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            _____________________                                                          ________________________  
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  רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:

  
  מסמך שאיו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

  הצעת הקבלן   מסמך א' 
  ותאים וספים

מדף  - תאי החוזה לביצוע מבה על ידי קבלן מסמך ב'
  -החוזה הסטדרטי של מדית ישראל( 3210
.)2005תשס"ה וסח 

  מסמך ג' 
  

כל פרקי המפרט הכללי הבימשרדי לעבודות 
בין ואופי המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
.העדכית ביותר

  תאים כלליים מיוחדים  1-מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופי מדידה    2-מסמך ג'
  וחדיםמי

כתב כמויות   מסמך ד' 

מערכת התכיות מסמך ה' 

  
  

  הערות:
  
המפרטים הכלליים המצויים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואים ברשותו של   .א

הקבלן, יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי 
  בכתובת:

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

  .מצורפים
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  תאים כלליים מיוחדים - 1- מסמך ג'
  

  וה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה)(המהו
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  מוקדמות - 00פרק 
  

  תאור העבודה  01.00
כמפורט לשיפוץ קפיטריה /מרחב למידה במכללת אחווה מכרז/חוזה זה מתייחס   

  .במסמכי המכרז השוים
  

ופעיל שימשיך בפעילותו השוטפת  קייםבמבה מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת   -
ובסמוך למבים קיימים אשר משכת בהם  ובחיבור לאורך כל תקופת הביצוע

הפעילות השגרתית והשוטפת, על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה 
לפי ביצועה ולקבל את החיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מת שלא 

  .לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבה
  
בכל שלב  .פי הגדרת המפקחמודגש בוסף שהעבודה תבוצע במס שלבים על   -

הקבלן יידרש להתארגות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב 
זה לקיים, יתוק והפרדות של ביוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת 

לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה עליו  .אותו השלב
  .וח הזמים שיכיןלקחת ה"ל בחשבון בתקורותיו ובל

  
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או יתוק המבה   -

כל היתוקים  .ממערכות ההזה השוות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'
יתוק המערכות ה"ל יבוצע רק לאותו איזור של  .יבוצעו בתאום עם כל הגורמים

  .ימשיכו לתפקד המבההשיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי 
  
כן דרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על קיטת כל אמצעי הבטיחות הדרשים   -

 .על מת למוע זקי פש ורכוש למבים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם
  .הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו

  
ות ודלת זמיותאו מחיצות פח איסכורית הקבלן יבצע על חשבוו מחיצות גבס   -

להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבה לפי הוראות המפקח עם עילה 
המחיצה  במידת הצורך .ות והדלתות בכל פעם שיידרשלרבות העתקת המחיצ

  .תכלול הפרדה אקוסטית, הגה באמצעות יריעות יילון, גבס ירוק  וכו'
  
דרש לבצען ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח ייעבודות רועשות   -

 ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המבה  .אלויבוצעו בשעות בשעות חריגות 
  .והמפקח  ובאישור ומול

  
על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות בשעות   -

  .לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות .לילה
  

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

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

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

  פת ביצועתקו  03.00
חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי  3 הקבלן יסיים את העבודה לאחר  

  .אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן המזמין
  

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

דרכי הגישה  המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבה המוצע,
וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכיות הלוות ושאין לו 

ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הובעים מתאי המקום 
   .ומהאילוצים שהוזכרו לעיל

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

מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדי את התכיות, המפרטים, בביצוע עבודות 
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למייהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

  .ובתאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה
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לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקיה ולשלמותם של המתקים   
את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכיות, המבוצעים על ידו ועליו להפות 

טעות בתכון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 
יום ממועד  14שהמתקים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהייו 

לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו  .החתימה על החוזה עם המזמין
  .הכספית והאחרת לשאת בכל האחריות

  
ות בלתי ראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו   .ג

מראש, משבירת ציורות או מתקים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע 
איו כטיב שהוח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

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

דרישת המפקח, כל זק שגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, 
גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 

ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקל, או כל לתכיות ולמפרט
 .בתאי שהמזמין יודיע על הזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

על הקבלן לבצע  .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן
באם לא ימלא  .לו ע"י המפקחוקצב תיקוים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי

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

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שגרמו לו או   
לכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

  .שיתה לו ע"י הקבלן
  
  .א יקבל כל תמורה וספת בגין כל האמור בסעיף זההקבלן ל  .ה

  
  ארגון האתראתר ההתארגות ו  05.00

  .תחום העבודה וההתארגות יוגדרו לקבלן לפי תחילת העבודה  .א
  
תחומי העבודה ודרכי הכיסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לתוים הקיימים   .ב

  .ובהתאם להוראות המפקח
  
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישצו התחלת עבודה תוך שבעה ימים מקבלת   .ג

ארגון האתר הכולל מבים קיימים, מבים מוצעים, דרכי גישה, שערי כיסה 
שטח ההתארגות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על  .ואי הגדרוות

על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  .ידי המפקח
  .המתקים השוים

  
  גידור  06.00
  

גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הקוב ביום המימים  7תוך   .א
, כולל שלטי מחיצות ושערים סביב העבודות להגה על בי אדם ולהגת הרכוש

 .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקות משרד העבודהאזהרה "כאן בוים", 
  .חיות המפקחתוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם לה

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

כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם  .צבועהפלדה  תקוסטרוקציסמכים על 
הגדר תעה  .יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי החיות המפקח .המפקח

  .קומיתולהחיות הרשות המ לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר
  
או מבי 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 ביהכלי רכב, להכסת  יותקו שערים במקומות הדרושים  .ד

  .השערים יהיו מפלדה צבועה .כל העבודה , אשר יוחזקו במצב עול במהלךרגל
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, הזזת עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, קיטת כל אמצעי הבטיחות  .ה
בפרד ועל לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה וכו'מבים וגדרות 

  .הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה
  

  שלט  07.00
  
באתר הבייה או מטר לפחות,  23פח בגודל על חשבוו, שלט יתקין, יכין הקבלן   .א

מתכים, שם הקבלן ופרטים מות ההשלט יכיל את שם העבודה, ש .בסמוך לו
וכל עיין , תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקה .וספים

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

ע"י הקבלן בהתאם לתוכיות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה
 ,השלט עם ההדמיהתכון קובץ ממוחשב של  .שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל

  .טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכוובסוף מפקח יימסר ל
  
אישור ממהדס על קוסטרוקצית השלט ואופן התקתו קח למפהקבלן יגיש   .ג

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

  
יידרש לשות את מיקומו  הפרויקטעל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך   .ד

מות העבודות או עקב כתוצאה מאילוצים של התקדללא תמורה, שלט, השל 
  .או מכל סיבה אחרתהמפקח דרישות של 

  
 ו, אחזקתו, שיויים במיקומו, התקתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכון השלט  .ה

בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בפרד והתמורה לכל אלו תיחשב  ווסילוק
  .ככלולה במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות

  
ה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או דרש פרט לשלט זה לא יורש  .ו

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

  שמירה  08.00
דה או גיבה יאם יקרה קלקול, אב .הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבים  

בשטח  מכשירים שהוחו ע"י הקבלן או בידיעתולכלים ולציוד, לחומרים, ללמבים, 
  .המבה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין

  
  .מבוטל  09.00

  
  משרד לקבלן  10.00

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד  .הקבלן מחויב להקים, על חשבוו, משרד באתר לשימושו  
כוח - במשרד בא .במצב קי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום

ל, יש לשמור על כל התכיות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הקבלן, המתואר לעי
בגמר העבודה יש לפות את המשרד  .הכמויות, יומי העבודה והוראות המפקח בכתב

  .ולהחזיר את השטח לקדמותו
  .מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה פרד ממבה המפקח  

  
    מים וחשמל  11.00

 חשמל וכן/או ימוש השוטף במים וההוצאות עבור השישלם על חשבוו, את כל הקבלן 
הסרתן ההתחברויות למקור המים ו/או חשמל בתחילת העבודה והתקת  יבצע על חשבוו

  .במפרט הכלליבכפוף לאמור  ,בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו
במקרה ואין באתר אפשרות להתחברות למקור מים ו/או חשמל יספק הקבלן על חשבוו 

אמצעות מיכלי מים וכן גרטור לייצור חשמל בהספק המתאים כולל הבאת מים לאתר ב
תחזוקה שוטפת, עלות האחזקה, אספקת דלק לתפעול הגרטור וכל הדרש לתפעול 

  מושלם של הגרטור באתר.
מועדי יתוק מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם 

  המפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין.
בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה 

  המזמין אחראי לכל זק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.
  
   תועה בשטח המזמין  21.00

   .תיבי התועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין  
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חוקי והלי התועה  .הקבלן וכל העובדים מטעמו יועו אך ורק בתיבים אלו כלי רכבו של  
בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות 

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות תיבי התועה שקבעו לו ויתקן, על  .המזמין בעיין זה
הקבלן כגון זק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון,  חשבוו, כל זק שיגרם להם בגין שימוש

  .פיזור חומר וכיו"ב
  
  דרכי גישה ארעיות  31.00

הן תבוצעה על ידי הקבלן ועל חשבוו ותוסרה על  - במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   
במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

 .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .ותודרכים אלה לקדמ
דרכי הגישה  .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עוות השה לפי החיות המפקח

הארעיות אין רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 
  .תמורה

  
  שירותים מהמזמין ולית פועלים באתר  41.00

לא תיתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, את שמודגש בז  
אסורה מודגש בזאת כי לית פועלים באתר  .וכיו"ב מקלחות ושירותים סיטריים, טלפון

  .בהחלט
  
  שמירה על איכות הסביבה  51.00

הקבלן יקוט, על חשבוו, בכל האמצעים שקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו   
כמוגדר בתקות הרלווטיות פקח, כדי למוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, ע"י המ

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

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

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

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

דות תבוצעה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל כל העבו  
  .בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח

  
  כוח אדם  81.00
  

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  ,על חשבוו ,הקבלן מתחייב לספק  .א
ר הכרוך את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, יהול האתר וכל דבר אח

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

פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה 
  .בהתאם ללוח הזמים של הפרוייקט ושלבי הבייים של לוח הזמים

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

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

האישור לעובד מסוים היו זמי ועלול להתבטל במהלך  .תחילת עבודתם באתר
מכויות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי ביה  לשהכיסה והיציאה  .ודההעב

  .תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח
  

  מהדס ביצוע ומהל עבודה באתר  91.00
  

, באתר, באופן לצורכי תיאום, יהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן  .א
  :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

בביצוע  בישראל שים לפחות 10בעל יסיון מוכח של ל עבודה ראשי המ  .1
  .דומותעבודות 

  
מהדס ביצוע אזרחי הרשום בפקס המהדסים ואדריכלים, בעל יסיון   .2

המהדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שים לפחות 10 מוכח של
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, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 
  .כאחראי בטיחותו

  
ת, על הקבלן להעסיק ולעבודות סימון (לרבות חידוש הסימוים) ולמדיד  .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 
מד מרחק אלקטרוי, מאזת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות 

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע  .אותים, כפי שיקבע מהמפקח
  .כלשהוע"י המודד ללא תשלום 

  
ומהל  רשוםמהל פרויקט בדרגת מהדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל   .4

 בישראל שים לפחות  10יסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הדסאי,
  .דומותבביצוע עבודות 

  
 םבאם ימצא כי אימאשי הצוות ה"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ  .ב

, תתבצע הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אי יםמתהג
  .ימים מיום הודעת מהל הפרוייקט 5ההחלפה תוך 

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

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

  .המפקח
  
  .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת  .ד
  
שמות אשי הצוות ופרטי סיום, יועברו לאישור המפקח לפי תחילת הבצוע ורק   .ה

פסיקת המפקח בעין זה  .לאחר אישורו של ה"ל יוכלו להימות על צוות הקבלן
  .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן

  
ב"כ המהדס מצא כי מהל הפרויקט ו/או מהל העבודה ו/או המודד אם לדעת   .ו

ו/או אחראי הבטיחות איו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו מצאו בלתי 
מתאימים לביצוע העבודות שהן שוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות 
, לקבלן להעביר את ה"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים

  .וקביעתו בעין זה תהיה סופית
  
  .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימוים ומדידות  .ז

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

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

  .ישולם לקבלן עבורן בפרד
  
"צו התחלת הקוב במיום  שבועמיוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך   .ט

   .עבודה"

  וספקים קבלי משה  20.00
  

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

  .אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלי המשה והתיאום בייהם
  
או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משה פקחהמ  .ב

ים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו אשר לפי ראות עייו איו מתאמשה של קבלן 
ימים ולא  5ההחלפה ה"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  .באחר

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

  פקח כדלקמן:המ
עבודה  קבלי משה לכל 3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות   .1

  .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משה
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  להלן: בתאי הסףכל קבלי המשה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד   .2
הדרש  בעל הסיווגבפקס הקבלים, אשר היו  קבלן רשום  1.2

לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 
  .שוםבאמצעות קבלן משה זה באותם מקצועות החייבים ברי

 שים בעבודות זהות או דומות  10סיון של לפחות בעל   2.2
  .לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם

  
לרשימת קבלי המשה המוצעים יש לצרף את התוים המפורטים   .3

  להלן, לגבי כל קבלן משה בפרד:
  .פרופיל חברה  3.1
, אשר רוותבשלוש השים האח שביצע הקבלן פרויקטיםשמות   3.2

  .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
אלה, יש לציין את שם המתכן, שת התכון  פרויקטיםלגבי   

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

  
ר לעצמו את הזכות להיפגש עם לפי אישור קבלן המשה, המפקח שומ  .4

קבלי המשה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מת להתרשם מהסיון 
  .והמקצועיות של הקבלים המוצעים

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

שמורה למזמין הזכות קבלים העומדים בתאי הסף המצויים לעיל, 
ולא ייתן  ות באותו תחום לקבלן משה אחר,למסור את ביצוע העבוד

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

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 
  .בחשבון לפי הגשת הצעתו למכרז זה

  
התחיל בעבודות קבלי המשה ללא אישור מודגש כי לא יתן יהיה ל  .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

  .באופן דקדקי את הליך אישור קבלי המשה, כמפורט לעיל
  
 120י תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלי המשה במשך במקרה של א  .ה

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 
לשלם ישירות לקבלי המשה את המגיע להם על בסיס חשבוות חלקיים 

הסכומים שישולמו לקבלי המשה יוכו מהכספים  .מאושרים ע"י המפקח
  .המגיעים לקבלן

  
  תיאום ושירותים לגורמים אחרים  12.00

ייתן, ללא תמורה וספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן   
החשמל, קבלים מטעם המזמין לעבודות במבה אשר אין כלולות במכרז/חוזה זה, 

   .עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח
  לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  השירותים שעל הקבלן לתת  

  .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר  .א
  .מתן איפורמציה על המבה ועל מערכות קיימות במבה וסביבתו  .ב
מתן אפשרות כיסה לאתר, גישה למקום המבה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,   .ג

  .צירי הליכה וכו'
  .גורמים האחריםהכוות מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם ה  .ד
  .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושיוע  .ה
הגה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי   .ו

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

  קשר עם קבלים אחרים  22.00
  
  כללי  .א

אשר אין כללות וספות  ת לביצוע המבה, כללות עבודותבמסגרת העבודו  
 יםפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז .ע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/
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", וזאת בכפוף ים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרים ויבוצעו על ידי קבל
  .לאמור בתאים כלליים לעבודות

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

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

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

, וזאת בכל /או גבס)בויות ווקירות (בטון, , דרך מחיצות חריםים האקבלה
השרוולים ומסגרות העץ למעבר  .שלבי העבודה, לפי או אחרי עבודות טיח

  .וועל חשבו ן הראשיקבלהעל ידי ויותקו התעלות, יסומו במשותף, יסופקו 
  
תים כתמורה לתיאום וביצוע תיקוים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירו  .ד

ל תהיה על שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבל"עלות ה ,
  .חשבון הקבלן

  
  בקורת העבודה  32.00
  

הקבלן יעמיד, על חשבוו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים   .א
למפקח תהיה תמיד הרשות להיכס למבה, או  .החוצים בשביל בחית העבודות

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

  
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שיוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   .ב

בהתאם לתכיות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 
  ., על חשבווהתקופה שתקבע על ידו

  
ל כל חומר או כלי עבודה, הראים לו כבלתי מתאימים המפקח יהיה רשאי לפסו  .ג

וסף  -לעבודה במבה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר 
הקבלן לא ישתמש בחומר שמסר  .לבדיקות הקבועות בתקים הישראליים

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

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם לתכיות, המפרט 
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .הטכי או הוראות המהדס

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

  .פן ביצועההחומרים, לטיב העבודה ולאו
  
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה   .ו

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסוייה את אופן הבצוע הכון של 
במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות  .העבודה הדוה

  .עבודה על חשבון הקבלןלהסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מה
  
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה איה גורעת מאחריותו המלאה של   .ז

  .הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תאי ההסכם
  
  יומן עבודה  42.00

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

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

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

  .במקום שליחת מכתב מיוחד
חשבוות בעד עבודות  .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח  .ז

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

 .העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן 3 -יומן העבודה יוהל ב  
העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הזכרים לעיל 

  .בסוף כל השבוע -מכילים רשום, ואם לא 
בגמר העבודה יימסר היומן  .יויהיומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הג  

הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוי במשך שה מגמר 
  .העבודה

היעדר הסתייגות בכתב של  .רישומי הקבלן ביומן העבודה אים מחייבים את המזמין  
ם של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לכוות

  .הפרטים הרשומים בו
  
  התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים  52.00

   .קודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרה לקבלן ע"י המפקח במקום המבה  
כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו ובמידה שעשו כבר ע"י   

   .קו ע"י הקבלןגורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחז
כל ערעור על  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומים בתכיות  

ימים מיום קבלת צו התחלת  10-גבהים קיימים המסומים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
על הקבלן להתקין קודות קבע  .טעות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון .עבודה

  .ו להתקין מחדש קודות אשר עקרו ממקומן מסיבה כלשהיוספות לפי הצורך א
ויספק, על חשבוו, את כל  ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבוו, מודד מוסמ  

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

בודה שתבוצע לפי סימון בלתי על הקבלן יהיה להרוס ולבות מחדש, על חשבוו, כל ע  
  .כון

  
  הגה בפי זקי אקלים ומי תהום  62.00

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השוות יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגת   
המבה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפי השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

   .אבק, שמש וכו'
ם הדרושים כדי למוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום הקבלן יקוט בכל האמצעי  

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

ע סוללות, חפירת תעלות ליקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצו
המבה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

כל אמצעי ההגה ה"ל ייקטו על ידי הקבלן, על חשבוו הוא, והכל באופן  .המפקח
  .ובהיקף שיהיו לשביעות רצוו המלאה של המפקח

רו ע"י כל זק שייגרם לעבודות גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אוש  
המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצוו 

  .המלאה
להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הגרמים עקב תאי מזג אויר, לרבות   

  .גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון
  
  
  
    אחריות למבים ומתקים קיימים  72.00

באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,תקים קיימיםהקבלן יהיה אחראי לשלמות מבים ומ  
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבוו, כל זק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

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

  קוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למים, הקבלן ישים, במבזק או פגיעה בא וע
  .באחריות מלאה לכל זק או פגיעה כאמור וישאבמתקים ובתכולתם 

  
  קרקעית-חפירה תת  82.00

לפי ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכי, יש לוודא כי אין כבלים או ציורות בתוואי   
  .החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב

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

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

הקבלן מצהיר  .ים חמורים גד קבלים אשר יגרמו לזק מבלי להודיע עליוייקטו צעד  
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לזק שייגרם לאותם מבים ומתקים 
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קיימים ומתחייב לתקם, על חשבוו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 
  .הישירות והעקיפות שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל

  
  יצוע בשלביםב  92.00

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

  .עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע
  

  לוח זמים  30.00
  
יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח  15לא יאוחר מאשר   .א

  .במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף  זמים
  
 .ויכלול את כל הפעילויות הדרשות ,ערוך בצורת לוח גט ממוחשב, הלוח יהיה  .ב

לוח הזמים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשיויים העתידים 
 .ר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר בייהןלהיווצ

  .בשום אופן לא יגרמו עדכוים אלה למועד חדש לסיום העבודה
  
איחור לגבי לוח הזמים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב   .ג

התקדמות העבודות איו מבטיח את השלמת המבה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה 
  .טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקחבוז מיד בכל האמצעים להלאח

  
  .עבור לוח הזמים לא ישולם לקבלן בפרד  .ד

  
  תגבור קצב העבודה  13.00

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

  .ד וסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקחהבאת ציו  -
  .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השוים  -
, ולעשות כל דבר שהתאים לעיל 00.16, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מוחה  -

  .יחייבו כדי למוע חריגה הזמים המוקצבים
לוח רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד ב  

הזמים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
  .הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות וספות בלילות ובימי מוחה וכיו"ב

במקרה של צורך בעבודה של שעות וספות, שעות לילה ובימי מוחה, יהיה על הקבלן   
  .לעיל 00.16לפעול כאמור בסעיף 

  
  מוצר "שווה ערך"  23.00

המוח "שווה ערך" (ש"ע), אם זכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע   
מוצר שווה ערך וכן כל  .כאלטרטיבה מוצר שווה ערך, מבחית טיבו, של חברה אחרת

, והאדריכל שיוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
  .וצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקחבין אם המ

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימי זיהוי מסחריים של חומר ציוד,   
יש לראות את שם המוצר  .מוצר וכו' עשה הדבר לצורך תיאור הטיב הדרש מאותו מוצר

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

  
  תאום בדיקות ופיקוח חיצויות  33.00

הקבלן יהיה אחראי להזמה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצויים (יועצים, 
מכון התקים וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן 

כמו כן רשאי  .ם הטכייםבדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטי
  .יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לכון

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, 
   .ישירות על ידי המעבדה אל המפקח

יום  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 
  .תחלת העבודהמקבלת צו ה

  .עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בפרד ועלותם תחול על הקבלן
  
  המוצריםטיב החומרים ו  43.00
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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

  .ת תו תקן או סימן ההשגחה המתאיםגבוהות מדרישו
  
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

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

  .ל דרישות הרשויות הרלווטיותוכ 921
  

יכין הקבלן, על חשבוו, תערוכה שתוצג במבה  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

  
  קת דגימות ואישורןבדי  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 והמתכים

יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחיות  חומרים והמוצרים אשרה  
  .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

  
רים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פים את אישור החומרים והמוצ  .ג

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

  
  חומרים וציוד  63.00
  

החומרים, המכוות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע   .א
  .בי טיבה ואיכותההעבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לג

  
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 
עיין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .הדרושים במקרים של תקלות מכיות

  .המחייבות רציפות של ביצוע
  
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקים בהתאם למפרט ולרשימת   .ג

הכמויות, טעוים אישור היועץ והמפקח לפי הזמתם אצל אחרים, או לפי 
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את 

   .הדרש
 -ציודלפי מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק ה  

  .תכיות, הסברים ותיאורים טכיים
  
היועץ והמפקח יאשרו הזמת ציוד ואביזרים רק אצל יצרים או ספקים אשר   .ד

יכולים להוכיח שהם בעלי ידע ויסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 
  .דומה הדרוש במתקן ה"ל

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

להזמת  .המזמין ייתן עדיפות ליצרים בעלי שם מוכר הותים שרות יעיל ומהיר
ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תיתן עדיפות ליצרים או לספקים שלגביהם 

קי חילוף ולציוד הדורש שרות, קיימים בארץ סוכות המחזיקים מלאי של חל
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או  .לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל

האישור להזמת ציוד ייתן ע"י  .יצרן שלא תן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
גבי העתק הזמת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -היועץ והמפקח על

  .ציוד ותאי האחריותהטכיים לקביעת סוג הציוד, טיב ה
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התאים הטכיים להזמת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור   .ה

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

יוד ימסור הקבלן למפקח לפי את כל הדוקומטציה ה"ל של הצ .להחזיק במלאי
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל  .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן

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

ן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבל
  .כספית כל שהיא

  
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   .ו

בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמים שקבע, או 
שאים במצב מכי תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבוו, 

  .ד וחומרים אחרים המתאימים לדרישותויוחלפו בציו
  
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
  ללא כל תשלוםבמפרט הכללי,   00.08איכות בהתאם לסעיף  תהקבלן יקיים מערכת בקר

  
  
  ולחשבוותשימוש במחשב לחישוב כמויות   83.00

ההכה לעיבוד תיעשה  .בעזרת מחשבוהחשבוות הקבלן מתחייב להכין את הכמויות   
הקבלן  .בתיאום עם המפקח ותוי הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח

דים שיידרשו ע"י יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל תוי הקלט וההגהות במוע
  .כל ההוצאות הכרוכות בהכת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן .המפקח

  
   תכיות  93.00
  

תכיות "למכרז בלבד" שאין הין למכרז/חוזה זה המצורפות התכיות   .א
מושלמות לפרטיהן אך ותות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 

 .יעת סכום ההצעה ולהכת לוח זמים לבצועמחירי יחידות בכתב הכמויות, לקב
הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע ה"ל אמם מספיק ולא 
יבוא בשום תביעה לשיוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 

  .התכיות הלא מושלמות
  
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרה לו   .ב

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

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

  
 רהאווית הביה, האיסטלציה, החשמל, מיזוג הקבלן מתחייב לבדוק את תכיו  .ג

עליו להכיר  .והגימור, ואת תאי המקום בכל הוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה
את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן 

  .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
 קר באתר ובמבה, וזכותו להודיע למהדס תוך רואים את הקבלן כאילו בי  

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

  .גישה וכדומה ולקבל את החיות המהדס בדון
ו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לא הודיע הקבלן במועד ה"ל, תחול עלי  

לשיויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבה, למידות הפתחים, 
  .לאפשרויות גישה וכד'

  
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכיות והאיפורמציה הדרושים לו לבצוע   .ד

, ושביכולתו לבצע םוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכיות, המפרטים 
  .ן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהדסלפיהם מתק

 מדויקבתכיות, איו  כמצויןוכו'  תהציורומיקום הציוד, פתחי היציאה,   
והמהדס רשאי לשותו בהתאם לשיויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב  .העבודה
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, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות רהאווייזוג לתכיות בין, מ
עם התאים המציאותיים שוצרו עקב שיויים או סטיות מתכיות אלה, וישא 

  .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע
    

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכיות, לבדוק את כל המידות שבתכיות בטרם   .ה
יות לבין -דס על אייתחיל בעבודתו ולהודיע למההתאמות שבין המידות שבתכ

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

  .ותיבה מחדש ע"י הקבלן, בצורה כוה ועל חשבוו סתיהרהתאמה) 
  
התכיות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכיות,  ה"תכיות" משמען כל  .ו

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה  השתימסרוכמו כן תכיות 
  .ושיוי

הקבלן  .תכית שיויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכית קודמת באותו ושא  
  .אחראי לוודא לפי הבצוע, שבידיו התכית העדכית

  
תאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכו שיויים הקבלן מודע לכך שבה  .ז

שיויים אפשריים אלו לא  .בהתאם לכך יעודכן התכון .בתכון בכל התחומים
  .יהוו עילה לשיוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

  
  מחירי יחידה  40.00
  

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו   .א
המחיר יכלול כל אלמט הדרוש להשלמת  .לפי כוות מסמכי החוזההסופי 

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

 היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הדון בהוצאות הכלליות הכרוכות
בעמידה בכל תאי מסמכי החוזה וכל אלמט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 

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

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הו מעיו  .למעט מס ערך מוסף
  .השלכה על מחירי היחידההבלעדי של המזמין ואין לכך כל 

  
  רשימת פריטים ברשימת כמויות  .ג

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

אחסה, מיקום, התקה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר 
ים להבאת הפריט הדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה הדרש

  .ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלי וכדומה
כ"אספקה בלבד", מכווים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומים   

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסה, הוצאות  .למחסו שבאתר הביה
  .ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלי על פעולות אלה בלבד ישירות

מחיר התקת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומים   
כל הדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת 

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

פריקת החומרים, אחסום הזמי  .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין  
  .ופיזורם במבה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו ולא ישולם עבורם בפרד

  
  אספקת פריטים  .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עייו ולבצע בכך בעצמו   
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר  .פקה בלבד"סעיף של "אס

ישמש עילה לשוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שוי 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  .ומידות, לרבות כמויות פחת

  .לספק, על חשבוו, את כל החומרים מחדש בכמויות הכוות
  .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו ולא ישולם עבורם בפרד  

  
  יםשיוי  41.00
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  שיוי כמויות  .א
  .הכמויות בסעיפים השוים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד  
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותהמין רשאי לשות את המז  

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

ם כתוצאה למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שיוי, אפילו א  
משיוי בתוכיות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאים 

  .משולמים וכלולים במחיר היחידה
  
  עבודות וספותו שיויים בתכון המקורי  .ב

אם ירצה המזמין לבצע שיויים כלשהם בתכון המקורי המשמש להצעת   
אין  .הצעת הקבלןמחירים זו יהיה מחיר השיוי מבוסס על מחירי היחידה שב

להתחיל בביצוע שיוי כלשהו מהתכון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב 
  .מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השיוי כולו

על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י ייקבעו (חריגות) מחירי העבודות הוספות   
  קריטריוים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:עפ"י שלושת ההקבלן 

ביכוי כל ההחות ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י   .1
  .שיתו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו

, ללא תוספת 10%מחירון דקל לעבודות ביה גדולות ובהחה של עפ"י   .2
  .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים

מפורטות של קבלי משה או ספקים שיצורפו הצעות מחיר  3ל בסיס ע  .3
יתוח המחיר הלל".  

תביעות שיגיש הקבלן בגין זק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של   
המזמין, או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 

  .לקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלי כלשהו
  

  כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות  42.00
  
דה שבכתב הכמויות בהן קב הקבלן הן זהים לכל העבודות מאותו מחירי היחי  .א

סוג גם אם בוצעו בזמים שוים ובמקומות שוים בביין, בכמויות שוות ומידות 
פרקים ב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים .שוות
  .הזהים קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל  .שוים

  
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או פחים ו/או אורכים קטים ו/או   .ב

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

  
  מחירי יסוד  34.00

  סמכי ההצעה:חיר יסוד" במתשומת לב הקבלן מופית להגדרת המוח "מ  
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור   

הכווה איה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  .מוצר אותו
  .לאחר כל ההורדות ו/או החות למייהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'

ו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את המזמין שומר לעצמ  
  .לרכוש את המוצר במחיר ה"להקבלן

  
  עדיפות בין המסמכים ופירושם  44.00

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז   
פקח יקבע בלעדית השוים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המ

וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו 
  לפי שקיבל את החיות המפקח בידון. 

בכל מקרה בו תקל הקבלן באי הבה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפות   
ו סתירות ו/או אי הבות אל המפקח ולקבל החיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמ

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

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

  
  תקןוספרי מ) תכיות עדות (   54.00

  
תכיות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבוו ,על הקבלן להכין  .א

בפועל כולל העבודות הסתרות כגון קווי חשמל, יקוז, איסטלציה פים וחוץ 
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, הכל בהתאם לאמור וכד' כפי שבוצעו (כולל כל השיויים לתכיות המקוריות)
  .במפרט הכללי 00.12.01בסעיף 

  
 גרסתבהתאם לת "אוטוקאד" יוכו באמצעות תכ  - ה כל תכיות  .ב

  .המתכן
  
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכיות תחתמה על ידו ותכלולה את כל   .ג

המידות המתוכות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמטים והמערכות כפי 
  .שבוצעו בפועל

  
  של תכיות   -וסטים  5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבוו  .ד

 .לאחר שהציגן בפי המתכן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו -ה
התכיות תסמה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים
ות ה"ל לא תוכלה התכי .ותימסרה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי

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

  
ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן   .ה

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

  
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכת התכיותביגוד לאמור במפרט הכללי,   .ו

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

  .זה לשביעות רצון המפקח
   
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם  וספרי המתקן כיותעבור הכת הת  .ו

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

  .זה לשביעות רצון המפקח
  
   יקוי אתר העבודה  64.00

  
בכל יום יקוי אתר הביין יבצע ויישא בהוצאות לישמור על אתר קי, הקבלן   .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
.למזמין את אתר הביין ואת סביבתו הסמוכה קיים, לשביעות רצוו של המזמין

.תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע קי ומסודר
  
 ף ויקה את כל הרצפות והמרצפותהקבלן ישפשפעם בשבועיים ובגמר העבודה   .ב

  .במים וסבון
  
את כל הדלתות והחלוות, יוריד כל כתמי הקבלן יקה כמו כן, בגמר העבודה   .ג

עליו  .צבע ווזלים אחרים וכן סימים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה
הרצפות  .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הביין מוכן לשימוש מיידי

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

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

    .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

 .אתר קי ומסודר לשביעות רצון המפקח
  
  ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה  74.00
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ת שוא הסכם זה, יהיו תקפים גם מחירי היחידה, אותם יקוב הקבלן לעבודו  .א
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

וזאת אפילו אם  -צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוים, קשתות וכדומה 
  .אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות

  
ין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כ"ל, לא תשולם כל מודגש בזאת, שבג  .ב

תוספת כספית מעבר לקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף 
התייחסות כלשהי  מצויתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .פרד בכתב הכמויות

 צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה), רואים את -לושא דן (קרי 
מחירי היחידה, אותם קב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

  .כדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן
  
  
  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  מסויםוכדומה) תבוצע על סוג (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע 

(במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כדרש כדוגמת בטון, טיח 
(פים וחוץ), גבס וכו', ללא כל שיוי במחיר היחידה שקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם 

  .שסוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, איו מוזכר כך במפור
  
  פתחים ושרוולים  94.00

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

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את  .ורות לפי יציקות וכו'יושרוולים, התקת צ
כל האביזרים אותם יש להכיס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

חציבות לאחר יציקה לא תורשיה אלא  .ירות וכו'לביצוע מעברי צרת דרך ק
   .לאחר קבלת אישור המפקח

  .ורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכת הפתחים המתאימים למעבר הצ  
  
על הקבלן לתאם הכת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,   .ב

ייעשו על ידי הכסת כל מעברי הצרת דרך מרחבים מוגים  .בתאום עם המפקח
הציור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

  ., הכל בהתאם לדרישות והחיות פיקוד העורףאו  
  
מעברי צרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם   .ג

  .חומר מעכב אש
אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  מעברי צרת פלסטיק דרך קירות  

ממתכת המגן על ציור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה 
  .מתאימים

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

עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכיות הביצוע והקבלן  .הקבלים השוים
  .ע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בפרדלא יד

  
  העברת חומרים וציוד  50.00

במידה שתאי  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד  
המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

וד שיובא יוגן בעטיפת ברזט או פלסטיק כל הצי .שתאפשר הכסת הציוד למקום המיועד
   .להגה בפי לכלוך כתוצאה מהעבודות

הקבלן יהיה אחראי ליקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקה ועד קבלת המתקן   
לא יועבר  .לא יועבר ציוד למקום ההתקה טרם שבדק במקום היצור .ידי המפקח-על

פתחיו סגורים ואטומים בפי חדירת אבק,  ציוד למקום ההתקה אשר איו מכוסה וכל
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שתקבל אישור להעברתו  .לכלוך וכדומה

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

  .במקום הצבתו
  
  הגה על הציוד  15.00

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

ידי -לבמידה שיגרם זק כלשהו למרות אמצעי ההגה, הזק יתוקן ע .גורמים אחרים
ידי הקבלן -הציוד המוכס לחדרי המכוות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין
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פתחים  .בעטיפת ברזט להגה בפי חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מביה, טיח וכו'
  .בצורות יאטמו למשך מהלך ההתקה

  
  גישה  25.00

-ציוד המותקים עלעל הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה וחה אל כל חלקי ה  
 .לשם טיפול, אחזקה ותיקוים -ידו, כגון: מסים, מועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

בכל מקרה אשר מבה הבין והגמר הפימי מועים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 
לא יעשה הקבלן שיויים מהותיים ללא  .הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד

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

  
  הגה בפי חלודה  35.00

מת לוודא שכל חלקי המתקן -הקבלן יקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על  
לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגים באופן יעיל בפי חלודה

כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שוות
  .יהיו מגולווים

  
  בדק ותיקוים   45.00

במכרז זה תהיה תקופת הבדק והתיקוים בכל מקרה שלא אמר אחרת בחוק המכר,   
  (אחריות) כדלקמן:

ייה ועבודות אחרות אשר לא אמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי לעבודות הב  .א
  .מתאריך מתן תעודת הגמר -  שה אחת -המכרז 

   .מהתאריך ה"ל שים 10 -לעבודות בידוד ואיטום   .ב
  .מהתאריך ה"ל שים 3 -לעבודות גרות ומסגרות   .ג
  .מהתאריך ה"ל שים 5 - לעבודות אלומייום   .ד
   .מהתאריך ה"ל שים 10 - אבן לעבודות   .ה

  .וכן כל תקופה הקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים  
    
 -בכל מקרה שמצויות במסמכי המכרז השוים תקופות בדק שוות לגבי אותן עבודות   

  .תקבע התקופה הארוכה יותר
ודה תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תע  

כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות  .מתאריך קבלתו הסופית של המבה ע"י המזמין- כזו
בתוך תקופת הבדק הקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם 

    .קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצוו המלאה של המזמין
  

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

עבור ה"ל לא ישולם לקבלן בפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה  .המפקח
  .השוים

  
  5, 4טופס   56.00

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך 5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
  .רתאכלוס המבה מהרשות המקומית ומכל רשות אח

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

לצורך מטלה זו ימה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 
  .במועד הדרש ע"י הרשויות

ג את כל האישורים הדרושים באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשי
  .לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט

  .עבור כל ה"ל לא ישולם בסעיף פרד וה"ל כלול בהצעת הקבלן
  

  עבודה בגובה  57.00
שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים  מודגש בזאת

  .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש
  

  הגה מפי התפשטות אש  58.00
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגים מפי התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור   

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

  
  

כתב הכמויות והמפרטים  00.60



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  כתב  הכמויות המפרט הטכי והתוכיות 
המתוארת בתכיות תמצא את ביטויה הוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט 

בכתב הכמויות. אף אם יתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין 
  היא.  הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם, ומחירי היחידה לא ישתו מכל סיבה ש

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות יתו באומדן, 
  כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למייהן.

התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכה במבה במהלך העבודה 
  בהתאם לשיטות המדידה. 

  

  תקים  00.61
במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל התקים מודגש בזאת, שבוסף לאמור   

הישראליים ומפרטי מכון התקים העדכיים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם אים 
  מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא. 

  
  

תכולת מחירים  62.00
) ובמפרט המיוחד 1שכל האמור בתאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג' מודגש בזאת

), לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויים במסמכים ה"ל ושלא מדדו בסעיף 2מך ג'(מס
פרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 

  ביצוע כמפורט במסמכים ה"ל.
  עבודות שלגביהם מופיע סעיף פרד בכתב הכמויות. אך ורקימדדו 

  
ה כוללים אספקה, התקה, חיבור והפעלה, בין אם צוין למען הסר ספק, מחירי היחיד

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

  
  

_________________        _______________________  
  חתימת הקבלן            תאריך



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  מפרט טכי מיוחד – 2- מסמך ג'
  

  (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה)



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  עבודות ביה - 04פרק 
     

  סוגי הבלוקים  10.04
בלוקי בטון חלולים , בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לביה  

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

  
  .בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח לפי התחלת בית הקירות יש לבות שורת  04.02

  
תאום הביה עם קבלי משה למערכות, או קבלים אחרים, מסביב ללוחות חשמל,   04.03

ציורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלי המערכות 
  .השוות ועל פי החיות מפורטות של מהדס הקבלן לתאום מערכות

יבוצעו לפי עבודות הביה, תותאם הביה לצרת או לתעלות קיימות,  במקרה והציורות  
  .תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים

במקרה והציורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הביה, יש להכין פתחים מתאימים   
  .ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הדרשים

  
ייבו לכל גובה המבה, עד לתקרת הבטון, אלא אם  כל הקירות והמחיצות הפימיות,  04.04

  .יורה אחרת המפקח
  

  .1523עבודות הביה יבוצעו בהתאם לדרש בת"י   04.05
חגורות מתחת למחיצות בחדרים  .466חגורות אופקיות ואכיות יבוצעו בהתאם לת"י   

  .רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום
במידה והקבלן לא יכין  .ים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורותהחגורות יעוגו ע"י קוצ  

שיקדחו  466קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
  .לאלמטים כולל דבק אפוקסי

  
  אופי מדידה מיוחדים  60.04

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

וכו') לרבות זיון כדרש,  , שטרבותכל החגורות למייהם (אופקיות, אכיות  .א
  .יימדד במ"ר טו, ביכוי כל הפתחים הכל .כו'ו קוצים עם דבק אפוקסי

  .ביטון משקופים  .ב
  .ביה במעוגל  .ג
  .ביה מוכה אשר איה מגיעה לתקרת הבטון  .ד
ביצועה ואיה מדדת בפרד  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את  .ה

  .בסעיפי כתב הכמויות



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
  
  כללי  10.06
  

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכיות, למפרטים ולדרישות התקיםהגרות ופרטי   06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תוכיות ייצור לכל האלמטים בהתאם לסעיף 

  .אישור המפקח ולקבל את
  

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

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

  
 .שיאוחסו או יורכבו בבין יוגו ויישמרו באופן שתימע כל פגיעה בהם םמוצרי  06.01.3

 .אין להשתמש במרכבי דלתות או חלוות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת
  .מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבוו

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

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

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

  .אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
  

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווים בהתאם לת"י   06.01.6
   .הכללי

  
   .באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים  06.01.7

  
  רב מפתח  20.06

גרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מעולי הדלתות (כולל כל הסוגים   
קי מותאם לכל הדלתות  -) של קוד מו לרב מפתח (אקוסטיות וכו') יותא

  .משה בהתאם להחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו  .במבה
  .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואיו מדד בפרד  

  
  דלתות אש  30.06

 .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן   
בדיקת הדלתות, לרבות התיקוים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואיה מדדת  עלות

  .בפרד
  
  אטימות  40.06

יש להבטיח אטימות מלאה בפי חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלוות   
החללים  .והדלתות החיצויות, לבין מלביהם, וכמו כן, בין המלבים לבין חשפי הפתחים

  .הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטוםמאחורי המלבים 
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו   

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
  .ידרשאקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שי

  
  אופי מדידה ומחירים  50.06

  
בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוים יכללו גם את העבודות   06.05.1

  המפורטות להלן:
מילוי מלבי הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות   .א

  .(משקופים) בבטון ועיגום
תאם לפרטים הון בכל החיזוקים הדרשים לרבות זויתים מעוגים בבט  .ב

  .ולרשימות
הגה על כל העבודות בפי פגיעה פיזית, כימית, כגד מזיקים ופגיעות   .ג

  .אחרות



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הדרש לעמידות בפי אש ע"פ ת"י   .ד
  .התיקוים הדרושיםכולל  אש

  .כל הכתובות הדרשות על דלתות וארוות הידרטים  .ה
  .ות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלים האחריםכל הדרש לדלת  .ו
  .דוגמאות לאישור המפקחתוכיות ייצור והתקה ו הכת  .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבה וכיו"ב, הקשורות   .ח

בהרכבת חלקי הגרות והמסגרות, אשר ובעים מאי התאמת המבה, וכן 
  .ו בעת ההרכבהגם את כל התיקוים של כל חלקי הביין, שיזוק

  .גילוון וצביעה  .ט
  .כל הפרזול כדרש ברשימת הגרות והמסגרות  .י

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

  .בכתב הכמויות
  

ן לא יגרמו לשיוים (עשרה אחוזים) בכל כיוו 10%שיויים במידות, בגבולות   06.05.2
  .במחירים



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  

  עבודות חשמל תקשורת  -  08פרק 
 

 רשימת תתי פרקים  

 

 רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה.       8.1

 רשימת תכיות חשמל.        8.2

 תאור העבודה.       8.3

 כללי.       8.4

 הארקות.       8.5

 מובילים.       8.6

 סולמות ותעלות כבלים.       8.7

 מוליכים.       8.8

 אביזרים.       8.9

 שילוט. 8.10

 תעלות בקרקע.8.11

 לוחות חשמל.8.12

 אטום גד אש.8.13

 תאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.8.14

 קבלת המתקן על כל מרכיביו.8.15

 אחריות ושרות.8.16

 אופי המדידה והתשלום.8.17

 כתב כמויות.8.18

 .A4תוכיות בגיליוות 8.19

  

 חוזה זהרשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי פרד מ   8.1

  חוק חשמל.8.19.1

 ) בהוצאת משרד הביטחון.08מפרט כללי למתקי חשמל ואופי המדידה (פרק 8.19.2

  

 הערה: 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מצאים המפרטים הזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את 

תכם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

  ת בהם.המוגדרו

  

  

 רשימת תוכיות חשמל 8.2

 0Aתוכיות חשמל תאורה וכח ב  8.2.1

   4Aלוחות חשמל ב   תוכיות8.2.2

  

 תאור העבודה8.3

  

  הערה:

מפרט זה מהוה חלק בלתי פרד מרשימת הכמויות והתוכיות של חוזה זה, יחד הם 

משלימים זה את זה, כשהמחמיר שבייהם הוא שקובע ויחד מהווים את הצעת 

  בודות המפורטות.  התקציב לביצוע הע



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

מתקן חשמל לזמן עבודה כולל: חיבור חשמל ארעי לאתר, לוחות חשמל זמיים 8.3.1

 ותשתיות בהתאם לדרש באתר.

 מתקן חשמל ותקשורת הקפיטריה והמטבח.8.3.2

 מתקן הארקה.8.3.3

 לוחות חשמל.8.3.4

  

 : כללי8.4

 

מסמך זה מהוה חלק בלתי פרד מרשימת הכמויות והתוכיות ויחד הם משלימים זה את 8.4.1

 ומהווים את הצעת התקציב לביצוע העבודות המפורטות.זה 

על הקבלן לקרוא ולהבין היטב את כל המסמכים שמצורפים למפרט זה כולל כל 8.4.2

הפרטים והערות שמופיעים בתוכיות ולקחת בחשבון שלא יתקבלו כל טעות או 

 בקשות להקל או להפחית מהדרש בחוזה.

 יות ישולם על פי מחירון "דקל".לסעיפים חריגים שאים מפורטים בכתב הכמו8.4.3

קבלן החשמל שיבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום אצל רשם הקבלים ברמה 8.4.4

 ובסיווג הדרשים לעבודה זו.

הקבלן יעביר למזמין ולמהדס החשמל המלצות והוכחות שביצע עבודות בסדר גודל 8.4.5

 דומה במהלך השים האחרוות.

יקוח על העבודה, חשמלאי מוסה בעל רשיון הקבלן יעסיק באתר, לצורך תיאום ופ8.4.6

 חשמלאי בתוקף, מהסוג  המאפשר לו לעסוק בעבודות החשמל שיבוצעו באתר. 

בזכות מתכן החשמל כציג המזמין לא לאשר קבלן מסוים שהתברר שרמת עבודתו 8.4.7

 מוכה.

קבלן החשמל יבצע את העבודה בהתאם לקצב התקדמות עבודות הביה האחרות וזאת 8.4.8

 ל תוספת מחיר. ללא כ

 הקבלן יקפיד בקיום תקות הבטיחות של משרד העבודה.8.4.9

העבודה תעשה בדיוק לפי התוכיות ברמה מקצועית טובה ללא כל פשרות. בכל חילוקי 8.4.10

דעות לגבי טיב העבודה, יהיה הפוסק האחרון מתכן החשמל. כל עבודה שלא תעשה 

של המתכן, תפורק ותעשה בדיוק לפי התוכיות ושלא תעמוד בדרישות המקצועיות 

 מחדש, כל זק שיגרם מכך ישולם על ידי הקבלן.

כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצעה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח 8.4.11

 או מהל העבודה. אין להתחיל בעבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

  קבלי משה ספקים
  ת קבלי המשה והספקים שבדעתו להעסיק.על הקבלן להביא לאישור המפקח את שמו

למתכן הזכות לפסול קבלן משה או ספק מוצע, ללא צורך בהמקה כלשהיא ובמקרה זה יהיה על הקבלן 
  להציע קבלן משה אחר תחתיו.

כמו כן למתכן הזכות לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משה או ספק גם תוך כדי מהלך העבודות במידה 
  יעת רצון לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.ועבודתו איה משב

פסילה ו/או החלפה של קבלן משה ו/או ספק לא תהווה עילה כלשהי לעיכוב כלשהו בעבודת הקבלן ו/או 
  עילה לתשלום כלשהו.

  
  בקורת העבודה   8.4.12

  
הקבלן חייב להעמיד על חשבוו, לרשות המתכן את כל הפועלים הכלים   א.

צורך בחית העבודות. למתכן תהיה תמיד הרשות להיכס והמכשירים החוצים ל
למבה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם עשית עבודה 

  בשביל המבה.
  

המתכן רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שיוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   ב.
וראות המתכן תוך התקופה בהתאם לתכיות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את ה

  שתקבע על ידו.
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המתכן יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הראים לו כבלתי   ג.
וסף  -מתאימים לעבודה במבה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר 

לבדיקות הקבועות בתקים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שמסר לבדיקה בלי 
  המתכן. אישור

   
המתכן יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממה, או עבודה   ד.

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם לתכיות, המפרט הטכי או 
הוראות המהדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  לשיוי במועד 

  מסירת העבודה.
  

היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  המתכן יהיה הקובע  ה.
  החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

  
הקבלן ייתן למתכן הודעה מוקדמת בכתב לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה   ו.

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסוייה את אופן הבצוע הכון של העבודה 
כזאת רשאי  המפקח להורות להסיר את הכיסוי הדוה. במקרה שלא תתקבל הודעה 

  מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
  

השגחת המזמין והמתכן על ביצוע העבודה איה גורעת מאחריותו המלאה של   ז.           

 הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תאי ההסכם

  
  אחריות למתקים וקווי תשתיות  תת קרקעיים8.4.12

ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכי, על הקבלן לבדוק ברשויות המתאימות (רשות מקומית, חברת  לפי
חשמל, בזק, כבלים וכו') ולוודא כי אין כבלים או ציורות בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, 

  קווי ביוב, מים וכיו"ב.
בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור  הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקים ה"ל

  לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לזק שייגרם לאותם מבים ומתקים קיימים 

ומתחייב לתקם על חשבוו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שגרמו 
  .כתוצאה מהזק ה"ל

  
 הארקות 8.5

 

מערכת הארקה תבוצע בהתאם לדרש בתקות ובהתאם למפורט בתוכיות ובמסמכי 8.5.1

 החוזה.

 ליד לוח החשמל יותקן פס השוואת פוטציאלים ראשי.8.5.2

כל השירותים המתכתיים בביין יחוברו לפס השוואת הפוטציאלים על ידי מוליך חיבור 8.5.3

 ממ"ר לפחות. 10הארקה מיוחד ממוליך חושת בחתך 

 כל מוליכי הארקה ישולטו בשילוט ברור ומתאים בשי קצותיהם. 8.5.4

כל קודות המאור, בתי התקע וכל הציוד המתכתי האחר יחוברו להארקה באמצעות גיד 8.5.5

 הארקה בקו ההזה.

 על כל המוים והברזים בביין יבוצעו גשרים תקיים.8.5.6

  

  מובילים8.6

 

 מ"מ. 16קוטר מיימלי של הציורות יהיה 8.6.1

סטיים כפיפים שימדדו בפרד (שלא במסגרת קודות) באותם מקומות שלא ציורות פל8.6.2

מושחלים בהם מוליכים, כוללים גם חוטי משיכה מיילון שזור. בתוך המבה יושחלו 

מ"מ לפחות, בהתקה תת קרקעית יושחלו  1בציורות הריקים חוטי משיכה בקוטר 

מ"מ  42ורות בקוטר מ"מ לפחות, בצי 4בציורות הריקים חוטי משיכה בקוטר 

מ"מ גם אם יושחלו בהם כבלים אחרים.  8ומעלה יושחלו תמיד חוטי משיכה בקוטר 

ס"מ לפחות, אשר ילופף על יתד  50יושאר מחוץ לציור בשי הקצוות חוט באורך 

 למיעת חזרתו לציור. כל מפורט בסיף זה כלול במחיר הציור.
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כבד) כוללים במחיריהם גם: קופסאות - ציורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח8.6.3

הסתעפות ומעבר משורייות מגולווות או מאלומייום, חוטי השחלה, קשתות 

 סטדרטיות ומיוחדות, לפי הצורך.

מחירי המעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות 8.6.4

 ך.החפירה, הפילוס, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי החוצות לשם כ

התחברות צרת חדשה אל תוואי כבלים קיימים כוללת גם: גילוי וחשיפת דופן התא, 8.6.5

חציבת פתח תוך קיטת אמצעים להגת הכבלים, יקוי פים התא משברי בטון 

 ולכלוך, עיבוד שולי הפתח, אטימת מקום חדירת הצרת, סגירת החפירה וכיסויה.

לסטי כפיף. כל הציורות בתקה גלויה ציורות בהתקה סמויה ביציקות יהיו מטיפוס פ8.6.6

יהיו מטיפוס פלסטי קשיח. כל הציורות בהתקה בחלל שמעל תקרות אקוסטיות 

 ובתוך הפירים ובחללים אחרים יהיו מטיפוס פלסטי כבה מאליו בצבעים שוים.

 ציורות גלויים כבים מאליהם לשירותים השוים יהיו בצבעים כדלקמן:8.6.7

 ירוק.     לחשמל 8.6.7.1

 כחול.    :  לטלפון8.6.7.2

 לבן.       איטרקום8.6.7.3

 צהוב.    לטלוויזיה:8.6.7.4

 כל צרת הטלפון תבוצע לפי החיות חברת בזק ובפיקוחה.8.6.8

 כל ציורות החשמל והתקשורת ישולטו בשילוט ברור ובר קיימא.8.6.9

 ידי חבקים שיעוגו בברגים לדיבלים. - ס"מ על 60בהתקה גלויה יחוזק הציור כל 8.6.10

ידי חבקים שיעוגו  - ס"מ על 90יחוזק הציור כל   בהתקה בחללים שבין שתי תקרות8.6.11

 בברגים לדיבלים.

 ס"מ. 180התקה סמויה של ציורות בקירות תהיה אכית עד לגובה של 8.6.12

 החיבור בין שי ציורות יעשה אך ורק על ידי מופה מתאימה.8.6.13

  

 סולמות ותעלות כבלים8.7

 

דוגמאות הן של תעלות : לפי ביצוע תעלות וסולמות בביין, על הקבלן להגיש הערה8.7.1

 וסולמות והן של פרטי החיזוק למפקח לאישור.

סולמות ותעלות הכבלים במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו כולם מפרופילים מקצועיים 8.7.2

. התוצרת תהיה כדוגמת: 918מגולווים גילוון חם לאחר גמר כל הריתוכים לפי ת"י 

" או THORSMAN" או "BETERMAN" או "NIEDAX"לורד לפידות" או  "

לאחר גמר העבודה יש לגרז "לירד", מורכבים ע"י ברגים ולא באמצעות ריתוכים. 

 מ"מ את הברגים 2בעובי 

 תליית הסולמות ותעלות הרשת תבוצע אך ורק באמצעות קוזולות לקיר ו/או לתקרה.8.7.3

כל הברגים, אומים, דסקיות, דסקיות קפיץ ושאר האלמטים המתכתיים, יהיו 8.7.4

 חם, או מצופים קדמיום.מגולווים גלוון 

הקבלן אחראי להתאים את פרטי החיזוק והתלייה של הסולמות מבחיה 8.7.5

רזרבת עומס.  200%קוסטרוקטיבית למשקל הכבלים המיועד לתעלות ולסולמות + 

 הקבלן יציג חישובים והצהרות של היצרן, לפרטים ה"ל.

ירוג לפי רדיוס הכבל הגדול זוויות, פיות, שיויי מפלס וכדומה של הסולמות, יבוצעו בד8.7.6

 ביותר שיותקן עליהם.

חיבורים בין קטעי סולמות או תעלות מתכתיים יבוצעו באמצעות מחברים עם ברגים 8.7.7

 ידי ריתוך. -ולא על
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מ"מ עם מחברים  5תעלות הרשת יהיו מגולווות ויבוצעו מחוטי פלדה מגולווים בקוטר 8.7.8

קים.קטעי התעלה יחוברו בייהם ואביזרים מקוריים. התעלות יכללו מתלים וחיזו

 מחברים לפחות. 3באמצעות 

 מ"מ לפחות. 1.5תעלות הפח יהיו עשויות מפח מגולוון בעובי 8.7.9

אם לא דרש אחרת התעלות תכוסיה במכסים אשר יכסו את התעלות לכל אורכם. סוג 8.7.10

ועובי המכסים יהיה זהה לסוג ולעובי של דופן התעלות. המכסים יחוברו לתעלות על 

 ס"מ. 50י ברגי פח כל יד

  

 מוליכים 8.8

 .1516או ת"י  474, ת"י 473הכבלים יעמדו בדרישות ת"י 8.8.1

 מעלות צלזיוס. 90כל הכבלים יהיו מחושת עם בידוד עמיד עד 8.8.2

 כל הכבלים יהיו רציפים ללא מופות.8.8.3

 חושת. XLPEמוליכים בצרת בהתקה סמויה יהיו עם בידוד 8.8.4

ל תעלות יחוזקו באמצעות חיזוקים כדוגמת כבלים על סולמות ובקטעים אכיים ש8.8.5

 פושים". - "אטקה", "פוש

 ממ"ר יהיו המוליכים מסוג שזור ולא מגיד יחיד. 6בכבלים מעל 8.8.6

בכל חיזוק של עלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבעל הכבל, ובחיזוק של 8.8.7

אמריקאים   "ILSCO" מספר כבלי חושת לאביזר יחיד יש להשתמש במחברי

 ימים.מתא

מ' מאורכם, בכל פיה,  3כל הכבלים (ללא יוצא מהכלל) בתעלות, סולמות וכו' יסומו כל 8.8.8

בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משי הצדדים. הסימון יהיה באמצעות שלט 

סדביץ' בקליט קשיח, כתב לבן על רקע שחור  או  צבע אחר לפי מתח הכבל, ובו 

ר ההזה ויעוד הכבל. השלט יחוזק לכבל עם חבק ייחרט מתח, מספר המעגל, מקו

 פלסטי מתאים לקוטר הכבל.

 

 אביזרים8.9

כל האביזרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכיות ובכתב הכמויות 8.9.1

ובהתאם לדוגמא שתאושר על ידי מהדס החשמל ו/או המפקח לפי רכישת אותו 

 IPכל חוקי החשמל והבטיחות בדרגות חלק. כל אביזר יתאים למקום התקתו על פי 

 מתאימות.  Exאו 

ימי עבודה  מקבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור הפיקוח דגם אחד  4תוך 8.9.2

מכל אביזר וציוד בו הוא עומד להשתמש. כל האביזרים יוצגו במועד אחד. כל בדיקה 

 ולמפקח. שתעשה בוסף על כך תהיה על חשבון הקבלן כולל הזמן שיידרש למהדס

לגבי ציוד דומה או שווה ערך טכי ואיכותי על הקבלן להגיש באותו מועד את האביזר 8.9.3

 הדרש ולידו את שווה ערך המוצע על ידו.

כל האביזרים יכללו את כל החיזוקים  הדרושים לקביעת והתקת האביזרים במקום 8.9.4

סתעפות עם התקתם. הפעלתם ועבודתם התקיה. כמו כן, יכללו באביזרים תיבות הה

 המהדקים, בולצים, פסי צבירה וכדומה.

תיבות מעבר והסתעפות יהיו מפלסטיק קשיח עם יציאות כבלים אטיגרוים (גלדים) 8.9.5

ברגים בדרגת אטימות לפי המקום. במשרדים  4-בכמות הדרשת עם מכסה מחוזק ב

IP43  בשאר המקומותIP55 .ימוםמי 

ביזר או תיבת מעבר והסתעפות יהיה שלט אם לא צוין במפורש אחרת, אזי ליד כל א8.9.6

סדביץ' מחובר ביטים בצבע מתאים ליעוד שיורה את מספר המעגל בצורה: מעגל 

 מס' ....... מלוח מס' .........
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 UVמעלות צלסיוס, קשיחות, מוגות  850כל התיבות שבהתקה גלויה יהיו חסיות אש 8.9.7

", או "לגרד" או  לפחות. התיבות יהיו כדוגמת "גביס 55IPואטומות 

"BETERMANמדדות -" או שווה ןערך מאושר, קופסאות חיבור והסתעפות אי

וכלולות בצרת או באביזרים.חל איסור מוחלט להשתמש בתיבות מסוג מרירון. אלא 

 אם כתב אחרת.

 ציורות. 4- לתיבת מעבר אחת יוכסו לא יותר מ8.9.8

. מבה בתי 32מים לדרישות ת"י לפחות ומתאי 16Aבתי התקע יהיו בויים לזרם של 8.9.9

 התקע יבטיח אי  גיעה מקרית בחלקים ה"חיים" שלו.

  

 שילוט:8.10

שילוט כבלים, על כל קצה כבל בלוח, ועל כל המוליכים ועל כל קצה ציור, יסומן מספר 8.10.1

 המעגל והפאזה.

 קופסאות לחשמל יסומו לפי מספרי המעגלים ולוח החשמל.8.10.2

יסומו על ידי שלט עם ציון סוג המערכת (טלפון,  קופסאות הסתעפות ומעבר לתקשורת8.10.3

 טלוויזיה במעגל סגור, איטרקום, תקשורת תוים וכדומה) + שם הארון המזין.

 ציורות תקשורת על כל קצה ציור בריכוזי התקשורת יותקן שלט עם ציון יעוד הצרת.8.10.4

 חבורי הארקה יסומו בשלט "הארקה לא לפרק ".8.10.5

אש על ידי המפקח לפי דוגמא שתוגש לאישור המזמין לפי וסח השלטים יאושר מר8.10.6

  הביצוע.

 

 תעלות בקרקע:8.11

 .3373וק"ת  1809העבודה תבוצע בהתאמה מלאה לחוק חשמל תש"ד פרק שישי, ק"ת 8.11.1

 תוך סימון מדוייק של של תוואי החפירה.  As madeעל הקבלן לספק תכית 8.11.2

חרי גמר העבודה, יחזיר הקבלן אחראי לשמירת שלמות השטח בכל זמן העבודה. א8.11.3

 סופית את מצב השטח לקדמותו.

המפקח רשאי לדרוש ביצוע חפירה על ידי כלים מיוחדים שיתאימו לתאי השטח ללא כל 8.11.4

 אפשרות שהקבלן יקבל תוספת על כך.

 10הציורות יוחו על גבי שכבת חול דיוות קי שיפוזר לכל רוחב התעלות בשכבה של 8.11.5

ס"מ מעל כל שכבת הציורות.  10כבה וספת של חול עד ס"מ. ההגה  מעל תהיה בש

 ס"מ מתחת לפי השטח הסופיים. 40סרט סימון פלסטי תקי יוח בעומק 

  

 לוחות חשמל8.12

 :דרישות סף שעל יצרן הלוח לעמוד בהם8.12.1

. על היצרן 22על היצרן להיות בעל אישור מכון התקים הישראלי לפי ת"ת 8.12.1.1

 C.E.I. ביית לוחות תבוצע בהתאם לתקן להציג דו"ח בדיקה אחרון של המכון

, וליצרן תהיה גם תעודת הסמכה לתקן 1419וכן לפי תקן  1985משת  439- ו

 .9000ISO- ישראלי 

 תוכיות:8.12.2

על הקבלן להגיש למתכן לפי הייצור תוכיות ייצור מפורטות משורטטות 8.12.2.1

 במחשב , הכוללות תרשימים חשמליים ותרשימים מכאיים מפורטים, כולל

סימון ושילוט, חישובי חימום, זרמי קצר, פרטים מזהים ומדויקים לכל 

תרשימים  4Aהאביזרים. התוכיות תהייה בגיליוות ממוספרים בגודל 

. 1:10 - ומקרא על פי תקן. קה מידה לשרטוטים המכאיים לא יקטן מ

התוכיות יוגשו במפרט סטדרטי לפי הגדלים המוגדרים בתקן הישראלי. 

התוכיות  .IECאו  VDE סימון בתוכיות תהיה לפי תקן ישראלי אושיטת ה
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יכללו מראה פי לוח עם דלתות סגורות, מראה פי לוח ללא דלתות, מספור 

חיווט וקוטרי מוליכים, רשימת אביזרים מלאה הכוללת: שם היצרן, הדגם 

ותוים טכיים וספים הדרושים להגדרה מלאה של אביזר, רמת האטימות 

 .IPהלוח לפי סימון של 

בתוכיות הפיקוד תהיה שיטת סימון מפורטת המגדירה את כל קודות החיבור 8.12.2.2

 וממספרת אותן, או כל שיטה אחרת קריאה ומובת, באישור המתכן.

למיקום  על היצרן לבדוק ולוודא שמידות הלוח וארוות החשמל והתקשורת מתאימות8.12.3

  ן להכיסם למקומם במבה.במבה ולהתאים את חלקי הלוח כך שיהיה ית

 מבה:8.12.4

מבה הלוחות יהיה מחומר כבה מאליו עם פסי אפס והארקה עשויים מפליז 8.12.4.1

 ממ"ר. 70ומותאמים לכיסות כבלים בחתך 

  :ציוד8.12.5

כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת אחת כמוגדר בתוכיות ובכתב הכמויות, כל 8.12.5.1

ותר מהתקים אביזר שיותקן בלוח חייב להיות בעל תו תקן של אחד או י

וולט  500פאזי יתאים לעבודה במתח -. הציוד התלתVDE ,IEC ,ULהבאים: 

 וולט לפחות. 250פאזי יתאים לעבודה במתח - לפחות, וציוד חד

  גידים:8.12.6

כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים, צבעויים וממוספרים בוסף 8.12.6.1

 לסימוים בקצותיהם.

 .C090ורה של הגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרט8.12.6.2

 ממ"ר. 2.5שטח החתך המיימלי של מוליך יהיה 8.12.6.3

 במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים עפ"י תקן.8.12.6.4

החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות מיוחדות 8.12.6.5

 עם שרוולי לחיצה ועלי כבל. TYPE TESTEDהמתאימות לציוד 

 שילוט וסימון:8.12.7

 ו כתובים בשפה העברית, מותאמים לשדות בהם מותקים. שלטי סימון יהי8.12.7.1

כל אביזר בלוח יזוהה ע"י שלט סימון פרד, בו יתואר גם תפקוד האביזר 8.12.7.2

בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פימיים בתוך הלוח וכן לאביזרים חיצויים 

 בצד הפימי והחיצוי כלומר לפי והורדת המכסה.

אושרו ע"י המזמין אשר יהיה רשאי לדרוש וסח ומיקום שלטי הסימון י8.12.7.3

שלטים וספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט זה ולהבטחת 

 פעולתו ואחזקתו התקיה של הלוח.

קצותיהם בטבעת פלסטית המולבשת  2-קצות מוליכי הפיקוד והכוח יסומו ב8.12.7.4

וכיות ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה המסומן בת

 החיבורים.

סרגלי המהדקים יסומו גם הם ע"י שלט עם הכולל את שם הסרגל התאים 8.12.7.5

 למסומן בתוכיות החיבורים.

מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות בקרה או למכשירי 8.12.7.6

 מדידה וכד', יהיה לפי המאושר ע"י המתכן.

  ברגים:8.12.8

ת יהיו מצופים קדמיום מוגים על כל הברגים, אומים ודסקיות שיותקו בלוחו8.12.8.1

  ידי דיסקיות קפיץ.

  סימולציה:8.12.9

לוחות החשמל יבדקו במפעל היצרן ע"י אמצעי סימולציה שהיצרן יבצע 8.12.9.1

  במפעל.
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 איטום מעברים גד אש8.13

 

כל המעברים בין הקומות ,בין פירי החשמל והתקשורת ובין אזורי האש יוגו גד 8.13.1

 התפשטות אש ועשן.

 ובהתאם לתקים בין לאומיים. 755יבוצע לפי תקן ישראלי האיטום המעברים 8.13.2

8.13.31479UL 4102-DIN 476BS  וכדומה על ידי יציקת חומר בלתי רעיל ובלתי דליק ועמיד

 בפי מים וכימיקלים תעשיתיים.

ס"מ מכל צד  50הכבלים יצופו בחומר הגה גמיש עמיד בפי כימיקלים ובפי מים באורך 8.13.4

 של המעבר.

 ל האיטום יעשה על פי החיות הביצוע של היצרים.ביצוע בפועל ש8.13.5

 

 תאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום8.14

 

מוצהר ומוסכם בזאת שבכפיפות למוחים, לחריגים ולהתיות הכלולים בפוליסה, יורחב 8.14.1

הכיסוי לאובדן או זק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש או התפוצצות, רק אם תמלאו 

  הדרישות דלהלן:

"עבודות בחום" בתחום אתר העבודה אלא בהתאם  לא תבוצעה8.14.1.1

 למפורט בוהל זה.

המוח "עבודות חום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך או 8.14.1.2

 חיתוך באמצעות חום או שימוש באש גלויה.

כל קבלן או קבלן משה אשר ביצע עבודותיו כולל "עבודות בחום" ימה 8.14.1.3

תפקידו לוודא כי לא תבוצעה אחראי מטעמו (להלן "האחראי") אשר 

 עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בוהל זה.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע 8.14.1.4

העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 

מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים  10לפחות 

 ם יתים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.קבועים, אשר אי

האחראי ימה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן "צופה האש") המצויד 8.14.1.5

באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי החומרים הדליקים המצאים בסביבת 

מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור 

מייד לכיבוי של יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול 

 התלקחות העלולה לבוע מביצוע העבודות בחום כאמור.

צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד 8.14.1.6

דקות לאחר סיומן על מת לוודא כי לא ותרו במקום  30לתום לפחות  

 כל מקורות התלקחות.

ל לפגוע למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום והל זה על ידו עלו8.14.1.7

 בזכויותיו על פי פוליסת הביטוח אשר ערכה בגין ביצוע הפרוייקט.

  

 קבלת המתקן על כל מרכיביו8.15

 

עם סיום התקות החשמל ותיקוי ההסתייגויות, יזמין הקבלן בודק מוסמך לביקורת 8.15.1

 כוללת של המתקן .
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ן עם סיום כל הביקורות של הגורמים החיצויים ולאחר השלמת העבודה על ידי קבל8.15.2

החשמל, ייבדק המתקן על ידי מתכן החשמל שיכין דוח מיוחד עם פרוט העבודות 

 שיש להשלים ולתקן.

לאחר שהקבלן ישלים ויתקן את העבודה בהתאם לדוח של מתכן החשמל , תבוצע 8.15.3

בדיקה וספת. אם בבדיקה החוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקוים אשר רשמו 

הוצאות הבדיקה החוזרת. אם ימצאו הערות בבדיקה הקודמת, יחויב הקבלן בכל 

חדשות בזמן הבדיקה החוזרת ושלא מצאו קודם, הם יתוקו על ידי הקבלן. 

הביקורת של מהדס החשמל איה פותרת את הקבלן מלתקן ליקויים שיתגלו בעתיד 

 ושלא תגלו במהלך בדיקת הקבלה.

ברה מיוחדת לבדיקה עם הפעלת מתקן החשמל בעומס מלא יזמין הקבלן על חשבוו ח8.15.4

טרמית של לוחות החשמל על ידי מכשיר איפרא אדום. יש להקפיד שהבדיקה תתבצע 

בעומס מלא ושכל הפלים יפורקו. דוח הבדיקה יועבר למזמין עם העתק למהדס 

 החשמל.

לתוכיות החשמל לפי המצב הסופי של  MADE-ASבאחריות הקבלן להכין תוכיות 8.15.5

 ר הקבלן למזמין ולמהדס החשמל.המתקן.את התוכיות יעבי

  לאחר מבחי הקבלה הסופיים, יתקן ויעדכן היצרן את "ספר המתקן".8.15.6

"ספר המתקן" יהיה ערוך בכריכה קשיחה אסתטית. הספר יכלול את כל התוכיות, 

את כל דפי המידע, הפרוספקטים והתוים הטכיים לגבי כל הציוד שהתקין ואת 

ה מעודכת ומותקת של "ספר המתקן" תוגש תעודות האחריות שלהן. מהדור

עותקים  3ידו, ימסור הקבלן למזמין - לאישורו של המזמין, ולאחר שתאושר על

 מ"ספר המתקן" לא יאוחר מחודש ימים.

המתקן יתקבל על ידי המזמין רק לאחר גמר כל הבדיקות, קבלת כל האישורים, תיקון 8.15.7

 כל הליקויים ,ומסירת ספר המתקן.

  

 ותאחריות ושר8.16

 

הקבלן יהיה אחראי לפעולתן המושלמת והתקיה של המערכות ולכל פרטי הציוד, 8.16.1

חודש מיום קבלתם  12החומרים והעבודה שסופקו על ידו. האחריות תהיה למשך 

 הסופית ע"י הלקוח.

שעות מקריאה באירוע של  12בתקופת האחריות יהיה טכאי הקבלן חייב להגיע תוך 8.16.2

שעות לכל היותר מהקריאה. במידת הצורך יתקין ציוד  24תקלה, ולהשלים תיקון תוך 

 חלופי במקום התיקון כדי לעמוד ביעד ה"ל, עד לתיקון הציוד.

כל פעילות השרות תתועד כולל זמי הקריאות והתיקון. עותק מכל דו"ח  טיפול בתקלה 8.16.3

 יימסר למזמין לאחר השלמה מלאה של התיקון.

קה סופית חוזרת במלוא ההיקף של בדיקות בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדי8.16.4

 הקבלה הסופיות.

  

 אופי המדידה והתשלום 8.17

(הדן באופי המדידה והתשלום) שבמפרט הכללי  0080.00מתקן החשמל יימדד לפי פרק 8.17.1

 למתקי חשמל בהוצאת משהב"ט.

מתקן החשמל יימדד לפי אחת מהשיטות הבאות, או שילוב של כמה מהן בהתאם 8.17.2

 למפורט בחוזה:

 מדידה לפי מרכיבי מתקן.8.17.2.1

 מדידה לפי יחידות מידה סטדטיות (כגון: אורך, משקל, וכד').8.17.2.2

 מדידה לפי יחידות ציוד.8.17.2.3
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 מדידה לפי קודות.8.17.2.4

 מדידת קטעי עבודה מושלמים, קומפלט.8.17.2.5

אלא אם צויין אחרת במפורש, כוללים: אספקה, התקה, חיבור, כל  תכולת המחירים8.17.3

תקה כוה,תאום, בדיקה והפעלת כל חלקי המתקן חומרי העזר וכל הציוד הדרש לה

השוים, גם אם סופקו על ידי אחרים (ובתאי שהותקו על ידי הקבלן).תאור העבודה 

בכתב הכמויות הוא כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי כל המצויין בתוכיות, במפרט 

 ובכתב הכמויות.

ת, למפרט ולכתב הכמויות. כל העבודה תימדד כשהיא גמורה ומושלמת בהתאם לתוכיו8.17.4

מחירה יכלול את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הזכרות במפרט והמשתמעות 

 ממו ושאין זכרות אך דרושות לביצוע כון ומלא של העבודה.

העבודות והחומרים שמפורטים במטר אורך ימדדו על ידי המפקח לפי קוים ישרים בלבד 8.17.5

 ובתוואי הקצר.

לל  הגשת תוכיות לביצוע על פי החיות ספק המערכת, תיאום, הפעלה, מחיר הציוד, כו8.17.6

 הדרכה ואספקת ספרי מתקן.

כל הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן באומדא בלבד. המחירים המפורטים בכתב 8.17.7

הכמויות ישמשו כבסיס להתחשבות בעת שיויים, תוספות או הפחתות, לאחר 

הזכות לשות את הכמויות של כל אחד חתימת ההסכם. המזמין שומר לעצמו 

מהסעיפים, להוסיף לכמות או להפחית או לבטל את הסעיף בהתאם להחלטת 

המזמין. שיויים אלו, במידה ויעשו, לא יהוו סיבה לשיוי במחירי היחידה שהציע 

הקבלן, ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עקב ביטול או שיוי בכמויות הסעיפים 

 כמויות המקורי.שרשומים בכתב ה

מחיר העבודה יכלול את עלות הביטוחים למייהם שידרשו כדי לכסות כל זק שעלול 8.17.8

 להיגרם לציוד או לצד שלישי כל שהוא במהלך העבודה.

מחיר העבודה יכלול את עלות הבדיקות למתקים והמערכות השוות על ידי הגורמים 8.17.9

כולל בדיקת מתקן החשמל על המוסמכים כגון: חח"י, בזק, מכון התקים, הטכיון 

 ידי בודק פרטי ותיקון כל הדרש עפ"י הערותיהם.

  

  . מפרט לעבודות גילוי אש  34

  .    ( כללי מופיע ע"י יועץ הבטיחות ואיו בא במקום ) !מערכות גילוי אש ועשן אזורית08.1

  כללי.א

המתקן מיועד למתן התרעה ואזעקה במקרה של גילוי אש ועשן תוך מתן .1

  של מקום התקלה.סימן ברור 

תוצרת המתקן תהיה תוצרת חברה בעלת מויטין, מסוג חדיש עם מערכות .2

מיתוג אלקטרויות, במבה מודולארי עם רכיבים מסוג מוליכים למחצה 

 מורכבים על כרטיסים שלפים.

 מתח עבודה .3

וולט הרץ. במקרה של הפסקה  230/220המערכת תפעל מרשת החשמל 

באופן אוטומטי לפעולת מצברים. מתח  ברשת החשמל תעבור המערכת

וולט, אולם, הגלאים לא יהיו רגישים  24פעולת הגלאים לא יעלה על 

  .5%לשיויים במתח בגבולות 

  המערכת תפעל בשיטה של "בדיקה עצמית" מתמדת.           

  לוח הפיקוד.4

לוח הפיקוד יהיה מורכב בתוך ארון פלדה או אלומייום היתן להתקה 

שקוע לפי תוי המקום ודרישת המזמין. הארון יהיה עם גמר  על הקיר או
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של צבע שרוף בתור. כל יחידות הבקרה יהיו מודולאריות מטיפוס שלף 

  במסילות מתאימות.

  

 

 יחידות הפיקוד והבקרה.ב

  המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:

  יחידת ספק כוח ומטען טרזיסטורי ומיוצב עם אפשרות לטעית זליגה..1

 .STAND BY –שעות כ  24 –ת מצברים יקל קדמיום ל יחיד.2

יחידה ראשית הכוללת ורות בקרה לרשת, פעולת מצברים, תקלת .3

 ).Z TEST ומצב בדיקה (  RESETמפסקים להפסקת צופר, 

יחידות כתובת לכל גלאי/צופר וכדומה עם מסך ביחידה הראשית .4

 המאפשר רישום של הגלאי במצב אזעקה.

 בעל צליל מיוחד, המושך תשומת לב. –צץ צופר אזעקה כולל .5

 זמזם תקלה..6

להפעלת כיבוי אוטומטי, חיוג אוטומטי, הפסקת חשמל,  –יחידת בקרה .7

 פעמוים ולוחות תצוגה וכו'.

מסך סטדרטי מפח צבוע אפוקסי אשר יכיל את כל יחידות הפיקוד .8

 והבקרה.

 לוח הפיקוד יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:.9

  פעלת המערכת וסימון מערכת בפעולה.ה9.1

במקרה זה תדלק  –אפשרות השתקת הצופר במקרה של אזעקה 9.2

 ורת אזהרה המורה שהמערכת מותקת.

במצב זה יותק צופר  –הפעלת המערכת לצורך יסויים 9.3

תוך מספר   RESETהאזעקה, ויחידת הבקרה והמערכת תעשה 

 שיות לאחר הפעלת כל גלאי.

 RESETרכת למצב פעולה לאחר אזעקה (אפשרות החזרת המע9.4

.( 

מעגלי גלאים יבדקו באופן רצוף. בכל מקרה של יתוק או קצר 9.5

בקו, או במקרה של שליפת גלאי מהתושבת תתקבל התראה 

 קולית.

  רצוי שההתראה הזו תלווה בסימון הגלאי המתאים.

  

  מכשיר חיוג אוטומטי.ג

ה יחייג בשיטה ליד המרכזייה יותקן מכשיר חיוג אוטומטי. מכשיר ז

מספרים וספים וימסור  2 –אלקטרוית (לא ע"י סרט מוקלט) למכבי אש ו 

הודעה מוקלטת על שריפה בביין. מכשיר זה יחובר באופן אוטומטי למערכת 

ע"י שעון בעל תכית שבועית, בשעות הלילה ובשבת בלבד, במקביל לשעון יהיה 

. מכשיר החיוג יהיה מחובר מפסק ידי לחיבור מכשיר החיוג שלא ע"י השעון

לאחד מקווי הטלפון של המקום. המכשיר יהיה מתוצרת מאושרת ע"י משרד 

  התקשורת.

  

  

  / חוםגלאי עשן.ד
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הגלאים השימושיים יהיו בעיקר מהסוג הרגיש לחום. כל הגלאים בויים .1

בצורה אויברסאלית מותאמים לתושבת אחידה ויתים להחלפה 

  בייהם.

גלאי "ירוק". הגלאי יכיל ורית אידיקציה  הגלאים יהיו מטיפוס.2

מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור ורית אידיקציה 

מקבילה. הגלאי יהיה מאושר ע"י מכון התקים הישראלי או מכוים 

מקבילים בחו"ל. תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שוה 

פעם. טווח פעולת הגלאי  עבור מקומות בהם תתכן כמות עשן קטה מדי

 מ"ר.  50 –כ 

דרושות תושבות להרכבה על להרכבה על תקרת בטון או ספקריט או .3

 תקרה אקוסטית.

דרושות וריות לסימון גלאים המותקים בתוך חדרים סגורים, לוחות .4

חשמל וכדומה. ורות אלה תפעלה במקביל לורת הגלאי. הבהוב הורית 

 ת.חייב להראות מזוויות שוו

  לחיץ יד.ה

ליד פתחי יציאה יותקו לחיצי יד להפעלת אזעקה בצורה ידית. הלחיץ יהיה 

מטיפוס הבולט לעין ובעל מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו על מת 

לבצע את הלחיצה. תהיה אפשרות זיהוי באמצעות כתובת לאחר הלחיצה 

ות רק ע"י אדם שלחיץ זה הופעל. החזרת הזיהוי למצב רגיל תוכל להיעש

  המוסמך לכך. 

    מצב אזעקה.ו

  עם הפעלת מצב אזעקה מאחד הגלאים תופעל המערכת כדלקמן:

  תהבהב הורה המורכבת בבסיס הגלאי..1

 תהבהב הורה המקבילה במידה וישה..2

 תדלק ורת הגלאי בלוח הבקרה הראשוי והמשי..3

 יופעלו צופרי האזעקה בלוח הבקרה הראשי..4

 ירום כמו הפסקת חשמל, הפעלת חיוג אוטומטי.יופעלו כל הפעלות הח.5

הכבלים המחברים את הגלאים, מורות הסימון ולחיצים יושחלו בתוך צרת .ז

מ"מ קוטר לפחות, ומחירם  1.0המוליכים יהיו בחתך  אשר הוכה מראש.

יכלול את כל החיבורים , חיזוקים, מהדקים, שרוולים, סימוים ברי קיימא 

  ות הסתעפות וחיבורים וכדומהלאורך ובסוף הכבל, תיב

  

  עבודות טיח - 09 פרק
  
  דרישות כלליות  10.09

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

  .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף .תערובת באתר
  

ו חיזוקי פיה ע"י מגן פיה מפח כל הפיות המטויחות, אופקיות ואכיות, יקבל  09.01.2
" או תוצרת "  -לבן עמיד ב -מגולוון + פית הגה מ

  .ש"ע, לכל אורך וגובה הפיה
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בחיבור בין אלמטי בטון וביה, אופקי ואכי, תבוצע חבישה ע"י החת רצועת   09.01.3

ם ערב אקרילי, ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמטי ע 15פיברגלס ברוחב מזערי של 
יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכה לטיח פים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור

  .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות
  

וציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין   09.01.4
  .מכל צד של הפיה

  
 ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם   09.01.5

  .מגולוות עוברת משי צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי
  

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן   09.01.6
  .שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפי הטיח

  
ים לפי דרישת המתכן והדוגמאות המחיר כולל הכת דוגמאות לסוגי הטיח השו  09.01.7

  .מ' 22תהייה במידות של לפחות 

כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה (התזת צמט תחתוה) תבוצע על קירות חדרי  09.01.8
  .במחיר החיפוי

  
  אופי מדידה מיוחדים  20.09

ביגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של   
  הסעיפים הבאים:

  .טיח בחשפים וגליפים  .א
  .יישום במעוגל ובשיפוע  .ב
  .חיזוק פיות כמפורט לעיל  .ג
  .מגולוות כמפורט לעיל רצועות פיברגלס ורשת   .ד
טיח ליד אלמטים שוים (כלים סיטריים, מלבי חלוות, אביזרים שוים   .ה

  וכיו"ב)
 .ות ברצועת רשת מתוחהכיסוי חריצי איסטלציה במערכות השו  .ו
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד   .ז

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

  
יהיה בהתאם לדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות  10.01.1

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

התקים הדרשים מבחית חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 
  .מסומים בתו התקן והאריחים יהי .למישוריות וכו'

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השוים ואישור   
לחקר הביה בטכיון המוכיח עמידותו של סוג מכון התקים או התחה 

  .הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקים הדרשים
    
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה /אריחיםמידת כל המרצפות  10.01.2

) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות תאריך ייצור(
יש למיין  ./אריחיםגוון אחיד לכל המרצפות יש להקפיד גל .שוות לאותו אריח

את המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאיה מתאימה בשל גודל, 
   .גוון או פגם

  
   .לפי התכיות או לפי החיות המפקח - צורת החת האריחים   10.01.3

  
   .יש לבטן צרת חשמל ואיסטלציה לפי הריצוף  10.01.4

  
וגי ריצוף שוים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, במעבר בין ס  10.01.5

  .מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח  ו/או אלומייום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז
  

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

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

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

(הכלול  פרט הכלליבמ 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
  .במחיר היחידה)

תחום האלטרטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שיוי במחירי   
  .היחידה

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

   .וכדומה, הכל לפי התוכיות ולפי החיות המפקח באתר
  

   .עים מתאימים לפי החיות המפקחעל הקבלן לבצע שיפו  10.01.8
  

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

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

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

   .מהעבודה המיועדת לביצוע
  

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

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  .ף, לאחריותו על עבודות הריצוהפרויקט
 .והחומרים כגון: עבודות החה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה

הקבלן יתקן, על  .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
 .חשבוו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין

   .מסוים או בשטח כולו באזורת הריצוף התיקון יוכל לכלול החלפ
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקוים תוך   

שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 
   .המפקח
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  הגה על שטחים מרוצפים11.01.10

פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפי כל   
שכבת הגה מגליל קרטון גלי מודבקים בייהם עד לגמר כל העבודות במבה ו/או 
כל שיטת הגה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

  .מצב הקבלן היו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות
  
  ריצוף באריחי גריט פורצלן  20.10

  
) בגוון לפי 2( 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה   10.02.1

  .בחירת המפקח
  

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת החת האריחים בהתאם לתכיות  10.02.2
  .בהתאם לתכיות מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 

  
   .באישור המפקחו אריחיםהמאושר ע"י ספק ההטיט להדבקה יהיה מסוג   10.02.3

  
  הכת האריחים להדבקה  4.20.10

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

 .עשויים בכבישה בתבית םתעשייתייהסבר: אריחים  .ה"חילוץ" מגב האריח
ץ מהיר של האריח מן התבית, משתמשים היצרים באבקה לצורך חילו

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

   .לפי ההדבקה
   .המצאות האבקה, יכרת בקלות שכן יתן לגבה ביד  
סירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית על מת לה  

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות  .רטובה, לפי יישום שכבת דבק כל שהיא
יקוי האריחים יכלול גם את הפאות היצבות המיועדות  .קיים מאבק ויבשים

  .לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה)
  
  רטובים ומקלחות ריצוף בחדרים  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 הכיסה ובאזור 

בכדי לבצע את השיפועים לפי  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכיות האדריכלות
  .יים, הכלולים במחיר היחידהתוכיות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסו

  
  מילוי מישקים  6.20.10

 3החת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקים הדרשים עם שמירה על מישקים   
ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכיות מ"מ

עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עאפוקסי תוצרת "
   .מ"מ 6שק ולפחות הדבק שחדר למי

 .בגוון המוזמןדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,   
  .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמט, בשטח

 10לפי מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק   
  .מ"מ

  .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי  
יש , לפחות ו/או בהתאם לתוכיות האדריכלות 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
התכון של מיקום  .בגוון שיקבע ע"י המפקח חומר גמיש על בסיס סיליקון

  .המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח
  
  פורצלןגריט ו 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
מתאים בדבק  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמטי ע"ג טיחבוצע ת

  י ספק האריחים.המאושר ע"
  .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר יקוי הקירות והתייבשותם המלאה  
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  .לעיל 10.2ראה סעיף  -הכת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים   10.03.3
  

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמטים היוצאים מהקירות,   10.03.4
מרית באישור המפקח, כן יש לסתום כגון ציורות וברזים, על ידי אטימה אלסטו

  .בחומר כ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתוה לבין הרצפה
  

" ו/או פרופילי ירוסטה כמפורט בפיות יבוצע פרופיל גמר דגם "  10.03.5
  .בתוכיות

  
  אופי מדידה ומחירים  04.10

  כוללים: היחידהבוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
כל הכתמים למייהם, והבאת הריצוף למצב קי ומסירה למזמין  וקרצוףיקיון   .א

  .במצב קי לחלוטין
ביטון ציורות, עיבוד מוצאי צרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג   .ב

  .הריצוף על בסיס מלט לבן
שילוב גווים ודוגמאות לפי התוכיות לרבות חיתוכים, החה באלכסון, כל   .ג

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  .למייהן וכו' ההתאמות
  .קטים, מעוגלים וכו'

ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב  .ד
   .כמפורט לעיל

  .הכת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל  .ה
מי הרצפה וכד' סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסו  .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות יסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

  .אביזרי איסטלציה, חשמל וכיו"ב
  .משטחי טרצו הברקה ("פוליש") ודיוג ("ווקס")-ליטוש  .ז
  .וק ההגה לפי המסירה כלולה במחיר הריצוףהגה על הריצוף לרבות סיל  .ח
  .ביצוע דוגמאות וגווים לבחירת המפקח ופירוקם  .ט
  .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מיימאלי של יצירת מישקים ברוחב  .י

איטום במסטיק דו קומפוטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקי   .יא
  .התברואה ברצפה ובקירות
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  צביעהעבודות  - 11פרק 
  
  כללי  10.11

  
כל הצבעים יהיו צבעים מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.01.1

  .המקורית
  .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה  

  
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות   11.01.2

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .הדרשים לוליפריימר וחומרי הד
 לפחות(בכל מקרה יבוצעו  .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא

  .שלוש שכבות)
  

  בחירת הגווים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  11.01.3
   .ערבוב גווים שוים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב  .א
בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון   .ב

  .שוה מהכף או שי קירות, בגוון שוה זה מזה באותו חדר וכדו')
בחירת גווים שוים ליחידות השוות (למשל דלת החוזרת במבה מספר   .ג

  .אין הכרח שכל הדלתות תהייה באותו גוון) -פעמים 
  

שקבע ע"י המפקח שאים מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי חלקים   11.01.4
  .המלאכה המתאימים, יאוחסו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה

  
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי, יבש   11.01.5

לת ביצוע יש לקבל אישור המפקח לתאי הצביעה לפי התח .וחופשי מאבק
  .שכבות הגמר

  
מ"ר,  1לפי תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .מכל סוג צבע, לאישור המפקח
  .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח -כל הגווים   
  .וקשעד לקבלן הגוון המב

  
בגמר עבודות הצבע יש לקות כתמי צבע מרצפות, חלוות, ארוות, קבועות   11.01.7

  .המבה יימסר קי ומסודר לשביעות רצון המפקח .ריות  וכיו"באסיט
  

  .מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס  11.01.8
  

  טיפול בצבעים  20.11
  

  .והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן כל מערכות הצבעים  11.02.1
  

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאים   11.02.2
  .חשופים לקרי השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי

  
  .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן  11.02.3

  
יים יש להקפיד על היחס הכון בין החלקים מרכיב- 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

  
ודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסים צבעים אסור לעשן בזמן עב  11.03.2

  .או מדללים
  
  תיקוי צבע  40.11
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יקוי בעזרת מברשת פלדה מכית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י   11.04.1

  .ס"מ סביב הפגם בצבע 30ממיס (טרפטין טמבור) ברוחב 
  

משטחים מישוריים אחידים  צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת  11.04.2
  .ובעלי גוון אחיד

  
   .ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,   11.05

 .לפי תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי  
עלות הצביעה תהיה על במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ו

  .חשבון הקבלן
  
  אופי מדידה מיוחדים  60.11

  
  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:  11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פי קירות   .א
  .חלקים וקיים

הגה על כל פרטי הבין והמערכות שמצאות באזורי הצביעה כולל   .ב
והורדת כל כתמי  בפוליאתילןות וחלוות ע"י כיסוי בברזטים או רצפ

  .הצבע מרצפות, חלוות וכו', בגמר העבודה
  .יקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר  .ג
הגה על הצבע בעזרת כיסוי יילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר   .ד

  .ויקיון סופי
  .ירת המפקחשילוב גווים ודוגמאות לפי בח  .ה
  .הכת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח  .ו
תיקוי צבע שידרשו לאחר התקות כלשהן או תיקוים כלשהם, שידרשו   .ז

  .ע"י המפקח
  

צביעת מוצרי גרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיה מדדת   11.06.2
  .בפרד
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  מסמך שאיו מצורף  מסמך מצורף  המסמך

    הבאים:המפרטים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  תאים כללים מיוחדים

  מפרט מיוחד לפרויקט

המפרט הכללי לעבודות ביין 

בהוצאת הוועדה הבימשרדית 

המיוחדת ( האוגדן הכחול ) 

במהדורה האחרוה והמעודכת 

  ליום הוצאת המכרז.

  

  

מוקדמות-00

עבודות עפר-01

עבודות בטון יצוק באתר-02

  דות ביהעבו – 04

  עבודות איטום -05

גרות אומן ומסגרות  -06

  פלדה

  מתקי תברואה -07

  מתקי חשמל -08

  עבודות טיח -09

  עבודות רצוף וחיפוי -10

  עבודות צביעה -11

  מתקי מיזוג אויר -15

  מתקי הסקה -16

  מסגרות חרש -19

  משטחי בטון -50

  מקלטים -58

  מרחבים מוגים -59

  

ת אופי המדידה ותכול

המחירים המצורפים 

למפרטים הכלליים.
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  רשימת התקים למכרז זה.

כל התקים הישראלים ( ת"י ) במהדורה העדכית..א

  יצור והתקת מזגי אויר. -994ת"י   -ובהקפדה מיוחדת

  סיווג חמרי ביה לפי תגובותיהם בשריפה. -755ת"י                                 

  הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר. -1001ת"י                                 

  תקות החשמל ( חוק החשמל תשי"ד )                                

  פקודות הבטיחות בעבודה ( וסח חדש )                                

תקים זרים:.ב

וורור.מדריך האגודה האמריקית למהדסי חימום ואי.1

הוראות .2

הוראות .3

במקרה של סתירה בין דרישות התקים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה..ג

  

  

  הקבלןהצהרת 

  הקבלן מצהיר כי ברשותו מצאים המפרטים הטכיים והתקים ה"ל, קראם והבין את תוכם.

  קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם בכפיפות לדרש בהם.

  הצהרה זו מהווה ספח להצעה והיה חלק בלתי פרד ממה.

  

  

  

  

  

  

  

    רשימת התוכיות  
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  תשומת לב הקבלן

מפרט הכללי הבימשרדי, לא תתקבל כל טעה ביחס לאי הבת מסמכי מופת באופן מיוחד ל

החוזה עקב אי התאמה לדרישות המפרטים ה"ל. המפרטים הכללים המצויים לעיל יתים 

  לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, הקריה, ת"א.

  

ר בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכים, בין שצורפו ובין שאים מצורפים, לבין האמו

במפרט המיוחד הזה ולמתואר בתוכיות, על הקבלן לברר לפי תחילת הביצוע ורק לאחר קבלת 

  הסבר או החלטה של המזמין ימשיך בביצוע בהתאם לכך.

ביצע הקבלן לפי שברר וימצא ע"י המזמין שיש לעשות אחרת, יתקן הקבלן לא דיחוי את הדרש 

  וללא כל תשלום וסף.

  

לים כל העבודות הלוות הדרשות להשלמה, הפעלה, הרצה ומסירת מחירי הצעת הקבלן כול

העבודות הכל באופן מושלם, כולל כל הבדיקות הדרשות, בדיקת בודק מוסמך לחשמל, בדיקות 

מכון התקים, בדיקות איטגרציה ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש וכן ביצוע שירות ואחריות 

  הכל כלול במחיר. -יתבמשך תקופת הבדק למשך שה מיום קבלת סופ

  

  

  

  

______________                                                                        ___________  

  תאריך                                                                                     חתימת הקבלן   
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  קי מיזוג אוירמת - 15פרק 

  כללי  15.01

  הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכיות ביצוע מעודכות החתומות ע"י הפיקוח.

  . 1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן 

  הקבלן יתכן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק כגון:

  ו' ,מפוחים, לוחות חשמל, חדר מכוות, יחידות מיזוג אויר, אביזרי צרת וכד

  ויעבירם לאישור המתכן והמפקח לפי התחלת הביצוע.

  .לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכיות העבודה ע"י המפקח

  

  תאור הפרויקט  15.02

  העבודה המתוארת בתוכיות במפרט הטכי ובכתב הכמויות כוללת בין השאר:

 יסים.הספקה והתקת מזגים מיימרכזי כולל תעלות פח מבודדות ותר·

 הספקה והתקת מזגים עיליים.·

 פירוק מאיידים מיימרכזי קיימים והתקתם מחדש.·

                             קוס' לתליית חלק מהמאיידים לקירות המבה.                                                                                     ·

  

  

  :תוים לתכון  15.03

  

  :תאי חוץ  א.  

  :קיץ    

    C°35.0   60%טמפרטורת מד חום יבש.  לחות יחסית.  

       

  :חורף    

     7.0°C  ,לחות יחסית. 70%טמפרטורת מד חום יבש  

  

  : תאי פים    ב.  

  1.5°C    ±23.0°Cטמפרטורת מד חום יבש:     

  

 :מיעת רעידות ורעש  15.04

  

בר באמצעות ועל בלמי רעידות, באופן אשר  כל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחו  

  ימע העברת רעש ותודות למבה.

  

יחידות המעבים של מיזוג אוויר, יוצבו על מתקים מגולווים בחם וע"ג רפידות גומי   א.  

  מתחת לרגלי המעבים.

  

יחידות הממזגים ירתמו לתקרת הבטון בעזרת מוטות הברגה על משככי רעידות. הכל על   ב.  

  יות ספק היחידות. עלות המתלים כללת במחיר  הציוד.פי הח

  

  :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים  15.05
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קודת יקוז בקרבת כל מזגן, תבוצע על ידי קבלן איסטלציה של המזמין. ההתחברות .א

דופן עבה בהדבקה, התחברות לקולטן  PVCמהמזגן עד לקו מאסף מעל התקרה, בצרת 

 לרבות תיאום מיקום קודת היקוז ע"י קבלן מיזוג האוויר.מ"מ ועד למחסום רצפה  50

 

ביחידות מיזוג עיליות או המותקות מעל לתקרה אקוסטית ביצוע צרת יקוז אופקית .ב

על ידי קבלן האיסטלציה. חיבור יחידת מיזוג אויר כולל סיפון  1%מבודדת בשיפוע של 

מעבר קוטר, באחריות קבלן לצרת ואטימת החיבורים עם אטם ייחודי קוי המשמש כ

 מיזוג האוויר.

 

פאזי למעבים הכולל מפסק ראשי ומתקי זרם לכל -הזת חשמל תלת.ג

מעבה, שקע שרות חד פאזי ליד כל מזגן פימי, יבוצעו על ידי קבלן החשמל 

של המזמין.               חיבור הקווים אל תוך המעבים ה"ל ואל היחידות 

  ן קבלן מיזוג האוויר.על ידי ועל חשבוהפימיות 

  ע"י קבלן מיזוג אויר.הספקה והתקת מפסק פקט ליד מעבה חד פאזי בגג 

  

ביצוע פתחים או קידוחים ושרוולים ואטימות למעבר צרת גז או תעלות .ד

יהיו כלולים במסגרת מחירי היחידה של   מבטוןבתקרות, רצפות וקירות 

  .עבודת קבלן מיזוג האוויר

  

  

  :העבודה תאים להכת  15.06

  

יום ממועד קבלת ההזמה, תוים על גודל, טיב, תצרוכת  14הקבלן מתחייב למסור תוך     א.    

החשמל, גודל היסודות, משקל המתקים ותכוות אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכיות, 

פרטים טכיים וחומר לווה על הציוד שהו מספק לפי דרישות המתכן. על הקבלן לספק 

  בודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, מהלך הצרת, יסודות וכו'.תוכיות ע

  

הקבלן יאפשר לציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי העבודה   ב.    

השוים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר מצאו בלתי מתאימים לרמה מקצועית 

מין, בכל הקשור בייצור, מקובלת לפי דרישות המתכן ההשגחה והפקוח מטעם המז

חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה או קבלה של המתואר  הספקה והרכבה של המתקן על כל

  לעיל תהייה בידי המתכן והחלטותיו תחייבה את הצדדים.

  

על הקבלן למות ציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין   ג.  

הקבלן ייצור את הקשר עם המתכן מיד לאחר  הגורמים הקשורים בביצוע המתקן. ציג

  קבלת ההזמה.

    

על קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלי המשה שבכוותו להעסיק בפרויקט זה אצל   ד.

  מהל הפרויקט ומתכן מיזוג האוויר. קבלים אותם יש לאשר אצל מהל הפרויקט:

  

  יצרן יחידות מיזוג האוויר.    

 קבלן תעלות.    
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  :אי בצועת  15.07

  

העבודה תבוצע בהתאם לתוכיות והמפרט, מושלמות מכל הבחיות. אין לבצע כל שוי   א.  

ללא אשור מוקדם של המפקח. במידה והשיוי כלשהו יבוצע, ללא אשור יהיה על הקבלן 

  לשותו על חשבוו הוא ובמסגרת לוח הזמים שקבע בהסכם עמו.

  

לק מבצוע העבודה לקבלן המשה, יהיה עליו לקבל במידה וברצוו של הקבלן למסור ח  ב.  

על כך הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תיתן, לא תפגע אחריות 

  הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשה.

  

העבודה תבוצע בהתאם לתקות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל יתר   ג.  

ות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה הבימשרדית הרשויות המוסכמ

העדכית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז. בהעדר מידע בושא מסוים 

  .ASHRAEישמש התקן האמריקאי האחרון של 

  

על הקבלן לעמוד בלוח זמים שיקבע עם המזמין. העבודה תבוצע במהירות האפשרית   ד.  

בהתאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבלן יחזיק באתר באופן קבוע צוות וברציפות ו

  עובדים מוסה עם מהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על התקת המתקן.

  

הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לציורות והתעלות דרך   ה.  

בוי וכו'. הקבלן יתאם עבודה זו עם קירות, רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי יקוז למי עי

הקבלן הראשי על מת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי ההרכבה והחבור למבה 

  יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולווים או ברגיי פיליפס. אין להשתמש ביריות.

  

י כל חלקי המתכת הברזיליים שאים מגולווים, למעט משאבות ומועים יקו על יד  ו.  

מברשת פלדה להסרת חלודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת ציקרומט ושתי 

  .-ZRCשכבות צבע. מקומות מגולווים יצבעו ב

  

לא יבוצע כל חלק, מכוה או ציוד אחר ללא אשור המתכן. האישור ייתן לאחר שהקבלן   ז.  

  .יגיש תוכיות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר וסף

  

  :אחריות ושרות  15.08

  

חודשים למערכת המיזוג וכל זה מיום קבלת  12של הקבלן יהיה אחראי לתקופה   א.   

            .                                                                                                                            המתקן על ידי המתכן

ל העבודה והחומרים שסופקו על ידו. במשך תקופה זו עליו להיעות לקריאת המזמין        לכ 

לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלום וסף  שעות 6בתוך 

במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. להבטחת 

ין ערבות בקאית לפי דרישות המזמין למשך תקופת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמ

האחריות והבדק. כמו כן מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה המתוארת לעיל את כל 

  השירותים והבדיקות הדרשות לפעולה תקיה ויעילה של המתקן.

  

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל חלק   ב.  

  יזק או יאבד, בלי תוספת מחיר.אשר י
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הקבלן מצהיר מראש כי היו קבלן רשום בעף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל ובעל   ג.  

מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות עייו, תכון המתקן או 

ר עם חלק ממו איו מאפשר לו מתן האחריות הדרשת ממו, חייב הקבלן להעביר ולבר

המתכן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תיתן לחלוקה עם שום 

  גורם אחר.

  

הקבלן ישיג על חשבוו את כל האישורים הקשורים בושאי הבטיחות והגה גד אש       ד.  

(כיבוי אש). עליו להסב תשומת לב המתכן על כל פריט שאיו עומד בדרישות ה"ל. 

  .על הקבלןטיחות ובכללן שרפות, האחריות בושא ב

  

תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא יהיה רשאי   ה.  

  להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.

  

במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מועת לכל חלקי המתקן.   ו.  

יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, יקוי מסים, החלפת שמים, החלפת  השירות

מסי אויר ומייבשי גז, החלפת רצועות, הוספת גז קירור ושמן, יקוי, צביעה, בדיקה 

  וכיול מכשירי הגה ופיקוד, בדיקות עותיות.

  

בדקו הושאים פעמים בתקופת הבדק. במסגרת זו י 6הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן   ז.  

  הבאים:

  

  אטימות הצרת והברזים, תקיות בידוד וזילות.    

  

יקוי והחלפת מסי אויר במזגן אוויר צח ויחידות פימיות. עלות מסי אוויר חדשים     

  תחול על הקבלן בתקופת הבדק.

  

  כיוון משטר הלחצים במערכת.      

  

, בדיקת תקיות ציוד המיתוג יקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגות      

וההגות בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגים, לרבות רישום שעות עבודת 

  המערכת, מספר התעות מדחסים, לחצי עבודה.

  

  בכל חלל.  בדיקת פקוד טמפרטורת אויר      

  

  תקיות מערכת היקוזים.    

  

  ויסות כמות אויר במפזרים וכמות אויר צח.    

  

בדיקת המערכת יגיש הקבלן לציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את כל עם השלמת       

הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. ביקורת ובדיקה 

תחשב כאחת שעשתה רק לאחר חתימת ציג המזמין או ציגו על גבי דו"ח הביצוע 

  שיוגש על ידי הקבלן.

  

  -ייחידות מיזוג אויר מיימרכז  15.09

  



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

בהמשך לאמור במפרט הכללי הבין משרדי ,הקבלן יספק וירכיב יחידות טיפול באויר מטיפוס התפשטות 

  ישירה מזגים מיימרכזיים במקומות ובתפוקות קירור כמתואר בתוכיות ובכתב הכמויות.

  "תדיראן" , "אלקטרה" בלבד.–כל המזגים יהיו תוצרת  

 יחידת מאייד:

מצופה  1מ"מ ומבודד פימי בבידוד אקוסטי בעובי " 1.2מפח מגולבן בעובי  יחידת מאייד תהיה בויה

  יאופרן.

כמו"כ היחידה תכלול חשון קירור ,מכלול מפוח צטריפוגלי עם מוע חשמלי , מסן אויר, ברכת יקוז 

  מקובע לקיר.,אביזרי גז ומערכת פיקוד עם פל הפעלה 

ת ומהצדדים. מפוחי היחידה יחוברו באופן גמיש ויתו היחידה תצוייד בפלי גישה מתפרקים מהחזי

מהירויות.  3ויהיה בעל  220/1/50 -לפרוק והוצאה דרך חזית היחידה. מוע היחידה יהיה מותאם לפעולה ב

  מסן האויר יהיה בעל מסגרת במסילה וייתן ליקוי.

  היחידה תסופק עם כבל ותקע מתאים לזרם  העבודה של היחידה.

  בוי :יחידת העי

מ"מ וצבועה בצבע יסוד לפח מגולבן ושתי שכבות של  1.2יחידת העיבוי תהיה בוייה מפח מגולבן בעובי 

  צבע אלקטרוסטטי קלוי בתור להגה קורוזיבית מירבית בכל תאי מזג אויר חיצויים גם על הסוללה.

ירי החשמל יהיו מוגים היחידה תהיה מותאמת להתקה בחוץ ללא אמצעי מגן בפי גשם. אי לכך כל מכש

  בפי מים ומותקים התא סגור אטום למים.

"משאבת חום" אלא אם צויין -מדחס קירור :  יהיה מסוג הרמטי סגור או סקרול , מותאם לעבודה כ

  אחרת.

  מוע המדחס יהיה מצוייד בכל ההגות על שלש פאזות בפי התחממות וזרם יתר.

ת בולמי רעידות קפיציים או כריות "גומי בגזירה" מקוריים של המדחס יחוזק אל הקוסטרוקציה באמצעו

  יצרן המדחס.

פאזי, -המפוח: יהיה אקסיאלי בעל פרופיל "אוזן פיל" שקט, ממוע בהעה ישירה ע"י מוע חשמלי     חד

  הרמטי סגור, מותאם לעבודה בחוץ ומצוייד באוברלוד פימי כהגה מהתחממות יתר.

תרמוסטט דוגמת "מיטב" עם תצוגה דיגיטלית כפוף לאישור. הפיקוד יכלול: בורר  פקוד: היחידה יהיה ע"י

חורף ,מפשיר קרח, טיימר וחווט בין מאייד  –מהירויות מפוח ,תרמוסטט ויסות טמפרטורה ,בורר קיץ 

  למעבה.

  

  –התקת היחידה 

עם סורג ממתכת הספקה והתקת היחידה יכלול : התקת היחידה החיצוית על גבי  שולחן או מתלה 

מגולווות בחם כולל מעול מסיבי כבד. תמיכות מיוחדות להתקת יחידות מאייד על הקיר או התקרה 

,תעלה מפח צבוע להגה והסתרת צרת גז מחוץ למבה , צרת חושת רכה (בקוטר לפי היצרן) מחוברת 

,כבל  50%דביק בחפיפה של מ"מ עם ליפוף סרט  12בהלחמות כסף מבודדת בארמפלקס בעובי מיימלי של 

לחיבור בין יחידת מאייד ליחידת מעבה ,ציור פלסטי  0.75גידי לתקשורת בחתך -גידים +כבל דו 9פיקוד 

/PVC  .יקוז ,מילוי גז והפעלה מושלמתקשיח מכוסה בפח צבוע  לחיבור מאייד אל ה  

שעות ומילוי גז  24ם במשך בזמן התקת המזגים יש לבצע: שטיפה בפריאון בלחץ , בדיקת לחץ ,ואקו

  ושמן בכמות המתאימה לפי שעוי מד לחץ ייקה ודחיסה.

ולכסות הצרת בפח מגולבן  שכבות סילפס ע"ג ארמפלקס 2יש למרוח בצרת המותקת מחוץ למבה 

  צבוע בלבן.

או במעברי צרת דרך קירות או תקרות יש לספק ולהתקין שרוולי פלדה ולאטום הרווחים בפוליאוריתן 

  חומר אטימה המאושר ע"י המפקח.

  ההתקה תהיה מושלמת ותכלול את כל האביזרים הדרושים גם אם לא צוייו ,כדי לקבל מזגן פועל כדרש.

  
  

  אופי מדידה ומחירים
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  קומפלט -יחידת המידה 
, מחיר היחידה כולל את כל האמר לעיל לרבות צרת גז  בין מאייד למעבה (ללא מדידה), בדוד הצרת

  מילוי גז לאחר וואקום, מילוי שמן.
  
  
  

    יחידת מיזוג אוויר מפוצלת  15.10
  

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של חברה מוכרת ליצור ציוד מיזוג אויר   

כדוגמת "אלקטרה פלטיום איוורטר"  ISO-9002בישראל בעלת תו תקן והסמכה של תו תקן 

לפי  on-offמאושרת על ידי היועץ. היחידה מסוג איוורטר/ Aדירוג ארגטי או "תדיראן"  

התוכיות ותתאים לתאי עבודה קשים עם טמפרטורת חוץ גבוהה ולחצי ראש גבוהים. על 

הספק להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום הקלט במעבה בהפרש 

  .12.0°C (20.0°F)-טמפרטורות של כ

 

  ה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.מחיר היחידה וההתק  

                  

  היחידה תותקן מושלמת, מבחית מרכיביה כשהיא מוכה להפעלה.  . 1  

    

יחידת העיבוי תוצב על בסיס פלדה מגולוון מחוץ למבה כמוראה בתכיות כשהיא     

. יש 7/16פיליפס בקוטר "ברגיי  4רתומה אל קיר המבה או גג המבה, באמצעות 

ס"מ לכיסת אויר בין קיר המבה לסוללת העיבוי. יחידת  40להשאיר מרווח חופשי של 

מ"מ מרותכים כולל אוזיים  30/30/3העיבוי תסופק עם כלוב עילה חיצוי מפרופילים 

  לחבור מעול תליה כדי למוע אפשרות לגיבת המעבה. 

   

מפורט בתוכיות כשהיא רתומה אל קיר החדר ומחוברת יחידת האיוד תותקן בגובה כ  .2  

  אל צרת הגז והיקוז.

תאום המקום ומהלכי עבודה של קבלן חשמל ואיסטלציה יבוצע יחד עם המפקח בשטח     

  לפי התחלת ביצוע.

   

  תאי טמפרטורה  .3  

  היחידות יבחרו לתאי העבודה הבאים:       

  35.0°C  חוץ קיץ:  

    0.0°C  חוץ חורף:   

 25.0°C  טמפ' אויר חוזר:   

   4.0°C  טמפרטורת איוד:  

 

, עמידה בלחץ בדיקה         Lהמערכת תהייה מושלמת מכל הבחיות ותכלול צרת גז מטיפוס .4

 , אביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה.800psi - של כ  

 

  הבקרה תכלול את כל ההגות על המדחסים ומפסקים לרבות:  .  5

  

גבוה ומוך לחץ שמן דיפרציאלי עם השהייה. מערכת לשמירת לחץ ראש הגת לחץ     

  בתאי עבודת חורף.

                          

  אל חוזר כאשר המדחס מותקן במפלס  מוך מסוללת האיוד.    
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לוח חשמל מושלם, מפסק ראשי, מבטיחים, מתעים, ורות סימון, הגות למדחס   .6  

  השהיות,  לרבות בקרה ופקוד.

  

  הרץ. 50וולט  230היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית   .7  

  

  .     הפעלת היחידה באמצעות שלט רחוק איטגרלי ביחידה.8                

  

  אופי מדידה ומחירים  .9  

  

  קומפלט -יחידת המידה     

מטר, בדוד  30מחיר היחידה כולל את כל האמר לעיל לרבות צרת גז עד אורך של עד     

  ת, מילוי גז, לאחר וואקום, מילוי שמן.הצר

  

  

  

  :צרת גז לקירור  15.11

  

" מאיכות Lצרת גז הקירור ביחידות, תהייה עשויה מציורות חושת רכה דרג "  א.

 410A-Rהעבודה של קרר מסוג  משובחת מותאמים לקירור ועמידים בתאי לחצי

  .הצרת תסופק על ידי יצרן מאושר. 

  

היטב בחלקה הפימי ותהייה אטומה בשי קצותיה על מת למוע הצרת תהייה קייה   

  חדירת אבק ורטיבות.

הציורות יהיו מרותכים בהלחמת כסף, או שווה ערך מאושר תוך כדי הזרמת גז חקן  

  יבש בתוך הצרת במהלך ביצוע ההלחמות.

ודל קוטרי הצרת וכבל החשמל והפיקוד יהיו בהתאם להחיות יצרן המזגים ,לפי ג  

  היחידה.

  

צרת הגז תותקן כשהיא מושלמת בין יחידת העיבוי ויחידת האיוד באורך כדרש   ב.  

ובקוטר המותאם למרחק בין המעבה למאייד. כיפופי צרת חושת יעשו אך ורק במכוה. 

  ציור שיכופף ידית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף. 

 

ולה של המערכת במצב קירור על הקבלן להבטיח החזרת שמן למדחס בכל תאי הפע  ג.

  ובמצב חמום. 

    

" תבודד בשרוולי גומי ספוגי "ארמופלקס" עם תחבושת גזה 7/8צרת גז עד קוטר   ד.

ומעלה תבודד בשרוולי גומי ספוגי  1 1/8מ"מ. צרת גז מקוטר " 13וסילפס בעובי של 

תעוטף צרת בחוץ תכוסה מ"מ.  19"ארמופלקס" עם תחבושת גזה וסילפס בעובי של 

  ע"י שתי שכבות גזה ומריחת פוליגג בתוך תעלות מפח מגולבן עם מכסה לבן.

ס"מ. החיזוקים יהיו עשויים  60חיזוקי צרת יותקו במרחקים אשר לא יעלו על .ה

  מ"מ. 4.0מחבקים מגולווים עם ריפוד גומי רך בעובי מיימאלי של 

  



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

וכפי מגן של פח מגולוון, למיעת שקיעה חבקים על גבי בדוד, יצוידו בא -חבקים ובדים   ו.   

 ו/או חיתוך הבידוד על ידי החבק.

 

באמצעות גז חקן יבש. לאחר בדיקת  600PSIG לאחר ההתקה תיבדק הצרת בלחץ של    ז.   

הלחץ, יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת וואקום תקית עד לרמת וואקום        

שעות, ללא ירידת לחץ  48כת בוואקום למשך מיקרון. יש להשאיר את המער 200של 

  מורגשת. מילוי הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את הבדיקה.

 

מדידת הוואקום תתבצע באמצעות מודד וואקום אלקטרוי מתאים כדוגמת תוצרת   ח.

 "רוביאייר" או שווה ערך. לא תאושר מדידת וואקום בשעוי לחץ רגילים מכים.

  

 רתעלות אוי   15.12

   

כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בויים ומותקים לפי       א.  

 SMACNA של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות פחחות של 1506, 1505סעיף 

.  במידה ויהיה צורך GUIDE ASHRAE של  ארה"ב והמלצות ההוצאה העדכית

 .בידיעת ובאשור היועץלסטות מהמלצות אלו יעשה הדבר רק 

 

כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון יהיה אחיד ללא כתמים ובלתי   ב.

מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ושה של הפח. עובי שכבת הגלוון משי צדי הפח לא  יפחת 

  . מיקרון 30 -מ

     

  :עלה כדלקמןעובי דפות הפח עבור תעלות "ללחץ מוך" יתאים למידות חתך הת  

 

    

  הערות  עובי  הפח (מ"מ)  רוחב צלע גדולה

  מ"מ 0.80סרגלים בעובי   0.70  ס"מ 45עד 

  מ"מ 0.90סרגלים בעובי   0.80  ס"מ 85 - 46

  מ"מ 1.0סרגלים בעובי   0.90  ס"מ 135 - 86

  מ"מ עם תפר  עומד 1.0סרגלים בעובי   1.00  ס"מ 210 - 136

  

 

באמצעות שיכטות. החיבור יבטיח אטימה מלאה בין שי  חיבור שי חלקי התעלה יבוצע    

 .שקוף  RTV חלקי התעלה. דליפות אויר יאטמו במרק

 

 כולל עובי הבידוד. מידות פחהמידות של התעלות, המסומות בתכיות הן     

 

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, ביה, הרכבה וחבור התעלות, יבוצע בהתאם   .ג  

  .והמפרט הבימשרדי ASHRAE GUIDE ותקן  SMACNA של להוצאה האחרוה

התעלות תהייה קשיחות, לא תרעדה בעת העבודה ולא "תשומה" בעת הפעלת או 

ס"מ תחוזקה על ידי הצלבות. תעלות  35הפסקת המפוח. תעלות שרוחבן עולה על 

מ"מ.   X 35 35ס"מ תחוזקה בוסף ל"ל על ידי זוויתיים במידות  75שרוחבן עולה על 

פרטי החיזוקים לפי ההוראות. התעלות תהייה אטומות לחלוטין לדליפות אויר, חלקות 

  .וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפים
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מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי  1.5קשתות הטיה תהייה בעלות רדיוס של       

וצעו שבמישור הרדיוס. במידה והמבה איו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר יב

ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת  בעלי  15הקשתות עם רדיוס מיימאלי פימי של 

 8. כפי הכוון יהיו ברוחב "SMACNA דופן כפולה ואווירודימית בהתאם לדרישות 

 מתוצרת "דורו דין" או שווה ערך.

וול בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה, יותקן בוסף למסגרת עץ או פח, גם שר       

  .מחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת שתתואם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלה

   

מסגרות עץ שתותקה ותסופקה לפי מפרט זה תכלולה אספקתן, טבילתן באל רקב, או   .ד  

 .חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח

                                   

ס"מ לפחות               2.0רים יבוצע באמצעות צווארוים עם שוליים של חבור התעלות למפז .ה  

ס"מ ובמידות הפימיות מתאימות.  4.0ס"מ ועומק  2.0ו/או מסגרות עץ ברוחב 

  .המפזרים יחוברו למסגרות, על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי ספוגי ארמופלקס דביק

  

 לתאי ההרכבה ובאשור היועץ.  הבחירה בין צווארוים ומסגרות  עץ תהיה בהתאם     

 

הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משי הדרכים ה"ל.   

כמו כן יגיש תוכיות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר לאשור המהדס או 

  האדריכל. 

  

א תאושר בליטת ס"מ לפחות. ל 10בתעלות אופקיות גלויות, יש לבצע צווארון באורך של     

 .המפזר פימה אל תוך התעלה

 

תעלות גמישות עגולות תהייה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מת להבטיח       

  את חוזק התעלה. 

  הבידוד הפימי של התעלה יהיה מוגן בפויל אלומייום בלבד.       

  או שווה ערך. M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת     

  .755 -ו 1001תעלות יהיו מאושרות ת"י ה    

  

  ככלל השימוש בתעלות גמישות איו מומלץ ומחייב אישור בכתב של היועץ.  *    

במקרים מיוחדים כגון: תוואי מפותל, או ציוד קצה הדורש זאת יותקו תעלות גמישות   *    

  באורכים מיימאליים.      

  עם ציפוי של יריעות (Helix)רגי מבה התעלות הגמישות יהיה מחוט פלדה במבה בו  *    

  "טדלארמ" (כמיוצר ע"י דו פוט ארה"ב).      

      

      

  

ועל גבי  1הבידוד החיצוי יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי דרש לפחות "  *    

הבידוד התרמי יהיה מחסום אדים איטגראלי עמיד, בלתי דליק עשוי פילם על       

  שת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי.ואלומייום ע"ג ר    פוליאסטר 

רגל לדקה פימי חיובי              2500תעלות גמישות, תתאמה למהירות זרימת אוויר של   *  

  מעלות פרהייט. 40 – 180וטמפרטורה של   2של "
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תעלות עגולות תהייה מתוצרת "כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך רציף חרושתי,     

מ כמפורט בכתב ”מ 9וליאתילן מוקצף פימי בהדבקה ובעובי מיימאלי של עם בדוד פ

  הכמויות.

     

כאשר התעלות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן, יש להתקין    

פרס". ביצוע וויסות כמות האוויר יעשה לפי - מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטל

             פסת אויר חוזר. מחיר המדף, יחושב בפרד.ההתחברות אל תעלת/קו

 

  קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות והרצפות.  .ו  

עם סיום ההתקה יבצע הקבלן את כל המעקוים הבויים ועבודות ההלבשה והאטום לאחר     

מידה והתעלות מחייבות הפרדה ובדוד התקת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. ב

אקוסטי לרעש יבצע הקבלן הסגירות על פי פרטי יועץ האקוסטיקה המצורפים לתוכיות 

 מיזוג האוויר או האדריכלות.

          

כאשר  1/4תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה  מגולווים או במוטות פלב"ם, בקוטר "  .ז  

מ'.  1.50 - כאשר אורך מוט ההברגה גבוה מכ 5/16מטר ובקוטר " 1.5 - אורך המוט עד לכ

מ"מ מכופף       2.0תמיכת התעלה מעל לתקרת האולם, תבוצע בפרופיל פח מגולוון בעובי של 

מ"מ. במקומות שבהם  40X40X2.5, או פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון במידות Uלפרופיל 

 4דה מגולווים, בקוטר התעלה מרוחקת מקודת התלייה תאושר תלית התעלות בכבלי פל

מ"מ כולל מותחים ואביזרים. כאשר התעלות מפלב"ם תהייה כל התליות מפלב"ם 

  כמפורט לעיל.

 

 :המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן   

 

 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  - מ'   2.40    

 

 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ - מ'   1.80   

 

 .מ"ר ומעלה 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.20     

 

בוסף למרווחי התלייה דלעיל, יש להתקין מתלים וספים ליד קשתות, הסתעפויות, קצות     

 תעלה ובכל מקום חוץ לפי החלטת המפקח.

 

חק בין שי לא תאושר תלית התעלות בסרטי פח מגולוון וחיבורי יטים לתעלה. המר  ח.  

  המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.

  

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או "טרוקס"   ט.  

מ"מ  20המפזר יכלול ווסת כמות. בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסן אוויר בעובי 

  דורלסט.

  

    

תהייה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש לאטום את  תעלות חיצויות עם בידוד פימי  י.  

  שכבות של אלסטוסיל. 2 -התפרים בסיליקון עמיד בשמש כולל צביעה ב
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קופסאות פלום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים, קיריים או קווים תכלולה   יא.  

  וויסות עגול.מ"מ צווארון עגול או אליפטי ודמפר  25בידוד אקוסטי פימי בעובי 

  :מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות   15.13

  

  וערב וכאשר הקדמיים  -מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים אלומייום משוך עם עלים שתי.א

  אכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת יעד או מטלפרס.      

  כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.   

יפוס ג'ט יהיו מאלומייום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס  או יעד ומצויידים מפזרי אויר ט.א

 בוסתים . 

. תריסים אלה   45תריסי אויר חוזר יהיו מאלומייום משוך עם להבים קבועים בזוית של '.ב

 לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

  

מיקרון לפחות בגוון  25ובעובי  325כל חלקי האלומייום יהיו מאולגים באלגון לפי ת"י .ג

שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבוו. במקרים בהם מסומת בתכיות  2בעובי 

 מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקבלן מסגרת כזו.

 12.5ובעובי  266הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  כל חלקי המתכת הברזליים במדפי.ד

 מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להחיות תכיות הסטדרד המתאימה.

גרם  800החיבורים הגמישים בכיסה וביציאה ממזגים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזט .ה

רכב רפוי במידה מה. למ"ר שעבר אימפרגציה. מבה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יו

  ".DURODYNEהחיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

  

  

 :אופי מדידה ותכולת מחירים לתעלות בידוד ומפזרים 15.14

  

כוללים את כל האמור לעיל לרבות, צבע , התחברות אל מתקים קיימים, מסגרות עץ  .א  

 והלבשות פח (רוזטות), במעברי תעלה דרך קיר, תקרה או גג.

 

יחידת המידה תהייה מ"ר שטח הפח (שטח פים), כמבוצע למעשה. השטח יחושב כמכפלת  .ב  

 .היקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, המדד לאורך הציר המרכזי

 

מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור המעבר בפרד.  .ג  

 .וצעבתעלות אלכסויות תקבע המידה לפי החתך הממ

 

קשתות כפופים וברכיים, כולל כפות מכווות כדרש ימדדו לאורך הציר מרכזי, בתוספת  .ד  

  מטר אורך אחד. ההיקף (במידה וישתה) יהיה ההיקף הגדול. 

  עבור "למד" ישולם כשתי קשתות.     

 .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שטוצרים מעבר למדידת אורך השטוצר    

 

ת כללים במחיר התעלות. מדפי ויסות המופעלים ביד יכללו את וסתים בהתפלגות תעלו.ה

  .אמצעי ההכווה

  

מדפי אש יחושבו בפרד ומחירם יכלול את המסגרת, מגון העה חשמלי, תיך סגירה     

 ואטימה מסביב למסגרת המדף בקיר או בתקרה.
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חבורים גמישים, יכללו אמצעי סגירה ואטימה, פתחי בקורת למדידת אויר,  - פתחי גישה  .ו  

 מחירם כלול במחיר מ"ר תעלה. .צווארוים למפזרים, אטימות ומעברי תעלות יכללו במחיר

 

תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים יכללו בשלמותם במחיר  .ז  

התעלות. בוסף פתחי בקורת בקירות, תקרות רביץ וכו' דרושים לצורך גישה אל המתקים 

 .לרבות מסגרות, דלתות, אביזרי פרזול ועבודות צבע יסוד וסופי ה"ל,

 

מדידת מחיצות אקוסטיות תעשה לפי השטח טו, כאשר הפח מדד פעם אחד והבידוד מדד  .ח  

  .משי הצדדים

  

  

  :אישור ציוד ותכיות ביצוע  15.15

  

ל החומרים לפי התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד וש  א.  

  והאביזרים העומדים להיות מותקים.

  

החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר.  בכל מקרה   ב.  

  לא יפעלו מבחית הטיב, האמיות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט ובתוכיות.

  

בתאי שהם יהיו בעלי הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל   ג.  

  אותה איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכיות.

משיקולים של שמירה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו לא לאשר ציוד     

  שווה ערך  בשוה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכי.

  

הדרש כמפרט ובתכיות,  אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אים תואמים את    

ההתאמה.  כל הגשה לאישור -על הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי

שלא מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, על התאמה מושלמת של 

  הציוד     או החומרים ולדרש במפרט ובתכיות.

  

פרטים ותוים מלאים שיש בהם בכדי לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח   ד.  

להגדיר ולתאר את המבה ופעולת הציוד וכן התאמתו לדרש, כגון דפים קטלוגים, 

עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, סכמות חשמל ופיקוד, 

  הספקים וכד'.

  

בכתב על מפרטי קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור   ה.  

  הציוד והחומרים שהגיש לאישור.

  

הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד        ו.  

אל אתר הבייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן אישור על כך 

  מהמפקח.

  

והרכבה של הציוד והחומרים  כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכיות ביצוע  ז.  

  העומדים להיות מותקים במערכת.
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התכיות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם המצב     

והתאים האמיתיים בביין.  הקבלן יתאים את מידות הציוד ואופן העברתו והרכבתו 

ם, והשארת מעברים לגישה, בביין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימי

  טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'.

  

  על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ:         

  

מפרט וקטלוג לברזים ואביזרים, יחידות אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר, מפוחי פיוי     .1  

חידות עיבוי, אישורי עמידות תעלות עשן, מפוחי ייקה, קפיצים, בלמי רעידות, י

  , ציוד פקוד ובקרה.1001שרשוריות, חומר הבידוד לתעלות וגמישים בתקן 

  

תוכיות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקים אחרים המיוצרים לפי הזמה            .2  

  או תכון של הקבלן.

  

  הדס.כל תכית וספת, בהתאם לדרישות המפקח או המ    .3  

  

אישור המפקח ו/או המהדס על תוכיות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אים     .4  

משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה הכוה של 

הציוד, להתאמתם לתאי הביין והמערכות, ולהתאמה מלאה לדרישות המפרט 

  והתכיות.

      

ס או מקור המוצרים, איו מהווה אישור על טיב המוצר שיסופק אישור שיתן לקבלן ביח    

מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא יתאימו לצרכיי 

  העבודה.

  

  :סימון ושילוט  15.16

  

  על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סדויץ' חרוטים.  א.  

  

זגי אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר וכד' יזוהו על ידי שלטי כל הציוד כגון:  מפוחים, מ  ב.  

  סדויץ' חרוטים בגודל מתאים, בהתאם לסימם בתכיות.

  

  שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאיים, כגון:  ברגיי פטט או מסמרות.  ג.  

  

  שלט של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים יכלול:  .1  

  

  סימון היחידה.  -   

  ירור ט.ק.תפוקת ק  -   

  .CFM - ספיקת אוויר   -   

  איטש. - לחץ סטטי כולל של המפוח   -     

  כוח סוס המוע, כולל דגם וסבל"ד.  -     

  דגם ואורך רצועות ההעה.  -   

  יצרן היחידה ושת ייצור  -   

  

  שלט גופי חימום חשמל, יכלול:  .2  
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  הספק כולל בקוו"ט.  -       

  למטים.הספק של כל אלמט חימום, וסה"כ מספר הא  -       

  מתח עבודה של כל אלמט.  -       

  שם היצרן.  -       

  

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סדוויץ, בהתאם     ד.  

  לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימום בתכיות.

  

יץ'' חרוט, ועליהם כל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סדו    ה.  

המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכיות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל. הדסקיות יהיו 

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו על הברזים באמצעות  4בעלות קוטר של 

  שרשרת מתכתית.

  

הוזל הזורם הציורות יסומו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג     ו.  

  בתוכם.

  צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות המפקח.    

  

מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומו ע"י שילוט   ז.  

  וערב של תקרה אקוסטית.-לבן שיודבק על מסגרת שתי

  

  :יקוי בדיקה ויסות והרצה  15.17

  

הקבלן יבצע יקוי ושטיפה יסודיים ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצרת, וכן פעולות   א.  

בדיקה והרצה של כל המערכות.  הקבלן יודעי לפחות שבוע מראש על כוותו לבצע 

  פעולות אלה, בכדי המפקח יוכל להיות וכח אם הוא יצא לכון.

  

ן.  לאחר בדיקת הלחץ, יש לבצע על ידי גז חק PSIG 600צרת גז, יש לבדוק בלחץ   ב.  

מיקרון.   200הורקה לואקום באמצעות משאבת ואקום משובחת, לואקום מיימאלי של 

  שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת.   48יש להשאיר את המערכת בואקום למשך 

  

את מדידת הואקום יש לבצע באמצעות מודד ואקום  אלקטרוי מתאים תוצרת     

  רך.  לא יתקבל ואקום שמדד בשעוי לחץ וגילים."רוביאייר" או שווה ע

  יש להחליף המסים ומסים/מיבשים של המערכת עד לקבלת גז יבש לחלוטין.    

  

  הקבלן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם לדרש.  ג.  

  

הפעולה בפי עם גמר הבדיקות והויסותים יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את     

  המפקח וציג המזמין.

לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצוו של המפקח, יופעל המתקן במשך תקופה של לא     

. במשך תקופה זו ידריך ויחה הקבלן את המפקח וצוות משבועיים רצופיםפחות 

  ההפעלה והאחזקה של המזמין, בכל הקשור בטיפול, הפעלה ואחזקה של מתקן.

      

    

  ר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח.עם גמ  ד.  
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קבלת המתקן על ידי המפקח מותית, בין היתר, בגמר כל עבודות התיקוים     

  וההסתייגויות שמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או היועץ.

  

בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אוויר  ויכין דפי דיווח אותם יגיש לאישור   ה.  

  בדפים אלו  יצויו תוצאות הבדיקות הבאות: היועץ.

  

  ספיקת האוויר במזגי אוויר וביחידות טיפול האוויר.  -       

  

  הפרשי הלחץ במפוחים.  -       

  

  זרם חשמל במועי המפוחים.  -       

  

  ספיקת אוויר בפתחי אוויר הספקה והחזרה.  -       

  

 טמפרטורות אוויר בכיסה ויציאה של המזגים.  -       

 

  מכשירי הפיקוד והבקרה. SET-POINTומלץ של כיוון מצב מ  -       

  

אישור הקבלן ויועץ הבטיחות על הפעלת כל מדפי האש, ומפוחי פיוי עשן במבה   -       

  ותקיותם.

  

  כל שאר הבדיקות והכיווים כפי שיורה המפקח.  -       

  

טחון כמו כן, יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן מכשירי ההגה והבי    

  של המערכת.

  

הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוותו לבצע את הבדיקות ה"ל בכדי   ו.  

  שהמפקח יוכל להיות וכח.

  

ללא כל  שבועיים ימיםעם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפות   ז.  

  תקלות יוזמן היועץ לקבלת המתקים.

  

  :מסירת העבודה למזמין  15.18

  

הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת המתקן   

שביצע בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע הקבלן/קבלי המשה 

  בוכחות הקבלן, המזמין והמפקח.

  

קו כל קבלת המתקן מותית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים, בד  

מרכיבי המתקן, תוקו כל הליקויים והתקלות שבעו בעת הרצת המתקן, ומסרו תוצאות 

  בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בתוים שאספו.

  

כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין, מותים בפעולתם התקיה של כל המערכות ולאחר   

  ן של המערכות שהתקין הקבלן.שהתקבלו אישור ציגי המזמין על תפקוד אות ותקי



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  

יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך ומסודר   

  באוגדן אות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היועץ ותאריך.

    

  התיק יכלול את הפרקים הבאים:  

  

  תאור המתקן ומערכותיו.  א.  

    

  בקרה כולל סכימת הבקרה.שיטת ההפעלה וה  ב.  

    

  דפי הראות הפעלה.  ג.  

    

  דפי איתור תקלות.  ד.  

    

הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושתיות. ופירוט סוג העבודה והטיפול   ה.  

לכל שלב. רשימת כתובות הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפוים, טלפוים 

  סלולרים, ביפר, שם אחראי מחלקת השרות.

    

  רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגיליים של היצרים כולל חוצצים לכל מרכיב ציוד.  ו.  

    

  . DWG, לרבות דיסקט תוכיות בפורמט AS-MADEתכיות עדות של המתקן   ז.  

  

  טבלת מדידת כמויות אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכן.  ח.  

  

, AS MADEתוכיות לוחות החשמל והפקוד   ט.  

  

  

  כל פרט איפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד.  יב.  

  

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר היועץ לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת   

יירשמו בפרוטוקול האחריות. תיקוים שלפי דעת המהדס אים מעכבים שימוש במבה, 

  הקבלה והקבלן יתקם במסגרת לוח זמים כפי שיקבע היועץ.
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  :כתב כמויות ומחירים  15.19

  

  כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכי, לסטדרטים קיימים ולתוכיות.  א.

  

 : כתב הכמויות כולל.ב

  

א תשולם כל אספקה, התקה, הרכבה, וויסות, שרות, ואחריות, אלא אם צוין אחרת. ל  

תוספת מחיר בעבור חיבור אביזר, ציוד או מערכת, התחברות לצרת קימת או תעלה אלא 

  באם צוין בסעיף פרד בכתב הכמויות.

  

  רשימת הכמויות איה סופית לצורך הזמת הציוד.  ג.

  

רשימה מדויקת של הציוד תעשה על ידי הקבלן לפי המצב במקום. באחריות הקבלן לאמת   ד.

ת של מפזרי האוויר, ותריסי אוויר חוזר. המידות בכתב הכמויות הין מידות את המידו

  מיימום לתכון.

  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות   ה.

  כלשהיא.

  

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממו לפי   ו.

  ת עייו.ראו

  

  המחירים כוחם יפה לעבודות וספות או להפחתות לפי מחירי היחידה.  ז.

  

עבור פריטים אשר אים מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם לפי ביצוע, יגיש   ח.

  הקבלן לאישור המפקח יתוח מחירים מפורט, או בהתאם למצוין בהסכם.

  

מהיקף  25% - יות לפי הצורך ושקול דעתו עד להמזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמו  ט.  

  העבודה.

  

  המחירים כוחם יפה לעבודות וספות או להפחתות לפי מחירי היחידה.  י.  

  

עבור פריטים אשר אים מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם ליפי ביצוע, יגיש   יא.  

  הקבלן לאישור המפקח יתוח מחירים מפורט בתוספת  
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  מערכת  התכיות - מסמך ה' 

  

  מכללת אחווה קפטריה  רשימת תוכיות

  

                                           

וכן תכיות שתתוספה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שויים שהיועץ רשאי להורות על ביצועם בתאי 

  החוזה.

  

  תאריך  מצב  גרסה  שם ותאור תוכית  מספר תוכית  מס'

  מערכת מיזוג אויר  קומת קרקע  1384-1  1
2  

  18.10.18  למכרז

  מערכת מיזוג אויר  קומה גג  1384-2  2
1  

  18.10.18  למכרז
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  עבודות חיזוק מסגרות – 19פרק 

  

  לפרק זה מצורפות החיות הביצוע של מהדס הקוסטרוקציה.

  

    

  תיאור החיזוקים:

 8סה"כ  ס"מ. 80באורך  ול עמוד מעל הויטריות מפרופיל חיבור שי אלכסוים בכ  .1

  עמודים

  מ' 9יחידות באורך  7פרוק מרזבים:   .2

לפי תוכית הדסית.  במקום המרזב הישן בגובה שיקבע האדריכל,100/100/3התקת קורה חדשה   .3

  מ' כל י"ח  10י"ח באורך כ  7סה"כ 

 3מ"מ של הילתי או שווה ערך  150באורך   ע"י עוגי חץ  חיזוק העיגוים של קורות ה   .4

  י"ח  8סה"כ  י"ח על כל פלטה.

מ"מ אשר תרותך לתושבת  200/200/10בחלק המערבי ע"י פלטקה  הרחבת התושבת בקורות הדבל   .5

  י"ח  4סה"כ מ"מ של הילתי או שווה ערך.  120אורך  עוגי ח"ץ  4הקיימת ותעוגן לקיר הבטון ע"י 
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  אלמטים מתועשים בבין - 22 רקפ
  
  וציפויים מחיצות  10.22
  

  כללי  1.10.22
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכיות וכמפורט בביצוע עבודות   

משרד שיכון,  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבייה הישראלי  במפרט
, ע"פ פרטי ליום חתימת החוזהוהדסה בהוצאה אחרוה עדכית  אגף תכון

  .במהדורה המעודכת ,"אורבוד" ומפרטי חברת
  .יש להקפיד על האיטומים הדרשים  

  
  גבס וציפויי מחיצות  2.10.22

  
  חומרים  .א

חסיי (ורודים לבים ו/או ירוקים (עמידי מים) ו/או  גבס לוחות  )1
  .ממ" 12.5בעובי  ו/או ירקרקים (עמידי מים וחסיי אש) )אש

כדרש  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולווים הקוסטרוקציה  )2
בכל מקרה לא  .עם יצבים במרחק שיקבע ע"י מהדס הקבלן

  .ס"מ 40יעלה המרחק בין היצבים על 
לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  הקוסטרוקציה  

ס"מ,  2-3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולווים בעובי 
  .יות וקביעת המפקח באתרבהתאם לתוכ

קרומיות (שי לוחות בכל - דו חד קרומיות ו/או יהיו המחיצות  )3
  .תוכיותבהתאם לצד), 

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה  )4
  .מ"מ לפחות 0.8מ"מ ובעובי 

השלד (מסילות, יצבים) יהיה באחריות מהדס  פרופילי עובי  )5
  .הקבלן

משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפימי  ללבח  )6
משקל וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 80

כבה  פוליאטילןשקיות , המילוי כולל ציפוי ק/מ"גק" 24מרחבי 
  .מאליו

המזרוים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבוד" למיעת   
  .גלישת מזרוי הבידוד ממקומם

בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון   )7
מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליוה ע"י סדלי ייצוב   2בעובי 

לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע  .ע"פ פרטי חב' "אורבוד"
מגולווים בפתח במקום הזקף המשקוף  .פרופילי 

  .המיוחד, על חשבוו וללא תשלום מיוחד
  
  ביצוע תהחיו  .ב

 האופקיים יותקו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל  )1
האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .ו/או קומפריבד

  .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה   

  .במסטיק המתאים לפי החיות יצרן הגבס
עבור המעברים  .לתקרת הבטון תגעה עד הגבסולוחות  השלד  )2

ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי  .בצרות שוות וכיו"

רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות  .לפתחים מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעפרטי איטום מסביב למעברים  .הגבס

  .וסטיהמפורטים בהחיות היועץ האק
ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות  )3

 יהברגים יקבע ע" מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 
  .הקוסטרוקציה של המבה מהדס

מפח מגולוון  ויתפית מגן חיצ יהגה ע" תבוצעפיה אכית  בכל  )4
  , מסוגגבסלרבות קצוות אכיות של מחיצות 

.   
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יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה   )5
כלומר, מבחית סדר העבודה, יש לבצע  .הקוסטרוקטיבית

  .קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות
ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין   )6

  .לבין הציורות, לאחר התקת הציורות
להימע מהתקת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך יש   )7

כדי למוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות  .מחיצת הגבס
 .ס"מ לפחות זו מזו 60החשמל השוות יש להתקין במרחק של 

  .באופן כזה ימעו גשרי קול בין החדרים
 .יש למוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת  )8

ע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של לשם כך יבוצע קט
לאחר התקת המכסה תבוצע השלמת איטום של  .הקיר

המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 
  .אלסטומרי

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כדרש עד לקבלת   )9
   .משטח מוחלק מוכן לצבע

  .ופף אלא במדורגיש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה ח  )10
איטום המחיצות כגד מעבר אש יבוצע ע"פ החיות יועץ   )11

  .הבטיחות
  

  קוסטרוקצית חיזוק  .ג
תכון הקוסטרוקציה יבוצע ע"י מהדס הקבלן, מטעם הקבלן   )1

   .ועל חשבוו, ויאושר ע"י המפקח לפי היישום
תבוצע קוסטרוקצית חיזוק  ס"מ), 330גבוהות (מעל  במחיצות  )2

 .פרופילי , לרבות ציפוף היצבים, הגדלת עובי הפח
קרה לרבות פלטקות+קוצים מגולווים אשר יעוגו לרצפה ולת

  .מרותכים וכדומה
תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מחיצות גבס (כיורים, משטחי   )3

שיש, מזגים, ארוות, אסלות תלויות, מקלחוים וכד') ייתלו 
יזרים מיוחדים של היצרן אורבוד ע"ג מחיצות גבס ע"י אב

  .והתקתם תהיה עפ"י החיות ומפרט היצרן
מחיר הקוסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכום,   )4

  .כלול במחיר היחידה
  

  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  20.22
  
  דרישות כלליות   1.20.22

  
ות ולתקן רעידות אדמה וכן בדריש 5103כל התקרות יעמדו בת"י   .א

  ., ומסומות בתו התקן921עמידות אש לפי ת"י 
  
סיון ומויטין בהרכבת תקרות יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ה  .ב

   .אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח
  
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכיות ביצוע המראות את שיטת   .ג

התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר 
על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה  .ות אחרותומערכ

שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב
  .מכיות שמעל התקרה בוצעו ובדקו-המערכות האלקטרו

  
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבוו, תוכיות   .ד

התוכיות יאושרו  .המפקחהקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור  .המפקח
  .גם במכון התקים

  
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור   .ה

  .של שם היצרן ויאוחסו במקום יבש ומוגן
  
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה   .ו

  .מפקחהסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י ה .התקרה במגע
  
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפוים עליוים כגד רעידות   .ז

  .אדמה
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  .במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף  .ח

  
  
  ותתקרות מירלי  2.02.22
  

(צמר יהיו מלוחות מירליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות  .א
מפקח, ובהתאם למפורט המאושרים ע"י זכוכית דחוס) ו/או פיברגלס 

  .בתוכיות ובכתב הכמויות
  
לרבות  )סילקוי( "מסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע  .ב

החלק הגלוי של  .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .החלק העליון
כל האריחים לאחר עיבוד ליד  .הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק

  .הקשחת השולייםקורות ופתחים יעברו טיפול זהה של 
  
ייתלו מהתקרה הקוסטרוקטיבית באמצעות קוסטרוקציה ם יהאריח  .ג

  .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
  
  .מטר 1.20קוסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   .ד

ייקבעו בפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות   
  .כים אליושייגרם זק לאלמט עצמו או לסמו

מגשי  .מפקחייקבע לפי התכית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה  
  .הפח יהיו בעלי דפות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה  
  .צמודים אחד לשי לוחותאו אמצעים אחרים כש

  
ולה גם אספקה והתקת פרופילי גמר עבודות התקרה האקוסטית תכל  .ה

הפרופילים  .לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר
ויהיו בצבע קלוי בתור בגוון  המפקח) חייבים באישור מוקדם של +  (

יש להקפיד על חיבורים אותים של  .התואם את התקרה עצמה 
 .זויות (גרוג) מדויקים בהחלט הפרופילים (אחד למשהו) וכן על חיתוכי

  .מ"מ 2) יהיו בעובי של הפרופילים (
  
  .התקרות תכלולה חיתוך פתחים, חורים ואלמטים אחרים כדרש  .ו
  

  מלוחות גבסוסיורים תקרות   4.20.22
  
הלוחות יהיו אטומים  בהתאם  .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי   .א

  .לתוכיות
  
ס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההחיות לאמצעי מהד י"עיקבע  השלד  .ב

  .הקוסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 
  .-47ית של אורבוד מסוג ריש להשתמש בקוסטרוקציה מקו  
  .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה בקריזים  
  .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן  

  
כל ההכות עבור הרכבת גופי תאורה, ספריקלרים,  יעשו הגבס בתקרות  .ג

  .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פיות מגן חיצויות מפס  םידקורטיבי בקריזים  

  .ואכיתת בפיה אופקית וופלדה מגול
  
במידת הצורך, יתוכן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוו, חיזוקים סמויים   .ד

פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל  .זי תאורה לצורך שיאת הגופיםלקרי
  .וכלול במחירי היחידה

  
 .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעגמר כל התקרות יהיה בשפכטל   .ה

להחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
  .האדריכל

  
"פ החיות צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע  .ו

  .היצרן, בגוון לבחירת האדריכל
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  דוגמאות  30.22
  

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של   22.03.1
 .עליו יורה המפקח מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

את הדוגמאות תהייה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולה גם 
  .תעלות התאורה

  
: את דרישות במדויקהדוגמאות תהייה מושלמות מכל הבחיות ותשקפה   22.03.2

המפקח, את הוראות המפרט הטכי ואת תכיות העבודה כפי שאושרו על ידי 
  .המפקח

  
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על   22.03.3

  .יויים, כפי שידרשוידי המפקח והכללת הש
  

  .גווי הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח  22.03.4
  

בוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל   22.03.5
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

  .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
  
  ותשלום מיוחדים מדידה אופי  40.22
  

  (מחיצות, תקרות, סיורים וכו') גבס אלמטי  1.40.22
  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:

  ואישור מכון התקים  קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום  .א
 קוסטרוקצית חיזוק כולל אלמטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  .ב

  ..פרופילי כולל  תכום
  .עיבוד פתחים כדרש  .ג
לרבות איטום סביב תעלות וציורות בצמר  למייהם האיטומיםאת כל   .ד

  .זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה
, דיאגולייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קוסטרוקצ  .ה

דרש להתקה חומרי העזר למייהם וכל הידות אדמה, עחיזוקים לר
  .מושלמת

כגד מעברי אש לפי החיות יועץ הבטיחות  למייהם האיטומיםאת כל   .ו
ואיטום סביב תעלות וציורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

  .אקוסטיקה
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד  .ז

  .האדריכל/או המפקח ו יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   .ח

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהובעות מהן, 
  .דרשיישיתגלה בהן וכל שיוי ש

  .עיבוד במעוגל ובשיפוע  .ט
  .פרופילי פיות  .י
  .שפכטל  .אי
  .יהם, בכל גודל שהואהפתחים למי כלהמדידה תהיה במ"ר טו ביכוי   
  של השטח הראה לעין.מדידת תקרות וסיורי גבס תהיה בפרישה   

  
  תקרות אקוסטיות  2.40.22

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:  
.ואישור מכון התקים קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום  .א
ולמערכות אחרות  בגלאי עשן וכיו"הכות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר,   .ב

  .כדרש
  .חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה  .ג
גמר ומעבר וכל כל פרופילי השיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי   .ד

  .החיזוקים כמפורט לעיל
מושלם של העבודה  לביצועכגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה  .ה

  .כיות ו/או האדריכלכפוף לדרישת התב
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד  .ו

  .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
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כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   .ז
יקוי בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ל לרבותוהובעות מהן, 

  .דרשיישיתגלה בהן וכל שיוי ש
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה   .ח

  .מדדת בפרד בסעיפי כתב הכמויות
הפתחים למייהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר טו ביכוי   

  .שהוא
  

, ציפויים שוים וכו') מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות  22.04.3
פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות כוללים

  .תאום הפתחים
  
  קוסטרוקצית שיאה  4.04.22

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמטים בפרק זה (מחיצות, תקרות,   
  ציפויים וכו'

סטרוקציומכל סוג שהוא) כוללים תכשיאהן וביצוע של קוהקבלן יכין על  .ת ה
חשבוו תוכיות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהדס רשוי, 

כל  .קוסטרוקצית השיאה תבוצע על פי התוכיות של הקבלן .לאישור המפקח
  .ה"ל על חשבוו הבלעדי של הקבלן
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  פרוקו עבודות הריסה - 28פרק 
  
  כללי  10.28
  

  .הקיים במבה, כמפורט בתוכיות ולפי החיות המפקח העבודה כוללת פירוק  28.01.1
  

עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל  .שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח  28.01.2
  .תשלום שהוא

  
באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות יתוק כל המערכות הקיימות (מים,   28.01.3

  .לעיל 00פורט בפרק חשמל, ביוב וכדו') בתאי שהמבה ימשיך לתפקד כמ
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם   

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות
במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, יקוז, ציוד כלשהו וכד' יפה 

תוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי אין לח .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול
  .לקבל אישור המפקח

  
  .מודגש בזאת שבכל מקום בו אמר "פירוק" הכווה "הריסה" וכן ההיפך  28.01.4

  
  התקים העיקריים הוגעים לפרק זה:  28.01.5

  תקןשם ה  תקןמספר ה
  כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים  900
  עבודה משקפי מגןציוד מגן אישי ל  953

  פיגומים  1139
 צויןכל האמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

  .אחרת באחד ממסמכי החוזה
  

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים, על הקבלן לקוט בכל האמצעים   28.01.6
הריסה  הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מת להבטיח

ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 
האלמטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה

פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד 
  .לסילוקם המסודר מאתר הבין

  
ועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או אלמטים המי  28.01.7

לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מת למוע פגיעה בשלמותם ויאוחסו בכל 
  .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .על הקבלן לברר לפי תחילת העבודה אילו אלמטים מיועדים לשימור  
  .לספק חלק זהה על חשבוווהקבלן יהרוס אלמט שמיועד לשימור, עליו יהיה 

  
מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקוים   28.01.8

הדרשים כגון: תיקוי בטון, בייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמטים מתועשים 
  .וכו'

  
  הריסת בטוים  02.28
  

  וך הימעותההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו ת  28.02.1
מפגיעה באלמטים שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבה 

  .ובסביבתו
  

  על הקבלן לדאוג לתמיכה אותה של כל האלמטים הסמוכים לפי ההריסה,  28.02.2
  .בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שיתן להסיר את התמיכות

  קח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדיתתוכית התמיכות תובא לאישור המפ  
  .של הקבלן לתמיכות

  
  יש לשמור על שלמות - במקומות שבהם צוין בתכיות ו/או שיורה עליהם המפקח   28.02.3

  .הזיון הקיים
  הריסת קירות בויים  03.28

  
לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות קיימים, הריסת קטעים ושטחים   28.03.1

ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמטים בקירות (דלתות,  מחיר .קטים
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חלוות וכו') והציפויים שעל הקיר ויתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או 
מחיר ההריסה כולל גם את הריסת החגורות והעמודוים  .המצאות בתוכו

  .שבקיר וחיתוך הזיון
  

ף הפתח ולצקת חגורות בטון לאחר פריצת פתחים, יש לישר את הבלוקים בהיק  28.03.2
  .כל ה"ל כלול במחיר הפריצה ואים מדדים בפרד .מזוין בהיקף

  
  פיוי פסולת ביין ויקוי השטח  04.28

פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר -הקבלן יקה בסוף כל יום ועל  28.04.1
סולת העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה קי מכל פ .לוכלכו בפסולת הביין

  .ביין, מיושר, וכאשר כל השטחים קיים לחלוטין
  

מקום סילוק פסולת הביין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם   28.04.2
   .רשאי הקבלן לסלק פסולת הביין

-את מקום השפיכה, המאושר על בכתבעם הגשת הצעתו של הקבלן עליו למסור   
 .ידו-יר את החומר מהביין שייהרס עלידי הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעב

במידה ובמהלך  .ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו-מקום שפיכה זה ייבדק על
ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, רשאי 

   .יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבודה
  

קבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות מודגש שוב כי בכל מקרה ה  28.04.3
  .להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר

כל  .המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוי בושא שפיכת פסולת  
כספית או  -תביעה בושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות 

  .ללא הגבלת זמן אחרת, הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו
  

ידי -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הביין ועודפי החומרים ייכללו על  28.04.4
 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף בגין עבודה זו .הקבלן במחירי העבודה

  .סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש
  

  תקות עבודה ממשלתיות ועירויות  05.28
  

הקבלן ימלא בדייקות אחר כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות שקבעו   28.05.1
לא תאושרה כל תביעות של הקבלן  .בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים

סמך טעה שלא ידע את התקות ה"ל, וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהי, -על
  .ה"ל מילוין של התקות-ידו מפאת אי-עקב איחור שגרם על

  
מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבה, על הקבלן לפעול לפי   28.05.2

תקות משרד העבודה ותקות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך קיטת כל 
אמצעי הזהירות המרביים הדרשים להגה על העוברים והשבים, על הפועלים 

חים בתחום העבודה ולידו, העוסקים במלאכת ההריסה, ועל כלי רכב יידים ויי
   .ועל כל ביין, קיר, ריצוף וכל אלמט אחר המצא בשטח

  
  עבודות הכה  60.28
  

לפי ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקוסטרוקטיבית   -
על הקבלן להזמין  .של הבין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'

מערכת הקוסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע לאתר את המפקח לבדיקת ה
במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות וספות להבהרת המערכת, לפי  .ההריסות

 .לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפי שקיבל אישור המפקח .דרישת המהדס
עבור כל ה"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל ה"ל 

   .ה השוים שבהצעתובמחירי היחיד
  
בכל  .כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מת שלא לפגוע בקיים  -

מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הזק על חשבוו הבלעדי לשביעות רצון 
  .המפקח

  
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבוו למקום שפך מותר שיאושר על ידי   -

השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של  .תהמפקח והרשות המקומי
  .הקבלן
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על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמיות ויפתח מעברים זמיים, יבצע   -

את עבודתו בשלבים ויימע מעבודה בשעות המוחה למיעת הפרעה לפעילות 
ן כל ה"ל יבוצע על חשבו .השוטפת במבה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה

  .הקבלן וכלול במחירי היחידה השוים
  
  סימון עבודות  70.28

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים   
אין לבצע הריסות או  .המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמטים השוים

לקבל אישורו של חציבות מכל סוג שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכיות) מבלי 
  .המפקח בכתב ביומן העבודה

  
  תמיכות זמיות  80.28

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שוים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן   
הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבה בכל מהלך  .תמיכות זמיות ע"י רגלי ברזל
  .ביצוע העבודה ועד להשלמתה

  
דיקות ויוודא שההריסות אים פוגעים באלמטים הקבלן יבצע את כל הב  

  .קוסטרוקטיביים קיימים
  

  טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד'  -
  

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם   
בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות

בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, יקוז, ציוד כלשהו וכד' יפה במהלך עבודתו, 
אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול

  .לקבל אישור המפקח
  
בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים, על הקבלן לקוט בכל האמצעים   -

מת להבטיח הריסה  הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על
ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 

האלמטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה
פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד 

  .לסילוקם המסודר מאתר הבין
  
יתקין, על חשבוו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן הקבלן   -

  .(גגוים וכדומה) להגה בפי פילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות
  
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצוע עבודה גמורה   -

ם, הוזכרו ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושי
  .במסמכים ו/או בתכיות

  
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטוים ההרוסים, שדרשו להישמר   -

  .להשלמות יציקה חדשות, יהיו קיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי
  
על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את   -

  .העבודות
  
-   ה לעבודת פרוק  -דרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר" בכל מקום בוהכוו

שתכלול קיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, יקיוו מפסולת 
  .ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח

פריט, פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו   
כדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, 

ההלבשות למייהם וכד', יגרם איזה שהוא זק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק 
  .זהיר" יתוקן הזק ע"י הקבלן ועל חשבוו

  
  טיפול בברזל זיון  90.28

קבלן בברזל הזיון הקיים במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע ה  
הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות 

  המפקח לטיפול בו:
  



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

חלק מהברזלים הבולטים, לאחר יקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות   .1
  .יציקה חדשות, אשר תבוצעה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים

  
הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו חלק מהברזלים   .2

  .בשלמותם ו/או באופן חלקי ויוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח
  

  אופי מדידה מיוחדים  10.28
  

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצוע עבודה גמורה   28.10.1
צעים הדרושים, הוזכרו ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמ

  .במסמכים ו/או בתכיות
  

  .העבודה כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר  28.10.2
  

  .בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם יסור במסור יהלום  28.10.3
  

  .עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא   28.10.4
  

אלמטי  יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של מחיר עבודות ההריסה 28.10.5
חלקי זיון, יקוי יתרת הזיון הדרש להשאר משאריות בטון או חומרים  בטון, 

זרים וכן את כיפופו ברדיוס מתאים למיעת שבירתו (ברזל מפותל) למצבו 
  .העתידי



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  עבודות יומיות (רג'י) - 29פרק 
  

   אופי מדידה  01.29
ה רק עבור אותן עבודות שרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה המדידה תיעש  

  .ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח
שעות העבודה תרשמה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האשים, ותוגשה   

  הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: .באותו יום לאישור המפקח
  .ומקום ותאור העבודה המדויק תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים  
  .עבור שעות וספות לא תיתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבה כשעות רגילות  
  .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל טו  
  .דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום  

  
  כוח אדם   02.29

מהלי העבודה לא  .בפועלהפועלים השעות שבהן עבדו  רק אתביומן העבודה יש לרשום   
  .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

  
  ציוד מכי   03.29

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכי, תשולם תמורתו בהתאם למחירים   
   .ובכפיפות לתאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות

פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  אם לא  
  .(המוך מביהם) .העדכי

  
  חומרים   04.29

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעוות אישורו בכתב   
  .אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים .של המפקח

  
  כיםפיגומים ודר   05.29

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם   
כן הותקו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב 

  .ע"י המפקח
  

  תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)   06.29
  וללים בין היתר את:המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככ  

  
שכר היסוד וכל התוספות ההוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת   .א

  .יוקר
  
  .כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות  .ב
  
  .הסעת עובדים לשטח העבודה וממו  .ג
  
  .זמי הסיעה (לעבודה ומהעבודה)  .ד
  
קבלן (לרבות הובלת הכלים למקום דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד ה  .ה

  .העבודה וממו)
  
  .הוצאות הקשורות בהשגחת ויהול העבודה, הרישום והאחסה  .ו
  
   .הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן  .ז
  
   .רווח הקבלן  .ח

  
  תכולת מחירים לעבודות ציוד מכי   07.29

  ים, בין השאר את:המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככולל  
  שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל  

הדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, 
  .הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו



            _____________________                                                          ________________________  
  הקבלן                                                                 אחוההמכללה האקדמית                   

  ת התוכיותרשימ - ה'מסמך 
  חוזה)(המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/

  
  
  

וכן תוכיות אחרות אשר תתווספה (במידה ותתווספה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 
  .שיויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו

  
  
  
  
  

          חתימת וחותמת הקבלן:       תאריך: 



הוחאתימדקאההללכמה

תויומכבתכ
מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

היינבתודובעקרפ

היינבתודובעקרפתת

יבועבםירוחםילולחןוטביקולבתוציחמ
תריגסוםינטקםיחטשבהיינבתוברלמס
תויכנאתויקפואןוטבתורוגחוםיחתפ
םייקלןוגיעתורוגחהןויזתוברטשתויפקה

רמ וכוםיצוקתועצמאב

יבועבםירוחםילולחןוטביקולבתוריק
תריגסוםינטקםיחטשבהיינבתוברלמס
תויכנאתויקפואןוטבתורוגחוםיחתפ
םייקלןוגיעתורוגחהןויזתוברטשתויפקה

רמ וכוםיצוקתועצמאב

זוכירףדלהרבעהלהיינבתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלהיינבתודובעכהס

םוטיאתודובעקרפ

םוטיאתודובעקרפתת

דדובמהלנאפלןשיההנבמהןיבגגהםוטיא
םוטיאתיתשתהתנכהתוברלגגב
םוינימולאיליפורפליספוטהקיסב

פמוק וכוהפצהתקידב

ואחיטלעואןוטבלעואסבגלעתוריקםוטיא
יחיראלתחתמםיבוטרםיחטשבקולבלע
םוטיאתכרעמבןלצרופטינרגואהקימרק
ידילערצוימהעשוארטסאמגוסמ
תוברלהזתהבואהחירמברקזפתרבח
תומכבעשוארטסאמגוסמרמיירפ
רטסאמתובכשיתשורמםרגלש

הבכשלרמגקלשתומכב
תנכהתוברלממלששביללוכיבועל
טלפמוקלכהשרדנכתובכשהלכותיתשתה

רמ ןרציהטרפמיפל

זוכירףדלהרבעהלםוטיאתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלםוטיאתודובעכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןמואתורגסמותורגנתודובעקרפ

תורגסמותורגנתודובעקרפתת

ןמוא

תודימבתחאףנכלדנפתלד
קפסילאירטקביטנאלוגערהוצמס

חי הריחבלןווגעשואמעבדלאתרבח

חי מסתודימבהליגרתלד

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

טלפמוקלכההמישרבסמסופיטטירפ
חי המישרבטרופמכ

זוכירףדלהרבעהלןמואתורגסמותורגנתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלןמואתורגסמותורגנתודובעכהס

למשחקרפ

הרעהקרפתת

הנקתהוהקפסהםיללוכןםניהםיריחמהלוכ
ןסחמרובעןכותונחהרובעםימלשומ

רושיאשרדירתאבןקתוישדויצלוכ
ןימזמהלכירדאןנכתמה

תאהיהיןימזמהלעןדמואםניהתויומכה
זרכמהייפיעסמעורגלואףיסוהלתורשפאה

יפלעםלושיתפסותלוכרובעהרקמלוכב
זוחאתוחפםיצופישלקדןוריחמ

ןלבקתוירחאבםימואתהלוכולמשחהרוביח
תושרלומםימואיתהלוכללוכלמשחה
עוציברמגבתיפרגומרטהקידבןכוהפועתה
ןקתמהלשאלמסמועבתודובעה

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תאבייחיןקתויואקפוסישאוהשדויצלוכ
םעטמןהדויצהגוסלערושיאלבקלןלבקה
ובהרקמלוכבץעויהןכוןימזמהןכוחקפמה
קרופתהכלהכןקתותאלשהדובעהיהי
יפלעשדחמןקתותוןלקהןובשחלעהדובעה
ןימזמהלשונוצרתועיבש

תסינכיכעדומתויהלותוירחאבוןלבקהלע
רושיאבתנתומרתאהםחתמלםידבוע
ואןימזמהיפלכהנעטלוכהיהיאלותושרה
ףופצזולבהיהתהדובעהומעטמימ

זוכירףדלהרבעהלהרעהכהס

תילמשחתיתשתקרפתת

לכהדוקנדעלמשחחולמהנזהאתורעה
םוקמבהנקתהוהקפסאםיללוכםיפיעסה
הדוקנהריחמשומישלןכומוםלשומןפואב
ללוכהקולחהחוללדעהנזההיוקלכתאללוכ
וניצטבואסיווגטהתויהישתבוזמ
הרקמבעשואםגדטהעעש
ללוכמהלעמלםירזיבאייובירלש
ןתיניזאתרושקתירזיבאמהלעמל
וקסינתרצותמתבלושמתכרעמבשמתשהל
תשירדיפלתרחאואעשואטסלפאדעוא
תילכירדאהתשירדיפעןווגבהדובעהןימזמ
תילכירדאהרושיאבקרתרחאהנקתה
םייניבתורקתבונקתוישתורונצהלכןנכתמהו
ללוכתודוקנהריחמשאיניסחויהיטוהירבוא
בצמהתרזחהווכותורקתםידומעתוביצח
יבגלהטלחההחיטויולימללוכותומדקל
תרנצהלשהיולגואהיומסהנקתהה
ןימזמלשותעדלוקישלהנותנםירזיבאהו
לעריחמתפסותלכןלבקהלבקיאלוהדובעה
ךכ

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

טוותרונולדנפוריחמבללוכהדוקנהריחמ
בלשבואהרואתףוגןקתויאלוהדימבקפוסיש
אלודרפנףיעסבךכלריחמהיהיאלםייניב
ןלבקהךכןיגבריחמתפסותןלבקלןתנית
םיללוכתרנצהיריחמשותעצהןובשחבחקי
םירבחמםיפופיכתופעתסהתואספוק
עוציבםרטגיצהלןלבקהלעוכוםיקבח
םהבםירזיבאהמדחאלכמאמגודהדובעה
ןווגךכלערושיאלבקיושמתשהלדמועאוה
לכירדאהיעעבקיזמקחהרואתהיפוג
עוציבםרט

הרקמלכבאנדמוארדגבםהםיפיעסהלכ
עצבמהלעופבעוציבהיפלעםלושיורכמותי
םוקמבןתמאתהלותודימהתקידבלעיארחא
יאלכלעןנכתמלואחקפמלעידוהלוילע
ךישמיםרטבבתכבויתויחנהלבקלוהמאתה
ותדובעתא

יזאפדחלגעמבםורחואוהליגררואמתדוקנ
טסופיטמםיטוחברממםידיגדע
קספמללוכקנלדעחולהמלבכבוא
סיוגםימןגומואליגרףוליחואלופכדיחי
לכללוכיניצוטבואדנרגלוא
םעתרשרשעורזםיקוזיחרזעהירזיבא
רוניצבטהעואטהתןקתומתעבורמהספוק

הנקתהללוכןורירמואףכירמממ
יפוגתנקתהללוכריחמהרטמהבוגב
יעוקפוסישהרואתהתולעתוהרואתה
הרואתתולעתבונקתוישלוכיםיפוגהןימזמה
םוקמלכואסבגואותויטסוקאתורקתבואו
ךרואתילכירדאהתינכתבעיפומשרחא

קנ רטמלשעצוממלבכה

סיווגתמגודכקספמקנלשהנקתהוהקפסא
ללוכדכוםינגזמהרואתתלעפהלדעוימ
קנלדעולמשחהחולמםיטוחואםילבכ
לשהרקמבממרוניצתללוכהדובעה
ידיגברלבכבשמתשהלןתינםינצחלייוביר
לנפבםינצחלהובלושיםיקספמייובירב

חי לולכלוכהסיווגתמגודכהקלדה

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

חולהמוקהללוכריחמהיזאפדחקחתדוקנ
רטוקבוילאמהבכףכירמרוניצבהדוקנלדעו

הציחמואהקיציהינבריקבןקתומממ
ללוכורממלבכםעיהשלכ
ואדרנגלואסיוגתמגודטהתקחרזיבא
םעןבלטילקבהסכמםעיניצוטב
הדשלללוכיניסףוצרפואהליגרהטזור

ללוכםירוביחתספוקרמגבללוכו
תדוקנרובעםגוניהריחמהףסונלבכךרוא

קנ חוכואורואמלףודימ

קותינורוביחרובעדעטקפתדוקנ
רוניצללוכםחספחבטמבםינכרצלש
ןכרצלדעוטקפהמןרפואנלבכםעירושרש

פמוק טלפמוק

ללוכריחמהיזאפדחקחתדוקנתפלחה
קחהנקתההקפסאתמייקהדוקנקוריפ

חי שדח

זוכירףדלהרבעהלתילמשחתיתשתכהס

הרואתיפוגקרפתת

דטלפמוקהנקתהםניהםםיפוגהלוכ
רוביחללוכתמלשומהנקתהםיללוכםיריחמה
תרחמותמשהדוקנהללוכאלףוגה
דבלבןדמואםניהתויומכהדרפינב

הנווכהתרואתףוגלשהנקתהוהקפסא
תרצותיתילכתודידדצודואידדצדחהאיציל

חי טקמדלהרט

םוריחתרואתתדיחיתנקתהוהקפסאלנכ
ןקתומטקמדלהרטתרצות

חי הרקתב

דלהרואתףוגרובעהנקתהוהקפסא
רואןווגתיטסוקאהרקתל

הרטתרצותטקמ
פמוק דל

פמוק תמייקרואמתודוקנהנקתהוקוריפ

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

עוקשהרואתףוגרובעהנקתהוהקפסא
פמוק לכירדאתריחבלתיטסוקאהרקתביביטרוקד

יולתהרואתףוגרובעהנקתהוהקפסא
פמוק לכירדאתריחבלתיטסוקאהרקתביביטרוקד

הרואתףוגרובעדבלבהנקתהוהקפסא
חי חבטמבלופכטנסורולפ

זוכירףדלהרבעהלהרואתיפוגכהס

ישארחוללמשחתוחולקרפתת
יתלםיאתמתוחולהלכ

רוביחוהבכרההקפסהרובעםיריחמתורעה
תאתוברלהזלכםינושםירזיבאלשתוחולל
הריבציספומכרזעהירמוחותודובעהלכ
יטלשתובכרהםיקוזיחטוויחםיקדהמ
תשרלארוביחדכוםיטורחץיודנס

למשחחוללםינבמרוביחוהנקתההקפסא
ןוולוגמחפמואטנוברקילופיושעישאר
דעקמועבומסהבוגביבועממ
תקבאביפוסודוסיעבצבםיימעפעובצמס
םרקןבלןווגביטטסורטקלאךילהתביסקופא
היצקורטסנוקתוברלתומוטאתותלדםע
יספהעיבצדוביעםייוסיכםיקוזיחםילנפ
יפלעשרדתשךתחוהדימלכבהריבצ
הקולחיקדהמתויציפקתופלקתינכתה

דעוימםיטוחוםילבכתסינכל
הפצרהלעדמועןוראהוכוחולהתמיטאל
טרופמהיפלריקהלעיולתואהלעתוא
םיבכרומתויהלםייושעולאםינבמשרדנכ
הנכהםינושתומוקמבםינושתוחולכ

חי תוחפליאלגשאיוביכלכימתסינכל

תמגודכיבטוקתלתתמאמלנכ
ןיפואאקקותינרשוכעשוא

חי רפמאדעםרזל

תמגודכיזאפדחתמאמלנכ
ןיפואאקקותינרשוכעשוא

חי רפמאדעםרזל

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

םרזלתחפרסממךאלנכ
חי דבלבסופיטמ

וניהריחמהםייקהנשמחולקוריפךאלנכ
ללוכםוקמלבחולקותינוקוריפרובע

פמוק תודובעהללכוהריבציספקותינ

תוינכתיפעםייונישלםאתהבטוויחיוניש
פמוק הדובעה

םאתהמחולהלכרובעשדחמטולישעוציב
חי הדובעתוינכתל

זוכירףדלהרבעהליתלםיאתמתוחולהלכישארחוללמשחתוחולכהס

תרושקתקרפתת

ללוכהאלמדועיתקיתןיכהלןלבקהלע
רופסמוהצקהתודוקנןומיסםעתוינכות
תונורארודיסתינכותהגעהדוקנה
בותינתרושקתהירדחתרושקתה
םידבועלהכרדהןכוהליבכיאוותוםירשגמה
לערבסהוינכטרמוחללוכדחאבבסללוכה
דועיתה

תמלשומהרוצבקפוסתתרושקתהתכרעמ
הלעפהלםישרדנהםיביכרהלכתאלולכתו
םינומיסםימאתמםירבחמםיקבחללוכ
הלעפהלשרדנהרחאטרפלכוםירושיג
תוקידבעצבלןלבקהתוירחאבתמלשומ
התלעפהותכרעמלתומאתהותורדגה
ןימזמהלשונוצרתועיבשל

תינורטקלאהקידבטולישלולכיריחמה
הדוחאתרושקתקנלשתילמשחותימהוא
סחיךרואתוחינתובלצהתופיצרתקידב
לכלטרופמתוקידבטלפתקפהשערלתוא
בשחוממהקידברישכממקנ

תודוקנלתורבחתיהתללוכריחמהתעצה
םחתמהמתקפוסמהתרושקתה

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

וקהללוכריחמהבשחמתדוקנ
ממוארטוקבוילאמהבכףכירמרוניצב
זוכירמרודלתתמגודכןקתלבכםע
תרושקתהלבכהדוקנלדעוםיבשחמ
ןיילהגיגגוסמהינופלטםיבשחמ

רודלתתרצות
ועיגיםילבכהתולעתבואותרנצבלחשומ
רדחבתרושקתחוללואתרושקתרדחל

קנ בשחמה

תרושקתחולטלפמוקהקפסההנקתה
םיבשחמתרושקתןוראלשישאר
קמועהפצרהלעהחנהטלפמוקרוביחו
יסקופאעבצעובצהבוגמסבחור
תיזחתלדםעהדולחדגנלופיטרבעו
דיחאלוענמוםוינימולאתרגסמתלעבהפוקש
םיררוואמינשםוטאירוחאחפיוסכ
רוביחללוכתוליסמהקופתב

חי הקראה

תודוקנגוצילנפבותינתוחול
ילבכרוביחלםאתומםיבשחמםינופלט
ילעבתואובמםייונבםיככוסמ
לכטולישללוכבהדימעלהכמסה

חי טורחץיוודנסבהאובמ

הבוגבתושרבמםירשגמבותינלנפלנכ
חי

דדובעקשלשטוויחוהנקתהוהקפסא
אללטהתטהעךכוסמ

םיעקשתואספוקבהנקתהלתרגסמ
עקשהרחאףיעסבהרחמותשתוירלודומ

תריחביפלערשואמעשוא
ןכועקשהתאןמסלןלבקהלעןימזמה

פמוק וקהתותיחנקודבל

רוביחתוברלתרושקתדסמלהקראהטיק
הקראהלבכבןיינבהלשהקראהספלדסמה

חי רטמדעךרואברממךתחבתשוחנמ

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

טהתטהעהלופכןופלטעקשןופלטתדוקנ
יוליגתכרעמוהקעזאתכרעממהאיציורוביח

פמוק שא

הנורקםגדרוביחיספלשהנקתהוהקפסא
ינבםינופלטיוקלתופעתסהיזגראב
ללוכהנקתהתועבטותויטבמאללוכםירבחמ

פמוק הנקתהלץעדסמ

לבכבןופלטקנלשהנקתהוהקפסא
קנ טוויחלתולעתבחנומוארוניצבלחשומינקת

זוכירףדלהרבעהלתרושקתכהס

תונושקרפתת

תקראהלרוזשויולגתשוחנךילומךאלנכ
ידנקיקדהמללוכרממםילבכתולעת

רטמ רטמלכלמשחהתולעתלךילומהקוזיחל

םייתעשךשמלשאבכעמרמוחבהזתהעוציב
ידיצינשמםינושםירטקמםילבכיבגלע
רבעמהלשדצלכמרטמךרואלשארבעמ
בשוחילופיטהןקתותרושיאםערמוחה

פמוק חתפוחתפלכלטלפמוקכ

טקייורפהחטשבלמשחתוחוללשיופימעוציב
אלמסמועבםודאארפניאיופימתכרעמב
לעמםוחתורצוויהידקומרותיאךרוצלתאז
םינוקיתהעוציבוםיגרבקוזיחרתומה
דערזוחיופימעוציבםישורדהםירופישהו
םוחתברוביחתודוקנודויצפמטתלבקל

פמוק רתומה

קדובסדנהמלשתרוקיבןקתמהתרבעה
הרקמבקדובלהרזעוםואיתללוכיטרפ
לעתרזוחההקידבהתולעלשכיתהקידבהש

פמוק ןלבקה

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

עוציבלינמזרטלוותספוקתנקתהוהקפסה
גואדלןלבקהלעלשםרזלתודובע
לעתודובעהעוציבךרוצלינמזרוביחעוציבל
הרוצברוביחלגואדלתידעלבהותוירחא
חודגיצהלותינקתאספוקתועצמאבתינקת
לשינקתרוביחלעקדובסדנהמלשהקידב
לכתקפסאתללוכהדובעהלנהרוביחה
םואתללוכרוביחהתנכהלםישרדנהםירמוחה
קנתאיצמוםינמזהנבמהלעםיארחאהםע

פמוק טלפמוקלולכלכהתורבחתה

תוכרעמלהיצרגטניאתקידבלשעוציבוםואית
פמוק ןקתמבםוריחה

פמוק תוקלדהלנפתנקתהוהקפסה

יפלעלמשחהתויתשתללכקותינוקוריפ
קוריפההדובעהתליחתינפלחקפמהתשירד
יכיוניבהןלבקלרשאלןלבקהתאבייחי

פמוק למשחרוביחלוכמקתונמןקתמה

םילבכתורשתואספוקלשהבכרהוטוויח
חקפמהתשירדיפלעחבטמהרוזאבםיעקש

פמוק טלפמוקלכה

זוכירףדלהרבעהלתונושכהס

זוכירףדלהרבעהללמשחכהס

חיטתודובעקרפ

חיטתודובעקרפתת

םינוויכיתשבלגרסתובכשיתשבםינפחיט
קוזיחתוברלםיירושימםיחטשגעדבלרמג
תשרינתיווזבתויכנאהותויקפואהתוניפהלכ

ךרואלכלתוניפםעםינבלוגמ
םינטקםיחטשםיחתפיפשחלעחיטהניפה
ןיבמסבחורבתותשרםירצו

רמ תמייקלהשדחהיינבןיבוןוטביטנמלאלהיינב

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

הנותחתהצברהתבכשתוברלץוחחיט
אללחיטתובכשיתשותוביטרתרידחתעינמל
חיטהתבורעתלדנוביגיבקבדתפסותדיס
ינתיווזבתויכנאהותויקפואהתוניפהלכקוזיח
לכלתוניפםעםינבלוגמתשר
םיחטשםיחתפיפשחלעחיטהניפהךרוא
מסבחורבתותשרםירצוםינטק
השדחהיינבןיבוןוטביטנמלאלהיינבןיב

רמ וכותמייקל

רמגםינוויכינשבלגרסםינפחיטינוקית
תועוצרבוםינטקםיחטשבתוברלדבל
לעחיטםייקלהמאתהותורבחתהםיפילג
לכקוזיחםירצוםינטקםיחטשםיחתפיפשח
תוניפבהניפהךרואלכלתועוצקמה
היינבןיבמסבחורבתותשר

רמ תמייקלהשדחהיינבןיבוןוטביטנמלאל

רובמטתרצותמינועבצילירקאטכילשתבכש
יפלתואמגודוםינווגבעשואטלרינוא
תוברלשדחץוחחיטגעלכירדאהתריחב
לכדוסיתבכשרמיירפתיתשתהתנכה
וכותואמגודוםינווגבוליששרדנכתובכשה

רמ ןרציהטרפמיפלטלפמוקלכה

רובמטתרצותמינועבצילירקאטכילשתבכש
יפלתואמגודוםינווגבעשואטלרינוא
תוברלםייקץוחחיטגעלכירדאהתריחב
חיטקורפםייקעבצדורגתיתשתתנכה
יבועבטנמצחיטתבכששרדנכםינוקיתםוגפ
תבכשרמיירפהנכהתבכשמסםומינימ
םינווגבוליששרדנכתובכשהלכדוסי

רמ ןרציהטרפמיפלטלפמוקלכהוכותואמגודו

זוכירףדלהרבעהלחיטתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלחיטתודובעכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יופיחוףוצירתודובעקרפ

יופיחוףוצירתודובעקרפתת

הזקרפבםינושהםיפיעסבהדיחיהיריחמ
יליפורפםיפסהםירמוחהלכתאםגםיללוכ
רבעמבםוינימולאזילפהטסורינמהדרפהה
םייופיחםיפוצירהצקבוםייופיחםיפוצירןיב
םייכנאוםייקפואםהינימלרמגהיליפורפ
ואעשואםייופיצלייאיעםיקוושמה
לכירדאהתריחביפלתרחאהרבחתרצות
תוינכותבראותמכולכירדאהתשירדיפללכה
תוינכותבםיטרפבו

תוברלממדעיבועבתסלפתמהדמעצמ
יפלתובכשהלכודוסיתבכשתיתשתהתנכה

רמ טקרפלהנכהןרציהטרפמ

יבועבקלחומןוטבהדמתועצמאבףוצירינוקת
תורבחתהתיתשתהתנכהתוברלמסכ
םינטקםיחטשבםושייםייקלהמאתהו

רמ וכותועוצרבו

תודימבןלצרופטינרגיחיראבףוציר
המזירפואורגנהמזירפםגדמס

תופצרמקפסהקלחהדגנגוסמוקנלב
תנכהשרדנכםיעצמהלכתוברלעשואעלס
הבוררמגממדעבחורבםיקשימתיתשה
בהחנהתואמגודוםינווגבולישתיסקופא

רמ םיקפלדרוזיאוכותולעמ

תודימבןלצרופטינרגיחיראבףוציר
יפלהקלחהדגנגוסמרופאןווגמס
שרדנכםיעצמהלכתוברלםיחבטמןקת
רמגממדעבחורבםיקשימתיתשהתנכה
וכותואמגודוםינווגבולישתיסקופאהבור

רמ חבטמב

יתפרצןולאיומדםגדטקרפתפצר
לכתוברלעשואטקרפיבודקפסיעבט

רמ וכוםוינימולאיפסתובכשה

רוקמםגדמסהבוגןבלןתירואילופלנפ
רטמ רופיצ

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

ואםימייקסבגואןוטבואקולבתוריקיופיח
ןלצרופטינרגואהקימרקיחיראבםישדח
יירגטייליסולגםגדמסתודימב
חיטתדרוהתוברלעשואעלסתופצרמקפס
תבכשתיתשתהתנכהשרדנכםינוקיתםייק
קבדבהקבדהרוחשחיטתבכשהצברה
הבוררמגממדעבחורבםיקשימ
בולישהנושןווגבםיספבולישתילירקא
םיחטשםיחתפיפשחיופיחתואמגודוםינווג
לכהוכותומאתהוםיכותיחםירצוםינטק

רמ טלפמוק

רסיקןבאמהדובעיחטשמ
געמסיבועב

םירויכלחתפדוביעתוברלהריכמיקפלד
מסטנקםילגרסתוינובסםיזרבלםירוח

רמ וטנהדידמהוכו

בחורמסיבועבהררקשישמתונולחינדא
רטמ םידדצףוישםימףאתוברלמסדע

תודימבםגדץעמרוטיעליפורפ
רטמ עשואמעבןמלווירמועקפסממ

זוכירףדלהרבעהליופיחוףוצירתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהליופיחוףוצירתודובעכהס

העיבצתודובעקרפ

העיבצתודובעקרפתת

תריחביפלתואמגודוםינווגבןמשעבצ
סבגתוחולואםינפחיטיבגלעלכירדאה
תנכהתואמגודוםינווגבולישתוברל
לכודוסיתבכשאלמלטכפשתיתשתה

רמ ןרציהטרפימיפלשרדינכתובכשה

דעתובכששולשבאלמיאקירמאלטכפש
סבגואםינפחיטיבגלעקלחחטשמתלבקל
תיתשתהתנכהתוברלםישדחואםימייק

רמ שרדנכתובכשהלכודוסיתבכש

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

םימייקואםישדחםיחטשלעלירקרפוסעבצ
תוחפלתובכששולשוכוסבגםינפחיטןוגכ
םייקעבצדורגתוברלדיחאןווגתלבקלדעו
םינושםיטנמלאוםיגרבםירמסמתדרוה
ינוקיתםיימוקמםינוקיתהקלחהוףושפיש
תנכהתואמגודוםינווגבולישלטכפש
שרדינכתובכשהלכודוסיתבכשתיתשתה

רמ וכוןרציהטרפימיפל

םימייקתורגסמתורגנתותלדלעבצשודיח
עבצתכרעמבףוקשמףנכתונושתודימב
תדרוההדלפתושרבמביוקינתוברלרואילופ
ןווליגינוקיתשרדנכםינוקיתםייקעבצ
םיימעפותיתשתלםיאתמדוסיעבצבהעיבצ
תריחביפלםינווגבןוילערואילופעבצ

פמוק לכירדאה

עבצתכרעמבתמייקהלוגרפלעבצשודיח
תדרוההדלפתושרבמביוקינתוברלרואילופ
ןווליגינוקיתשרדנכםינוקיתםייקעבצ
םיימעפותיתשתלםיאתמדוסיעבצבהעיבצ
תריחביפלםינווגבןוילערואילופעבצ

פמוק לכירדאה

תותיזחבםימייקםוינימולאייופיחלעבצשודיח
תרבחלשעבצתכרעמבהזתהבהנבמה

תבכשתיתשתהתנכהתוברל
רמ ןרציהטרפמיפלשרדנכתובכשהלכודוסי

זוכירףדלהרבעהלהעיבצתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלהעיבצתודובעכהס

ריואגוזימתכרעמקרפ

קרפתתקרפתת

המדקה

הלבוההנקתההקפסאםיללוכםיריחמה
לכלשתמלשומהלעפהתוסיוודויצהתפנהו
לכלתוינכותבוטרפמבראותמכתוכרעמה
יריחמןקתותהיהיתוכרעמהיקלח
םינקתןוכמתקידבםיללוכהזוחה

זוכירףדלהרבעהלקרפתתכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ריואגוזימדויצקרפתת

תיצלטסניאדוקיפוזגתרנצללוכןגזמהריחמ
םידייאמןיבוםידייאמלםיבעמןיב
לזרבמסנוקגעםידייאמתיילתםיטטסומרטל
זוקינירוביחםיטטסומרטתנקתהריקל
זגיולימםיפונמוהנקתהתודובעלמשחו
תמלשומהלעפהו

םגדןארידתתמגודיזכרמינימןגזמ
לשרוריקתקופתל
תוברלריואתקיפס

ףופילםעןרציתויחנהיפלזגתרנצירוביח
לעגגילופתובכשיתשתחירמוהזגתשובחת
כהבעמלדייאמןיבלמשחללוכודודיבה
רוביחהדידמאללטלפמוקריחמברטמ
הלתמזוקינלרוביחתולעתלתוינושמש
יטוחרדחטטסומרטלוענמםעהבעמלןוולוגמ
דוקיפולמשחירוביחטוויחללוכטלשאל
ריקללזרבמהיצקורטסנוקגעדייאמתיילת
ריחמבלכההלעפהוזגיולימ

פמוק אמטלפמוק

םגדןארידתתמגודיזכרמינימןגזמ
לשרוריקתקופתל
תוברלריואתקיפס

ףופילםעןרציתויחנהיפלזגתרנצירוביח
לעגגילופתובכשיתשתחירמוהזגתשובחת
כהבעמלדייאמןיבלמשחללוכודודיבה
רוביחהדידמאללטלפמוקריחמברטמ
הלתמזוקינלרוביחתולעתלתוינושמש
יטוחרדחטטסומרטלוענמםעהבעמלןוולוגמ
דוקיפולמשחירוביחטוויחללוכטלשאל
ריקללזרבמהיצקורטסנוקגעדייאמתיילת
ריחמבלכההלעפהוזגיולימ

פמוק אמטלפמוק

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

םגדןארידתתמגודיזכרמינימןגזמ
לשרוריקתקופתל
תוברלריואתקיפס

ףופילםעןרציתויחנהיפלזגתרנצירוביח
לעגגילופתובכשיתשתחירמוהזגתשובחת
כהבעמלדייאמןיבלמשחללוכודודיבה
רוביחהדידמאללטלפמוקריחמברטמ
הלתמזוקינלרוביחתולעתלתוינושמש
יטוחרדחטטסומרטלוענמםעהבעמלןוולוגמ
דוקיפולמשחירוביחטוויחללוכטלשאל
ריקללזרבמהיצקורטסנוקגעדייאמתיילת
ריחמבלכההלעפהוזגיולימ

פמוק אמטלפמוק

םגדןארידתתמגודיזכרמינימןגזמ
לשרוריקתקופתל
תוברלריואתקיפס

ףופילםעןרציתויחנהיפלזגתרנצירוביח
לעגגילופתובכשיתשתחירמוהזגתשובחת
כהבעמלדייאמןיבלמשחללוכודודיבה
רוביחהדידמאללטלפמוקריחמברטמ
הלתמזוקינלרוביחתולעתלתוינושמש
יטוחרדחטטסומרטלוענמםעהבעמלןוולוגמ
דוקיפולמשחירוביחטוויחללוכטלשאל
ריחמבלכההלעפהוזגיולימ

פמוק אמטלפמוק

אפלאןארידתתמגודיליעןגזמ
לשתילנימונרוריקתקופתליזאפתלת

יפלזגתרנצירוביחתוברל
תחירמוהזגתשובחתףופילםעןרציתויחנה
ןיבלמשחללוכודודיבהלעגגילופתובכשיתש
טלפמוקריחמברטמכהבעמלדייאמ
םעןוולוגמהלתמזוקינלרוביחהדידמאלל
הבעמתיילתדוקיפולמשחירוביחלוענמ
ריחמבלכההלעפהוזגיולימדייאמו

פמוק אמטלפמוק

ךרואביניפלואתמגודטקשםגדריואךסמ
פמוק הרקתירקלהיילתןקתמטלשללוכמס

ךרואביניפלואתמגודטקשםגדריואךסמ
פמוק הרקתירקלהיילתןקתמטלשללוכמס

זוכירףדלהרבעהלריואגוזימדויצכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ריוארוזיפתכרעמקרפתת

תוברלממדעיבועבןוולוגמחפמתולעת
רמ םיקוזיחוםילתמםישימגםירוביח

רמ יבועבימינפיטסוקאדודיב

ללוכרטוקבתדדובמתירושרשהלעת
רטמ ןקתיפלםיקבחוהיילת

ללוכרטוקבתדדובמתירושרשהלעת
רטמ ןקתיפלםיקבחוהיילת

הלעתבתנקתומדודיבםעןבלוגמחפמתעבט
חי רטוקדעתישאר

םגדםיצירחינשרזפמהנקתהוהקפסא
םוינמולאממסתודימב

ללוכלכירדאתויחנהיפלןווגברונתבעובצ
ללוכיטסוקאדודיבםעןבלוגמחפמאספוק
יפלרושרשרוביחלרטוקבתועבטעברא

פמוק טלפמוקריחמבתינכות

רזפמלימרטדודיבםעןבלוגמחפמםאתמ
חי לדוגלכביתרקת

תודימביתרקתרזפמהנקתהוהקפסא
םעתומכהטלפףילחמב

לכירדאתויחנהיפלןווגבעובצתומכתסוו
חי םגדסרפלטמתמגוד

תודימביתרקתרזפמהנקתהוהקפסא
יפלןווגבעובצתומכתסווםע

חי םגדסרפלטמתמגודלכירדאתויחנה

ןנסמםערזוחריואסירתהנקתהוהקפסא
ןווגבמסתודימבריצלעחתפנתלדו
סרפלטמתמגודלכירדאתויחנהיפל

חי

ךרדתרנצרבעמלרטוקבןוטבבחודיק
פמוק םוטיאתוברלהרקתריק

םעןבלוגמחפמתולעתהנקתהוהקפסא
זגתרנציוסיכלמסתודימבהסכמ

רטמ גגלהלועשינוציחריקב

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

יפלרטוקאבסלקמהנקתהוהקפסא
פמוק גגבתפזהמיטאוןוטיבללוכטרפ

זוכירףדלהרבעהלריוארוזיפתכרעמכהס

שדחמתונקתהוםיקוריפקרפתת

היילתהרטקלאדייאמקוריפ
זגתרנצתכראהתינכותהיפלםוקמבשדחמ
אללטלפמוקריחמבמכדוקיפו
רוביחתולעתלתינושמשרוביחהדידמ
הלעפהוזגיולימםוקאוזוקינל

פמוק אמשדחמ

םייקןגזמליטוחטטסומרטהנקתהוהקפסה
פמוק טוויחללוכ

זוכירףדלהרבעהלשדחמתונקתהוםיקוריפכהס

זוכירףדלהרבעהלריואגוזימתכרעמכהס

שרחתורגסמקרפ

הדלפסנוקתודובעקרפתת

הדלפתרוקעוציבתוברלןשיבזרמקורפ
מכךרואבהשדח
םייקהדלפדומעלדחאדצבהרוקהךותיר
ינגועממהקטלפינשהדצבו
ןווליגםיקוזיחהםירוביחהלכוממץח
לכהוכוםייקלהמאתהותורבחתההעיבצ

פמוק היצקורטסנוקתינכותהארטלפמוק

יליפורפמדומעהתהבגהלינוסכלאקוזיח
לכמסךרואב

העיבצןווליגםיקוזיחהםירוביחה
טלפמוקלכהוכוםייקלהמאתהותורבחתה

חי היצקורטסנוקתינכותהאר

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

אלםימייקםינגועתמייקהקטלפקוזיח
םימייקהםינגועהקוריפתוברלםיינקת
שודיחממךרואץחןגועתפסות
םירוביחהלכותמייקההקטלפלעבצ
הארםהינימלרזעהירמוחלכוםיקוזיחה
ןגועתדיחייפלהדידמההיצקורטסנוקתינכות

חי השדח

אלמןפואבתבשויאלשהדלפתוקטלפקוזיח
קוזיחתוקטלפתמלשהתוברלןוטבהריקלע
םישדחץחינגועממתושדח

םיכותירתמלשהממךרואב
תעיבצתמייקההקטלפלעבצשודיחםירסח
םיקוזיחהםירוביחהלכותמייקההקטלפה
הארטלפמוקלכהםהינימלרזעהירמוחלכו

פמוק היצקורטסנוקתינכות

זוכירףדלהרבעהלהדלפסנוקתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלשרחתורגסמכהס

ןיינבבםישעותמםיטנמלאקרפ

םישעותמםיטנמלאקרפתת
ןיינבב

רטסאמןופוקאםגדתיטסוקאהרקת
עשואאוציאוביהדוהילשהידוושתרצות
ליפורפמסתודימב
יליפורפהאישנתייצקורטסנוקתוברל

לכוגוסלכמםיחתפתחיתפ
רזעהירמוחלכוםיקוזיחהוםירוביחה

רמ טלפמוקלכהםהינימל

םיעלסרמצינורזמבתויטסוקאתורקתדודיב
קמגקלשיבחרמלקשמבויבועב

רמ שאןיסחןליתאילופבםיפוטע

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

סבגתורוקואוסבגירונסואוסבגתורקת
עפושמיכנאיקפואסבגמםיזינרקואו
וכוםינושםיהבגבוםינושתומוקמבלגועמ
תוברליבועבתוזפןבלסבגחולמ
םינבלוגמחפיליפורפמהאישנתייצקורטסנוק
דוביעםימוטיאהםיקוזיחהםירוביחהלכו
הנגהינתיווזלטכפשעבצלהנכהםיחתפ
רזעהירמוחלכווכוקותיניליפורפתוניפב
יפלוטנהדידמהטלפמוקלכהםהינימל

רמ ןייעלהארינהחטשהלשהשירפ

תוחולתויושעהרקתהפצרסבגתוציחמ
דצלכבדחאחולחוללכיבועבןבלסבג
תוברלמס¸לשללוכיבועבו
םינבלוגמחפיליפורפמהאישנתיצקורטסנוק
םאתהבןקתהיפלעםידטסהןיבקחרמה
םיקוזיחהםירוביחהלכוהציחמההבוגל
תוניפעבצלהנכהםיחתפדוביעםימוטיאה

רמ טלפמוקלכהוכוקותיניליפורפןגמ

םיחטשםיפילגתורוקםידומעתוריקיופיצ
סבגחולבוכוםיחתפיפשחםירצוםינטק
האישנתיצקורטסנוקתוברליבועבלוחכ
םידטסהןיבקחרמהםינבלוגמחפיליפורפמ
לכוהציחמההבוגלםאתהבןקתהיפלע
דוביעםימוטיאהםיקוזיחהםירוביחה
קותיניליפורפןגמתוניפעבצלהנכהםיחתפ
יפלעיופיצהלשללוכיבועטלפמוקלכהוכו

רמ שרדינה

ןבלסבגחולרובעסבגתוציחמלריחמתפסות
רמ דרפנבדצלכהדידמהיבועבףסונ

סבגחולרובעסבגתוציחמלריחמתפסות
ןבלסבגחולםוקמביבועבדורוקורי

רמ דרפנבדצלכהדידמהיבועב

רמצינורזמבסבגיופיצוסבגתוציחמדודיב
לשיבחרמלקשמביבועבתיכוכז
תוברלשאןיסחןליתאילופבםיפוטעקמגק
הציחמהלשהיצקורטסנוקלםינורזמהקוזיח

רמ הליפנתעינמל

זוכירףדלהרבעהלןיינבבםישעותמםיטנמלאכהס

זוכירףדלהרבעהלןיינבבםישעותמםיטנמלאכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תונושוהסירהקורפתודובעקרפ

הסירהוקורפתודובעקרפתת

ךפשםוקמלקוליסםיללוכהדיחיהיריחמ
תוברלונובשחלעוןלבקהידילערשואמ
וכותולוכמםילוורשתורגאהלכםולשת

תונגההלכעוציבםיללוכהדיחיהיריחמ
תוברלהסירהלאלשםיטנמלאלעתושרדינה
העיגפהדובעהרמגבתונגההקוליסוקורפ
לעוןלבקהידילעןקותתםימייקםיטנמלאב
ונובשח

שומישלםייוארחקפמהתעדלרשאםיטנמלא
לעתיברימתוריהזבוקרופירומישלוארזוח
םוקמבונסחואיוםתומלשבהעיגפעונמלתנמ
חקפמההרויש

ושרדיישםינוקיתהלכתאםגללוכריחמה
ינוקיתתוברלהסירההוקורפהתודובעבקע
םייופיחוםיפוצירחיטםוטיאהינבןוטב
תונושתוכרעמםישעותמםיטנמלאןבאעבצ
יפלעושרדינכרחאטנמלאלכןוקיתןכו
חקפמהתוארוה

הדובעהםחתמלכבהסירהוקורפתודובע
ךותבשרדישלככהדובעהיבלשלכב
רצחבהנבמהתותיזחבהנבמהגגבהנבמה
טרופמכשרדישםוקמלכבוחותיפיחטשב
תוברלחטשבחקפמהתוארוהיפלותוינכותב
גוסלכמתוציחמםילנפשרדנכףוצירקורפ
םיפוקשמתונולחתותלדגוסלכמתוריק
תוריקבםיחתפתצירפםיסירתםיגרוס
שרדנכםינפחיטתדרוהגוסלכמתוציחמו
םינושםייופיחקורפשרדנכץוחחיטתדרוה
תורקתקורפןלצרופטינרגהקימרקןוגכ
סבגתורקתתויטסוקאתורקתןוגכתולק
ידומעקורפתונולחינדאוכוץעתורקת
דויצתונירטיוהדלפתורוקהדלפ
הרואתיפוגםינגזמדיינועובקחבטמ
הללצהיסירתםוינימולאיופיחריוואתונוליו
קורפינועבצטולישקורפתולוגרפלעמ
ינקתמריואגוזימינקתמלמשחינקתמ

פמוק האורבת

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

גוסלכמתונוראףיעסךשמה
גוסלכמתרנצםיקפלדטוהירקורפ
םוטיאתובכשתדרוההדלפתיצקורטסנוק
לכןכווכותוגרדמיופיחקורפגוסלכמ
היומסואהיולגהסירהואקוריפתודובע
תאבהוהדובעהלשםלשומעוציבלהשורדה
יפוסהןנכותמהובצמליחכונהובצממהנבמה
תפסותלכםלושתאל

זוכירףדלהרבעהלהסירהוקורפתודובעכהס

זוכירףדלהרבעהלתונושוהסירהקורפתודובעכהס

היירפסוםירבעובקטוהירקרפ

עובקטוהירקרפתת

יפלהפצרלםירבוחמבגלבגםילופכםיטוב
טובהסיסבתודימבתינכת
רוחשהקיימרופיופיצבלקוצץיוודנסמ

ואהפראתרבחלש
בשומבגמסלכהריפתדופירעש
תריחבלןווגיוודורבגולטקסקטוראתרבחדב
ינוקלבקפסיטסניידטובהםגדלכירדאה
ןופלטןורודרשקשיא

חי

תינכתיפלהפצרלרבוחמדדובליגרטוב
ץיוודנסמטובהסיסבתודימב
רוחשהקיימרופיופיצבלקוצ

ואהפראתרבחלש
בשומבגמסלכהריפתדופירעש
תריחבלןווגיוודורבגולטקסקטוראתרבחדב
ינוקלבקפסיטסניידטובהםגדלכירדאה
ןופלטןורודרשקשיא

חי

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תינכתיפלהפצרלרבוחמדחוימלדוגבטוב
ץיוודנסמטובהסיסבתודימב
רוחשהקיימרופיופיצבלקוצ

ואהפראתרבחלש
בשומבגמסלכהריפתדופירעש
תריחבלןווגיוודורבגולטקסקטוראתרבחדב
ינוקלבקפסיטסניידטובהםגדלכירדאה
ןופלטןורודרשקשיא

חי

תריחבלןווגהינולובםגדןחלושללגר
ןורודרשקשיאינוקלבקפסלכירדאה

חי ןופלט

ןווגתודימבןחלושתטלפ
ןורודרשקשיאינוקלבקפסהריחבל

חי ןופלט

ןווגתודימבןחלושתטלפ
ןורודרשקשיאינוקלבקפסהריחבל

חי ןופלט

זוכירףדלהרבעהלעובקטוהירכהס

םירבתורגנקרפתת

המישרבסמסופיטקלחרבןחלוש
פמוק המישרבטרופמכטלפמוקלכה

המישרבסמסופיטקלחרבןחלוש
פמוק המישרבטרופמכטלפמוקלכה

המישרבסמסופיטקלחרבןחלוש
פמוק המישרבטרופמכטלפמוקלכה

המישרבסמסופיטקלחרבןחלוש
פמוק המישרבטרופמכטלפמוקלכה

יקפלדלןוחבטמיבלחהריכמקפלדתכרעמ
סמסופיטיבלחהריכמ

לכההמישרב
פמוק המישרבטרופמכטלפמוק

קרפתתבהרבעהל

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס הדיחיריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

יקפלדלןוחבטמירשבהריכמקפלדתכרעמ
סמסופיטירשבהריכמ

לכההמישרב
פמוק המישרבטרופמכטלפמוק

המישרבסמסופיטהגוצתררקמ
פמוק המישרבטרופמכטלפמוקלכה

זוכירףדלהרבעהלםירבתורגנכהס

תוירפסקרפתת

לכתוברלתוציחמלזרבתיירפס
לכהוכוהעיבצןווליגםירוביחהםיקוזיחה

פמוק תוינכותבםיטרפיפלטלפמוק

זוכירףדלהרבעהלתוירפסכהס

זוכירףדלהרבעהלהיירפסוםירבעובקטוהירכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

זוכירתויומכבתכ
מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

קרפךס קרפתתךס

היינבתודובעקרפ

היינבתודובעקרפתת

היינבתודובעכהס

םוטיאתודובעקרפ

םוטיאתודובעקרפתת

םוטיאתודובעכהס

ןמואתורגסמותורגנתודובעקרפ

ןמואתורגסמותורגנתודובעקרפתת

ןמואתורגסמותורגנתודובעכהס

למשחקרפ

הרעהקרפתת

תילמשחתיתשתקרפתת

הרואתיפוגקרפתת

לםיאתמתוחולהלכישארחוללמשחתוחולקרפתת
ית

תרושקתקרפתת

תונושקרפתת

למשחכהס

חיטתודובעקרפ

חיטתודובעקרפתת

חיטתודובעכהס

יופיחוףוצירתודובעקרפ

יופיחוףוצירתודובעקרפתת

יופיחוףוצירתודובעכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

קרפךס קרפתתךס

העיבצתודובעקרפ

העיבצתודובעקרפתת

העיבצתודובעכהס

ריואגוזימתכרעמקרפ

קרפתתקרפתת

ריואגוזימדויצקרפתת

ריוארוזיפתכרעמקרפתת

שדחמתונקתהוםיקוריפקרפתת

ריואגוזימתכרעמכהס

שרחתורגסמקרפ

הדלפסנוקתודובעקרפתת

שרחתורגסמכהס

ןיינבבםישעותמםיטנמלאקרפ

ןיינבבםישעותמםיטנמלאקרפתת

ןיינבבםישעותמםיטנמלאכהס

תונושוהסירהקורפתודובעקרפ

הסירהוקורפתודובעקרפתת

תונושוהסירהקורפתודובעכהס

היירפסוםירבעובקטוהירקרפ

עובקטוהירקרפתת

םירבתורגנקרפתת

תוירפסקרפתת

היירפסוםירבעובקטוהירכהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה



הוחאתימדקאההללכמה

מס דף עוציבזרכמלתויומכבתכ

לכהךס

יללככהס

מעמ

מעמללוככהס

סקפלטמעביסדנהלוהיננפא

ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתחםש

קפיטריה שיפוץ קובץ ורפתיראנבתועצמאבקפוה


