לפחות. 3מערכת השורשים תהיה מאוזנת בהיקף בסיס היחור ותכלול  .1

 ת יובש, או מחלות.בכל חתכי היחור תהיינה הגלדות ללא חדיר .2

 בשתיל מורכב לא יושאר זיז מעל הרכבה. .3

 בשתיל מושרש לא יושאר זיז מעל לענף העליון. .4

 בשתיל מורכב לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משרשיה. .5

ישר, ללא דרך  -בשתיל מורכב או מושרש יהיה הגזע שבין מוצא השורשים להסתעפות הענפים  .6

 מקוטר הגזע. 1/3יו פצעי חיתוך שקוטרם עולה על מ"מ לפחות. לא יהיו על 10ועביו 

 בשורשים, בגזע ובנקודת ההרכבה לא יהיו התעבויות חריגות, או עפצים מכל סוג שהוא. .7

 ס"מ לפחות ובקצהו חתך חלק.  10אורכו של שורש חשוף יהיה  .8

 ענפים מעוצים לפחות. -2שלד הנוף יהיה בנוי מ .9

בדים מעוצים ומוגדרים בצורה סופית. יחסי מיכל, גודל  3 יהיו הגזע ולפחות -בשתיל מורכב על גזע  .11

מנפח המיכל ו/או גובה השתיל לא  8גזע ונוף יתאימו למוגדר כדלהלן: נפח הנוף לא יעלה על פי 

 מגובה המיכל. 10יעלה על פי 

 מ"מ. -12הגזע בשתיל מעוצב יהיה בעובי מעל ל .11

 השתיל יענה על כל הדרישות הנ"ל ובנוסף: .12

 מ"מ. 12.  עובי הגזע עולה על 1         

 ס"מ. -15.  כל שורש ארוך מ2         

 ענפים מעוצים, לפחות. 3.  שלד הנוף הבסיסי כולל 3         

לכל שתיל בודד יוצמד סימון בר קיימא הכולל: שם הזן, סיווג, שם המשתלה. כל קבוצת שתילים  .13

 שתיקשר ותארז יחד תכלול סימון כנ"ל. 

 וישמרו בסביבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה.השורשים יארזו  .14

 דשא-דרישות יחודיות לצמחי כיסוי דשא ומרבד  41.3.18

 דרישות נוספות.  41.3.19

 בשתילים הגדלים במיכל יהיה הנוף בעל שטח כפול מפני המיכל ויהיו מושרשים היטב  .1

 בגוש המצע. .1

 השתיל לא יכלול צמחיה זרה או שונה מהמסומן. .2

 נפים ועלים יבשים.השתיל לא יכלול ע .3

 השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות. .4

 השתיל יהיה במצע לח ושמורים מפני שבירה, מעיכה או תלישה. .5

 במרבד דשא )בנוסף לנ"ל( לא יהיו אבנים או גופים זרים אחרים במצע. .6

 במרבד דשא האריזה תמנע התפוררות בהובלה וכן תימנע התייבשות תוך כדי ההובלה. .7

 דשא יכלול שם מדוייק של הסוג, המין והזן. הסימון במרבד .8

 דשאים בתפזורת )שלוחות או קני שורש( ישמרו לחים. .9

 .41.1.12ראה פרק  -מפרט מיוחד לדשא במרבדים  .10
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 אופני מדידה ותשלום לעבודות גינון והשקיה  41.4

 עבודות גינון  41.4.1

את עבודות הלוואי  00מפרט הכללי המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של ה

והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות 

 המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.

 הכנת הקרקע לגינון  41.4.2

ח, ישור גנני סופי, וכן עיקור והדברה בחומר מונע העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גנני, טיחוח השט

 נביטה ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון.

 זיבול ודישון  41.4.3

 מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה.

 צמחים  41.4.4

לל פתיחת הבור, אדמה חקלאית עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כו

 לבור הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלאחריה והסמיכה.

 עצים מבוגרים  41.4.5

מ' מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. העבודה כוללת גיזום   1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 

ומנופים, חפירת בור הנטיעה ואדמה  והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות

 סמוכות וכל הטיפול הדרוש לקליטתו. 2חקלאית למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקייה, תמיכה ע"י 

 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים  41.4.6

צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן מהנדרש 

 מ"מ קוטר של עץ. 10על כל  20%מחיר הצמח בשיעור של יופחת 

 . -10%מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק  50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע 

 האדמה  41.4.7

 האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:

 לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. .1

 דת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע העידור באדמה.לפי נפח ממולא. מדי .2

בכתב הכמויות קיימת התיחסות הן לגבי אדמה מובאת מחפירה משטח האתר והן לגבי אדמה  .3

 ההחלטה על שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח. שהובאה מחוץ למגדל העמק.

 עבודות השקיה  41.4.8

לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את עבודות הקרקע  הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו .1

 הדרושות ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.

 ממטרות ימדדו בנפרד. .2

 ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרטים. .3

 ארון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת. .4

 רט בתכניות וימדד בנפרד.התחברות לקו הראשי כולל את המפו .5

 אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. .6
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 '(וסמך )מ - כתבי הכמויות והמחירים
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -כתבי הכמויות והמחירים 
 מסמך ו'

  
 
 
 

 ראה בחוברת נפרדת
 (2)חוברת מס' 
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 'זמסמך 
 (תנאים מיוחדים לחוזה)

 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 7/2106מ /ם מיוחדים לחוזה תנאי
 

 
 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה

 
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  

החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 
 יחולו הוראות מסמך זה. -ר במסמך ג' האמור במסמך זה לבין האמו

                                                                                                                                        
                                                                                     

                                          
   _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                             
 
 
 של מסמך ה'. 00.2משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט בסעיף  .1
 
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם  .2

וי טלפון, כבלי וקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-של שירותים עיליים ותת
י ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי וחשמל ותאורה, צינורות מים, קו

עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב  שירותים אלו, לבצע
 בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים  
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 ., כשיעורו באילתמס ערך מוסף יתוסףים בהצעה זו מחירים הנקובל .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3כל חשבון יוגש במקור +  4.1 
אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 

 הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים. 
 יהיו ממוחשבים. כל החשבונות 4.3 
 :יצוינובכל חשבון  4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 בכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז ש                            
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
 

נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 
 ו/או חריגות. 
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כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים  .5

והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות 
בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי 

 סמכותה הרשמית.
י לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה המפקח רשא 

 או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.
 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת .6

  דרוש למניעת פגיעה בהם.הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את ה
 
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן,  .7

ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו 
ו ועל בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על יד

 חשבונו.
הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה  

 השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  .8

לקבלת אישור מהרשויות המתאימות במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי 
ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים 
הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה 

 וכו'.
 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 וע עבודות מסוג זה.הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצ א.  
 אילת לצרכי מע"מ. באזורנמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה"  ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 מהאישורים הנ"ל.  הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק            
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 מסמך ח'
 ת תכניות(ו)רשימ

 
 7/2016מ/עבודה מס'  

, 2001, מגרש 40007 כיתות אם בגוש מס' 24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד מכרז  
 באילת 1חלקה 

 
  רשימת תוכניות

 

 
 תכניות אדריכלות:

 
  : ראשיות תכניות 
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 תכניות קונסטרוקציה:

 
     A    +   Bמבנה 
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 תכניות קונסטרוקציה:

 
     C    +   Dמבנה 
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 ולם רב תכליתיא   -   כניות קונסטרוקציהת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדרגות פיתוח וגשר
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 :תברואהתכניות 
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 תכניות חשמל ותקשורת:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת, נגרות ואלומיניוםרשימות מסגרו בתיק המסמכים מצורפות 
 

 
 ,וספנה( לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינוייםוכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה )במידה ותת

 .קידואשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפ
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 מסמך ט'(למכרז )נוסח ערבות 
 

 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד:
 חכ"א( בע"מהחברה הכלכלית לאילת )

  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

על פי בקשת ____________________________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם 
    7/2016מ/ בקשר עם מכרז מס' ₪(,  ליון ומאהמ)במילים: ₪  1,100,000לסילוק כל סכום עד לסך 

 באילת( 1, חלקה 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24מיוחד  לחינוך אורים )להקמת בית ספר
 מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.ולהבטחת 

 
מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

כם בתהליך ימים( בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישת 3 -יאוחר מ
כלשהו או באופן כלשהו, 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.
 

, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 30.9.2016 ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 לא תענה. 30.9.2016 דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   30.9.2016ם יו לאחר

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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 (1מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 

 
 

 "ערבות ביצוע" - צמודה אוטונומית בנקאית ערבות נוסח
 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

כל  )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום ]המציע[  ____________על פי בקשת 
שקלים חדשים  )להלן: "סכום הקרן"(,  ______________ סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של

 עם מכרז ורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפ
, 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24לחינוך מיוחד  אורים להקמת בית ספר   7/2016מס'    מ/

 באילת. 1חלקה 
 ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

 
 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התשומות בבניה למגורים,מדד  -"המדד" 
 ולמחקר כלכלי.  

 נקודות.  107.5, דהיינו: 2016שנת פברואר המדד לחודש  -"מדד הבסיס" 
המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות  -"המדד החדש" 

 מאשר מדד הבסיס.
ועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז אם יתברר במ

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש
הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום 

 הערבות".
 

( ימים ממועד קבלת 7לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )אנו מתחייבים לשלם 
דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא 

 עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
מימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת ל

 במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.
 הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

 
 ו.ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנ

 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________
 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  30-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 

 חל הערבות של פירעונה מועד כאשר. בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד לידינו בכתב להגיע תצטרך
 .שלפניו האחרון העסקים ליום הסיום או הפירעון יוקדם, עסקים יום ושאינ ביום

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
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 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין 
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 

 
 תצהיר

 
 תשלום שכר מינימוםבדבר העסקת עובדים זרים כדין ו

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 
 
 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת בכתב כדלקמן:
 
)להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  ________________י כדין על ידי אני הוסמכת .1

, 2001, מגרש 40007כיתות אם בגוש מס'  24להקמת בית ספר לחינוך מיוחד בתמיכה להצעה למכרז 
 באילת. 1חלקה 
 )להלן: "המכרז"(. 2015מרץ שפרסמה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בחודש , באילת

 
 אלה:מ אחדתקיים במציע הנני מצהיר כי ה .2
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק עובדים זרים. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
עו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אם המציע או בעל זיקה אליו הורש )ב(

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק עובדים זרים  
 האחרון להגשת הצעות. 

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  להגשת הצעות במכרזלמועד האחרון עד  )ב(

 לפי חוק שכר מינימום. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק שכר מינימום  
 גשת הצעות.האחרון לה

 
 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייאדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  )ב( חבר בני
 הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

 
ם אחר, שנשלט שליטה חבר בני אד -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 מהותית בידי מי ששולט בספק 
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 31ון התשס"ג )והורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 

 (; 2002באוקטובר 
 
 

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

 
 ; 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -מום" "חוק שכר מיני

 
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 

 האדם; 
 
 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

רחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ _________, עורך דין, מ
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 
עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

ר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, איש
 בפני.

 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד

  
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 182 - 

 הנחיות איכות סביבה 
 עיריית אילת  -לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה 

 
 הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה: א.
 

חזות  מ', לשוות 2 –תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה 

 בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר )נימרה(. בשלב הוצאת היתר הבניה  .2

יש להגיש ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין 
מו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. טל' אתר שתצא מאתר הבניה. כ

 .6355822/3נימרה: 

פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר )נימרה( מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת,  .3
ויהוו תנאי  4אישורים אלו יוגשו ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 

 לחיבור תשתיות.
וזה התקשרות עם בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית ח .4

 אתר פסולת מאושר )נימרה(.  

העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים )הרטבה וסלילה( למניעת  .5
 אבק באתר וסביבותיו.

יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים,  .6
ארעי  בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון

 אחר.
אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר  .7

 ע"י הגדר.
 חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא. .8
פסולת רטובה )שיירי מזון וכד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה  .9

ולדאוג  שתוצב בתחומי המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה
 לפינוי כמקובל.

העמסת משאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי  .10
 מתאים.

אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם  .11
 מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.

תחבורתי ולא למטרדי דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ  .12
 רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.

חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד.  .13
במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה 

 מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
ם יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה בשטחים פתוחים טבעיי .14

 באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  
חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון  .15

מחוץ לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. 
 לי הבטון.מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפע
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יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות  .16
בבוקר, בימי העבודה.  07:00בערב ועד לשעה  19:00הלילה, בין השעות 

חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות  –בשבתות וחגים 
 07:00הן:  היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה

 אחה"צ. 15:00בבוקר ועד 
באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש  .17

 07:00כבד )קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 
 , ובימי העבודה בלבד.19:00 -בבוקר ומאוחר מ

ממגבלות ההיתר )יציקה עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה  .18
מתמשכת יום ולילה(, מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג 
בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא 
ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן 

 בשילוט באתר העבודה.                          
שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל  .19

מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה 
כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה 

 ולפני מתן אישור איכלוס.
 

 חוף ים: תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת ב.
 
הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על  .1

עמודים )פיילים(. חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים 
 בסלעים או בשפיכת עפר מקו גיאות ושפל לתוך הים.

 
 חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים. .2

 
ל מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל חל איסור ע .3

רוחב איזור גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות 
 חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדסיים.

 
השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת  .4

מאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה. היתר מהיחידה לאיכות הסביבה ו
הזרמת  –בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה 

 מים מליחים צלולים בלבד.
 
 

 ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:
 

בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת  .1
איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע  מים וריקון בריכות, יעשה בקצב

 הצפות. 
 
חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות  .2

 והיתר רעלים.
 



 

 _____________חתימה וחותמת הקבלן:_________                                                      

- 184 - 

 כריתת עצים: ד.
 
(, חל איסור על עקירה ו/או 1987 –ע"פ חוק העזר לאילת )הגנה על הצומח  .1

 כריתה של עצים, בתחום שיפוט העירייה.
 

ינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  במידה והב 
בקשה מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. 
ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, 
 אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

 
 ה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר.היתר ז 

 
 הגשת תוכניות מפורטות : ה.
 

במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן  
 אישורי איכלוס ורישוי עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 
 

חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו  .1
 וב העירוני.לבי

 
מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת  .2

הביוב  וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני 
 קירור ומערכות ריכוך מים.

 
 מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות. .3

 
 קירור ומנועי מקררים(.אמצעי מיגון אקוסטיים )מזגנים, יחידות  .4

 
 אישורי תוכניות מפורטות: .5

 
 אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת. –חדר אשפה  א.
אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת  –מערכת ניקוז וביוב  ב.

 תברואה של עיריית אילת.
 

מתן חודשים מיום  3הגשת נושאים אלו )ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ(, תעשה תוך 
 היתר הבניה.
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   עיריית אילת               
 

  
 ---------------תאריך   מנהל הנדסה              

  
 לבתי ספר  -מפעל הפיס מפרט דרישות 

 

     

    

----------------------שם הפרויקט 
----------- 

  
 מפרט לאישורים הדרושים למבני חינוך / ציבור 

 

     

 
 הערות             קיים/לא קיים אישורים הנדרשים בגמר הבניה מס'

 
1 

אישור מהנדס העיר והמפקח לביצוע לפי תכנון 
מאושר כולל השינויים שבוצעו בכל המערכות 
ועמידה בתקנים כדין ואישור כי  המבנה מוכן 

     לאכלוס

 
     אישור יועץ בטיחות מטעם משרד החינוך  2

 
3 

כל המבנה להתאמה לתכניות הביצוע אישור אדרי
     של המבנה ופיתוח חוץ

 
4 

אישור יועץ בטיחות לסיום העבודה  למבנה ולפיתוח 
     חוץ 

 
     אישור יועץ נגישות  5

 
     4לטופס -אישור כיבוי אש 6

 
7 

אישור קונסטרוקטור לתקינות הבדיקות ולהתאמה 
     לתכניות הביצוע של המבנה והפיתוח

 
8 

אישור מעבדה מאושרת לתליית תקרה אקוסטית 
     ועמידותה באש

 
9 

אישור בודק חשמל מוסמך / או חברת חשמל 
     לחיבור

 
     אישור פיקוד העורף 10

 
11 

תמונות המבנה וסביבתו מכל צדדיו כולל פנים 
     המבנה וכן הפיתוח הסביבתי 

 
     תעודת גמר - 4טופס   12

 
     ערבות בדק 13

 
14 

אישורי מעבדה בגין בדיקות הנדרשות לביצוע 
     המבנה על פי הוראות המפקח 

 
15 

אישור מעבדה מאושרת למתקני משחק / ספורט 
     וכד'

 
     -אישור מעבדה לתקינות הצללה  16

 
     שנים 10תעודת אחריות לאיטום גגות ל 17

 
18 

שמש  תעודת אחריות למתקנים כגון מזגנים  דודי
     וכד'

 
     שנים  10תעודת אחריות ליריעות הצללה ל 19

 
     טופס העדר תביעות 20

 
     ערבות בדק 21

  22 
עותקים , אינסטלציה ,  3תיקי מתקן למערכות ,  

     חשמל ותאורה, מיזוג , וכד'

 
 שם המפקח/ מנהל הפרויקט  

 
 שם הקבלן

     

     

  
 / מנהל הפרויקטחותמת וחתימת המפקח 

 
 חותמת וחתימת הקבלן
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 אילת  –בי"ס אורים
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

 דו"ח פרלימינארי
 
 

 נים כלליים נתו .1

 
 איתור  א. 

       40007האתר נמצא בפינת הרחובות חטיבת הנגב וארגמן באילת )גוש 
 חלק מערבי(.  1מגרש 

 
 טופוגרפיה  ב. 

 + בחלקו הצפוי של השטח 51-של כפני הקרקע באתר יורדים מרום 
+ בדרום. בשטח ערימות עפר. בחלק הדרומי של האתר קיר 46-לכ

 מ'.  6-התומך הפרש גובה של כ
 

 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 
מ'  16דו"ח זה מתבסס על שלושה קידוחי ניסיון לעומק עד  .1

בוצע מיון הסתכלותי . 2013במהלך חודש מרץ אתר  שבוצעו
במהלך הקידוחים בוצעו בדיקות . מהקידוחים יםמדגמים מופרב

החדרה תקנית לקביעה אינדוקטיבית של צפיפות וחוזק 
דו"ח זה על ממצאים בזמן ביצוע במגרש  השכבות.כן מבוסס 

 הסמוך .
הביסוס ויתכנו שינויים בהמלצות     סיון. בכל מקרה של אי התאמה יש לדווח למהנדס יקידוחי הנ   ועל לבין ממצאי הכללי. אי לכך, יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפ    סיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע יקידוחי הנ .2  

 הביסוס. 
תיאור קידוחי הניסיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות  .3  

בלבד. אין תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון 
 צורך הביצוע.התאמת כלים ושיטות עבודה ל

יסודות הראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס וישלימו  .4
 שעות.  48המידע הדרוש. יש ליידע על תחילת ביצוע בהתראה של 

 
 התאור המבנ ד. 

תלת קומתי בחלקו מעל מרתף. תחום המרתף -מתוכנן מבנה בי"ס דו
 קטן משטח קומת הקרקע. 

+ תידרש 48.8-רתף , כ+. למפלס המ52.0-מתוכנן ל± 0.0-מפלס ה
 מ' בשטח. 1-3חפירה של 

שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית, דהיינו: שלד, עמודים וקורות  מבטון 
 מזויין וקירות מבלוקים. העומסים הצפויים בעמודים הינם בתחום 

 טון. תכנון המבנה נעשה ע"י מהנדס רן משען.  80-150
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 

 
לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של  ייעוץה .1  

היסודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה 
 היסודות יחדרו. 
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 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  

 
לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע  א.   

 היסודות. 
האתר להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של  ב.   

ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז 
 ואינסטלציה. 

להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ  ג.   
 איטום. 

 
ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר  .3  

 לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל
קומות של  משמעותיתלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת מ' במפ

 חסות מחודשת של יועץ הקרקע. ימחייבים התי -עליונות 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר  .4  

שייתכנו שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 
 המבין ההמלצות הנדסי צמוד ביצוע היסודות מחייב פיקוח

והדרישות המקצועיות והמזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה 
 של שינויים בחתך הקרקע בפועל. 

בנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר מיסודות ראשונים ב .5  
וזאת לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח 

עות ש 48הצמוד. יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 
 )יש לרשום על תוכנית הביסוס(. לפחות. 

קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד  .6  
קרקע( באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני ה

 קט. ולאחריותנו המקצועית בפרוי
 שנים מיום הפקתו. 3דו"ח זה הינו בתקוף עד  .7  

 חתך הקרקע  .2

 
השכבות העיקריות אך מורכב מ אחיד נואיחתך הקרקע שבקידוחי הנסיון 

 דלהלן: 
מ' בעיקר בחלקו הדרומי של הקיר  2-4נמצא בשטח בעובי  –מילוי א. 

 המילוי מורכב בד"כ מחול גס עם צרורות. ,בסמוך לקיר התומך.
מתחת \שכבה זו נמצאה מפני השטח – חול טיני עד חול גס וצרורות ב. 

ס"מ אך משתנה  1-5ים בד"כ למילוי ועד לסוף הקידוחים. גודל האבנ
עם העומק. כמו כן החומר המלכד משתנה לאורך הקידוחים וכולל 
שכבות של חול טיני דק גרגירי. נמצאו עדשות עם אבנים ובולדרים 

 .ליכוד חלקי עד מלא ע"י טיןגדולים בהרבה הכוללים 
 מסקנות והמלצות .3

קומת המצאות מילוי בשטח בשילוב תחום המרתף הקטן משטח  א. 
הקרקע מחייב לבסס המבנים באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים 

 באתר. 
 M-300ביצוע הכלונסאות יעשה תוך שימוש במכונת קידוח חזקה ) ג. 

לפחות( ושימוש במקדחי וידיה. .מומלץ לבחון יכולת ביצוע בפועל ללא 
 בנטוניט לפני השלמת התכנון )יש לכתוב על תוכנית הביסוס(.

יבים הבאים במגע עם הקרקע יקבלו הגנה כנגד קורוזיה כל הרכ .ה 
 כמקובל באזור אילת. הבטון ביסודות יהיה מתאים לדרישה הנ"ל.
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  כלונסאותבביסוס  .4

 
בקומת המפורט להלן ימדד ממפלס תחתית קורות עומק הכלונסאות  א. 

מ' בקרקע  8עומק הכלונסאות יבטיח חדירה מינימלית של . תחתונה
מפקח להצטייד במפה טופוגרפית כדי להעזר בכך בקביעת על ה טבעית.

 העומק הסופי 
 ובהתאם  על המתכנן לקבל העמדת המבנה על מפת מדידה מקורית ב. 

ע"מ להבטיח עומק חדירה בקרקע טבעית  ומק הכלונסאותע לתכנן
 .כנדרש

 פירוט העומס המותר על פי הקוטר ועומק החדירה לקרקע טבעית. להלן  .ג 

 
 עומס אופקי   עומס מותר מינ' עומק   עומק בקרקע   קוטר  
 ) טון(   )טון( כלונסאות  טבעית  )ס"מ(  
             
   5     65עד   10  8  60  
  60  10  12  66-80    5 
  60  12  14  81-95               5  
   

 
 סמוכים.    בין תחתית כלונסאות  1:1עומק הכלונסאות יבטיח שיפוע של  ד. 
מ'  3מ' מקיר התמך הקיים יש להוסיף  5בכלונסאות במרחק של עד  ה. 

 לנ"ל.
מ'  1-3העומק הסופי יקבע ע"י מהנדס הקרקע באתר. יתכנו שינויים של  ו. 

באורך הכלונסאות עם או בלי שינויים בקוטר, זאת בהתאם לממצאים 
 בפועל כתלות בעובי המילוי.

ח הנדסי צמוד בעל הכשרה מקצועית ביצוע היסודות יעשה בפיקו ז. 
נאותה אשר יהיה נוכח בכל תהליך  הביצוע, יוודא קיום הוראות 

 המפרטים לביצוע, יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס.
לעומס המותר  33%עבור כוחות רוח או רעידת אדמה תותר הגדלה של  .ח 

 המפורט לעיל.
  צפויים קשיים לביצוע כלונסאות.יש להצטייד במכונה חזקה במיוחד ו ט. 
 יכולת ביצוע כלונסאות בפועל תיבדק לפני השלמת התכנון המפורט.  
המומנט הנובע מכוחות אופקים יחושבו בהנחה שהכלונס מתנהג כ"זיז"  י. 

מ' )ביחס ישיר לקוטר(. התסבולת האופקית  3-4חופשי הרתום בעומק 
 המפורט בטבלה.מ 50%תהיה  0.0±-של כלונס המבוצע במפלס ה

עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבלו ע"י זוגות כלונסאות. המרחק בין  יא. 
. לחילופין ניתן 15%-ס"מ תוך הפחתת התסבולת ב 60הדפנות יהיה 

להעמיק הקידוחים ולהגדיל קוטרים בתאום עם משרדנו ובהתאם 
 לממצאים בזמן הביצוע.

ס  בתוספת חיכוך ממשקל הבטון בכלונ 90%עומס שליפה יתקבל ע"י  יב. 
 מ' עליונים(. 3טון/מ"ר )בהזנחת  0.75מותר של 

 כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית. יג. 
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 תכנון וביצוע חפירה .6
 

אופקי. יש  1.5-אנכי ל 1ביצוע חפירה ללא תימוך אפשרית בשיפוע של  א. 
לבחון האפשרות ליישם פתרון זה ובהתאם הצורך בדיפון . על המתכנן 

 וק מהם האזורים הדורשים דיפון נכון לזמן הביצוע בפועל.לבד
 .0.5חישוב יציבות המבנה במצב סופי יעשה לפי מקדם לחץ במנוחה של  ב. 

  למרתף  רצפות וניקוז חרום .7
ה באזור ללא מרתף ובאזורי שירות )מחסנים, חדרי רצפות המבנ א. 

 . "לויותיתוכננו כרצפות "תמדרגות וכו'( 
 
 מילוי עבודות .8

וללא אבנים  ללא פסולתיעשה מחומר גרנולרי מקומי  כל מילוי באתר .א 
ס"מ תוך הידוק  25ס"מ. המילוי יעשה בשכבות בעובי  10בגודל העולה על 

ממודיפייד. יש לוודא השגת ההידוק  95%ע"י מכבש ויברציוני לצפיפות של 
 .צמוד עבודות המילוי יעשו בפיקוח הנדסיע"י בדיקת צפיפות שכבה. 

השארת  .העדר הקפדה על הידוק המילוי עלול לגרום לשקיעות בפיתוח .ב 
 אזורי פסולת מתחת לאזורי מילוי באזורי חפירה תגרום לתוצאות דומות.

 )יש לכתב על תוכנית הביסוס(יעוץ בזמן ביצוע  . 9
יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי  א.

ים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי לבחון האם נדרש
 של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.

הזמנת משרדנו ליעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה  ב.
 שעות לפחות. 48של 

במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב  צמודקיום פיקוח הנדסי  ג.
אי לאישור תקינות היסודות )מבחינת של המפקח הצמוד באתר הינם תנ

 נתוני הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט.
 )עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס(פיתוח גינון וניקוז  .10

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה  א.
שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של 

יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה המים ע"י 
והנועדים להבטיח הרחקה מהירה של המים. הנ"ל נועד למנוע סיכון 

 (. 1525לתקינות היסודות )ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי 
ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש  ב.

ר מבטיח העדר נזילות מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אש 3להרחיקם 
מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד יגם בעתיד הרחוק( וכן ה

 מ' לפחות מהמבנה(. 5למרחק 
תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיקף  ג.

למרתפים( יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. 
 יקוז כללי שאת האתר ביחס לסביבה.על מתכנן הניקוז לבדוק נ

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  ד.
 עץ עם יועץ ניקוז מטעמו(.ימידת הצורך עליו להתיבהעבודות )

אין לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך ממפלס  ה.
ע חפירה לעומק פלטות יסוד. במקרה של ביסוס בכלונסאות אין לבצ

מ' בסמוך ליסודות. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם  2-הגדול מ
 המהנדס המתכנן.

 בכבוד רב,          
 אינג' זליו דיאמנדי        
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 אילת -שחמון  –בי"ס אורים 
 תיאור קידוחי ניסיון

 
 צבע    תיאור השכבה עומק במ' קידוח

 בהירחום    חול טיני עם מעט צרורות 0.0-1.7 1-ק
 חום בהיר  ס"מ 2-4חול טיני עם צרורות  1.7-7.0 
 חום בהיר  ס"מ עם מעט חול טיני 5-7צרורות  7.0-15.1 
 חום בהיר   חול טיני עם מעט צרורות 15.1-16.0 

 
 חום ורדרד   חול טיני דק עם צרורות 0.0-16.0 2-ק

  
 חום ורדרד     מילוי פסולת 0.0-4.0 3-ק

 חום ורדרד  ס"מ 3-5עם צרורות  חול טיני דק 4.0-16.0 
 

 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 

 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   
 

 (16,28,39)50<  1  1-ק   
     2  >50(9,21,30) 
 לא חדר 50  4     
 לא חדר 50  6     
 לא חדר 50  8     
 לא חדר 50  10     
 לא חדר 50  12     
 לא חדר 50  14     
 לא חדר 50  16     

 
 (11,18,25)43  1  2-ק   
 לא חדר 50  2     
 לא חדר 50  4     
     6  >50(19,27,35) 
 לא חדר 50  8     
 לא חדר 50  10     
 לא חדר 50  12     
 (29,50ס"מ ) 7חדר  50  14     
 לא חדר 50  16     

 
 לא חדר 50  1  3-ק   
 לא חדר 50  2     
 לא חדר 50  4     
 לא חדר 50  6     
 (11,50ס"מ ) 5חדר  50  8     
 לא חדר 50  10     
 לא חדר 50  12     
 (23,50ס"מ ) 2חדר  50  14     
 לא חדר 50  16     


