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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך
 מסמך א' 

 

 הצעת הקבלן 
 ותנאים נוספים

 

מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   מסמך ב'
 -)החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל 3210
 .(2005תשס"ה נוסח 

 מסמך ג' 
 
 

בודות כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 .העדכנית ביותר

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 
  מערכת התכניות  מסמך ה' 

  דו"ח יועץ קרקע ' ומסמך 
 

 כפיפות

לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, גם  צוע של הפרויקט יהיה בכפוףהבי .1

ובתוך במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה והמפרטים הסטנדרטיים, 

 כך:

 .ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים  .1.1

 .בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

ריים ורשויות אחרות כגון: אגף הוראות והנחיות של גורמים סטטוטו  .1.3

ההנדסה והבינוי, פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת 

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד 

 להגנת הסביבה וכו'. 

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.  .1.4

קרקע,יועץ דוחות והנחיות של כל  יועצי הפרוייקט לרבות יועץ         .1.5

,יועץ שות,יועץ תרמי,יועץ בנייה ירוקהאקוסטיקה,יועץ בטיחות,יועץ נגי

 סביבה,יועץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין.

 חוק התכנון והבניה.  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  .1.7

 .חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים  .1.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .1.9
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 תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.  .1.10

 -משהב"ט/ההוצאה לאור  -המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   .1.11

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(.  -קני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם ת      .1.12

תקנים של  -בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים 

 ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המזמין.

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל   .1.14

 תקנות הבטיחות בעבודה.  .1.15

כל ובכל מסמך אחר של  בהנחיות /כל האמור בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים.1.16

העבודות/החומרים/המוצרים, בהם יעשה שימוש  ,של כלהיצרנים/ספקים 

על פי  של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותרבמיכרז/חוזה זה 

  החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין .

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המיפרטים הסטנדרטיים וההנחיות  .2

 ליום ביצוע העבודה. ת והמעודכנות ביותריהיו במהדורותיהן השלמו

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין  .3

 שאינם מצורפים.

 הערות:
 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של  א.
הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן 

 שי בכתובת:חופ
 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  ב.

 מצורפים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :הבהרות והצהרות הקבלן, מידע 

קראם , חוזה זה/הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז

קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות , והבין את תכנם

 . לדרישות הכלולות בהם

פ המוגדר "ע" צו התחלת העבודה"לפני מתן הקבלן מצהיר כי היה והעבודה לא תצא לפועל 

או דרישות בשל כך /יהיו לקבלן כל טענות ו  אין ולא, או לפני חתימת חוזה/ו 39סעיף ' במסמך ב

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל , ואו מטעמ ואו כנגד מי מהפועלים בשמ המזמיןגד כנ

 . ת נלוות אחרותההוצאות בהן נשא הקבלן לשם הכנת מסמכי המכרז או כל הוצאו

עוד מצהיר הקבלן כי הובא לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו לאחר חתימת החוזה או לאחר 

 '.במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף " צו התחלת העבודה"קבלת 

 .והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/הצהרה זו מהווה נספח למכרז

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימת הקבלן                                                                                            שם הקבלן
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 רשימת מתכננים

 
 מייל-אי פקס טל' שם המתכנן מקצוע

-03 פובזנר אדריכלים אדריכלות
5247389 

03-
5249875 

 

-077 ויועצים בע"מ שאול מהנדסים  - ילשאול שמ קונסטרוקציה
4200918 

077-
4200919 shmail.eng@gmail.com 

-04 יועצים בע"מאוסאמה פרח מהנדסים  ומיזוג אויר אינסטלציה
6021943 

04-
6000149 

osama@af-eng.co.il 

-08 בע"מ . רפפורט מהנדס חשמלי חשמל ותקשורת
9315305 

08-
9315307 

office@yrap.co.il 

-09 עציון אופירה אדריכלות נוף אדריכל נוף
8998411 

09-
8919030 

nof@ofira.co.il 

-03 זליו דיאמנדי בע"מ יועץ קרקע
5756517 

03-
5757694 

office@zelio.co.il 

-03 פדר אורנה יועץ נגישות
5495222 

03-
5473394 

federos@gmail.com 

-09 לזר ב.י. מדידות הנדסיות  מודד
8828151 

09-
8624674 

office@bylazar.co.il 

 דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"מ | כמאי עריכת מסמכי מכרז
 , מגדל עזריאלי ראשונים, ראשל"צ2שד' נים 

03-
6394018 

03-
6884153 

office@yekutiel.co.il 

 
 
 
 



 מחסני מועצה
 מונד-תל

 טכני מיוחדמפרט  
 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                         5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(



 מחסני מועצה
 מונד-תל

 טכני מיוחדמפרט  
 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                         6  

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 01.00
מסמכי כל כמפורט ב להקמת מחסני מועצה תל מונד כרז/חוזה זה מתייחס מ - 

 .המכרז השונים
 

 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  20.00
מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים - 00כל הסעיפים מתוך הפרק  

  .)מדידת פאושל(  00.09 מכרז/חוזה זה למעט סעיף 
ים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או מטרת מסמך זה לפרט את התנא 

 .של מסמך ג' 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
 

 תקופת ביצוע 03.00
חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי  6 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 

 .אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן המזמין
 

 אחריות 04.00
 
בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי  הקבלן מצהיר .א

המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 
וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 

ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
  .ם שהוזכרו לעילומהאילוצי

  
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  .ב

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

 .צע העבודהובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבו
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 
טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 

יום ממועד  14יינו שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דה
לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו  .החתימה על החוזה עם המזמין

 .לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת
 
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  .ג

מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע 
נו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד אי

 .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו .שלישי או מכל סיבה אחרת
 
, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו .ד

י מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה וא
גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 

ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 
 .בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

על הקבלן לבצע  .יותו של הקבלןדעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחר
באם לא ימלא  .לו ע"י המפקחוקצב תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי

הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י 
 .קבלן אחר, על חשבון הקבלן

ו או המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו ל 
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

 .שניתנה לו ע"י הקבלן
 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ה
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 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 05.00
 

 .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה .א
 
ודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים תחומי העב .ב

 .ובהתאם להוראות המפקח
 
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  .ג

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 
יהיה אך ורק במקום שיקבע על שטח ההתארגנות באתר העבודה  .ואי הגדרוות

על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  .ידי המפקח
 .המתקנים השונים

 
 גידור 06.00
 

גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  .א
, כולל שלטי מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש

 .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה"כאן בונים", אזהרה 
 .תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח

 
, מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה .ב

כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם  .צבועהפלדה  תקונסטרוקצינסמכים על 
הגדר תענה  .יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח .המפקח

 .ולהנחיות הראשות המקומית לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר
 
או מבני עזר על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  .ג

, לרבות מיקומם מחדש בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 .על מערכותיהם

 
והולכי  ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים .ד

 .השערים יהיו מפלדה צבועה ., אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודהרגל
 
, הזזת עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות .ה

בנפרד ועל לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה וכו'מבנים וגדרות 
 .הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  .א

מתכננים, שם הקבלן ופרטים מות ההשלט יכיל את שם העבודה, ש .בסמוך לו
וכל עניין , אותיות, צורת ומיקום ההתקנהתוכן השלט, צורתו, גודל ה .נוספים

  .יקבעו בלעדית ע"י המפקח -אחר הקשור בשלט 
 
 .ברמה גבוהה )"פרוצס"( ממוחשבת צבעוניתהדמיה וכנס בו השלט תכחלק מ .ב

ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה
 ,השלט עם ההדמיהנון תכקובץ ממוחשב של  .שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל

 .טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף מפקח יימסר ל
 
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש  .ג

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח  .באתר
 .ו/או נדרש ע"פ חוקי הבטיחות

 
יידרש לשנות את מיקומו  הפרויקטלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך על הקב .ד

כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב ללא תמורה, שלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתהמפקח דרישות של 
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 ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכנון השלט .ה
שולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב בגמר העבודה לא י ווסילוק

 .ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות
 
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש  .ו

 .הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט .ע"פ חוקי הבטיחות
 

 
 שמירה 08.00

דה או גניבה יאם יקרה קלקול, אב .והמבניםהקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים  
מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 

 .המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין
 

 מבנה למפקח 09.00
 

מקום ב ,על חשבונו ,הקבלן, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  .א
 .שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח

 .מ' 2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של  40שטח המבנה  
את המזמין ובאי כוחו  ואשר ישמש 4,מקרר,מכשיר תמי מטבחוןהמבנה יכלול  

  ., מים וביובלטלפון, בחיבור זמני לחשמלויחובר 
 
 80X80חלונות מזוגגים במידות  8מה ניתנת לנעילה, המבנה יכלול: דלת אטו .ב

ריצוף או חיפוי לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה,  מ"ס
עמדות  3כסאות,  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס ו  4מזגן מפוצל של רצפה, 

שתי לתליית תכניות ומשעם לוח קיר כסאות משרדיים, 2-עבודה כולל שולחן ו
 .ניתן לנעילהעם שתי דלתות ח פארונות 

 
קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת  2על הקבלן לדאוג להתקנת  .ג

טלפון ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( 
במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון  .ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע

בונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש המפקח ומכשיר מבזק, יספק הקבלן, על חש
 .פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו

הקבלן ידאג לתקינותו המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש אם התקלקל,  
 .תוך יום עבודה אחד

 .ש"ח מחשבונו של הקבלן 200על כל יום ללא מכשיר פקס באתר יוטל עכבון של  
 
וכנת הפעלה , ת17סך "מולל: הכ PCכל הפרויקט, מחשב  , במשךהקבלן יספק .ד

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B. בילת תוכנות , חלפחות MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT תוכנת בנארית  ,ללוחות זמנים עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום  כןולעריכת החשבונות,  מדוררו/או דקל ו/או 

הבלעדי  ושימושלהכל  -כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  ,3A -ו 4Aלניירות 
 .כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר .המפקח של

 
הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים בנוסף יתקין  .ה

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי  ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח
חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט הקבלן לרבות 

 .ומגבות נייר באופן סדיר
 
הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  .ו

עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, 
בור השיחות של אמצעי אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום ע

תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן 
 ,אספקה שוטפת של ציוד משרדי מתכלא וכו'.העבודה
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כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר  .ז
לעיל, כולל אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת 

 .יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו -דות העבו
 
מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם  .ח

כתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה 
אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות 

 .ם וחיבורן מחדשהמחוברות למבני
 
 

 משרד לקבלן 10.00
יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד  .הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו 

כוח -במשרד בא .במצב נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום
הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב 

בגמר העבודה יש לפנות את המשרד  .יומני העבודה והוראות המפקח בכתבהכמויות, 
 .ולהחזיר את השטח לקדמותו

 .מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח 
 

  מים וחשמל 11.00
מועדי ניתוק מערכות  .הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג' 

צורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום מים וחשמל קיימות )באם יידרש ל
  .הפרעה למזמין

בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה  
 .המזמין אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא

 
  תנועה בשטח המזמין 21.00

  .מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמיןנתיבי התנועה בשטח המזמין אל  
חוקי ונהלי התנועה  .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו 

בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות 
נועה שנקבעו לו ויתקן, על הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי הת .המזמין בעניין זה

חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, 
 .פיזור חומר וכיו"ב

 
 דרכי גישה ארעיות 31.00

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  
דה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו במי .ידי הקבלן עם גמר העבודה

 .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה  .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח

לא הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ל
 .תמורה

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 41.00

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מודגש בזאת ש 
אסורה מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .וכיו"ב מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון

 .בהחלט
 
 שמירה על איכות הסביבה 51.00

, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו הקבלן ינקוט, על חשבונו 
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

  .לשביעות רצון המפקחובמפרט הכללי, 
 
 עבודה בשעות היום בימי חול 61.00

בשבת,  בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, 
במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם 

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח  .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט
ים מתאימים מטעם אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת  .ועליו לקבל את אישורו המוקדם

 .ו/או רשויות רלוונטיות אחרות הרשות המקומית, משרד העבודה
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 תיאום עם המפקח 71.00

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  
 .בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח

 
 כוח אדם 81.00

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .א
ת ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך א

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי 
הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של  .כוחו המוסמכים

ה פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבוד
 .בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים

 
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים  .ב

 .ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'
 
שעות לפני  48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  .ג

האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך  .ם באתרתחילת עבודת
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה  לשהכניסה והיציאה  .העבודה

 .תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 91.00
אתר, באופן , בלצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן .א

 :במשך כל תקופת הביצועו קבוע
בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 .דומותעבודות 
 
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

המהנדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועקומית מועצה המביחתום 

 .כאחראי בטיחותו
 
ת, על הקבלן להעסיק ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 
מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות 

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע  .מפקחנאותים, כפי שיקבע מה
 .ע"י המודד ללא תשלום כלשהו

 
ומנהל  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל  .4

 בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הנדסאי,
 .דומותבביצוע עבודות 

 
 םבאם ימצא כי אינהנ"ל מאנשי הצוות רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

, תתבצע הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 5ההחלפה תוך 

 
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח .ג

 .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי הביצוע תקופת
י מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י העדר של מ 

 .המפקח
 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  .ה

ענין זה פסיקת המפקח ב .לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן
 .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן
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נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו
ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 

מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות 
ן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, לקבל

 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית
 
 .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות .ז

המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה  
אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( בהקשר עם פרויקט זה ) ביוזמתולבצע 

 .וזאת ללא כל תשלום נוסף
 
ולא יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  .ח

 .ישולם לקבלן עבורן בנפרד
 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  .ט

  .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 20.00
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  .א
העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי  פקחגם אם יאשר המ .המפקח

 .אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם
 
או כל פועל  , ספקהרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנ פקחהמ .ב

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
ימים ולא  5ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  .באחר

 .תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
 
קבלני מלאכות לאישור ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  .ג

 ן:פקח כדלקמהמ
קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1

 .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה
 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 1.2
הראשי לבצע  לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן

 .באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום
 שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 .לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם
 
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים  .3

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי  

והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 
 .ולל מס' הטלפון שלהם()כ אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .4

קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 
 .והמקצועיות של הקבלנים המוצעים

 
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול  .5

שמורה למזמין הזכות הסף המצוינים לעיל, קבלנים העומדים בתנאי 
ולא יינתן  למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

 לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
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יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .6

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 
 .שבון לפני הגשת הצעתו למכרז זהבח

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .7

זה,  בפרויקטבכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל

 
על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע  .ד

 .קני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעילבאופן דקד
 
 120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  .ה

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 
לשלם ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים 

כומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים הס .מאושרים ע"י המפקח
 .המגיעים לקבלן

 
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 12.00
ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  

החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, 
  .מין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקחעובדי תחזוקה של המז

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,  .ג

 .יכה וכו'צירי הל
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים .ד
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  .ו

 .הקבלן
  .העבודהניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר  .ז

 ח.          תיקוני טיח,ריצוף,צבע,גבס וכו'
 ט.          שילוב בלוח הזמנים של הקבלן. 

 
 קשר עם קבלנים אחרים 22.00

 
 כללי .א

אשר אינן נכללות נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 
 יםרדנפ יםעבודות אלה יוצאו למכרז .ע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/

", וזאת בכפוף נים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל
 .לאמור בתנאים כלליים לעבודות

 
 00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ .ב

יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן 
במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .הכללי של הקבלן הראשי
כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתבנוסף לאמור בסעיף ב',  .ג

, וזאת בכל או גבס(/בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות נים האחריםקבלה
עץ למעבר השרוולים ומסגרות ה .שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח

 .וועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי ויותקנו התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו 
 
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבלנ
 .חשבון הקבלן
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 בקורת העבודה 32.00
 

יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  הקבלן .א
למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או  .הנחוצים בשביל בחינת העבודות

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 .הפרוייקט

 
ל עבודה, אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה ש .ב

בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 
 ., על חשבונוהתקופה שתקבע על ידו

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

ף נוס -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר  .לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים

 .לבדיקה בלי אישור המפקח
 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  .ד

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 
עילה לתביעה כספית כלשהי או ההפסקה לא תהיה  .הטכני או הוראות המהנדס

 .לשינוי במועד מסירת העבודה
 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  .ה

 .החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה
 
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  .ו

לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע 
במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות  .העבודה הנדונה

 .להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן
 
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  .ז

 .כל תנאי ההסכם הקבלן לביצוע העבודה לפי
 
 יומן עבודה 42.00

 יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום: 
מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד  .א

 .לסוגיהם
 .כל החומרים והסחורות שנתקבלו .ב
 .בבנייןרשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן  .ג
 .מזג האוויר .ד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין  .ה

 .או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו  .ו

 .במקום שליחת מכתב מיוחד
חשבונות בעד עבודות  .מית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקחפרטי העבודה היו .ז

 .יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  

 .המזמין
 .העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן 3 -יומן העבודה ינוהל ב 

ימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל העתק המפקח י
 .בסוף כל השבוע -מכילים רשום, ואם לא 

בגמר העבודה יימסר היומן  .היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני 
הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 .העבודה
היעדר הסתייגות בכתב של  .רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין 

הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 
 .הפרטים הרשומים בו
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 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 52.00
  .ן ע"י המפקח במקום המבנהנקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבל 
כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י  

  .גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן
כל ערעור על  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות 

ימים מיום קבלת צו התחלת  10-יוגש למפקח לא יאוחר מגבהים קיימים המסומנים, 
על הקבלן להתקין נקודות קבע  .טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון .עבודה

 .נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי
ו, את כל ויספק, על חשבונ ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה 
 .ומסירתה

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי  
 .נכון

 
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 62.00

לן בכל האמצעים הדרושים להגנת במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקב 
המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

  .אבק, שמש וכו'
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום  

של בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם 
אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת  .המפקח

סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי  .המפקח
 .ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  
המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 

 .המלאה
בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות  להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים 

 .גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון
 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 72.00

באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו  .בודההע
  .על אופן הטיפול בו

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 .באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור וישאבמתקנים ובתכולתם 

 
 קרקעית-חפירה תת 82.00

פני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי ל 
 .החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  
 .קרקעית -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם  
 .לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר

הקבלן מצהיר  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו 
אותם מבנים ומתקנים בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם ל

קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 
 .הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל

 
 ביצוע בשלבים 92.00

תבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי עשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  
הביצוע בשלבים ולפי  .ות בכל שלב לפי ראות עיניוהמפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימוי

 .עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע
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 לוח זמנים 30.00
 
יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח  15לא יאוחר מאשר  .א

 .במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף  זמנים
 
 .ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, יהיה הלוח .ב

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים 
 .להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן

 .דהבשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבו
 
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב  .ג

התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה 
 .טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקחבלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 .עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 העבודהתגבור קצב  13.00

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה  
 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 .יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 .נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"בהציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  
 .לעיל 00.15לפעול כאמור בסעיף 

 
 מוצר "שווה ערך" 23.00

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
מוצר שווה ערך וכן כל  .שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרתכאלטרנטיבה מוצר 

, והאדריכל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
 .בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

ד, בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציו 
יש לראות את שם המוצר  .מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר

כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 
  .זה

 
 בדיקות מעבדה .3300

 מכל סוג,  ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום  - 
,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח  ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,דרשככל שי

על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות ו
עת לעת כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מ

 . או על פי המפרטים הטכניים
 

מעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין, ותוצאות הבדיקות הבדיקות תבוצענה ב  - 
הבדיקות יועברו  הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות 

 למפקח במקביל להעברתם לקבלן . 
                                      

למהלך  תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן. כל עיכוב שיגרם   - 
הקבלן  בודה בגין בצוע הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמנים ועל הע

     לקחת זאת בחשבון בתכנון בצוע מערך הבדיקות.
                                

את כל קבלני המשנה על כל מוצריהם גם מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול   - 
 הבדיקות כדלקמן: את גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 

 בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונסים. •
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 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים. •

 בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר. •

 בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים. •

 בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גלוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע. •

 בות: אטימות, ציפויים ומערכות סינון.בדיקות למרחבים מוגנים לר •

 שרברבות )אינסטלציה סניטרית( לרבות: -בדיקות מתקני תברואה  •

 בדיקת נקזים מתחת לבניין. •

 בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ. •

 בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה. •
 בדיקת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה. •

 וי אש.בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיב •
 בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין. •

 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות. •
 בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות. •

 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית. •

 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה. •

 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. •

 .בדיקות התקנה של מעקים •
 5וטופס  4בדיקות לקבלת טופס  •

 כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח. •

על חשבון כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי  •
 על פי שיקול דעתו הבלעדית ככל שימצא לנכוןהקבלן 

 
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל   - 

 בדיקה, ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 
 מטעם הקבלן ועל חשבונו  כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת   
 14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך   

 יום מקבלת צו התחלת העבודה.
 

לת כל האישורים תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקב, עבור כל הבדיקות הנ"ל 
 לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.ועד אישור סופי של המפקח  הדרושים

  
 המוצריםטיב החומרים ו 43.00
 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה  .השגחה בלבד

 .בוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאיםג
 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  .ב

כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור  .מוכר
 .המפקח

 
ת ת"י מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישו .ג

 .וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה  יום מתחילת הביצוע, 45תוך  .ד
, ללא יוצא ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים,  כלהפיקוח של 

וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות מהכלל לאישור 
 .המאושרות
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 בדיקת דגימות ואישורן 53.00
 

תקבע מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  .א
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ולא י .ע"י המזמין

אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י 
 .המפקח והמתכננים

והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות  חומריםה 
 .לדגימות שאושרו

 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר  .ב

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים  .הפסול מהאתר
 .אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

 
החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את אישור  .ג

הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך 
 .שימוש בהם

 
 חומרים וציוד 63.00
 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  .א
 .ום הדרישות לגבי טיבה ואיכותההעבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קי

 
הציוד יסופק ויוחזק  .כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .ב

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .הדרושים במקרים של תקלות מכניות

 .ל ביצועהמחייבות רציפות ש
 
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת  .ג

הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את 

  .הנדרש
 -רן, או מספק הציודלפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצ 

 .תכניות, הסברים ותיאורים טכניים
 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  .ד

יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 
 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות -על כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר-כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,  .שנים לפחות 5רצון המשתמשים בו במשך 

להזמנת  .המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר
ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם 

ים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, קיימים בארץ סוכנות המחזיק
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או  .לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל

האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י  .יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -היועץ והמפקח על

 .הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות הטכניים לקביעת סוג
 
התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור  .ה

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  3למפקח 
והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים 

יה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני את כל הדוקומנטצ .להחזיק במלאי
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל  .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן

שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 
והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 

ידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת בדרישות, הוא יוחלף מי
 .כספית כל שהיא
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חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  .ו
בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או 

 שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו,
 .ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות

 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .ז

 .יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח
 

 מערכת בקרת איכות 37.00
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 
 חישוב כמויות וחשבונות לתשלום 00.38

 חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ                
 בינארית ויכלול את כל העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המפקח עד לאותו מועד.           

 ותנה בהגשת חישוב כמויות מלא, מדוייק וסופי עבור החלק  תשלום החשבון החלקי י           
 שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום.            
 חישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשבון החלקי לצורך בדיקה ואישור.            
 החשבון לא יבדק. –במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו             
בלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב ובתוכנת בנארית. ההכנה הק              

לעיבוד תיעשה בתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י 
המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים 

 נת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהכ
 חשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא יבדק ויוחזר לקבלן.              

  
  תכניות 93.00

תכניות "למכרז בלבד" שאינן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א
מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 

 .ת בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצועמחירי יחידו
הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא 
יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 

 .התכניות הלא מושלמות
 
העבודה, תמסרנה לו  עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע .ב

עם קבלת  .תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב
יום של התוכניות והפרטים  14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר  .החסרים
 .החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל

 
 רהאוויחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג הקבלן מת .ג

עליו להכיר  .והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה
את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן 

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
 14ם את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך רואי 

יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות 
עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות 

 .גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
מועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לא הודיע הקבלן ב 

לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, 
 .לאפשרויות גישה וכד'

 
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע  .ד

ולתו לבצע , ושביכםוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 .לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס

 מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  
והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

ו"ב על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכי .העבודה
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, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות רהאווילתכניות בנין, מיזוג 
עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא 

 .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע
  

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  .ה
התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -עבודתו ולהודיע למהנדס על אייתחיל ב

בכל מקרה אחראי הקבלן  .המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב
לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי 

 .ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו סתיהרהתאמה( 
 
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות,  .ו

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה  השתימסרנוכמו כן תכניות 
 .ושינוי

הקבלן  .תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא 
 .אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים  .ז

שינויים אפשריים אלו לא  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .בתכנון בכל התחומים
 .יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

 
 מחירי יחידה 40.00

סעיף במצבו  מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו .א
המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת  .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, 
מחיר  .כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי

ות הכלליות הכרוכות היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצא
בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 

 .כרוך בהשלמת הנדרש
 
מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו  .למעט מס ערך מוסף
 .מזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידההבלעדי של ה

 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  
המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה,  .במפורשאלא אם נאמר אחרת 

או פריטי עזר אחסנה, מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה 
הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה 

 .ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

סנה, הוצאות מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, הח .למחסנו שבאתר הבניה
 .ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד

מחיר התקנת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  
כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת 

פרט לתשלום עלות הפריט הבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, 
 .עצמו אשר תחול על המזמין

פריקת החומרים, אחסונם הזמני  .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין 
 .ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד

 
 אספקת פריטים .ד

בעצמו  המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך 
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר  .סעיף של "אספקה בלבד"

ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה 
 .או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה

הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  
במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן  .לרבות כמויות פחתומידות, 

 .לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות
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 .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 
 
 

 יםשינוי 41.00
 שינוי כמויות .א

 .באומדן בלבד הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם 
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה הקטנת הכמות בכל יחס
 .לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו

ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו  
משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם 

 .משולמים וכלולים במחיר היחידה
 50%-כמו כן במידה ובכתב הכמויות מצוינים סעיפים כאלטרנטיבה או כ              

לבטל כראות עיניו, מהכמות,זכותו של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע
סעיפים שלמים,לבצע חלקי סעיפים בכל כמות שהיא  ובכל יחס שהוא כראות 

מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או , עיניו
 סעיפים אחרים הקשורים בו.

 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .ב 
שמש להצעת אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המ 

אין  .מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן
להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב 

 .מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו
על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

 קריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:"י שלושת העפהקבלן 
בניכוי כל ההנחות ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .1

 .שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו
, ללא תוספת 15%מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של עפ"י  .2

 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים
מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו ת מחיר הצעו 3ל בסיס ע .3

 .לניתוח המחיר הנ"ל
תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של  

המזמין, או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 
 .י כלשהולקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלנ

 
 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 42.00

 
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו  .א

סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 
ם פרקיב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים .שונות
 .הזהים קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל  .שונים

 
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או  .ב

 .בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה
 
 .ודהמחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העב .ג

 
 מחירי יסוד 34.00

 סמכי ההצעה:תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במ 
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור  

הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  .מוצר אותו
 .נחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'לאחר כל ההורדות ו/או ה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את  
 .לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל הקבלן

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 44.00

כרז בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המ 
השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית 
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וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו 
 לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 

ו לפנות בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עלי 
אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות 

ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של 
 המפקח. 

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר  
 ביעתו הבלעדית של המפקח.לטובת המזמין וזאת עפ"י ק

 
 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  54.00

 
תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין .א

בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים 
שבוצעו )כולל כל  וכד' כפי,מיזוג אוויר,מעליות,מערכות שונות,אדריכלות וחוץ

במפרט  00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף השינויים לתכניות המקוריות(
 .הכללי

 
 גרסתבהתאם לת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה .ב

 .המתכנן
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  .ג

ידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי המידות המתוכננות ואת מ
 .שבוצעו בפועל

 
 של תכניות  CD -סטים ו 5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו .ד

 .לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים ים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעייםועומק
התכניות הנ"ל לא תוכלנה  .ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי

לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו 
 .ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל

 
ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  5דתו עם סיום עבוכמו כן יספק הקבלן  .ה

 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'שסיפק הכוללים 
 .במפרט הכללי

 
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו

 .חול על הקבלןלמפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף לא יוחל  

 .זה לשביעות רצון המפקח
  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם  וספרי המתקן עבור הכנת התכניות .ו

 .חול על הקבלןבנפרד והתמורה לכך ת
סעיף לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות  

 .זה לשביעות רצון המפקח
 
  ניקוי אתר העבודה 64.00

 
בכל יום יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין ישמור על אתר נקי, הקבלן  .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 .המזמין למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של

 .תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר 
 
 הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפותפעם בשבועיים ובגמר העבודה  .ב

 .במים וסבון
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את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  .ג
עליו  .ך אחרים מחלקי העבודהצבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלו

הרצפות  .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי
 .יישטפו במים וסבון

 
 .הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה .ד
 
הקבלן יהיה אחראי  .אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי .ה

מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק להשגת האישורים 
או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור 

  .לעיל
 
 .עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא .ו
 
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת  .ז

  .סודר לשביעות רצון המפקחאתר נקי ומ
 
 וכדומהשטחים קטנים וצרים /שיפועים/ביצוע בקשתות 74.00
 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם  .א
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

לרבות בשטחים  , קשתות וכדומהצורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים
וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו  - קטנים וצרים,גליפים,רצועות 

 .מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות
 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  .ב

אם צוין הדבר במפורש כסעיף  תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא
התייחסות כלשהי  מצוינתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .נפרד בכתב הכמויות

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את  -לנושא דנן )קרי 
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

 .פית לקבלןאת ללא כל תוספת כסזכנדרש, ו
 
 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 84.00

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  
של רקע, על הקבלן לבצע  מסוים)דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 

רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח  )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל
)פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם 

 .סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש
 
 פתחים ושרוולים 94.00

 
 הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים .א

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את  .נורות לפני יציקות וכו'יושרוולים, התקנת צ
כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא  .לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'
  .לאחר קבלת אישור המפקח

 .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהצהכנת הפתחים המתאימים למעבר  
 
על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  .ב

כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת  .בתאום עם המפקח
הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

MCT  אוLINK SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף ,. 
 
מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  .ג

 .חומר מעכב אש
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מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  
טימה ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי א

 .מתאימים
 
השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י  .כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .ד

עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן  .הקבלנים השונים
 .לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד

 
 העברת חומרים וציוד 50.00

במידה שתנאי  .גישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציודעל הקבלן לבדוק את דרכי ה 
המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
  .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

ן מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן הקבלן יהיה אחראי לניקיו 
לא יועבר  .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור .ידי המפקח-על

ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, 
אישור להעברתו לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל  .לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם  .ידי המפקח-על
במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב  .שיועבר הציוד למקומו המיועד

 .במקום הצבתו
 
 הגנה על הציוד 15.00

ממנו כנגד פגיעות  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק 
ידי -ידי הקבלן ועל-אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי -במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על .גורמים אחרים
ידי הקבלן -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין

פתחים  .הגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'בעטיפת ברזנט ל
 .בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה

 
 גישה 25.00

-על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 
 .לשם טיפול, אחזקה ותיקונים -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 
לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא  .הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד

מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר  .אישור מוקדם מהמפקח
 .ידו-העבודות המבוצעות על ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל

 
 הגנה בפני חלודה 35.00

מנת לוודא שכל חלקי המתקן -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 
לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה

מגע עם רטיבות או לחות כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים ב .מתכות שונות
 .יהיו מגולוונים

.  
 

 רזרבות למזמין 55.00
מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  

עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה  .המפקח
 .השונים

 
 5, 4טופס  56.00

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך 5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
 .אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר 
 .אכלוס במועד סיום הפרויקט

דד מדווח וכו', לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מו
 .במועד הנדרש ע"י הרשויות
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באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 
 .לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט

 .עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן
 

 עבודה בגובה 57.00
שימוש  כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבותשמחירי היחידה  מודגש בזאת

 בפיגומים מכל סוג,אמצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכל סוג,עגורנים,במות הרמה וכו' ,                      
ככל שידרש,לכל אורך מקצועיים וככל שידרש,לרבות מפעילים ועובדים  בכל גובה שיידרש

 תקופת הביצוע
 

 פשטות אשהגנה מפני הת 58.00
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  

וע"פ הנחיות יועץ  921של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 
 .הבטיחות

 
 

 התוכניות/המפרטים/כתב הכמויות 00.60
מהווים מיקשה וזה  משלימים זה אתכתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות 

.מחירי היחידה בכל סעיף כוללים את כל המפורט בכתב הכמויות,במיפרט המיוחד אחת
ובתוכניות.אין הכרח שכל פירוט המתואר באחד מהמסמכים הנ"ל  ימצא את ביטויו 

 מחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  המלא והמפורט  גם בשאר המסמכים. 
א יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, מודגש בזה שכל הכמויות לל

 כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 

 המדידה.  אופני בהתאם ל
 

 פרטים ומיפרטים של יצרנים  100.6
            

העבודות/החומרים/המוצרים וכו' ,של כל  מודגש בזאת שמחיר כל  -   
,כוללים את כל האמור זההיצרנים/ספקים וכו' ,המצוינים במיכרז/חוזה 

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים ובכל מסמך אחר של היצרנים/ספקים ולפי 
הדרישה המחמירה ביותר על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג 

 .המזמין 
 
            קבלן אישור של היצרן/ספק  שאכן העבודה בוצעה על פי בגמר העבודה יגיש ה -   

היצרן/ספק.בכל מקרה אישור זה לא גורע מאחריותו  המיפרטים/פרטים של 
 הבלעדית של הקבלן לטיב העבודה.

 
 
 
 עבודה בחום 200.6

עבודות בחום יבוצעו על פי הנחיות והוראות משרד העבודה ועל פי כל החוקים,התקנות 
 ים.והתקנ

 
  דוגמאות   300.6

 / לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות מכל העבודות -             
 .הגמר חומרי  / מוצרים

 
כמו יכין הקבלן דוגמאות של  עבודות/מוצרים/חומרי גמר וכו' מותקנים באתר  - 

ראות בשטח לאישור המפקח ,כמות הדוגמאות והיקפם לפי הובצורה מושלמת 
 המפקח.

 
 רק לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקבלן בביצוע העבודה המאושרת. - 

 
, מסגרות אומן, נגרות אומן, הדוגמאות יבוצעו לעבודות בטון גלוי/חשוף - 

, מיזוג אוויר, אבן, צבע, ריצופים וחיפויים, טיח, חשמל, תברואה, אלומיניום
גילוי , ריהוט, נגישות, תועשיםאלמנטים מ, נגרות חרש, מסגרות חרש, מעליות
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ריהוט חוץ וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על פי , גידור, פיתוח, וכיבוי אש
 החלטתו הבלעדית של המפקח.

 
 כל האמור בסעיף זה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. - 

 
 מוצרי נירוסטה   400.6

 . 316כל מוצרי הנירוסטה במיכרז/חוזה זה יהיו מסוג               
               

 תכולת מחירים 500.6
( ובמפרט המיוחד 1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף 2)מסמך ג'
נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 

 יצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.ב
 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקימדדו 

 
למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 

 במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 

 
 

 
_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01 פרק
 
 כללי 10.01
 

 .עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע 01.01.1
 

 חפירה בשטח 20.01
 

יתרת החומר  .בודות הנדרשות לצורך המבנהכוללות את כל הע עבודות החפירה 1.20.01
החפור )עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק 

 .כלשהו, ללא תשלום נוסף
המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף  

 .אם לא נזכרת החציבה במפורש
 

עומק החפירה, ב הפסולת בכל סוגיה הנמצאתסילוק  עבודות העפר כוללות 01.02.2
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי 

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל ה .ו'דמבנים, יסודות וכ
  .המאושר ע"י הרשויות

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי  
אות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות הור

  .לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'
 

כבלים יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  01.02.3
רם כל נזק שיג .מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיאו מבנים או צנרות 
הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום  .ידי הקבלן ועל חשבונו יתוקן על

 .עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן
 

 01.022במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף  01.02.4
 .במפרט הכללי

 
 עודפי חפירה 30.01

 .ללא תשלום נוסף האתרמחוץ לתחום  כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר 
מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן  

למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או 
 .לערימות באתר, במקומות שיורה במפקח

 .הקבלן ועל חשבונוחומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י  
 
  אופני מדידה ומחירים 40.01
 

 את הנאמר להלן: גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1
אחר ביצוע עבודות הפירוקים ל ת מפלסים של פני הקרקעותוכניהכנת  .א

לאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח
  .ת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליותבסיס למדיד ושמשי

פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות  מילוי חוזר, מהודק בשכבות, .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או  במקומות שונים שיורה המפקח

שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק 
לא ימדד ולא ישולם  .דרשותוכל התשלומים לכל הרשויות הנ כלשהו

 .בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל  

 .שהוא, ללא כל תוספת מחיר מרחק
 .חפירות גישוש ככל שיידרש .ג
 .כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע .ד
 

לא  .כל ציוד ולעבודת ידייםותקפים ליהיו אחידים  מחירי החפירה והמילוי 01.04.2
עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח,  נוסףישולם כל תשלום 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי -בקרבת מתקני חשמל, תברואה, מתקנים תת
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 20-30 -מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב
  .לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה .הס"מ האחרונים

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה  
 .הנקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים

 
  המדידה 3.40.01

במפרט  0100.23, 0100.22, 0100.21עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  
 .של תחתית החפירהות העפר יחושבו לפי היטל אופקי שטחי עבודהכללי, דהיינו 

הרחבות לתעלה, דפנות , לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות 
 .אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיו"ב
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 
 כללי 10.02
 

 סוגי הבטון 1.10.02
נאמר אחרת יהיה הבטון סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא  

  .30-מסוג ב
  .ק"ג למ"ק בטון מוכן 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  

 
 תנאי בקרה 2.10.02

 .תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה 
 
 הכנות ליציקה 3.10.02

ט בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקו 
באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, 

 .כדי למנוע סדיקה פלסטית
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם  30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 

 .של המפקח
 .שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון 
ניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך קצוות הצינורות, אביזרי ה 

 .היציקה זמן
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים  

 .במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות
 
 בדיקת חוזק הבטונים 4.10.02

על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת  
יום, עליו להמציא תעודות  28 ין תעודות על חוזק הבטון כעבורבאם א .תקרהה

 70%-חייב להגיע ל .ימים 7ימים, החוזק לאחר  7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 
רק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת  .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי 

 .מעל הקורות והעמודים תקרהה
 

 .הקרקע על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ 02.01.5
 
 טפסות 20.02
 

 .בתאום עם המפקח ו/או מפלדה, חדשים, התבניות לבטונים תעשינה מלבידים 02.02.1
 .904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה 
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע  

 .הכללי במפרט 02064על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה  02.02.2
תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס  .ובממדים הנתונים בתכניות

והאדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
יטוט ובפני מאמצים לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הר

 .כלשהם
 

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור  02.02.3
  .המהנדס

כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל  
הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה 

  .וכתב הכמויות
שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי  6הקבלן יגיש  

  .הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס
 

אין לפרק תמיכות של תקרה  02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4
 .עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס
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כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית  קצב הביצוע יקבע את
  .השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס -את התקרות 

 
הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון  02.02.5

  .לא יאבד מחוזקו
 
 לקבטון חבטון בגמר יציקת  30.02
 

ק, מוכן לצביעה, למעט אלמנטים אשר הוגדרו כל הבטונים יהיו בגמר בטון חל 02.03.1
 .ו/או יוגדרו כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא

אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר,  
חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם  .ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים

א יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הו
בצע הקבלן סרגלים ימקומות הנדרשים מישקים ב .בגר"""מתקנת" או 

 .מתאימים
במפרט הכללי פרט עם צוין  0208בסעיף  יבוצע בהתאם לאמור לקהבטון הח 

 .במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות אחרת
 

אמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה ב 02.03.2
כמו כן יש להכות על  .די המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרשדלצ

התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך 
 .גובהההתבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל 

מאותו מקור ומאותו  יהיה הצמנט, הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה 
  .הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים .משלוח

 
צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" ל 02.03.3

מטר לכל היותר בין  4.0בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 
 ."החלונות"

 
ס"מ במרווחים  60משפך אנכי באורך של יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר,  02.03.4

מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה  4.0שאינם עולים על 
כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי  .ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק
על מנת להבטיח את חדירת צינור  .על התבניות בחלק העליון של היציקה

על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי  .זיון של הקירותרשתות  2המשאבה בין 
 .המטרים האחרונים 4-5-ב

 
התכניות  .של התבניות SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 02.03.5

יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל 
 .אלמנט אחר הנראה על פני הבטון

 
השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל  -ה והיציקה תבוצע בשלבים במיד 02.03.6

הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו  .והמהנדס
 .סרגלי הפרדה

 
באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות,  02.03.7

 .ובמיוחד לפני הרכבת הזיון
 

לשם  .בוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקוםהיציקה ת 02.03.8
הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים )ספייסרים( בטון )מסוג 

לפי  -בטון ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום 
 .סי.וי.פי-פרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ

 .טנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכלס
 

 .היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות 02.03.9
 

הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות 02.03.10
למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה  .הטפסות או לקשירתם
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שור את הטפסות באמצעות מוטות מאושרת ע"י המהנדס לפיה ניתן לחבר ולק
 .חשופיםמתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים 

החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר  
  .צמנט 2.5חול  1פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס 

 
 .תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים02.03.11
ם לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון טפסות הנצמדיה 

  .שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני
  .ות לשביעות רצונו של המהנדסספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ 

 
על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון 02.03.12

  .קודםשנוצק 
מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה  חלקכל שטח מבטון 02.03.13

 .באמצעים מאושרים על ידי המהנדס
 

פקח, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המ ,במידה ופני הבטון02.03.14
 .יבצע הקבלן, על חשבונו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל

 
 מיוחדת לדיוק היציקות דרישה 50.02

 
נדרש דיוק מרבי של אנכיותם ועמודים על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות  02.05.1

על הקבלן לבדוק את  .המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת
המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה 

 .דד מוסמךמדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעות מו
 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה  02.05.2
 .1 טבלה מס', 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6לא תעלה על דרגה 

 
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר  02.05.3

או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת כל ההוצאות ו/ .בסעיף ב' של המפרט הכללי
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על 

 .חשבונו של הקבלן
 
 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 60.02
 

במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא  02066בנוסף לאמור בסעיף  02.06.1
  .המדויק של אביזרים, חריצים ושרווליםאת מיקומם 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור  
  .בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם

מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות  
וק גם את תכניות המערכות והאדריכלות הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבד

 .ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס
לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר  

עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 
  .הנדרש

 
רישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום מבלי לגרוע מד 02.06.2

המהנדס יכין תוכנית מפורטת  .המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות
של החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת 

  .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע .הבטונים
  .ת לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלןמכל מקום כל האחריו 
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,  

מכל סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור 
כל ההוצאות הכרוכות בכך  .הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום

 .ל חשבון הקבלןתהיינה ע
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 אשפרה 70.02
 

על הקבלן לבצע את האשפרה  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  02.07.1
  .המתאימה לתנאי האקלים

 
ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות  7טרם חלפו , על כל השטחים 02.07.2

  ." צבעוניCURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון "
ייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות הוראה זו אינה מת 

יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון 
  .ימים 7רטוב למשך 

  .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
 

ספים ימים נו 18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3
 .לפחות

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  
 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 

 .גר' למ"ר 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
 

  .האשפרה הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע 02.07.4
 
 ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה 80.02

 
הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,  02.08.1

 .חייבות באישורו של המפקח
במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה  02045 בנוסף לאמור בסעיף 

 .חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח
 

בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה  02.08.2
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם 
 .לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה

קת היציקה של השלב הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפס 02.08.3
 הראשון:

 .הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון -
ל עוד הבטון כחיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו',  -

טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, 
ים סילוק כל החומר .כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה

 .רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם  -

 .לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון
 

 .דלעיל 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02.08.4
 
 ביטון משקופים 90.02

ות אדריכלות, בעת יציקת יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכני 
על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות  .קירות, קורות ועמודים

 .המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות
 

 שימוש בבטונים מיוחדים 10.02
למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש  

במקומות  6, "5בטונים מיוחדים כגון: בטון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "להשתמש ב
בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט 
נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן 

 .ר ע"י המפקחובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאוש
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 ת הזיוןפלד 11.02
 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין   02.11.1
הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל  .בתכניות

 .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט .סטיות שהן
 

קפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים על הקבלן לה  02.11.2
 .מעל מפלס התקרות

 
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור   02.11.3

על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא  .ובדיקה לצורך התחשבנות
מות הוא באחריותו ועל יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשי

 .חשבונו
 

ומות שונים במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במק  02.11.4
מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן 

חל איסור  -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
לא יבוצעו ריתוכים  -מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 

 .באתר
-מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות 

מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי  25מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  12
 .לא תשולם תוספת מיוחדת על כך

  .על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן 
 

ייכים ליציקה לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון הש  02.11.5
 .הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר

 
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם   02.11.6

 .בעבורן, כמפורט במפרט הכללי
 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   02.11.7
 .יסוי הבטון בכל השטחתהיה במרחק שיבטיח את כ

 
 -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה   02.11.8

באם יהיה  .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך
 .צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים תכול על הקבלן

  
 
 אופני מדידה מיוחדים 302.1

 
 אמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:בנוסף ל 02.12.1

הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים  א.
 מיוחדים.

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים  ג.

 כמפורט לעיל.
 רבות מוספים כמפורט לעיל.שימוש בבטונים מיוחדים ל ד.
עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת  ה.

 בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע'  ו.

אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי 
 הוראות המפקח.

 האלמנטים הנדרשים. עיגונים לכל ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת  ח.

וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים 
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים  לביצוע עבודות הגמר והמערכות.

סידור וכן  והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין
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וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות 
 ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון. 

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.
 הכנת רשימות ברזל. י.

 .סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. יג.

 לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן ולפי מפרט.        . יד            
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  .טו

 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
 

כל לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חהיחידה כוללים יצירת שטחי  מחירי 02.13.2
 תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיות

 וכמפורט לעיל. המפקח
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 עבודות בניה - 04פרק 
   

 סוגי הבלוקים 10.04
ון חלולים בלוקי בט, בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה 

 .סוג א' 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 
 .מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח 

 
 .לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח 04.02

 
ות חשמל, תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוח 04.03

צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות 
 .השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות

במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות,  
 .יםתוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימ

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  
 .ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים

 
כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם  04.04

 .יורה אחרת המפקח
 

 .1523בת"י עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש  04.05
חגורות מתחת למחיצות בחדרים  .466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 .רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום
במידה והקבלן לא יכין  .החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות 

שיקדחו  466מפורט בת"י קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר ה
 .לאלמנטים כולל דבק אפוקסי

 
 אופני מדידה מיוחדים 60.04

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט  
 להלן:

וכו'( לרבות זיון כנדרש,  , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות .א
 .ימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחיםי הכל .כו'ו קוצים עם דבק אפוקסי

 .ביטון משקופים .ב
 .בניה במעוגל .ג
 .בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון .ד
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ה

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות איטום - 05פרק 
 

 כללי -יריעות האיטום  20.05
 

תוצרת גרמניה או צרפת או יריעות ביטומניות משוכללות, יהיו האיטום  יריעות 05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או U.E.A.T.C ישראל בעלות תו תקן ארופאי

יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות  .ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה"פזקר" 
יון לבד עם ז S.B.Sפולימר  15%ביטומניות משוכללות המכילות לפחות 

  .גר' 250פוליאסטר במשקל 
 .לשני הכיוונים 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 
בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק  05.02.2

למפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות 
 .כן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראלייםכולל פרוספקט וקטלוג יצרן ו

 
היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,  05.02.3

חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון 
 .בולטים לעין וכד'

 
על מנת למנוע  .נכי ובשטח מוצלגלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב א 05.02.4

  .פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה
 .גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש 

 
 אופני מדידה מיוחדים 30.05

 
מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא  05.03.1

 .ייםימדדו שטחים אנכ
 .מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו 
 .חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו 

 
לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל  בניגוד 2.30.05

 .הכמויותהמפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב 
 

צנרת  יאביזר מיוחד לאיטום מעברבנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים  05.03.3
  .דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק

 
התשלום  .איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר 05.03.4

  .עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 .אישור המפקחולקבל את 
 

מכל אב טיפוס הכללי, ירכיב הקבלן באתר , לפני הייצור לאחר אישור המפקח 06.01.2
, בהתאם גמור על כל חלקיו לאישור המפקחקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, 

הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני  .במפרט הכללי 06.01.06לסעיף 
 .קבלת אישור הדוגמאות

 
 .תימנע כל פגיעה בהםשיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן ש םמוצרי 06.01.3

 .אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת
 .מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו

 
 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.01.4

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

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.01.5

 .אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
 

במפרט  19ט בפרק וכמפור 918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6
על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד  .הכללי

 .בתנאים אלו
 

  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7
 
 רב מפתח 20.06

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 .משנה בהתאם להנחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו  .במבנה
 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 

 
 דלתות אש 30.06

 .שהדלת הורכבה לאחר ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 

 .בנפרד
 
 אטימות 40.06

יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות  
לים החל .והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים

 .מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
 .ול מושקע, או כפי שיידרשאקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיח
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 אופני מדידה ומחירים 50.06
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.05.1
 המפורטות להלן:

מילוי מלבני הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  .א
 .)משקופים( בבטון ועיגונם

לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים  כל החיזוקים הנדרשים .ב
 .ולרשימות

הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  .ג
 .אחרות

בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד
 .התיקונים הדרושיםכולל  אש

 .ידרנטיםכל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות ה .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  .ח

בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 
 .של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבהגם את כל התיקונים 

 .גילוון וצביעה .ט
 .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 .מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי .יא
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .יב

 .בכתב הכמויות
 

)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2
 .במחירים
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 מתקני תברואה – 07פרק 
 

 צנרת לחץ , שופכין , דלוחין , ביוב וגשם :  07.01

יהיו צינורות פלסטיים מסוג מולטיגול עם צינורות מגן -צנרת למים חמים וקרים 
. 593לפי ת"י  40 פלסטיים. במקלט הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול

. כל החיבורים יהיו עם הברגות 255המחברים יהיו מגולוונים מיציקת חשילה לפי ת"י 
או מפוליאטילן  958תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י  -ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין 

בצפיפות גבוהה.  יש לעטוף המחברים והצנרת  בבטון אטים למים )כלול במחיר( ולהגן 
 תוך  כדי  הבנייה.    מכנית על הצנרת

תהיה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן,  -גלוייה בבנין  -צנרת שופכין  
 (  כולל חציבה ברצפה ביטון   H.D.P.Eאו פוליאטילן בצפיפות גבוהה  )

צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה 
ס"מ מכל צד, )כלול  במחיר   10צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של עם  חיבורי  ריתוך.  

הצנור(.  המעטפת תהיה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי 
 של הרצפה.  

,  SN-8פי.וי.סי דגם עבה -קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-צנרת שופכים תת
 לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .

 .   2בשפוע  %  -ים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת צנורות אופקי

כל קופסאות הביקורת בקירות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו 
 תקניים מפוליפרופילן עם מכסים מניקל.

 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.   -צנורות אויר 

 .  H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "

יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות  8/ " 4מחסומי רצפה "
יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך היציקה לפי התכניות.  8/ " 4גבוהה.  מחסומי רצפה  "

לק  הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  הח
 ס"מ(. המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע. 5-3החופף  )לפחות  

 

 קרקעית -צנרת לחץ תת  07.02

עם חיבורי ריתוך וציפוי פלסטי  40יהיו מגולבנים סקדיול  - 2צנורות פלדה בקוטר "
, עם חיבורי ריתוך, עם  530תהיה לפי תקן  -ומעלה  3.  צנרת מקוטר "APC-3חרושתי 

,  וציפוי פנימי בטון . יש לעשות  תיקוני  העטיפה   APC-4טית חרושתית עטיפה  פלס
לאחר  גמר  ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית, תוך בקורת שדה של 

 היצרן , הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיות וחיצנייות .

 

 הכנת חורים ועבודות חציבה  07.03

לן להכין שרוולים, חורים  וחריצים  באלמנטים של על הקב -לגבי כל סוגי הצנרת 
הבטון שייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות 

האינסטלציה וכן לבצע על חשבונו הוא את החציבה של החורים והחריצים הדרושים 
י אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפנ

הבצוע. הקבלן ישא בכל  נזק שיגרם מחציבה לא מאושרת.כל הצנורות של שופכין 
 יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צויין אחרת. -מתחת לרצפות 

 

 צביעה  07.04

כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי 
ושר ע"י המתכנן. יש לצבוע צנרת לפני הכנסתה שכבות צבע סופי מסוג וגוון שיא

 לקירות. 
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מחיר הצביעה נכלל  במחיר  הצנרת.  יש  להקפיד  לצבוע  את  הצנרת המגולבנת 
במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה.  כל הנאמר לעיל חל 

 גם על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.

 

 התקנת צנרת שופכין  07.05

יעשו בהתאם להל"ת. פתחי הבקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר  -כל פתחי הבקורת 
גישה. יש להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה 

מלמטה בשום מקרה, גם אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת 
יש להשתמש  בברכיים  או  -וון בקווי שופכין בכתב של המתכנן. בכל שינוי כי

מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של  90מעלות בלבד ולא   45בהסתעפויות של  
 המתכנן.

כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצנורות. צנרת מתחת  -החפירה והכיסוי 
לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת 

 עבוד" יחד עם רצפת המבנה."ת

 

 בדיקת לחץ  07.06

אטמוספרות  12יעברו בדיקות לחץ של  -מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האש
. הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן  ועליו לספק 8.8.2שעות, לפי הל"ת סעיף  4במשך 

יים. את המכשירים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת  וסגירת  קווים זמנ
הבדיקה תערך בנוכחות המפקח שיאשר זאת  ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור 

 יאטמו הצנורות, או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.

.  אין לכסות 8.6.2תעשה לפי  הל"ת  סעיף   -בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין 
לצורך  את התעלות לפני אשור המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מתפרקים 

 הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.  

 

 שיפועים  07.07

 אופקיים.  -צנרת מים קרים וחמים 

 מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות. 2צנורות דלוחין ושופכין  % 

 1.5% – 6צנרת שופכין  " 

 .יש לקבל אשור בכתב מאת המתכנן -להנחה  בשיפועים  קטנים יותר 

 

 קבועות מחרס  07.08

 סוגי הקבועות לפי  המפורט בכתב הכמויות . 

יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד  למסירת  הבניין.  לקראת  המסירה  יש 
לנקותן ולמסרן מבריקות מכל פגם.  יש  להקפיד  על  המרחקים  מפני  הרצפות 

 ג. והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסו

האסלות יהיו מתוצרת "חרסה", מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר 
דרישה אחרת, יהיו מכלי ההדחה  מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. 

אסלות תלויות יסופקו עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ולקיר כולל כל המפורט 
כמותי , יש לבדוק -מיכל הדחה סמוי דו+ 1ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "-בתכניות

 עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .

ס"מ מצופי כרום. יש למרוח  40,  3/16אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז "
 תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה.

מכופף ומותאם לצורת  1/2יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר " -כיורי רחצה 
כיור במגע רציף. יש להקפיד על איזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה ה

 .1205.3עשוי מפלדה בלתי מחלידה. התקנת הכיור לפי ת"י 
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מיד  עם  היציאה  - 2כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר "
 ממחסום הכיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 

ה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת בהיעדר דריש
"חרסה"  או  שווה  ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.  הקבלן יספק דוגמא מכל 

קבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרן. כל 
התקן ובצבע מותאם לכלים  הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות

לפי בחירת המזמין , או האדריכל. מכסי  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי 
 בחירת המזמין או האדריכל.

 

 סוללות ברזים ומחסומי פלסטיק  07.09

כל: סוללות המים הקרים והחמים , ברזים יוצאים  ושופכין ,  חלקים חיצוניים של 
וזטות, ווי חיזוק וברגיהם, שסתומים לכיורים, שרשרות ברזים פנימיים, מזרמים, ר

כל  אלה  יעשו מסגסוגת נחושת מצופים   -לפקקים, רשתות  לעביטי  שופכין  וכד'  
כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהיו  מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפוף 

 לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח .

יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים  -ן"( מחסומים לכיורים )"סיפו
יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי 

 כלים.  

 ברזים ואביזרים  07.10

יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.   -ועד בכלל  2ברזים עד קוטר "
יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל.  - ברזים וסוללות פנימיים

יש להתקין רקורד לאפשר  -בכל מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבור הברגה 
 פרוקו. כל  זה  במחיר  הברז  או האביזר.

 

 ברזי שריפה חיצוניים  07.11

תח  כל ברז של חברת "פומס" . על  פ 3יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם  -ברזי שריפה 
 יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי .

 

 מחסומי רצפה  07.12

יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי   -  4/ " 2מחסומי רצפה "
 -בגוון שיאושר. המחסומים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני 

 עם שטח הרצפות.בחיבור  המחסום. יש להקפיד על גמר נקי 

 

 קופסאות בקורת  07.13

יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי  -  4/ " 4או " 2/ " 2קופסאות בקורת "
 תקן-מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים . הקופסאות חייבים לשאת תו

 

 SPצנרת אספקה בשיטת מולטיגול /  07.14

באמצעות צנרת מולטיגול  ,   צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע
עם בטיפת בטון .הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן 

 שנים.  10 -עם אחריות ל

 מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 

 *  צנרת "מולטיגול " תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה .

שנים  10 -רות ואחריות  כמצויין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ול*  מחירי הציוד יכללו ש
 לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.  
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 צנרת אספקה בשיטת פקסגול  07.15

צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע  באמצעות צנרת פקסגול .  
קנה. הצנורות  יותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחר ההת

  10 -הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל
 שנים.

 מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 

*  צנרת "פקסגול " תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול 
 שרוול מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד.  

שנים  10 -ללו שרות ואחריות  כמצויין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ול*  מחירי הציוד יכ
 לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.  

 

   מתקני ביוב וניקוז 07.16

יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת  -כל השוחות לביוב / ניקוז 
לפני   מאושרת ) וולפמן (. הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי  התקן  ותוצק 

הנחת הטבעות תחתית שוחה מגנופלקס , או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה 
מונוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו 

טון  25 -מחברים מיוחדים לשוחות , בהיעדר  דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל
פי.וי.סי דגם -ת מונחת בפיתוח שטח תהייה מקרקעי-מעמס , צנרת שופכים / ניקוז תת

 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול . SN-8עבה 

חיבור קו הביוב / ניקוז למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת 
החשמל , כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש 

 לפני תחילת הביצוע . לבדוק תא ביוב / ניקוז קיים

 

 מתקני מים 07.17

 ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית .

מטר , הכוללת אביזרים וספחים ,  1צנרת המים בפיתוח שטח תותקן בעומק עד 
 חפירה והחזרת המקום לקדמתו .

חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל 
וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק  , כולל חפירה

 קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע .

 

 ציוד כיבוי אש  07.18

גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול  גם מטף 
כווני, צנור  -  הגלגלון יורכב על ציר רב -ק"ג. בהיעדר דרישות אחרות  6אבקה יבשה 

 25ואורך  3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  " 1המים המזין יהיה "
לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה  3/4מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר  "

מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" 
 "ל כפוף לאישור מכבי אש..הציוד הנ1בקוטר  "

מבד  2זרנוקים  " 2ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל  -בעמדת כיבוי מלאה 
  2עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  " 2מטר בתוספת מזנק סילון " 15משוריין 

 ק"ג. 6עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה 
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 קבלת המתקן  07.19

: לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את בנוסף לנאמר במפרט הכללי
כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום  רשום  הדו"ח  עד למועד 

יחוייב  -הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל  התיקונים 
כל בקור נוסף  הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור

לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו. על הקבלן  -לקבלת  המתקן 
 לבצע בדיקה של מכון התקנים לאחר ביצוע

 

 עבודות כיבוי אש ספרינקלרים  07.20

. המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי 1
 1, התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית יהיו מקוטר "התוכנית והנחיות התקן 

 לפחות אם לא צוין אחרת בתוכנית .

. הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמוייות  , על הקהלן לאשר את 2
 תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .

 

 תכניות עדות  07.21

(AS MADE  יוכנו ע"י הקבלן  לאחר  הביצוע ) ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת
 והקבועות כפי שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.

הערה : יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה 
 צלזיוס . 45 -מקסימאלית ל
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 מתקני חשמל, תשתיות מתח נמוך  - 08פרק 
 
 

 ראשי פרקים
 

 תאור   מס' הפרק
 
 ר העבודהתאו     1
 כללי     2
 אביזרים וציוד חשמל     3
 מוליכים ומובילים     4
 לוחות חשמל     5
 מערכת גילוי עשן עבור ספרינקלרים     6
 ארונות תקשורת )מתח נמוך(     7
 הזנות חשמל ותקשורת למבנה     8
 הארקה     9

 מסירת המתקן     10
 אופני המדידה והתשלום     11
 תוכניות רשימת     12
 
 תאור העבודה. .1
 

 העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן: 
 מתקן כח ומאור. .א
 לוחות חשמל. .ב
 מערכות מתח נמוך. .ג
 הזנות חשמל ותשתית לתקשורת. .ד
 בדיקות והפעלות. .ה

 
 כללי. .2
 

-בהוצאת הועדה הבין  08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל  2.1
התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת חשמל,בהתאם לתקנים והחוקים  משרדית, 
העוסקים בסוגי העבודות השונות הכלולות במסגרת עבודה זו וכן בהתאם למצוין בתיאור  
 בתוכניות, במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח. 
המתכנן יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה, העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המהנדס  2.2

 עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש. 
לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות החיבור של  2.3

 המתקנים השונים. 
מתקני מיזוג  על הקבלן לתאם עם: המזמין, חברת חשמל, חברת בזק,מערכות המים והביוב,  2.4

אוויר, מתקני תקשורת וכו' המתוכננים במקום, ביצוע כל עבודותיו והוא האחראי לכך 
 שעבודותיו יתאימו למקומם המיועד במבנה ומחוצה לו.

כל פגיעה של הקבלן באחת או יותר מהמערכות הנ"ל )במידה ותהיה( תתוקן מיידית ע"י 
 הקבלן ועל חשבונו.

המהנדס ו/או המפקח, בהתאם לדרישותיהם, אישורים, מסמכים  הקבלן חייב להמציא לידי 2.5
והוכחות לגבי טיב החומרים, הציוד, העבודות, הן מבחינת הנדרש במפרט ובתוכניות והן  
מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים והאביזרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין  
עדרו לדרישת התקנים של ארץ משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובה 
 מוצאם. המתקנים על כל חלקיהם יימסרו לידי המהנדס ו/או המפקח כשהם פועלים  
 בצורה תקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונם מכל הבחינות. 
העבודה תבוצע ע"י חברה קבלנית בעלת רשיון תקף המתיר לה לעסוק בביצוע עבודות חשמל  2.6

אמפר. החברה תוכיח שביצעה עבודות חשמל דומות בסדרי גודל  100 -במתקני מתח נמוך ל
 שנים האחרונות.  5 -של מבנה זה ב

 בזכות מנהל הפרויקט ו/או מהנדס החשמל לאשר או לפסול את החברה הקבלנית וזאת לאחר  
 בדיקת כישוריה. 
 .ISO -9002לחברה יהיה אישור הסמכה ע"י מכון התקנים ל 
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 חשמל תוגשנה לאישור המהנדס לפני הייצור, ייצור הלוחות יבוצע רק תוכניות לוחות ה 2.7
 לאחר קבלת אישור המהנדס. 
 את התשתיות )צנרת, תעלות, קופסאות חיבורים וכד'( עבוראך ורק קבלן החשמל יבצע  2.8

 מערכות התקשורת והמתח הנמוך כגון: מערכת כריזה, גילוי עשן.
 קנת כל הציוד של המערכות הנ"ל תותקן ע"י חברותהשחלת המוליכים בתשתית שהוכנה והת 
 המתמחות במערכות תקשורת ומתח נמוך ושיאושרו ע"י המהנדס ו/או המפקח לפני התחלת 
 הביצוע. 
 הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנה אחת מיום אישור המתקן 2.9

 , על הקבלן לתקן כל עבודהוקבלתו ע"י המהנדס ו/או המפקח. במשך תקופת האחריות 
 לקויה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים כתוצאה 
 משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן. 
 באחריות הקבלן כל התיאומים עם חברת חשמל לאישור תוכניות, לתאום ביצוע העבודה  2.10
 רה שתידרש ע"י חברת חשמל.ע"י חברת חשמל במועד, כל עז  
 הקבלן ינקוט בכל ההליכים לקידום עבודותיו כדי שחברת חשמל תספק חשמל למבנה  
 בהקדם האפשרי.  

 
 אביזרים וציוד חשמלי. .3
 

האביזרים והציוד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד זה, לתוכניות  3.1
 שתאושר לפני הרכישה ע"י מהנדס החשמל. ולמוגדר בכתב הכמויות ולפי דוגמה 
ציוד אשר לא יאושר להתקנה ע"י המפקח יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף  
 בציוד אחר מסוג מאושר. 
ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המהנדס רק לאחר שהקבלן  3.2

 ת לנדרש בציוד המקורי.יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות זהו
 
 מוליכים ומובילים. .4
 

הצנרת שתותקן במסגרת עבודות החשמל והתקשורת תהיה בהתקנה סמויה, או גלויה  4.1
בהתאם למסומן בתוכניות, במסגרת עבודה זו ידרשו חציבות ו/או פתיחת ריצוף כמפורט 

 בתוכניות.
, או כבילים XLPEאו  N2XYמסוג או כבלי נחושת  C.V.Pמוליכי החשמל יהיו עם בידוד  4.2

חסיני אש, החתך יתאים לנדרש בתוכניות, תוצרת המוליכים והכבלים תהיה מסוג המאושר 
 ע"י מכון התקנים הישראלי.

 הצינורות יהיו מסוג "כבה מאליו", להלן צבעי הצינורות: 4.3
 ירוק -מערכת חשמל  א. 
 אדום -גילוי אש  ב. 
 כחול -טלפון  ג. 
 ישולט בשם המערכת, שם הלוח ומספר מעגל.כל צינור  
 במקומות המצוינים בתוכנית יותקנו תעלות רשת לכבילי חשמל ו/או תקשורת. 4.4

 
 לוחות חשמל. .5
 

הלוחות יבנו בהתאם לתרשימי החיבורים, לצורת המבנה ולמידות הכלליות שבתוכניות.  5.1
שימים, מידות, רשימת ציוד הקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הלוחות שיכללו מבנה, תר

התוכניות יוגשו לאישור המהנדס ורק לאחר בדיקותיו ואישוריו יותר לקבלן לבצע את  וכד'. 
 הלוחות.

 ובעל ניסיון  ISO -9002יצור הלוחות יבוצע רק אצל יצרן מוסמך, המצויד באישור הסמכה ל 5.2
 דה זו, יצרן הלוחות יהיה ליצור לוחות לזרמים ולמתחים הנתונים והמוגדרים במסגרת עבו 
 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ועליו להציג מסמכים המעידים שהוא נמצא בביקורת  
 מחלקת האיכות של מכון התקנים הישראלי. 
בנוסף לנ"ל יצור הלוחות יבוצע רק אצל יצרן שיאושר ע"י המהנדס המתכנן בטיב ואיכות  
 שיענו לדרישותיו. 
 באישור מכון התקנים. 61439לפי תקן ישראלי  לוחות החשמל ייוצרו 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת הלוחות למקומם המיועד במבנה, כל זאת  5.3

 לפני אישור תוכניות הלוחות ע"י מהנדס החשמל.
 לאחר התקנת הלוחות חיבורם והפעלתם, הקבלן יבצע איזון עומסים לפאזות. 5.4
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 יבוי אש.מערכת גילוי עשן וכ .6
 

 הערה: 
מערכת גילוי עשן כפופה להנחיות יועץ הבטיחות עפ"י פרוגרמת בטיחות ולתקנים 

 הישראלים הרלוונטיים.

 

תותקן רכזת גילוי עשן אזורית שתחובר למערכת הספרינקלרים לצורך קבלת אינדיקציה  6.1
 והתראות.

 ראות.יותקנו צופרים להתראה במקרה של שריפה ולחצנים להפעלת ההת 6.2
 
 ארונות תקשורת )מתח נמוך(. .7
 

במקום המצוין בתוכניות, תותקן בנישה ארון תקשורת שישמש לריכוז הצנרת והכבילה 
 לטלפונים.

 
 .הזנות חשמל ותקשורת למבנה .8
 

פילר מונה חברת חשמל יותקן בנישה בגדר שיחובר ללוח ראשי באמצעות כבל הזנה בצנרת 
 תת"ק.

צע מגבול מגרש עבורה תוכן בגדר נישת בטון שתחובר לארון תקשורת תשתית חוץ לבזק תבו
 מ"מ, פרוט מהלך הצנרת ניתן בתוכניות. 50 13.5ראשי במבנה עם צנרת תת"ק יק"ע 

 
 הארקה. . 9
 

 תבוצע מערכת הארקת יסודות בהתאם לחוק ותקנות החשמל וכמתואר בתוכניות.  9.1
 פוטנציאלים אליו תחובר הארקת המבנה. ליד לוח חשמל ראשי יבוצע פס השוואת  9.2
 מערכת הארקה הכללית במבנה תכלול את הארקת המערכות הבאות:  9.3

 הארקת צנרת מים. - 
 גישור שעוני מים. - 
 הארקת ארון תקשורת ראשי. - 
 הארקת מערכות מיזוג. - 
 הארקת צנרת ביוב מתכתית. - 
   חוק דורש הארקתן לפס השוואת  הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה שלגביהן ה - 
 פוטנציאלים ראשי.   
 לוחות חשמל.  - 

 
 מסירת המתקן. .10
 

עם סיום עבודות החשמל במבנה יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן והתאמתו לתוכניות  10.1
 ולחוק החשמל, כל הליקויים שיתגלו בעת הבדיקה יתוקנו על ידו.  
ונו את חברת החשמל לביקורת כללית של המתקן, הסתייגויות הקבלן החשמל יזמין על חשב 10.2
 בודק חברת חשמל יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו.  
העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות ע"י בודק חברת חשמל, מפקח  10.3
 בזק, ע"י המהנדס וע"י המפקח במקום.  
העתקים מהתוכניות כפי  3סופי על הקבלן לספק עם גמר העבודה כתנאי לשחרור חשבון  10.4
    שבוצעו כשהן מאושרות וחתומות ע"י המפקח. במידת הצורך יספק הקבלן, על חשבונו,   
     העתקים מתוכניות החשמל גם לגורמים אחרים כפי שיתבקש ע"י המזמין )עבור חברת  
 החשמל, בזק, או כל רשות אחרת(. 
     הבניה השונים של המבנה שכל המעברים לחשמל ותקשורת  על הקבלן לוודא בשלבי 10.5
מבוצעים בהתאם לתוכניות החשמל שבידיו, ביצוע המעברים יהיה באחריותו במידה ולא        
 יבוצעו קבלן החשמל יבצעם על חשבונו.  
קבלן החשמל אחראי על שלמות כל הציוד החשמלי לרבות: לוחות חשמל, כבילים, מובילים,  10.6
ציוד קצה וכו' עד לקבלת המתקן ע"י המפקח, לא תוכר שום תביעה של הקבלן בגין גניבה,   
 נזק וכד' לפני שמתקן החשמל נמסר למזמין.  
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 אופני המדידה והתשלום. .11
 

  0800.00העבודה תימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק   11.1
 בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים הבאים. בהוצאת הוועדה הבין משרדית,   
 במקרה של סתירה ייקבעו ההנחיות המפורטות להלן.  

 כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה אלא אם צוין אחרת בסעיף.       
 כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים  11.2
 לביצוע  
 כלולים כל החציבות,יבור חשמלי, הפעלה והרצה, כן העבודה, לרבות בדיקות, ח  
 פתחים שינויים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות, רצפות ותיקון מלא לאחר   
 העבודות לשביעות רצונם של המהנדס ו/או המפקח. במידה ויחול שינוי בהיקףביצוע   
 לערכו על סמך ניתוח הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי באופן יחסי   
 מחירים.  
 עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או  11.3
 באו כוחו.  
 ינוהל יומן עבודה בו יינתנו אישורים והנחיות בכתב לקבלן המבצע ע"י המפקח.  
 לרבות תנאי הזנתרואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים המעשיים באתר,   11.4
 חשמל למבנה ושאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו, ולפיכך כוללים מחיריו כל   
 הצפוי והבלתי צפוי מראש. לא תשולם לכך לקבלן שום תוספת עבור קשיים או תנאים   
 מיוחדים או כל סיבה שהיא.  
 דס המפקח,מחירי הקבלן כוללים את התיאומים עם חברת חשמל, חב' בזק ועם המהנ  
 למרות שבכתב הכמויות אין סעיפים מיוחדים עבור תיאומים אלה.  
 למזמין תינתן זכות לשנות את הכמויות של הסעיפים השונים ללא הגבלה בהתאם  11.5
 למחירי היחידה של הקבלן המבצע.  
 מחיר נקודת מאור יכלול:  11.6
 או עה"ט בהתאם למצוין ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט  1.5גידי -כבל הזנה תלת  
 בתוכניות מלוח החשמל המקומי עד המפסק ואביזר התאורה בכל מקום במבנה.   
 קופסאות חיבורים, חיבור לאביזר תאורה, שלט סימון סנדוויץ עם מספר מעגל מודבק   
  למכסה המפסק וכן כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות לביצוע ההתקנה.   
 ת תקע יכלול:מחיר נקודת בי  11.7
 ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט או עה"ט בהתאם למצוין  2.5גידי -כבל הזנה תלת  
 בתוכניות מלוח החשמל המקומי עד נקודת בית התקע בכל מקום במבנה, חיבור לבית   

א',קופסאות חיבורים, שלט סימון סנדוויץ'  16פאזי -תקע תה"ט או עה"ט, בית תקע חד
 למכסה בית התקע וכן כל חומרי העזר והעבודות הדרושות לביצוע עם מספר מעגל מודבק 

 ההתקנה.   
כבלים, צינורות  מחיר קווי ההזנה לרבות  11.8

ותעלות ימדדו בקומפלט לפי תיאור בכתב הכמויות ו/או לפי אורך הלכה למעשה ויכללו: 
החשמל, קופסאות מעבר, חיזוקים לקירות, חיזוקים לכבלים בתעלות, חיבורים לוחות 

מספרי מעגלים עם דיסקיות מתכת מוצמדים לכבילים בכל המקומות שיידרשו ע"י 
   המהנדס/המפקח.

 מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור כל התיאומים הדרושים לביצוע  11.9
לכן לא תשולם כל תוספת עבור תיאומים מכל סוג שהוא, בין אם התיאומים  העבודה,  
 עם קבלנים שונים, מערכות אחרות בבניין ו/או עם גורם מתכנן כלשהו.להיעשות  נדרשים  

 מחיר לוח חשמל יימדד בשני חלקים נפרדים: 11.10
 מבנה הלוח כולל: יצור, הרכבת הציוד, שילוט וסימון, מהדקים, פסי צבירה, חיווט, א.  
 מלי וכל ציוד העזר הנדרש להתקנה לרבות הובלה וחיבורים למעט כל הציוד החש   
 הנמדד בנפרד.   
 כל הציוד החשמלי הנמדד בנפרד כגון: מאמ"ת, מא"ז, מפסק וכו'. ב.  
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 עבודות טיח - 09 פרק
 
 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 10.09

 
לא יותר להכין  .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע 09.01.1

 .בעל אישור פיקוד העורףטיח למרחב מוגן יהיה  .תערובת באתר
 

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה
 

שה ע"י הנחת רצועת בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבי 09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
 .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 
בותם תיבדק בסרגל ונצי םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 .מכל צד של הפניה
 

 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.6

 .שווה לכל אורכם מפני הטיחשהשיפולים יבלטו במידה 
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
ד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של בניגו 

 הסעיפים הבאים:
 .טיח בחשפים וגליפים .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה  ג.

,גליפים,ובכל מקום  הפינה,בטיח פנים ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים
 שידרש.

 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  .ה

 וכיו"ב(
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים  .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 
 כללי 10.10

 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  אריחים/חיפויים/סוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח
למניעת החלקה ובכל  (2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

ם מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות התקנים הנדרשי
 .מסומנים בתו התקן והאריחים יהי .למישוריות וכו'

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 

 .התקנים הנדרשים הריצוף/חיפוי הספציפי בכל
  
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה אריחים/מידת כל המרצפות 10.01.2

( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות תאריך ייצור)
יש למיין  .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח

צוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, את המרצפות לפני ביצוע הרי
  .גוון או פגם

 
  .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
  .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 10.01.4

 
במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5

 .מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח  ו/או אלומיניום ראה אחרת, בזויתן פליזבהעדר הו
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6
מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2בעובי  + טיטאו סומסום  ע"ג חול מיוצב  .ב

  .ק"ג למ"ק 200 -תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

)הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 .במחיר היחידה(

מפקח באתר, ללא שינוי במחירי תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות ה 
 .היחידה

 
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  10.01.7

  .וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר
 

  .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח 10.01.8
 

פקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים על הקבלן להגיש לאישור המ 10.01.9
  .ושיפולים מכל סוג שהוא

 האישור יכלול את:  
  .סוג האריחים .א
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה  .ב

  .וכל הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

  .מהעבודה המיועדת לביצוע
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת  .גמר העבודה

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  ., לאחריותו על עבודות הריצוףהפרויקט
 .הטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטהוהחומרים כגון: עבודות הנחה ו

הקבלן יתקן, על  .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
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 .חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין
  .מסוים או בשטח כולו באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10יקונים תוך הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע ת 
שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 

  .המפקח
 

 הגנה על שטחים מרוצפים11.01.10
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

יניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ב
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 .מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
גוון לפי ( ב2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 .בחירת המפקח
 

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות 10.02.2
 .בהתאם לתכניות מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 

 
" 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3

מכמות הצמנט(  15%) 460( +לטקס 1:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
  .של  "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח

" של "כרמית" ו/או 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  
 15%) 460( +לטקס 1:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

  .המפקח מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור
 
 הכנת האריחים להדבקה 4.20.10

יש לשטוף  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה 
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 

 .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייהסבר: אריחים  .ה"חילוץ" מגב האריח
ח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה לצורך חילוץ מהיר של הארי

אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  .למשל( טלק"מחליקה" )כגון 
האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 

  .לפני ההדבקה
  .המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד 
רת זהיטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בע על מנת להסירה, יש לשטוף 

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות  .מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות  .נקיים מאבק ויבשיםלהיות 

 .המיועדות לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(
 
 ותריצוף בחדרים רטובים ומקלח 5.20.10

יש לרצף בשיפוע  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  
לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 

בכדי לבצע את השיפועים לפי  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות
 .במחיר היחידה תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים

 
 מילוי מישקים 6.20.10

 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  
ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכניות מ"מ

עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "
  ."ממ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 

 .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  
 .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח

 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 .מ"מ

 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
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יש , ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלותלפחות  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 
מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ

התכנון של מיקום  .בגוון שיקבע ע"י המפקח חומר גמיש על בסיס סיליקון
 .המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח

 
 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

 
( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1

 .בגוון לפי בחירת המפקח
 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2

בדבק מסוג  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמנטי ע"ג טיחבוצע ת
או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או  מתוצרת "שחל" 472שחלקריט 

 .יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן ." מתוצרת "כרמית" או ש"עC-7דבק "
 .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה 

 
 .לעיל 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3

 
תימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, יש להקפיד על ס 10.03.4

כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 
 .בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה

 
 " ו/או פרופילי נירוסטה כמפורטRONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 .בתוכניות
 

 ריצוף באריחי אבן או שיש 05.40.10
 

 הזמנת הריצוף והחיפוי .א
 .חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך 
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני  

אות, יוכל ריצוף, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמ
 .הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר

 
 עבודות ריצוף באבן או שיש .ב
 

 מבנה החומר ותכונותיו .1
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום  

 440-מ"מ ל 2.0-גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
 60זערי ללחיצה )מגפ"ס( , חוזק מי1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל 
 .ק"ג/מ"ק 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 

 
 מידות וביצוע .2

סטיות  .מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך 
מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא  1מותרות 

 .סביב היחידות כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט
  .תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר 

 
 סיבולות .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 
 מ"מ 0.2אורך ורוחב  
 מ"מ 0.5עובי  
חריגה  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.3חריגה מניצבות  

 .המידה הארוכה ביותר של האריחפרומיל מ 0.25ממישוריות 
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 ליטושים .4
הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא  

יורגשו כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 
בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי 

 .HONEDוהשני בגמר מט 
לא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת בליטוש המ 

הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי  .ברק בליטושי האבן
  .לפי החלטת המפקח

 
 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 
 15%ו שו"ע, בכמות של יבואן "נגב אלוני" א MAPEIפלניקירט מתוצרת 

  .הביצוע לפי הוראות היצרן .מכמות הצמנט שבתערובת
 
 מילוי מישקים .ג

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה 
או שו"ע, עודף  SP-100קולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

עבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי החומר ינוקה ע"י מים, עם התקדמות ה
 .בחירת האדריכל מקטלוג החברה

 
 תפרי התפשטות .ד

 .תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא 
 .או שו"ע 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 
 סילר על לוחות שיש/אבן .ה
 

שטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על הסילר ייושם על כל מ .1
 .האבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה

 
מספר ימים לאחר הריצוף 0יישום הסילר לארח התייבשות האבן  .2

 .והחיפוי(
 .סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח 

 
רטי היצרנים, אין לדרוך יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפ .3

 .ימים 3על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4

 .היצרנים
 

 הגנה על שטחים מרוצפים .ו
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות  

חרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, שיטת הגנה א גבס או כל
 .אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות

 
 ביצוע הריצוף .ז

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם  
הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע  .בתוכניות הריצוף לנדרש
 .דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו מספר
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 אופני מדידה ומחירים 70.10

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 

כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  וקרצוףניקיון  .א

 .במצב נקי לחלוטין

רובת מתאימה לסוג ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתע .ב

 .הריצוף על בסיס מלט לבן

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  .ג

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  .למיניהן וכו' ההתאמות

 .קטנים, מעוגלים וכו'

בטון שיפועים ו/או  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד

  .כמפורט לעיל

 .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 

ים עבור במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרוש

 .אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב

 .משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש .ז

באמצעות לוחות קרטון או לוחות גבס  מכל סוג ,הריצוף כל משטחי הגנה על  .ח

 .כלולה במחיר הריצוף ,לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה,מצופים נילון ,

 .ירת המפקח ופירוקםביצוע דוגמאות וגוונים לבח .ט

 .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  .יא

 .התברואה ברצפה ובקירות

 יב.          סילר

 גם את כל החומרים, הספים, מחירי היחידה בסעיפים השונים בפרק זה כוללים יג.                       

 פרופילי ההפרדה מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר בין ריצופים/חיפויים                             

 ובקצה ריצופים/חיפויים, פרופילי הגמר למיניהם, אופקיים ואנכיים המשווקים                             

 הכל לפי דרישת האדריכל  או כמפורט בתוכניות,ל ציפויים" או ש"ע,ע"י "איי                             

.בתוכניות ובפרטים וכמתואר בתוכניות                              
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 
 כללי 10.11

 
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1

 .המקורית
 .בעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעהלא יתקבלו צ 

 
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד
 לפחות)בכל מקרה יבוצעו  .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא

 .שלוש שכבות(
 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.01.3
  .ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  .ב

 .ו חדר וכדו'(שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באות
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  .ג

 .אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון( -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 .ם סיום הצביעההמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש ע

 
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5

יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע  .וחופשי מאבק
 .שכבות הגמר

 
מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .ישור המפקחמכל סוג צבע, לא
 .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 .עד לקבלן הגוון המבוקש

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 .ומסודר לשביעות רצון המפקח המבנה יימסר נקי .ריות  וכיו"באסניט
 

 .מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס 11.01.8
 

 טיפול בצבעים 20.11
 

 .כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן 11.02.1
 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.02.2
 .לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי חשופים

 
 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן 11.02.3

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 .בשעת ערבובם
 

 .אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות 11.02.5
  

 בטיחות 30.11
 

כן יש לצייד את  .כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין 11.03.1
 .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים
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אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2

 .או מדללים
 
 תיקוני צבע 40.11

 
נית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכ 11.04.1

 .ס"מ סביב הפגם בצבע 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 
 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2
 .ובעלי גוון אחיד

 
  .קוסטיותס"מ מעל לתקרות א 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05

 .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי 
במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 

 .חשבון הקבלן
 
 אופני מדידה מיוחדים 60.11

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  .א
 .חלקים ונקיים

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  .ב
והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 .הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה
 .דה באמצעות זרם חול בלחץ אוירניקוי שטח הפל .ג
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  .ד

 .וניקיון סופי
 .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ה
 .הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ו
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  .ז

 ."י המפקחע
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 .בנפרד
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 מסגרות חרש - 19פרק 
 

 יים מחייביםרשימת מסמכים טכנ 01.19
 

 .19פרק  -הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט 19.01.1
 

פים המחייבים במסגרת בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוס 19.01.2
 מכרז זה:

 .לקביעת הפלדות ISO-630-1980התקן הבינלאומי  .1
 .הברגים תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל .2
  .לקביעת האומים 2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת .3
 .לנושא גלוון פלדות ISOהתקן הבינלאומי  .4

 
 ( ע"י הקבלןDWG SHOPWORK.הכנת תוכניות עבודה מפורטת ) 02.19
 

על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק  19.02.1
 .לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה

 
במפרט  19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 19.02.2

 .הכללי
 

 רט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:בנוסף לאמור במפ 19.02.3
 .1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (1
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3
 .פרטי ייצור, הובלה והרכבה (4
 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5

 
לחיפוי הגג וסיכוך תכניות בית מלאכה פק הקבלן בנוסף לתוכניות הנ"ל, יס 19.02.4

 הקירות הכוללות:
 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1
 .1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  (2
 .1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (3
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (4
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (5
 .ר, הובלה והרכבהמפרט ייצו (6
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים  (7

 .הנובעים מההרכבה
 

 1225ת"י  -התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  19.02.5
 .לעומסים וכו' 412למבני פלדה, ת"י 

לקבלן, אולם גם  רמסרכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יי 
 .לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש

 
לפני שהושלמו תכניות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה  19.02.6

יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה  .אושרו ע"י המהנדסוהעבודה 
 .ושרו על ידי המהנדס כנדרש לעילשהוכנו על ידו ויא

 
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת  19.02.7

באם ניתן להשתמש  -המהנדס יהיה הקובע היחיד  .הכנת תוכניותיו המפורטות
 .בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו

 
והקבלן לא יהיה זכאי י היחידה ירעלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במח 19.02.8

 .לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת
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 לילכ - היצור והרכבי 03.19
 

קבלן ועל חשבונו אשר יוודא את הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ 19.03.1
 .המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה

 
וכר ויישאו תעודות והאומים יובאו ממקור מ םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ 19.03.2

 .ינלאומיתבת וכר, מתימוגנות במערכת תקינה מקועהמ תדרוומס קספ
של ספק הפלדה ישלח הקבלן את ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ 

 .סדנההתעודות לביקורת המ
 

והתעודות הנדרשות, המסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל 19.03.3
ור המנהל שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפהבדבר המקור ממנו 

 .לכך
 

טים שפורקו מנאלר חיבון, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ 19.03.4
מסגרים  ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמההן בבית  .לצורכי הובלה ייעשו באתר

 .סוקםיי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ יםתכור
 .ג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרשישות המפקח, יצדריל 

 
 יםיכהליב, עפ"י תוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ 19.03.5

וע ציב ךלהמבע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח  רוושיאש
 .דהובעה

 
מין, המהנדס במפעל המייצר ע"י המזביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב 19.03.6

 .והמפקח
ל ופירת הטוצ קו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה,דביקורים אלו ייבב 

 .במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב
, ונטיים לנ"לולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין  

להם בכך ולמסור את  וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייעכו לבאי אלאפשר למזמין 
 .קורותיומה ודהפל צוריכל המידע וההסברים בקשר לי

 
 תולטי החפ"ע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמנט כ 19.03.7

 .בלעדיתה
 

וצר, קרי מה לטיבוגע נב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב 19.03.8
הוצאה הנדרשת לבדיקה  בכל א הקבלןוכד' יש וף האלמנט, גיםברג, וךיתר

 .על קולית וכד' תיקודב -י רה, קתמעמיקה של התופעה שנתגל
 

ם ע"י משרד העבודה ולנקוט לי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה 19.03.9
 יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבועבכל האמצעים הנדרשים להגן על 

 .רדפנבלא ישולם עליהם דה ובמחירי היחילים הנ"ל מוכן והבטח ימצעא
ולמות סת, שתו, ררזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול 

 .חריםא אום ובדיבעה מניעת פגיעוכל הנדרש ל
 

 ינפרט טכמ 04.19
 

ג "ם עיתוכילא יותרו ר .ו בברגים בלבדיהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ 19.04.1
 .סדנלא באישור המהד המבנה אלש

 
ן צשור, מבער חממן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח 19.04.2

יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא תוך משטחי החי .או מבער פלסמה ןאצטיל
 .םשה לפגמים ולקויים כ

רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא 
 .זקחוירי עתם דרוכי

 
ם חורי בילהרח רוסא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א 19.04.3

 .י זהעמצבא
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 .כריכות של בורג 3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב 19.04.4

 
 אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה 19.04.5

 .מצופה הדולקטרבא תריתוך יד בקש .1
 .שת בתיל מילוי ואבקת מגןקריתוך אוטומטי ב .2
 .אלשת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב .3
 .גזבמוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית .4
 .ם דקיםיריתוך בלהבה לפח .5

 
מתאימות אשר יובאו  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביל ריתוכי האלמנטכ 19.04.6

  .קבלןניות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד
 

 יבוע אללא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט למומר הרתך צריך לח 19.04.7
 .ותיות, או נקבובמוגסר, ח

 
 -חת לר כאשר הטמפרטורה מתתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל 19.04.8

 .לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח ןלסיוס, וכות צמעל -5
 .ריתוכה ילחמם לפנ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ 

 
ג הפלדה מס' וס לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ 19.04.9

היציקה של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' 
 .הבכרה יהאלמנט לצורכ

 
 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה: 05.19

 
ה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלד 19.05.1

על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים 
  .על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבדנקיים מקורוזיה גסה, 

 
יהיה על  פטינה דקה ועדינהבמידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת  2.05.19

לפי התקן השוודי, לפני  2.5קות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת הקבלן לנ
  .עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון

 
 גלוון 06.19

 
הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם  .כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים 19.06.1

 .במפרט הכללי 1904בהתאם לסעיף 
 
 תיקוני גלוון  2.06.19

  ISO 1461ון מותרים רק לפי המפורט בתקן תיקוני גלו .א
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ  .ב

מיקרומטר  80עובי השכבה יהיה  .אבץ בשכבה יבשה 80המכיל % 
 .לפחות

 
 ברגים אומים ודסקיות 3.06.19

אבץ ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים ב .א
  .ISO 1046חם לפי תקן 

 .ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים .ב
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים  .ג

  .בחם
ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ  .ד

 .מיקרומטר 12אלקטרוליטי בעובי 
 
 בדיקות  4.06.19

 .ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה .א
 .הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים .ב
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המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות  .ג
9000 ISO. 

 
 שינוע  5.06.19

הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן  
 .גלווןשימנע פגיעה ב

 
  אחריות 6.06.19

הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה,  
 .כולל תיקונים

 .לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים 
 

 בטיחות ובטיחות אש 70.19
 

פים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוס 19.07.1
למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים  -בזמן עבודתו 

 .סמוכים ותכולתם
 .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו 

 
 בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו 2.07.19

 האמצעים הבאים: לפחות
 .בודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקוםע .1
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת  .2

 .התלקחות
מים  זרנוקאדם שיעמוד עם מטף כיבוי ו ,על חשבונו ,הקבלן יעמיד .3

 )צופה אש( .מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה
הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות  עם גמר הריתוך יבדוק .4

גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת 
 .התלקחות כלשהי

 
בשטח המבנה  -חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך  19.07.3

 .וסביבתו
 

 צביעת הפלדה 90.19
 

 .לו הגנה נגד אש, יצבעופרופילי פלדה הגלויים לעין, אשר לא יקב 19.09.1
של  11054וסעיף  1905הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף  

 .הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על כל שכבותיו .המפרט הכללי
 

 .מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה, לפני הבאת המערכת לאתר 19.09.2
 .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד

קבלן להגן על הקונסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה על ה 
 .והעבודות באתר

 
 תיקונים בצבע 3.09.19

יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את  
את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל  .מקומות הפגיעה בצבע

אחר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד  חשמלית מסתובבת, או באופן מכני
 .רק אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל .ונקי

 .קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח 
 .כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה 
 .אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה 
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 מיוחדיםאופני מדידה  10.19
 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 19בנוסף לנאמר בפרק  

 
 קונסטרוקצית הפלדה .א

לרבות פלטקות החיבור  את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר .1
 פחת יהברגים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדופלטקות הקצה, 

 .וכו'
 .ח החורים לברגים, חיתוך , ריתוך וכו'הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידו .2

, לרבות נים ומחירם כלול בהצעת הקבלןווהברגים יהיו ברגים מגול 
 .ברגים כימיים בלבד נמדדים בנפרד .ברגים דרוכים בחוזק גבוה

  .כמפורט לעיל הקונסטרוקציהגלוון  .3
 .כולל חיזוק סביב החורים לבצעביצוע חורים בקורות שבהן נדרש  .4

 בזאת שמחירי היחידה יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט! מודגש
 

הכנת ו השלמת פרטי תכנון, מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד וכמו כן .ה
כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא  SHOP DRAWINGSתכניות בית מלאכה 

 .תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת
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 באתרכלונסאות קדוחים ויצוקים  - 23פרק 
 
 כללי .123
 

הנחיות מתכנן הקונסטרוקציה כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם ל 23.1.01
הדרוש ע"י . כל במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקעולהנחיות 

כלול במחירי היחידה שבכתב הכללי  האמור במפרטיועץ הקרקע וכל 
 הכמויות.

 
 ימון מרכזי  יסודותס     23.1.02

 מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.סימון  .   1 
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא        .   2 

 תהיינה מצטברות.
סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה לבקר את  .   3 

הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז  מרכז מכונת הקדוח  תוך כדי מהלך
 הקדוח כבר אינו קיים.

 
( מעודכנת לפי AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03

ימסר ותתוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט  הביצוע של עבודות הביסוס.
. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת מזמיןל

העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש 
כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו 

 ע"י המפקח בעת הביצוע.
 
 אחריות כוללת של הקבלן  .41.023

הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת  
הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו ת יועץ והתאם להנחיו במפרט

מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת 
 ההצעה וביצוע העבודה.

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח  
חלה עליו בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות 

 כלונסאות, הוא יעשה זאת על חשבונו.ה
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב  23.1.05

 הקיים בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.
 

 הקדיחה 23.1.06
שיטת כלונסאות יצוקים באתר בקידוח יבש מכונה הקדוח יבוצע על ידי הקבלן ב .   1 

M-150 .יתכן צורך בשימוש של וידייה , 
 הציוד טעון אישור המפקח. .2 
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן  .3 

 תוך כדי מהלכה.
של המפרט הכללי: סטיית המרכז  230213הסטיות המותרות הנן כמפורט בסעיף  .4 

 ס"מ ביחס למרכז המתוכנן. 5לא תעלה על 
 .2% -סטית הציר מהאנך לא יותר מ .5 
של המפרט הכללי.  230212כל קדוח ייעשה עם צינור מגן עליון כמפורט בסעיף  .6 

 צינור המגן יבלוט מפני הקרקע.
 מפני מפולותבכל שלבי הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח  .7 
וי יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. הניק .8 

ייעשה מיד לפני הכנסת הזיון לבור הקדוח. לפני גמר הקדוח תנוקה סביבת הבור 
מכל חומר שהוצא מהקדוח כדי למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון 

 והיציקה.
ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח סגור. הקבלן יביא בחשבון  .9 

יחה ולפני הכנסת משמעות דרישה זו והצורך בהחלפת המקדח עם סיום הקד
 כלוב הזיון.

יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד בגמר הקדוח והכנסת הזיון. באם  .10
מ' עומק עד סמוך  1.0עלול לחול עיכוב ביציקה, יש לעכב את גמר הקדוח לפחות 
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למועד היציקה. באם חל עיכוב לאחר הכנסת הזיון, יש להוציאו ולנקות את 
 לעיל בעזרת מקדח שטוח סגור, ולהכניס את הזיון מחדש. כמתוארהבור, בשנית 

אין להתחיל בקדוח לפני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה. בהתאם  . 11
 לדרישה זו יתוכנן סוף יום העבודה.

 
 סידור הזיון בכלונסאות  23.1.07

 של המפרט הכללי. 23031מבנה כלוב הזיון והקשחתו תהיה כמפורט בסעיף  .   1 
, המוטות האלכסוניים או צלבים 2300.05בניגוד לאמור במפרט הכללי, בסעיף  .2 

ומחירם כלול במחיר הזיון. ריתוכים של חישוקי חיזוק  לא ימדדו פנימיים
 כלולים במחיר הזיון.

 ימדדו, עם פלדת הזיון, רק החישוקים המצוינים בתכנית.  
יש לרתך חישוקים לצינורות כאשר הזיון אינו ממשיך עד לתחתית הכלונס,  .3 

הבקרה בחלק התחתון של הכלונס שבו אין זיון ע"מ להבטיח שמירת מיקומם 
 ומרחקם ההדדי.

 בהתאם לקוטר הכלונס ס"מ   5-8 כסוי הבטון סביב הזיון יהיה  .4 
 

של המפרט  23035כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גלילי בטון כמפורט בסעיף  .5 
 הכללי.

 השתמש בגלילי פלסטיק.אין ל  
הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הבור. כאשר הזיון כבד יש  .6 

להשתמש בשני מנופים: אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו 
 למצב אנכי והורדתו לבור.

 
 יציקת הבטון 23.1.08

ק"ג צמנט למ"ק  400פחות , בדרוג "משאבה", יכיל ל6בסומך " 30 -הבטון יהיה ב .1
לבטון יצוק במים בשיטת טרמי. בניגוד לאמור  1חלק  466ויתאים לדרישות ת"י 
, לא יופחת מכמות הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר 23042במפרט הכללי בסעיף 

 פחם בתערובת.
 -ל 4%לבטון יוספו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש, אחוז החללים יהיה בין  .2

 שעות לאחר גמר היציקה. 3הבטון תעוכב לפחות עד והתקשרות  6%
מרכיבי התערובת, המוספים ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של  .3

 המפקח.
 של המפרט הכללי. 230431היציקה תעשה כמפורט בסעיף  .4
או כל פסולת אחרת, בראש  ,היציקה ללא הפסקה עד קבלת בטון נקי מעפר .5

 הכלונס.
ידרש לסלק את הבטון המעורב במים מהחלק העליון של הכלונס ועד הקבלן י .6

 לבטון הנקי.
כל עבודות העפר הכרוכות בסילוק זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר קבלת  

אישור המפקח לאופן הבצוע. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהכלונסאות 
 יצוקים למפלס הנמוך מפני השטח.

 מ' עליונים לפחות. 3ויברטור לעומק  יש לרטט את הבטון עם .7
פרוק או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע  .8

בבטון הטרי. בכל מקרה יש להבטיח שלא תיווצר "פטרייה" בקצה העליון של 
 הכלונס, והוא יהיה בקוטר המתוכנן בדיוק עד לקצהו העליון.

 
 פקוח ובקרה 23.1.09

לן לאפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים על הקב .1
כדי לבדוק את החומרים, הציוד והמלאכה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח 

 עזרה לצורך לקיחת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי הדרישות.
איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית  .2

 בדו"ח יועץ הקרקע. והסונית כמתואר
הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שתאושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות של  .3

מעבדה זו, לאחר אישורן ע"י המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות 
הנובעות מהן. קביעת המפקח לגבי המעבדה הנבחרת ולגבי אישור תוצאות 

 הבדיקות תהיה סופית.
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החלטה על היקפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן מועד בצוע הבדיקות ו .4
תוצאות בדיקות שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן 

 בשום תוספת או פיצוי.
הקבלן יבצע הכנה ויסיע לבצוע הבדיקות. עבור בדיקות בשיטה האולטרסונית  .5

ונים ע"פ קביעת מהכלונסאות, בקטרים ש 20% -יכין הקבלן צינורות בקרה, בכ
 המפקח.

 בדיקה סונית תעשה לכל הכלונסאות. .6
בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשנות את  .7

 ההיקף בכל סוג בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי.
על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת  .8

. מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה החוזק
 תקנית אחת לכל כלונס.

על הקבלן למלא, עבור כל כלונס, "טופס תיעוד לביצוע כלונס" בהתאם לנספח  .9
 .23במפרט הכללי בפרק 

של  23051ראה בסעיף  –אישור או פסילת כלונס בהתאם לתוצאות הבדיקות  .10
 המפרט הכללי.

בגמר הבדיקות והתיקונים על הקבלן למלא את צינורות הבקרה בדייס צמנטי  .11
 )גראוט(. 

 המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלונס ע"מ לבחון את חלקו העליון. .12
 

  הכנה לבדיקה אולטרסונית 23.1.10
 הכנה לבדיקה אולטרסונית כוללת בין היתר: 

בכמות ובמקום כמתואר בפרטי  התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון .1
 התכניות.

נבדק צינורות בכל כלונס  2יותקנו  23033ובכפוף לדרישות המפרט הכללי בסעיף  
 לכל אורכו.

הצינורות יגיעו לתחתית הכלונס. בחלקו התחתון של הכלונס שבו אין זיון,  
ירותכו חישוקים לקיבוע הצינורות בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח, 

 אלו אינם נמדדים. חישוקים
 שמירה על תקינות ושלמות הצינורות עד להשלמת בצוע הבדיקות. .2
 סידור גישה נוחה לכלונס. .3
 מלוי צינורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עד גמר הבדיקה. .4
 מלוי הצינורות בדיס צמנטי לאחר גמר הבדיקות. .5

 
 הכנה לבדיקה סונית 23.1.11

 לת בין היתר:הכנס לבדיקה סונית כול 
 ניקוי ראש הכלונס ממים, גושים רופפים, מיץ בטון ועד לשביעות רצון המפקח. . 1 
 סידור גישה נוחה לכלונס. .    2 

 
 סיתות פני הכלונס  23.1.12

 כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות. .1
דרש הקבלן לסתת בזהירות את במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יי .2

 ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר המתוכנן. עבודה זו איננה נמדדת.
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר  .3

 באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 

 תיקון סטייה במרכז כלונס  23.1.13
 טייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון.המפקח יקבע בכל מקרה של ס 
 וללא כל תמורה. הכלונס מחדש או קורות נוספותהתיקון יכלול ביצוע  
  

 תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון  23.1.14
ס"מ,  – 30+ או  5במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  .1

 ה ע"פ הנחיות המפקח.יידרש הקבלן לתקן את הסטיי
בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות  .2

 קוצי הזיון.
 בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב. .3
 כל תוספת עבור התיקון עצמו. לא תשולםהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4
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פעמים קוטר המוט,  5ן בסטייה בשיעור העולה על קוצי זיון קצרים מהמתוכנ .5
 יתוקנו לפי הנחיות המפקח.

הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או  .6
 שיידרש לרתך, בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים.

ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג  .7
 . W- 440פ 

במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע   
חיבורים באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג 

 ET Seriesמסדרת  Ancon MBT Couplersהמתאים לקוטר המוט. כגון מסוג 

Couplers. 
 ונו.כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשב .8

 
 קידוח כלונסאות צמודים 23.1.15

 2.5אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי  
קוטר הכלונס הקטן. קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון 

 יגיע למחצית חוזקו הסופי. בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 

 ני הכלונסאותמפלס פ 23.1.16
פני הכלונסאות יהיו בתחתית קורות היסוד או ראשי הכלונס בהתאם לתכניות. לא  

יבוצעו עמודי יסוד. הקידוח יבוצע ממפלס פני חפירה כללית. רק לאחר יציקת הכלונס 
 יחפרו התעלות עבור ארגזי המצע שמתחת לקורות היסוד.

 
  

 
 אופני מדידה מיוחדים .223

 ט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:בנוסף לאמור במפר 
סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו  .1

הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל  נמדד בנפרד.
 שאריות לכלוך, בנטונייט, קרקע וכו'.

 .(AS MADEתכנית עדות )לרבות הכנת מדידות ושירותים של מודד מוסמך  .2
 כל הבדיקות )סוניות, אולטראסוניות( כמפורט לרבות צינורות הבדיקה. .3

 לא  . על פי האורך המסומן בתוכניות האורך למדידה יהיה האורך היצוק.                4                
 עבור ביצוע  ישולם לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן                                   
 כלונסאות מעבר לאורך הנקוב בתוכניות.                                    

                               
  לא יימדד אורך הכלונס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכנן או אפילו עד .              5                 

 . ע כדי להגיע לבטון נקי כנדרש פני הקרק                                  
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 
 

  אופני מדידה 01.29
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 .ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח
ם, ותוגשנה שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשי 

 הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: .באותו יום לאישור המפקח
 .תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק 
 .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות 
 .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו 
 .'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלוםדו"ח לעבודות רג 

 
 כוח אדם  02.29

מנהלי העבודה לא  .בפועלהפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  
 .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

 
 ציוד מכני  03.29

ני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכ 
  .ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  
 .15%בהנחה של  )הנמוך מבניהם( .העדכני

 
 חומרים  04.29

, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת 
 .אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים .של המפקח

 
 פיגומים ודרכים  05.29

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם  
תאם ובכתב כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בה

 .ע"י המפקח
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  06.29
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  .א

 .יוקר
 
 .כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות .ב
 
 .הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו .ג
 
 .זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה( .ד
 
דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  .ה

 .העבודה וממנו(
 
 .הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה .ו
 
  .הקבלן הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של .ז
 
  .רווח הקבלן .ח

 
 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  07.29

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 
 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

כגון: ביטוח פחת ובלאי, הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, 
 .הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו



 מחסני מועצה
 מונד-תל

 טכני מיוחדמפרט  
 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                         66  

 פיתוחעבודות  - 40פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד
 

 תנאים מיוחדים
 
 כללי  .1

 מונד.-מחסני מהועצה בתלהמיועד בשטח  פיתוחזה מתייחס לעבודות פירוק, הכנה ומכרז/חוזה 
 
 הכרת תנאי האתר  .2

לפני הגשת הצעתו ולברר את התנאים הקשורים בביצוע כגון: דרכי גישה על הקבלן לבקר במקום 
וכן מתקנים על הקרקע ומתחתה, המזמין לא יקבל כל טיעון מצד הקבלן בדבר אי ידיעה או אי 

 הכרת האתר.
 
 אחריות ותאום תשתית  .3

נים הקבלן יהיה אחראי שלא יגרמו כל נזקים עקב העבודות המבוצעות על ידו למבנים או מתק
קיימים על השטח או בסביבתו, במקרה של נזק הוא יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא דיחוי. 

קרקעית בשטח כגון: כבלי טלפון, חשמל, צנרת מים וביוב -הקבלן אחראי לשלמות התשתית התת
וכו' ולפני ביצוע כל עבודה בשטח יבדוק עם הרשויות המתאימות והמפקח לגבי המצאות צינורות 

קום. במקרה של נזק לתשתית, ישא הקבלן בהוצאות התיקון. עלמנת להפמנע מפגיעה במ
בתשתיות קימות , הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לרבות ביצוע גישושים מקדימים , 

 חפירה בעבודות ידים ושימוש בכל המכשור הנדרש , על חשבונו .
 
 כמויות  .4

דן בלבד. הכמות הסופית והמדויקת תקבע לפי הכמויות הרשומות ברשימת הכמויות הן באומ
המדידה נטו של העבודה המבוצעת. לא תשולם כל תוספת במחירי היחידה עקב הבדלים בין 

הכמות הסופית המדודה ובין הכמויות במכרז. באחריותו של הקבלן להקפיד כי כמויות הביצוע 
 ד מועד ., מבעו הפיקוח על כל חריגה צפויהלא יחרגו מכמויות החוזה ולעדכן את 

 
 מים  .5

הקבלן יקבל בשטח האתר נקודת מים. ההתחברויות לנקודת  0041בנוסף לאמור במפרט הכללי 
הובלת המים בשטח  ותשלום בגים צריכת המים במהלך העבודות ייעשו על חשבון הקבלן באמצעי 

 שייבחר על ידו ויאושר ע"י המפקח.
 
 קבלנים אחרים  .6

יועסקו בשטח קבלנים אחרים אשר יוזמנו ע"י המזמין לעבודות אחרות, במידה ותוך כדי העבודה 
מתחייב הקבלן בעל החוזה לאפשר לקבלנים האחרים לבצע את עבודתם וכן לשתף פעולה בתאום 

 העבודות, אשר ייקבעו ע"י המפקח ולהעניק שרותי סימון ומדידה  וזאת ללא תמורה.
 
 מדידה וסימון  .7

עבודות מדידה, סימון ואיזון, תבוצענה ע"י מודד מוסמך על  00ל פרק ש 003בנוסף לאמור בסעיף 
חשבון הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת האחריות להבטחת נקודות קבע עליהן 

מתבססת המדידה. במקרה של אי התאמה, יש להודיע מיד למתכנן. במשך העבודה יחדש הקבלן 
מפקח. במשך כל זמן העבודה, יחזיק הקבלן באתר את הנקודות והסימונים בכל עת שיידרש ע"י ה

את כל מכשירי המדידה הנחוצים ויעמידם לרשות המפקח בכל עת שיתבקש. באחריות הקבלן 
 להעניק שרותי מדידה לאורך כל הפרויעקט , עלפי הנחיות הפיקוח .

 
 לוח זמנים ותקופת ביצוע  .8

ת הזמנים שיצורפו למסמכי המכרז, על פי לוחועל הקבלן לסיים את העבודה ולמסרה למזמין 
מיום קבלת צו התחלת עבודה. עם קבלת צו התחלת העבודה, ימסור הקבלן למזמין לוח   החל

זמנים לכל שלב משלבי העבודה. לוח הזמנים יאושר ע"י המפקח. באחריות הקבלן לעדכן את 
 הלו"ז מעת לעת ועלפי דרישת המפקח .

 
 תנאי תשלום  .9

 מתואר בחוזה.תנאי התשלום יהיו כ
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 בטיחות  .01
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתקנות הבטיחות הממשלתיות. לא תאושר ולא תוכר כל טענה 

ו/או תביעה של הקבלן שלא ידע את התקנות הדרושות עפ"י החוק.באחריות הקבלן למנות ממונה 
וח . כמוכן בטיחות לפרויקט שילווה את הפרויקט , יערוך ביקורות באתר ויעביר דו"חות לפיק

 ,יוודא שכל הערותיו מיושמות .
 
 הגנה בפני גשמים ושטפונות  .11

הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת 
שטחי העבודה וחומרים בפני גשמים ושטפונות עי חפירת תעלות להרחקת מי גשמים. חפירת 

בודה והחזקתן של התעלות במשך עונת הגשמים במצב תקין, התעלות, סתימתן לפני מסירת הע
ייעשו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפקח.האחריות לכל נזק שיגרם במהלך הפרויקט 

 כתוצאה מטיפול לקוי בנושא שצוין לעיל ו/או מכל סיבה אחרת , תחול על הקבלן בלבד .
 
 ציוד  .21

ע העבודה, טעון אישור המפקח לפני תחילת כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצו
הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או חלקו. הציוד אשר 

 לא אושר על ידו, יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד מסוג מאושר.
 
 טיב החומרים, תקנות וכו'  .31

ת, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לתקנות עבודות אשר לגביהן קיימות דרישו
והדרישות. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ימציא לא אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות. 

הקבלן מתחייב להמציא את האישור באם יידרש. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח לגבי 
. עם זאת, מוסכם בזאת, כי בשום אופן מקורות החומרים בהם ברצונו להשתמש וכן לגבי טיבם

אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיבם. המפקח רשאי לפסול חומרים שמקורם מאושר 
 במידה ואינם מתאימים לצרכים.

לפני השימוש בחומר כלשהו, על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגביו וכן להגיש דגימות לבדיקה 
ים, צפיפות וכו', תעשנה ע"י מכון התקנים הישראלי על במידה ויתבקש. בדיקות לטיב החומר

 חשבון הקבלן.
 
 אחריות הקבלן למידות  .41

על הקבלן לבקר את התכניות לפני הביצוע. בכל מקום שתמצא טעות או סתירה בתכניות, 
בשרטוטים, במפרט או בכתב הכמויות, עליו להודיע למפקח ללא דיחוי. לא תתקבל כל תביעה 

 וצאה מכך והקבלן ישא בכל האחריות עבור ההוצאות הנובעות מכך.מצד הקבלן כת
 
 שמירה  .51

על הקבלן להעסיק שמירה במידת הצורך כדי להבטיח את שלמות העבודה והחומרים וכן את 
 רכוש המזמין.

 
 מסירת העבודה וניקוי השטח  .61

כתב הכמויות, העבודה תתקבל מידי הקבלן לאחר סיום כל העבודות המתוארות במפרט הטכני ו
וכן לאחר ביצוע ההוראות שניתנו ע"י המפקח בשטח ונרשמו ביומן. על הקבלן להודיע בכתב 

 יום לפני מסירת העבודה שבדעתו למסור אותה במועד הרצוי לו. 14לפחות 
ביום הקבלה, יירשם פרוטוקול של כל הליקויים בעבודות וחומרים ועל הקבלן יהיה לתקנם תוך 

קבלת הפרוטוקול. בגמר העבודה, ימסור הקבלן את השטח כשהוא נקי מכל שבוע ימים מיום 
 פסולת ו/או חומרים מיותרים.

 
 תוכניות לאחר ביצוע  .71

במהלך העבודה יכין הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך, תכניות לאחר ביצוע של 
קח שלושה סטים העבודות שבוצעו, בגמר העבודה ולקראת קבלתה יגיש הקבלן על חשבונו למפ

 חתומות  ע"י מודד מוסמך .כמוכן , יעביר קבצים בכל פורמט שידרש . AS MADEשל תוכניות 
 
 עבודות חריגות  .81

אין הקבלן רשאי להתחיל בשום עבודות החורגות לדעתו מהמכרז ללא אישור מראש של המפקח. 
כן , ניתוח עבודות על הקבלן לקבל אישור בכתב על מחירים חדשים לפני תחילת העבודה.כמו

 . 20%חריגות יתבסס על מחירי דקל ) לא שיפוצים ( או משכ"ל בתוסזפת הנחה בשיעור של 
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 יומן עבודה  .91
על הקבלן להעסיק בשטח מנהל עבודה מוסמך שיאושר ע"י המפקח. על הקבלן לנהל יומן עבודה 

המזמין והקבלן מדי יום בו ירשמו כל ההוראות הקשורות בבצוע העבודה. כל דף ייחתם ע"י ב"כ 
 ביומו.

 
 עובדים  .20

הקבלן יעסיק במקום בעלי מקצוע מיומנים. המזמין או ב"כ רשאים להורות לקבלן להרחיק 
 מהאתר כל בעל מקצוע אשר עבודתו או התנהגותו אינם לשביעות רצונו.

 
 מחירים  .12

 מודגש בזאת כי: 00של פרק  0083בנוסף לאמור בסעיף 
 בכתב הכמויות כולל את כל החומרים והמלאכות הנדרשות לביצוע הסעיף. מחיר כל סעיף .1
 סילוק כל חומרי הפסולת מהפרוקים ייעשה למקום שפך מותר מטעם הרשות המקומית. .2
 

 פסולת בנין ועודפי עפר  .22
כל הפסולת ועודפי העפר וסילוקו מהאתר מידי יום או על פי הנחיית המפקח לאתר שפך מותר 

מתאימים על פי הנחיות הרשות המקומית ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. מחיר באמצעים ה
 הסילוק יהיה כלול במחירי היחידה של כתב הכמויות.

 
 

 :40פרק 
 

 ריצופים ומדרגות  .40.6
 כללי

כל עבודות הריצוף כוללות את הספקת והנחת המרצפות כולל ריפוד החול, החיתוכים והעיבודים 
בהתאם לתוכנית ולמפרטים ולפי , ללת הנחת המרצפות בדוגמאות ובגווניםהנדרשים. העבודה כו

, על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק  הנחיות המהנדס
 חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה". .במידות שונות מהנ"ל

ס"מ  בין הריצוף לאלמנטים  3-ופן סגירת מרווח הקטן מעל הקבלן לקבל הנחיות מהמפקח לגבי א
כגון: קירות , ערוגות מוגבהות , ספסלים וכדומה. המפקח ראשי לדרוש שהמילויי יהיה בבטון 

 .כל זאת ללא תוספת מחיר הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ,
המפקח לטיב מ"ר ורק לאחר קבלת אישור מ 20 -הקבלן נדרש לבצע דוגמא על פני שטח של כ

 ולדוגמא יורשה הקבלן להמשיך בעבודת הריצוף.
לפני הנחת האבנים יש לרסס את  ס"מ. 5שכבת חול בעובי  גבי  האבנים המשתלבות תונחנה על

 החול בחומר מונע נביטה וחומר נגד עשביה.
זור לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו עד שימלא את כל המרווחים בין המרצפות , יש לח

 על הפעולה לאחר הרטבה קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות.
 ותיחום לעצים גןאבני שפה, 

והעבודה כוללת גם  15-אבני שפה,  גן וסגמנטים לעצים מכל סוג טרומי , יונחו ע"ג מסד בטון ב
חב גב הבטון יהיה ס"מ לפחות מתחתית האלמנטים , רו 10שיהיה  –את המסד , בטון בגב האבן 

ס"מ. הכל ללא  30ס"מ לפחות רוחב  מסד הבטון יהיה לפי פרט או אם לא צויין אחרת לפחות  10
 מדידה ותשלום נפרד.

 הידוקי ריצופים
הידוק כלל הריצופים בפרויקט יבוצע על פי המלצות היצרן. כל פגם בריצופים בעקבות הידוק לא 

 ל חשבונו.על פי המלצת היצרן יתוקן ע"י הקבלן וע
 

 קירות וסלעיות  .40.7
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט  בתוכניות , בכל מקרה שלא נאמר אחרת , יהיה הבטון מסוג   :כללי

  30-ב
בטון מוכן. הבטון יהיה מסוג  ק"ג למ"ק 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

 .250צ.פ.
 
 . עבודות עפר א

 י המפרט הכללי  .כל עבודות העפר כפופות לתנא .1
חפירת יתר שתבוצע ע"י הקבלן  תוחזר לקדמותה ע"י מילוי במצע מהודק בשכבות ש  .2

 מוד. אשהו .  98%ס"מ  וברמת הידוק של  20ל 
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 .  עבודות בטון יצוק באתר ב
 כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי . .1
 .  בקרת הבטונים תהיה ע"י מעבדה מוסמכת . לקיחת המדגמים עפ"י התקן .2
על כל הבטונים הנמצאים בקרקע   או ממולאים בצידם בעפר להיות עם כיסוי בטון  .3

 ס"מ . 4שלא יפחת מ 
משבצות במקרה של רשתות.  2קוטר הברזל ו/או  60חפית הברזל תהיה לא פחות מ  .4

 אספקת הברזל ע"י מפעל ברזל בעל תו תקן.
אישורו . הזימון יהא על הקבלן לזמן את המהנדס האחראי לפני היציקה  ולקבל את  .5

 שעות .  48לפחות 
 טובים. –תנאי הבקרה ליציקות יהיו  .6
הבטון יהיה בטון המיוצר ע"י מפעל בעל תו תקן ליצור בטונים. לא יורשה שימוש  .7

 בבטון שלא יוצר במפעל
 

 (גדרות ושעריםמתכת )  .40.8
 או ש"ע ""גדרות אורליתוצרת  )כולל קרן( מ' 2.3" בגובה משופר ציוןמדגם: " גדר

 הגדרעל גבי קיר או בריצוף. על הקבלן לבצע מדידה בשטח לצורך התאמת  תמוקם הגדר
 לקיר / ריצוף.

תקבע על פי אורכי הקירות בשטח ויש לשאוף למידה זהה ככל  הגדרמידת השדות של 
 הניתן.

 המרווחים בין השדות יהיו תואמים לתקני הבטיחות של משרד החינוך.

 יתאם את תקני הבטיחות של משרד החינוך. עצמו הגדרהמרווח בין הפרופילים של 

 יש לדאוג לסגירת העמודים עם מכסי פלסטיק. 

 
 הגדר ביסוס ועיגון

 :עיגון בקירות או מסדים מבטוןא.   
הכנת מקומות לעמודים בעת יציקת קירות  באמצעותיעשה  הגדרעמודי  ןביסוס ועיגו

ס"מ, בהתאם למקומות שיסומנו  50מקם ומבטון וע בקירותלים קידוח גלי הבטון או
עיגון העמודים יעשה ע"י מילוי בטון בחורים לאחר שהעמוד הוכנס לתוכו  בתכניות.

 .ויוצב אנכית במקומו הנכון
 :בריצוףעיגון ב. 

 300/300/400ע"י יסוד בטון במידות ביסוס ועיגון בקרקע יעשה 
תוך החזרתו למצב מסביבו המרוצף משטח הוקן לאחר היציקה והתקשות הבטון ית

 ההתחלתי ככול הניתן.
 הגדרשערים בדגם זהה לדגם  –שערים

השערים יותקני על גבי משטחים מרוצפים. רוחב השערים יהיה על פי תוכניות העבודה 
 וכתב הכמויות.

יש לסמן את מיקום השער על פי תוכניות הפיתוח ולקבל אישור להתקנה מהמפקח 
 ן.והמתכנ

יש להחזיר את השטח לאחר התקנת השער לקדמותו על ידי החזרת הריצוף עד לעמודי 
 השער, יותר שימוש מינמאלי בבטון בגוון הריצוף להשלמה.

 השערים ביסוס ועיגון

 בריצוףעיגון א. 
 ע"י יסוד בטון במידות על פי היצרן.ביסוס ועיגון בקרקע יעשה 

תוך החזרתו למצב מסביבו המרוצף טח משהלאחר היציקה והתקשות הבטון יתוקן 
 ההתחלתי ככול הניתן.
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 ושערים כללי גדרות

 והשערים: הגדרותתהליכי אישור 

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ייצור בקנ"מ כנדרש על ידו אשר יכללו תיאור 
מלא של כל הפרופילים, האבזרים ושיטת הרכבתם. כמו כן יגיש הקבלן חישובים סטטים 

. הקבלן לא יחל בייצור הדוגמאות בפרט וכלל והשערים הגדרהמפקח לכל חלקי לאישור 
 תכניות. ראלא לאחר אישו והשערים הגדרות

 והשערים: הגדרותלעבודות  דוגמאות

כחלק בלתי נפרד מהוראות  הגדרוץתנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע כולל של עבודות א. 
לאישור ולבחירת האלטרנטיבה  רהגדהעבודה הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של 

 המועדפת.
בכפוף לתכניות ולפרטים אשר  הגדרלדוגמה עבור כל אחד מסוגי  גדרהקבלן ייבנה קטע ב.  

 מטר אורך לפחות. 4אושרו בהליך האישור כמפורט לעיל. כל דוגמה 
 הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש דגם להשוואה של כל עבודות ההקמה.ג. 
 ות יוקמו במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר עבודות הקבלן.הדוגמאד. 

 .עבור הדוגמאות לא ישלום בנפרד
 ובשערים: בגדרות נתווצביעת מתכת מגול

ובגוון על פי  עבודות צבע - 11של המפרט הכללי פרק  11057הצביעה תבוצע לפי סעיף 
 .בחירת המתכנן

 גדרותאופני מדידה והמחירים לעבודות 

 מתייחסות לכל גובה שהוא כמפורט בתכניות, וברשימת הכמויות. רותהגדעבודות א. 
כגון: עמודים, צינורות, רשת, חוטים,  הגדרהמחירים כוללים את כל חומרי חלקי ב. 

כבלים, אביזרי חיבור, ברגים, ווים וכד', בהתאם לכל הפרטים בתכניות ובמפרט. המחירים 
 כוללים גלוון וצבע.

יוד ועבודות ההקמה, כולל עיגון וביטון ביסודות וקירות לקבלת המחיר כולל את כל הצג. 
 .םבמקומ יםמושלמ גדרות

כוללים את הכנת החורים לעמודים בתוך קירות ומסדי אינם  עבודות שימדדו בנפרדד. 
 קידוח ויציקת כלונסאות עיגון.אך כוללים הבטון 

ן, כלונסאות, עיגון וכד' המבוטנים ומעוגנים בתוך קירות מסדי בטו הגדרחלקי עמודי ה. 
 .הגדרולא ימדדו בנפרד ואינם מהווים גורם משפיע בציון גובה  הגדרמהווים חלק ממרכיב 

בקירות קיימים כוללים המחירים את הפלטות, ברגיי עיגון קדוחים ופרטי התחברות ו. 
 אחרים, כפי שמפורטים בתכניות ו/או כפי שידרוש להתאמה במקום בהתאם למצב הקיים.

 המחירים כוללים את כל תהליכי האישור כמתואר לעיל.. ז
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 סלילהעבודות  – 51פרק 
 

 . הכנה ופירוק51.1
 :כללי

 במפרט הכללי. 5101כל העבודות כמפורט בפרק 
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים 

אתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר מהפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני היזם או יאוכסנו ב
המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו 

 יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו.
חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון: מכסים של שוחות, עמודי תמרורים, גדרות 

או במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת וכיו"ב, ייחשבו כאילו נמצ
 הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו.

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני 
כל האמצעים הנדרשים להגנה הביצוע ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן. על הקבלן לנקוט ב

ם מחדש מפני חבלות, גניבות והבטחת החומרים המפורקים במשך זמן אכסונם עד למועד הרכבת
 .וכו'

 
 :סילוק עודפים ופסולת

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.

 .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטחא. 
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.ב. 
 כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת.ג. 

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת 
והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה. 

ולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום המקום אליו תסולק הפס
ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את 

הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורט כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו 
או בקרבתו. סילוק הפסולת כפי /לשימוש המזמין במחסן הרשות המקומית, באתר העבודה ו

שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם 
 51017סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. הכל כמפורט בסעיף 

 במפרט הכללי.
 

 עבודות עפר. 51.2
 וג של קרקע.המונח "חפירה" מתייחס לחפירה או חציבה בכל ס

 המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם ל"אבנים" ו"סלעים".
כל עבודות החפירה והידוק השתית כולל דרגת צפיפות ההידוק יעשה על פי הנחיות יועץ 

 הקרקע ודו"ח הקרקע לאתר העבודה.
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת לגובה המתוכנן , ו/או יחרוג מגבולות התוכנית , 

א הקבלן את עודף החפירה  על חשבונו , בחומר מילויי מאושר ע"י המפקח בשכבות בנות ימל
 מודיפייד א.א.ש.ה. ו. 98%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של   15

כל חלל שיווצר עקב חפירה/חציבת יתר מתחת ליסודות , ימולא בטון רזה עם כמות של 
 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. 150לפחות 
הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכנית  , הבדיקות על  –גבהים 

והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה , יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בעבודות 
 העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח.

 אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו.
 
 מצעיםעבודות . 51.3

 כללי:

 ס"מ. 4בילים וברחבות יהיו מכורכר סוג א' מנופה מאבנים בגודל העולה על מצעי הכורכר בש
ס"מ תוך הידוק מבוקר והרטבה  20ס"מ ויפוזר בשכבות של  100הכורכר יהיה בעובי כולל של 

לפי מוד א.א.ש או. העבודה כוללת את עיבוד צורת הדרך או המשטח עפ"י  98%לצפיפות של 
 השתית לצפיפות כנ"ל.הגבהים הנדרשים וכן את הידוק 

מילוי שכבות המצעים, עובי השכבה לאחר ההידוק וצפיפות ההידוק על פי הנחיות יועץ הקרקע 
 ודו"ח הקרקע לאתר העבודה.

 המדידה: במ"ר שטח מצע.
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 אספלטעבודות . 51.4
. דירוג ס"מ או משתנה לשכבה נושאת 3 -לשכבה מקשרת ו ס"מ 5עובי בטון האספלט יהיה 

לדירוג  (3/4)" "מקשרת ונושאתיהיה לפי דרוג "שכבה  מקשרתלבטון אספלט בשכבה האגרגטים 
 (1/2)" "נושאתיהיה לפי דרוג "שכבה  נושאתהאגרגטים. דירוג האגרגטים לבטון אספלט בשכבה 

במפרט  510423תכונות תערובת האספלט תהיינה מסוג א', כמפורט בסעיף  לדירוג האגרגטים.
 הכללי.

 :המדידה
 לפי מ"ר. –מקשרת לשכבה 

 לפי מ"ר. -שכבה נושאת
 תעודות משלוח מאושרות וחתומות ע"י המפקח שתיהן על פי

 בכל מקרה, המפקח הוא שיקבע באלו מקומות ישולם לפי כ"א משיטות המדידה. 
 המחיר כולל: אספקה, הובלה לאתר, פיזור האספלט והידוקו בהתאם לדרישות המפרט הכללי. 

 
 וצביעה תמרורעבודות . 51.4
 כללי

 בנוסף למפרט הכללי יחולו גם התקנים, ההוראות והתקנות הר"מ, במהדורתם המעודכנת:
 סימון דרכים: הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים. – 934ת"י 
 סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים. – 935ת"י 

נפרד ממכרז/חוזה הקבלן מצהיר כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי 
 זה. 

עבודות שאינן מתוארות במסמכים הנ"ל ו/או במפרטים הטכניים ו/או בכתב הכמויות טעונות 
 אישור מוקדם של המפקח, לגבי אופן ביצוען.

 
 תקנים ומפרטים

 יחולו גם התקנים, ההוראות והתקנות הר"מ, במהדורתם המעודכנת: מפרט הכלליבנוסף ל
 נת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים.סימון דרכים: הכ – 934ת"י 
 סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים. – 935ת"י 

 של מת"י: תמרורי דרך מחזירי אור. 111מפרט אספקה מס' 
 "לוח התמרורים" הרשמי והמעודכן המפורסם ע"י משרד התחבורה.

 קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה/ המפקח על התעבורה.
 להגדרת כדוריות לצבע מחזיר אור. 3טיפוס  TT-B-1325התקן האמריקאי 

הקבלן מצהיר כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 
 זה. 

עבודות שאינן מתוארות במסמכים הנ"ל ו/או במפרטים הטכניים ו/או בכתב הכמויות טעונות 
 אופן ביצוען.אישור מוקדם של המפקח, לגבי 

 
 צביעה

 הכנת פני כביש, הצביעה, הגנת הצבע ושימוש בצבע מחזיר אור יעשו לפי המפרט הכללי.
 התשלום עבור הצביעה יהיה לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.

 
 תמרורים

 מידות התמרורים:
 מ' בדרך עירונית. 0.6בגודל צלע  –תמרורים משולשים 

 מ' בדרך בינעירונית. 0.75בקוטר  –תמרורים עגולים 
 מ' בדרך עירונית. 0.50בקוטר  -תמרורים עגולים 

עפ"י הוראות  –כמצויין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור. במידה ולא צויין  –תמרורים מרובעים 
 המפקח בכתב.

כמו כן מופנית תשומת ליבו של הקבלן אל קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד 
 קח על התעבורה, באשר למידות הכתיב, הספרות והרוחים הנדרשים.התחבורה/ המפ
 על פי הנחיות של יועץ הנגישות. –תמרורי נגישות 
 :הצבת תמרורים

 התמרורים יוצבו במקום המסומן בתכניות.
תשומת ליבו של הקבלן מופנית אל קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד 

 לגבי אופן ההצבה.התחבורה/ המפקח על התעבורה 
 הקבלן יקבל את אישור המפקח למיקום כל תמרור, לפני הצבתו.

 על פי הנחיות של יועץ הנגישות. –תמרורי נגישות 
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 :חומרים
 התמרורים יהיו מחזירי אור. 

 של מת"י: תמרורי דרך מחזירי אור. 111יצור התמרורים יהיה לפי מפרט אספקה מס' 
תאם ללוח התמרורים הרשמי והמעודכן המפורסם ע"י משרד צבעי התמרורים ודוגמתם יהיו בה

 התחבורה.
 

 :עמודים
 מ"מ. 2.2ובעובי דופן  3העמודים יהיו מצינורות ברזל מגולוון בקוטר "

ס"מ. רום פני היסוד יהיה בעומק  60ס"מ ובגובה  30העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון בקוטר 
 ס"מ לפחות מפני השטח הסופיים. 10
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 ת התוכניותרשימ - ה'מסמך 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(

 אדריכלות
 שם תכניות מספר תכנית

 תכנית קומת קרקע 01
 תכנית גלריה 02
 תכנית גג 03
 חתכים, חזיתות 04
 רשימת גמר 20

 רשימת נגרות -
 ותרשימת מסגר -
 רשימת אלומיניום -

 קונסטרוקציה
 שם תכניות מספר תכנית

 מתווה כלונסאות 00

A1 תכנית קורות קשר וקורות בטון 

B1  חת וריצפה תלויהנומתכנית ריצפה 

C1  0.10חתכים ופרטים, קורות קשר וריצפה במיפלס- 

 תכנית גלריה וגגון 2
 תכנית גג 3
 תוכנית ממ"מ 4
 ת עמודים, רשימפרטי בניה 5

 תברואה
 שם תכניות מספר תכנית

INS-01  תכנית פיתוח 
INS-02  תכנית קומת קרקע 
INS-03 תכנית קומת גלריה 
INS-04 תכנית קומת גגות 
INS-01  תכנית פיתוח 
INS-02  תכנית קומת קרקע 
INS-03 תכנית קומת גלריה 
INS-04 תכנית קומת גגות 

 חשמל
 יתשם תוכנ  מספר תוכנית

 תכנית סטנדרטית –פרטי הארקת יסוד    1-ט
 מתקן חשמל ותקשורת –קומת קרקע    4097-01
 מתקן חשמל ותקשורת –קומת גלריה    4097-02
 לוחות חשמל   4097-10
 הזנות חשמל ותקשורת במסגרת פיתוח שטח   4097-20

 פיתוח
 עדכון קנ"מ שם התוכנית מס' התוכנית

 22/08/18 1:250 תוכנית פיתוח 1/5
 22/08/18 1:250 תוכנית ריצופים 2/5
 22/08/18 1:250 יה לפרישות וחתכיםתוכנית הפנ 3/5
 22/08/18 1:100 פרישות וחזיתות קירות 4/5
 22/08/18 1:10 חתכים אדריכליים עקרוניים בקירות פיתוח 5/5

 
ו השלמה ו/או לרגל וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/א

 .שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו
 
 

     חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 



 מחסני מועצה
 מונד-תל

 טכני מיוחדמפרט  
 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                         75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 דו"ח קרקע- ו'מסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
  

 
 
 
 
 


