
 

 1עמ' 
 

 

 

 

 

28.2.22 
 

 הנדון: בקשה להצעת מחיר עבור המכללה האקדמית אחוה 

 ל גיבוי גנרטור ללוח חדר מחשב וללוח כיתות מחשב 

 
 

 : כללי
כחלק מפעילותה, המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( להלן: "המכללה" מבקשת להתקשר עם חברה )להלן: הספק( לצורך 

 מחשב, לפיכך, פונה בזאת המכללה לקבלת הצעות מחיר בנדון. חיבור גנרטור לחדר 
 

 lilach.yonai@achva.ac.il: אימייל, 9079499-054: טלפון: לילך יונאי, שם : איש קשר במכללה
 

 :תכולת המסמך
 בקשה להצעה ותנאים כללים  .1
 מפרט טכני - נספח א'  .2
 A1 5933שרטוט  -נספח ב' .3
 הצעת המציע -נספח ג'  .4
 אישור ביטוח  –נספח ד'  .5

 
 : לוח מועדים

 
 המועד תיאור

 3ברחבת בניין  10:00יום ג' בשעה  8.3.22 חובה - סיור קבלנים 

 14:00יום ג' בשעה  15.3.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 14:00יום ג' בשעה  22.3.22 המועד האחרון להגשת ההצעות  

 מיידי לאחר בחירת הזוכה  מועד תחילת העבודה

 
 :תנאים כלליים להצעה

 המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או אף אחת מההצעות   .1
על המציע לחתום על כול דפי ההצעה, השרטוטים, והמפרט על ידי מורשה חתימה +חותמת חברה, לסרוק את   .2

 lilach.yonai@achva.ac.ilהדפים ולהשיבם למייל 
 מיידית ודחופה.  –תחילת העבודה לאחר הכרזת הזוכה  .3
 לא כולל מע"מ שראלי בלבדהצעות המחיר יוגשו במטבע י .4
 המכללה אינה מתחייבת על מלוא היקף השירות אשר כלול בהצעת המחיר המצורף להוראות אלו.  .5
 המכללה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם החברה הזוכה. .6
המכללה האקדמית אחוה מועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה בהתאם לשיקול  .7

 .יום 30שהיא תוך מתן הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני בהתראה של דעתה ומכל סיבה 
 על הספק לחתום על כל דפי ההצעה הנ"ל כאישור להבנתו ולהסכמתו עימם. .8
 מחלקת הרכש רשאית לפסול הצעה שיהיו בה שינויים או תיקונים.  .9

 יום מיום ההגשה.  90תוקף הצעת המחיר תקף ל  .10
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 2עמ' 
 

 
 מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של המכללה.   30שוטף+  :תנאי תשלום

 
 

   :שאלות הבהרה
 

בפורמט הבא בלבד  14:00, עד השעה  15.3.22עד לתאריך  lilach.yonai@achva.ac.ilניתן לשאול שאלות הבהרה באימייל 
 בטבלת וורד: 

 
 
 

 סעיף בהצעה  נושא  נוסח קיים  נוסח מוצע
    

 
 נדרשים )נא לצרף להצעה(: תנאי סף 

 
 . אישור ניהול ספרים בתוקף 1
 . אישור על ניכוי מס במקור בתוקף 2
 . טופס התאגדות חברה/ תעודת עוסק מורשה/ פטור/ שותפות3
 ומעלה )נא לצרף להצעה תעודה בתוקף( 1א' 160. תעודת קבלן רשום בספר הקבלנים, בסיווג 4
 ( חשמלאים מוסמכים.3לפחות שלושה ). המציע מעסיק בהעסקה ישירה 5
 . המציע מצהיר כי ביכולתו לבצע את העבודה באופן מיידי לאחר קבלת הודעת הזכייה. 6
 חובה -השתתפות בסיור קבלנים  . 7
 . אישור על עריכת ביטוח לפי נספח ג' 5
 
 

 מחיר 100%: בחירת ההצעה הזוכה
 

 על המציע למלא את הצעת המחיר )כתב הכמויות( על כל שורותיו והן את עלות סך העבודה.  •

 מציע שלא ימלא אחת מן השורות, הצעתו תיפסל  •

עליו מחדש בעט.  במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעתו, עליו לסמן קו על החלק אותו מעוניינים למחוק ולכתוב  •
 עלול להביא לפסילת ההצעהשימוש בכל אמצעי תיקון אחר 

 כל המחירים בהצעה הם לפני מע"מ  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3עמ' 
 

 
 מפרט טכני   –נספח א' 

 
 המתכנן: קלינפלץ הנדסה בע"מ 

  

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף המסמך

  כתב הזמנה והצעת הקבלן  מסמך א' 

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן )מדף   מסמך ב' 
  1996–3210( נוסח תשנ"ו 

 המפרט הכללי לעבודות הבנין+תקנים  מסמך ג' 

 פרקים

 שנה  המפרט מס.   

 2021 מוקדמות 00  

 2021 מתקני חשמל  08  

  תנאים כלליים מיוחדים  מסמך ג' 1

מפרט מיוחד ואופני מדידה  מסמך ג' 2
 מיוחדים 

 

 

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, המשרד לתשתיות  

מ.ע.צ. ומשרד הבנוי והשיכון.  -לאומיות  

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

 הצהרת הקבלן

מפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים ה

 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

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

 הערה

שותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם בר

אביב.-, הקריה, תל24משהב"ט, רח' הארבעה   

 

 שם הקבלן ____________________                        חתימת הקבלן ______________________ 

 

 



 

 4עמ' 
 

 תנאים כלליים מיוחדים - 1מסמך ג' 

 תאור האתר / מבנה: 

 בקשה להצעת מחיר/חוזה זה מתייחס לגיבוי גננרטור קיים לשני לוחות חשמל קיימים במבנה מכללת אחוה 

 העבודה תכלול :  

 חפירה והספקה והתקנת קו הזנה מגנרטור קיים למבנה  .1

 הספקה והתקנת לוח חלוקה גנרטור  .2

 ביצוע שני קווים מהלוח הנ"ל ללוח חדר מחשב וללוח כיתות מחשב  .3

חלפת בכל אחד משני הלוחות הנ"ל לביצוע החלפת הזנות אוטומטית בין חברת החשמל לגנרטור  ביצוע מערכת ה .4

 בעת הפסקת  החשמל 

 ביצוע גילוי וכיבוי אש ללוח חלוקת גנרטור , המערכת תחובר לרכזת גילוי אש קיימת במבנה .  .5

 

 2.00 בצוע לפי מפרטים ותקנים

שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של משהב"ט ומשרד הבנוי והשכון,   ,-08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל

כן תבוצע העבודה -חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כמו  לפי תקן ישראל )ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים(, לפי

 בהתאם לדרישות חברת החשמל, הנחיות מכבי אש והוראות המפקח. 

 3.00 העדיפויות של המסמכים לצרכי בצוע 

ל מסמכי ההצעה יחד וכל אחד מהם לחוד מחייבים לצורך בצוע העבודה. במקרה של סתירה ביניהם, יהיה סדר העדיפויות  כ
 כמפורט )הקודם עדיף על המאוחר(: 

 התכניות. א. 

 המפרט המיוחד.  ב.

 המפרט הכללי לעבודות חשמל. ג.

 תקן ישראלי וחוק החשמל. ד.

 מפרטים  ותקנים אחרים. ה.

 הכמויות.כתב  ו.

 

 בכל מקרה בו התגלתה סתירה בין המסמכים, על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ולקבל את הנחיותיו כיצד לנהוג.

. 5(2סעיף ) 3210עדיפות בין מסמכים לצורכי תשלום יהיה ע"פ המצוין במדף  00.3.1  

 

 

 

 



 

 5עמ' 
 

  4.00 תוכניות. 

 . התאמת התוכניות למציאות 4.1

התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן על הקבלן לבדוק  

או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך, ישא הקבלן בכל  \סתירה ו

ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה, יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה 

 אחרונה. 

 ביצוע אישור לפני 4.2

לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות שברשותו, וכן הנחיות        הקשורות לפרטי   

 ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח. 

 .תכניות כפי שבוצעו 4.3

סומנים של תכניות המתקן ועליהם מ עם גמר העבודה יהיה על הקבלן לספק למפקח שלושה העתקים א.  

היחידה, וקבלן לא  הסופי. עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי  העדכונים בהתאם לביצוע 

הבצוע ירשם   התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי מהלך  יקבל כל תוספת במחיר על כך. מסירת  

 ומוחתם. בתוכניות ביום הבצוע באישור המפקח חתום  

.(. הקבלן יעדכן את התכניות ע"ג דיסקט  DXF. או DWGיסופקו לקבלן  ע"ג דיסקט )קבצי התכניות  ב. 

 המתכנן. 

 ציוד וחומרים  5

 חומרים ומוצרים   5.1

על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו קטלוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, לרבות דוגמאות 

לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל  מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק 

 בעבודת ההתקנה.

מאושרים ע"י המפקח לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר,   -על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה 

 יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם ידרש. 

החומרים המסופקים במתכונת אישור הנ"ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב 

או תקנים.\אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו  

 כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט ולאופיין.  

 מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח.

השווה מהבחינות הבאות : על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד  

חשמליות. -  

מכניות. -  



 

 6עמ' 
 

פיזיות. -  

 הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ויוצע ציוד שווה ערך(, תשמר למפקח.

 5.2   חומרים ומוצרים

חומרי בנין,  כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח,  

השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד 

או סגירות אחרות במשך \ידי פקקים ו-אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי תנאי זה. הצנרת תהיה סגורה על

 ההתקנה. 

ע, טיח וחומרי בנין. הקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת להבטיחו נגד לכלוך של צב   

 הבצוע  .6

 התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע 6.1

לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית התארגנות באתר, כולל  

 דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו. 

 הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל. 

במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראש, זכות המפקח לדרוש מהקבלן להגביר את כוח העבודה   

 או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום. \שלו ו

 

 פיגומים ומעברים בבנין 6.2

הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד ההרמה הדרוש לבצוע על הקבלן לספק את כל  

 העבודה, על חשבונו. כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.

 אחריות למתקנים קיימים  6.3

יתוקן ע"י הקבלן הקבלן יהיה אחראי לשלימות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו. כל נזק שייגרם  

 ועל חשבונו. 

 עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.  

 בטיחות 6.4

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על  העובדים והציוד במקום, וזאת על חשבונו וללא כל  
 ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו.תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות 

 
 נקיון בזמן ובגמר העבודה 6.5

על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות רצונו המלאה של המפקח  
 במקום.

 ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת  6.6

 לתנועה השוטפת. הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנענה הפרעות 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הולכי 
 רגל, רכבים, עובדים ושכנים הגובלים בתחום עבודתו. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל                 

 במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.               



 

 7עמ' 
 

                מים וחשמל   6.7

 המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם  

והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלן תוך תיאום מוקדם עם  ההתחברות אל מקורות המים והחשמל 
המפקח. נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן בסיור הקבלנים. המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו  

 לצרכי העבודה בלבד. 

ם  המזמין לא יהיה אחראי על כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורי
 מתאימים, על חשבונו לאספקה עצמית. 

 מסירת העבודה  7.

 בקורת המתקן  7.1

בלבד   . הקבלן יספק לבודק כל מכשיר ואמצעי  3הקבלן יזמין ויתאם בקורת של בודק פרטי בעל רשיון סוג  
 בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום נוסף.

 הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין 7.2

 שות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: לפני מסירת המתקן לר 

 בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.  א.  

 וולט. 5600בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  ב. 

  בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר.  ג. 

 הבדיקה תכלול את כל השקעים.  

 יות.כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנט ד. 

 בדיקת נכונות השלוט.  ה. 

 הזמנת הבקורות והתשלום עבורן.  ו. 

 סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת.  ז. 

 הכנסת מתח בלוחות. ח. 

 בדיקת איזון פאזות.  ט.  

 בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה. י. 

 ( בשלוש העתקים. AS MADEהכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל ) יא. 

 

הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התיקונים שידרשו בבדיקות השונות וכן ישא  כל 
 בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש. 

 כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח.

 הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שיימסר למפקח בחתימתו.

 

 למזמין  מסירה 7.3

 לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח.  

 הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן.  



 

 8עמ' 
 

את כל המתקנים  בדק בעצמובמידה ויהיה צורך בביקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב כי  

וכי תוקנו כל הליקויים. במידה ובביקורת הנוספת יתגלו אותם הליקויים או חלקם, יחויב הקבלן גם בתשלום 

 שכר יום עבודה לכל המוזמנים, לפי תעריף משרדי ממשלה.

 

תקנים ישראליים רלוונטייםרשימת    

 שם התקן  מס' תקן  מס'

 מנורות : דרישות כלליות ובדיקות  1חלק  20ת"י  1

 מנורות : מנורות קבועות למטרות כלליות  2.1חלק  20ת"י  2

 מנורות : מנורות גומחה  2.2חלק  20ת"י  3

 מנורות : מנורות חצפה    2.5חלק  20ת"י  4

 מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות נימת להט  2.6חלק  20ת"י  5

 מנורות : מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים  2.18חלק  20ת"י  6

 מנורות: מנורות למובלי אוויר 2.19חלק  20ת"י  7

 מנורות : מנורה לתאורת חירום    2.22חלק  20ת"י  8

 מנורות : מערכות תאורה למתח נמוך מאד לנורות נימה     2.23חלק  20ת"י  9

 מנורות : מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת  2.24חלק  20ת"י  10

 מנורות : מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומרפאות     2.25חלק  20ת"י  11

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות     1חלק  24ת"י  12

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות הידראוליות   2חלק  24ת"י  13

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות שירות חשמליות    3חלק  24ת"י  14

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות משא ללא ליווי אדם   5חלק  24ת"י  15

 אמפר   16תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד    32ת"י  16

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים   33ת"י  17

 דומים 

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים   2.1חלק  33ת"י  18

 דומים : מפסקים אלקטרוניים

 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים  על חלקיו   62ת"י  19



 

 9עמ' 
 

 תיבות חיבורים למתקני חשמל : תיבות פלסטיק     145ת"י  20

 נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות כלליות ודרישות בטיחות    1חלק  397ת"י  21

 נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות פעולה    1.1חלק  397ת"י  22

 צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל 444ת"י  23

וולט :  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    473ת"י  23

 דרישות כלליות 

וולט :  1000נומינלי עד  כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח   1חלק  473ת"י  24

 מוליכים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי ט (  

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    2חלק  473ת"י  25

 מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי )כינוי ט גמיש(  

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  3חלק  473ת"י  26

 מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טט ( 

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    4חלק  473ת"י  27

 כבלי גשר מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טטר (

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  5חלק  473ת"י  28

 כבלים עגולים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי טנט ( 

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  6חלק  473ת"י  29

 פתילים גמישים שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פט ( 

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    7חלק  473ת"י  30

 י )כינוי פטט ( פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלור

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    8חלק  473ת"י  31

 פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פטטכ(

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  9חלק  473ת"י  32

 מבודדים בגומי דק ) כינוי פגג (פתילים עגולים 

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  10חלק  473ת"י  33

 פתילים עגולים מבודדים בגומי עבה ) כינוי פגגכ (

מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה : מערכות מים , ביוב , ניקוז  1חלק  489ת"י  34

 ותיול 

 רות פלואורסצנטיות לשימוש כללי  שפופ   520ת"י  35



 

 10עמ' 
 

נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת : דרישות בטיחות ודרישות  2חלק  520ת"י  36

 פעולה 

 וולט 1000כבלים תת קרקעיים מבודדים בפוליויניל כלורי למתח עד  547ת"י  37

 מגעונים  644ת"י  38

חוליות גליליות מבטון לא חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה :  1חלק  658ת"י  39

 מזוין 

חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות קוניות  מבטון לא  2חלק  658ת"י  40

 מזוין 

 צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים  .1 728ת"י  41

מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר , למתקנים  745ת"י  42

 דומים ביתיים ולמתקנים 

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד   1חלק  832ת"י  43

 לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות 

44 
ת 1.1.1.1.1.1.1

"
י 
8
3
2 
ח
ל

ק  
2
.
1 

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד  

הדרישות הכלליות על  לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות 

 המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 

מובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים להתקנות תת   858ת"י  45

בעלי דופן מקשית   PVCקרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי 

 ואבזריהם 

 שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים 899ת"י  46

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים  1חלק  1038ת"י  47

 דומים : דרישות כלליות

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים  2.1חלק  1038ת"י  48

דומים : חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה 

 במתח הזינה 



 

 11עמ' 
 

 קבלי כוח  1058ת"י  49

תקעים , בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש   .2 1109ת"י  50

 בתעשייה 

51 
ת 2.1.1.1.1.1

"
י  
1
1
4
9  

אום לאנטנות רדיו   75בתי תקע משותפי ציר  .3

 וטלוויזיה  

 מגעות למכשירי טלפון  4תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  1חלק  1154ת"י  52

 לתקשורתמגעות  6תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  2חלק  1154ת"י  53

 100מגעות , לתקשורת עד  8תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  3חלק  1154ת"י  54

 מגאהרץ

כבלים לתדר שמע : כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה  1155ת"י  55

 עשויים פוליויניל כלורי 

 נורות פריקה : נורות אדי נתרן , הפועלות בלחץ גבוה  1166ת"י  56

 נטלים לנורות פריקה ) למעט נורות פלואורניות (   1169ת"י  57

 מערכות גילוי אש : גלאי עשן למערכות גילוי אש  1חלק  1220ת"י  58

 מערכות גילוי אש : יחידות בקרה   2חלק  1220ת"י  59

 מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות כלליות    3חלק  1220ת"י  60

 מערכות גילוי אש : גלאי חום    4חלק  1220ת"י  61

 מערכות גילוי אש : התקני הפעלה ידניים    6חלק  1220ת"י  62

 מערכות גילוי אש : התקנים להתרעת שמע     10חלק  1220ת"י  63

 מערכות גילוי אש : תחזוקה      11חלק 1220ת"י  64

אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל : אבזרי פלסטיק ואבזרים     1280ת"י  65

 משולבים 

מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי  1חלק  1337ת"י  66

 עסק  

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : הוראות התקנה לבתי עסק     2חלק  1337ת"י  67



 

 12עמ' 
 

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : מוקדי בקרה    3חלק  1337ת"י  68

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : גלאים    5חלק  1337ת"י  69

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה לדירות מגורים    6חלק  1337ת"י  70

מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :  1חלק  1381ת"י  71

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות 

 כלליות  

מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :  2.1חלק  1381ת"י  72

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות 

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים המיועדים להרכבה  –ייחודיות 

 על קירות או תקרות  

4. 7

3 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות כלליות   1חלק  61439ת"י 

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות ייחודיות למערכות סינוף    2חלק  61439 ת"י 74

 של פסי צבירה ) מובלי צבירה ( 

ק"ו    1 -כבלי כוח מבודדים בדיאלקטרן מקשי משוחל למתח נקוב מ   1516ת"י  75

 ק"ו   30עד 

 מערכות מתזים : התקנה   1חלק  1596ת"י  76

 אלקטרודות הארקה מצופות נחושת    1742ת"י  77

 מערכות לכיבוי אש במים : בקרה , בדיקה ותחזוקה     1928ת"י  78

 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים    4136ת"י  79

 
 מפרטים ישראליים  

 שם המפרט מס' מפרט  מס'

 תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל : לוחות עשויים פלסטיק   165"מפמ"כ  1

 –חומצה : מצברים מאווררים  –מצברים נייחים מטיפוס עופרת  335מפמ"כ  2

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה 

דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות     372מפמ"כ  3

 לוחות חלוקה  –נגישים לאנשים לא מקצועיים 

 חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות  444מפמ"כ  4

 



 

 13עמ' 
 

 

 

 ( – IECהנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה  )

 מס' מס' התקן  שם התקן 

Instrument transformers IEC60044 1 

Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without 

gaps for a.c. systems 

IEC60099-4 2 

Surge arresters :Selection and application 

recommendations 

IEC60099-5 3 

Electrical relays IEC60255 4 

Tungsten halogen lamps (non vehicle) IEC60357 5 

General requirements for enclosures for accessories for 

household and similar fixed electrical installations 

IEC60670 6 

Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit 

breakers 

IEC60947-2 7 

Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , 

disconnectors , switch disconnectors and fuse 

combination units 

IEC60947-3 8 

Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic 

transfer switching equipment 

IEC60947-6 9 

Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal 

blocks for copper conductors  

IEC60947-7-1 10 

Low-voltage switchgear and controlgear :Protective 

conductor terminal blocks for copper conductors  

IEC60947-7-2 11 

Metal halide lamps IEC61167 12 

 

 הערה לגבי טבלת התקנים )ישראליים+בינלאומיים(:

יש לוודא תוקף התקנים עפ"י המהדורה האחרונה ליום הוצאת המפרט.    

 חתימת הקבלן:............................  תאריך........................................ 

 



 

 14עמ' 
 

 

 2-מפרט  ג

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 

 

 - לוחות חשמל  08.2

 

 כללי 08.2.1

להבטחת איכות, או שיש לו הסמכה  ISO 9002הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי  

 .  )61439עמידה בתקן   (  ממכון התקנים הישראלי

 מבנה הלוחות  08.2.2

מ"מ לפחות, עם חיזוקים מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי  1.5הלוחות  ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  . א

וד לקיר, עם    דלתות ועם פנלים פנימיים , דלתות יצוידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה עם להתקנה בצמ

 מפתח . 

 סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.  ב. 

, בלי קשר  180 -חלד. הצירים יאפשרו פתיחת כל דלת ב-הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל ג. 

 הדלתות. למצב שאר 

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות הדלתות, עם מדבקות   ד.                     

 המורות את כוון הסיבוב לפתיחה. 

 יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. ה.                     

 בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות )הכל   .ו

 בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח(, מפח כדוגמת הפח של הפנלים.        

 ס"מ לפחות. 20*20*3מידות הכיס יהיו         

 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי יציאה. 40בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה  ז. 

 תקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים   על הדלתות יו .ח

 ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות        

 הפיקוד.       

בגוון  RAL -הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע  . ט

   120"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה קרם בהיר או בצבע אחר באם    צויין אחרת, ע

 מיקרון.         

 י.    ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת    

 פרטינקס.       

 כל החלקים ה"חיים"  )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי. .י

 חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה  .יא

 הראשי. חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו        

 חלד.-מפלדת אל      

 כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, למניעת התרופפות. יג. 
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 מהציוד המותקן. מקום     25%יעור בלוחות יושאר מקום שמור בש . יד

 יכלול גם פתחים בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום    שמור        

 למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.        

 טו.  הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למיים    

 או בכתב הכמויות. \ין בתוכניות ווחדירת אבק ע"פ המצוי                       

תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים )מתח נמוך ,מתח נמוך מאוד , חיוני , בלתי   .טז

 (.S.P.Uחיוני , 

 בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה )פלנג'( עבור גלאי עשן. .יז

 

 ציוד  8.2.3

 

 מהסוגים כמפורט: ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה  א.  

 מא"זים מודולריים  )להתקנה ע"ג מסילה(, -  A50לזרם עד                         

 . כושר הניתוק בלוחות KA10לקוטב, כושר ניתוק:   mm17.7 רוחב                         

 )לכל   KA30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה  30המרוחקים עד                         

 הציוד(.                        

תרמית ומגנטית ניתנת לכיול )לפי    OVER LOADמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת   - ומעלה A63 -לזרם מ  

לפחות וכיול   KA30דרישה בלבד ניתן יהיה לספק יחידה עם הגנה מגנטית קבועה(. אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה 

 *   IN -ההגנה המגנטית יהיה ל 

 

 תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן: ב. 

  מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן .   -מא"זים  .1  

 ז'רן -תוצרת לגרנד או מרלן  - מאמ"תים קומפקטיים  .2  

 לגרנד או מרלין ג'רן.  –מנתקי מעגל להגנת מנועים  .3  

 מתוצרת "לגרנד" או "מרלין ג'רן " .   A.         ממסרי פחת יהיו מדגם 4                      

 

 כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  )ללא הגנה עורפית(, אך לא פחות מהמצויין לעיל. . א

א הגנות,  מאמ"תים לל -  A63קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים מעל  - A63דגם המפסיקים יהיה: עד  .ב

 כמפורט לעיל. 

 מילר, -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -מגענים  .ג

 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר, או ברטר. 22בקוטר  -לחצנים ונורות סימון  .ד

., או "פניקס", או  K.A.Sקפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם  -מהדקים  .ה

 "לגרנד". 

 .IBM, או CELSA, תוצרת "ארדו", או mm96*96בעלי סקלה מורחבת, במידות  -מודדים  .ו

,  VA 280לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם  KA100וזרם פריקה  V230למתח -מגיני מתחי יתר )פורקי ברק(  .ז

פזיים עם -. המגינים יהיו חדP-41KA100ז'רן" דגם   -", או "מרלןVALVETRABאו "פניקס" דגם "

 בסיס לשליפה.
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פינים )עם ברגים(, מתוצרת   14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4ממסרי פקוד יהיו עם  .ח

 נגדות הסליל יהיו כמצויין. , או "סירילק", או "אומרון". מתח והתVULC4RY"איזומי" דגם 

מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  )עם   4, עם V230ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח  . ט

 .VULC4RYברגים(, דגם 

פינים, חיזוק החווט בברגים )לא  11כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט  .י

 בהלחמה!(. 

 

 חווט  8.2.4

החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים א.    

 )אופקי ואנכי בלבד(. 

 ב.  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר. 

 הערה : מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק 

תקנות, לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!.  –החשמל   

אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי ג.  כל    

 "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג

 שהוא.

סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי  .ד

 הפזות )חום, חום/כתום, חום/שחור(. 

 סי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"לפ      

 ה.  מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה 

 המוליך ייעטף בסרט בידוד. 
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 סימון ושילוט  8.2.5

 א.  השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד

שלטים, הן על הפנלים והן בתוך הלוח,לכל אביזר שיחוזק בניטים )לא בהדבקה(. יותקנו   

 כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם   כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.

 ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון 

 המפסיקים הראשיים. 

וכדומה. כל גיד ג.  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל,   הפזה   

 במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות    פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד

 יהיה לפי תכניות חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן.

 ד.  יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמוך, ומתח נמוך מאוד(.

 

 תכניות ייצור .08.2.6

ת התייחסות לכל האמור להלן  )איןהקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללו  

 להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(: 

 .3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ  א. 

 התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים,  ב.

 פופים והדלתות, כל הכי תכניות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים  

 וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה. 

 קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור-תרשימים חשמליים חד .ג

 כל המהדקים והגידים. 

 מפרט הצביעה והגוון הסופי. ד.

המוכיחים את  רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות ונתונים טכניים  ה.

 התאמתו. 

 חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות המבדדים.  .ו

 

. 
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 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. 

על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד   ח.

כניסת ויציאת הכבלים, התאמת השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.  והבקרה, כווני  

 למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח

 והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה. 

 

התקנתם בלבד, במקרה זה ישולם  . המזמין שומר לעצמו זכות לספק  לוחות החשמל לקבלן כאשר הקבלן יבצע  08.2.7

 לקבלן רק עבור התקנת הלוח לפי סעיף כתב הכמויות  .

התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח , התאמתו למקום ואופן ההתקנה , חיבור קו הזנה וכל המעגלים  

 הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות .

לוח חשמל או לוחות חשמל תשולם תוספת   הלוח יובל לאתר ע"י המזמין . במידה ותידרש מהקבל הובלת

 בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן .

 

      -תקנים ישראלים רלוונטים ללוחות           

,  1058, ת"י 1,2.1חלקים   1038, ת"י 1,2.1חלקים  832, ת"י 745 –ת"י            

    . 4136, ת"י 1928, ת"י 1742, ת"י 1חלק  1596, ת"י 1516ת"י            

 

  8.3 מובילים ותעלות כבלים-  

 ון חם לאחר הריתוכים.  מ"מ  לפחות ויגולוונו בגילו   5תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך     - תעלות רשת     08.3.1

התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים לחתך התעלה   

מטר.                                                   התעלות יחוברו בינהן  ולחיזוקים  1.5המרחק המקסימלי בין החיזוקים יהיה 

. באמצעות מחברים המיועדים לשם כך   

מ"מ  לפחות , ויכללו מכסה התעלה תיוצר עם שוליים    1.5תעלות הפח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי    –תעלות פח   08.3.2

 פנימיים בחלק הפתוח לצורך חיזוק המכסה .

 

מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו שוליים כך שיכסה את דפנות התעלה )השוליים 

 מ"מ.  15יהיו באורך 
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ות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים,מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים  התעל

מטר, התעלות יחוברו בינהן באמצעות ניטים )לא    1.5לחתך התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 

 ריתוך( ויחוזקו לחיזוקים עם ברגים ואומים. 

 

 לות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל     תע –תעלות מפח מגולוון מחורר         08.3.3

 החיבורים,חיזוקים, הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריים בלבד .

 במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה גם המכסה יהיה מקורי של אותו היצרן שייצר את התעלה.  

 

 16ות וההסתעפויות במוליך רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים ובכל הפני     08.3.4

 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד 

התעלות יהיו בגוון לפי בחירת המתכנן, ויכללו מכסה  –תעלות פלסטיות/ תעלות אלומיניום/ תעלות פח דקורטיביות  08.3.5

ס"מ. כל הקשתות ,הסתעפיות יהיו מקוריים של היצרן )לא יותר חיתוך התעלה   50התעלות יחוזקו לקיר כל 

 בסיבובים(. 

 מגולוון ,הסולמת עצמה תיהיה מתועשת והחיבור בין שלבי הסלמת   Uסולמות כבלים יהיו מברזל          08.3.6

 .     לפני הגילוון לבין העמודים המרכזיים יהיה בברגים ו/או  בריתוך שיתבצע                   

 הגילוון יהיה בשיטת הגילוון החם.                 

 לפי המצוין     PVCתעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים )במידה וידרשו( יהיו תעלו          08.3.7

 בתכניות עם מכסה, ויהיו מחוזקות לקיר כל                    

 מטר.  2או תקשורת  בשלט  סנדביץ' חרוט, כל   "חשמל" -ס"מ. יש לשלטן בהתאם ליעודן  40                   

 

                          כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט  יבוצעו בצנרת מריכף כבה         08.3.8

 מאליו בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות. כל הנקודות אשר יבוצעו                      

 ירון בחתכים ע"פ המצויין בכת הכמויות,למעט  עה"ט , יבוצעו בצנרת מר                   

 המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפוצצות.                    

 כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה ופניות     08.3.9

 יהיו אוריגינליים בלבד.                   

רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים ובכל הפניות וההסתעפויות  08.3.9

 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16במוליך 

יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל אביזרי ההסתעפות, זוויות,   -  מובילים ותעלות

 והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות הארקה וכו'.סופיות, אביזרי התלייה  

 -תקנים ישראליים רלוונטים למובילים

     1,2.1חלקים  1381, ת"י 858, ת"י 728, ת"י 444ת"י 

 

 כבלים  08.4

 

או      XY2Nכל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו  יהיו כבלים טרמופלסטיים עם מוליכי נחושת, מסוג  .08.4.1

NA2XY    .בלבד 
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 הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים.  .08.4.2

 , כמצוין בתכניות. הכבלים יותקנו בתעלות רשת  לכבלים בחלל התקרה האקוסטית  ו/או יושחלו בצינורות .08.4.3

.       כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת בלבד, פרושים וקשורים כל כבל בנפרד. 08.4.4

 כ"כ תאופשר התקנה נוחה של כבלים נוספים בעתיד. 

 ס"מ לאורך כל התוואי.  40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל  .08.4.5

 מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם מספר המעגל   5.        הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל 08.4.6

 וייעודו.                    

 ובטחון  , יהיו מהסוג המצוין בכתבי הכמויות    הכבלים המשמשים למערכת הכריזה      08.4.7                   

 ( לפי המלצת ספק המערכת. dbעם שטחי חתך ועוצמות הפחתת  הגבר)                                    

 מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמל , קופסת הסתעפות ,חיבור אל מהדקי       08.4.8

 ר .מכונה או אל לוח שרות  ניסקו , לכל אביזר סופי או חיבור אח               

 

 מחיר כל כבל יכלול  את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא .      08.4.9

 

 יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל )אלה שאינם נמדדים במסגרת "נקודות"(.  - כבלים

 

 

 

 

 

 

– תקנים ישראליים רלוונטים לכבלים   

547, ת"י 1155, ת"י 10-1וחלקים 473ת"י   

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן:............................  תאריך........................................ 
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 שרטוטים מצורפים בקובץ נפרד -נספח ב'
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 הצעת המציע –נספח ג' 

 
 פרטי המציע: 

  שם המציע
  מס' עוסק מורשה/ ח.פ

  למשלוח דוארכתובת מלאה 
  שם איש קשר 
  כתובת דוא"ל 

  טלפון נייד 
 

 מחשב גנרטור ללוח חדר מחשב וללוח כיתות  אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי הבקשה לגיבוי

 

 להלן הצעתינו: 

 תאור מספר
יח' 

 כמות מידה 
מחיר לפני  

 סה"כ מע"מ 

         מ  -ולכיתות מחשב גיבוי גנררטור לחדר מחשב  00.00.0000

         מתקני חשמל  08.00.0000

         מובילים 08.01.0000

     40.000 מטר   ס"מ עם מכסה מגולוונת . 12X6תעלת פח  08.01.0050

08.01.0080 
מ"מ מונח בחפירה שתימדד  110צינור קוברה 

     180.000 מטר   בנפרד .

         ומוליכים כבלים  08.02.0000

     160.000 מטר   ממ"ר 35מוליכי נחושת חשופים  08.02.0010

     30.000 מטר   ממ"ר  PVC  16מוליכי נחושת מבודדי  08.02.0030

     160.000 מטר   4X70NA2XYכבל   08.02.0060

     86.000 מטר   5X16N2XYכבל   08.02.0080

     320.000 מטר   3X2.5N2XYכבל   08.02.0160

         חפירות יציקות ובניות  08.03.0000

08.03.0120 

מעבר בקיר בלוקים קיים במקומות שלא  
מוגדר כנקודה עפ"י דרישה ואישור מראש של  

המפקח .המעבר בקיר מכל סוג שהוא ובכל  
קוטר הנדרש למעבר כבלים ואינסטלציה 

ס"מ , המעבר   10X10גודל המעבר  -חשמלית
ישמש להעברת תעלות בלבד , לא יימדדו 

     4.000 קומפ'  או כבלים . -מעברי צנרת ו

08.03.0130 

ס"מ   40חפירת ו/או חציבת תעלה ברוחב 
ס"מ,  כיסוי בחול מנופה,הידוק  80ובעומק 

ופינוי שארי עפר והשבת המצב לקדמותו 
     100.000 מטר   לשביעות רצון המפקח.

08.03.0140 

תוספת למחיר החפירה עבור ביצוע חפירה  
בידיים במקומות שיש מכשול תת"ק ועפ"י 

     100.000 מטר   הנחיות המפקח .

         הארקות והגנות  08.04.0000
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08.04.0040 

פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך של  
5X50   ,מ"מ, ע"ג מבודדים, בתוך קופסא מוגנת

לרבות חיבור כל מוליכי ההארקה אליו, לרבות 
חיבור מוליך הארקה מפס השוואת 

 18הפוטנציאלים הראשי הפס יהיה  לעד 
     1.000 קומפ'  ברגים. 

         לוחות חשמל 08.05.0000

08.05.0370 

מבנה ללוח חלוקה גנרטור ליד חדר תקשורת   
מפנלים ודלתות בנוי ע"י יצרן לוחות סיסטם  

  61439מקורי "שניידר" מורשה ובעל תו תקן 
-FROMוברמת מידור  IP33בדרגת אטימות 

2B  4עם פ"צ עדX160A  ע"פ המפרט במידות
מ"ר , מיועד להתקנה ע"ג רצפה בעומק   10עד 

בסיס ללוח. משתנה בהתאם לדרישה, לרבות 
כולל את כל ציוד הפרזול בלוח לרבות הכנות 
מהדקים, שלטי סנדויץ בצבעים ע"פ דרישה 

לסימון מעגלים, הגנה בפני מגע מקרי.  
המוליכים ושאר האביזרים הדרושים לקבלת  
לוח מושלם לרבות הכנות לגלאי אש, ולנחיר 

כיבוי בגז. אביזרי המיתוג ימדדו בנפרד.  
והתקנת הלוח באתר  המחיר כולל את הובלת

וכל האביזרים והעבודות הדרושים לשם כך 
     1.000 קומפ'  עותקים 3 -הקבלן יצרף ללוח תכניות אזמד ב 

08.05.2940 

  125A( לזרם  MCCBמאמ"ת תלת קוטבי )
בכושר ניתוק עד  NSXמתוצרת "שניידר" דגם 

36KA  .בעל הגנות טרמו מגנטי מתכוונן
המפסק יכלול סליל הפסקה וסט מגעי עזר  

מחליפים, ציוד עזר וכל הנדרש להתקנה  
     1.000 קומפ'  וחיבור 

08.05.3090 

  80A( לזרם  MCCBמאמ"ת תלת קוטבי )
בכושר ניתוק עד  NSXמתוצרת "שניידר" דגם 

36KA   בעל הגנות טרמו אלקטרוניות מסדרת
MICROLOGIC 5.2A " עקומת ניתוקLSI  ."

המפסק יכלול סליל הפסקה וסט מגעי עזר  
מחליפים, ציוד העזר, מחברים וכל הנדרש 

     2.000 קומפ'  להתקנה וחיבור 

08.05.3100 

תוספת ללוח קיים כיתות/ חדר מחשב  לרבות   
 4X80Aושני מגענים  3X80Aמאמ"טים   2

לרבות חיווט מושלם , התחברות  GNPובקר 
לפסי תצבירה בלוח  הכל מושלם כולל מבנה 

CI-4   עם קלפות קפיציות לכל הציוד הנ"ל
ושלט " זהירות ! הלוח ניזון משני מקורות 
     2.000 קומפ'  מתח ומגנרטור אוטומטי ! " הכל קומפלט

         שונות  08.08.0000

     20.000 ש"ע  שעת עבודה של חשמלאי מוסמך .  08.08.0010

08.08.0040 

בקורת מהנדס בודק למתקן מתח נמוך 
-בנוכחות של לפחות "חשמלאי עוזר" ו

"חשמלאי מוסמך", כולל כל ההוצאות ) לכל 
     1.000 קומפ'  מבנה בנפרד (.

08.08.0050 

נקודת לחצן חירום להפסקת חשמל כללי 
חיווט למפס קראשי גנרטור להפסקתו לרבות 

בעת החירום כולל חיווט מושלם ושינוי במתקן 
הקיים הכל כפי שיידרש ועד לקבלת עבושה 

     1.000 קומפ'  מושלמת . 
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08.08.0060 

התחברות לגנרטור קיים לרבות פריצה לייסוד 
, כניסה ללוח גנרטור כולל כל ההתאמות ,  

צינורות  עבודות וחומרי עזר , תעלות פח ,
קוברה וכל אשר יידרש לקבלת עבודה מושלמת  

     1.000 קומפ'  והתחברות לגנרטור הכל קומפלט

08.08.0070 

מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח חלוקת גנרטור 
  FM-200לרבות שני גלאים , בלון כיבוי עם גז 

ושתי מנורות סימון כולל חיווט מושלם הכל  
     1.000 קומפ'  קומפלט 

 

 

_____________________________________________________________ 

 מצהירים בזאת:  אנו

 חשמלאים מוסמכים.   3אנו מצהירים כי אנו מעסיקים בהעסקה ישירה לפחות  .1
 הכרזתנו כזוכה.אנו מצהירים ביכולתנו לבצע את העבודה מיד עם   .2
הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הבקשה על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את  .3

כל הבדיקות הדרושות ו או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 
הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או  התקשרותנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא 

הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(  להלן: "המכללה" ו או עובדיה ו או מי 
 מטעמה, אלא על האמור במסמכי הבקשה בלבד. 

הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה ללא כל  .4
תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי הבקשה ואנו מוותרים בזה 

 .מראש על טענות כאמור
 הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי הבקשה.  .5
מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך בקשת ההצעות, כי הצעתנו זו עונה על  הננו .6

כל הדרישות שבמסמכי הבקשה. אנו מתחייבים לספק את הפריטים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הבקשה 
 כולם יחד, לפי הצעת המחיר שהצענו לשביעות רצונה המלא של המכללה. 

מסמכי הבקשה, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך הבקשה, הינם  בחתימתנו על  .7
 נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו 

יר המצורפת למסמכי הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי הבקשה, בתמורה להצעת המח .8
 הבקשה כנספח ב'.

   90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך תקופה של  .9
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 

הצעות  הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים .10
 למכירת הפריטים/ השירות 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו   .11
 זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו

 

 

 

 

__________________                                                                         _____________ 

 חתימה וחותמת הספק                                                                             תאריך
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 עריכת ביטוח –נספח ד' 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה: 

 _________________.  -" המבוטח"

המכללה האקדמית אחווה ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות  –" מבקש האישור"
 שלובות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 עבודות חשמל לחיבור גנרטור וחדר שרתים   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של 

מסירת   שנים לאחר 3העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים  

  -ו "אישור ביטוחי המבוטחבאישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 "(.ביטוחי המבוטח"

חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על  .2

הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי 

 רכב כמפורט להלן: 

  -ל אחריות שא יפחת מ פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבו-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

₪ בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך  750,000

₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם   750,000של 

ערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נ

 הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה   .2.2

 לעיל.   8וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. 

דון. הביטוח יכלול  הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בז

₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח  750,000כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

מהם   יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי 

בת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צול

 לעיל. 8בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

 ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין         2.3 .4.1.1
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4.1.2.  

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על 2.4

 הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

לפני מועד תחילת ימים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את אישור 

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

2019-1-6  . 

על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, .4

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט  

 לעיל.  1בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

יום לפני מועד ביטול  30לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע   מובהר כי

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי ההסכם. מוסכם  

האישור בלבד באם  במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש 

 לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי   .5

המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 

אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר על כל 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  

 לה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.בביטוחי המבוטח. סכומים א

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון   .6

 שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה  

ש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי במפור

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-יות המבוטח עלעל מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחר

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום 

 לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת  .7

פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלדרישה 

למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור 

 ת האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. לגבולות האחריו

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים 

המבוטח. בכל ביטוח  לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
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האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים 

 ח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ידי המבוטח יורחב שם המבוט-שייערך על

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את   .8

הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים 

דות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם הקשורים לביצוע העבו

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-לרכוש כלשהו שיובא על

ות, כלי רכב, צמ"ה,  אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאי

נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 

שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 

אי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנ

 בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור  .9

שלום  לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל ת

 ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות והשתתפויות עצמיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי   .10

למבקש   ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח.

האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם  

 לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את   .11

מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה המבוטח 

לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה 

 אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה. 

לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה  הוראות סעיף הביטוח .12

ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, 

התאם לאופי והיקף ההתקשרות,  כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים ב

 וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות 

מבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש  המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם ה

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

ה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם,  מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענ

באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, 

 לרבות ההוצאות המשפטיות.

שם מניעת פגיעה, אבדן או נזק  על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים ל .13

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום 

. בנוסף 2007 -ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

קום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  ומבלי לגרוע מהאמור בכל מ 
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לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

שכל עובדי ושליחי   תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן

 המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,   .14

יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן,  14תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה  

 וריבית(. 

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, 

ל המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף יחולו ע

 הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי 

תי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בל

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב  

תו בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דריש

 הראשונה בכתב. 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו  

על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח  

כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה  או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם 

בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם  

לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש  

ור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף  האיש

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

מבטח המבוטח מוותר על ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח הודעה של  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 

עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי  .15.3

מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .15.4

 תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או   בשל כל סיבה אחרת לרבות

 מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי )למעט בפוליסת אחריות מקצועית( .15.5

בוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה )אם קיים( י

 .  1981 -ביטוח התשמ"א 



 

 29עמ' 
 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש   .15.6

בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו 

לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  

 בזדון. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   .15.7

 בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף  .16

  



 

 30עמ' 
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדור 

ת  
 הפוליסה 

ת.  
 תחילה 

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

(302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'   
(307קבלנים וקבלני משנה )  

מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 
( 309האישור )  
(315כיסוי לתביעות המל"ל )  

בגין מעשי או מחדלי   נוסף  מבוטח 
(321מבקש האישור ) -המבוטח   

(322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )  
(328ראשוניות )  

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  
(329)  

20,000,00     אחריות מעבידים 
0 

מבקש   ₪  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
( 309האישור )  

נוסף   וייחשב    -מבוטח  היה 
המבוטח  מעובדי  מי  של  כמעבידם 

(319)  
(328)ראשוניות   

( 301אבדן מסמכים )  1,000,000     אחריות מקצועית  
הרע  לשון  והוצאת  השמצה  דיבה, 

(303)  
מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 

( 309האישור )  
בגין מעשי או מחדלי   נוסף  מבוטח 

(321מבקש האישור ) -המבוטח   
( 325מרמה ואי יושר עובדים )  
(326פגיעה בפרטיות )  

מקרה   עקב  ביטוח  עיכוב/שיהוי 
(327)  
(328ראשוניות )  

 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין לל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של  באישור זה אינו כו

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה* המבוטח  מבקש האישור*
המכללה האקדמית אחווה  שם:
ו/או חברות בנות ו/או חברות 
אחיות ו/או חברות קשורות ו/או  
חברות שלובות ו/או מנהליהם ו/או  
 עובדיהם  

נדל"ן ☐ שם  

שירותים ☐  

אספקת  ☐
 מוצרים 

עבודות אחר: ☐
חשמל לחיבור 
גנרטור וחדר  
 שרתים
 

משכיר ☐  

שוכר ☐  

זכיין ☐  

קבלני משנה ☐  

מזמין שירותים ☐  

מזמין מוצרים ☐  

______ אחר: ☐  
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען



 

 31עמ' 
 

 כיסויים 

(332חודשים ) 12 -תקופת גילוי   

        אחר

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  
(*: ג'המפורטת בנספח   

062 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 

 

 

 

 

 

 


