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 54-ו 53, 45-48, 38 ,37, 35א, 33, 13-19, 11, 3הפרת הוראות סעיפים 
 .של הסכם זה הפרה יסודיתתיחשב 

כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה  ח.  
 ;לתקן את ההפרהבכתב, ימים מתאריך דרישת חכ"א  7וך     

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

 
(, אין בהם 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ) (3)

 משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.  
 

המפקח                            יודיע על כך (,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
 שהיו במקום העבודה באותה שעה.

 
חומרים ציוד או  (, והיו בו1תפסה 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  ,יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן 14תוך 
 זק או אבדן שייגרם להם.יראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל ניש

הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד   
 (.1או למסרם כאמור בסעיף קטן ) ,ובמתקנים                

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

 
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 
 ,ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו

בתוספת האמורה  פיים שיאשרו ע"י המפקח )לרבותשייקבעו על יסוד חשבונות סו
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 
שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל 

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

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

 סכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסתהעלה  (8)
שייקבעו על יסוד חשבונות  ה,ל הוצאות השלמת העבודה ובדקעהעבודה,  מקום

(, 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

ין הסכום הכולל על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שב
 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 החוזה ו/או לפי הדין.  

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

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

 
 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
ר הוראות המנהל בכל הנוגע בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אח

 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 )

ישולם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה 
 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.  
 

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה  (4)
(. 1ע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן )ושלא ביצ  
חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך   רשאית 
שיחשבו כהוצאות  ,15%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת   אחרת, 

ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על   משרדיות, 
 על חשבון חכ"א. ולזקפ האמורות שיש   צאות הדעת מההו

 
 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 
  

 
 
 11/2017מ/מכרז/חוזה  

 
 

 ערבות
 

 אנו הח"מ:
 
 
1 .________________________ 
 
2________________________ . 
 
3______________________ .__ 
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בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ערבים בזה  ןעניישהננו בעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי 
הקבלן כלפי החברה הכלכלית  תהתחייבויואישית בערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת למילוי כל 

 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                                                1ערב                    
 
 
 
 
 

שיון __________  מאשר יאימות חתימות: אני הח"מ, עו"ד ______________________ מס' ר
 חתמו בפני על מסמך זה, אחרי שזיהיתי אותם כדין. לעיל, 3וערב  2, ערב 1בזאת כי ערב 

 
 
 
 

_____________________ 
 חתימת עו"ד          

 
 מוסף א'

 
 
 
 

  החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת 11/2017מ/מס'  חוזה
 
 

 תעודת סיום
 
 
 

 
אל: 

____________________________________________________________________ 
 

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



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 48 - 

 
 

, 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: ___
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 
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
ות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, להלן, יכללו ויתור על כל זכ

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

 .זדוןבזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

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.
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כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםת את לשפו 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  ,במפורשצד שלישי,  אחריות הקבלן כלפימו כן יצוין בפוליסת כ .5
הנמצא בשליטתו הישירה ושבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהשל והבלעדית 
ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע 

 העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  .6
המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח  מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח

רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או 
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

הקבלן  ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,כתנאי לקבלת צו לתחילת 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 )
 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

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

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח לפטור מאחריות 
צורף לחוזה המ", לנזקים מאחריות פטור -הרה הצבהתאם לנוסח "לנזקים  העבודות מטעמם

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

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

 (3)ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן  )בנוסחו המקורי(,

וזה, ובמקרה בו העבודות נשוא מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת הח .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 

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

בהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או למען הסר ספק מו .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/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או לשפות ו/או לפצות את המזמין 

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  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .12
)אישור ביטוחי  (1)בנספח ב'  לרבות האמורלביטוחי הקבלן(  מיוחדיםבנספח ב' זה )תנאים 

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

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

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

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

המצב לקדמותו נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת ב .14
בכל מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחמיד 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  בר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוחיישא בכל ההוצאות מע
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 למזמיןפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו א' 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 
תשלום עבור העבודה שניזוקה  מהמזמין, או שטרם קיבל טעם המזמיןמ 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
לרבות המפורטים  לעיל, הקבלן(על ידי וביטוח( בחוזה )ביטוחי  השגחה, נזיקין' )גלפרק  19

. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, אישור ביטוחי הקבלן) (1)בנספח ב' 
בכל הדרוש למימוש /או מי מטעמם  המזמין וו/או העירייה ו/אועם המבטח  לשתף פעולה

לנהל ו/או מי מטעמם  המזמין ו/או העירייהת יווליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכוזכויות על פי הפ
 ה.המשא ומתן 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

המזמין ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .18
, יהא הקבלן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

ח העבודות למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקאחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות,  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 אעל פי דו"ח השמאי אשר יבדוק  נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע

 . מטעם חברת הביטוח

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

תנאי טוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי בי
מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו ממתנאי 

 ו/או קבלני משנה מטעמו.

ידי  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 בדבר  המזמין ו/או העירייה

לחוק חוזה  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המזמין ו/או העירייהשיתוף ביטוחי 
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כלפי ו המזמין ו/או העירייהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 
 יהם.מבטח

( יכללו תנאי מפורש על (1)נספח ב' על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוחי הקבלן הנערכים  .22
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או 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 העירייהשכאלו לגבי   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 בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

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

 המזמין ו/או העירייההקבלן 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 
איזו או הפרת תנאי מתנאי (, ו/(1)נספח ב' העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

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

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

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

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

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

של הקבלן על פי חוזה זה  והתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
 או על פי כל דין.

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 נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי  "עריכת ביטוחי הקבלןשהמצאת "אישור  קבלן מצהיר כי ידוע לוה .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 יה רשאי הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יה

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

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

טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות 
 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  יובהתחייבויותתפגע 
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ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את 
 רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיכל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

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

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .31
, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ((1) נספח 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
ינימאלית המוטלת המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מ

על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או 
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

ו/או מנהליהם ו/או  המזמין ו/או העירייהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
הם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי עובדי

 הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמו ו/או המזמין  .33
ת על מנעל 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/או מזמין 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  מי מטעמוהמזמין ו/או על אינה מטילה על 
ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

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

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

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

 פחיו.החוזה על נס

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 ופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעו
 ודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.העב

במלואם או לא 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

ולשלם את דמי תחתיו  )ובהתאם להחלטת המזמין( במלואם או בחלקםלערוך את הביטוחים 
יום  14הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 

על פי למזמין או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשילשהמזמין כל סכום מראש ובכתב. 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי  הראשונה. ודרישת

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

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

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

החוקים  שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות באו זמני, יהיו בכל עת ו
 .הנ"ל
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 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .39
וכל הצווים, פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 

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

על פי לנהוג ברכב מנועי  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 ב מתחייבנוסף 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 בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

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 או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי ו/

למעט . תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 .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 

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

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

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

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

 כנ"ל.

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

אישור ) (1)ונספח ב' ( לביטוחי הקבלן מיוחדיםתנאים זה )ב' רבות המפורטים נספח לחוזה ל
( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי ביטוחי הקבלן

המזמין ו/או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 
 מם.ו/או על מי מטע העירייה

( בקשר לביטוח לביטוחי הקבלן מיוחדיםתנאים זה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .46
אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם 

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

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

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

 .ימים מראש

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

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 מיוחדיםתנאים 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 החברה

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

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 
 

 .201711/ : על פי חוזה/מכרז מס'

)הלן : באילת  ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבי"ס מצפה יםהחלפת  : פרטים
 , עבור המזמין.(ו/או "החוזה" "העבודות"
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 )להלן: "הקבלן"(.___________________________________  : שם המבוטח

 .________________________________________________  : כתובת

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

 "(תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם 

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .מזמין ו/או העירייהההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או  שם המבוטח: 

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

כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  ביטוח :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר 
ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על 

 .למשך כל תקופת הביטוחידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, 

 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 
 .לפריטש"ח  20,000ש"ח ולא מעל  150,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או 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 150,000

הגבוה  ש"ח 150,000או  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 100,000

משווי  10% שלנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או העבודות 

 .עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק   .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12מורחבת של  חודש ותקופת תחזוקה 12רגילה של  תקופת תחזוקה  .10 

 .ש"ח 150,000סך של בבגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות הוצאות   .11 

בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח  
 ה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן. מזמין, אלא אם הורישירות ל

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

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 
כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או 

ו/או מנהל ו/או  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהנזק ל
 .םמפקח העבודות מטעמ

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

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(. 

 חבות מפורשות בדבר:כולל הר 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 , ושאין חובה חוקית לבטחוכהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוחש"ח 

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו  חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  ש"ח 500,000 , מוגבל עד לסך המידית

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .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  500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

למעט מזמין ו/או העירייה הבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של ו  בפרק א' לעילאו הניתן לבטחו רכוש המבוטח 

רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 
 .הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל   
 וח זה כרכוש צד שלישי.הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביט

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
)להלן:  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה

למעשי ו/או על מי מהם  שתוטלבגין אחריות "( יחידי המבוטח"
וזאת ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה מחדלי הקבלן 

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

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח :פרק ג' חבות מעבידים 
)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

במישרין ו/או בעקיפין  , כלפי כל העובדים המועסקים על ידו1980
ם )במידה עובדיה/או בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה והקבלן ייחשב כמעבידם(
למי שייגרמו מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה ביטוח"( 

 .עקב ביצוע עבודתםתוך כדי ו הביטוחמהם במשך תקופת 

 לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
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 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .בני נוער המועסקים על פי החוק

ו/או  מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  .1 :יםמיוחד םתנאי 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  םו/או עובדיה םמנהליה
, כי מי כלשהו מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  םמטעמ
כלשהן כלפי מי מהעובדים ושא בחובות מעביד נמהם 

המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי 
 מועסקים על ידו.עובדים המה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות  .2 :יםמיוחד םתנאי 
 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהתחלוף ו/או שיבוב כלפי ה

ובלבד  םמפקח העבודות מטעמ ו/או מנהל ו/או םו/או עובדיה
מי  לטובתשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

 שגרם לנזק בזדון.

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית: .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק אובדן ו/או שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
במעשה או שמקורם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

בגין העבודות בקשר עם של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו  מחדל רשלני
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק וההסכם שבנדון, 

 יה.לעובד/או ו יהמנהללו/או  לחברה

 תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו/או  מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
על מי מהם  תוטלבגין אחריות אשר  םו/או עובדיה םמנהליה

ו/או  ואו מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו/עקב מעשה 
מזמין הוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי  ועובדי

  .םו/או עובדיה םו/או מנהליה ו/או העירייה

אובדן מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
 שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הקבלן הרחבות בגין  כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה
למקרה ₪  75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב 

  ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב
 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו

 הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר  2.3  
 . מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים,  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
ידי הקבלן לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על 

שנועד לכסות חבות  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
  המבוטחת לפי פוליסה זו.

 ____________________ . פוליסה מס' מוצר :ה חבות .3

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר 
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שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל 
במסגרת העבודות בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו 

, לכל אדם ו/או גוף החוזה )להלן: "המוצר"(המבוצעות על ידו בקשר עם 
ו/או  מזמין ו/או העירייהכלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל

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

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

ו/או  מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר עלולה להיות  םו/או עובדיה םמנהליה

ו/או הורכב  ןשיוצר ו/או הוכ מוצרמוטלת על מי מהם עקב 
ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על  ןו/או תוק

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ו/או מי מטעמו  הקבלןידי 
ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהההקבלן כלפי 

 .םעובדיה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר  3.2  
  . מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים,  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן 

שנועד לכסות חבות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .המבוטחת לפי פוליסה זו

מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית  תנאי מיוחד: .4
וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות 

 .משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  5.1 כללי : .5
ידי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

המזמין ו/או העירייה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או 
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או ו/או תביעה דרישה 

לחוק  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/העירייה, לרבות כל טענה 
"ביטוח  תלרבות כל טענו 1981 -ביטוח התשמ"א החוזה 

 .םוכלפי מבטחיה כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה

ל לא יבוטלו "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ישונו לרעה וגם או לא

הודעה כתובה בדואר  מזמיןהחוזה שבנדון אלא אם תישלח ל
ו/או  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים(  60רשום 

ו/או שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה  לשינוי לרעה
 כאמורבכתב הודעה  מזמיןאם לא נשלחה לידי המנהליהם 

 משלוחהימים ממועד )שישים(  60 ובטרם חלוף לעיל
 ההודעה.

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.3  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא 

לרבות מנהליה  םו/או מי מטעמ מזמין ו/או העירייהעל ה
 . ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

אי קיום בתום ו/או בתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
לעיל, לא  ותהמפורטתנאי מתנאי איזו מהפוליסות לב של 
ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהבזכותם של ה יפגעו

לקבלת  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףם באישור זה הינם הביטוחים המפורטי
 .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 

 בכבוד רב,
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 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " (2)מסמך "ב 
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 
 תאריך : __________

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  בע"מ )להלן: "חכ"א"(

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(
 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
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 באילת  החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבי"ס מצפה ים 201711/מ/מכרז מס' בקשר עם 

 )הלן : "העבודות"( 

ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי 
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או אלקטרוני 

 .רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(
 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  חכ"אהננו פוטרים את  .1
העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה 

ותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעיל
 מי שגרם לנזק בזדון.

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  חכ"אהננו פוטרים את  .2
העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים 

מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או העירייה ו/או חכ"אעל שיבוב כלפי 
ולמעט כנגד חברות  במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון העבודות מטעמם

 שמירה.

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  חכ"אהננו פוטרים את  .3
/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו

ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמנו ו/או 
 עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

על ידנו,  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים .4
ו/או העירייה  חכ"א בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או 
 הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל  נוהמשמש אותציוד חפירה ו/או 

תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות 
 .שבנדון

ות לביטוח אחריות מקצועית הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .6
לחוזה(, במשך כל התקופה  (1ב' )נספח וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

לביצוע הפרויקט  ועל   __________בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 פי כל דין.

 
  ולראיה באנו על החתום:

             
 )תפקיד החותם(  החותם( )שם  (המצהיר)חתימת  

 
 

 (3)נספח  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.,



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 61 - 

, מותנה בקיום נוו/או כל הפועל מטעמ נועל יד חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשרהננו 
 הנוהל שלהלן:

פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה,  "עבודות בחום"המונח  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, 

 או להבות./והבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי "האחראי" - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10 הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת 
 אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 בת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסבי

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 חוזרת.שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות 

על פי  יםמחויב ווכל תנאי בטיחות נוספים להם הננ תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהכמוגדר ב נוכל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכ

 יקפידו על ביצוע נוהל זה.נו מטעמו/או קבלני משנה לכך כי קבלנים  יםלוודא וערב יםהנני מתחייב

  

  ולראיה באנו על החתום

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת 11/2017מ/מכרז מס' 
 

 "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"האחרונה )להלן 
 

 מוקדמות. – 00פרק 

 מפרט כללי למתקני חשמל. – 08פרק 

 מפרט כללי לעבודות צביעה. – 11פרק 
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 אוויר אוורור ואופני מדידה.מפרט למתקני מיזוג  -15פרק 

 

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 

 
 

משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין 
 הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

 
 

 הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, 
 קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו

 בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1מסמך ה'
 )מפרט טכני (

 
  החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת 11/2017מ/מכרז מס' 

 
 מפרט טכני 

 
 מוקדמות - 00פרק 

 
 העבודותאור כללי של ית 00.1

 
  .החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילתהפרויקט כולל              
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 לוח זמנים לביצוע 00.2
מתאריך צו התחלת  חודשים קלנדריים 3בתום  תושלמנה ותמסרנהכולן העבודות 

 .העבודה
 
 

 מבוטל    00.3
 

 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  

 
 שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 00.5

 
מכרז/חוזה זה יעבדו במקום על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא 

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.

 
 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.6

 
תכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים      על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת ה             

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים,   
 במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

 
ע"י הקבלן לידיעת  ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות, יובאו מיד 
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

 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות  .א

לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו  -התקן הישראלי העדכני ובהעדרו לדרישות 
כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים 
אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים 

 מתאימים אחרים יובאו במקומם.
בלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני כל הציוד אשר בדעת הק

התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 
בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.
ענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות כל העבודות תבוצ

 התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 
לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על 

לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור  התאמת עבודות
 ידרש.יכזה, באם 

 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ב

מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים  ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים
החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב 

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 
חד אשר בדעתו להשתמש בהם וי ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים

 עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.
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החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 
 יה בטיב החומר מן הדגימהיהתאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סט

המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על 
 בלן.חשבון הק

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות 
 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 00.21כהגדרתה בסעיף 
 

ועל אחריותו הבלעדית. על הקבלן  של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י 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
להגשת הצעתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שאמנם סייר 

 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
לעבודות הנ"ל ויהיה עליו לתכנן את דרכי הגישה שלו לשטח עבודותיו בתאום עם 

 יבצעו את העבודות השונות בסמוך.ש האחרים, הקבלנים
לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג

 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה
שאינם  כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר .ד

י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של , יתוקן ללא דיחוי ע"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:  13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 

וחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים בא כ
מספיק, לדעת חכ"א,  ןניסיוובעל  ,)חמש( שנים לפחות 5עם ותק מקצועי של  ,והאדריכלים

בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה 
 ביצוע.לאורך כל תקופת ה ,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 יהכמויות, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למינ

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.ובתנאי 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 
בתכנון, אי התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא 

עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות יפעלו כראוי. לא 
 הכספית והאחרת.

רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל  .ב
עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי  , אם ייגרמו,יגרמויההפסדים ש

או מפגיעה  ם קיימים,נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרי
מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת  בתשתיות אחרות, 

העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. 
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הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק 
פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י 

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
חלק של המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל 

המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת 
 וכו'. מתקני דרך שונים,  למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחעבודתו. האמור 

הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד
מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי 

, ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 
בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. 

 דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,קבל על הדעתעל הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המת

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
ות מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבאותם 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 הרביםמכל סוג שהוא. כן מתחיב הקבלן שלא להניח 

 להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים. שיש בה כדי
מחוץ  קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו

הקבלן מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב לגבולות המגרשים. 
לשביעות רצונו הגמורה  ,חשבונו פגיעה בהם תוך כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל

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.
 

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.11
וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד  
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  תובאתר ובקרב מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 
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 אחריותוע"י הקבלןכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק 
. 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 
ה באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובל

 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, יקוולמניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת 
 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'.

בתו בעת ביצוע הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסבי
אלו. הקבלן  םבענייניהעבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 
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זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  יתקין,
ערמות וחבילות  של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

 .וכו' יהבנשל חומרי 
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 
 יהוו נושא לויכוח זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר              
 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

             תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י  לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.15

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת  
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' 
או מפני כל מקור מים אחר, כולל  ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים בכל האמצעים  
המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  חפירת תעלות זמניות להרחקת 
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  
קן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של אם לא עשה כן, יתו 
 המפקח. 

 
 סמכויות המפקח 00.16

 
 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט. .א

 
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות,  .ב

ת וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  בהם. בכל המפרט הטכני וכתב הכמויו
 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 לקהקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או ח .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
 תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע

 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

י מיטב כללי מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפ
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.

תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות  לפניהמפקח ימסור לקבלן, 
י ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכ

חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כשהן  ע"י המפקח,
 כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
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ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור יהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן  .ז
דים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של העבודה, מספר העוב

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 

 שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות תבהסתייגויו
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 לתיק המכרזת המצורפות התכניו 
  ת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ומוחת תהיינהתכניות אשר לקבלן              
 ביחס לתכניות להצעה, מסיבות כל שהן.             

שינוי במחירי העבודה עקב עדכונים  לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או
 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
תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת 

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 

 רצון המפקח., הכל לשביעות והמתקנים שהקבלן ביצע תוהמפלסים ומיקומם של כל המערכ
תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת 

 בעיריית אילת.
 יהיו ע"ח הקבלן  -וכו'  דיה המגנטיתהמדידה, הכנת התכניות והמ -כל העבודה בסעיף זה  
 ולא ישולם עבורן בנפרד.             

 
 רשיונות ואישורים 00.19

 
צוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הרשיונות לפני תחילת בי 
והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחיב לטפל בכל הדרוש להשגת  
הנ"ל. הקבלן מתחיב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות  הרשיונות 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו  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  , מינהלתאגיד המים והביוב "עין נטפים"
 
 
 

 ויותסדרי עדיפ 00.20
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,  
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל  הקטעים בו יבוצעו  וכו'. 
 שהיא. 

 
 מעבדה ותיעודת יקודב 00.21

 פרוגרמת בדיקות .א

 
בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת 

 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"(  הקבלן יתקשר עם מעבדה
בהשגחה ובפיקוח  ה,יד שיבוצעו על ובדיקות מקור, ביצוע בדיקות השדה הדרושות
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מפקח המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות 
בכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות  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 הוצאת תעודת גמר העבודהעם קבלת השטח ו
 הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.

 מיד עם חתימת החוזה, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק למפקח ולחברה שעל ג.         
 המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות ישירות למפקח, עם העתק לקבלן.          

 
 המעבדהתפקידי  .ג

 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןבדיקות, תאריך ביצועאת מקום ה שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

 
כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, 

 שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
 

 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)
 

 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ו
עבודה ובגמירתה עקב גרם ביהעלולים 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

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 
 ט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייק

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 

 נלקחה כלל, עם כל המשתמע מכך.
 

 ובדק אחריות 00.22
 פת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקו .א

 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף
תהיינה כמוגדר בחוק מכר  בעבודה נשוא חוזה זהוהאחריות ת הבדק ומודגש, כי תקופ .ב

 .דירות

, ממועד השלמת כל העבודות וקבלתן ע"י המזמיןיתחיל , והאחריות מניין תקופת הבדק .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
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צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד  על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי .ב
שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, )להלן "המודד"(, מוסמך 

 המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המודדים.
 

אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו, הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על  .ג
מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות המודדים לפרצלציה של  חשבונו, ע"י מודד

 המגרשים.
 

 הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות. .ד
 

 יבוצעו ויתועדו, בין היתר,  המדידות הבאות: .ה
 .MADE  - AS מדידות  -
 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -

לפי הנחיות המפקח, לצורך הבטחת  םסטרוקטיביימדידות של אלמנטים קונ -
 התאמתם לתכנית ולפרטים.

 מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. -
 

על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות  כל המדידות תתועדנה .ו
תרשימים )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין,  כמתחייב 

 מסוג העבודה הנמדדת.
 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ז

 

מודד בסיום העבודה ובמסגרת מסירת העבודה למזמין, יסמן הקבלן באמצעות  .ח
 מוסמך, את גבולות כל מגרשי הבניה וימסור את הסימון והמפות למפקח.

 
 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 קח, במידות כלליות על  הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפ

 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 
 ובמפתח.במנעול  מצוידארון פלדה  1 
 כסאות. 5 
 מזגן אויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון המפקח. 1 

 
 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע. 
 ולתאורתו בחשמל.  ,יומי - היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  
הקבלן ועליו לפרקו  של ורכוש 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 
לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. 
השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ולא ישולם 
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ומינהל מקרקעי  ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירובנפרד עב
ולפעול עפ"י תנאי  ,תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפיםלפני  ישראל,

האישור. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות 
 בגין האמור בסעיף זה. ,לו

 -"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 ששיידרלכל מרחק מקרקעי ישראל, 
 או המפקח. , מינהל מקרקעי ישראל,המקומית

לאתר השפיכה ישולמו ע"י הקבלן ומחירם כלול ו/או מס מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה 
 הכמויות. יבמחירי הסעיפים השונים בכתב

 
 הובלות 00.26

 פיםהיחידה לסעי יכל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר 
 הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד.  יבכתבהשונים  
 .רחק כל שהואמסוג כל שהוא, ולמ לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה             

 
 

 קבלני משנה 00.27
רק על פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם              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 
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע  ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

סיווג למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן משנה כל שהוא, שאינו בעל 
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ולהיקפן.
 

 כמויות 00.28
 כל הכמויות ניתנות באומדנא. 
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
 ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה. 

 
 ם עם גורמים אחריםתיאו  00.29

הקבלן,  של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב  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 
 ., או לעבודות פיתוח שלהםוכו'( לטיפול במתקנים תאגיד עין נטפים, חברת הכבלים, חשמל

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא 
עם גורמים אלה,והוא מתחיב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל 

ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה  ,לןל הקבת 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, 

טרם מסירת העבודה  ,טיפול בהוצאתו מוטל על הקבלן( שה5)תקנה  4המצאת טופס 
 וגמרת.המ

מובא בזאת  .חתימת המפקח על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה
גורמים ושל  לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילת

הוראותיהם מחייבות את הקבלן, . אולם, בשום מקרה אין 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.
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 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 00.31
הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות 

הכללי  ט פרלהמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המ
כתב  העבודה במפרט המיוחד, יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא  -

הכמויות והתכניות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה 
 בכתב הכמויות.שליחידת המידה  סכמתייחכתב כמויות, יחשב המחיר  שבמפרט לבין

 
 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.  ,גרועים
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 

 לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.
 

 הקודםלמצבו  מגרש הבניה בקרבת 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 ,יקוניםאת הת על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע
 פקחמצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את כל דרישות המ

 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
לעבוד בלילה או  או יהיה עליו ,עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, בסופי שבוע 
 רשיונות, מפקח וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 
 שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור 00.35

תשומת לב הקבלן בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, 
אזורים עירוניים מאוכלסים. על הקבלן לקחת  תבקרמוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה ב

בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של הרשויות 
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 

 והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.הדין 
 לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.

 
 וצרים "שווי ערך"מ 00.36

מטעם  חמפקהין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא ילענהקובע הבלעדי 
 חכ"א.

 
 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 50הוראות סעיף  00.37

 
 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )

 
 תנאי תשלום 00.38

 לום כמפורט בסעיף זה:על אף כל האמור בתנאי החוזה, יחולו תנאי התש            
 כנספח  המצורף ,מתקצבים גופיםנספח בבכפוף לאמור יעשה למכרז זה התשלום  
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 .הטכני למפרט        
כתנאי לביצוע בנספח זה הקבלן הזוכה יהיה  חייב לעמוד בכל הדרישות המופיעות 

 התשלומים.
התשלום  המממנים.המתקצבים ו כל התשלומים ישולמו כנגד קבלת כספים מהגורמים

לקבלן יבוצע ישירות על ידי מפעל הפיס באמצעות חשבון עזר שיפתח לפרויקט בבנק 
 דקסיה ובו תהיה המחאת זכות לקבלן.

 

 .הקבלן יורשה להגיש חשבון אחד לכל חודש של ביצוע עבודות בפועל .א

כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל, ואשר יוגשו למפקח בהתאם  .ב
בכפוף למילוי כל התנאים ייפרעו של החודש  5 – 1ויוגשו בין תאריך להוראות החוזה, 

יום" ממועד הגשתם  90ע"י חכ"א "שוטף + המפורטים בנספח גופים מתקצבים  
החודש ייחשבו כאילו הוגשו בחודש  של 5 –חשבונות שיוגשו אחרי תאריך ה  כאמור.
 שאחריו.

 
 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע 00.39

 
עם הוצאת צו התחלת עבודה, תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הקבלן,  .א

 חכ"א והמפקח. 
 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב

 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. -
 זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבודות.לוח  - 
 סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות, לרבות  - 

 .מבנים סמוכיםקיום כניסות  מתמידות ל                
 סדרי הובלת אספקה, טעינה ופריקה ופינוי אשפה.  - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 
 אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויציג להסדרי התנועה, ולאמצעים זמניים  - 
 לבטיחות והכוונה של  תנועת כלי רכב והולכי רגל, והסדרי הובלה פריקה, טעינה                
 ואיסוף אשפה.               

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
 

תיאום ומעקב שבועיות בהשתתפות נציגי הקבלן,  במהלך הביצוע תערכנה ישיבות .ג
המפקח וחכ"א, לצורך מעקב שוטף וצמוד, אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים 
שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א' לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל 

 ימיים בין הקבלן והמפקח.-מהותן אינן נפתרות במגעים היום

 

רה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות קיום פגישת ההפעלה האמו .ד
האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנוגע 
לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות 

 השונות.
 

רשויות וכו' עפ"י חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי  .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
 

 םמידע לציבור, במקו הקבלן  יספק ויציב שלטימים מקבלת צו התחלת עבודה  10בתוך 
 הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן.  ויסולק ע"ירק ופעל ידי המפקח. השלט י ןשיסומ

 
, לפחות ויכלול, בין היתר את שמות כל המתכננים, היועצים 'מ X 2.5 2.0שלט יהיה הגודל 

 . והמפקח ומספרי הטלפון שלהם
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מטר מהמפלס  2.1 –שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ ה
 הסופי של השטח שמתחתיו.

 
שלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצור הוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על נ

 השלטים.
 בסיום העבודות.  ווסילוק ועבור פירוקו ולא ישולם בנפרד עבור הספקת השלט והצבת

 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.
 

 מבוטל   00.41
 

 
 (לא רלוונטי למכרז זה)  קידוחי קרקע והנחיות ביסוסדו"ח ממצאי    00.42

 
דו"ח ממצאי קידוחי קרקע, שבסוף חוברת זו, מובא לידיעה בלבד של הקבלן. מודגש בזאת,             

כי כל מסקנה או הבנה, שהקבלן יסיק או יבין מהאמור בדו"ח זה, היא על אחריותו 
הבלעדית של הקבלן, ואין בהן כדי לחייב את המזמין בצורה כל שהיא. המזמין אינו מתחייב 

ל, והקבלן לא יוכל לבסס על האמור בדו"ח האמור, שום תביעה "ור בדו"ח הנלנכונות האמ
 כספית או אחרת כלפי המזמין.

 
 פניה למתכננים ויועצים  00.43

 
ננים ויועצים, תיעשה באמצעות המפקח בלבד. הקבלן לא כלמת של הקבלןאו בקשה  הכל פני            

 .ל נושא שהואכיועצים בפרוייקט, במהתכננים או המיהיה רשאי לפנות ישירות למי מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח גופים מתקצבים
 
 
 

 האישורים הנדרשים ע"י מפעל הפיס: 
 .אישור מהנדס מיזוג אויר לביצוע בהתאם לתכניות לתקינות ובטיחות אש של המערכת. 1
 . אישור מהנדס חשמל שתכנן את הלוחות לביצוע בהתאם לתכנון. 2
   (. 100Aבדיקה למתקני כיבוי אש אוטומטיים בלוחות הרלוונטים)עם מנתקים מעל  .תעודות3
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 .אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת החשמל כפי שבוצעה עבור מ.א. 4
 
 
 

 האישורים הנדרשים ע"י עיריית אילת
 מצ"ב בדף הנחיות העירייה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרויקטים להכנת תיק מתקן למתקנים אלקטרומכנייםדף הנחיות אגף 
 אילת
 
 2017יולי 
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 הערות:
  ההנחיות המפורטות להלן באות להוסיף, להבהיר ולהדגיש צורת הביצוע בעיר

 אילת אך אינן באות להקל או לשנות תקנים קיימים.

  יש להתייחס לרלוונטיות הסעיפים להלן למתקן המדובר )הסעיפים כוללים
 תאורה ומיזוג(חשמל, 

 
 "תיק מתקן" )הנחיות לקבלן כהכנה למסירת המתקן לעירייה או מי מטעמה(:

 

 אישור המתכנן על בדיקת המתקן ושהמתקן בוצע בהתאם לתכניות .1

 בשלושה העתקים.  AS MADEשרטוטי  .2
למתקני תאורת  –דיסקט לנ"ל באוטוקד )הכולל קואורדינטות ארציות(  .3

 רחובות וכד'

מתקני חשמל מאושרים הכוללת תיאור מתקן, מעגלים, גודל תעודות בודק  .4
הכבלים, בדיקת מתחים בהתחלת קו, באמצע ובסוף קו, טיב הבידוד )מגה 

רציפות הארקה, תעודות  - LTהארקה  באום( בדיקת זרמים במעגלים, טי
 בדיקה של מקדם ההספק

 .אישורי בדיקה ותקינות מערכות גילוי כיבוי בלוחות החשמל .5

, לוחות חשמל, צ'ילרים, מכון התקנים לכל האביזרים, גופים, עמודים אישורי .6
 וכד' משאבות, משני תדר

 :יצרן, ספק הציוד, בין השאר יש לקבל תעודות אחריות של -תעודות אחריות  .7
 מכשירים, מנועים, מערכות פיקוד ובקרה, דחסנית אשפה וכד' .א

 צ'ילרים, משני תדר, משאבות, יטאות וכו' .ב

 וכד'  UPSלוחות חשמל ותקשורת, לוחות פיקוד בקרה,  .ג
 הנ"ל בנוסף לאחריות הקבלן לתקופת האחזקה ולתקופת הבדק

   
הנחיות והוראות מפורטות לאחזקה שוטפת ושיטתית בעברית של היצרן, ספק  .8

 הציוד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 2מסמך ה'
 (טכני מיוחד)מפרט 

 
 

 מפרט טכני מיוחד

 כללים מיוחדיםותנאים 
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 תנאים כלליים .1

 נהלים .1.1

כל העבודות הקשורות למערכות מיזוג האוויר תהינה באחריות קבלן עבודה זו,  .1.1.1

שיכונה להלן "הקבלן". העבודות יבוצעו עבור בית ספר מצפה ים הממוקם באילת, 

 עבור פרויקט מערכת מיזוג אוויר, שיכונה: "המזמין".  

 

הקבלן יספק,יתקין ויפעיל את כל הנדרש למסירת מערכת מושלמת, הפועלת   .1.1.2

לשביעות רצונו של המזמין, בכפוף לאישור המתכנן. עבודות הקבלן כוללות את 

אספקת והתקנת כל רכיבי המערכת, ואת כל העבודות, הרכיבים והחומרים 

  . הדרושים לפעולה תקינה ומושלמת, גם אם חלק מהן לא פורטו במפורש

 

 הקבלן יעמוד בדרישות המזמין בכל הנוגע לבטיחות וביטחון. .1.1.3

 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מתקנים ומבנים קיימים ויתקן כל נזק שיגרם כתוצאה  .1.1.4

מפעילות עובדיו, ו/או קבלני המשנה המועסקים על ידו. היה וייווצר  נזק כל שהוא 

על ידי בעלי מקצוע  ע"י הקבלן, הנזק יתוקן מיד לשביעות רצונו של המזמין,

 מתאימים. כל ההוצאות הישירות והעקיפות שיגרמו עקב הנזק יכוסו ע"י הקבלן.

 

העבודות יתבצעו בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במפרט זה ובמפרט הכללי  .1.1.5

הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון, הוצאה אחרונה )ובכל מיקרה לא ליפני שנת 

1986 .) 

 

ל העבודה, החומרים, השירותיים, לשם התקנת המערכות כך על הקבלן לספק את כ .1.1.6

שיהיו מושלמות ומוכנות להפעלה תקינה, עם יכולת תחזוקה )מונעת ותחזוקת שבר(, 

 גם עם בתוכניות, בדיאגראמות ובמפרטים לא צוין כל פרט ופרט. 

 

על הקבלן לבדוק ולהתאים בנמשך הביצוע את התוכניות למצב הקיים של הבניין.  .1.1.7

 י תחילת העבודות על הקבלן לבצעה בדיקה והתאמת התוכניות למצב הקיים. לפנ

 

 העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ביצועה מאושרות ע"י המתכנן.  .1.1.8

 

הקבלן יספק את כל הפרטים החסרים, לרבות פרטי ציוד לאישור לפני תחילת  .1.1.9

 העבודות. 

 

 תאום עם גורמים אחרים .1.2

הגורמים הקשורים לעבודה, במטרה למנוע הפרעות על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל 
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הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין עבודות אלו. הקבלן  .מיותרות לשגרת הפעילות

 יעבוד בתיאום  עם המפקח  עליו יורה המזמין. 

 

 ניקיון .1.3

הקבלן יקפיד על ניקיון אתר העבודה, לרבות מקומות ההתארגנות, הסעודה,  .1.3.1

הקבלן יפנה את הפסולת מידי יום לנקודת איסוף בהתאם  והמנוחה של עובדיו.

 להנחיות המזמין. 

 

היה ופעולות הניקיון לא יבוצעו לשביעות רצונו של המזמין, רשאי המזמין לבצע  .1.3.2

פעולות אלו באמצעות עובדים אחרים ולחייב את הקבלן על ההוצאות שיגרמו 

 כתוצאה מכך.  

 

 בטיחות .1.4

ות הבטיחות של המזמין על פרטיהן וכן תקנות הקבלן מצהיר כי מוכרים לו תקנ .1.4.1

הבטיחות של משרד העבודה, כולל כל התקנות המעודכנות לתאריך כתיבת מפרט 

חוזה זה . הקבלן מצהיר כי בעצם חתימתו על חוזה זה ידועות לו תקנות הבטיחות 

 והוא מתעתד לבצע את העבודות בהתאם לתקנות אלו. 

 

עתו להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה של אי המזמין יהיה  רשאי לפי שיקול ד .1.4.2

קיום של תנאי הבטיחות. הפסקת הפעילות תימשך כל עוד לא ינקטו כל האמצעים 

לשיפור החריגות מנהלי הבטיחות כפי שיורה המזמין. הפסקת עבודות הקבלן לא 

תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית ומבחינת לוח הזמנים שעליו 

 התחייב.

 

 אחריות למצב ציוד הבטיחות ואופן  השימוש בו חלה במלואה על הקבלן.ה .1.4.3

 

הקבלן יוודא שהוא ועובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם מטעמו יכירו וינהגו  .1.4.4

לפי תקנות הבטיחות, וינקטו בכל אמצעי הבטיחות ובכל אביזרי הבטיחות הדרושים 

 המקובלים. לפי הנסיבות ובהתאם להוראות, החוקים והתקנות 

 

 אין לבצע כל עבודה מיוחדת ללא אישור ממונה הבטיחות. .1.4.5

 

 בחירת ציוד  .1.5

יגיש הקבלן  לביצוע, לאחר אישור תוכניות הקבלןעם קבלת צו התחלת עבודה,  .1.5.1

 לאישור את פרטי הציוד בו הוא מתכוון להשתמש במהלך ביצוע העבודות.
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הדרישות המופיעות במפרט, יאושרו לשימוש רק פרטי ציוד העונים במלואם על  .1.5.2

 בטבלאות הציוד ובתוכניות.

 

. אישור הציוד אינו פוטר את לא יוזמן, ו/או יותקן, כל פריט ציוד  שלא קיבל אישור .1.5.3

 הקבלן מאחריות לטיב הציוד ולתפקודו.  

 

 תוכניות עבודה ושרטוטים .1.6

 הקבלן יגיש את כל הנתונים הרלוונטיים לגבי כל רכיבי הציוד. .1.6.1

 

הקבלן יגיש לאישור את השרטוטים, ומפרטים טכניים של הציוד לפני תחילת  .1.6.2

 העבודות. הקבלן לא יזמין, או יתקין, כל ציוד לפני קבלת אישור.  

 

בגמר העבודה יגיש הקבלן מערך תוכניות, מפרטים טכניים של פרטי הציוד בהם הוא  .1.6.3

יים שנעשו בלוחות השתמש, כולל תוכניות חשמל ובקרה,  אשר יכללו את כל השינו

החשמל ובמערכות הבקרה וכל המידע הרלוונטי לפרויקט. התוכניות יוגשו בשלושה 

 תיק הפרויקט.  –עותקים, בתיק מסירה מסודר 

 

על הקבלן לבדוק ולהתאים בנמשך הביצוע את התוכניות למצב  1.1.7כאמור בסעיף  .1.6.4

ה והתאמת הקיים של הבניין. לפני תחילת העבודות על הקבלן לבצעה בדיק

 התוכניות למצב הקיים. 

 

 הגשת ההצעה .1.7

לפני הגשת ההצעה על הקבלן לערוך סיור באתר בו יבוצעו העבודות, ללמוד את כל  .1.7.1

התוכניות, והפרטים הקשורים לביצוע העבודות לפי המפרט והתוכניות. הגשת 

ההצעה מאשרת כי הקבלן מקבל על עצמו את כל הכתוב במפרט בתוכניות, והאמור 

עם המתכנן  ואין לו הסתייגויות, אשר ימנעו ממנו לבצע את העבודות או  בסיור

 לשנות מי מסעיפי המפרט.

  

התוכניות והמפרט הינן מסמכים משלימים, אין הכרח כי כל הפרטים יופיעו בשני  .1.7.2

 המסמכים, ויתכן מצב בו חלק מהפרטים יצוין רק באחד מהמסמכים.   

 

כתב הכמויות מבוסס על אומדן, התשלום יעשה לפי כמויות שידרשו  בפועל . מחיר  .1.7.3

היחידה יהווה את מחיר הבסיס לחישוב העלות, מלבד סעיפים אשר יתומחרו כמחיר 

 קומפלט. 

 

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת עבור בלאי בחומר גלם או ציוד אשר הורכב לא  .1.7.4

 כהלכה. 
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 הזמנת עבודה .1.8

לל את כל העלויות הנלוות הדרושות לביצוע העבודות, לרבות: מחיר ההזמנה כו .1.8.1

מחיר ההובלה,  הנפה, שימוש בציוד ובכלים וכל הנדרש לצורך ביצוע מושלם של 

 העבודות. 

 

 ו הציוד המפורט.  \המזמין רשאי להזמין רק חלק מהעבודות המפורטות, או .1.8.2

 

ח זמנים לביצוע הקבלן יספק למזמין, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה, לו .1.8.3

העבודות. לוח הזמנים יהווה חלק מהסכם בין הקבלן למזמין. אי עמידה בלוח 

 הזמנים יחשב להפרת החוזה. 

 

 אספקת חומרים .1.9

על הקבלן לקבל אישור בכתב על טיב החומרים והציוד המשמשים אותו לצורך ביצוע  .1.9.1

  העבודות. אישור זה אינו מסיר את האחריות על טיב החומרים מהקבלן.

 

המזמין / המפקח יהיה רשאי לפסול חומר, למרות שאושר, במידה והוא אינו עונה  .1.9.2

 לדרישות, למרות שאושר מקור אספקת החומר.

 

 הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.  .1.9.3

 

במידה והקבלן מעוניין להשתמש בחומר/אביזר שונה מאביזר המפורט בכתב  .1.9.4

ת, יספק הקבלן את כל הנתונים הטכניים הרלוונטיים לצורך אישור הציוד. הכמויו

במידה ואושר הציוד בכתב, יהיה הקבלן רשאי להשתמש בו. במידה וחומר/אביזר 

חליפי, אותו הציע הקבלן, יקר מהציוד המוגדר, לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש 

 תוספת.  

 

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד

 כללי .2

לאספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר לבית הספר מצפה ים הממוקם המפרט מתייחס  .2.1

באילת. העבודות כוללות שדרוג מרכז אנרגיה ושדרוג מערכת מיזוג האוויר. פירוק ופינוי 

של מקררי מים קיימים, פירוק ופינוי של יחידות מיזוג אוויר,  אספקה והתקנה של 

מושלמת. כחלק מעבודה זו על הקבלן לנתק ולפנות מקרר  VRFמערכת מיזוג אוויר מסוג 
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 מים קיים. 

 המערכת תכלול:

 .ניתוק, פירוק ופינוי של מקררי מים לגריטה 

 .ניתוק, פירוק ופינוי של משאבות מים קיימות 

 קיימת פירוק ופינוי צנרת מים. 

 .אספקה והתקנה של מקררי מים חדשים 

 צרכנים.אספקה והתקנה של משאבות מעגל ראשוני ו 

 .התחברות למערך מים קיים 

 החלפתה בחדשהבמידת הצורך בדיקת צנרת קיימת ו. 

 נחשון עיליות מושלמות כולל -אספקה והתקנה של יחידות מפוח

 סוללת נחשון, מפוח וכל הדרוש לעבודה מושלמת.

  אספקה והתקנה של יחידות מושלמות מסוגVRF,  חיצוניות

, כולל בקרת חדרים, חיבור לבקרה לחימום, או קירור כיתותופנימיות, 

 וכל הדרוש לעבודה מושלמת.מרכזית 

 .צנרת קירור מבודדת כולל מפצלים 

  אספקה והתקנה של יחידות מוכללות(Package)  למיזוג אוויר אולם

 הספורט, כולל מערכת בקרה מושלמת וחיבור לבקרה המרכזית.

ם, יש העבודה באולם הספורט עלולה להיות תוך פעילות של המקו

לקחת בחשבון צורך בתיאומים ובמידת הצורך עבודה בשעות אחה"צ 

 והלילה.

  מפוצלות.מיזוג אוויר אספקה והתקנה של יחידות 

 להזנת ובקרת  ,למרכז אנרגיה אספקה והתקנה של לוח חשמל

 כולל מערכת בקרה מושלמת. משאבות מים,

  אספקה והתקנה של לוח הזנה ופיקוד ליחידותVRF , בקרה מערכת

 מושלמת.

 

 הערה: למזמין יש את הזכות לבצע חלק מהעבודות בכל שלב ושלב, ללא תוספת תשלום.

 

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת אספקת חומרים נלווים הדרושים להפעלה מושלמת של  .2.2

המערכות, בדיקת המערכות, הפעלה ומתן אחריות מקיפה לעבודות ההתקנה במשך של 

 מתקן. מיום מסירת ה שלוש שנים

 

אישור  הקבלן במתקן ולמידת המערכות הקיימות בשטח. העבודות יחלו רק לאחר סיור  .2.3

 התוכניות והציוד ייעשה ע"י המזמין והמתכנן. 
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הצעת המחיר אותה יגיש הקבלן תתבסס על כתב הכמויות. הצעת המחיר תכלול את כל  .2.4

ן לא יהיה זכאי .  הקבלכולל אחריות מלאה לשלוש שניםהעבודות המפורטות במפרט, 

לתשלום נוסף בגין עבודות תכנון, הפעלה, או תיקונים כלשהן שיידרש לבצע במסגרת שנת 

 האחריות.

אישור התוכניות לביצוע ואישור הציוד ע"י המזמין אינו מסיר את האחריות לתפקוד  .2.5

 מושלם של המערכות מעל הקבלן.  

העבודות יבוצעו בצורה מקצועית ובהתאם לתקנים המקצועיים המתאימים של התקן  .2.6

הישראלי, בהתאם לדרישות המהדורה העדכנית של המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה 

הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומחלקת 

 עבודות ציבוריות )המכונה "הספר הכחול"(. 

 עבודות מיזוג האוויר יבוצעו בתאום מלא מול איש האחזקה של ביה"ס ובאישורו. כל  .2.7

 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות במערכת מיזוג האוויר  .3

 יחידת קירור מים .3.1

ט"ק, עיבוי אוויר, כדוגמת  120מקררי המים יהיו בתפוקת קירור נומינלית של  .3.1.1

המקרר יספק את התפוקה בתנאי סביבה   YORK,TRANE   ,CARRIERתוצרת 

. מקררי  C12°, מים חוזרים למקרר  C7°, טמפרטורת מי אספקה  C40°חיצונית של 

 ללא תקלות. C48°המים יוכלו לפעול בתנאי טמפרטורת חוץ של 

 היחידה תתבסס על מדחסים בורגיים המחולקים לשני מעגלים. .3.1.2

בעומס מלא  3.1פק יהיה מקרר המים יהיה מסוג יעיל במיוחד. מקדם ההס .3.1.3

 בטמפרטורות התכנון.

 למדחס יהיו לפחות ההגנות הבאות   .3.1.4

  הגנת לחץ גבוה /לחץ נמוך )כאשר הגנת לחץ גבוה תכלול לחצן

Reset .)ידני 

 .הגנת לחץ שמן 

 .הגנת טמפרטורה על סלילי המנוע 

 .הגנת יתרת זרם למנוע 

 .הגנת חוסר והפוך פאזה 

 

ים , הבולמים יבחרו כך שתתקבל שקיעה סטטית של מקרר המים יותקן על גבי בולמ .3.1.5

 . 1"-לא יותר מ

 

מקרר המים יכלול לוח חשמל אינטגראלי אשר יכלול את כל האביזרים להפעלה  .3.1.6

מושלמת של היחידה. בין השאר יכלול הלוח אביזרי בקרה ,מפסק ראשי, מתאם 

של המבנה, מפסקי הגנה , בקר ייעודי כולל  HMI-תקשורת מבקר המקרר למערכת ה

 תצוגה וכל האביזרים הדרושים לעבודה מושלמת של היחידה .  
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מחשב היחידה יאפשר קבלת אינדיקציות על תקלות במקרר, לחצי עבודה ורמת  .3.1.7

העמסה . לא יתקבל מקרר אשר פרוטוקול התקשורת שלו לא יספק את רמת העמסה 

 הרגעית של מקרר המים.  

  

 המדחס יותקן בתוך תא אקוסטי. .3.1.8

 
יש לוודא התאמה וטיב  .קבלן מיזוג האוויר הזנת חשמל למקרר המים תעשה ע"י .3.1.9

של קבלי הזנה קיימים )של מקררי מים מיועדים לפירוק( או לחילופין לבצע הזנות 

 חדשות.

 

 מקרר המים יסופק עם ברזי שרות על קו חומר הקירור .  .3.1.10

 
ץ עיבוי )"בקרת לחץ ראש"( בקרה תתבסס על שינוי מעבה האוויר יצויד בבקרת לח .3.1.11

 רציף של מפוחי המעבה באמצעות משנה תדר. 

 
מקרר המים יכלול שעונים לתצוגה של חומר הקירור )יניקה ודחיסה ( לכל מעגל  .3.1.12

קירור . השעונים שעליו יהיו מלבד לחץ אותו ניתן יהיה לראות במחשב הבקרה של 

 היחידה. 

 
 ט במיוחד. היחידה תהיה מסוג שק .3.1.13

 
 מקרר המים יכלול קבלים לשיפור מקדם ההספק . .3.1.14

 
תפוקת הקירור הינה מינימאלית , הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור  .3.1.15

 יחידה בתפוקה גדולה יותר )במידה ויבחר להציג אותה(  

 
 צנרת מים .3.2

העבודות כוללות התחברות למערך חלוקת מים ליחידות מיזוג אוויר קיימות לאולם  .3.2.1

 הספורט. 

 

 (. 40)סקדיול  40צנרת המים תהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר דרג  .3.2.2

 

כל עבודות הצנרת יעשו בהתאם למפרט הכללי בפרק המתאים אלא אם ציון אחרת  .3.2.3

 בפרק זה.

 

נת למנוע חדירת זיהומים למערכת, את המוטות יש לנקות לפני ההתקנה על מ .3.2.4

המוטות יגיעו לאתר כאשר הם נקיים ופקוקים, כל זמן אחסון הצנרת באתר יש 

 להקפיד על אטימת הצנרת )כולל הצנרת המורכבת והמוטות המשמשים את הקבלן(.  
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חיבור בין המוטות יעשה באמצעות רתך מוסמך לעבודות ריתוך פלדה . המזמין  .3.2.5

רנטגן לאיכות הריתוך. במידה ותוצאות הבדיקה לא יתאימו, רשאי לדרוש בדיקת 

 יישא על עצמו הקבלן את עלות הבדיקה ועלויות התיקון.

 

לפני בידוד הצנרת , תעבור הצנרת צביעה בצבע יסוד, אין להתחיל את עבודות  .3.2.6

הבידוד ללא אישור כי הניקוי והצביעה בוצעו כהלכה. במידה ובוצעו עבודות בידוד 

אישור יהיה המזמין רשאי לדרוש את הסרת הבידוד, במצב זה כל  לפני קבלת

 ההוצאות הכרוכות בהסרת הבידוד, והתקנתו המחודשת יפלו על הקבלן.  

 

 צנרת המים לא תעבור מעל ציוד חשמל. .3.2.7

 

יש להתקין את אביזרי הצנרת המשמשים להפעלת המערכת או דורשים טיפול  .3.2.8

 (  בצורה נוחה המאפשרת גישה.)הכוונה למגופים מסננים מדידים וכדומה

 

לצורך מדידות יותקנו בצנרת המים "כיסים" אשר יאפשרו את החדרת המדיד.   .3.2.9

ומטה  1.5"הכיס" יהיה באורך מתאים המאפשר מדידה נכונה, בצנרת בקוטר של "

יותקן עם בקבוק חיצוני על מנת להקטין את ההתנגדות לזרימה.  עבור "כיסים" 

רה, ימולאו ה"כיסים" בגריז לשיפור המוליכות המשמשים למדידת טמפרטו

 התרמית.

 

בכל המקומות הגבוהים של הצנרת יש להתקין שסתומי שחרור אוויר. השסתומים  .3.2.10

, השסתומים  יותקנו עם ברז סגירה 0.5יהיו מטיפוס אוטומטי בקוטר מנמלי של "

 כדורי אשר ישמש לצורכי שרות.

 

אביזרים יורכבו ברזי ניקוז כדורים בקוטר בכל המקומות הנמוכים של הצנרת לפני  .3.2.11

 .3/4של "

 

 

 

 אביזרי צנרת מים .3.3

כל אביזרי הצנרת כגון ברזים, שסתומים, אל חוזרים, מסננים וכדומה יהיו עשויים  .3.3.1

מלחץ המערכת. בכל  50%מיציקת ברזל ויתאימו לעבודה בלחץ הגבוה בלפחות 

 .PSI125מקרה לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מלחץ של 
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בור בין צנרת המים וציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יהיה באמצעות חיבור החי .3.3.2

 250psiגמיש. החיבורים הגמישים יהיו עשויים מניאופרין עמידים בלחץ של 

 מעלות פרנהייט. 250ובטמפרטורה של 

 

 יש להתקין חיבורים גמישים בחיבור צנרת המים ומשאבות. .3.3.3

 

 ברזים: .3.3.4

 " כולל יהיו הברזים מטיפוס כדורי, הברזים יהיו  2עבור צנרת בקוטר של עד

 מסוג "פתוח מלא", כדוגמת תוצרת שגיב.

 " 3עבור צנרת בקוטר של ( ויותר יהיו מטיפוס "פרפר" דגםB-9.) 

  עבור צנרת מבודדת יהיו הברזים מטיפוס "פרפר" עם תמסורת פנימית

 כדוגמת צורת "רפאל", עם צוואר ארוך אשר יאפשר בידוד הצנרת .

 

התקנת הברזים בסמוך לציוד תעשה בצורה כזו אשר תמנע טרבולנציה בנקודת  .3.3.5

החיבור, לצורך כך יותקנו הברזים במרחק של לפחות חצי מטר מהציוד )רצוי על 

 קטע ישר של הצינור(.

 

, רשת הסינון תהיה מסוג הניתן לפרוק עשויה מברונזה  Yמסנני המים יהיו מטיפוס  .3.3.6

ומעלה יותקן ברז שטיפה בקוטר  3מסננים בקוטר ". עבור MESH 40בצפיפות של 

 .1.5של "

 

 בידוד צנרת מים .3.4

 0.6בידוד הצנרת יעשה באמצעות פוליאריטן יצוק בתוך תבנית פח מגולוון בעובי של  .3.4.1

 מ"מ. 

 

 עובי הבידוד, לצנרת ואביזרים .3.4.2

 קוטר צינור

[Inch] 

 עובי בידוד

[Inch] 

 1.5 3עד 

 2 3מעל 

 בידוד הצנרת יעשה באמצעות גומי סינטטי , עטוף בתחבושת וצבוע .  

 תליות צנרת מים  .3.5

-מטר בין כל תליה עבור צנרת בקוטר קטן מ 2תליות הצנרת יהיו במרחקים של  .3.5.1

 ומעלה. 1.5מטר בין תליות עבור צנרת בקוטר של " 3, ובמרחק של 1.25"
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הצינורות על גבי "אוכפים". אורך במקרה בו נדרש לתמוך את הצנרת מלמטה יונחו  .3.5.2

"האוכף" יהיה לפחות שלוש פעמים הקוטר החיצוני של הצינור, והוא יתמוך בחצי 

 היקף הצינור.

 

 התליות יורכבו בצורה אשר תאפשר התפשטות חופשית של הצנרת. .3.5.3

 

במקומות בהם יידרש לרתך לצנרת אלמנט תליה )"אוזן "( יבודד אלמנט התליה על  .3.5.4

 מנת למנוע עיבוי. 

 

התמיכות יבנו כך שניתן יהיה להעביר צנרת נוספת בעתיד, כל תמיכה תהיה באורך  .3.5.5

 צינורות נוספים בגודל זהה לצנרת המונחת כיום.  3כזה כך שניתן יהיה להניח עליה 

 

 VRV/VRFר מסוג יחידות מיזוג אווי .3.6

 ת(.עיליו ות)יחיד פניםיחידות  .3.6.1

 :כדוגמת תוצרת ,היחידות יהיו מוצר מוגמר של בית חרושת .3.6.1.1

MITSUBISHI ,TOSIHBA  ,HITACHI ,FUJITSU ,DAIKIN  ,LG או ,

 שווה ערך מאושר.

 

של לא סמוכה ליחידה, בקיר, בקוטר ת ניקוז נקודניקוז מי העיבוי יהיה ל .3.6.1.2

 .1.5"-פחות מ

 

. היחידה תותקן בצורה כזו אשר תאפשר גישה ץוויר יהיה רחימסנן הא .3.6.1.3

 חופשית לטיפול במסנן האוויר.

 
בין פיית הניקוז לצינור הניקוז יתבצע ע"י צינור גמיש מבודד החיבור  .3.6.1.4

 תרמית על מנת למנוע עיבוי מים. 

 

בכניסה לסוללה יחובר שסתום ההתפשטות מסוג פרופורציונלי לינארי בעל  .3.6.1.5

ית רבמדויקת. יציבות הטמפרטורה בחדר תאפשר תנודה מיכולת ויסות 

 מעלה צלזיוס בלבד. 1בתחום 

 

 .40dbA -רמת הרעש המותרת ליחידה הינה .3.6.1.6

 

 )יחידה חיצונית( יחידות עיבוי .3.6.2

  C°45התפוקה הכתובה בכתב הכמויות היא תפוקה בתנאי סביבה של  .3.6.2.1
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הכיתות  צנרת חומר הקירור תועבר לכיוון .מחוץ למבנהימוקמו היחידות  .3.6.2.2

הרלוונטיות, פיצול הצנרת יעשה באמצעות מפצלים תיקנים ולפי הגדרות 

 היצרן. 

 

 ללא תקלות. C48°יחידות העיבוי יוכלו לפעול בתנאי טמפרטורת חוץ של  .3.6.2.3

  

בתפוקת קירור/חימום משתנה  באופן רציף. מבנה  DXהיחידה תהיה מסוג  .3.6.2.4

רמטית באמצעות היחידה יהיה מפח מגולוון, תא המדחסים יהיה סגור ה

 פנלים מבודדים אקוסטית.

 

, עובי צלעות הקירור לא  1צלעות ל" 14צפיפות צלעות הקירור לא תעלה על  .3.6.2.5

 הצלעות תהיינה מצופות נגד קורוזיה.מ"מ.  0.18 -ירד מ

 

 לכל מדחס יהיו זוג סוללות עיבוי .  .3.6.2.6

 

סקרול עם מעטפת אקוסטית, ויאפשרו  -המדחסים יהיו מסוג הרמטי .3.6.2.7

 משתנה ורציפה.תפוקה 

 

המדחסים יכללו הגנה מפני התחממות, זרם גבוה ולחץ ראש )לחץ עיבוי(   .3.6.2.8

 גבוה. 

 

יחידת העיבוי תכלול מערכת "בקרת לחץ ראש" אשר תאפשר עבודה של  .3.6.2.9

 היחידה גם בטמפרטורה נמוכה . 

 

אלא אם נאמר אחרת. היחידות  ,או קירור ,היחידות יהיו מסוג חימום .3.6.2.10

 יכללו מנגנון המאפשר מעבר מהיר בין חימום לקירור. 

 

 כמספר המדחסים.לפחות מספר המפוחים ביחידה יהיה    .3.6.2.11

 

טוס פעולת אהיחידה תכלול בקר  שיציג ע"י תצוגה דיגיטאלית את סט .3.6.2.12

אשר יאפשר  ,המעבה וכל תקלה אפשרית. כל יחידה תכלול מתאם תקשורת

 היחידות למערכת הבקרה המרכזית.  חיבור בין

 

. לא תאושר יחידה עם A410R ,134A-R  ,507-Rסוג הקרר הנדרש הוא  .3.6.2.13

אנטרופי )אשר מצריך יניקה של חומר הקירור ומילוי חדש -חומר קירור איזו

 במקרה של נזילה(. 
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תינתן עדיפות ליחידות  .3.5של  COP עם יעילות היחידה תהיה לפחות .3.6.2.14

 טית גבוהה. בעלות יעילות אנרג

 

 (RoofTop / Package)יחידות מוכללות  3.7

יחידות הטיפול באוויר תהינה מטיפוס חד אזורי, עם פנלים כפולים מתועשים, או  3.7.1

מבנה שלד ופנלים שווה ערך. הפנלים הפנימיים יהיו חלקים. היחידות תיוצרנה 

מ"מ. הפנלים  40בהתאם לתוכניות ומפרטי הציוד. הבידוד יהיה פוליאוריטן בעובי של 

 יהיו במבנה הניתן לפירוק נוח ומהיר.

, תקף יחידת טיפול באוויר /יחידות אוויר צח" )בהמשך(: " 3.8כל האמור בסעיף  3.7.2

 בהקשר של יחידות מוכללות לאוויר צח.

היחידות יהיו מותאמות להתקנה חיצונית, על בסיס פלדה, או בטון מתאים, עם  3.7.3

אחרת. היחידה תכלול דלת אחת מצידי המפוח  משככי רעידות ועם גגון, אם לא צוין

 והמנוע, ודלת שירות למדחסים.

היחידה תיבדק במפעל היצרן. הבדיקה תכלול התאמת היחידה לתכניות ולמפרט,   3.7.4

בדיקות ספיקות אויר ורמת הרעש. יש להודיע על מועד הבדיקה למהנדס מראש, כדי 

בדיקה חלה על הקבלן והיצרן. שיוכל  להשתתף בבדיקה, במידה וימצא לנכון. חובת ה

על  הקבלן להמציא דו"ח בכתב לאישור המהנדס בהתאם לנהלים לפני העברת 

 היחידה לאתר.

הנתונים העיקריים של היחידה יוטבעו על גבי לוחית זיהוי )מחמרן( שתוצמד  ליחידה.  3.7.5

בין היתר יהיו רשומים על הלוחית: הספיקה, הלחץ, הספק הקירור והספק החשמל 

 ך ונתוני זיהוי של היצרן.הנצר

בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת, בצורה  שתבטיח עמידות ברעידות  3.7.6

בעת הפעולה. לכל החלקים הפנימיים תהיה גישה ע"י פתיחת דלתות, או פרוק פנלים, 

ס"מ. הפנלים הדורשים פרוק רק במרווחי זמן   120x80 -שמידותיהם לא יעלו על כ

ארוכים ייסגרו ע"י ברגים. הדלתות ייסגרו ע"י סגרים תעשייתיים ויצוידו בצירים 

כבדים ובידיות חמרן. כל פנל יינתן לפירוק מבלי שיצריך פרוק אביזרים אחרים  כמו:  

את כל הפנל אל גלגלי רצועה, צנרת וכו'. הפנלים יהיו בעלי אטמים וסגרים הלוחצים 

האטם. הקבלן יגיש לאישור המהנדס דוגמת סגר. האטימה תהיה ברמה כזו שלא 

 יהיה צורך באטימות סיליקון למניעת  דליפות.

 100הפנלים המגולוונים יהיו צבועים במערכת צבע אפוקסי אלקטרוסטטי בעובי   3.7.7

מר )לאחר מיקרון. השלדה תהיה צבועה בצביעה ידנית הכוללת: צבע מקשר ווש פריי

מיקרון לפחות ועליו  25ניקוי השומנים בממיס(, שכבה אחת צבע צינכרומט בעובי 

 מיקרון. 25צבע לקה בגוון אפור פלדה כדוגמת סופרלק בעובי  מינימלי של 

 

יחידה המותקנת על הגג תהיה מותאמת להתקנה חיצונית. שיפוע במבנה יבטיח כי לא  3.7.8

גון של יחידה המותקנת בחוץ יהיה אטום תהיה חדירת גשם, ריח ואבק לתוכה. הג

 .ובנוי כך שלא יצטברו עליו מי גשם
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בין היחידות לבין התעלות המתחברות אליהן לא יהיה חבור קשיח. החבור יבוצע   3.7.9

 באמצעות חבור גמיש, אשר דרכו לא יעברו מאמצים או רעידות.

 
ם יעברו איזון המפוחים יהיו תעשייתיים, מהטיפוס המצוין במפרטי הציוד. המפוחי 3.7.10

 סטטי ודינמי ובדיקת ספיקה ולחץ סטטי.

 
, עם גירוז תמידי, בעלי S.K.Fהמסבים יהיו מתייצבים מאליהם, כדוריים, מתוצרת  3.7.11

אלף שעות. פרטי המסבים יכללו בתכניות היצור אשר  100אורך חיים מחושב של 

הציר,  יוגשו לאישור המהנדס. המסבים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית של 

 אך אחד המסבים ירתם לקבלת כוח צירי שעשוי להתפתח ולמניעת תזוזה  צירית.

 
 הציר יהיה עשוי מפלדת טרנס מיסיה, עם צירים  למסבים בשני צידיו. 3.7.12

 

 המפוחים יהיו מסוג הנעה ישירה בלבד לא תאושר תמסורת רצועות. 3.7.13

 

מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על המצוין בטבלאות הציוד. אם לא  3.7.14

(. המדידה תיעשה בסקלה A)דציבל בסקלה  70dbAצוין בטבלאות, הרעש לא יעלה על 

A  במרחק מטר מדופן היחידה בצד המנוע. מפלס רעש זה ייבדק במפעל היצרן

 בנוכחות המזמין.

 

ו תלת פאזיים, שקטים במיוחד, סגורים המנועים החשמליים של היחידות יהי 3.7.15

לחלוטין ובנויים לסטנדרד האירופי המאוחד. המנועים יקבלו אישורו של יועץ מיזוג 

האויר לפני הרכבתם. יש להשאיר פתח עם גישה נוחה לפרוק המנוע, כולל גישה מלאה 

 לחוטי החשמל של המנוע.

 

מ"מ לפחות או  2וון בעובי תריסי הויסות יהיו עשויים ממסגרות וכנפיים מפח מגול 3.7.16

ס"מ. פרופיל הכנף יהיה  כדוגמת  20מאלומיניום משוך. רוחב הכנף לא יעלה על 

הנראה  בתכנית הסטנדרד. הצירים יהיו עשויים מפלדת טרנס מיסיה, מצופה 

קדמיום, ויהיו מחוזקים באופן מהודק לכנף. תותבים יהיו מ"אוקלון", או "טפלון".  

ס"מ, יש לתת  90 -פן נגדי, זו כלפי זו. בכנף שאורכה למעלה מהכנפיים ייסגרו באו

תמיכה נוספת למסבים במרכז. הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי  שתחובר אליו 

 ידית  ו/או מפעיל אוטומטי.

 

בכל יחידה יותקנו, אחרי כל אלמנט, אביזרי מדידה, לפי תכנית סטנדרטית מתאימה.  3.7.17

ות מפל הלחץ וטמפ' ע"י הכנסת מכשיר מדידה אביזרים אלה יאפשרו לבצע מדיד

מתאים  דרכם. אלמנטים למדידות הנ"ל כגון צינוריות וחוטים וכו' לא יעברו דרך 

 הדלתות, על מנת למנוע תלישה בזמן פתיחה.
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 המסננים יהיו במספר דרגות ובשטח כולל כמצוין במפרטי הציוד. 3.7.18

 
נון( יהיה בנוי מסיבים סינטטיים מסנן האוויר )החיצוני, במידה שיש מספר דרגות סי 3.7.19

הניתנים לרחיצה. היחידה תותקן בצורה כזו אשר תאפשר גישה חופשית לטיפול 

 .במסנן האוויר

 

לינארי, בעל יכולת -בכניסה לסוללה יחובר שסתום ההתפשטות מסוג פרופורציונאלי 3.7.20

 מעלה 1ויסות מדויקת. יציבות הטמפרטורה בחדר תישמר עם תנודה מרבית  בתחום 

 צלזיוס בלבד.

 
 הצינורות יעברו בצורה חופשית, כאשר בכל מעבר פח תהיה הגנה על צינורות מחיתוך.  3.7.21

 
 .מעלות לזרימה 90 -קצה מדידה יהיה קשיח ויותקן ב 3.7.22

 
היחידות יהיו מוצר מוגמר של בית חרושת כדוגמת תוצרת: "אוריס", "יוניק",  3.7.23

 ."מק"מ", או שווה ערך מאושר

 
הניקוז לצינור הניקוז יתבצע ע"י צינור גמיש מבודד תרמית על מנת החיבור בין פיית  3.7.24

 .למנוע עיבוי מים

 
היחידה תכלול תא עיבוי אינטגראלי, בתפוקת קירור/חימום המצוינת בתכניות. מבנה  3.7.25

היחידה יהיה מפח מגולוון. תא המדחסים יהיה סגור הרמטית באמצעות פנלים 

 מבודדים אקוסטית.

 
 -. עובי צלעות הקירור לא ירד מ1"-צלעות ל 14ר לא תעלה על צפיפות צלעות הקירו 3.7.26

 .מ"מ 0.018

 
היחידה תכלול שסתום עוקף גז חם לדרגה הנמוכה, לשמירה על מינימום למניעת  3.7.27

 יציאת המדחס.

 
 סקרול עם מעטפת אקוסטית. -המדחסים יהיו מסוג הרמטי 3.7.28

 
 עיבוי(  גבוה. המדחסים יכללו הגנה מפני התחממות, זרם גבוה ולחץ ראש )לחץ 3.7.29

 
יחידת העיבוי תכלול מערכת "בקרת לחץ ראש", אשר תאפשר עבודה של היחידה גם  3.7.30

 בטמפרטורה נמוכה.

 
 מספר המפוחים ביחידה יהיה לפחות כמספר המדחסים. 3.7.31

 


