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  טבלת ריכוז נתוני החוזה
  

  ).תגברנה הוראות ונספחיו, בכל סתירה. מובאת לנוחיות בלבד ואינה באה להוסיף או לגרוע על החוזה(
  

  מועדים
  10:00שעה  30/10/2011ריך תא 'אתאריך סיור קבלנים יתקיים ביום  -
  .1קומה  3משרדי מחלקת תפעול בנין , הומקום להגשת הצעות בבניין הנהלמועד  -
 .בתיבת המכרזים בבניין הנהלה 10/11/2011בתאריך   12:00החזרת ההצעה עד שעה  -

  
  נתוני החוזה
 ליום עבודה₪  2,000 : קנסות הקמפוס האקדמי אחוה :אתר העבודה

 2%  :השתתפות בביטוח אשי קבלן ר :המקצוע
במחירים –ללא הצמדה   :סוג הצמדה

 קבועים
קיזוז בגין בדיקות 

  :מעבדה
 ח הקבלן "כל הבדיקות ע

החודש הבסיסי 
המוגדר בחוזה 

  :המדף

 ₪  25,000  :ערבות מכרז אין  

 5%  :ערבות ביצוע 50+שוטף   :תנאי תשלום
 10%  :ערבות בדק  חודשיים :משך הביצוע
      1-ג, 1-א  :סיווג קבלן
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  הוראות למשתתפים בבקשה לקבלת הצעות
ט "תשכ, מיועד לקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים ובהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות .1

  .המתאים לנושא העבודות שבהצעת מחיר זו 1- ג, 1-אובסיווג כספי  1969

 . רישיון קבלן יהא בתוקף נכון ליום הגשת ההצעות

 .צילום רישיון קבלןיש לצרף 

 .ל הם רכוש המזמין ויוחזרו לא יאוחר מאשר התאריך הנקוב בפרק מועדים"כל המסמכים הנ .2

הרשות בידי המזמין לפסול את ההצעה , באם המציע לא יחזיר את כל המסמכים או לא ימלא אחר הוראות אלו .3

 .ל מסמכי הבקשה להצעת מחיריקבל לאחר מכן את כ, המציע שהצעתו תאושר לביצוע.והיא לא תובא בחשבון

המשתתף בבקשת הצעה זו יבקר על חשבונו בשטח אתר העבודה וירכז לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל  .4

  .המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה

כדי לוודא את העניינים שלגביהם יראו אותו כמי , ילכן חייב הוא לבדוק ולקרוא את החוזה ומסמכיו דלע

  .שהוסברו לו והובהרו לו לשביעות רצונו וכן יבדוק את הסיכונים וההתחייבויות שהינו מקבל על עצמו

 .הקבלן המשתתף במכרז ירכז לעצמו מידע משלו בקשר לכל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה

עבודות הכלולות בבקשה לקבלת הצעות ושעבורן יקבל הוראת ביצוע מאת הקבלן יהיה חייב לבצע את כל ה .5

 .בא כח המזמין

 .אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .6

 .הרשות בידי המזמין להזמין את ביצוע כל העבודה או רק חלק ממנה .7

 .י אחרים"הרשות בידי המזמין לבצע חלקי עבודה בעצמו או ע .8

או , הם אלה שבהוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, פרטים הכללים המפורטים בהצעה זוכל המ .9

  .ל"בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון וצה

  .בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, כל המסמכים המפורטים בהצעה זו מהווים יחד את מסמכי החוזה

, קראם והבין את תוכנם, טים הנזכרים בבקשה להצעת מחיר זוהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפר

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

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו לבקשה להצעת מחיר זו ואינם ברשות הקבלן ניתנים לרכישה 

 .אביב-תל,  83חשמונאים ' חר, ט"בהוצאה לאור של משהב

 .סיור קבלנים ייערך במועד הנקוב בפרק מועדים השתתפות בסיור הינה תנאי להגשת הצעות .10

  .תוכנס למעטפה שתישא שם הבקשה לקבלת הצעות, ההצעה עם כל המסמכים ממולאים וחתומים כנדרש .11

 .את המעטפה הסגורה יש להגיש במקום ובמועד הנקובים בפרק מועדים

  . ג דיסקט שיימסר לו עם מסמכי המכרז"דרש למלא הצעתו עהקבלן נ .12

  .על הקבלן להחזיר עם הצעתו את הדיסק ממולא ופלט תדפיס מהדיסקט כשהוא חתום

 .יקבע האמור בדיסקט, אם תתגלה סתירה בין האמור בדיסקט והאמור בפלט המופק מהדיסקט

חשב הדבר כאילו כלולה עבודה זאת במחירי במקרה שלא יוצג מחיר לסעיף כלשהו מסעיפי רשימת הכמויות יי .13

  .יתר הסעיפים
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  .למעט מס ערך מוסף, מחירי היחידות שיצוינו יראו אותם ככוללים את כל המיסים למיניהם

ולחשבה ) לא כסכום מוחלט(יהא עליו לציינה באחוזים , ירצה הקבלן לתת הנחה על המחיר הכולל של הצעתו

חה זה יהווה בסיס לחישוב מחירי היחידה על כל סעיפי כתב הכמויות אלא אחוז הנ. כניכוי כולל מסכום הצעתו

  .אם כן נאמר אחרת

י כך "י המזמין וע"הקבלן מצהיר בזה כי הוא מסכים מראש כי טעות חשבונית או השמטה בהצעתו תתוקן ע

  .בהתאמה, יתוקן סך כל ערך הצעתו

  .כ כללי בסעיף"היחידה כעדיפים על סהלצורך בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי 

  . והקבלן חייב לבדוק את הדיוק לגבי הכמויות הנתונות, הכמויות בכתב הכמויות הן בקירוב

) המחיר לכל יחידה רלבנטית(הבסיס להתחשבנות עם הקבלן יהיה על בסיס מחירי כתב הכמויות , בכל מקרה

 .ף לכל האמור במסמכי ההזמנהובכפוף לכמויות בפועל שיבוצעו על ידי הקבלן ובכפו

התחשיבים והדיאגראמות הינם בגדר הערכה בלבד ועל המציע לערוך את כלל , הנתונים, כתבי הכמויות .14

 .למדידההתחשיבים הנדרשים לצורך הצעתו לביצוע העבודה במסגרת חוזה עבודה 

או /או הדיאגראמות ו/או הנתונים ו/המזמין מסיר מעל עצמו כל אחריות לטעות בהערכת כתבי הכמויות ו

  .התחשיבים ועל המציע ועל אחריותו בלבד לערוך את כל האמור בסעיף זה

 .כל טעות תעמוד לחובת המציע בלבד

תעמוד למזמין הזכות הבלעדית לקבוע כי , הדיאגראמות והתחשיבים מהמציע, לאחר קבלת כתבי הכמויות .15

 . בודה פאושליפ חוזה ע"ע או/חוזה העבודה יהיה על בסיס כתב הכמויות ו

 .או פאושלי/ו פ כתב כמויות"למציע לא תעמוד הזכות לתקן את הצעתו ככל שיבחר המזמין לעבוד ע

  .התכניות המצורפות לבקשה להצעת מחיר זו הינן למכרז בלבד ותשמשנה את הקבלנים בהכנת הצעותיהם .16

  .עם התחלת העבודה, תכניות הביצוע תימסרנה לקבלן הזוכה בלבד

לא יהוו עילה לשינויים במחירי , או תכניות נוספות לצורכי הבהרה והשלמה/למת תכניות ועדכונים והש

 .וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות הפרטים לעומת התכניות שהוגשו להצעה, היחידה

 :על מגיש ההצעה לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .17

 .אישור עוסק מורשה למס ערך מוסף  .א

 .חוקאישור כי הוא מנהל ספרים כ  .ב

 .ד שהמציע הינו מוסמך לחתום בשם התאגיד אותו הוא מייצג"אישור רואה חשבון או עו  .ג

 .צילום רישיון קבלן  .ד

 .י הקבלן"כל דף ממסמכי הצעה זו וכל התוכניות כשהם חתומים ע  .ה

 .דיסקט כתב הכמויות ממולא ותדפיס חתום  .ו



 
 

  

6 

  הצעת הקבלן –' מסמך א
  

  ,לכבוד

_____________  

  

 מרכז למידה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדיםפרויקט לביצוע עבודות גמר בהצעות  בקשה לקבלת: הנדון

  המכללה האקדמית לחינוך –באחוה 

  

קראתי ועיינתי בכל המסמכים המפורטים ברשימת המסמכים המהווים כולם ") הקבלן: "להלן(אני החתום  .1

  .יחד את בסיס החוזה

ושתכנון העבודה וכן כל הגורמים , על כל פרטיו הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור בחוזה זה .2

 .ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי, המשפיעים על ביצוע העבודה ידועים ומוכרים לי היטב

מחייב אותי החוזה כאילו היה חתום על ידי ואם אדרש , הנני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו .3

הנני מתחייב . תאם לדרישה על פי הוראות החוזהלהתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת החוזה אפעל בה

או על ידי /ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה שינתן על ידי המזמין ו 7להתחיל בביצוע העבודה תוך 

 .ימים תחשב לתקופת התארגנות לכל עניין ולא תאושר תקופת התארגנות נוספת 7תקופה של . המפקח

 .ל החוזה בתאריך שאדרש לעשות שאת על ידי המזמיןהריני מתחייב לחתום ע, אם הצעתי תתקבל .4

קיבלתי את כל , בדקתי את אפשרות הגישה לאתר, הנני מצהיר כי סיירתי באתר המיועד לביצוע העבודה .5

ושתכנון , הבנתי את כל האמור בבקשה להצעת מחיר זו על כל פרטיה, ההסברים אשר ביקשתי לדעת

ם האחרים המשפיעים על ביצוע העבודה ידועים ומוכרים לי התקנים המחייבים וכן כל הגורמי, העבודה

 .היטב ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי

הנני מצהיר כי הצעת המחיר כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה בשלמות ובין השאר אף את כל  .6

ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע העבודה בכל היקפה והנני מתחייב לבצע את 

או טענות /מבלי לבוא בדרישות נוספות ו, ודה כולה באותם המחירים שצוינו על ידי בכתב הכמויותהעב

 .כלשהן

הניסיון והיכולת לבצע את העבודות על פי המסמכים וכן הציוד , אני מצהיר שיש לי הידע המקצועי .7

 .והפועלים המקצועיים הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר

, שצורפו להצעה אינן תוכניות סופיות לביצוע ותוך מהלך הביצוע יועברו תיקונים ידוע לי שהתכניות .8

, באופן הדרגתי בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות הדין, באורים ופרוט נוסף לתוכניות, שינויים והשלמות

 .תקן והרשויות השונות
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הנני . או להוסיף עליהן/ו לשנותם לגרוע, הנני מצהיר שידוע לי שהמזמין רשאי לתקן את תוכניות ביצוע .9

מתחייב לבצע את העבודות על פי התוכניות שימסרו מפעם לפעם על ידי המזמין או בא כוחו והתיקונים 

 .או ההוספה לא ישפיעו על מחירי היחידה שבכתב הכמויות של חוזה זה/השינויים הגריעה ו

 :שלהנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי חוזה זה בסכום כולל  .10

ללא ) ח"ש .....................................................: קרי(ח "ש .....................................................

 .לפי המחירים הנקובים בכתב הכמויות,מ "מע

צענה וישתנו בהתאם לכמויות שתבו, הן ניתנו באומדן, הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן מחייבות .11

 .מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנו מכל סיבה שהיא. בפועל

 . המחירים יהיו קבועים ללא הצמדה כלשהיא .12

או במסמכים ואני מסכים /הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו .13

אמסור  אותם , ובאם יש לי הסתייגויות  כל תיקון במידה ויבוצע על ידי בגוף המכרז איננו קביל, לתוכנם

  .במכתב נפרד בצמוד להצעתי

  

  ...............................................: חתימת וחותמת הקבלן

  ............................................................: כתובת הקבלן

  .......................................................... .טלפון הקבלן

  ..............................:......מספר פקס

  ...........................................................: מספר עוסק מורשה

  ...............................................: רישום בפנקס הקבלנים' מס

  ..........................................................: תאריך
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  'מסמך ב

  חוזה
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  המכללה האקדמית לחינוך –אחוה 
  
  

  משרד

  יחידה/אגף

  
  ......................' חוזה מס

  
  ..........בשנת .......... בחודש ............ ביום ................. שנערך ונחתם ב

  
  
  בין
  

  /המכללה האקדמית לחינוך  –אחוה 
  

  לבין
  

_______________________________________________________  
  

_______________________________________________________  
  

_______________________________________________________  
  

  בדבר ביצועו של

  
  

 2005אפריל  –ה "נוסח התשס
  

  3210מדף 
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  לחינוךהמכללה האקדמית  –אחוה 
  

  : ..............'חוזה מס
  

  ..........בשנת .......... בחודש .......... חוזה זה נערך ונחתם ביום 
  

  - בין  -
  

  המכללה האקדמית לחינוך –אחוה 
...................................................................  

  ,מצד אחד, "המזמין"שתיקרא להלן 
  

  לבין
  

...................................................................  
  ,מצד שני, " הקבלן"שייקרא להלן ................................. 

  
  

וקיבל את הצעתו של הקבלן ..................................... דהיינו , והמזמין רוצה בביצועו של המבנה  :הואיל
: ...................... במילים(ח "ש............... המבנה תמורת סכום של לביצוע .......... מיום 

שנת .......... סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש ........................................................... 
  ,חוזה זה או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות, בתנאי החוזה 62כמוגדר בסעיף , .........

  
  :באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן

  
  "):החוזה" - להלן (המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה   .1

  ;הצעתו של הקבלן  )א(
  ;")תנאי החוזה" - להלן (טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   )ב(
  ;המפרט  )ג(
  ;כתב הכמויות  )ד(
  ;התכניות  )ה(
  ;נאים מיוחדיםת  )ו(
  .1נספח   )ז(
  

  .מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה, כמסוכם בחוזה, תמורת תשלום שכר החוזה  .2
  
מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם , תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל  .3

  .בחוזה
  
  :ןלצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהל  .4

  ............................................... -כתובת המזמין 
  ............................................... -כתובת הקבלן   
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  ,ולראיה באו הצדדים על החתום
  

  :הקבלן  :בשם המזמין
  
1.................... .  
  
2.................... .  ...................  
  
3.................... .  
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  מ פ ת ח

  

  טופס החוזה

  תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן

  

  כללי - ' פרק א

  הגדרות -  1סעיף 

  ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  -  2סעיף 

  הסבת החוזה -  3סעיף 

  היקף החוזה -  4סעיף 

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים -  5סעיף 

  קת תכניותאספ -  6סעיף 

  ביצוע המבנה -  7סעיף 

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים -  8סעיף 

  מסירת הודעות -  9סעיף 

  

  הכנה לביצוע -' פרק ב

  בדיקות מוקדמות -  10סעיף 

  דרכי ביצוע ולוח זמנים -  11סעיף 

  סימון ונקודות גובה -  12סעיף 

  

  נזיקין וביטוח, השגחה - ' פרק ג

  הקבלןהשגחה מטעם  -  13סעיף 

  רישיונות כניסה והרחקת עובדים -  14סעיף 

  אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה, גידור, שמירה -  15סעיף 

  נזיקין למבנה -  16סעיף 

  נזיקין לגוף או לרכוש -  17סעיף 

  נזיקין לעובדים -  18סעיף 

  ביטוח על ידי הקבלן -  19סעיף 

  ביטוח על ידי המנהל -  20סעיף 

  מזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלןפיצוי ה -  21סעיף 
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  התחייבויות כלליות -' פרק ד

  גישת המפקח למקום המבנה -  22סעיף 

  ב"מציאת עתיקות וכיו -  23סעיף 

  ב"זכויות פטנטים וכיו -  24סעיף 

  תשלום תמורת זכויות הנאה -  25סעיף 

  פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים -  26סעיף 

  ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש -  27סעיף 

  מניעת הפרעות לתנועה -  28סעיף 

  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים -  29סעיף 

  הקשר עם קבלנים אחרים -  30סעיף 

  סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה -  31סעיף 

  

  עובדים - ' פרק ה

  ל ידי הקבלןאספקת כח אדם ותנאי עבודה ע -  32סעיף 

  

  חומרים ועבודה, ציוד -' פרק ו

  מתקנים וחומרים, אספקת ציוד -  33סעיף 

  העדפת טובין מתוצרת הארץ -  34סעיף 

  טיב החומרים והעבודה -  35סעיף 

  חומרים במקום המבנה -  36סעיף 

  בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים -  37סעיף 

  פסולהסילוק חומרים פסולים ועבודה  -  38סעיף 

  

  מהלך ביצוע המבנה - ' פרק ז

  התחלת ביצוע המבנה -  39סעיף 

  העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן -  40סעיף 

  מועד השלמת המבנה -  41סעיף 

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה -  42סעיף 

  עבודה בשעות היום הימי חול -  43סעיף 

  החשת קצב ביצוע המבנה -  44סעיף 

  וקבועים מראש על איחורים פיצויים מוסכמים -  45סעיף 

  הפסקת עבודה -  46סעיף 

  שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים -  47סעיף 
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  תוספות והפחתות, שינויים -' פרק ח

  שינויים -  48סעיף 

  הערכת שינויים -  49סעיף 

  תשלומי עבודה יומית -  50סעיף 

  רשימת תביעות -  51סעיף 

  

  מדידות -' פרק ט

  ת כמויותמדיד -  52סעיף 

  הקצבים ומחירי יסוד -  53סעיף 

  

  בדק ותיקונים, השלמה -' פרק י

  תעודת השלמה למבנה -  54סעיף 

  בדק ותיקונים -  55סעיף 

  פגמים וחקירת סיבותיהם -  56סעיף 

  -56ו) 2(55, )2(46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  -  57סעיף 

  

  תשלומים - ' פרק יא

  בון שכר החוזהמקדמה על חש -  58סעיף 

  תשלומי ביניים -  59סעיף 

  סילוק שכר החוזה -  60סעיף 

  תשלומי יתר -  61סעיף 

  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה -  62סעיף 

  

  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -' פרק יב

  סילוק יד הקבלן ממקום המבנה -  63סעיף 

  קיזוז -  64סעיף 

  המבנהאי אפשרות המשכת ביצוע  -  65סעיף 

  ביול החוזה -  66סעיף 

  מס ערך מוסף -  67סעיף 

  נוסח ערבות בנקאית - 1נספח 
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  המכללה האקדמית לחינוך –אחוה 

  תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן

  

  כללי - ' פרק א

  

  הגדרות

  ........... באמצעות משרד המכללה האקדמית לחינוך  –אחוה  –" המזמין"  )1(  .1

  

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה , כמנהל מטעם המזמין מי שנקבע -" המנהל"

  .או כל חלק ממנו

  

- לרבות כל קבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, שלוחיו, לרבות נציגיו של הקבלן, הקבלן -" הקבלן"

  .משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו

  

  .או כל חלק ממנו, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה, זמןמזמן ל, מי שנתמנה בכתב - " המפקח"

  

  .המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית - " המבנה"

  

או עבודה ארעית בהתאם , וביצועו של כל מבנה ארעי, השלמתו ובדקו, לרבות -" ביצוע המבנה"

  .להוראות החוזה

  

בנה או כל עבודה שידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של כל מ -" מבנה ארעי"

  .המבנה

  

לרבות , למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה -" חומרים"

וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן  - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  - מוצרים , אבזרים

  .המבנה

  

לרבות כל , יבוצע המבנה, או מעליהם, מתחתם, דרכם, המקרקעין אשר בהם - " בנהמקום המ"

  .מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה

  .מקום המבנה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין -" אתר סגור"

  

  .מקום המבנה שאינו מוגדר ואין בו שמירה -" אתר פתוח"
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הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד  המפרט -" המפרט הכללי"

באותם פרקים ובאותן , צ"מינהל התכנון וההנדסה ומע/משרד הבינוי והשיכון, אגף בינוי/הביטחון

  .מהדורות שנקבעו בחוזה

  

, הדרישות הנוספות, מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה -" המפרט המיוחד"

לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי , או המנוגדות לכתוב במפרט הכלליהשונות 

  .החוזה

  

  .המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד - " המפרט"

  

לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב , התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה -" תכניות"

וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל , על ידי המפקח לעניין חוזה זהעל ידי המנהל או 

  .מזמן לזמן, או על ידי המפקח לעניין חוזה זה

  

צו התחלת ; הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה - " צו התחלת עבודה"

צו התחלת עבודה שהוצא ואילו , יהיה חתום על ידי המזמין - עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 

  .יהיה חתום על ידי המנהל - לאחר חתימת החוזה 

  

, הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר - " ריבית החשב הכללי"

  .לרבות חישוב הריבית שיעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן

  

יתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר הריבית בשיעור ש -" ריבית פיגורים"

לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי , כריבית פיגורים

  .שיתפרסמו מזמן לזמן

  

לרבות כל תוספת , הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה - " שכר החוזה"

ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם , ת החוזהשתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראו

  .להוראות החוזה

  

לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק . יחול על החוזה -1981א"התשמ, חוק הפרשנות  )2(

  .כמשמעותו בחוק האמור
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  ניהול יומן - תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 

עו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצו  )1(  .2

כן רשאי הוא לבדוק או אופן ביצוע הוראות . וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה

  .על ידי הקבלן, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, החוזה

  

כי , י להבטיחאו למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצע/אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו  )2(

הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו . הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו

  .כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה

  

בו יירשמו מידי יום הפרטים ) היומן - להלן (ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים , במקום המבנה  )3(

כי הרישומים כאמור ייעשו על , אלא אם קבע המפקח, מךכוחו המוס-הבאים על ידי הקבלן או בא

  :ידו

  

  ;מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה  )א(

  

  ;הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה  )ב(

  

  ;תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה  )ג(

  

  ;העבודות שבוצעו במשך היום  )ד(

  

  .שקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנהכל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי ל  )ה(

  

, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן) 3(בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן   )4(

וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף , הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה

כוחו המוסמך רשאי -הקבלן או בא. םבציון תאריך הרישו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה

אולם רישומים אלה יחייבו , בציון תאריך רישומן, לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה

יום מיום  14את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 

  .אלה דרישה לתשלום כלשהו ורק בתנאי שאין ברישומים, מסירת העתק מרישומים אלה למפקח

  

ולאחר מכן , כוחו המוסמך-על ידי הקבלן או בא, בתום הרישום בו, כל דף של יומן העבודה ייחתם  )5(

  .על ידי המפקח
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כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא  )6(

דבר . על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, אמורימים ממסירת ההעתק כ 7תוך , פרט הרשום בו

, לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור. הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן

  .רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן

  

סיפא של סעיף ובכפוף ל, כוחו המוסמך הסתייג מהם- פרט לאלה שהקבלן או בא, רישומים ביומן  )7(

  .ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, )4(קטן 

  

ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום , פי החוזה מבוצעות במפעלים- אם חלק מהעבודות על  )8(

שאר . בציון תאריך הרישום, כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה-הקבלן או בא

כמפורט בסעיף קטן , בשינויים המחויבים, י העבודה המבוצעת במפעלים יהיוהרישומים ביומן לגב

  .חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה) 7(-ו) 6(, )5(והוראות סעיפים קטנים , )4(

  

  הסבת החוזה

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

  .אלא בהסכמת המזמין בכתב, ות לפי החוזהלאחר כל זכ

  

יאשר , אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, על אף האמור לעיל

  .המזמין בכתב את בקשת הקבלן

  

, אלא בהסכמת המזמין בכתב, כולו או מקצתו, אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה  )2(

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור , דיםואולם העסקת עוב

הודיע . לאחר, או של חלק ממנו, משום מסירת ביצועו של המבנה, אין בה כשלעצמה, העבודה

שיצוין , הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהמבנה לקבלן משנה

ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה על  10תוך , כתבוהמנהל לא הודיע לקבלן ב, בהודעה

ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שציין , התנגדותו לכך

  .לקבלן המשנה שצוין בהודעה, בהודעה

  

אין ההסכמה , בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, נתן המזמין את הסכמתו בין במפורש ובין מכללא  )3(

והקבלן יישא באחריות מלאה לכל , מורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזההא

  .באי כוחם ועובדיהם, מעשה או אי מעשה של מבצעי המבנה
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, הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )4(

ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו ומתחייב לא למסור לקבלני משנה , -1969ט"תשכ

  .אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור

  

  היקף החוזה

המכונות וכל , הציוד, הכלים, החומרים, לרבות המצאת כוח אדם, הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה  .4

  .הנחוץ לשם כך, בין קבוע ובין ארעי, דבר אחר

  

  ם ועדיפות בין מסמכיםסתירות במסמכי

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים - התאמה או דו- בכל מקרה של סתירה או אי  )1(  .5

ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר , המהווים את החוזה

  :נקבע ברשימה שלהלן - לעניין הביצוע  -סדר העדיפות , ממסמכי החוזה

  

  ;ז נתוני החוזהטבלת ריכו  )א(

  ;תכניות  )ב(

  ;מפרט מיוחד  )ג(

  ;כתב כמויות  )ד(

  ;אופני מדידה מיוחדים  )ה(

  ;)ואופני מדידה(מפרט כללי   )ו(

  ;תנאי החוזה  )ז(

  .תקנים ישראליים  )ח(

  

  .כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו

  

משלימים את , ים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזההתיאורים של פרטי העבודות שפי שהם מובא  )2(

בכל מקרה של סתירה או . כל עוד אין סתירה ביניהם, התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות

משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי - התאמה או דו- אי

כפי , על כל פרטיה ואופן ביצועה, לעבודה יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס, החוזה

  .ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים, שמצוין בכתב הכמויות

  

סדר , בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה

  :נקבע ברשימה שלהלן -לעניין התשלום  -העדיפות 
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  ;כתב כמויות  )א(

  ;מדידה מיוחדיםאופני   )ב(

  ;מפרט מיוחד  )ג(

  ;תכניות  )ד(

  ;)ואופני מדידה(מפרט כללי   )ה(

  ;תנאי החוזה  )ו(

  .תקנים ישראליים  )ז(

  

אין , קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות

בתנאי , זו חסרהבו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה 

  .שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו

  

משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט -התאמה או דו- בכל מקרה של סתירה או אי  )3(

עדיף האמור בפרק המפרט  -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -לגבי אותה עבודה , הכללי

  .תה עבודה מסוימתהכללי הדן באו

  

אינן חלות על עבודות , הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל  )4(

  .לפי מחיר פאושל כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן

  

לבין הוראה משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה -התאמה או דו-גילה הקבלן סתירה או אי  )5(

מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר , אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן  -הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

ותיו של עד לקבלת הורא. בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, לרבות תכניות לפי הצורך, הוראות בכתב

  .יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל, המנהל

  

  

  

  

  אספקת תכניות

כל עותק נוסף . שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום  )1(  .6

הקבלן למנהל את כל  יחזיר, עם השלמת המבנה. יוכן על חשבון הקבלן -שיהיה דרוש לקבלן 

  .התוכניות שברשותו
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המפקח , והמנהל. יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה, עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה  )2(

  .וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה

  

  ביצוע המבנה

  .רך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקחוימלא לצו, הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה  )1(  .7

  

לרבות תכניות , הוראות, תוך כדי ביצוע המבנה, מזמן לזמן, המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן  )2(

אולם אין האמור בסעיף , הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן. לביצוע המבנה, לפי הצורך

  .'קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח

  

  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים ערבות

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על  )1(  .8

בגובה  - 1בנוסח שנקבע בנספח  -ערבות בנקאית , עם חתימת החוזה, ימציא הקבלן למזמין, המזמין

ירים לצרכן כשהחודש הקובע הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המח. מערך החוזה 5%של 

והערבות תישאר בתוקף , בתנאי החוזה 62כאמור בסעיף , לחידוש ההצמדה יהיה החודש הבסיסי

  .בתנאי החוזה 60עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף 

  

והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן צו , הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה  )2(

יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא , ה ולפני חתימת החוזהלהתחלת העבוד

על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא ). 1(למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן 

  .יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון -15יאוחר מ

  

קבע לתשלום החשבון על ידי יתווסף לפרק הזמן שנ, איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל  )3(

לא , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, המזמין

  .או ריבית כלשהיא/יישא הפרשי הצמדה ו

  

  

  מסירת הודעות

תישלח במכתב רשום של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני , כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה  .9

  .רטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השניהמפו

. שעות ממועד מסירתה בדואר 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב . הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה

  .קבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליהכהודעה שנת
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  הכנה לביצוע -' פרק ב

  

  

  בדיקות מוקדמות

את טיב , את מקום המבנה וסביבותיו, לפני הגשת הצעתו, רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר  )1(  .10

כי הגישה את דר, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, הקרקע

  .למקום המבנה וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו

  

המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן   )2(

  ).1(כנדרש בסעיף קטן , מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות

  

הוא , כי שכר החוזה שהוצע על ידו, על יסוד בדיקותיו המוקדמותרואים את הקבלן כאילו שוכנע   )3(

  .הוגן ומניח את דעתו

  

  דרכי ביצוע ולוח זמנים

יום מיום התחלת ביצוע המבנה שנקבע בצו התחלת  30תוך , הקבלן ימציא לאישור המפקח  )א(  )1(  .11

ת אשר לרבות הסדרים והשיטו, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, העבודה

פרטים , לפי דרישתו מזמן לזמן, כן ימציא הקבלן למנהל. לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה

לרבות רשימת מתקני , נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים

המצאת המסמכים האמורים על ידי . העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם

אינה פוטרת את , המפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותםבין ש, הקבלן למפקח

רשאי המזמין , במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה. הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו

יום  -30לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

  .מיום התחלת ביצוע המבנה

  

ב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בהצעת לוח הזמנים חיי  )ב(

עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה . אם פורטו, בחוזה

  .ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו, יאושרו על ידי המפקח

  

נים על ידי המפקח ויחייב את ייקבע לוח הזמ, )1(לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן   )2(

  .הקבלן
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או בתדירות אחרת , ולא יותר מאחת לחודש, הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח  )3(

יעודכן לוח הזמנים על , לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים. אם נקבעה, שנקבעה באחד ממסמכי החוזה

  .ידי המפקח ויחייב את הקבלן

  

בנסיבות , או בעדכונו על ידי המפקח/יכת לוח הזמנים על ידי המפקח וההוצאות הכרוכות בער  )4(

יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך , כמפורט לעיל

שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה . לרבות באמצעות חילוט ערבויות, אחרת

  .סופית

  

  סימון ונקודות גובה

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון . המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו  )א(  )1(  .12

המימדים וההכוונה של כל חלקי המבנה , והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים

  .בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל

  

ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים , תוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלןהה, כל המדידות  )ב(

  .הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות, ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן -

  

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל   )ג(

ות הקבע או סימון המבנה נעלמו או ואם נקוד, תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו

  .חייב הקבלן לחדשם, טושטשו

  

לרבות , לעיל) ג(-ו) ב(כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות   )ד(

  .חלות על הקבלן, העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים

  

יבדוק הקבלן את אותן תכניות , ע הקיימיםנמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרק  )2(

מבלי , הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות. לפני התחלת העבודה

לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך . להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה

, יום מיום מסירת אותן תכניות 14תוך , אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות

והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו , יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות

  .בפועל
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  נזיקין וביטוח, השגחה - ' פרק ג

  

  

  השגחה מטעם הקבלן

מינוי בא . ע המבנההקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצו  .13

והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את , כוחו מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל

  .דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן. אישורו או לבטלו בכל עת

  

  רישיונות כניסה והרחקת עובדים

ל אדם המועסק על ידו במקום הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כ  )1(  .14

התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או , אם לדעת המנהל, המבנה

לא יחזור הקבלן  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור . שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו

  .במקום המבנה, בין במישרין ובין בעקיפין, להעסיקו

  

. כולו או מקצתו, קבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנההמנהל רשאי לתת ל  )2(

את רשימות העובדים שיהיה זקוק , מזמן לזמן, משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן

כפי שידרוש  -להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

  .כפי שימצא לנכון, נייני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסהוהמפקח יסדיר את ע -המפקח 

  

יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את ) 2(כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן   )3(

מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע , רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון

כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה . פקח ידרוש את החזרתווכן בכל עת שהמ, המבנה

  .יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו

  

או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון ) 2(אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן   )4(

  .אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה -הכניסה שלו 

  

  .יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה) 4(-ו) 3(, )2(ם הקטנים הסעיפי  )5(

  

  אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה, גידור, שמירה

פי כל -גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על, שמירה, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק  )1(  .15

אם , בטיחות מיוחדים נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי, דין

  .אלה פורטו בחוזה
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  :לפי דרישות המזמין שנקבעו בחוזה, במקום המבנה, על חשבונו, הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק  )2(

  .מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח  )א(

  

  .כל מתקן אחר או ציוד אחר  )ב(

  

לן והוא יפרקם ויסלקם ממקום המבנה עם גמר מתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקב, כל מבנה  )3(

  .אלא אם נקבע אחרת בחוזה, ביצוע העבודות לפי החוזה

  

  נזיקין למבנה

לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה כמצוין , כולו או מקצתו, מיום העמדת מקום המבנה  )1(  .16

בכל מקרה של נזק . יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו, בתעודת השלמת המבנה

יהיה על הקבלן לתקן  -) 4(פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן  - למבנה הנובע מסיבה כלשהיא 

בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין ומתאים , על חשבונו, את הנזק

  .בכל פרטיו להוראות החוזה

  

שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק תחולנה גם על כל נזק ) 1(הוראות סעיף קטן   )2(

בתנאי  55בהתאם לסעיף , שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה

  .החוזה

  

בהקדם , בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק  )3(

  .הוצאות התיקון יחולו על המזמיןו, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, האפשרי

  

, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, מלחמה: פירושו - " סיכון מוסכם"  )4(

  .בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו -פעולת מדינה אויבת וקרבות , פלישת אויב

  

או כתוצאה ממתן , יםבתכניות או במפרט, נזק למבנה שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים  )5(

לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו , הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח

  .כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם

  

, נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהמבנה  )6(

  .נו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכםדי, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו
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  נזיקין לגוף או לרכוש

עקב רשלנותו או בגין , שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן  )1(  .17

לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים , שגרמה לנזק, הפרת דרישות חוזה זה

  .המעשיים למניעתם

  

אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי לחייב ) 1(שום דבר האמור בסעיף קטן   )2(

  :את הקבלן לפצות את המזמין עבורם

  

השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם , נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה  )א(

  ;לתנאיו

  

  ;ה או חלק ממנו בהתאם לחוזהנזק הנובע מתוך כך שאין למזמין זכות לבנות את המבנ  )ב(

  

זכות מים או זכות , זכות אויר, לזכות דרך, בין קבועה ובין זמנית, נזק הנובע מהפרעה  )ג(

  ;שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה, שימוש אחרת של מישהו

  

המפקח , מצד המנהל, שנגרם על ידי מעשה או מחדל, לגופו או לרכושו, נזק לאדם כלשהוא  )ד(

  .או באי כוחם

  

  נזיקין לעובדים

או /או כל מי מטעמו ו/או שלוחיו ו/או למי מעובדי הקבלן ו/המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו  .18

  .לעיל 17כפוף לאמור בסעיף , בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה

  

  ביטוח על ידי הקבלן

  :לטובתו ולטובת המזמין יחדיו, על חשבונו, לן יבטחהקב  )1(  .19

  

המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך , הציוד, החומרים: את המבנה לרבות  )א(

או אובדן למשך כל תקופת ביצוע /נגד כל נזק ו, במלוא ערכו מזמן לזמן, ביצוע המבנה

  ;המבנה

  

תוך כדי ביצוע העבודות לגופו , שרין או בעקיפיןבמי, או אבדן העלולים להיגרם/מפני נזק ו  )ב(

עובדי המזמין וכל , קבלני המשנה ועובדיהם, לרבות עובדי הקבלן, או לרכושו של כל אדם/ו

  .אדם אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין
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  :הם) 1(הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן   )2(

וביטוח האחריות כלפי , בי הרכושהכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לג, ביטוח אחריות קבלנים  )א(

  ;צד שלישי

  

  .ביטוח אחריות מעבידים  )ב(

  

ולהמציא , כמפורט במסמכי החוזה, הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת המזמין  )3(

הכל לפי , למזמין את פוליסת הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע המבנה

  .התאריך המוקדם יותר

  

  .-18ו 17, 16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים   )4(

  

אם יידרש , הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה  )5(

  .לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

  

יהיה הקבלן בלבד זכאי , אישר את ביצוע התיקון והמזמין, תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו  )6(

  .לתבוע את כספי הביטוח

  

  

  

  ביטוח על ידי המנהל

יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים , אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה  .20

ל סכום שיגיע ממנו מכ, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, תחתיו ולשלם את דמי הביטוח

  .וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת, בכל עת, לקבלן

  

  פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן

או ) נוסח חדש(הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין   .21

אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי . ביצוע המבנה ובקשר לכך לנזקים שייגרמו תוך כדי, לפי כל דין אחר

מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב , פיצויים כלשהם

  .המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה
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  התחייבויות כלליות -' פרק ד

  

  גישת המפקח למקום המבנה

להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו , ל נציג מטעמוהקבלן יאפשר למפקח או לכ  .22

  .וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה, נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה

  

  ב"מציאת עתיקות וכיו

זמן מ, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף -1978ח"תשל, עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות  )1(  .23

 -וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה , לזמן

והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם , נכסי המדינה הם

  .שלא לצורך

  

. בלן למפקח על הגילוייודיע הק, מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם  )2(

  .כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות

  

יחולו על המזמין וישולמו בהתאם , ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה  )3(

כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה , בתנאי החוזה) 3( 46לסעיף 

  .בתנאי החוזה) 1( 46כאמור בסעיף , ת של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהלזמני

  

  

  ב"זכויות פטנטים וכיו

היטל , הוצאה, נזק, הליך, דרישה, הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה  .24

, כויות דומות בדבר השימושסמלי מסחר או ז, מדגמים, ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים"וכיו

  .במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן, במתקני המבנה, תוך כדי ביצוע המבנה

  

  תשלום תמורת זכויות הנאה

אם לביצוע המבנה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום   .25

יהיה  - או כל זכות דומה , או זכות מעבר או שימוש, חול לצרכי חציבה או נטילת עפר או: כגון,, המבנה

  .הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן

  

  פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

או בזכות /ות הציבור ובנוחי, תוך כדי ביצוע המבנה, הקבלן מתחייב שלא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך  .26

ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי "שביל וכיו, דרך, השימוש והמעבר של כל אדם בכביש
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דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים , על חשבונו, לצורך כך יבצע הקבלן. כלשהו

  .וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור

  

  ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש

תוך , קרקעיות-קרקעיות והעל-לרבות המערכות התת, הקבלן אחראי שכל נזק שייגרם לדרך או למתקנים  .27

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  - כדי ביצוע המבנה על ידו 

באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות , ועל חשבונ, יתוקן -לביצוע המבנה 

ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול , המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים

אלא אם , שנגרמו למתקנים האמורים שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח

או אם נודע , בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, במפרטים, ורים בתכניותסומנו המתקנים האמ

  .לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל דרך אחרת

  

  מניעת הפרעות לתנועה

בדרך שלא תגרום הפרעה , ככל האפשר, הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום המבנה וממנו תיעשה  .28

ם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד וא, לתנועה השוטפת

  .בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות

  

  

  

  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

, אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש  )1(  .29

 - אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים , ב"לכבל וכיו, לצינור, לפוןלרשת ט, לרשת חשמל, לגשר

ועל תכניתו להבטחת , על פרטי החפץ שיש להעבירו, לפני ההעברה, יודיע הקבלן בכתב למפקח

  .אמצעי הגנה מתאימים

  

את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר , על חשבון המזמין, הקבלן יהיה רשאי לבצע  )2(

  .ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות, אישורו של המפקח שיקבל את

  

  הקשר עם קבלנים אחרים

לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין , לפי הוראות המפקח, הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה  )1(  .30

הן , )חרהקבלן הא - להלן (ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם 

יאפשר להם את השימוש בשירותים , וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, במקום המבנה והן בסמוך אליו

  .הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי -ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 
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וההתקשרות עם הקבלנים האחרים , אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה  )2(

פי -או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על/ו, שתה באמצעות הקבלןנע

וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה , חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות

וההתקשרות , או  אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה/באמצעות הקבלן ו

הקבלן לא יהיה זכאי לשום תמורה מכל סוג  –נים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין עם הקבל

  .שהיא בגין עבודות הקבלנים האחרים

  

כאשר , נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו  )3(

למת המבנה בהתאם יהיה הקבלן זכאי לארכה להש, הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין

  .בתנאי החוזה 42להוראות סעיף 

  

  סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה

ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו , מזמן לזמן, הקבלן יסלק  )1(  .31

ניקוי  לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות, ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן

, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, שקדמו לתחילת ביצוע העבודה', הרחקת גרוטאות וכו, השטח

  .פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום, עקירה או גדיעה של עצים, הריסה

  

, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, מיד עם גמר ביצוע העבודות  )2(

  .וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו, ם הארעיים מכל סוג שהואהפסולת והמבני

  

והסילוק , הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות  )3(

הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל , כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, לאתר

, בתנאי החוזה 30ות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף במקרים של חילוקי דע. חשבונו

  .יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת
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  עובדים - ' פרק ה

  

  אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן

על כח אדם  את ההשגחה, את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק  )1(  .32

  .וכל דבר אחר הכרוך בכך, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, זה

  

במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך , מקצועיים ואחרים, הקבלן מתחייב להעסיק עובדים  )2(

חייב , רישיון או היתר לפי כל דין, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, התקופה שנקבעה בחוזה

כן מתחייב הקבלן . לפי העניין, להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמורהקבלן 

  .לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה

  

פי -או על, -1959ט"תשי, פי הוראות חוק שירות התעסוקה- לביצוע המבנה יקבל הקבלן עובדים על  )3(

הכל , ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, ר בדבר העסקת עובדיםהוראות כל חוק אח

  .פי כל דין-בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל

  

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי   )4(

  .ם החלים עליהם ועל פי כל דיןבשיעור שיקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציי

  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   )5(

כפי שיידרש על ידי  -ובאין דרישה חוקית , פי כל דין- ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על

  .-1954ד"התשי, מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה
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  חומרים ומלאכה, ציוד -' פרק ו

  

  מתקנים וחומרים, אספקת ציוד

האביזרים וכל הדברים , החומרים, המתקנים, את כל הציוד, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק  )1(  .33

  .האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש

  

, יעברו במועד אספקתם כאמור, המבנה והשלמתוחומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע   )2(

  .לבעלות המזמין

  

אין הקבלן , ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו  )3(

פי - ניתנה תעודת השלמה למבנה על. רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב

להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים רשאי הקבלן , בתנאי החוזה) 1( 54סעיף 

  .השייכים לו ואת עודפי החומרים

  

שהציוד , או הורה המפקח בכתב) 6(בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן   )4(

רשאי הקבלן להוציאם , אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה() 3עד ) 1(והחומרים לפי סעיפים קטנים 

  .חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, נהממקום המב

  

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר , נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים

רשאי המזמין להוציאם ממקום המבנה לכל , לא ציית הקבלן להוראה זו. מהמועד שנקבע כאמור

  .והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם, על חשבון הקבלן, מקום שיראה בעיניו

  

והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע , הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים  )5(

רשאי המזמין להשתמש , בתנאי החוזה 63אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף , החוזה

וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות , תו סעיףבזכויות המוקנות לו על פי או

  .כאמור 63המזמין על פי סעיף 

  

והמפקח , אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם  )6(

  .רשאי לפסלם בכל עת
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  העדפת טובין מתוצרת הארץ

העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף (דפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים לטובין מתוצרת הארץ תינתן הע  .34

  .-1995ה"התשנ, )פעולה עסקי

  

  טיב החומרים והעבודה

בכתב , בתכניות, הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה בהתאם לאמור במפרטים  )1(  .35

לדרישות התקנים כפי  כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו. הכמויות ובשאר מסמכי החוזה

יתאימו החומרים לסוג המובחר של  - אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים . שנקבע בחוזה

  .פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים, החומר

  

 - אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי , חומרים מתוצרת הארץ  )א(  )2(

  ;נים הישראלייםיתאימו בתכונותיהם לתק

  

 - אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי , חומרים מתוצרת הארץ  )ב(

  ;יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה

  

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו   )ג(

  ;בחוזה

  

  .חלה על הקבלן, לעיל) ג(-ו) ב(, )א(חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות   )ד(

  

  ;יישאו תו תקן, חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים  )א(  )3(

  

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא   )ב(

אולם בתנאי שהחומרים , שאינם נושאים תו תקןיהיה הקבלן רשאי להציע חומרים  -תו תקן 

  ;המוצעים יתאימו לדרישות התקנים

  

  .חלה על הקבלן, לעיל) ב(-ו) א(חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות   )ג(

  

הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו , הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח  )4( 

כי בשום פנים אין אישור , אולם מוסכם בזה במפורש. ומריםלהשתמש והן ביחס לטיב אותם ח

המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים . המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור
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חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי . אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט, ממקור מאושר

  .הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח

  

קבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ה  )5(

החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה יתאימו . במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ידי המעבדה

מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים 

יפסיק הקבלן את העבודה , שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור מצא המפקח. שנקבע

  .ויסלק ממקום המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת

  

האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות , ההעמסה והפריקה, ההובלה, הקבלן יבצע את פעולות האריזה  )6(

זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך , מנע את קלקולםבאופן שי, בהבאת החומרים למקום המבנה

החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל . אחרת

  .והפרעה מכל סוג אחר

  

דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או , לפי דרישת המפקח, הקבלן יספק  )א(  )7(

  ;עבודות במפעל או במקום המבנהבטרם יחל בייצורם או בביצוע ה

  

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע   )ב(

כל הדוגמאות תהיינה רכוש . וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות

  ;המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת

  

תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים , מאבכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוג  )ג(

אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר , של כתב הכמויות

  .ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האביזר המתאים

  

 של חומרים המסופקים, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, על הקבלן למסור תעודות אחריות  )8(

עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות , למקום המבנה

  .אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין

  

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין   )9(

  .העבודה
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דגימות מהחומרים והעבודות , על חשבונו ולפי הוראות המפקח, הקבלן מתחייב לספק  )א(  )10(

כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום , שנעשו וכן את הכלים

  ;הכל כפי שיורה המפקח, המבנה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה

  

ואין בעובדה זו , ת הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקותהמנהל שומר לעצמו א  )ב(

  .כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה

  

פרט להוצאות שלהלן , ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין  )11(

  :על הקבלן, בכל מקרה, שיחולו

  

  .יקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקההוצאות בגין בד  )א(

  

  .שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה, הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה  )ב(

  

  .ב"לחסכון וכיו, לנוחות בעבודה: כגון, הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא  )ג(

  

  חומרים במקום המבנה

יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין , לן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלוםסיפק הקב  )א(  )1(  .36

. בתנאי החוזה 59ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף , החומרים שסופקו למקום המבנה

  ;חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין

ימציא  יבוצע רק לאחר שהקבלן, התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח  )ב(

ללא , בגובה של ערך החומרים -  1בנוסח שנקבע בנספח  - למזמין ערבות בנקאית 

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב . התייקרות

והיא תומצא על ידי הקבלן , בתנאי החוזה 62כאמור בסעיף, ההצמדה יהיה החודש הבסיסי

  ;ני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומריםיום לפ -15למזמין לא יאוחר מ

  

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או , איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים  )ג(

אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת , לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים

  ;ריבית כלשהי או/לא יישא הפרשי הצמדה ו, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, הערבות

  

הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום המבנה , לבקשת הקבלן  )ד(

  ;שהושקעו במבנה
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כדין חומרים שהושקעו במבנה , דין חומרים שסופקו כאמור - בתנאי החוזה  62לצורך סעיף   )ה(

  .בתאריך אספקתם

  

ם שיסופקו על ידי המזין ושתמורתם המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה בחומרי  )2(

  .תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן

  

וכחומרים סופקו , כולם או מקצתם, הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה  )3(

  :יחולו עליהם ההוראות כדלהלן -בהתאם לכך 

  

  ;הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה  )א(

  

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא  -חומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה עם הבאת ה  )ב(

  ;אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח, ממקום המבנה, אותם או כל חלק מהם

  

אלא אם , לא יוחלפו בחומרים אחרים, הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם  )ג(

  ;קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש   )ד( 

  .וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים, בהם לביצוע המבנה

  

חייב הקבלן לשלם מיד , )ד) (3(לפי סעיף קטן , לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם  )4(

  .הל בהתאם למחירי השוק ביום התשלוםלמזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנ

  

  בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או   )1(  .37

  .ללא הסכמתו של המפקח, מוסתר

  

בכתב שהחלק האמור יודיע הקבלן למפקח , הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר  )2(

לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני , מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק

  .בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. כיסויו או הסתרתו

  

, ולצורך בדיקת, לפי הוראת המפקח, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, הקבלן יחשוף  )3(

לא מילא הקבלן אחר . לשביעות רצונו של המפקח, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו
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לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק , הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף

  .מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו

  

פרט אם קיים הקבלן את , על הקבלןתחולנה ) 3(ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן   )4(

  .והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה) 1(התחייבותו לפי סעיף קטן 

  

רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או , הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן  )5(

  .לרבות באמצעות חילוט ערבויות, לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

  

  סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה

  :תוך כדי מהלך העבודה, בכל עת, המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן  )1(  .38

בכל מקרה , בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה  )א( 

ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות , שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה

  .חוזהה

  

הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש , על סילוקו  )ב(

  .בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה

  

, כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים  )2(

  ).1(אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 

  

יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון , )1(לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן   )3(

הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות . הקבלן

לרבות באמצעות חילוט , אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

  .בויותער
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  מהלך ביצוע המבנה - ' פרק ז

  

  התחלת ביצוע המבנה

וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת , הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה  .39

  .בתנאי החוזה 11המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

  

  לןהעמדת מקום המבנה לרשות הקב

יעמיד המנהל לרשות הקבלן את , או במועד מתן אותה הוראה, לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה  .40

מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר 

ם נוספים ממקום חלקי, מזמן לזמן, לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן. בתנאי החוזה 11בסעיף 

  .הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור, המבנה

  

  מועד השלמת המבנה

שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע , הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה  )1(  .41

  .בצו התחלת העבודה

  

וזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בח) 1(הוראת סעיף קטן   )2(

  .מהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה

  

, בתנאי החוזה 42בהתאם לסעיף , ניתנה ארכה להשלמת המבנה או קוצר המועד להשלמת המבנה  )3(

  .ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך

  

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה

את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך  ניתנה פקודת שינויים המחייבת  )1(  .42

 46לפי סעיף , קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה

לקבוע בה את השינוי במועד , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, רשאי המנהל, בתנאי החוזה

  .השלמת המבנה

  

רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת , המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין נגרם עיכוב בביצוע  )2(

  ).4(בכפוף לתנאים בסעיף קטן , והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, המבנה

  

נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה   )3(

רשאי הקבלן לבקש ארכה , הייתה לו אפשרות למנוע את העיכובלקבלן שליטה עליהם ולא 
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בכפוף לתנאים בסעיף קטן , והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, להשלמת המבנה

)4.(  

  

  :התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן  )4(

  

, העבודהלרבות יומן , לשביעות רצונו של המנהל, הקבלן יהיה חייב להביא ראיות  )א(

  .שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה

  

יום מיום אירוע הנסיבות  60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   )ב(

אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע . שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה

בתנאי שהקבלן , הימים האמורים 60את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

  .ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו

  

ישלם המזמין , )2(- ו) 1(נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים   )5(

  :הוצאות תקורה בשיעור שייקבע לפי הנוסחה שלהלן -) 4(בכפוף לתנאים בסעיף קטן  -לקבלן 

    T1    

      1 P____ X K0 - K   =Q    

  TO    

  Q =  הוצאות התקורה;  

  

  P =  אחוז ההוצאות המוסכם המבוטא כשבע עשרוני:  

  ;5% - באתר סגור     

  ;6% -באתר פתוח     

  

K0 =  מ"ללא מע, סכום החוזה;  

  

K1 =  מ וללא התייקרות"ללא מע, סכום הביצוע במחירי בסיס;  

  

T0 =  תקופת הביצוע החוזית;  

  

T1 =  או תקופת הביצוע ) 2(-ו() 1כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים , ביצועתקופת ה

  .הקצרה מבין שתיהן -בפועל 
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לא יובאו בחשבון התקופה של הפסקה זמנית בביצוע המבנה לפי סעיף  T1בחישוב תקופת הביצוע   )6(

ך התחלת וכן התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תארי, בתנאי החוזה 46

  .העבודה בפועל במקום המבנה

  

ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה כחלק מיתרת שכר החוזה ) 5(הוצאות התקורה לפי סעיף קטן   )7( 

כפוף , בתנאי החוזה) 5( -62ו) 3( 60כאמור בסעיפים , הכולל התייקרות וריבית חשב כללי

 60על ידי הקבלן בהתאם לסעיף  להכללת הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש

  .בתנאי החוזה

  

מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצאות ) 5(התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף קטן   )8(

ומעבר לפיצוי כאמור , הן במקום המבנה והן מחוץ למקום המבנה, הקבלן עקב התמשכות הביצוע

  .וסף עקב התמשכות ביצוע המבנההקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נ, לעיל

  

  עבודה בשעות היום בימי חול

לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי , פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת  )1(  .43

  .אלא בכפוף לכל דין, שבת ומועדי ישראל

  

הפסק או  ללא, מטבע הדברים, חלות על עבודה שצריכה להיעשות) 1(אין הוראות סעיף קטן   )2(

או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון , במשמרות רצופות

  .ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, המבנה

  

  החשת קצב ביצוע המבנה

יפנה המזמין , הלהחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחיל, בכל עת, לדעת המזמין, היה צורך  )1(  .44

בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה בהתאם 

ימי העבודה ושיטות , לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה

  .העבודה

  

בהתאם לדרישת  והחיש את קצב ביצוע המבנה) 1(מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן   )2(  

המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע 

 4%יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת , תחילה

  .אם היו כאלה, וכן הוצאות מימון, עבור רווח והוצאות כלליות
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  בועים מראש על איחוריםפיצויים מוסכמים וק

, אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה  )1(  .45

ישלם הקבלן למזמין את הסכום , בתנאי החוזה 42בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

מועד הסופי שנקבע שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין ה

סכום הפיצויים המוסכמים . להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתה בפועל

ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי , בתנאי החוזה) א) (3( 62יהיה צמוד למדד בסעיף 

  .לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל

  

מכל סכום שיגיע לקבלן ) 1(הפיצויים האמורים בסעיף קטן  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום  )2(  

, תשלום הפיצויים. לרבות באמצעות חילוט ערבויות, בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות 

  .אחרת לפי החוזה

  

לפי , בנה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנהאם לפני השלמת המ  )3(  

יופחת לגבי כל יום לאחר מתן , והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, בתנאי החוזה 54סעיף 

חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן , תעודת ההשלמה האמורה

  .המבנה האמור לבין המבנה כולו לפי הערך היחסי שבין חלק, )1(

  

  הפסקת עבודה

לפי הוראה בכתב מאת , לזמן מסוים או לצמיתות, כולו או מקצתו, הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה  )1(  .46

ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם ניתנה לו , בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, המנהל

  .על ידי המנהל הוראה בכתב על כך

  

ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה , )1(לפי סעיף קטן , כולו או מקצתו, הופסק ביצוע המבנה  )2(  

  .כפי שיאושרו על ידי המפקח, ולהגנתו לפי הצורך

  

כאמור , הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל  )3(  

קבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור תחולנה על המזמין ובלבד שה, )1(בסעיף קטן 

נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את , יום מיום קבלת הוראות המפקח 60תוך , אלא אם

בתנאי החוזה  49שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף . תשלום ההוצאות

  .לאחר קבלת בקשת הקבלן
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 39אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף , לצמיתות, או מקצתו כולו, הופסק ביצוע המבנה  )4(  

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  –והקבלן החל בביצוע המבנה בפועל , בתנאי החוזה

וזאת , )5(עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן 

לרבות , ללא יוצא מן הכלל, ביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמורלסילוק סופי ומוחלט של כל ת

לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה ). 6(בכפוף לאמור בסעיף קטן , הוצאותיו והפסד רווחים

הכול , תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, בפועל על ידי הקבלן

  .יום מיום הפסקת העבודה 45ייקבע תוך , על על ידי הקבלןערך העבודה שבוצעה בפו. לפי העניין

  

 25%- יופחת מערך החוזה סכום השווה ל, )4(כאמור בסעיף קטן , לצורך חישוב גובה הפיצויים  )5(  

וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה , במחירי בסיס החוזה

שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת , להסכום המתקב. 5.2%- והיתרה תוכפל ב

יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו , העבודה

  ).א) (3( 62כמוגדר בסעיף , הופסקה העבודה

הפיצויים על פי סעיף קטן זה יישאו ריבית חשב כללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב     

  ).8(טן בסעיף ק

לא יקנה לקבלן , מהיקפו או יותר 75%כי ביצוע החוזה בשיעור של , מוצהר בזה, למניעת ספק    

  .זכות לקבלת פיצויים כלשהם

  

כשיפוי הקבלן בגין הוצאות ) 5(רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן   )א(  )6(  

פרט , וחיםכולל הפסד רו, מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה

ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה , להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן

כי הוצאותיו , אם יוכיח הקבלן. ב"הכנת דרכי גישה וכיו, ופירוק של מתקני העזר

ישולם , )5(עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן , )הקמת המתקנים(בסעיפים אלה 

ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור ) 5(לקבלן מחצית הסכום בסעיף קטן 

, דרכי גישה, ל"לרבות היסודות לנ, מפעלי ייצור, גדרות, מבני עזר: הקמה ופירוק של

הכול בתנאי , )המתקנים –להלן (קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר 

יצוע שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם לצורך ב

  .העבודות על פי חוזה זה

  

יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל , הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל  )ב(    

הוצאות . בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה

אלה יישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן 

)8.(  
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אך לפני שניתן צו התחלת , אחרי חתימת החוזה, לצמיתות, כולו או מקצתו, הופסק ביצוע המבנה  )7(  

אך הקבלן טרם , העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה

ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק ) 5(יחולו הוראות סעיף קטן  –החל בביצוע המבנה בפועל 

  ).5(מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן 

  

ישולמו לקבלן , )7(או ) 6(, )5(, )4(הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים   )א(  )8(  

והוראות , יום מיום הפסקת העבודה 60-בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ

  .ים האמוריםגם על תשלום הסכומ, בשינויים המחוייבים, בתנאי החוזה יחולו 60סעיף 

  

יישאו הפיצויים , )א(הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה   )ב(    

ריבית החשב הכללי מיום ) 7(או ) 6(, )5(או ההוצאות כאמור בסעיפים קטעים /ו

, איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי. הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי

מיום  60-וצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום האו הה/יישאו הפיצויים ו

  .הפסקת העבודה

  

  שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

לא תהווה תקדים ולא ילמדו , הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים  )1(  .47

  .ממנה גזירה שווה למקרה אחר

  

אין לראות , ד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסויםלא השתמשו הצדדים או אח  )2(  

בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות 

  .לפי חוזה זה
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  תוספות והפחתות, שינויים -' פרק ח

  

  שינויים

, כמותו, גודלו, סוגו, איכותו, סגנונו, צורתו: לרבות, יהמנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינו  )1(  .48

והקבלן  -פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה  -מתאריו ומימדיו של המבנה וכל חלק ממנו , גובהו

מסכום  -25%מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

מהכמות בחוזה לפני  -50%הכמויות לא תגדל בלמעלה מ החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב

  .שינויים

  

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב ) 1(הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף קטן   )2(

  .כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח

  

ות שינויים קודמים לפי לרב, פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים  )3(

מסכום החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או  -25%לא יעלה בלמעלה מ, ל"פקודות כנ

  .מהכמות בחוזה לפני שינויים -50%שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ

  

  הערכת שינויים

 -25%אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו   )1(  .49

את הכמות בסעיף כלשהו בכתב  -50%או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ/את סכום החוזה ו

לא . ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, בתנאי החוזה 48כאמור בסעיף , הכמויות

ייקבעו מחירי  -נוי נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השי

ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי ; )2(היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן 

את סכום  -25%ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ. מפאת אי קביעת ערכו של השינוי

כאמור , את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות -50%או שערכו מגדיל בלמעלה מ/החוזה ו

  ).3(ייקבע כאמור בסעיף קטן , בתנאי החוזה 48בסעיף 

  

יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה , )1(כאמור בסעיף קטן , לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים  )2(

. הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים

 - להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר 

הנקובים במחירון התקף של , ייקבע ערכו של השינוי  על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים

כוללים " מאגר המשולב"המחירים ב. וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות, "המאגר המשולב"

  .רווח והוצאות כלליות של הקבלן
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יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה כפי שנקבעו ) 1(חירי היחידות כאמור בסעיף קטן בקביעת מ  )3(

ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי מחירי יחידה בסעיפים  -בהעדר קביעה כזו . בחוזה

. 15%לעיל בהפחתת ) 2(ק "כאמור בס, "המאגר המשולב"הנקובים במחירון התקף של , מתאימים

יקבעו התעריפים על פי המסמכים שיוגשו על ידי  –" מאגר המשולב"אימים בבהעדר סעיפים מת

 4%בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו . בכפוף לאישור המנהל, הקבלן

, וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות המימון בפועל –אם היו כאלה  –בתוספת הוצאות מימון 

  .יום 60ד שתקופה זו לא תעלה על ובלב, שיוכחו על ידי הקבלן

  

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר   )4(

 60עברו . יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור - החוזה 

רואים אותו כאילו הסכים , כתב כאמוריום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל ב

אולם המנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור . לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה

בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק , הימים האמורים 60גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

  .את הסיבות לאיחור בהודעתו

  

  תשלומי עבודה יומית

ישולם לקבלן בעד , הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית  )1(  .50

בהתאם להוראות סעיף , ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה

  .בתנאי החוזה) 3( 49

  

על יסוד רשימות , ארבין הש, ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל  )2(

  :שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים

  

  .כמויות החומרים שהושקעו בעבודה  )א(

  .שעות העבודה, וכן ימי העבודה, סוגיהם במקצוע, מקצועותיהם, שמות העובדים  )ב(

  .הוצאות הובלה  )ג(

  .הוצאות ציוד מכני כבד  )ד(

  .הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה  )ה(

  

, בשני העתקים, תימסרנה למפקח) ה(-ו) ד(, )ג(, )א(פסקאות ) 2(שימות כאמור בסעיף קטן הר  )3(

לאחר , בשני העתקים, תימסר למפקח) ב) (2(ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן , בסוף כל שבוע

יוחזר לקבלן לשם , לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, אחד ההעתקים מכל רשימה; כל יום עבודה

  .שלוםהגשתו לת
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  רשימת תביעות

ואשר , הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה  )1(  .51

יום לאחר תום אותו  -60לא יאוחר מ, לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך חודש מסוים

  .חודש

  

רואים כאילו הקבלן ויתר עליה , )1(כאמור בסעיף קטן , כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות  )2(

אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה . לחלוטין וללא תנאי

בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק , עליהם גם אם תביעות אלו הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל

  .את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו
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  מדידות -' פרק ט

  

  מדידת כמויות

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין   )1(  .52

  .לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען לפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה

  

דות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדי  )2(

או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן /בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו

כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות . הכל לפי העניין, ויאושרו על ידי המפקח

  .מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן

  

ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות , כולו או מקצתו, המבנהלפני בואו למדוד את   )3(

כוח לצורך זה -והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא. כן ועל המועד הרצוי לו

וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים , ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות

  .ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך, בונועל חש, לביצוע המדידות

  

רשאי המפקח או נציגו לבצע את  - כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות - לא נכח הקבלן או בא  )4(

והקבלן לא יהא רשאי , ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, המדידות בהעדרם

עם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד אולם אם הקבלן נתן ט. לערער עליהן

יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף , שנקבע לביצוע המדידות כאמור

  ).3(קטן 

  

על כל , ימים 7תוך , רשאי הוא לערער בכתב -כוחו במועד ביצוע המדידות -נכח הקבלן או בא  )5(

אם גם אחרי המדידה . עד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורהוהמפקח יקבע מו, כמות שנמדדה

יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה , השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח

  .סופית

  

לא ידחה  - מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם , כולו או מקצתו, היה המבנה  )6(

  .אלא אם מסיבות סבירות המפקח את ביצוע המדידה
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  הקצבים ומחירי יסוד

לא  - סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהוא מהמבנה   )1(  .53

במקום הסכום שנכלל , ייכלל בשכר החוזה, ובאם בוצע חלק המבנה האמור; ייכלל בשכר החוזה

  .בתנאי החוזה 49התאם להוראות סעיף שיקבע ב, ערכו של חלק המבנה האמור, כהקצב

  

מחיר רכישתו של אותו : פירושו, לגבי חומר או מוצר, "מחיר יסוד"בכל מקום שבו נקבע בחוזה   )2(

מימון והוצאותיו , רווח הקבלן, פחת, גזורת, הובלה, פריקה, הכולל הוצאות העמסה -חומר או מוצר 

  .ות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזהב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמוי"האחרות וכיו

  

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו 

ישולם ההפרש שבין  -ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה , בפועל

חושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מ

  .עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר

  

בתוספת , לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם

לא יחולו ההנחה , נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה. ההתייקרות כאמור לעיל

  .או התוספת על מחירי היסוד

  

  .לטיב החומר והמוצר ולמחירם, הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה

  

ב "קבלה וכיו, שובר, חשבון, כל הצעת מחירים, לפי דרישתו, הקבלן מתחייב להמציא למפקח  )3(

  ).2(- ו) 1(הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים 
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  קוניםבדק ותי, השלמה -' פרק י

  

  תעודת השלמה למבנה

יום  15תוך , יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה - הושלם המבנה   )1(  .54

מצא המפקח את המבנה . יום מיום שהתחיל בה 30וישלים את הבדיקה תוך , מיום קבלת ההודעה

ימסור  - ואם לא ; יקהייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבד -מתאים לדרישות החוזה 

והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה , או עבודות ההשלמה הדרושים/המפקח לקבלן רשימת תיקונים ו

לתת לקבלן תעודת , על פי שיקול דעתו, ואולם המנהל רשאי. סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח

ות בכתב כנגד קבלת התחייב, או עבודות ההשלמה כאמור/השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו

  .או עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה/שיבצע וישלים את התיקונים ו, מהקבלן

  

גורע מזכות של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו ) 1(אין האמור בסעיף קטן   )2(

והקבלן חייב לבצע את , או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה/במבנה עבודות התיקונים ו

  .או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח/נים והתיקו

  

, או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח/לא ביצע הקבלן את התיקונים ו  )3(

או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא /יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו

או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות /ים והוצאות ביצוע התיקונ. לנכון

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של , אלו

הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את . לרבות באמצעות חילוט ערבויות, אותן מהקבלן בכל דרך אחרת

  .פירוט ההוצאות האמורות

  

אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך הסופי   )4(

השתמש בו או , או שהושלם חלק כל שהוא מהמבנה והמזמין החזיק בו, שנקבע להשלמת המבנה

, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה האמור, עומד להחזיק בו או להשתמש בו

פים הקטנים דלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה והוראות הסעי

  .כולו

  

  בדק ותיקונים

חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים  24תקופה של : תקופת הבדק פירושו, לצורך החוזה  )1(  .55

 מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת. או בתנאים המיוחדים

 - או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה , 54ההשלמה למבנה בהתאם לסעיף 

  .מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה
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או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש , נזק, תוך תקופת הבדק, נתהווה במבנה  )2(

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם  -בתנאי החוזה ) 9( 35כפוף לאמור בסעיף , בחומרים פגומים

חודשים  -3ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ, הכל לפי דרישת המפקח, כאמור

הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע ; לאחר תום תקופת הבדק

  .לקויה או שימוש בחומרים פגומיםבתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה  27לפי סעיף 

  

  .בתנאי החוזה) 2( 56כדי לגרוע מהאמור בסעיף ) 2(אין באמור בסעיף קטן   )3(

  

  .יחולו על הקבלן) 2(ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן   )4(

  

  פגמים וחקירת סיבותיהם

י המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות רשא, או פגם במבנה בזמן ביצועו/נתגלו אי התאמה ו  )1(  .56

או הפגם /הייתה אי ההתאמה ו. או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח/אי ההתאמה ו

הייתה אי ; יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין -כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 

וכן , יחולו הוצאות החקירה על הקבלן -  או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה/ההתאמה ו

אם אי ההתאמה . או הפגם וכל הכרוך בכך/את אי ההתאמה ו, על חשבונו, יהיה הקבלן חייב לתקן

  .יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין, או הפגם אינם ניתנים לתיקון/ו

  

שנים אחר גמר תקופת  5או פגם במבנה תוך /נתגלו אי התאמה ו, בנוסף לכל האמור בחוזה זה  )2( 

יהיה הקבלן חייב לתקן את אי , הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, הבדק

, או הפגם אינם ניתנים לתיקון/ואם אי ההתאמה ו, על חשבונו, או הפגם וכל הכרוך בכך/ההתאמה ו

  .יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין

  

  -56ו) 2( 55, )2( 46סעיפים  אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי

וזאת לאחר , בתנאי החוזה 56או , )2( 55, )2( 46אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיפים   .57

רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר , יום 14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

יהיה המזמין רשאי לנכות , יותיו כאמור חלות על הקבלןואם הכרוכות במילוי התחייבו, או בכל דרך אחרת

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של , את ההוצאות האמורות

  .לרבות באמצעות חילוט ערבויות, עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
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  תשלומים - ' פרק יא

  

  

  מקדמה על חשבון שכר החוזה

יאשר המזמין לקבלן את המקדמה כמבוקש , ביקש הקבלן מהמזמין מקדמה על חשבון שכר החוזה  )1(  .58

מערך החוזה או מיתרת ערך החוזה שנותרה לביצוע במועד הגשת  10%ובלבד שלא תעלה על 

 1בנוסח שנקבע בנספח  -וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית , החשבון עבור המקדמה

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים . שתשולם לו, ללא התייקרות, בגובה המקדמה -

  .בתנאי החוזה 62לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

  

רק לאחר שהוצא לו צו התחלת , )1(כאמור בסעיף קטן , הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה  )2(

  .עבודה

  

 62כמוגדר בסעיף , מגיעה לקבלן בגין המקדמה תהיה בשיעור עליית המדדההתייקרות ה  )א(  )3(

בין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון , בתנאי החוזה

  .עבור המקדמה

  

כמוגדר , תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד חזוי, למקדמה שתשולם  )ב(

המחושב לפי המדד בחודש בו , הפרש סכום ההתייקרות. החוזהבתנאי ) א) (3( 62בסעיף 

לפי  - ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן , הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה

עם תשלום הביניים בגין החשבון הראשון  -או ריבית כלשהי /המקרה וללא הפרשי הצמדה ו

  .החשבון עבור המקדמה שהקבלן הגיש לאחר פרסום המדד בחודש בו הגיש הקבלן את

  

המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל חשבון שיאושר   )4(

סכום החזר . עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן, לפני חישוב ההתייקרות, לקבלן

ייקרות המגיעה ההת; לפני חישוב ההתייקרות, המקדמה ינוכה מהסכום שאושר לתשלום בכל חשבון

לפני , בכל מקרה, המקדמה תוחזר למזמין במלואה. לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום

  .המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה

  

מיום הגשת החשבון  -30החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה  )5(

פה החל מיום הגשת החשבון עבור המקדמה ועד המקדמה לא תישא ריבית כלשהי לתקו. למפקח

  .ליום התשלום במועד שלעיל
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יום לפני  -15לא יאוחר מ, תומצא על ידי הקבלן למזמין, )1(כאמור בסעיף קטן , הערבות למקדמה  )6(

יתווסף לפרק הזמן שנקבע , איחר הקבלן בהמצאת הערבות. המועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה

והתשלום בפרק הזמן הנוסף , פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום המקדמה אותו

  .או הפרשי הצמדה/לא יישא ריבית כלשהי ו, כאמור

  

ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה , הערבות האמורה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה, לבקשת הקבלן

  .הוחזרה על ידו במלואה למזמין, ששולמה לו על ידי המזמין

  

  תשלומי ביניים

  :יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו, אחת לחודש  )1(  .59

  

, ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון  )א(

  .לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים

  

, שבוןערכם של החומרים המצויים במקום המבנה לשם ביצוע המבנה במועד הגשת הח  )ב(

  .בתנאי החוזה 36בהתאם לסעיף 

  

בתנאי  62כמוגדר בסעיף , או במדד חזוי/ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד ו  )ג(

  .החוזה

  

המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו , המפקח יבדוק את החשבון  )2(

  .פקח ויאושרו על ידי המנהלותשלומי הביניים יחושבו על ידי המ, מתייחס החשבון

  

יופחתו כל תשלומי הביניים , )2(כאמור בסעיף קטן , מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל  )3(

שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד 

לפי קביעת , להלן) ב( או האמור בפסקה) א(ולגבי היתרה יחול האמור בפסקה , האמור לעיל

  :המזמין מראש

  

היתרה לא ; מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן למפקח 50-היתרה תשולם לקבלן ביום ה  )א(

או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב /תישא הפרשי הצמדה ו

  .לעיל לתשלום היתרה
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הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  30על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת   )ב(

היתרה . שיעור הריבית יהיה השיעור שחל ביום הגשת החשבון; על ידי הקבלן למפקח

מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן  -44בתוספת הריבית כאמור תשולם לקבלן ביום ה

  .למפקח

  

עבודה קבועים  בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי  )4(

אלא , בשלמותם או בחלקם, בתנאי החוזה -59ו 58, 52, 36לא יחולו הוראות סעיפים , מראש

  .בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה

  

בתנאי  8כאמור בסעיף , ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה  )5(

  .הומצאה על ידי הקבלן למזמין, החוזה

  

, רשאי המנהל לאשרו -גיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים ה  )א(  )6(

 -והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית 

הערבות . שאושר לו לתשלום, ללא התייקרות, בגובה הסכום -  1בנוסח שנקבע בנספח 

כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן 

והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא , בתנאי החוזה 62החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

  .יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון -15יאוחר מ

גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס לעבודות , בשינויים המחוייבים, האמור לעיל יחול

  .שבוצעו במפעלים

  

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום , )א(ר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה איח  )ב(

אותו פרק זמן שבו , החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים

לא יישא הפרשי , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, איחר הקבלן בהמצאת הערבות

  .או ריבית כלשהי/הצמדה ו

  

תוחזר לו , לבקשת הקבלן - את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור  סיפק הקבלן  )ג(

  .הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום המבנה

  

תוחזק לו , לבקשת הקבלן - סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר פתוח 

  .הערבות האמורה לאחר שהחומרים שסיפק למקום המבנה הושקעו במבנה
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לא יהיה הקבלן זכאי , ומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזהבמקרה של פיגור בתשל  )7(

  . כפיצוי בגין הפיגור האמור, לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור

  

אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח , אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה  )8(

כותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאי

  .עליהם מבוססים תשלומי הביניים

  

  סילוק שכר החוזה

יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל , יום מיום השלמת המבנה כולו -60לא יאוחר מ  )1(  .60

  .כולל רשימת תביעותיו הסופיות, המסמכים הקשורים בו

  

על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות , די המנהלשכר החוזה יקבע סופית על י  )2(

בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים , בתנאי החוזה 52שנמדדו לפי סעיף 

  .בתנאי החוזה -62ו 53ובהתחשב באמור בסעיפים  5,בתנאי החוזה -0ו 49, 48כאמור בסעיפים 

  

בתנאי  59יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף , נהלמשכר החוזה שנקבע על ידי המ  )3(

ובניכוי , אם שולם, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, החוזה

כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן 

לפי , להלן) ב(או האמור בפסקה ) א(היתרה יחול האמור בפסקה ולגבי  -או מכל סיבה אחרת 

  :קביעת המזמין מראש

  

הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  52על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת   )א(

היתרה בתוספת . שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה; הסופי על ידי הקבלן

  .מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן -90ביום ה הריבית כאמור תשולם לקבלן

  

הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  120על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת   )ב(

היתרה בתוספת . שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה; הסופי על ידי הקבלן

  .ון הסופי על ידי הקבלןמיום הגשת החשב -135הריבית כאמור תשולם לקבלן ביום ה

  

, )1(יום מהמועד הנקוב בסעיף קטן  60הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של עד   )א(  )4(

כאמור בסעיף , יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי

  .אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי, )3(קטן 
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יום או יותר מהמועד הנקוב בסעיף קטן  60החשבון הסופי באיחור של הגיש הקבלן את   )ב(

לא יאוחר , )3(כאמור בסעיף קטן , תשולם לו היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי, )1(

  .יום מהיום שהגיש את החשבון הסופי 195מתום 

  

מיום הגשת  -90תשולם לקבלן לפני היום ה, )4(או ) 3(כאמור בסעיפים קטנים , אם היתרה  )א(  )5(

  .תוקטן בהתאם התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי, החשבון הסופי

  

מיום  -135תשולם לקבלן לפני היום ה, )4(או ) 3(כאמור בסעיפים קטנים , אם היתרה  )ב(

תוקטן התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי , הגשת החשבון הסופי

הימים  15מקרה לא תשולם לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת  כאמור לעיל כך שבכל

  .האחרונים לפני מועד תשלום היתרה בתוספת הריבית

  

יתרת שכר  -להלן ) (4(או ) 3(היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי כאמור בסעיפים קטנים   )6(

עד ליום  או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת המבנה/לא תישא הפרשי הצמדה ו, )החוזה

  .הגשת החשבון הסופי או לתקופה נוספת כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרת

  

לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל , יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל  )7(

בנוסח שנקבע בנספח  -לתקופת הבדק , או ערבות של חברת ביטוח/תביעותיו וכן ערבות בנקאית ו

, ללא ההתייקרות בגין שינוי תנודות במדד, מערך השכר הסופי של החוזה10% בגובה של  -  1

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש . בתנאי החוזה 62כהגדרתו בסעיף 

  .בתנאי החוזה 62הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

  

לאחר , רשאי המנהל, יום מיום השלמת המבנה 60 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  )8(

משכר החוזה . לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה, הודעה בכתב לקבלן

מהן כתמורה  12%בתוספת של , ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, שיקבע כאמור

הימים הראשונים מיום  120פת ועל היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקו - להוצאות משרדיות 

תשולם , היתרה בתוספת הריבית כאמור לעיל. הודעת המנהל לקבלן על עריכת החשבון הסופי

  .יום מיום הודעת המנהל לקבלן כאמור 195לקבלן לא יאוחר מתום 

מיום הודעת המנהל לקבלן על עריכת  -135אם היתרה כאמור לעיל תשולם לקבלן לפני היום ה

תוקטן התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור כך שבכל , החשבון הסופי

הימים האחרונים לפני מועד תשלום  15מקרה לא תשולם לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 

  .היתרה בתוספת הריבית
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או ריבית כלשהיא /לא תישא הפרשי הצמדה ו, )יתרת שכר החוזה - להלן (היתרה בתוספת הריבית 

ופה החל מיום השלמת המבנה עד ליום הודעת המנהל על עריכת החשבון הסופי וכן לתקופה לתק

הימים  15מיום הודעת המנהל עד ליום תשלום יתרת שכר החוזה או לתקופת  -121החל מהיום ה

מיום הודעת  -135האחרונים לפני מועד תשלום יתרת שכר החוזה אם שולמה היתרה לפני היום ה

  .החשבון הסופיהמנהל על עריכת 

  

  .שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה הוא סופי

  

תשמש כערבות לתקופת , מערך השכר הסופי של החוזה 10%בגובה של , הערבות לקיום החוזה

  .הבדק

  

  תשלומי יתר

דרישתו יום ממועד  15תוך , יחזירם למזמין, אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי חוזה זה  .61

אין האמור לעיל גורע מזכותו של . בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל, בכתב

מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם , המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור

המזמין או לגבותם בכל  באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין

  .מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן, דרך אחרת

  

  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה

  -בחוזה זה   )1(  .62

מדד תנודות מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  -" מדד"

המבוסס על נתוני , שלה מראשהמרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי הממ

יהיה , לא קבעה הממשלה מראש מדד אחר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמפורט בנספח לחוזה

  .המדד הקובע מדד תשומות בבניה למגורים

  

  .החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעת הקבלן -" חודש בסיסי"

  

או , סי לבין המדד בחודש בו בוצעה העבודהההפרש שבין המדד בחודש הבסי -" תנודות במדד"

בתנאי  59עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף , המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה

  .החוזה
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ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  -" תנודות במדד חזוי"

ם שקדמו למדד שפורסם סמוך לפני יום הגשת החשבון בתוספת העלייה הממוצעת בשלושת המדדי

  .הגשת החשבון

  

  .שלהלן) 3(כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן , מוסכם במפורש  )2(

  

או פחות לא תשולם כל , חודשים 18עבור כל התקשרות האמור להימשך תקופה של  1.1  )א(  )3(

  .התייקרות

לא תשולם כל , חודשים 18שך מעבר לתקופה של עבור כל התקשרות האמורה להימ 1.2    

  .החודשים הראשונים 18התייקרות עבור 

או לפי /לפי אופציה בחוזה ו, אם משך העבודה יתארך, לעיל 1.1בעבודות לפי סעיף  1.3    

 18החודש הבסיסי יהיה , 1.2ובעבודות לפי סעיף , חודש 18- מעבר ל, אישור אחר

  ).1( 62חודש מעבר להגדרתו בסעיף 

חל , החודשים הראשונים 19לעיל אם במהלך  1.3-ו 1.2, 1.1בעבודות לפי סעיפים  1.4    

יוגדר החודש , מעל למדד בחודש הבסיסי, או יותר, 4%שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי 

  .4%כחודש שבו חל השינוי של , הבסיסי

יגדל , לעיל) א) (3(בהתבסס על הגדרת החודש הבסיסי בסעיף , עם יחולו תנודות במדד 1.5    

ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה " או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא

בהתאם , תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש

  .בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן, לשיעור התנודות במדד

  

יצוע המבנה של עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע נגרם עיכוב על ידי הקבלן בב  )ב(

או ניתנה לקבלן לפי בקשתו הוא ארכה להשלמת ביצוע המבנה של עד שלושה , החוזית

בתנאי  42פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף  -חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 

תנודות במדד עבור : ב הבאאם יחולו תנודות במדד יגדל שכר החוזה בהתאם לחישו -החוזה 

תחושבנה לפי , תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים כאמור

הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן לבצע  -30השינוי במדד בין המדד הבסיסי למדד ב

מעליית המדד הנוסף בכל אחד משלושת החודשים  50%עבודה בהתאם לחוזה ובתוספת 

  .האמורים

  

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת   )ג(

או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע המבנה של יותר , הביצוע החוזית

פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף  -משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 
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ל עלייה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה מעבר לשלושת יראו במקרה ש -בתנאי החוזה  42

הימים  30החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע החוזית כעבודה שבוצעה בתקופת 

  .האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לחוזה

  

לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן , אם בתשלומי הביניים  )4(

יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה , חשבון עבור אותה עבודההגיש למפקח 

פרט להתייקרות . שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים

לא , המגיעה לקבלן עבור סכומים אלו בתשלום הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה

או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי /מדה נוספים ויישאו הסכומים האמורים הפרשי הצ

  .החשבון שהוגש על ידי הקבלן

  

עולה על כל תשלומי , בתנאי החוזה 60כאמור בסעיף , הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל  )5(

כתשלום עבור עבודה שבוצעה , המגיע לקבלן, יראו את יתרת התשלום, הביניים ששולמו לקבלן

הימים  30הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת  30בתקופה 

  .אם המבנה הושלם לפני תום תקופת הביצוע החוזית, האחרונים שלפני השלמת ביצוע המבנה
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  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -' פרק יב

  

  סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

שאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את המזמין יהיה ר  )1(  .63

  :בכל אחד מהמקרים המנויים להלן -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -המבנה 

  

כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את   )א(

ו במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה א - יום  14ולא ציית תוך , ביצועו

או , להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה - במפורש בחוזה 

  .כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת

  

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע   )ב(

או במקרים מיוחדים  -יום  14הקבלן לא ציית תוך ו, בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים  -תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד 

  .בתנאי החוזה 42כאמור בסעיף , שהוארך או קוצר להשלמתו

  

, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם למפרטים, להנחת דעתו, י המנהל הוכחותכשיש ביד  )ג(

  .לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות, לתכניות וליתר מסמכי החוזה

  

  .בלי הסכמת המזמין בכתב - -לאחר , כולו או כל חלק ממנו, כשהקבלן הסב את החוזה  )ד(

  

ולא נענה להוראת , בכתב או מכללא, סכמת המזמיןכשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא ה  )ה(

  .המנהל לסלקו מביצוע המבנה

  

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת   )ו(

פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף  - כשהגוף בפירוק , נושיו ובגוף מאוגד

  .בלן רשום לפי החוקובלבד שיהיה ק, מאוגד אחר

  

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או , להנחת דעתו, כשיש בידי המנהל הוכחות  )ז(

דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר , מענק, הציע לאדם כלשהו שוחד

  .להשמיע טענותיו בפני המנהל, אם רצונו בכך, הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן
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כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע   )ח(

  .בקיום התחייבויותיו לפי החוזה

  

רשאי המזמין לנהוג , באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה  )2(

  :כדלהלן

, מצויים במקום המבנהה, או בכל חלק מהם, הציוד והמתקנים, להשתמש בכל החומרים  )א( 

  .לצורך השלמת המבנה

  

, לסלק ממקום המבנה את כל החומרים, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לדרוש מהקבלן  )ב(

רשאי המזמין , יום 14תוך , לא ציית הקבלן לדרישה זו. הציוד והמתקנים או חלק מהם

ן לא יהיה אחראי והמזמי, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו

  .לכל נזק או אבדן שייגרמו להם

  

  :יחולו ההוראות שלהלן, תפס המזמין את החזקה במקום המבנה  )3(

  

בנוסף להוצאות , הוצאות השלמת המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא  )א(

  .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של , האמורות

  

בלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן המפקח יזמין את הק  )ב(

  .הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה, לערוך את רשימת החומרים

  

בתנאי החוזה ואילו התשלומים בפועל  60הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   )ג(

  .המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה

  

אלא , לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, נתפס מקום המבנה  )ד(

  ).ה(בכפוף לאמור להלן בפסקה 

  

אומדן  -להלן (עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו   )ה(

שולמו לקבלן על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ש, )שכר החוזה

של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות , לפני תפיסת מקום המבנה

ושל פיצויים על , )א(לרבות התוספת האמורה בפסקה , סופיים שיאושרו על ידי המנהל

יהיה המזמין  -נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים 

  .רש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמורחייב בתשלום ההפ
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עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת   )ו(

של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים , מקום המבנה

פיצויים על נזקים ושל , )א(לרבות התוספת האמורה בפסקה , שיאושרו על ידי המנהל

על אומדן שכר , שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר  -החוזה 

  .החוזה

  

החוזה  אין בהם משום ביטול, )1(לפי סעיף קטן , תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו  )4(

  .על ידי המזמין

  

  .בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן 33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף   )5(

  

  קיזוז

כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל , המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה  .64

בכל מקרה זכות הקיזוז . קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין וכן כל חוב, חוזה אחר שבינו לבין הקבלן

  .תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין

  

לרבות באמצעות , הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת

  .לבין המזמין חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו

  

  .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין

  

  אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מפאת מלחמה או כל , כולו או מקצתו, אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה  )1(  .65

כי , ייתן לקבלן אישור בכתב יפנה הקבלן למזמין והמזמין, סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה

והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל , כולו או מקצתו, אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה

  .בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור

  

ערך , יהיה) 1(הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן   )2(

בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  -יך מתן האישור האמור העבודה שבוצעה עד לתאר

 46נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף . הכמויות ובפקודת השינויים

  .בתנאי החוזה
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כולל תביעות פיצויים , תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן  )3(

  .אות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמורותביעות עבור הוצ

  

ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא , הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים  )4(

רשאי המזמין לבצע את הפעולות , )1(ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן 

, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, אחרתבעצמו או בכל דרך , האמורות על חשבון הקבלן

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות  12%בתוספת של 

  .לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין

  

  ביול החוזה

  .הוצאות ביול חוזה זה חלות על הקבלן  .66

  

  מס ערך מוסף

  .נקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסףהמחירים ה  )1(  .67

  

  .המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה  )2(

  

  ):2(על אף האמור בסעיף קטן   )3(

  

כאמור , אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי  )א(

הועלה , יום מיום השלמת המבנה 195ובפרק הזמן החל מתום , בתנאי החוזה 60עיף בס

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  -שיעורו של מס הערך המוסף 

  .60שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 

  

, בתנאי החוזה -42ו 41התקופה כאמור בסעיפים  לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך  )ב(

הועלה , יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את המבנה 195ובפרק הזמן החל מתום 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  -שיעורו של מס הערך המוסף 

הוגש שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה במועד והחשבון הסופי 

  .במועד
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  תיקונים לחוזה המדף – 2.מסמך ב

  כללי –פרק א 

  
  :ל"להוסיף או לשנות כנ –הגדרות  – 1סעיף 

כפי שמוגדרת בפרק תיאור , לפי שיטת מדידת כמויות, למסור לביצוע, העבודה אשר בדעת המזמין – העבודה

  ".העבודה"יש לקרוא " המבנה"בכל מקום בגוף החוזה בו כתוב . העבודה

כמבצע התכנון וכל עוד לא הודיע המזמין לקבלן , בהוראה בכתב לקבלן, י המזמין"פירושו מי שמונה ע – נןמתכ

  .יהיו המתכננים כפי שרשום ברשימת המתכננים, אחרת

, כבא כוחו של המזמין, בהוראה בכתב לקבלן, י המזמין"פירושו מי שמונה ע – מהנדס/ מפקח/ מנהל הפרויקט

  .קום ביצוע העבודהבמ, המתכנן והיועצים

או /המשלימים המשנים ו, המצורפים למסמכי הצעת מחיר זו, המפרט והתנאים המיוחדים – המפרט המיוחד

  .המוספים את המפרטים הכללי

עבור ביצוע עבודות אשר לא נמסרו לקבלן ושלוח הזמנים של , י המזמין"קבלנים המועסקים ע -קבלנים אחרים

  .נים של הקבלןחופף ללוח הזמ, ביצוע עבודתם

: יש לקרואהמכללה האקדמית לחינוך  –אחוה או /ו, או מנהל/ו, יזם: בכל מקום שבו כתוב – ממשלה, מנהל, יזם

  ".המזמין"

יובהר כי הזמנה זו אינה כפופה לחוק , הכוונה להזמנה להגשת הצעות" מכרז"בכל מקום בו מופיעה המילה  – מכרז

  .המכרזים

  

  המפקח/ יו של מנהל הפרויקטתפקידו וסמכויות – 2סעיף 

  :יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא) 1(סעיף קטן 

המפקח או מי שמונה על ידו רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים  .1

כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן . שמשתמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות

. ל"ועל הקבלן לספק לו את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ, כה את החוזה ואת הוראותיומפרש כהל

כל הוראה שניתנה על ידי המפקח כמוה . אולם כל ההוראות לקבלן תינתנה אך ורק על ידי המפקח ובאמצעותו

, ים על ידולרבות המועסק, על הקבלן וכל העובדים עבורו בביצוע העבודה. י המזמין"כהוראה שניתנה ע

אולם מבלי , לציית להוראות המפקח בכל הקשור במישרין או בעקיפין בביצוע העבודה תחייב את הקבלן

הרשות בידי המזמין או כל עובד מטעמו לבקר בכל . שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב ולאופן הביצוע

 .ורים בעבודותבהם מכינים מוצרים הקש, עת במפעלים ובבתי מלאכה של הקבלן או מטעמו

בין במקום ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך , ביצוע כל העבודות .1.1

ביצוע העבודות יהיה נתון לפיקוח של המפקח והעבודות תבוצענה להנחת דעתו הבלעדית ובהתאם 

לות בחוזה ובין שאינן בין שהן כלו, להוראות שינתנו מזמן לזמן לקבלן ואשר הקבלן מתחייב בזה למלאן
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, ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למפקח בחוזה זה, בלי לגרוע מכלליות האמור. כלולות בחוזה

ובקשר , טיבן ומועדן, יכריע המפקח בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר לאופן ביצוע העבודות

ושום , שום דבר האמור בסעיף זה. לאיכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות

לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות , מעשה או מחדל מצד המפקח

 .בהתאם להוראותיו

הקבלן יקבל את כל ההוראות , המפקח הינו בא כוחו המקצועי ונאמנו של המזמין בביצוע העבודה .1.2

והערות הקבלן יועברו גם הן באמצעות , ות המפקחרק באמצע, והתוכניות בקשר לביצוע העבודות

  .המפקח

 

  :יש להוסיף) 3(לסעיף קטן 

  .אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין, הקבלן רשאי לרשום הערותיו בקשר לביצוע העבודות

ים רוא) 4בניגוד לאמור בסעיף קטן (שעות מיום רישומן  48לא העיר הקבלן להערות המפקח ביומן העבודה תוך 

  .ואת הסכמתו לכך, כאילו אישור את נכונות הפרטים וההערות הרשומים ביומן

ישמשו כראיה בין הצדדים על עילה , )3(פרט לאלה שהקבלן העיר לגביהם ובכפיפות לסעיף קטן , רישומים ביומן

  .לדרישת כל תשלום על פי החוזה

  .או הסבר שניתנו בעל פה/המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו

  

  ):9(הוסיף סעיף קטן חדש יש ל

ומודגש במיוחד כי הקבלן , ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה"הפיקוח הנ

בין במעשה , או בגין אי מילוי תפקידיו של המפקח/ו, לא יוכל לבוא בטענה או תביעה כלשהי בגין פיקוח לא טוב

וישא בכל זנק או , לכל עבודותיו והתחייבויותיו על פי הבקשה לקבלת הצעה זוובין במחדל והוא בלבד יהיה אחראי 

  .אחריות הנובעת מעבודה לקויה או רשלנות

  

  :לחוזה הממשלתי יבוטל ותחתיו יבוא הסעיף הבא) 2) (1( 5סעיף 

 עדיפות בין מסמכים .5

  :לצורכי ביצוע, סדר עדיפויות בין מסמכים  .5.1

או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות /משמעות ו-או דו/אמה ואו אי הת/בכל מקרה שתמצא סתירה ו

. אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה, על הקבלן להודיע על כך מיד למזמין, במסמכים השונים

יישא הקבלן בכל , אם הקבלן לא יפנה מיד למזמין ולא ימלא אחר החלטתו. החלטת המזמין תהיה סופית

ל "כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענות שלא הרגיש בסטיות הנ. ות אחרתהאחריות הכספית וכל אחרי

  :בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל רואים את סדר עדיפות בין המסמכים כדלהלן. לא תוכר
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  .י המזמין"התוכניות המאושרות ע

  .המפרט המיוחד

  .כתב הכמויות

  .התנאים המיוחדים

  .המפרט הכללי

  .השלמות לחוזה ונספחים לחוזה

  .תנאי החוזה

  .התקנים

התאמה בין המסמכים השונים תחושב הדרישה הטכנית - בכל מקרה של אי. הקודם עדיף על הבא אחריו

 .ל כקובעת"המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ, לפי החלטת המפקח, החמורה יותר

  סדר עדיפויות בין מסמכים לצורך תשלום .5.2

  :סדר עדיפות בין המסמכים יהיה כדלהלן, הסעיף אבל לצורך תשלום עבור, 5.1סעיף , ל"הכל כנ

 טבלת ריכוז נתוני החוזה

  .כתב הכמויות

  .המפרט המיוחד

  .המפרט הכללי

  .התוכניות

  .תנאים מיוחדים

  .השלמות לחוזה ולנספחים לחוזה

  .תנאי החוזה

  .תקנים

ה התאמה בין המסמכים השונים תחושב הדריש- בכל מקרה של אי. הקודם עדיף על הבא אחריו

 .ל כקובעת"המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ, לפי החלטת המפקח, הטכנית החמורה יותר

 

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים -  8

 :סעיף זה יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא

 ערבות לקיום לוח הזמנים וערבות לתקופת בדק, ערבות לקיום החוזה      

ערבויות בנקאיות , ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה, חוזה זהלהבטחת מילוי התחייבויותיו לפי  )1

הערבויות תהיינה אוטונומיות בלתי תלויות . 1להנחת דעתו של המזמין ובנוסח הקבוע המצורף בנספח 

וניתנות לפירעון עם דרישתו הראשונה של המזמין בלא שתחול עליו חובת הנמקה או , ובלתי מסויגות

  .פירעונה מאת הקבלן חובה לדרוש תחילה את

אם לא . הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן. מערך החוזה הצמוד 5%סכום הערבות יהיה בשיעור של 

, או בהתאם ללוח הזמנים המוסכם/ו, ישלים הקבלן את העבודות להנחת דעת המזמין מכל סיבה שהיא
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במידה והמזמין יאשר . יהיה המזמין רשאי לממש את הערבויות מיידית וללא צורך באישור הקבלן

הארכת משך ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא הקשורה במזמין ידאג הקבלן להאריך את תקופת 

יהיה המזמין רשאי לממש , לא הוארכה תקופת הערבות כאמור. הערבות בהתאמה לפי הוראות המזמין

  .את הערבות ולחלק את תמורתה כפיצוי מוסכם מראש בשל אי קיום תנאי החוזה

  .זו תחול גם על כל ערבות שהוארכה כאמור הוראה

) 1(יהיה על הקבלן להחליף את הערבות הנזכרת בסעיף קטן , עם קבלת תעודת ההשלמה כמוגדר להלן )2

אך מבלי לגרוע , לרבות, של החוזה הממשלתי' בהתאם לנדרש בפרק י, בערבות בנקאית אחרת

 .ות לביצוע תיקוניםערבות לטיב ביצוע וערב, ערבות בדק, מכלליות האמור לעיל

יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות , הפר הקבלן התחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו לפי חוזה זה )3

להנחת דעתו , הנזכרת בסעיף זה לפני העניין ולגבות ממנו לעצמו כל סכום אשר יפצה את המזמין

זאת מבלי . רה זוהבלעדית עבור כל נזק או הוצאה שהמזמין עמד בהם בקשר עם או כתוצאה מהפ

או לגבות את הוצאותיו /או אחרים ו/או סעדים נוספים ו/לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע סכומי כסף ו

או מכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי בקשה לקבלת הצעות זו או /ו, ונזקיו מן הקבלן בכל דרך אחרת

 .לפי כל דין

 

  הכנות לביצוע –פרק ב 
  מניםדרכי ביצוע ולוח ז – 11סעיף 

  :סעיף זה יבוטל  ובמקומו יבוא הנוסח הבא

הקבלן מתחייב בזה להתחיל בעבודות לפי חוזה זה ולהתמיד בביצועו בכל המהירות האפשרית וללא כל דחייה  .1

או הפסקה ולהשלים את ביצוע העבודה ולמסרה כאשר היא גמורה ומושלמת לפי הנספחים וראויה לשימוש לו 

ההחלטה אם אמנם הושלמו העבודות ואם ראויה . ביצוע שנקבעה בחוזהבהתאם לתקופת ה, היא מיועדת

  .העבודה לשימוש לה היא מיועדת תהיה נתונה למפקח והיא תחייב את שני הצדדים

  לוח זמנים .2

 .לרבות אבני הדרך והשלבים המפורטים בו, יחייב את הקבלן  4לוח הזמנים המצורף בנספח 

 

  )נקודות גובה, סימון יקרא(סימון ונקודות גובה  – 12סעיף 

  ).3(יש לבטל ובמקומו יבואו ויתווסף סעיף קטן  -) ד( –ו ) ג( 1סעיף קטן 

  כל ההוצאות לסימון בתחילת העבודה ובמהלכה לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי   )3(

  כולל סימון לקבלנים . מדידה הדרושים למודדים כולל סימון למערכות יהיו על חשבון הקבלן   

  .במידה ויהיו כאלה, ספקים אחרים של המזמיןול   
  

  

  נזיקין וביטוח, השגחה –פרק ג 



 
 

  

67 

  .ביטוח – 2יבוטלו ובמקומם יחולו ההוראות המפורטות בנספח  –) 20(ו ) 19(סעיפים 

  

  התחייבויות כלליות –פרק ד 
  הקשר עם קבלנים אחרים – 30סעיף 

כפי , ייתן הקבלן שרותי קבלן ראשי, רותיו בפרויקטבמסגרת ש-יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא) 2(סעיף קטן 

  . 3שמוגדרים בחוזה המשולש המצורף בנספח 

 ):5(ובנוסף סעיף קטן חדש 

 

  מתן שירותים על ידי המזמין .5

או התרשל לדעת , כולם או חלקם, לא עמד הקבלן לדעת המפקח בהתחייבויותיו למתן שירתים

אם לא ימלא . מפקח רשאי להודיע על כך בכתב לקבלן יהיה, המפקח בביצוע התחייבויותיו האמורות

יהא , הקבלן אחר התחייבויותיו כאמור תוך פרק הזמן שיקבע המפקח בהודעתו האמורה לקבלן

או בעזרת אחרים את השירותים או חלק מהם לקבלנים , ליתן בעצמו, אך לא חייב, המזמין רשאי

השירותים או מתן שירותים ליקויים על ידי או לגורמים האחרים ולנכות בגין אי מתן /האחרים ו

להלן אך לא פחות  6כל סכום שיקבע המפקח מהתמורה המגיעה לקבלן לפי סעיף , הקבלן כאמור

 .15%מהוצאותיו בגין מתן השירותים על ידיו או בעזרת אחרים כאמור בתוספת 

 

  חומרים ועבודה, ציוד –פרק ו 
  טיב החומרים והעבודה – 35סעיף 

  .ח הקבלן"כל הבדיקות יהיו ע –סעיף חדש ) 12( סעיף קטן

  

  מהלך ביצוע המבנה –פרק ז 
  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים – 45סעיף 

ישלם הקבלן למזמין פיצוי מסוכם , בגין כל יום איחור במשך העבודה בשלבים השונים –סעיף חדש ) 4(סעיף קטן 

  .זאת בתוספת מס ערך מוסף כחוק כל, ח לכל יום עבור פיגור"ש 10,000בסך 

החל מהיום הראשון שלאחר מועד הסיום של השלב כהגדרתו , מסוכם במפורש כי כל יום איחור בהשלמת העבודות

  .והוא מהווה הפרה יסודית של החוזה, מהווה איחור לכל דבר ועניין, בחוזה
  

  

  שינויים תוספות והפחתות –פרק ח 
  שינויים – 48סעיף 

  .100%ולרשום במקום מספר זה  50%בשורה החמישית למחוק  -) 1(בסעיף קטן 

  .100%ולרשום במקום מספר זה  50%בשורה השלישית למחוק  -) 3(בסעיף קטן 
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  הערכת שינויים – 49סעיף 

  .100%ולרשום במקומם את הערך  50% –ו  25%למחוק את הערכים  -)  1(סעיף קטן 

  ):2(-ו) 3(יש לשנות את האמור בסעיף 

  .15%ולא דקל שיפוצים בהנחה של " דקל"ל מחירון "צ" המאגר המשולב" ל מקום שרשום בכ

  

  :ל"להוסיף כנ – 51רשימת תביעות סעיף 

במידה והמזמין לא יאשר תביעה זו או אחרת של הקבלן מתחייב בזאת הקבלן להמשיך את ביצוע העבודה ). (3

  .לתנאי החוזהללא עיכובים והשהיות כלשהם ולסיים את העבודה בהתאם 

סעיף זה הוא מעיקרי החוזה ומודגש על כן כי במידה ויפר הקבלן סעיף זה כולו או חלקו רשאי יהיה המזמין לנקוט 

, הקפאת הכספים המגיעים לקבלן בגין עבודתו, בצעדים מידיים הנראים לו לרבות מימוש הערבויות הבנקאיות

יראה למזמין על מנת לאפשר המשך ללא עיכובים של סילוק הקבלן מהאתר באופן מיידי או כל צעד אחר שי

האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהאמור בסעיפים אחרים של חוזה . ביצוען המהיר והתקין של העבודות

  .זה

  .אישור המזמין לכל עבודה שאין לה ביטוי במסמכי החוזה) לפני ביצוע(הקבלן חייב לקבל מראש ) 4(

 

 :ל"להוסיף כנ – 53סעיף הקצבים ומחירי יסוד 

  תקורה וכדומה בגין   ההפרש   , מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או קיזוז לרבות רווח קבלן). 4(

  .באם אלה ישתנו, במחירי היסוד       

 

  :מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות) 5(

  :י הקבלן מהספק"במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע

המחיר יהיה בהתאם למחירון רשמי של הספק לקבלנים גדולים בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין 

  .לקבלן

  :או המוצר בין נציג המזמינה והספק/במקרה של סיכום מחיר החומר ו

  .המחיר יהיה בהתאם למחיר שיסכם נציג המזמינה עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן

מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד הנקוב בסעיף / ן רשאי לספק לקבלן את החומרהמזמי

  .בחוזה בתוספת ההתייקרות

  

  :מחיר היסוד של המוצר כולל

  .חיתוך לגדלים הדרושים

  .העיבוד הנדרש

 .סימון ומשלוח, הוצאות אריזה
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  :מחיר העבודה כולל

  :דות ולרבותאת כל הנדרש לביצוע מושלם של העבו

  .ביצוע ההזמנה

  .הכנת רשימת כמויות

  .מתן הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים

  .הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת, שינוע, העמסה

  .י מודד רשוי"כל המדידות הדרושות ע

  ליטושים וקידוח פתחים וחורים, קדחים

  .בארץ הייצור ובישראל, בדיקות ומיון במפעל הספק

  .הכנת דוגמאות

  .הוצאות בגין פחת

  .מכמות החיפויים כרזרבה למזמין 4%אספקת 

 

  בדק ותיקונים, השלמה –פרק י 
או באם צוין אחרת , חודשים 24 –חודשים ל  12 –מ ) 1(יש לשנות את התקופה הרשומה בסעיף קטן  – 55סעיף 

  .במפרטים המיוחדים למתקנים השונים

  

  תשלומים -' פרק יא
  .יבוטל – 58סעיף 

  

  59 סעיף

יגיש , עד החמישי לחודש, אחת לחודש: "באופן הבא" עד החמישי לחודש"יתווספו המילים  –) 1(סעיף קטן 

  ".הקבלן למפקח חשבון שיפורט בו

מיום אישור   90+ היתרה תשולם בתנאי תשלום שוטף " –יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא  –. א).3(סעיף קטן 

  .י המנהל"החשבון ע

  .יבוטל –) 4(סעיף קטן 

  

  60סעיף 

  :יכללו בין היתר, המסמכים הקשורים לחשבון הסופי –. א). 1(להוסיף סעיף קטן 

  "מצב קיים"תוכניות 

  .תוצאות בדיקות מעבדה

  .דפי חישוב כמויות

  . אישור קבלת העבודה על ידי המפקח
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  .למבנה 4טופס 

  .יבוטל –) 4(סעיף קטן 

  .יימחקו השורה הרביעית והחמישית". לסכום הנוסף" -ית יימחקו המילים מהשורה השליש –) 9(סעיף קטן 

  .יבוטל –) 10(סעיף קטן 

  

  מס ערך מוסף – 67סעיף 

. מס ערך מוסף יתווסף לכל חשבונית עסקה של הקבלן בשיעור החוקי שיחול באותה עת –יבוא ) 2(במקום סעיף 

ום הדיווח לרשויות מס ערך מוסף לגבי אשר מועד פירעונו יהיה י, המזמין יהא רשאי לשלם סכום זה בשיק דחוי

  .התשלום העיקרי
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  השלמות לחוזה המדף - 3.מסמך ב

  
 הוראות כלליות    .1

בכל מקרה שבו יש סתירה בין הוראות ההשלמות לחוזה או התיקונים לחוזה או התנאים   .א

 המיוחדים ובין הוראות החוזה הממשלתי כי אז יגברו הוראות ההשלמות לחוזה והתיקונים

  .והוראות התנאים המיוחדים על הוראות החוזה הממשלתי

, כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות ולפרקים שבמפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניין  .ב

המפרט , יש לראות את המוקדמות. תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, המפרט המיוחד

  .הכמויות והתכניות כמשלימים זה את זה התקנים הישראליים כתבי, והמפרט המיוחד, הכללי

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר   

  .המסמכים

  .לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח  .ג

שיתקבלו באתר וייחתמו ביומן העבודה היקף העבודה יהיה לפי התכניות והנחיות התכנון כפי   .ד

  .י המפקח"של הקבלן ע

פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה על פי , חומרי ההריסות, סילוק עודפי החומרים  .ה

למקום שיאושר על ידי הרשויות  יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק , הוראות המפקח

  .שיידרש

 

 מדידות וסימון    .2

 :קבלן כדלקמןמופנית תשומת לב ה

או אשר , כמוצאים לקביעת צירי הדרכים והגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות  . א

על הקבלן להקים ולסמן בשטח , בנוסף לנקודות הקבע. י מודד מטעם המזמין"תימסרנה ע

את החתכים המתוכננים בציר ) או בסימוני צבע במידה והייתוד לא מתאפשר(באמצעות ייתוד 

וכן נקודות אופייניות נוספות בהתאם , את נקודות רשת הגבהים המתוכננים, ובצידההדרך 

במשך כל , ולחידוש הסימונים, על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת הסימונים. לתכנון

יקבע הקבלן על חשבונו , י הוראות המפקח"או עפ/באם יידרש ו. שלבי העבודה ועד לסיומה

  .אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח נקודות. נקודות קבע נוספות

 .מ שלמים"מ והגבהים יעוגלו לס"מ 5איזון הגבהים הקיימים יעשה בדיוק של   .ב

  . כאשר המקור יימסר למפקח. כל הרשימות יעשו בפנקסי מדידה ממוספרים עם העתק  . ג

יק במקום בקביעות על הקבלן להחז. כל המדידות מכל סוג שהוא הן באחריות הקבלן ועל חשבונו  .ד

  .כפי שיקבע המפקח, מודדים עם מכשירי מדידה במספר ובאיכות נאותים
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 ערעור על גבהים קיימים    .3

  .על הקבלן לאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף בתכניות בטרם יבצע עבודה כשלהי בשטח

תכניות תוך שבועיים מיום או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים ב, לא ערך הקבלן את הבדיקה

תוכנית מצב קיים תהווה בסיס להתחשבות . ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, התחלת העבודה

  .עבודות העפר
 

 זכות ביצוע עבודות מקבילות    .4

מודגש שתהיה למזמין זכות לבצע עבודות שונות , מבלי לפגוע כמצוין במסמכי הגשת הצעה זאת האחרים

ידי קבלנים - ידי העובדים שלו והן על-הן על, ובשטח העבודה שלו, וע עבודותיו של הקבלןבמקביל לביצ

  .שיבצעו עבודות שונות בשטח

  . ידי המזמין תוך תיאום עם הקבלן ומתוך התחשבות בצרכיו- ל תבוצענה על"העבודות הנ

באם נקבע אחרת  למעט, מודגש בזה שהן לא יהוו עילה לתשלום נוסף כל שהוא ולהארכת תקופת הביצוע

  .בהסכם זה

לא יתקבלו כל טיעונים כי סדר העבודות  –פירוט סדר העבודות יעשה לפי הגדרת המזמין ובתיאום איתו 

באם רואה הקבלן כי סדר העבודות אינו מאפשר לו . י המזמין מעכב את ביצוע העבודות"כפי שהוכתב ע

יו להפנות את תשומת לב המפקח לכך והמפקח על, הזמנים-להתקדם בעבודותיו כך שיוכל לסיימן לפי לוח

  .קביעת המפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. יחליט באם טענות הקבלן צודקות

 

 עובדי הקבלן    .5

הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין וכי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של כל   .א

י כל דין "חובות המוטלים על מעביד עפאו מטעמו והוא הנושא באחריות וב/המועסקים על ידו ו

  .או חקוק/ו

ביטוח , יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכנסה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  .ב

או /או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להעסקת עובדיו ו/תשלומי פנסיה ו, קרנות עובדים, לאומי

  .המועסקים על ידו

או מי שפועל מטעמם /או עובדיו ו/תפרש כבא ליצור בין הקבלן ודבר מן האמור בהסכם זה לא י  .ג

ובפרט לא יתפרש , יחסים אחרים מאשר אלה של קבלן עצמאי ומזמין, לבין המזמין, או עבורם

או מי /או עובדיו ו/מעביד בין יד ושם לבין הקבלן ו –האמור בהסכם באופן שייצור יחסי עובד 

  .שפועל מטעמם או עבורם

או מי שפועל מטעמם או עבורם לא יגישו בעתיד כל /או מי מעובדיו ו/חייב כי הוא והקבלן מת  .ד

מעביד בין  –או תביעה לכל גוף או ערכאה שיפוטית שעילתה בקיומם של יחסי עובד /דרישה ו

  .או הפועלים מטעמו כאמור לעיל/המזמין לבין הקבלן ו
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י הסכם זה את כל "ייבויותיו עפהקבלן מתחייב לשלם לכל המועסקים על ידו בביצוע התח  .ה

וכן לנכות מתשלומים אלה ולהעביר לרשויות המוסמכות כל , י כל דין"הסכומים המתחייבים עפ

  .י כל דין"סכום המתחייב מכך עפ

או צד /או הפועלים מטעמו ו/י מי מעובדי הקבלן ו"ייתבע המזמין ע, על אף האמור בסעיף זה, אם  .ו

מתחייב , מעביד בין התובע למזמין –לתה בקיום יחסי עובד שלישי אחר כלשהו בתביעה שעי

בגין כל סכום שיחויב לשלם כתוצאה , מיד עם דרישתה הראשונה, הקבלן לשפות את המזמין

או /ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן על קיומה של תביעה כנגדה ותאפשר לקבלן ו, מתביעה כאמור

ייב גם לשפות את המזמין תוך שלושים יום הקבלן מתח. מי מטעמו לסייע בהגנה מפני התביעה

  .מיום דרישתה בגין הוצאות סבירות שתשא בפועל בשל ניהול ההליך המשפטי

 

 רשויות ואישורים    .6

את כל הרישיונות והאישורים , למזמין ומפקח, ימציא הקבלן לפי הצורך, לפני תחילת ביצוע העבודה

, משרדי הממשלה, הרשות האזורית והמקומית :כגון, מכל הרשויות, לביצוע העבודה לפי התכניות

רשות , המשטרה, צ"מע, חברת מקורות, חברת בזק וחברות הטלוויזיה בכבלים, חברות חשמל

הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות ', רשות העתיקות וכו, הניקוז

 .תשולם לו עבורם תוספתתשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא . לצורך קבלת  הרישיונות

  

 עמידה בדרישות איכות הסביבה    .7

לרבות פינוי לאתר , י הרשות  לאיכות הסביבה"על הקבלן לדאוג לכל התיאומים והאישורים הדרושים ע

 –יש לראות בנוסף את הרשום נספח איכות הסביבה (, 'וכד, מניעת רעש, הגנות מפני אבק, מורשה

 ).6נספח 

 

 ומניעת הפרעותסביבתו , הכרת האתר    .8

כך שתמנענה הפרעות לתנועה השוטפת ולשגרת הפעילות הקיימת בסביבת , הקבלן יבצע את עבודתו

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות . האתר

  .ולשכנים הגובלים בתחום עבודתו, הולכי רגל, ותקלות לתנועת רכב

תשלום למשטרת ישראל , הכוונת תנועה, תאורה, שילוט ותימרור, בטיחותגדרות : האמצעים יהיו

בהתאם ', פנסים מהבהבים וכו, ביצוע מעקפים ומעברים זמניים, עבור הצבת שוטרים בשכר

  .וכפוף לאישור המפקח, לדרישות הרשויות הנוגעות לדבר

לא יהיה זכאי לכל ו, הקבלן לא יחרוג בשום פנים מהשטחים שנמסרו לו לעבודה או להתארגנות

רואים . ותמורתן תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים, תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל

לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי . את הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח

 .וודאות של תנאי כלשהו הקשרו בביצוע העבודה
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  יםהתארגנות באתר הבניה והמבנ    .9

ב יהיה בתחום "ציוד וכיו, חומרים, שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים  .א

  .אתר הבניה בלבד

ולא יאוחר מאשר שבועיים מיום , אחרי קבלת הנחיות מחייבות ממנו, על הקבלן להגיש למפקח  .ב

ת שטח תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמיר, מתן צו התחלת העבודה

המועסקים ישירות על ידי המזמין , התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר

תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים . אם יהיו כאלה, בביצוע המבנה

שטחי , שטחי מיקום המתקנים הזמניים, מיקום המנופים, המחסנים, דרכי הגישה, הזמניים

ב "השירותים לנוחיות העובדים וכיו, המבנים שישמשו למשרדי הקבלן והמפקח מיקום, האחסון

  .ועליו לקבל את אישורו בכתב של המפקח על התכנית המוצעת

אישורו של המתכנן והמפקח לכל אשר יוצג בפניו על פי סעיף זה לא ישחרר או יקטין מאחריותו   .ג

  .ביצועשל הקבלן לביצוע העבודה והוא נשאר האחראי הבלעדי ל

 

 שמירה ותאורה     .10

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת 

על כל המתקנים הארעיים שבהם , עבודותיו ומוצריו באתר העבודה ומבנים עצמם ולהשגחה עליהם

, במקרה של נזק. ואו בסמוך ל/באתר הבניה ו, ועל כל הרכוש בין שלו ובין של המזמין במבנים

או לרכוש כאמור , או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או פגיעה למבנים, אובדן

כך שלאחר , על חשבונו, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, מאיזו סיבה שהיא, לעיל

  .אותיו של המפקחלדרישות החוזה ולהור, מכל הבחינות, תיקון הנזק יהיו המבנים במצב המתאים

או על המבנים /ו, לצורך הגנה על העבודות, תאורה באתר הבנייה, על חשבונו, הקבלן יתקין ויקיים

  .או לבטיחות ולנוחיות הציבור/ו, והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו

התאורה תותקן בתוך האתר עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי קביעת המפקח ותופעל כל 

 .יחולו על הקבלן בלבד, ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה. צוע העבודות באתרזמן בי

  

  

 

 אחזקה והגנת האתר במשך ביצוע העבודה    .11

הקבלן יהיה אחראי אל אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד למסירתו הסופית לידי 

  .המזמין

, שיגרמו עקב מפולות אדמהבתקופה זו יהיה הקבלן אחראי על ההגנה על העבודה מפני נזקים 

על הקבלן לשמור , כמו כן. י הציבור וכלי הרכב"רוח ונזקים שעלולים להיגרם ע, שיטפונות, גשמים
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על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק מיד כל לכלוך בוץ או פסולת שיהיו על 

  .הדרכים כתוצאה מעבודותיו

כל . רושים להגנת האתר מפני הגורמים המפורטים לעילהקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הד

, והן אם לא עשה כך, ל הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים"נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ

על עבודות העזר להגנה כגון תעלות . לשביעות רצון המפקח, י הקבלן בלי דיחוי על חשבונו"יתוקן ע

 .תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלןלא , מחסומים ותמיכות, ניקוז זמניות

 

 בתי שימוש     .12

חשבונו בתי שימוש כימיים עם נקודות מים לשטיפת ידיים או לחילופין בתי שימוש -הקבלן יתקין על

כמו כן יתקין הקבלן שירותים ברמה גבוהה למשרדי המפקח והקבלן .  רגילים עם נקודות מים וביוב

יחידות של בתי שימוש ממוקמות במקומות  2חייבות להיות לפחות  במהלך כל ביצוע הפרויקט .עצמו

 .שיובאו לידיעת כל הפועלים

  

 גידור    .13

הקבלן יחפה את , הקבלן יגדר את אתר העבודה  על חשבונו  בהתאם לדרישות הרשויות השונות

  . הגדר בפחים מגולוונים חדשים טרפזים כדוגמת איסכורית

  .ל המזמין בלבדזכויות הפרסום על הגדר תהיינה ש

כולל סידורי , י הקבלן ועל חשבונו שערים לכלי רכב ולהולכי רגל בכמות הדרושה"בגדר יותקנו ע

הגדר תפורק בגמר   .הקבלן אחראי על תחזוקת הגדר והשערים במשך כל תקופת הביצוע. נעילה

 .ח הקבלן"י וע"העבודה ע

 

 שילוט    .14

במידות ) צינורות(ג קונסטרוקציה פלדה "ני שימוקם עיציב ויתחזק על חשבונו שלט צבעו, הקבלן יספק

  . מעל לקרקע' מ 1.5 - בגובה של כ, לפחות' מ 6* ' מ 3מינימאליות של  

י מהנדס רשום מטעם                      "תכנון השלט יעשה ע. הקבלן יהיה אחראי ליציבות השלט ולחוזקו

  .הקבלן

ישמרו  ,   שמות המתכננים והיועצים והקבלן, שם המפקח ,שם המזמין,שם הפרויקט : על הלוחות ירשמו 

  .מקומות לקבלנים נוספים שיוסיפו שמותיהם על חשבונם וכן יוקצה מקום לתמונה של המבנים

  .השלט יהיה מואר בלילה

לנוסח , י הקבלן מיד לאחר שלב ההתארגנות לאחר שקיבל את אישור המזמין בכתב"השלט ימוקם ע

הקבלן יעביר או .  ועיצובו לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת צו התחלת העבודה חלקיו , גודלו, השלט

, יסיר את השלט ממקום למקום בהתאם לשלבי העבודה והכל לאחר תיאום מוקדם עם המפקח ובאישורו

  .חשבונו-על
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 קיימים, קרקעיים-אחריות מפני פגיעה במתקנים עיליים ותת    .15

כגון צנרות מים , קרקעיים-מתקנים שונים עיליים ותת שבאתר קיימים, על הקבלן לקחת בחשבון

או /עצים ומבנים קיימים ו, עמודים, קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל, קווי תיעול, וביוב

  .בבנייה

  אשר עשויים להיות להם מתקנים , על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים

הרשות , חברת טלביזיה בכבלים, ת מקורותחבר, חברת חשמל, כגון חברת בזק, קרקעיים-תת

בין אם סומנו , חובה זו מוטלת על הקבלן,  אם ואכן קיימים בשטח מתקנים כאלה, ב"המקומית וכיו

  .ובין אם לא, קרקעיים הקיימים-בתכניות המקומיים המשוערים של המתקנים העיליים והתת

, וכחות ובהשגחת בעלי המתקניםאו העבודה בקרבתם ייעשו בנ/קרקעיים ו- גילוי המתקנים התת

ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות , ל במפרט הכללי"ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ

ויתוקן על חשבונו , ק הקיימים"הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים העיליים והת. בדבר

מפריע למהלך ביצוע באם יתגלה מתקן ה. כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודותיו, הוא

  .אשר יורה לו על אופן הטיפול בו, יודיע על כך הקבלן באופן מיידי למפקח, העבודות

, שבאם יגרם נזק כלשהו למבנים ולמתקנים הקיימים כתוצאה מביצוע עבודותיו, הקבלן מצהיר בזה

שחרר בכך את ומ, ל"הנובעות מהנזק הנ, הן הישירות והן העקיפות, יישא באופן בלעדי בכל ההוצאות

, לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות והגורמים. המזמין מאחריות כלשהי בקשר לנזק האמור

לרבות חפירה (קרקעיים -ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים העיליים והתת

 .וההוצאות עבור על אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות, )בידיים

 

 מים וחשמל    .16

כולל ביצוע , י הקבלן באחריותו ועל חשבונו"המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע      

  ).2לרבות קבלת טופס (, התחברויות לרשתות המים והחשמל

או , מיכלי אגירה למים: על הקבלן לבצע מראש סידורים מתאימים על חשבונו לאספקה עצמית כגון      

  .העבודה לא תופסק או תואטגנראטור לחשמל כדי ש

 3X100לפחות (יהיה בהספק גדול ,החיבור הזמני לרשת החשמל שיהיה כאמור על חשבון הקבלן       

  .עוד לפני השלמת הפרויקט,  י המזמין במפעל המוקם"על  מנת לאפשר ביצוע  עבודות ייצור ע, )אמפר

  

 השגחה מטעם הקבלן    .17

  :צועהקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הבי

המהנדס ימצא באתר בכל . הרשום בפנקס המהנדסים) שנות ניסיון מינימום 10(מהנדס מנוסה   .א

  .ובהיעדרו ימנה מחליף ראוי, השעות בהן מתבצעת עבודה

המהנדס יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע השלד כמוגדר בחוק 
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ח ביקורת והשלמה לפי דרישות הרשויות "דוהתכנון והבניה ובתום תקופת הביצוע יעביר 

  .השונות

אשר )  שנות ניסיון מינימום 10(קבוע , י משרד העבודה והרווחה"מנהל עבודה ראשי מוסמך ע  .ב

שמו של מנהל . יהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות

הודעה על כך בכתב תינתן למפקח .העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר

  .כניסת הקבלן לעבודה לפני

המודד יאשר . לרבות ציוד,  מודד מוסמך ורשוי לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו באתר  .ג

  .בחתימתו את דיוק הסימון והתאמתו לתוכניות ודיוק ביצוע העבודה

מלבד המודד .( ודהנוכחות צוות ההשגחה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העב  

  ).או של הקבלן או של המפקח, שיקרא לפי דרישה

של אחד ' חופשה וכו/ מילואים/ על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה  

  .מבעלי המקצוע דלעיל

 

  יצרנים וספקים , אישור קבלני משנה    .18

התחלת העבודה או תוך  תוך שבועיים ימים מיום מתן צו, על הקבלן להגיש לאישור המזמין  .א

רשימה זאת תכלול . אם בכלל, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, חודש טרם העסקתם

או \סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו. גם את רשימת היצרנים והספקים השונים

. ואו ספק שיוגשו לאישור\ו, או יצרן\ו, או לפסול כל קבלן משנה\ו, לפסול כל קבלן משנה

מצד , או לדרישות להארכת תקופת הביצוע\ו, פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות

  . הקבלן

או \ו, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה, בנוסף מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח  .ב

או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות לתכניות \יצרן ו

, או יצרן\ו, סילוק קבלן משנה. או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן , רטיםולמפ

לא תהווה עילה לתביעות כספיות , י המפקח"או הקטנת היקף פעולתו באם תחויב ע, או ספק\ו

  . או לדרישות להארכת תקופת הביצוע\ו, מצד הקבלן

, או לספק\או ליצרן ו\ו, לקבלן המשנה כולל בגלל אי תשלום הקבלן, במידה ומכל סיבה שהיא  .ג

, בסמכות המזמין, או הספקים\ו, או היצרנים\ו, ייגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה

יום להוראות  14באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך  

הסכום שישולם . להשלמת העבודהאו ספק אחר \ו, או יצרן\ו, להביא לאתר קבלן משנה, המזמין

ינוכה , שהוא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, או לספק\ו, או ליצרן\ו, לקבלן המשנה

כשהוא צמוד , לרבות חילוט הערבות, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת, משכר החוזה המגיע לקבלן

כמפורט , ל"הנ מהסכום 12 %למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת דמי ניהול בשיעור של 

  .לחוזה 57בסעיף 
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כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד הקבלן   .ד

  . או כדי לגרוע מאחריות הקבלן/ו

  

 משרד לשימוש המפקח    .19

, ר ויכלול מטבחון"מ 24השטח המינימאלי של המשרד יהיה . הקבלן יכשיר באתר משרד לשימוש המפקח

  .ריהוט וציוד הכל קומפלט, רותיםשי

–כסא מנהל וכן שולחן ישיבות גדול ל, שולחן עבודה, ריהוט חדר המפקח יכלול חלונות ווילונות לחלונות

, קו לפקס, קו טלפון, מכונת צילום, פקס, A3מדפסת , טלפון, מחשב. מוקף כסאות משרד, איש 8

  .אינטרנט וארונות

  . ר ומתקן למים קרים וחמים"מ 1.0טח צמוד לכיור בשטח של מש, המטבחון יכלול כיור וברז מים

  .במשרד יותקן מיזוג אויר המתאים לגודל המשרד

  .ניקיון משרד פעם ביום

  .חשמל ומים, אינטרנט, תשלום חשבונות טלפון

  .כיבוד וכל שאר ציור משרדי שוטף. אספקת טיונר למדפסת ומכונת צילום

  

 בטיחות וגיהות   .20

הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות  הקבלן מצהיר כי     .א

וכי הוא מקבל על  1970ל "תש) נוסח חדש(בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה 

 .עצמו לנהוג על פיהם ולהקפיד על ביצועם

 פקודות בטיחות(עבודות תתבצענה לפי התקנים המחמירים ביותר באשר לבטיחות בעבודה ה     .ב

 ).'חוק ותקנות תכנון ובניה וכו, תקנות בטיחות בעבודה, בעבודה

על הקבלן לחתום  ברשויות השונות על הצהרת קיום הוראות : יום הוראות פקודת הבטיחותק     .ג

 .נוסח ההצהרה לפי דרישת הרשויות, פקודת הבטיחות עד להשלמת הבניין ומסירתו למזמין 

וגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנ     .ד

לא תתקבל כל טענה . ב"חברת בזק וכיו, חברת החשמל, מוסמכת לרבות הוראות משרד העבודה

 .של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל שהיא של מי מהרשויות

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת      .ה

, הובלת חומרים, הנחת קווי צינורות, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, אונות עבודהת

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או . 'הפעלת ציוד כבד וכו

התקנות וההוראות העירוניות , בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים

אורות ושלטי אזהרה , גדרות זמניות, מעקות, הקבלן יתקין פיגומים. ניינים אלווהממשלתיות בע

ערמות , כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של . ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר, פיגומים, עפר
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ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל , הבורות והחפירותהאתר חייב הקבלן למלא את כל 

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של . המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה

י "תכוסה ע, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, הקבלן או לאדם אחר

 .אחריות כלשהיא בגין נושא זההקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא ב

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ולדאוג לשלום      .ו

 .המשתמשים באתרים בדרכי הגישה

ומבלי לפגוע , או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים/תיקון ו, במקרה של עבודה     .ז

הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים  על הקבלן לבדוק תחילה את, בהוראות כל דין

 .ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה

ל תבוצע "העבודה הנ: התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח     .ח

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת , יחד עם זאת, ח"בתאום ובאישור נציגי ח

ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות , ן ביצוע עבודותיוחיבור המתח בעמודי הרשת בזמ

 .ח מועדים להפסקת המתח"ל הקבלן לתאם עם ח .הקשורות בכך

רשאי המפקח להפסיק את עבודות , במידה  והמפקח לא יהיה שבע רצון מסידורי הבטיחות     .ט

יעות רצונו לשב, עד אשר ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או המפגעים , הקבלן

 .הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע. המלאה של המפקח

  . או להקטין מאחריות הקבלן,אין בה כדי לשחרר ,פעולה זו של המפקח               

אשר ימצא באתר במשך כל שעות , הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות על חשבונו  .י

  .ההוראות והחוקים בנושא, רסומים של הכלליםהפעילות ויהיו בידיו כל הפ

יהיה הקבלן , בין אם הם כפופים ובין אם לא, אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים  .יא

סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי . אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה

  .לכל דבר ועניין

  .5ספח כמפורט בנ -נוהל עבודה בחום  .יב

הקבלן עצמו יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה בגין האמור בסעיף זה ומוסכם ומוצהר כי   .יג

ונוטל על " מנהל העבודה"וגם " מבצע העבודות"י הקבלן הינו גם "לצורך ביצוע העבודות ע

  .עצמו כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו

  

 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע    .21

או המפקח אשר רשאי לשנות את סדר /י המזמין ו"דיפויות עשוי להיקבע עידוע לקבלן שסדר הע

וכן לוחות , כולל קביעת אורך הקטעים והשלבים עליהם יעבור הקבלן, הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא

כל האמור לעיל לא ישמש . ועליו יהיה להתארגן בהתאם כולל אספקת חומרים, זמנים לביצוע העבודה

  .וכן עילה להארכת מועד הביצוע, י כלשהו מצד הקבלןעילה לתביעת פיצו
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 עבודה בשעות לא מקובלות     .22

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן לביצוע העבודה ועל מנת להדביק את פיגורו בלוח 

הקבלן . ויתכן גם בשעות חשכה) שעות לפחות 12(יצטרך הקבלן לעבוד בשעות לא מקובלות , הזמנים

הקבלן ינקוט . ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהי, בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבריעשה זאת 

ובמידת הצורך יקבל את ) כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים(בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים 

  .אישורי הרשויות השונות אם הן נדרשות לשם כך

  .ת לא מקובלות תחול על הקבלןכל האחריות וההוצאות עקב ביצוע העבודה בשעו

 

 ביקורת העבודה    .23

כל הביקורת והבדיקות הדרושות לפי התקן ולפי דרישת המפקח והמפרטים הכללים והמיוחדים   .א

 ).לפני ההתקשרות(י המזמין "י הקבלן ותאושר ע"י מעבדה של מכון תקינה שתיבחר ע"יעשו ע

  .י הקבלן ועל חשבונו"ההסכם עם המעבדה ייעשה ע

כולל תשלומי , י הקבלן ועל חשבונו"ישולמו ע, לומים בגין הבדיקות ככל שיידרשוכל התש

  ).כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנוסף, אגרות בדיקות  

  .    לפני תחילת הביצוע,י המפקח "פרוגראמה הבדיקות תאושר ע

  .המזמין יהיה מכותב במכון התקינה לכל תוצאות הבדיקות 

  שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם , המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון

  והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה , לתכניות או להוראותיו

  .וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן, שתקבע על ידו

  פועלים הנחוצים חייב הקבלן להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הציוד וה, כמו כן

  .עבור בדיקת העבודות

הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו וכמו , המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה  .ב

. יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים, כן

ה ובדיקות חוזרות יהיו על חשבון הוראות הבדיק –במידה והחומר ימצא בבדיקה כבלתי מתאים 

  .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. הקבלן

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית , או חלק ממנה, המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה  .ג

  . או הוראות המפקח/המפרט הטכניים ו, בהתאם לתכניות

לטיב העבודה , בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומריםהמפקח יהיה פוסק הבלעדי והסופי   .ד

  .ולאופן ביצועה

 

 סילק עודפים ופסולת    .24

 :לצורך סעיף זה יגודרו כפסולת

  .כל מוצרי הפרוקים וההריסות, פסולת בניין, חומרי החישוף  .א
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י "אשר הוגדרו במלואם או בחלקם ע, או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן/עודפי חפירה ו  .ב

  .ח כחומר המיועד לסילוק כפסולתהמפק

  .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנות בשטח    .ג

  .או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח/עפר ו    .ד

ובין אם יחשפו במהלך עבודות , בין אם הם גלויים, כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת  .ה

  .החפירה

  .פסולתי המפקח כ"כל חומר אחר שיוגדר ע    .ו

הובלת . י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אל אתר פסולת מוכרז"ל תסולק ע"כל הפסולת הנ

. ולא תשלום כל תוספת עבור מרחקי הובלה, הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש

כל , ל"נהרשות להשתמש במקום ובדרכים ה, הדרכים המובילות למקום זה, המקום אליו תסולק הפסולת

אלא , לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן. על אחריותו ועל חשבונו, אלה יתואמו על ידי הקבלן

באתר , אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין במחסן המזמין

בין , ל סעיפי העבודההינו חלק בלתי נפרד מכ, כפי שתואר לעיל, סילוק הפסולת. או בקרבתו/העבודה ו

  .ובכל מקרה לא ישולם עבורו בנפרד, אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא

  

  

  

 שימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתו    .25

אולם המפקח מצאם , או שטרם הושלמו(על הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי מבנה שהושלמו 

ויעשה , והוא ישתף פעולה עם המזמין והמפקח, הביצוע תוך כדי תקופת) ראויים לשימוש ללא גרימת נזק

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו . את כל הסידורים שידרשו כדי לאפשר השימוש בכל

  .ולא ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצידו

הקבלן  ישלים בשלב ראשון את העבודות הקשורות באולם הייצור וימסור אותם במסירה :      הערה

, להתקין עגורן ולבצע עבודות ייצור שונות, וזאת על מנת לאפשר למזמין להכניס ציוד,   מוקדמת למזמין

  .כל זאת עוד לפני גמר עבודת הקבלן במבנה ובסביבתו 
  

 סידור השטח בגמר העבודה    .26

שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח , יפנה הקבלן ערמות, עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד . יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו

  . הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. למסירתו למפקח
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 As Madeתכניות     .27

עם קבצי , בגמר העבודה ימציא הקבלן סט תוכניות מדידה לכל העבודות כולל המערכות האלקטרומכניות

  .המבטאים את העבודה כפי שבוצעה, DIS  +REGהכוללים , לת מימדיםמחשב ת

  .בתוכניות יוכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן 

ועליהם יסמן , לצורך הכנת התוכניות ימציא המפקח לקבלן העתקים ותקליטור של התוכניות הרלוונטיות

בכל המקומות שליד . הסטיות האמורות הקבלן ליד המידות והגבהים המתוכננים המופיעים בתוכניות ואת

יחשב הדבר כהצהרת הקבלן , מידה או גובה המסומנים בתוכניות שלא יופיע מספר המצביע על סטייה

הקבלן יכין וימסור למפקח את העתקי התכנית . שבמקומות אלו בוצעה העבודה בדיוק נמרץ לפי המתוכנן

שבועות  2 –מודד מוסמך לא יאוחר מ של  ישורכשהם נושאים א, עם סימון בצבע על הסטיות מהתכנון

  .מתאריך קבלת הדרישה של המפקח

  .תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים, ההוצאות בגין תכניות העדות כמפורט לעיל

 

 ספרי מתקן    .28

ספרי המתקן יכללו את כל . ימסרו חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן

  . המתקנים והאביזרים שבוצעו על ידי הקבלן, כותמרכיבי המער

  :ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן

  פורמט ההגשה .1

בשני , הוראות  תפעול ואחזקה, קטלוגים, סכמות, הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות 1.1

 :פורמטים

. שהפורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה ק 1.1.1

רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר . בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר

למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש 

  .נוסף

י "פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בגרסה אחידה שתבחר ע 1.1.2

ג  "אף הם ע, והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה.רצרובים על תקליטו, המזמין

 .תקליטור

  פרוט התכולה בספר המתקן .2

 . הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן 2.1.1

 . תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות 2.1.2

התרשימים . צבעוניים של כל מערך האספקה לאותה מערכת, קוויים-תרשימי זרימה חד 2.1.3

הכיול , את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה ויכללו

. י כל תת מערכת"חצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע, והאחזקה

לחצים והפרשי לחצים בין , תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע
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טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת , זרמים, נקודות שונות במערכת

צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או . בתפוקות שונות

האמור לכל מצב תפעולי של . פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים

צוין במפורש לרבות ציון לאיזה ליד ציוד המוצב כרזרבה י. המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד

 .ציוד חליפי הוא משמש

תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות  2.1.4

על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול . ותת המערכות

 .וויסות המערכות

דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול  2.1.5

 . פיזיים ותפעוליים המתאימים לו, נתונים טכניים, לרבות כתובות וטלפונים

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב  2.1.6

 . הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל

י הקבלן "אשר נבחרו והורכבו ע, מתקן או ציוד, מערכת רשימת אביזרים המותקנים בכל 2.1.7

אביזרי חיוץ , אביזרי תמיכה, ואשר אינם מהווים חלק אינטגראלי מהמערכת כדוגמת מחברים

 .וכדומה

הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג . רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 2.1.8

 .אספקהזמני אספקה ותנאי , שמות ספקים ופרטיהם, המתאים

אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  2.1.9

 .כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות, בעומס

בשיטה , יהיו ממוספרים, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, כל המערכות 2.1.10

 .ג האביזרים באתר בפועל"ע הן בתוכניות ובתרשימים והן, האחידה ומסומנים

תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות  2.1.11

ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים . למצבים שונים של המערכת

  . באותה מערכת ויפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים

, חצי שנתיות, תלת חודשיות, חודשיות, שבועיות, ותהוראות אחזקה המונעת לפעולות יומי 2.1.12

 שנתיות ורב שנתיות

המתקן , ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת. הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 2.1.13

 . והציוד

הקבלן יגיש את תיקי המתקן לאישור המתכננים ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב 

  .י המזמין"בנה ויערוך את השינויים וההשלמות כפי שיידרשו עולציוד הקיים בפועל במ

  .מסירת כל התיקים באופן מושלם כאמור תסתיים בתוך חודש מתאריך מסירת העבודה למזמין

  .תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים, ההוצאות בגין ספרי מתקן  כמפורט לעיל
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 ותעודת גמר 4טופס     .29

כל זאת , הכל בהתאם לדרישת הרשויות, ותעודת גמר 4ין להשגת טופס הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמ

  .כתנאי לגמר עבודתו ולאישור חשבון סופי

  

 אחריות לאחר תקופת הבדק    .30

יהיה הקבלן אחראי בין לפני , מבלי לגרוע מהוראות החוזה לעיל ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבדק

או /חר תקופת הבדק לכל פגם יסודי שיתגלה ושנים לא 7תום תקופת הבדק ובין במשך תקופה של 

או הוראות /שיתהווה בעבודות וזאת במקרה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן על פי הוראת כל דין ו

 :וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים, החוזה

  .אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה  .א

  .ור בהפרת כל חובה שבדיןאם הפגם נובע או קש  .ב

, אם הפגם ניתן היה לגלוי רק בקרות אירוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק  .ג

  .או הדין/ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות החוזה ו

  

 

 חשבונות הקבלן     .31

  .י המפקח"י הקבלן יהיו ממוחשבים באמצעות תוכנה שתאושר ע"כל החשבונות שיוגשו ע

  .גם בקובץ, ובמידה וידרוש המפקח, יוגש בתדפיס חתום  כל חשבון

  .כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח

  .על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח את דפי המדידה והכמויות. כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות

  .כל חשבון יהיה חשבון מצטבר

  .או חריגות/ב הכמויות לבין עבודות נוספות ובכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכת

החשבון הסופי יימסר למפקח לבדיקה רק לאחר מסירת העבודה  למזמין ולאחר אישורה של העבודה על 

  .תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה. ידי המפקח והמתכננים השונים

י המפקח "תוכניות עדות ותיקי מתקן מאושרים ע החשבון הסופי ישולם רק באם מסר הקבלן למזמין

  . למבנה 4והמתכננים השונים וכן טופס 

 

 עבודה בשטחים מוגבלים    .32

מתקנים תת , וכן עבודות לאורך כוכים, מחירי היחידה כוללים גם עבודה בשטחים מוגבלים וצרים

', עמודי חשמל וכו, תקירו, בניינים: כגון, חזיתות של מבנים ומתקנים קיימים ובקרבתם, קרקעיים

באופן שיבטיח את , ואף בעבודות ידיים, בכלים מתאימים, העבודות בשטחים אלה תבוצענה בזהירות

  .יציבות המבנים
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 אופני מדידה מיוחדים    .33

  .כל האמור במסמך זה כלול במחירי הקבלן ולא יימדד ולא ישולם בנפרד

  

 יישוב סכסוכים    .34

לערכאות יוכל לעשות כן אך ורק באמצעות פנייה , ו של המפקחבמידה והקבלן ימצא לערער על החלטת

  .יפו –וסמכות שיפוט נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב 

 

 הודעות    .35

תשלחנה בדואר , או לכל מסמך ממסמכי הבקשה להצעת מחיר זו/הודעות בקשר לחוזה זה ו  35.1

או כל מען אחר עליו (ה י מעני הצדדים הנקובים במבוא לחוזה ז"או תימסרנה ביד עפ, רשום

ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין , )תבוא הודעה מתאימה בכתב

או עם , )במקרה של סירוב לקבלה, או הצעתה לנמען(עם מסירתה בפועל : המועדים הבאים

  .ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום) 3(עבור שלושה 

י כל מסמך ממסמכי הבקשה להצעת מחיר זו בתוך "או עפ/י חוזה זה ו"הודעה כלשהי עפ  35.2

 .חייבת להימסר לנמען בתוך תקופת זמן זו, תקופת זמן מסוימת
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  נוסח ערבות – 1נספח 

  
                                ' מכרז מס                

                                          חברת הביטוח / שם הבנק

                                הטלפון ' מס

  

  כתב ערבות
  ,לכבוד

____________  

  ")המזמין("

  

                                                    ' ערבות מס: הנדון

  

מתאריך ) שיוצמד למדד(₪                                אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

                                                   : אשר תידרש מאת) תאריך תחילת תוקף הערבות(                               

שיפוץ מרכז למידה לסטודנטים בעלי צרכים בפרויקט    בינוי לביצוע עבודות בקשר עם חוזה ") החייב: "להלן(

  המכללה האקדמית לחינוך –אחוה  – מיוחדים

, יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15 ל תוך"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

  .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, לחיוב כלפיכם

  .                              עד תאריך                                ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

שם (                                                   הביטוח בכתובת ' חב/ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

  .                              ) הסניף' הבנק ומס' מס(                                                   ) הביטוח' חב/ הבנק

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  

_______________    ____________________    _________________  

  חתימה וחותמת             שם מלא              תאריך 
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  ביטוח – 2נספח 

  
ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי , י חוזה זה"י דין ובין עפ"מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן בין עפ

: להלן(ך פוליסה לביטוח קבלנים בקשר לביצוע העבודות מובא בזאת לידיעת הקבלן כי המזמין עור, כלפי הקבלן

גבולות האחריות וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים , אשר בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה") ביטוח הקבלנים"

 :בה מבטחת

 .פתאומיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודה תוך כדי ביצועה, אבדן או נזק פיזיים .1

 US$ 5,000,000בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך , עקב ביצוע העבודהאחריות חוקית כלפי צד שלישי  .2

 .כ לכל האירועים בתקופת הביטוח"לאירוע ובסה

, מסוכם בזה כי שם המבוטח בביטוח הקבלנים מורחב לכלול את הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מטעמו .2.1

כאשר השתתפות הקבלן , בהתאם להיקף העבודות שיבצע, והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה

ממנו מכל  0.75% –של סכום השווה ל , כאמור להלן, תהיה על ידי ניכוי מכל חשבון המשולם לקבלן

 .חשבון המשולם לקבלן

הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה בהתאם להחלטת המזמין בלבד ולפי  .2.2

 .כל סכום שיגיע לקבלן בגין הסכם זהי המזמין מ"סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע. קביעתו

, י המזמין כדי להטיל אחריות על המזמין"מוסכם בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוח הקבלנים ע .2.3

 .טיבו והיקפו של ביטוח הקבלנים כאמור, והקבלן מנוע מלבוא בכל טענה כלפי המזמין לגבי קיומו

קבלן מתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות וה, המזמין יאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח הקבלנים .2.4

, הקבלן מצהיר ומאשר כי עד למועד קבלת צו התחלת עבודה ילמד היטב את תנאיו. בקיא בכל תנאיה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין עורך את ביטוח הקבלנים . היקפו ומגבלותיו של ביטוח הקבלנים

תביעה או , וכי יהיה מנוע מלהעלות טענה, לעבודהבמטרה להגן על זיקתו של המזמין בכל הקשור 

או /ו, כלפי המזמין והבאים מטעמו, באשר לתוכן או היקף ביטוח הקבלנים, דרישה מכל מין או סוג שהוא

וזאת בנוסף לביטוחים (הקבלן מתחייב לערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף או משלים . או אחרים/המנהל ו

כדי להגן , אם לדעתו דרוש ביטוח נוסף או משלים כאמור, )2ן בסעיף י האמור להל"שהוא חייב בהם עפ

 .י כל דין"על אינטרסים של הקבלן ועל התחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה ועפ

פ ובכתב על כל אירוע "ולהודיע למזמין מיד בע, הקבלן מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוח הקבלנים .2.5

אי דיווח כאמור עלול לגרוע מזכויות המזמין והקבלן . ביטוח הקבלניםי "העשוי להוות עילה לתביעה עפ

או האובדן שייגרמו לו או למזמין /במקרה כזה יהיה הקבלן אחראי בלעדי לנזקים ו. י תנאי הפוליסה"עפ

או לצד שלישי ולא תהיה לו כל טענה כלפי המזמין יהיה רשאי לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק 

כן מתחייב . גין אי דיווח כאמור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמיןשייגרם לו ב

הקבלן לשתף פעולה עם המזמין ככלל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים 

 .י הוראותיו"ולפעול עפ
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משנה שיועסקו על וקבלני ה, עובדיו, לרבות מנהליו, הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו .2.6

י "ויפעלו עפ, היקפו ומגבלותיו, ידו במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי ביטוח הקבלנים

 .תנאי הפוליסה

מוסכם , להלן 8לרבות סעיף , י החוזה"י דין ובין עפ"בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בין עפ .2.7

מתחייב , עבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זהכי בקרות מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק ביטוח ה

או ) אם יתקבלו(המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח 

עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או , להורות למבטח לשלמם לו במישרין בגין הנזק שנגרם לקבלן

מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור , למען הסר ספק. י הקבלן"הנזק לעבודות ע

וכי המזמין לא יהיה חייב לקבלן כל תשלום , לרבות ההשתתפות העצמית, י חברת הביטוח"שיועבר ע

 .לכיסוי ההוצאות כאמור

שיקם . י ביטוח הקבלנים בגין אובדן או נזק לעבודה"למזמין תהא הזכות הבלעדית לקבלת פיצוי עפ .2.8

י המפקח או מנהל הפרויקט כי הנזק "אובדן או הנזק והציג בפני המזמין תעודה חתומה עהקבלן את ה

אזי יעמיד המזמין את הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו נזק לרשות , שוקם לשביעות רצונם

 .הקבלן

לא , י המבטח"למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם ע .2.9

במקרה שהביטוח , י כל דין לרבות"י הסכם זה או עפ"חרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו עפיש

אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק 

פי או תביעה כל/בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו. או נפסק או כל מקרה אחר/או נתבע ו/שנגרם ו

 ).אם יהיו(המזמין והבאים מטעמו לגבי גובה תגמולי הביטוח 

 י הקבלן"ביטוחים ע .3

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו , י חוזה זה"י דין ובין עפ"מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן בין עפ .3.1

") ביטוחי הקבלן: "להלן(את הביטוחים הבאים , במשך תקופת ביצוע העבודה וכן במשך תקופת הבדק

 :ת ביטוח מורשית ובעלת מוניטיןבחבר

שהינו ) זולת העבודה(כלי עבודה וכל רכוש אחר , כלי רכב, ביטוח עבור ציוד בניה והקמה .3.1.1

מפני , או בשליטתו של הקבלן הנמצאים באתר העבודה או בסמוך לו/או באחריותו ו/בבעלותו ו

ור יכלול סעיף לפיו כאשר הביטוח כאמ, אבדן או נזק כנגד כל הסיכונים האפשריים והמקובלים

כלפי המזמין וכלפי כל הבאים או פועלים מטעמו ) השיבוב(המבטח מוותר על זכות התחלוף 

 .קבלנים אחרים ועובדיהם הקשורים לביצוע העבודה, עובדיו, לרבות מנהליו

 .י דין בקשר עם כל כלי רכב הנמצא באתר העבודה או סמוך לו"ביטוח חבות שחובה לבטחה עפ .3.1.2

או /בגין נזק לרכוש נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב בבעלותו ו ביטוח חבות .3.1.3

  בסכום שלא יפחת , באחריותו הנמצא באתר העבודה או בסמוך לו

 .בגין כל אירוע US$ 80,000 –מ 
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י "י או בקשר עם מוצר שיסופק ע"ביטוח חבות המוצר בגין כל פגיעה או נזק העלולים להיגרם ע .3.1.4

$ 500,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך , המבוצעות על ידו או מטעמו או העבודות/הקבלן ו

US וזאת למשך כל התקופה , לאירוע כלשהו ולסך כל האירועים הנתבעים במסגרת הפוליסה

 .אף מעבר לתקופת הבדק, במפורש, וזאת, או המזמין חשופים לסיכון/בה הקבלן ו

וחוק אחריות מוצרים ) נוסח חדש(יקין י פקודת הנז"המכסה חבות עפ –ביטוח חבות מעבידים  .3.1.5

או עקב /כלפי כל העובדים והמועסקים בפרויקט הבניה בגין נזקי גוף שאירעו תוך כדי ו, פגומים

כ "לאירוע וסה, לתובע US$ 5,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך , ביצוע העבודות

, העסקת נוער, בגובה ובעומקהביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות . לתקופת הביטוח

חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח , קבלני משנה ועובדיהם

  .וכן הגבלה בדבר שעות עבודה, חובה

לעניין קרות תאונה היה וייחשבו , או הבאים מטעמו/הביטוח יורחב לשפות את מזמין העבודה ו

 .למעבידם של מי מעובדי קבלן המשנה

שם המבוטח בביטוחי החבות כאמור לעיל יורחב לכלול את המזמין והבאים מטעמו ובכפוף לסעיף אחריות  .4

מוסכם במפורש כי , כמו כן. צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

נגררים וכל כלי ממנוע אשר גוררים ו, טרקטורים, מלגזות, לעניין סעיף זה כולל גם מנופים" כלי רכב"המונח 

 .קיימת חובה חוקית לבטחו

אישור בדבר עריכת ביטוחים , ימים ממועד חתימת הסכם זה 15הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין תוך  .5

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הביטוח של הקבלן לבין האמור . ב"המצ 3.כאמור במסמך ב

ואין בכך , לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זהמתחייב הקבלן לגרום , בחוזה זה

 .י כל דין"י הסכם זה או עפ"כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריותו של הקבלן עפ

ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או לבטל , הקבלן מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחיו במועדן .6

הקבלן יהיה חייב להציג בפני המזמין לפי דרישתו הראשונה את פוליסת הביטוח ואת . הביטוחים על תוקף

 .קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המושלמות על ידו בגין הפוליסות

או שלא לחדשם /או לצמצם את היקפם ו/ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו .7

 .יום מראש 60, הודעה בכתב למזמין על כוונתו לעשות כן אלא אם מסר המבטח

והמבטח יהיה מנוע מלטעון , ביטוחי הקבלן יכללו תנאי לפיו הינם ביטוחים ראשונים וקודמים לכל ביטוח אחר .8

 .י המזמין או מטעמו"ולתבוע שיתוף של ביטוחים הנערכים ע, טענה של ביטוח כפל

מתחייב הקבלן להודיע על כך מיד בכתב למבטח , טוחי הקבלןבקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת בי .9

 .ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים, ולשיכון

או נזק שייגרם על ידם /עובדיו והבאים מכוחו מאחריות לכל אבדן ו, מנהליו, הקבלן פוטר בזה את המזמין .10

 .או באחריותו או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו/לרכושו ו

או שלא קיים במלואן או , לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח אשר עליו להתקשר בהם לפי הוראות החוזה .11

, ימים 15לאחר שנתן לקבלן התראה בת , שיכון רשאי אך לא חייב, במועדן את כל דרישות חוזה הביטוח
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אין . יחולו כל הוצאותיו על הקבלן, עשה המזמין כן. או לשלם דמי ביטוח/להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו

 .בהוראות סעיף קטן זה כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי

ויוודא כי , עובדיו וקבלני המשנה שלו, הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו .12

ביטוח קבלני המשנה  יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת, השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה

 .שיועסקו על ידו בביצוע העבודה

עם קבלני משנה בקשר עם ביצוע , אם בכלל, כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך .13

 .Back to backלהלן  12יופיעו דרישות הביטוח וכן דרישות סעיף , הסכם זה

מתחייב הקבלן למלא , לאורך כל תקופת ההסכםו, מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל .14

ובעיקר אך מבלי לגרוע מכלליות האמור , אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוו ותקנותיו

יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם , לרבות באופן מקרי או זמני, לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו

 .ל"החוק הני "זה זכאים לכל הזכויות שעפ

 .הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה .15
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  ,לכבוד

_____________  

  

  ,.נ.א.ג

  ")הקבלן: "להלן(                                         מבטחנו  :הנדון

  

: להלן(                               ל                                אישור עריכת פוליסת ביטוח בהתאם לתנאי חוזה בין 

  ")החוזה"

  

שנחתם , ל"פ החוזה הנ"בקשר עם ביצוע עבודות ע, הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן

  :לבין הקבלן כדלקמן")                                         "להלן (                               בין 

  .מטעמםוהבאים                                או /או קבלני משנה ו/הקבלן ו: שם המבוטח בכל הביטוחים

  .                    ועד יום                      מיום : תקופת הביטוח בכל הביטוחים

                                           -פוליסה מספר  –ביטוח אחריות המוצר  .1

או לרכוש שנגרם או שאירע בקשר /בגין נזק לגוף ו, ות כלפי צד שלישי על פי כל דיןהפוליסה מבטחת אחרי

  .י המבוטח"הותקנו או טופלו ע, סופקו, נבנו, שיוצרו) לרבות מבנים וחלקיהם(עם מוצרים 

  .                    ועד יום                      מיום     :תקופת ביטוח

  .לאירוע US$                                    :גבול אחריות

                      $US גבול אחריות המבוטח לא יפחת . (כ במצטבר לתקופת הביטוח"בסה  

  ).כ לתקופת הביטוח"ובסה US$ 500,000 –מ 

, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, מסיבה כלשהי, חברתנובמקרה שהביטוח לא יחודש ב

וכל אירוע שאירע לאחר התאריך , חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו 6למשך 

יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו , הרטרואקטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

  .במהלך תקופת הביטוחנמסרה הודעה 

הפוליסה תורחב לכלול סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

  .המבוטח

או מועד תחילת העבודות המוקם מבין /יום חתימת חוזה זה ו, לכל המאוחר, תאריך רטרואקטיבי בפוליסה יהיה

 .השניים

ות רכוש כלשהו בבעלות /ות מבטחת/הפוליסה                               פוליסה מספר  – ביטוח רכוש וציוד .2

ושאינו מהווה חלק מן הרכוש המבוטח בביטוח העבודות , או באחריותו המובא לאתר המבנה/הקבלן ו

נגד כל הסיכונים , ב"כלי עובדה וכיו, כלי רכב, ציוד כבד, ציוד בניה –לפי העניין  –לרבות , הקבלניות

 .נזקים בזדון פריצה וגניבה, רעידת אדמה, נזקי טבע, התפוצצות, אש, ובכללם נזקים תאונתיים, המקובלים
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, או באחריותו של המבוטח/ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו ו .3

 .בגין כל אירוע$ 80,000 –בסכום שלא יפחת מ , הנמצא באתר העבודה או בסמוך לו

 –לא יפחת מסך שווה ערך ל : גבול אחריות                               פוליסה מספר  –ביטוח חבות מעבידים  .4

  .כ לתקופת הביטוח"לאירוע כלשהו ובסה$ 5,000,000

וחוק ) נוסח חדש(פקודת הנזיקין  הפוליסה מבטחת חבות כלפי העובדים והמועסקים בעבודות הפרויקט לפי

חבות , קבלני משנה ועובדיהם, ואינו כולל סייגים בדבר עבודה בגובה או בעומק, אחריות למוצרים פגומים

 .העסקת נוער ושעות עבודה, בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה

 

  תנאים כלליים בכל הפוליסות

, מנהליו,                                         ל נכלל ויתור על זכות תחלוף כנגד "על ידנו כנבביטוחים הנערכים  .1

ובלבד שהויתור לא יחול , בקשר עם כל נזק, לרבות קבלנים אחרים הפועלים עבורו, עובדיו הבאים מטעמו

 .לטובת אדם שנגרם לנזק בכוונת זדון

י "ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים וראשונים לכל ביטוח אחר הנערך ע"ביטוחים הנה .2

ואנו מוותרים על כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלו בקרות מקרה , והבאים מטעמו                               

 .הביטוח

ות הביטוח והשתתפות עצמית בנזקים או תביעות חלה על אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמי .3

 .                                        ולא על , הקבלן בלבד

אלא , ל לא יצומצמו ולא יבוטלו משום סיבה שהיא"אנו מתחייבים כי הביטוחים הנערכים על ידנו כנ, כמו כן .4

  .יום מראש 60לפחות , ידנו למזמין הודעה כתובה בדואר רשוםאם כן תשלח על 

, אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה

  .והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו

  

  

  

  

  

  

  

__________________    ______________      ___________  

  תאריך                       שם החותם             ת המבטח חותמת וחתימ
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  חוזה משולש - 3נספח 

  
                      שנת                      לחודש                      ביום                      שנערך ונחתם ב 

  

                                                      : בין

  )"החברה"או " המזמין": להלן(   

  ;מצד אחד                       

  

                                                      :לבין

  )"קבלן הראשי"או ה" הקבלן": להלן(   

  ;מצד שני                       

  

                                                      : לבין

  )"הקבלן האחר": להלן(   

  ;מצד שלישי                       

  

  בין המזמין ובין הקבלן , )ו ייחתם בעתידא(נחתם חוזה            וביום   הואיל 

  ;בדבר ביצוע הפרויקט כמשמעותו בחוזה הראשי") החוזה הראשי: "להלן(     

  בדבר  ") החוזה האחר: "להלן(נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן האחר            וביום    והואיל

  ;")העבודות: "להלן(                                                   ביצוע בפרויקט      

  ;והוסכם בין הצדדים להסדיר היחסים שביניהם בהתאם לאמור בחוזה זה   והואיל

  והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של הקבלן כלפי המזמין ושל הקבלן האחר   והואיל

  ;חוזים ובמסמכים שנחתמו ביניהםמפורטות ב, כלפי המזמין   

  ל התחייבו הקבלן והקבלן האחר לחתום על חוזה משולש עם "ועל פי החוזים הנ  והואיל 

  ;המזמין   

  שהקבלן יהא המתאם והאחראי מטעם המזמין , והצדדים מעוניינים ומסכימים בזה  והואיל 

  .לעניין ביצוע העבודות השונות בפרויקט, ומטעם המפקח   
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  :הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, ךלפיכ

  

  .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

יכריע בסוגיה המפקח  וקביעתו , בכל מחלוקת אשר תתעורר בין הקבלן לקבלן האחר בקשר לאמור בהסכם זה .1

ופן מיידי הצדדים מתחייבים ליישם את החלטתו בא. תהיה סופית ומחייבת את הקבלן הראשי והקבלן האחר

או הקבלן האחר שבהסכמים בינם /ומבלי שכל מחלוקת מכל סוג תעכב את ביצוען הכולל של עבודות הקבלן ו

 .לבין המזמין

והקבלן , המזמין מצהיר כי הוא מזמין את שירותיו של הקבלן האחר כקבלן משנה לביצוע העבודות בפרויקט .2

וכן לעבוד בהתאם להוראותיו של הקבלן כמתאם , האחר מצהיר כי הוא מסכים לעבוד כקבלן משנה בפרויקט

כאחראי , והכל בהתאם להוראות המפקח, פעולות וכקובע לגבי תיאום ביצוע העבודות בין הקבלן לקבלן האחר

 .ובהתאם לחוזה הראשי ולחוזה האחר, על ביצוע הפרויקט כולו מטעם המזמין

 .הוראות המפקח תגברנה בכל עת, מובהר כי בסתירה בין הוראות המפקח לבין הוראות הקבלן .3

במגמה , מודגש בחוזה זה כי על הקבלן והקבלן האחר לשתף פעולה ביניהם וכן עם המזמין ועם המפקח מטעמו .4

 .בטיב מעולה ובמסגרת התקציבית החוזית, להשלים הפרויקט במלואו ובשלמותו בזמן שנקבע

הם , או אי הסכמות/ניהם חילוקי דעות ומוסכם כי הקבלן והקבלן האחר מתחייבים כי גם אם יתעוררו בי .5

, למען הסר ספק. ימשיכו בעבודתם כרגיל ולא יאטו או ישבשו את מהלך העבודה ושיתוף הפעולה ביניהם

מובהר כי אין בקיום מחלוקת בין הקבלן לקבלן האחר כדי לפטור מי מהם מקיום כל התחייבויותיהם כלפי 

 .תהא סיבת המחלוקת אשר תהא, מלואןהמזמין על פי החוזה הראשי והחוזה האחר ב

מבלי לפגוע . כל התחייבויותיו של הקבלן האחר על פי החוזה זה הינן כלפי המזמין והקבלן הראשי ביחד ולחוד .6

בכלליות התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה מתחייב הקבלן האחר לבצע את העבודות לשביעות רצון 

 .המזמין והקבלן הראשי

או /או שיגיע ממנו לקבלן ו/אי לקזז לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג כל סכום המגיע והמזמין יהא רש .7

או הקבלן האחר /או התחייבות בין קצובים בין שאינם קצובים שהקבלן ו/או סכום ו/לקבלן האחר מכל חוב ו

 .לא על פי הםבין על פי החוזה הראשי ובין ש, או יהיו חייבים למזמין בין על פי חוזה זה/חייבים ו

אלא אם כן מצוין אחרת , לא תינתן תמורה כספית כלשהי לצדדים בגין מילוי התחייבויותיהם על פי חוזה זה .8

 .בחוזה הראשי

 :שירותי הקבלן לקבלן האחר .9

לספק את השירותים , כנגד התמורה כספית כאמור בחוזה בינו לבין המזמין, הקבלן הראשי יהיה אחראי  

  .בין אם על ידי המזמין ובין אם על ידי הקבלן הראשי, האחר אשר יועסק בפרויקטהמפורטים להלן לקבלן 

  :להלן השירותים

  .שילוב כללי העבודה  .א  

  .שמירה כללית על האתר  .ב  

  .מתן אפשרות אחסון באתר  .ג  
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  .על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע, השאלת תוכניות עבודה לעיון באתר ומתן הסברים על עבודתו  .ד  

  .מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של עובדיו  .ה  

, השתלבות המבצעים בעבודות הקבלנים האחרים והקבלן, תיאום, בעבודה, שיתוף פעולה בארגון  . ו  

והכל לפי דרישתם של , תיאום וייצוג בעיות משותפות בפני המפקח ובפני הקבלן, השתתפות בישיבות

  .ןאו הקבל/המפקח ו

ההרצה , ההפעלה, תאום והכוונת ביצוע כל העבודות הזמניות והקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק  . ז  

  .והויסות

  .אפשרות שימוש בשירותים סניטריים שהותקנו באתר  . ח  

חשמל וכח בהתאם להוראות המפקח עד קרבת מקום הביצוע ואפשרות , תאורה כללית זמנית, אספקת מים  . ט  

  .לא תשלוםשימוש בהם ל

  .צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות, מסירת נקודות מדידה  . י  

תאום הליכי , עריכת פרוגראמות עבודה עם לוח זמנים מפורט שיקיף את כל העבודות קבלנים אחרים  . יא  

, הביצוע של עבודת קבלנים אחרים על כל שלביה הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים

הבטחת תיאום מוחלט של כל העבודות המתבצעות באתר עם עבודות קבלנים אחרים תוך שיתוף פעולה 

  .הכל באופן שימנע הפרעות בביצוע המבנה או העבודות, מלא בין הקבלן הראשי לבין קבלנים אחרים

ת הדרכתם בכל הנוגע לעבודות הקשורו,הבטחת שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלנים אחרים   . יב  

במשטחי עבודה ובמתקנים אחרים המשמשים , בדרכים, מתן אפשרות שימוש בפיגומים, לעבודותיהם

שימוש סביר בציוד לביצוע , לביצוע העבודות הגשת כל עזרה סיוע והקלות בהקשר זה לרבות סימון

  .'ניקוי וכו, אחראיות סילוק פסולת

  .לצורך ביצוע העבודות, לציוד שיובאו לאתרלאלמנטים ו, למשאיות, הכנת דרכי גישה למנופי הרמה  .יג  

בכל מקרה של חילוקי דעות בעניין מתן השירותים יוכלו הקבלן או הקבלנים האחרים או הגורמים האחרים  .10

  . לפנות למפקח והמפקח יהיה המחליט בכל עניין והחלטתו תהיה סופית

הוצאה ותשלום שיגרמו זה , כל נזקהקבלן הראשי והקבלן האחר מתחייבים שלא לתבוע פיצוי מהמזמין בגין  .11

 .לזה

תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות העניינית אשר , תביעות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות ממנו .12

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי . מקום מושבו בתל אביב יפו

או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או קיום , או כויתור, מתנאי החוזהאו כשינוי תנאי , החוזה או על פי כל דין

 .הביטול או התוספת נעשו בצורה מפורשת ובכתב, השינוי, הדחייה, ההסכמה, אלא אם הויתור, תנאי שהוא

עם חתימת חוזה משולש זה הופך הקבלן האחר להיות גם קבלן משנה של הקבלן הראשי וכל זכויות המזמין על  .13

כגון המצאת ערבויות (י המפקח "ר יעמדו גם לטובת הקבלן הראשי אלא אם נקבע אחרת עפי החוזה האח

תשלום שכר החוזה במישרין מהמזמין לקבלן האחר בגין חשבונות מאושרים , הקבלן האחר רק למזמין

 .או אם יורה המזמין או המפקח אחרת ובכתב מעת לעת, )ב"וכיו
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חלה גם על הקבלן הראשי והקבלן הראשי מתחייב כי עבודות  החובה לבצע ולהשלים את עבודת הקבלן האחר .14

 .הקבלן האחר יבוצעו במלואן ובמועדן בטיב ובאיכות מעולים ועל פי חזוה הקבלן האחר

מבלי לגרוע מהצהרת הקבלן האחר בדבר מודעותו לתנאי החוזה שבין הקבלן הראשי והמזמין ולמטלות  .15

, בין היתר, האחר כי הקבלן הראשי ממונה ואחראי מטעם המזמיןידוע לקבלן , שנקבעו בו ביחס לקבלן הראשי

על פיקוח ותאום העבודה במקום העבודה בין כל קבלני המשנה והגורמים האחרים המצויים במקום העבודה 

 .וכן על מסירת העבודות של קבלני המשנה ובהן של הקבלן האחר למזמין

הוראות החוזה המשולש , אות חוזה הקבלן האחרהקבלן הראשי מצהיר כי בכל מקרה של סתירה בין הור .16

 .והוראות החוזה הראשי יגברו ההוראות המחמירות בדרישותיהם מהקבלן הראשי

בכל מקרה לא תשמע טענה מפי הקבלן הראשי או מפי הקבלן האחר כלפי המזמין כי החוזה הראשי או החוזה  .17

המזמין יהיה רשאי לאמץ . ם מי מהצדדיםהאחר או החוזה המשולש סותרים בדרישותיהם או כי הם מקלים ע

לעצמו את ההוראה המחמירה מבין ההוראות שבחוזים אלה ולא תהיה לקבלן הראשי או לקבלן האחר טענה 

 .כלשהי כנגד המזמין ביחד עם הקבלן האחר

הקבלן והקבלן האחר יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין לביצוע מושלם ובמסגרת לוח הזמנים של  .18

למילוי באופן מושלם ובמועד , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ות נשוא חוזה הקבלן האחר כוללהעבוד

 .של כל ההתחייבויות הנוגעות לתקופת האחריות ולתיקוני הבדק

הקבלן והקבלן האחר יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין לביצוע מושלם ובמסגרת לוח הזמנים של  .19

למילוי באופן מושלם ובמועד , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האחר כוללהעבודות נשוא חזוה הקבלן 

 .של כל ההתחייבויות הנוגעות לתקופת האחריות ולתיקוני הבדק

כי ישמע להוראות , הקבלן האחר מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים לעבוד כקבלן משנה של הקבלן הראשי  .20

לבדוק את איכות וטיב העבודה המבוצעת על ידו ויתקן כל הקבלן הראשי ויפעל על פי הנחיותיו ויאפשר לו 

 .או שיאנה מתאימה/או נזק ועבודה לקויה ו/הטעון תיקון וכל פגם ו

או על ידי המפקח /הקבלן האחר מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכוונה שיקבעו על ידי הקבלן הראשי ו .21

 .רמים האחרים הפועלים במקום העבודהבקבלני משנה אחרים ובגו, ויפעל תוך התחשבות בקבלן הראשי

יעשה הקבלן האחר בציוד זה שימוש זהיר , הועמד לרשות הקבלן האחר ציוד כלשהו על ידי הקבלן הראשי .22

 .וסביר ובגמר השימוש יודיע על כך לקבלן הראשי ויקבל הוראותיו לשם החזרת הציוד

. שבונותיו בגין העבודות שיבוצעו על ידובחוזה האחר נקבעו השלבים והמועדים בהם יגיש הקבלן האחר את ח .23

. חשבונות הקבלן האחר יוגשו על פי הוראות החוזה האחר ויועברו לאישור המפקח עם העתק לקבלן הראשי

או הסתייגותו לחשבון והכל במועדים /לדרישת המפקח יבדוק הקבלן הראשי את החשבון ויעיר את הערותיו ו

 .ת המפקחאו על פי הוראו/שיקבעו בחוזה האחר ו

כל חשבון של הקבלן האחר יאושר על ידי המפקח תוך המועד שיהיה קבוע לכך בחוזה הקבלן האחר וישולם  .24

תוך המועד שיהיה , על ידי המזמין לקבלן האחר במישרין כנגד חשבונית מס כדין ואישור על ניכוי מס במקור

 .לביצוע התשלום ולאחר שהמזמין יקבל את אישור הקבלן הראשי, קבוע לכך בחוזה האחר
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יהיה הקבלן הראשי חייב להעביר למזמין , היה והקבלן הראשי לא יאשר חשבון כלשהו של הקבלן האחר .25

 .וזאת במועד שיקבע על ידי המזמין, בכתב ובפרוטרוט את הנימוקים לאי אישור החשבון האמור על ידו

תי מסויג לשלם חשבון כאמור של המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והבל, למרות האמור לעיל .26

אם יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי , הקבלן האחר גם בלי שאושר לתשלום על ידי הקבלן הראשי

או כדי לגרוע מאחריותו /מסויג כי מן הראוי לעשות כן וזאת בלי שיהא בכך כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו

 .חוזה הקבלני הראשיאו על פי ה/של הקבלן הראשי על פי חוזה זה ו

הקבלן הראשי מסכים כי החלטת המזמין לשלם חשבון כאמור לקבלן משנה למרות הסתייגותו הינה סופית  .27

 .ומחייבת את הקבלן הראשי

המזמין יהא רשאי לשלם לקבלן האחר אף פחות ממה שאישר הקבלן הראשי לגבי כל חשבון שהוגש על ידי  .28

הקבלן האחר לא . הבלעדי והבלתי מסויג כי מן הראוי לעשות כן אם יחליט לפי שיקול דעתו, הקבלן האחר

 .ישמע בכל טענה או דרישה בקשר לכך

או הקבלן האחר למסור בהתאם לתנאי החוזה האחר יוצאו על שם המזמין ימסרו /כל הערבויות של הקבלן ו .29

 .או החזרתן/למזמין והמזמין והוא בלבד יחליט על מימושן ו

זמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין מסוכם בזאת על הצדדים כי המזמין יהיה רשאי בכל מבלי לפגוע בזכויות המ .30

עשה . לבטל חוזה משולש זה –וללא כל פיצוי לקבלן הראשי או לקבלן האחר , לפי שיקול דעתו הבלעדי, עת

של הקבלן  הרי שעל פי הודעת המזמין ועל פי שיקול דעתו יחדל הקבלן האחר מלהיות קבלן משנה, המזמין כן

 .הראשי ויהיה חייב התחייבויותיו אך ורק כלפי המזמין הכל כפי שיקבע המזמין

  

  :כתובות הצדדים תהיינה כדלקמן, לעניין חוזה זה

  

                                                    : המזמין

                                                    : הקבלן

                                          : הקבלן האחר

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

  

  

  

______________      ____________ _____     ______________  

 הקבלן האחר              הקבלן                      המזמין         

  

  .נוסח חוזה זה הינו נוסח עקרוני ויתכנו בו שינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג  של המזמין   **
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  לוח זמנים – 4נספח  
  

  

כולל חלוקה לשלבי ביצוע הכוללים גמר בשלב , זהי הקבלן בהתאם לתקופת הביצוע שבחו"לוח הזמנים יוכן ע

  .הראשון של כל העבודות באולם הייצור

  

ישמש כלוח הזמנים המחייב של , י הקבלן לשביעות רצון המזמין"י המזמין ולאחר עדכונו ע"לוח הזמנים ייבדק ע

  .הפרויקט
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  נוהל עבודה בחום – 5נספח 

  
 .או שימוש באש גלויה/או חיתוך באמצעות חום ו/ריתוך ופירושו ביצוע עבודות ב" עבודות בחום"המונח  .1

אשר ") האחראי: "להלן(או משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל עבודות בחום ימנה אחראי מטעמו /כל קבלן ו .2

 .תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה

המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח  .3

כאשר חפצים דליקים , מטר ממקום ביצוע העבודות בחום 10חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 

 .יכוסו במעטה בלתי דליק, אשר אינם ניתנים להזזה, קבועים

יוודא האחראי שבקומה , כמו כן. על האחראי לוודא קיום של ציוד כיבוי אש בכמות מספקת בסביבת העבודה .4

המגיע , לפחות 3/4"קיים הידרנט עם צינור אספקת מים בקוטר , בה מתבצעות העבודות או קומה מתחתיה

 .לאזור בו מתבצעות העבודות

המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי סוג ") צופה האש: "להלן(האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה  .5

תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור . מקום ביצוע העבודות בחוםהחומרים הדליקים הנמצאים בסביבת 

יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות 

 .בחום כאמור

דקות לפחות לאחר סיומן על  30 –צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילתן ועד ל  .6

 .לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות מנת
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  נספח איכות הסביבה – 6נספח 
  

  .אין נספח זה בא לגרוע מהנדרש על פי כל דין

כל העלויות בגין הדרישות המפורטות בנספח זה כלולות בהצעת הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד אלא אם נקבע 

  .'אחרת במסמך ד

  

  פסולת  .1

. הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תברואה, לנדרש בכל מקום אחרמעבר לאמור ו  

אישור . הקבלן יציג אישור מאתר פסולת בנין מורשה על סילוק הפסולת לאתר מורשה. אין לשרוף פסולת

  .זה יהווה תנאי מקדים לתשלום לקבלן עבור עבודתו

שימוש חוזר או , יר פסולות שונות למחזורלמרות האמור לעיל המפקח רשאי להנחות הקבלן להעב  

  .מכירה

  

  שמנים ודלקים  .2

חומרי ניקוי וממיסים לקרקע או למערכת , דלקים, במהלך העבודה לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים  

, או שיעביר לאתר מורשה, למיחזור באופן שלא יגרם זיהום סביבתי/אלא יאסוף ויעביר לשימוש, הביוב

  .הכל באישור המפקח

  .על גבי מאצרה אטומה למניעת זיהום קרקע) 'סולר וכו(יציב מיכלי דלק  הקבלן  

כל זיהום של שמן או דלק שיגרם ) פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה"ע(על הקבלן לטפל ולנקות   

  .כתוצאה מעבודתו כולל פינוי וטיפול בקרקע שהזדהמה

  

  הובלת חומרי בניין  .3

שלא יתפזרו חומרים , תקנות התעבורה תוך הקפדה מיוחדת על כךהובלת חומרי בנין תעשה כנדרש ב  

כיסוי , י איטום הסדקים בחיבורי הדפנות של ארגז המשאית"וזאת ע(בדרך ובסביבה ) 'חול וכו, חצץ(

  ).'הארגז וכו

הקבלן לא ישפוך עודפי בטון נוזלי מיציקה או מי שטיפה המכילים מלט בסביבה או בדרכים אל האתר או   

למערכת המחזור במפעל או (עודפי הבטון יוחזרו לשטח המפעל המספק ויישפכו שם . ו לקווי ביובממנו א

  ).לאתר סילוק פסולת שבתחום המפעל

  .אם נשפכו עודפי בטון הקבלן יסלקם וינקה השטח מהשאריות  

  

  שאיבת שפכים  .4

ה אך ורק לאתרים מוסדרים ותמלחות ייעש) 'מפרידי שומן וכו, בורות ספיגה, מבורות רקב(סילוק שפכים   

  .ומאושרים לקליטת שפכים מסוג זה
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הקבלן יגיש העתקי קבלות בגין חשבונות ששולמו . הקבלן חייב בהצגת אישורי שפיכה באתרים המורשים  

עבור שפיכת הפסולת לאתר המורשה ביחס לאותם המועדים הנכללים במסגרת זמני העבודה לגביהם הוא 

  .הקבלות כאמור לעיל הוא אחד מהתנאים לכל תשלום עבור העבודההצגת . מגיש חשבון לתשלום

  

  נזקי קרינה  .5

זאת , באחזקה וצביעת מגדלי אנטנות שידור על הקבלן ועובדיו להיזהר מחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית  

  .המשדרים/י תיאום העבודות עם מפעיל המתקן"ע

רים באופן שעלול להגביר חשיפת כמו כן יש להימנע מפעולות העלולות לשנות את כוון המשד  

  .האוכלוסייה בסביבה לקרינה אלקטרומגנטית

  

  :ריתוכים  .6

י מחיצות "יש למנוע חשיפת עוברי אורח להבזקי אור ע, כאשר מבוצעות עבודות ריתוך באזור מאוכלס  

המפקח רשאי לפטור הקבלן מחובה זו ). זאת על מנת למנוע נזקי ראייה לעוברים ושבים(מתאימות 

  .כאשר פעולת הריתוך מבוצעת באתר סגור ומוסתר מהסביבה: מקרים מיוחדים כגוןב

  .יש למנוע קירבת בני אדם למקור הקרינה Yבעריכת צילומי ריתוכים בקרני   

  

  אזבסט  .7

י קבלן מוסמך לעבודות אזבסט או שתבוצענה בפיקוח מפקח מורשה "עבודות עם אזבסט תבוצענה ע  

לפקח על עבודה מסוג , דה הטכנית לאבק מזיק של המשרד לאיכות הסביבהשקיבל הסמכה מהווע, צמוד

  .זה

פי הוראות -י קבלנים מוסמכים לכך כחוק ועל"יבוצע ע, בשונה מאסבסט צמנט, עבודות עם אסבסט פריך  

  .מיוחדות

פרוק ואיסוף , הגנת עובדים, שילוט: הקבלן יפעל בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובכלל זה לעניין  

בדיקות , קבורת הפסולת באתרים מיוחדים לפסולת אזבסט, פנוי הפסולת והובלתה, סולת האזבסטפ

  .סביבתיות ועוד

  

  

  

  

  זיהום אוויר  .8

קיימת , במבנים קיימים מאוכלסים או מחוצה להם' צביעה וכו, כאשר נעשות עבודות בניה לרבות שיפוץ  

על הקבלן למנוע ). 'מדללים וכו, דבקים, ניםממיסים אורג(סכנה של חשיפה לחומרים נדיפים רעילים 

  .חשיפה כזו
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בהתאם (יש להגן העובדים והסביבה מפני אבק וחול  –בניקוי קונסטרוקציות פלדה ובטון בחומר שוחק   

  ).לתקנות הבטיחות בעבודה

יש להגן על ', צמר זכוכית וכד, המכילים סיבים של צמר סלעים" מזרני בידוד"בעת פרוק והרכבה של   

  .העובדים והאוכלוסייה שבסביבה מחשיפה לסיבים

  

  )מניעת פגיעה באוזון(מערכת קירור וכיבוי אש   .9

יפעל הקבלן ככל הניתן , מיזוג אויר ומערכות כיבוי אש, פרוק והעברה של מערכות קירור, בעת תחזוקה  

קרבון , הלונים, ניםכלורופלורוקרבו(= למניעת שחרור גזי קירור וחומרי כיבוי העלולים לפגוע באוזון 

  .וישתדל לאוספם ולמחזרם, )הידרוברומופלורוקרבונים, טריכלורואתן, טטרה כלוריד

אחזקה של מערכות מיזוג אויר יש להקפיד שצנרת מי העיבוי תמוקם באופן שלא יגרם מפגע /בעת התקנה  

  .'מוקדי דגירת יתושים וכד, רטיבות ועובש על הקירות: כלשהו

  שמירת צמחייה  .10

גדיעה והעתקה של עצים ייעשו רק על פי תוכניות , עקירה. בעת ביצוע העבודות אין לפגוע בעצים  

  .ואישורים מהרשויות המוסמכות

  

  חומרי הדברה  .11

הכנת הכימיקלים ושטיפת כלי , עבודות ההדברה. י בעל היתר מתאים"ביצוע עבודות הדברה יעשה רק ע  

  .תו וסיכונים בטיחותייםהעבודה ייעשו באופן שימנע זיהום סביב

  .אחזקת גנים – 41.5שימוש בחומרי הדברה ייעשה בכפוף למפרט הכללי פרק   

) 'גידולים חקלאיים וכד, צמחייה רצויה, רכוש, בעלי חיים, מקורות מים, בני אדם(אין לפגוע בסביבה   

ר ייחשב לאחריותו אם תהיה פגיעה הדב. בשל שימוש לא נכון או לא זהיר בחומרי הדברה ובכלים מכנים

  .י הקבלן"הבלעדית של הקבלן וכל שיידרש להחזרת המצב לקדמותו יבוצע ע

לפינוי והשמדת אריזות חומרי ההדברה במקום מורשה ולהימנעות , לאחר השימוש, הקבלן אחראי  

  .משטיפת חומרי ההדברה באתר העבודה באופן שיגרום לפגיעה במקורות מים ובסביבה

באחריות הקבלן סילוק . לפעול באופן שימנע הרעלות משניות בשרשרת המזוןבהדברת מזיקים יש   

  .הפגרים המורעלים

  

  

  כימיקלים  .12

) כגון מניקוי חביות כימיקלים ומכלי ריסוס(אין לשפוך לקרקע שאריות כימיקלים או מי שטיפה מזוהמים   

כלים הריקים יש לפנות את האריזות והמי. יש לאוספם בנפרד ולהעבירם לאתר מורשה או למחזור –

  .פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה"לאתר מורשה ע
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  רעש  .13

פ כלל התקנות למניעת מפגעי רעש לרבות רעש בלתי סביר ורעש בלתי "השימוש בציוד בנייה יעשה ע  

  .סביר מציוד בניה
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  תנאים מיוחדים –'מסמך ג
 

 תאור העבודה .1

שיפוץ מרכז למידה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ע ביצוהעבודה נשוא בקשה להצעת מחיר זו כוללת   

  . )חדר מורים( 2בבניין 

  

  .גמר ומערכות, עבודות בינוי:  העבודה בבקשה לקבלת הצעות זו כוללת            

  

באפשרות המזמין לבצע עבודות שונות במבנה ובסביבתו בתקופת עבודת הקבלן באמצעות קבלנים   

  .י קבלנים אחרים  מטעם המזמין"ן ולבצע עבודות שונות עאחרים  ולהוציא מחוזה הקבל

  .עד למסירת המבנה למזמין,  הקבלן ישמש כקבלן ראשי לכל העבודות באתר בהתאם לתנאי החוזה            
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  מפרטים –' מסמך ד
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  )אינו מצורף(המפרט הכללי  – 1.מסמך ד
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  מפרט טכני מיוחד – 2.מסמך ד
  

  מקרא

  .עבודות עפר– 01 פרק

  נגרות אומן ןמסגרות פלדהעבודות – 06פרק 

  מתקני תברואה – 07פרק 

  ותקשורת מתקני חשמל – 08פרק 

  עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

  עבודות צביעה – 11פרק 

  עבודות אלומיניום – 12פרק 

  מתקני מיזוג אויר – 15פרק 

  רכיבים מתועשים בבניה – 22פרק 

  לוי אשמערכת גי – 34פרק 
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 כללי
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין  .1

כל העבודות יהיו כלולים "או /ו" ח הקבלן"ע"או /ו..." המחיר כולל"אזכורי משפטים כגון . במפורש אחרת

באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור , ב"ווכי..." לא תשולם כל תוספת מחיר"או /ו" במחירי היחידה

 . לעיל

 

י "ערך מאושר ע-או שווה/ו: "יש לקרוא, או טיפוס כלשהוא/או פירמה ו/בכל מקום בו צוין שם יצרן ו .2

 ". המפקח

  
בשטחים קטנים וברצועות צרות  לא ימדדו בנפרד ,בזויות שונות, בקווים לא ישרים, עבודות בתוואי מעוגל .3

 . הכמויות- בסעיפים נפרדים בכתבאלא אם מודגשים 

  
לא תתקבל כל . על הקבלן למדוד את כל הנתונים הדרושים מהשטח עצמו בטרם ביצוע העבודות השונות .4

לא תתקבל כל תביעה מצד , כמו כן. דרישה מצד הקבלן בגין אי התאמה בין התכניות לבין המצב בשטח

ובאם לא אימת נתונים אלה בטרם , ת שבתכניותהקבלן במידה וייצר אלמנטים שונים בהתאם לנתוני המידו

 .הייצור במציאות

  
ותיקוני , סדקים והשלמות בקיים באזורי הפרוק וההריסה, היחידה השונים כוללים  סתימת חורים מחירי .5

לאחר חציבת והכנסת , לאחר חציבת והכנסת צנרות(לאחר עבודת קבלנים אחרים ' גבס וכד,בניה,בטון

 ).קיבוע יחידות ואביזרים של מערכות שונותשרוולים לאחר העמדת ו

  
כל העבודות יבוצעו ויימדדו לפי המפורט במפרט הכללי בפרקים השונים  במהדורה המעודכנת ביותר  .6

יחשבו כוללים את כל , מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות, )אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד(

 .הנדרש לביצוע מושלם

  
לרבות אלו , גם את כל התאומים הנדרשים עם כל קבלני המשנה והספקים השוניםמחירי הקבלן כוללים  .7

  .שמטעם המזמין ועל חשבון המזמין
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  עבודות עפר -  01פרק 
  

  כללי   01.01
משרדית -הועדה הבין לעבודות עפר של 01פרק  - כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי   

  .זה אחרת במפרט צוין אם לא ) ההוצאה לאור( טחוןמשרד הבי, צ"מע -המיוחדת של משרד השיכון 
על הקבלן לבדוק על חשבונו את , י  מודד רשום עבור המזמין"תוכנית מדידה של האתר הוכנה ע                   

  ,התוכנית תוך שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה
  .  ה והמילויתוכנית זו תהווה בסיס למדידת כמויות החפיר                   

  
  כללי - חפירה    01.02

יבצע , צורך בתמיכת החפירה אם יש. הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה  
ומחירי היחידה  כל דרישת חוקי הבטיחות והתקנים השונים  הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי

  .ל"הקשורות לתמיכות הנ ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות
י "מהאתר למקום שפך מאושר ע החומר יסולק. ןהבניית החומר החפור יסלק הקבלן אל מחוץ לשטח א  

  .ששיידרהרשויות לכל מרחק 
  .קרקע הכוונה היא לחפירה בכל סוג" חפירה"בכל מקום שמופיע המושג   
עומק החפירה והריסה  ובתחום, עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח  

  .החפירה ילוק של כל דבר שעלול הקבלן להיתקל בזמןוס
  :הערה  
  .יתואם מראש עם המפקח הן לגבי עומק  והן לגבי היקף החפירה, ביצוע חפירה באזורי המילוי הקיים  

  
  חפירה מיותרת   01.03

ימלא הקבלן את , מגבולות התוכנית או יחרוג/בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו  
מ עם הרטבה והידוק במכבש "ס 15בשכבות של , המפקח י"מאושר ע, ף החפירה בחול מילויעוד

  .שו.א.לפי שיטת מודיפייד א 98%בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות  ויברציוני או
  

  מצעיםמילוי ו  01.04

לוי המיהקבלן אחראי לבצע על חשבונו ובאחריותו בדיקת מכון התקינה  של הפרויקט לכל שכבת 
  . זאת בטרם פיזור  השכבה השניה, מצעים ולקבל אישורה להידוקוה

  .הקבלן אחראי על חשבונו להעסקת מעבדת שדה לבדיקת חומר המילוי והידוקו בכל שכבה ושכבה
  

  דוח הקרקע.      01.05
  .ח הקרקע מצורף לחוברת המכרז"דו                
  כלול במחירי הסעיפים השונים  , הקרקע מחייבות את הקבלןח "כל ההנחיות האמורות בדו                
  .   שבכתב הכמויות                

  
  אופני מדידה מיוחדים    01.06

  .כל העבודות יימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי  
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  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 
  

  כללי  06.01

 - 06פרק , מו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדיתכונותיהם ועיבודם יתאי, כל החומרים  . 1  

  .ותקנים ישראליים מתאימים, עבודות צביעה - 11ופרק , עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

כל המתואר . יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות והמסגרות והפרטים שבתכניות האדריכלות  .2  

  .בתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה

ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתוכניות ובמבנה את מידות הפתחים בהם יורכבו הפריטים לפני   . 3  

  .השונים ויודיע למפקח על כל אי התאמה לצורך קבלת הוראות לגבי המידות הקבועות

יתאימו הן בצורתן הכללית והן בפרטי חיבוריהם , כל פריטי המסגרות המבוצעים לפי מפרט זה  . 4  

  .לתכניות ולמפרטים

  .ע"בכל מקום שברשימות המסגרות מצוין דגם הדלת או המשקוף הכוונה היא לאותו דגם או שו    

דוגמאות מיחידות תוכניות ייצור לאלמנטים טיפוסיים בהתאם לדרישת המפקח ועל הקבלן להכין   . 5  

י "או הדוגמאות לא יאושרו ע/במידה ותכניות הייצור ו. יניות ולפי דרישת האדריכלימסגרות אופ

  .יהיה על הקבלן לתקנם עד לאישורן הסופי ורק אז להתחיל בייצור כל הפריטים, האדריכל

  :לעיל בדרישות הבאות 1יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף , פריטי מסגרות מוגמרים מסוימים  . 6  

וישאו תו  1212י "פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חיץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת  6.1    

  .ג כל פריט"תקן ע

  .י"פריטי מסגרות של חדרים השייכים לחברת החשמל יבוצעו על פי מפרטי חח  6.2    

  . מים בהתאם להנחיות מפקדת פיקוד העורף"פריטי מסגרות ממ.       6.3                           

  .כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים  . 7  

  

  פרטים סטנדרטיים  06.02

  .כמצוין ברשימה, טים סטנדרטיים מתוצרת החברות הבאותמפרט זה מתייחס גם לפרי  

  .כפוף לאישור מוקדם של האדריכל, הקבלן רשאי להציע פריטים מתוצרת אחרת  

  ,מ "רינגל עבודות מתכת בע. א -מלבנים ודלתות   . 1  

  מ "א עבודות מתכת בע"שב    

  שלטים, ידיות -דומיסיל,"אלום" -צילינדרים, מנעולים -ירדני  ,פירזול   . 2  

  

  ייצור והרכבה  06.03

  .תקנים במבנה מכל פגיעהוהקבלן יגן על המוצרים המ  . 1  

או אדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי /הקבלן יודיע למפקח ו  . 2  

  .המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת
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אישור דוגמת . בצורה תקינההקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו   . 3  

  .הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו   . 4  

  .לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים

יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו לגילוון , המסגרות במקום אחרי הרכבת חלקי  . 5  

תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור . בעת ההובלה וההרכבהולצבע 

  .המפקח

  .על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה  . 6  

  

  מלבנים  06.04

בצורה , מ לפחות"מ 2.0המלבנים מפח מכופף ומגולוון בעובי כל  - אם לא צוין אחרת ברשימות   . 1  

  .ובמידה לפי הרשימות והפרטים

  . כולל חיפויי הקיר, המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח  . 2  

ם יהקבלן רשאי להציע חיבור פינות בזוית ישרה בין פרופילים זה, בניגוד לאמור במפרט הכללי  . 3  

  .עלותמ -45שאינו חיבור ב

  .הקבלן יקבל אישור בכתב מהאדריכל להצעתו על פי דוגמת פריט    

  :יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים כלהלן, בניגוד לאמור במפרט הכללי  . 4  

  .עוגנים לפחות בכל מזוזה 3    

  .עוגנים לפחות למשקוף 2    

  מ"ס 75בכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקודות העיגון על     

  .כ"עוגנים בסה -8מ בכיוון האופקי ולא יפחת מ"ס -60בכיוון האנכי ו    

, חורים במשקוף -2חורים במזוזות ו 3 -במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף   . 5  

  .עם קופסת מגן לכל כפתור

  .יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי  . 6  

הלוחית . מגן עבור לשונית מוברגת בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת  . 7  

  .הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה

  .פרטי עיגון סמויים לכל אלמנטי המסגרות יהיו בהתאם לאישור המפקח והאדריכל  . 8  

  

  אטימות  06.05

  .יש להבטיח אטימות מלאה בין המלבנים לבין חשפי הפתחים  . 1  

  ).5דרגה (מאליו -החללים מאחורי המלבנים ימולאו דייס בטון או פוליאוריתן מוקצף כבה    
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, המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל אורכם  . 2  

הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות . ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה

  .מ במצב סגור"מ 2-3

  

  

  פח דלתות  06.06

אם לא צויין אחרת , מ לפחות"מ 1.5כל הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור בעובי   . 1  

  .ברשימות

  .ק"ג למ"ק 80מילוי צמר סלעים בדחיסות  -בכל הדלתות   . 2  

  .גומיות לבטיחות - בכל מלבני הדלתות   . 3  

תחתון סמוי /בריח עליון, קופסת מגן למנעול - אימות לפרזול בכל הדלתות יש להכין הכנות מת    

  .ומתקנים אחרים בהתאם לרשימות ולפרטים, )אם נדרש ברשימות(

  .חזית המנעולים תהיה שקועה בפאת הדלת    

  .מנעולי מסטר יהיו בכל הדלתות    

  

  לדלתות פח פירזול  06.07

  :המפורט להלן הפירזול   יהיה לכל דלת פח, אם לא צויין אחרת ברשימות  

ע עשויים מפח ברזל מכופף "או שו, "הפירזול"מתוצרת , 4"באורך " פרפר"צירי ) שלושה( 3  . 1  

. 8/1"מיסבים כדוריים  2לצירים , ומצופים קדמיום, או פרט יצרן הדלת/לפי המפרט ברשימות ו

למלבן  כנף הציר מרותכת. 290כ "הכל תואם מפמ -חורים לברגים מושקעים בכל כנף הציר  4

  .מצידה הפנימי של המזוזה

  

עם חזית בעלת פינות , להתקנת מנגנון גלילי" טנדו"/"ירדני"מנעול חבוי הפיך מצופה אבן דוגמת   . 2  

המנעול והזויתן ). 'מכופף וכד, מוגן(וכולל זויתן נגדי למנעול הפיך המותאם לסוג הדלת , ישרות

  .תקן- כולל תו 101י "מצופים אבץ ומתאימים לת

  

  .תוצרת ירדני מסוג כמפורט ברשימות") צילינדר("מנגנון גלילי   . 3  

  

-03' יבואן גודלברג טל". NORMBAU" 843מסוג ) לפי המקרה(מעצורי דלת קיר או ברצפה   . 4  

  .ע"או שו 5596545

  

  .בגמר אלומיניום טבעי H-09" אלום"זוג ידיות   . 5  
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מפתח -רב"או " מפתח- רב"וכננו כחלק ממערכת כל הצילינדרים בדלתות ית - מערכת רב מפתח  . 6  

יש להדגיש את הצורך העתידי בהגדלת מספר , בהזמנת מערכת רב מפתח. של ירדני" ראשי

  .הצילינדרים

  

  .1212י "יעמדו בדרישות ת) 'חלונות וכו, דלתות(אביזרי הפירזול של אלמנטים עמידי אש   . 7  

  

  צביעה  06.08

ההוראות שבתוכניות ובפרטי האדריכל , 11לפי המפרט הכללי פרק כל עבודות הצביעה יבוצעו   . 1  

  .וההוראות להלן

  

  .הצבע יסופק בקופסאות חתומות ומסומנות  . 2  

  .על הקבלן לבצע את עבודות הצביעה על פי הוראות יצרני הצבעים  . 3  

  :תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים  . 4  

  .הכנת משטחים לבציעה   4.1    

  .ת שתי שכבות צבע יסודצביע  4.2    

  .צביעת שתי שכבות צבע עליון   4.3    

  .כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות  . 5  

המפקח יהיה רשאי לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל הדרישות     

  .ל"הנ

  .אדריכלעם צביעה בתנור בגוון לפי בחירת ה וארונות יהידלתות ו  . 6  

  

  הכנת דוגמאות ממוצרי המסגרות  06.09

ואם לא הוזכר , מודגש בזאת כי הפירוט למרכיבים לעיל ניתן אך ורק לצורך תזכורת לקבלן  . 1  

אין זה פוטר את הקבלן מחובתו לספק את המוצרים כשהם מושלמים , לעיל מרכיב זה או אחר

  .ומורכבים בשלמות

הכמויות מתייחס לאלו המסומנים ברשימות המסגרות של  טיפוסי הפתחים המצוינים בכתב  . 2  

  .האדריכל

  .לבדיקה ואשור האדריכל והמפקח, הקבלן יכין וירכיב דוגמה מכל טיפוס  . 3  

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים  06.10

  .מקוםומורכב ב, צבוע, מוצרי המסגרות ימדדו כאשר המוצר המושלם  . 1  

, במפרט מיוחד זה, ות המסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללימחירי היחידות לעבוד  . 2  

  :בהנחיות שבתכניות האדריכלות השונות ולרבות, ברשימות
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  .של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח, תכניות ייצור ודוגמאות   2.1    

  .'האיטום וכו, הציפוי, הצביעה, הזיגוג, המלבנים וביטונים  2.2    

לרבות , וחיבורם למבנה, קביעתם, ושים להרכבת האלמנטים השוניםכל האביזרים הדר  2.3    

  .'משקופי ופרופילי עזר וכד, פרופילי פליז

  .רעש ורעידות, רוח, איטום למניעת מעבר מים  2.4    

, מסילות לכל סוגיהם, צירים, משקופים עוורים, הפרזול לרבות כל אביזרי הקביעה  2.5    

, בריחים, מחזירי שמן, מעצורים, מברשות, ידיות, שילוט, )לרבות צילינדרים(מנעולים 

  .'מפתח מסטר וכד, זיגוג, רוזטות

  .כלולים במחירי היחידות ולא ימדדו בנפרד -פרטי עיגון סמויים לכל אלמנטי הפלדה   2.6    

  :כולל תריס הגלילה  מחירי היחידה של   2.7    

התקנת מנגנון  הפעלה , מ"מ 16ר נעילת כל תריס מצידו הפנימי בזוג מנעולי תלי בקוט         

  .מ"מ 16מנעול תלי בקוטר , של התריסים בצד הפנימי של המבנה
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 מתקני תברואה -  07פרק 
 

  כללי 07.01

                והמהווים חלק בלתי נפרד , המפרטים הטכניים והתקנים הישראליים המתייחסים למכרז זה  07.1.1

 :קראם והבינם הם, אך הקבלן מתחייב שהינם ברשותו, צורפו בפועלממנו למרות שלא 

 .1990מפרט כללי למתקני תברואה ואופני מדידה משנת  -  07המפרט הכללי פרק   .א              

  .1990עול משנת יביוב ות, מפרט כללי לקווי מים -  57פרק   . ב            

תברואה     מתקני התקנת, 1205.8-1205.0חלקיו  8ל כל ע 1995מדצמבר  1205תקן ישראלי   .ג            

  במהדורתם העדכנית, ובדיקתם

בעת ביצוע  לרבות כל התוספות וההשלמות במהדורה בתוקף , ת"הל - הוראות למתקני תברואה            .ד  

 . העבודה

 

 .מאושר הצינורות והחומרים ישאו תו תקן ויתאימו לדרישות המפרט המיוחד או שווה ערך  07.1.2

 

 תנאים כלליים  07.1.3

הקבלן   את מסמכי החוזה אשר ינחו ויחייבו את, כמכלול, להלן מהווים המסמכים המפורטים  .1  

 :מסמכים אלו כוללים. בביצוע   עבודה זו

        על כל נספחיו ותנאיו הכלליים      , חוזה העבודה בין הקבלן ובין המזמין  .    א    

 .והמיוחדים

 .י המזמין"ו המפורטת של הקבלן כפי שאושרה עהצעת  .ב  

  .רשימת הכמויות ותוכניות העבודה המתאים לעבודה זו, המפרט הטכני  .ג  

 .ן לעבודה זוימפרטים ותוכניות כלליים של הפרוייקט שיש בהם עני  .ד   

 

 תוכניות השרברבות .2  

ת של המערכות השונות תוכניות השרברבות מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסי    

בנוסף . י המפקח"העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות אלו לאחר שאושרו לביצוע ע. בפרוייקט

דרש להכין תוכניות ביצוע מפורטות  לחלקי עבודה מסוימים כגון אלמנטים שיש יעשוי הקבלן לה
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חדת מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו בעל חשיבות מיו, להם נגיעה למלאכות אחרות

ל "תוכניות ביצוע כנ. י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה זו"ועבודות המיועדות לביצוע ע

 .חייבות באישור באופן כאמור לחומרים ופריטים לעיל

  

  

  

  

  

 

 מערכת המים 07.2

   

 ומעלה 3"צינורות באדמה בקוטר    07.2.1

, APC GALתית מפוליאטילן דוגמת תהיה מצינורות פלדה עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חיצונית חרוש  

כל הספחים יהיו חרושתיים מתוצרת . 5/32"עובי דופן ', דרג א 530י "לפי ת" אברות"מתוצרת 

החיבורים מרותכים בריתוך  -בעלי פזות לריתוך ויותאמו לציפוי החוץ והפנים של הצינורות , "אברות"

מדגמית של הריתוכים באמצעות צילומי הצנרת תעבור בדיקה . במפרט הכללי 57חשמלי כמתואר בפרק 

 .רנטגן

לאחר , מ לכל רוחב התעלה"ס 20מ ויכוסו בשכבת חול בעובי "ס 20הצינורות יונחו על מצע חול בעובי   

 .השלמת הבדיקות המתוארות להלן

י "ואפשר לחברם גם ע. צינורות גלויים יהיו ללא עטיפה חיצונית אלא צבועים כמפורט במפרט הכללי  

 .כמתואר להלן, מכניים מחברים

  

 4"- 3"צנרת מים גלויים לכיבוי אש ולצריכה בקטרים   07.2.2

 STD  ודרישות 593י "המתאימים לדרישות ת, מגולוונים, ללא תפר 40יהיו צינורות פלדה סקדיול  

WEIGHT, ASTM A-53  עם קצות לריתוך או לחיבור במחברים מהירים בהתאם להנחיות היצרן ולפי 

י אנשים "החריצים המעורגלים יעשו אך ורק באמצעות המכונה המיועדת לכך וע. התקנים דרישות

 .שהתמחו וקיבלו אישור היצרן

 

באמצעות מחברים מכנים מהירים שיוצרו ביצור חרושתי  1205י "הצינורות יחוברו לפי הגדרת ת 

 .ע"דוגמת תוצרת מדגל או ש QUICK COUPוהמיועדים לצנרת מים בלחץ מטיפוס 

החיבורים יבוצעו בהתאם להנחיות ובפיקוח שירות . יש להשתמש בספחים חרושתיים מתוצרת היצרן 

 .השדה של היצרן

 :בכל הקטרים QUICK COUPלהלן הרשימה החלקית של הספחים המתאימים לשיטת  
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 06דגם     90ºקשתות  

 04דגם     º45קשתות  

 05דגם   Tהסתעפות  

 55דגם   מצרה Tהסתעפות  

 08דגם       רוכבים 

 90דגם       פלנגום 

 15דגם     מצרה צירית 

 .בדיקת לחץ לנזילות בהתאם לדרישות התקנים ולפי הנחיות היצרנים 

 

 2"צינורות באדמה בקוטרים עד   07.2.3

הצינורות יהיו מוגנים ". אורדן"עם ספחים תקניים מתוצרת , מגולוונים, ללא תפר 40צינורות סקדיול   

לפי , "אברות"תוצרת  ,APC\GALדוגמת , טילן שחול תלת שכבתיאבפולי ,חרושתית במפעל היצרן

על פי ,  מ"מ 50והגנת הקשתות וההסתעפויות בשטח על ידי סרט מתכווץ כחול  266.3כ "דרישות מפמ

 .מצע וכיסוי חול לאחר בדיקת הלחץ לנזילות כמפורט לעיל. הנחיות היצרן

המים הקרים באדמה לבין הזקפים האנכיים והצינורות  יש לבצע הפרדה באמצעות חיץ חשמלי בין צנרת  

 ).1995במהדורתו המתוקנת מנובמבר  1205י "חובה לפי ת.  (הגלויים שבתחום המבנה

  

 :סמויים בקירות ובמילוי יהיו באחת מהאלטרנטיבות הבאות, צינורות בבנין גלויים  07.2.4

 

מחוברים בהברגה , 593י "לדרישות ת ללא תפר מגולוונים בהתאם 40צינורות פלדה סקדיול   .א  

מתוצרת , ומצופים וחוץ  255י "המתאימים לת" מודגל"תוצרת , לרבות כל הספחים הדרושים

 . APC GAL טיפוס " אברות"

 .הצינורות במילוי יעטפו בבטון רזה להגנתם              

 

 צינורות פוליאטילן מצולב ומחוזק באלומיניום   .ב  

ואביזרים מקוריים כולל אביזרי קצה עם  7600' היתר מס 2242י "יפ לפי תיסופרפ SPצינורות    

.  פי. מפיצים בלעדיים אס, מתוצרת מצרפלס, 22142' היתר מס 2241י "הברגה מוארכת לפי ת

 .מ"חברה לשיווק צנרת בע

חל . שנים של היצרן -10כולל אחריות ל, י שרות השדה של היצרן"ההתקנה תלווה ותאושר ע   

ישמשו למים קרים , צינורות  כחולים  . ר חמור לשימוש בספחים ואביזרים לא מקורייםאיסו

 ).1 1/4("מ "מ  32ועד ) 1/2("מ "מ 16בקטרים , וצינורות כתומים למים חמים

 

 אישורים ובדיקות   07.2.5
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 :בדיקת לחץ לנזילות  .א 

אישור  לוודא. שעות  4למשך ' אטמ 12ללי מים במפרט הכ 07בפרק  07006כמפורט בסעיף                            

 .ביומן העבודה וביצוע הבדיקות

 

 :אישור מכון התקנים  .ב 

  .הלחץ לגבי התקנת הצינורות לפני כיסויים ואישור מנהל העבודה באתר לביצוע בדיקת                       

  

י "ע 1205.1י "ת ולפי הנחיות. ת"הלבהוראות  2.12שטיפה וחיטוי צנרת המים כנדרש בסעיף .          ג  

  .חברה מוסמכת לביצוע הנדרש

  

והסתעפויות לצנרת   אישור שרות השדה של יצרן הצינורות לגבי שלמות הבידוד והגנת קשתות  .ד  

 .קרקעית-התת

 

 .אישור שרות השדה של יצרני הצינורות לגבי טיב הביצוע  .ה 

  

 

 י צינורותואביזרים בקו  07.2.6

 

את  הברגה ומחיר היחידה יכלול" דורות"יהיו דוגמת תוצרת  2"מגופים אלכסוניים בקוטר עד   .        א  

  .מחיר הרקורד במעלה המגוף

 4001T- דוגמת תוצרת רפאל מטיפוס" טריז"ומעלה יהיו מגופי  3"מגופים על קווי מים בקוטר   .ב  

האוגנים  ,המגופים. דייםואוגנים נג, ברגים, יסופקו אטמים עם המגופים  1511או הכוכב דגם 

 .הברגים והאומים עם ציפוי רילסן

 עם מדף נירוסטה לרבות אוגנים 102או הכוכב דגם  B-2מגופי פרפר יהיו מתוצרת רפאל דגם   .ג  

 .הכל עם ציפוי רילסן, נגדיים וחצי דרסר חרוט כנדרש

 ,4" ליד הברז על זקף  מאוגנים    , 3יהיו מתוצרת פומס דגם  3"ברזי שריפה חיצוניים בקוטר   .ד  

 פקק+  2"על כל זקף תותקן מופה . 214מתקני שבירה פומס דגם , עם חצאי מצמדות שטורץ

 .הכנה לגינון בעתיד

' מס "פומס" דוגמת תוצרת עם חצי מצמדה מדגם שטורץ 458י "המתאימים לת 2"ברזי שריפה   .ה  

 .או שווה ערך 7

 יוצבו    בהתאם לדרישות יועץ 2"גוף כדורי בקוטר הכנות למערכת השקיה הכוללות זקף ומ    .ו  

  .הגינון
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          י או רפאל ברז ניקוז יותקן במסננים בקוטר .ר.דוגמת תוצרת א -מסננים ומלכודת אבנים   .ז  

 .ומעלה 3"    

           ברגים אטמים ,  מחירי היחידה של כל האביזרים המאוגנים יכללו את האוגנים  הנגדיים  .ח  

  .'וכד    

 , 2"הברגה עד . או שווה ערך SD 200דגם " שגיב"מגופי סגירה כדוריים יהיו מתוצרת   .ט  

 .מאוגנים" הבונים"יהיו המגופים מתוצרת , ומעלה 3"בקטרים 

י "ע המיובאים " קלודי"יהיו מתוצרת  1¼"-1"-¾"-½"בקטרים ) אינטרפוצים(ברזים פנימיים   .י  

 .או שווה ערך מאושר" קומבה"

 .רקורדים קוניים יותקנו ליד כל מגוף הברגה ויכללו במחיר המגוף  .יא  

 3"לקטרים  מאוגן, או זאט עם פתח עליון. י.ר.חוזר מטיפוס קלפטה דוגמת תוצרת א- שסתום אל  .יב  

  .הברגה, חוזר קפיצי צירי- אל 2"לקטרים עד . ומעלה לרבות אוגנים נגדיים

צידי  כולל מגופי סגירה משני, ע מאושר"או שו WATTSאו  .י.ר.מזחים תקניים יהיו מתוצרת א  .יג  

  . י לשכת הבריאות באחריות הספק"הפעלה ואישור ע, ח"המז

 :עמדת כיבוי אש פנימית הכוללת  .יד  

 עם חיבורי שטורץ 2"ברז כיבוי אש              

 .או שווה ערך מאושר" להבות"מזנק עם חיבורי שטורץ דוגמת תוצרת + גלגלון    

 עם חיבורי שטורץ, מטר כל אחד 15ובאורך  2"זרנוקי כיבוי בקוטר  2    

 .2"שימושי עם חיבור שטורץ - רב 2"מזנק כיבוי בקוטר  1    

 ג"ק 6מטף כיבוי אבקה יבשה   1    

 ".להבות"מטרים דוגמת תוצרת  0.8x1.2x0.3גודל עמדה מומלצת    *  

 

זרנוקי בד וכן הכל כמתואר לעיל למעט  3ולל ליד כל ברז שריפה חיצוני יותקן ארגז זרנוקים הכ    

 .המטף

י "ת. (ל חייבים להיות בהתאם לדרישות התקנים הישראליים התקפים בנדון"כל הפריטים  הנ     

 ).3.3.3סעיף  1205.1

 מערכת מדידה ראשית  .טו  

מערכת המדידה הראשית תבוצע ותמוקם בהתאם לתוכניות ובאישור הרשות המקומית ותכלול   

המערכת במיקום   .הספחים והחומרים כמתואר ברשימת הכמויות, ל האביזריםאת כ

 . המצוין בתוכניות

 

  בידוד טרמי  07.2.7

צינורות גלויים , או שווה ערך מאושר מודבקים כמומלץ על ידי היצרן) וידופלקס" (ענביד"שרוולי   

מ עובי והצינורות "מ 13.5וד הצינורות בקירות ובמילוי יקבלו ביד. 50%ייעטפו גם בסרט פלסטי חפיפה 
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צינורות המים החמים יצבעו בצביעת מגן עמידה בחום לפני הבידוד . מ"מ 19.5גלויים יקבלו בידוד בעובי 

 .והביטון

     

 רורים וניקוזיםווימערכת שופכין ודלוחין וא 07.3

 

 צנרת השפכים במבנה  07.3.1

בעלי תו               . HDPEצפיפות גבוהה  הספחים והאביזרים  יהיו מפוליאתילן בעלי, הצינורות 

 . 1חלק , 4476י "לפי ת, השגחה של מכון התקנים הישראלי

ובכפוף להוראות ההתקנה                2003משנת , 2חלק , 4476י "התקנת המערכת תעשה לפי ת 

 .המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן

 

בקוטר , אפורים, 577, 576י "קשיח המתאימים לת. P.V.C- ים בתוך המבנה יהיו מצינורות שופכין וספח  07.3.2

  . HDPEאו צינורות וספחים  958י "ת, מ או צינורות ואביזרים מפוליפרופילן לשפכים חמים"מ 110

 

 "EHDP"צינורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה   07.3.3

בעלי תו השגחה של  HDPEות גבוהה נורות הספחים והאביזרים יהיו מפוליאטילן בצפיפיהצ  .1  

 2חלק , 4476י "התקנת המערכת תעשה לפי ת. 1חלק , 4476י "לפי ת, מכון התקנים הישראלי

  .ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן

נציגו ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב     

 .המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים

  

לרבות אחריות היצרן לתפקודה , 2חלק , 4476י "תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף לת  .2  

על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את . שנים 10לתקופה של , התקין של המערכת

ה לפי תכניות ביצוע הרכבת המערכת תעש. מאת נציגו המורשה של היצרן, שם העבודה

על . כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים, י נציג היצרן"שיסופקו לקבלן המבצע ע, מפורטות

לפני תחילת עבודות , הקבלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור היועץ

 .היצור וההרכבה

  

עם , ריתוך במכונת BUTT WELDING -חיבור הצינור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים   .3  

הכל לפי , עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, ראשי ריתוך חשמליים

התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי , החיזוקים. דרישות התכנון המפורט

  .ג תכניות הביצוע המפורטות"תוך ציונם ע, והוראות היצרן 2חלק , 4476י "ת
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יעשה ואביזרי , ים ואביזרי צנרת מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודהשימוש בספח  .4  

ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורש של בהסכמתו , צנרת של יצרנים שונים

בכל . ספחים היועץ, הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת. ובאחריותו הישירה של יצרן זה

יש לקבלן אישור , י החיבור החשמליים במהלך העבודהמהלך העבודה יעשה שימוש בראש

  .מפורש של היועץ בכתב

  

, 2חלק , 4476י "הרכבת מחברי התפשטות ונקודות הקבע  יעשו במיקום ובכמות הדרושה לפי ת  .5  

כמותם וחוזקם של נקודות הקבע , כמו כן מיקומם. הוראות היצרן ותכניות הביצוע המפורטות

יש להביא לידיעתו , י היועץ"מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע כל סטייה. לאורך הצנרת

  .ואישורו של היועץ

  

היועץ או  חייב לעמוד לרשותו של, הספחים ואביזרי הצנרת, ספק הצנרת, נציגו של היצרן  .6  

  .המערכת  הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת 

  

בפני סתימת הצנרת , אי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבההקבלן המבצע אחר  .7  

  .י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך"ע

  

חיבור     x2.5(עם קטע ישר ביניהן  45(קשתות  2י "כל שינויי הכיוון מאנכי לאופקי יבוצעו ע  .8  

 .הבכיוון הזרימ 45(הסתעפות למאסף ראשי באמצעות אפסילון 

  

עומד מים על החיבורים עם התקדמות ' מ 5.0נציג היצרן ממליץ על ביצוע בדיקת לחץ של   .9  

  .העבודה בצנרת השופכין והדלוחין

  

מ יאטמו באמצעות "מ 160החודרים דרך קידוחים ברצפה עד לקוטר  פוליפרופילןצינורות   .10  

יריעת איטום אספלטית עם , טבעת אטימה סביב הצינור, אביזר אטימה מקורי של גיבריט

המרווח שבין הצינור והקדח . שתודבק לרצפת הבטון עם דבק מיוחד ומעליהן יריעות האיטום

 ). אטם כימי מתנפח ברטיבות(יאטם באמצעות איטומקס 

 צנרת דלוחין וספחיה  07.3.4

 40-110בקוטרים    HPDE  או בצינורות 958י "המתאימים לת לשפכים חמים   מפוליפרופילן יהיו   

 .יהיו מצינורות מגולוונים עם אביזרי דרנג מפליז, אם ידרש, צינורות גלויים התלויים מתחת לתקרה. מ"מ

  

סבכות , קומפלט ויכללו מאריכים" חוליות"יהיו דוגמת תוצרת , קופסאות ביקורת מחסומי רצפה ותופי  07.3.5

 . יציבותםחצאי רקורדים וגומיות ויבוטנו בבטון רזה סביב להבטחת , ומכסים
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דוגמת , במקומות שידרשו יותקנו מאריכים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צבועים בגוון הקרמיקה  

 .או שווה ערך מאושר הכלולים במחיר היחידה. ה.פ.תוצרת מ

  

 גשם- ניקוז מי  07.4

               ,מ"מ 110כמתואר וקווי שופכין ודלוחין בקוטר מינימלי של  H.D.P.E - צינורות מי גשם מ  07.4.1

  . H.D.P.E -הספחים מ

  

  .גרמניה וכמצוין בספחי רשימת הכמויות" דלמאר"נקזי גג ומרפסת יהיו מתוצרת   07.4.2

  

 קבועות סניטריות ואביזריהן  07.5

 

 מיקום מדויק של הקבועות במבנה 

בלן ימציא המיקום המדויק של הכלים הסניטריים וגובהי התקנתם יהיה בהתאם לתכניות האדריכליות הק  

 .דוגמאות של הקבועות הסניטריות והארמטורות לאישור אדריכל הפרויקט לפני התקנתם

 

 קבועות סניטריות  

חוזה זה על הקבלן לספק ולהתקין את הקבועות והארמטורות מהסוגים השונים כמפורט /במסגרת מכרז  

 .להלן או שווה ערך מאושר

 

 .146 י"לפי ת 304ט "מק"  פ"  אסלות  .א  

   ".פלסאון" 330196006ט "דגם נובה מק ליטר 6/3גלוי דו כמותי נמוך יכל הדחה מ  )1    

  .1172י "לפי ת, לבן" הדר"דגם " תמה"דוגמת תוצרת  - מכסה טיפוס כבד   )2    

    .ט גומי מטיפוס מעולה'נגמ  )3    

  

מחוזקת , 109ט "מק"  57נורית "דגם " חרסה"מחרס לבן  -בתא שירותים  קערת רחצה  .ב  

 :כולל, מ ללא קונזולים"מ 10אמצעות ברגי ב

  .קומפלט, "חוליות"דוגמת תוצרת 1 ¼"יפון בקבוק פלסטי ס  )1    

 302841 ט "אוורסט מק"דגם , "חמת"סוללה מיקסר למים קרים וחמים דוגמת תוצרת   )2    

  .שווה ערך מאושר או

  .מקשרות וצינוריות  300224דגם " חמת"דוגמת תוצרת  " T"יחידות ברזי   2  )3    

  .תמיכות לכיור  )4    

  

 תיעולמערכת   07.6
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 ניקוזצנרת   07.6.1

המתאימים לתקן ) לשעבר -6עבה( SN-8מטיפוס ) כתומים(קשיח  . P.V.C -צינורות הביוב יהיו מ  

 .. 'מ 3.0קצרים ובאורך , מ"מ 250 - מ ו"מ 200בקוטר , 884ישראלי 

מ סביב הצינור לכל רוחב "ס 10התעלה ותעטף בחול מ לכל רוחב "ס 20הצנרת תונח על מצע חול בעובי   

 .התעלה

  

 קולטנים למי גשם  07.6.2

 .ע מאושר  לפי וכמתואר ברשימת כמויות"או ש MD– 22דוגמת תוצרת וולפמן דגם קולטנים למי גשם   

  

 בנקודה הגבוהה, למשך שעה' מ 1.2י עומד מים של "ע, בדיקת לחץ לנזילות בקוי הביוב והתיעול  07.6.3

הקוים יקבלו אישור מכון . במפרט הכללי 57נוהלי ביצוע הבדיקה כמפורט בפרק . ובאישור מפקח באתר

 .התקנים לפני כיסויים

  

העבודה הקשורה למערכת הצינורות בקווי מים ביוב ותיעול המשק התת קרקעי תבוצע בכפוף למפורט   07.6.4

 :וכוללת לדוגמא" הבין משרדי"במפרט הכללי  57בפרק 

, מ לרוחב התעלה"ס 20מצע חול בעובי , או חציבה בכל סוגי הקרקע בכלים מכניים או בידיים/ירה וחפ  

החזר המילוי במיטב . מכל הסוגים, מ מעל גב הצינורות לגבי קוי מים וביוב"ס 20עטיפה וכיסוי עד 

והנחה של  פיזור, אספקה. עד פני השתית, מ"ס 25בשכבות מהודקות בעובי , האדמה החפורה או המיובא

הרינו חוזרים ומדגישים כי , כדי למנוע ספק. פיזור עודפי האדמה והחזרת השטח לקדמותו, הצינורות

הספחים החרושתיים ואלו המיוצרים בשטח לצינורות מים לצריכה לכיבוי אש מכל הסוגים ובכל הקטרים 

למעט במקרים , ינורא צ"כלולים בעבודה ובחומרים שעל הקבלן לספק במחיר מ, אינם נמדדים בנפרד

 .בהם צויין אחרת ברשימת הכמויות

, תכולת המחירים של תאי הביקורת והתאים המאספים למיניהם כוללת את כל עבודות העפר כמפורט  
  .לרבות מחברי שוחה חרושתיים וכן כל ציוד העזר והעבודות הדרושים לצורך התקנת הצינורות והשוחות

  

 שונות  07.7

  

 הדרכה והרכבה ,בדיקת ויסות  07.7.1

 הרצה  .א 

הרצה . הקבלן יפעיל את המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתאום עם המפקח והמתכנן                

שעות פעולה  10, ימי עבודה 14משביעת רצון תיחשב לפעולה תקינה של כלל המערכות במשך 

  .ביום
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   הדגמה והדרכה  .ב  

לגורם , ידי צוות מקצועי של קבלן התברואה- עלהדגמה והדרכה של כל סוגי המתקנים תעשה     

 .בין אם חברת ניהול או  כל גוף תחזוקתי אחר מזמיןעליו יורה ה

  

 קבלת המתקנים  07.7.2

 :קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות  

 .השלמת עבודות ההתקנה  -  

 סיום כל עבודות ההתקנה -  

 .ודווח על ביצועו בכתב, רשותסיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנד  -  

 .הרצת המתקנים -  

 .סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין  -  

 .הגשת ספרי מתקן -  

 .וקבלת אישור בכתב)  לפי החלטת המזמין(או נציג הדיירים /מסירת המערכות לנציג העירייה ו -  

  

או ספקי /י יצרני ו"יסופקו ע ,כל לוחות ההפעלה והפיקוד של כל המשאבות בבנין, כדי למנוע ספק  07.7.3

המשאבות ויחווטו על ידם ויעברו ביקורת ובדיקה ויקבלו את אישורו של יועץ החשמל בפרוייקט לפני 

 .אספקה לבנין  וכן יקבלו אישור חברת החשמל

  

 קיון הצנרתינ  07.7.4

לסתום קצותיהם קיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם וייש להקפיד על נ 

או ביוב /הקפדת יתר יש להקפיד על סתימת צינורות גשם ו. הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה

 .בפקקי עץ, המורכבים בתקרות או בעמודים

  

 אמצעי תליה ותמיכה  07.7.5

 MUPROתמיכה וקיבוע מפלדה מגולבנים עם רפידות גומי כדוגמת , על הקבלן להשתמש באמצעי תליה  

תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים , יש לבחור בשיטת תליה. או שווה ערך מאושר לכל סוג צנרת ROCOאו 

  .ולקבל אישור מראש להשתמש בהם

  

  

 יןימעברי צנרת דרך חלקי הבנ  07.7.6

 1ישאר רווח של יכך ש, בקוטר מתאים PVCכל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרוולי   

 . לאחר בידודו נורימ בין השרוול ופני הצ"ס
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. הקבלן בלבד יהיה אחראי למיקומם הנכון. השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בנייתם  

מ מפני הרצפה "ס 5שרוולים אנכיים יבלטו . שרוולים אופקיים יקבעו חלקם עם פני הקיר הגמורים

 .הגמורים

  

 השלמה לפרק צנרת שופכין ודלוחין– קטעי ביקורת   07.7

קטעי הביקורת יהיו מחומר . טעי ביקורת חרושתיים יש להרכיב בקולטנים ובנקזים בהתאם לתוכניותק  

קטעי ביקורת יורכבו במקומות בהם הגישה אליהם נוחה והטיפול . זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים

ומרים המזמין והמתכנן ש. חובה להתקין פתחי ביקורת בכל הנקודות הקריטיות. בהם לא יפגע במטפל

 .לעצמם את הזכות להוסיף פתחי ביקורת לפי הצורך

  

 מערכת ספרינקלרים אוטומטית  07.8

  

  כללי  .1  

 1.1..יקט זה יופיעו בנספח בסוף המפרטונושאים מיוחדים לפר, מפרט זה הינו כללי  1.1       

   1.2.,מטרת המערכת לאתר התפרצות אש במוקד בו ארעה      

  .טומטי ולהזעיק את אנשי המקוםלהתחיל להמטיר מים באופן או      

המים יותזו במקום בו פרצה האש בלבד דרך נחיר או נחירים אשר תוכננו להזרים את   1.2    

  .כמות המים הדרושה לכיבוי ללא גרימה נזקי מים במקומות בהם האש לא פגעה

    כלי , המכשירים, הציוד, החומרים, י הקבלן פירושה שכל הידע"הגשת הצעה ע  1.3    

נמצאים ברשותו או , וכל דבר שיהיה עליו לספק לשם ביצוע העבודות  בודה הע

  .ושהוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודה, באפשרותו להשיגם

הקבלן יהיה אחראי למילוי מדויק של כל התקנות והדרישות כפי שמחייבות תקנות       

NFPA   מהדורה האחרונה -הרלוונטיות.  

לקח הקבלן ו) 'מים וכו, .א.מ(ינויים בתכנון המבנה עקב אילוצי היועצים יתכנו ש  1.4    

  .מחיריו שבסעיפי כתב הכמויותבחשבון ב אילוצים אלה

 על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם הגשמת העבודה לפי המובן והכוונה האמיתית של   1.5    

, או לא, וטבין אם הדבר מסומן או נזכר בפיר, כתב המחירים והכמויות, השרטוטים

ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע "בתנאי שאפשר להוציא בדרך ההגיון מהמסמכים הנ

  .תקן ישראלי מתאים+  NFPAן פ תקנו"או נדרש ע/ו, העבודה

  . הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק בהתאם לתוכנית  1.6    

על חשבונו את עבודות הבניין בנוסף לאמור לעיל מובא לידיעת הקבלן כי עליו לבצע       

ל וכמו כן את "הקשורות לביצוע המערות הנ, ללא יוצא מהכלל, או עבודות אחרות/ו

  :העבודות הבאות
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קירות ולאטום בין הקומות , רצפות, או תעלות בתקרות/להכין חורים ו  1.6.1      

  .שונים על פי תקנים ודרישות כיבוי אש) אזורי אש(והחללים 

באישור  או תעלות בכל מקום עבור מערכות כיבוי האש/חורים ולחצוב   1.6.2      

  .קונסטרוקציה מהנדס 

  .או כיבוי האש/לשנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו  1.6.3      

 ובתנאי , לאחר אישור מוקדם מאת המפקח' חציבה וכו, לבצע סיתותים לעיגון  1.6.4      

הנמצאים במקום , או פריטים אחרים שינקוט בכל האמצעים לכסות סחורה

  .ושיש לכסותם או להגן עליהם

לשוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבה ולנקות את השטח לאחר   1.6.5      

  ).ולהחזיר את המצב לקדמותו(  הגמר 

  .פירוק והרכבה בחזרה של כל התקרות האקוסטיות  1.6.6      

המערכות יכללו את כל החומרים , לשימוש מחוברות, המערכות יותקנו בצורה מושלמת  1.7    

כל האביזרים . אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב המחירים, והעבודות הדרושים

  .M.Fאו /ו L.U-י ה"יהיו מתוצרת יצרן המאושר ע

או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה יהיו /כל החומרים וכל המוצרים יסופקו ו  1.8    

כל    U.Lאו /ו  NEPA תאים לדרישות התקנים חדשים ומשובחים וצריכים לה

  .האביזרים והחלקים וחומרים של מערכת יקבלו אישור של מתכנן

, כל המערכות: יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים לפני תחילת עבודתו  1.9    

  ).אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן(יישאו תו תקן או תו יצרן ' אביזרים וכו, צנרת

הדבר יבוצע על חשבונו ', אביזרים מכלולים וכו, מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים בכל      

  .תוצאות הבדיקה תחייבנה את שני הצדדים. של הקבלן

  

  מסירה  . 2  

    יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת , לאחר שהקבלן גמר לפי דעתו את העבודה  2.1    

ה הסופי כדי לוודא את תקינותה וזאת לפני חיבור, כולל ניקיון מגופים זרים, שסיים

עליו להודיע על כל למפקח וזה יקבע את . NFPA - הכל לפי הנדרש ב, לפני המסירה

  .יום קבלת המערכת

י מומחה המאושר "הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת וזאת ע  .2.2    

  .י היצרן"ע

י המתכנן ונציג של "הסופית וקבלתן עהעבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדיקה   .2.3    

  .אשר יאשר זאת בכתב לקבלן, מכון התקנים

אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית   .2.4    

  .לתכנונה ותפעולה הנכונים של המערכת
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  אחריות  .3  

  .קבלן המערכת יהיה אחראי כלפי המזמין למערכת השלמה  .3.1    

 מהדורה ,  NFPA - מערכת הכיבוי תהיה בהתאם לכל הדרישות וההנחיות כמפורט ב  .   3.2    

  .אחרונה

 NFPAהאחריות הסופית והבלעדית לתקינות המערכת ולפעולתה בהתאם לדרישות   .3.3    

  .תהיה על הקבלן

  

  שירות ואחזקה  . 4  

 גמר תקופת הקבלן יספק תנאי שירות לשנתיים ואחזקה לפי הזמנת המזמין החל ממועד  4.1    

  ).שנתיים מתום קבלת המתקן(האחריות 

השירות יכלול בדיקת כל חלקי המערכת שסיפק והמזמין רשאי להוסיף חלקים נוספים       

  :כמפורט להלן

במקום שאפשר (מתגים , ציוד עזר, חיזוקים, אביזרים, נחירים, צנרת, משאבות      

  ").הכן"להפעילם ידנית ולאחר הבדיקה להחזירם למצב 

חוזה זה /י מכרז"הקבלן מתחייב בזה להחזיק חלפים אורגינליים למערכת שהותקנה עפ  4.2    

  .שנים לפחות 10בכמות סבירה ולמשך 

  .ל עומדים לרשותו כבר בזמן הגשת ההצעה"כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ      

שעות מרגע שקיבל הודעה על הצורך  24על הקבלן להתחייב לספק חלפים בתוך   4.3    

  .החלפהב

 24- מ על הקבלן להתחייב להגיש שירות מיידי למערכת עם קבלת הקריאה ולא יאוחר   4.4    

  .שעות ממועד הקריאה

  

  התקנה  .5  

יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות . התקנת מערכת הספרינקלרים בתקרות התלויות  5.1    

  .בהתקנה ובבדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם המפקח

  .רת לתקרות הבטוןעיגון הצנ  5.2    

או /לצלעות הבטון ו, הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות  5.2.1      

בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף . לקורות הבטון

-4טבלה  NFPAהמתלים קוטר המתלים ומרחקים ביניהם יבוצעו לפי 

14.2.2.1.  

  .-13NFPA-- פ ה"וגנו הצינורות בהתאם לנדרש עבתקרות בטון חלקות יע  5.2.2      

  .NFPA-13-פ ה"העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע  5.2.3      
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, יהיו אביזרים חרושתיים' תליות וכו, קונזולים, בכל מקרה כל אמצעי התליה  5.2.4      

  .NFPAמתאימים לתקן , מגולבנים

זים מגבס לפי תכנון בתוך הדירות יש לכסות את צנרת הספרינקלרים עם קרני  5.2.5      

  .האדריכל

התקנת ספרינקלרים מתבצעת עם , בכל מקום שמתוכננת תקרה אקוסטית  5.2.6      

  .רוזטות

  

  צנרת  . 6  

 SCHEDULEיהיו צינורות פלדה לפי , ומעלה  1.5 "צינורות הספקת המים בקוטר   6.1    

ו מיצור ההסתעפויות והקשתות יהי, כל האביזרים. לפחות כמצוין בכתב הכמויות 10

  .M.Fאו /ו L.Uחרושתי ומאושרים 

 SCHEDULE 40יהיו צינורות , 1.25" ו 1"צינורות הספקת המים בקטרים   6.2    

  .UP QUCK -מחוברים בהברגה קונית או ב

. בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש במקטיני קוטר. חל איסור להשתמש בבושינגים       6.3    

עפויות רק אם אין אביזר מתאים ובאישור יותר שימוש בבושינגים בהסת )בקבוק(

  .מפורש של המתכנן

מחברי הצינורות . אין להשתמש בפיטינגים מגולבנים לחיבור הצינורות השחורים  6.4    

יש לנקות כל . המגולבנים בכל קוטר שהוא ייעשו בהברגה עם סרט טפלון או חוט פשתן

  .תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות

 ות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה כך שיהיה מגע מלא בין קצה הצינורצינור   6.5    

חיתוך צינורות . יש לנקות כל תבריג באופן ידני לפני חיבור הצינורות. ותושבת האביזר

ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתרה , י משור או סכין לחיתוך צינורות"יעשה ע הפלדה

  .גייצת י פצירה או"ע, הצינור הבולטת לתוך

או /לאביזרים מיוחדים ו NPTאין להבריג ישירות ספרינקלרים בבעלי תברוגת   6.6    

  .באביזרי מעבר

וכמו כן לאחוז , על הקבלן לנקות היטב כל הצינורות מבפנים לפני הנחתם והרכבתם  6.7    

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך 

  .העבודה

  .1"-אין להשתמש עם צנרת בקוטר פחות מ  6.8    

 

  ספרינקלרים  . 7  

הספרינקלרים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם לאחר שהצינורות יורכבו   7.1    

  .במקומם הסופי
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. הספרינקלרים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק  7.2    

  .יזר תקיןיש להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באב

אין לחזק את הספרינקלרים ביד אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע   7.3    

  .חיזוק זה

  .יש להבטיח שהספרינקלרים לא יצבעו      7.4    

בכל , הספרינקלרים יהיו מטיפוס כמפורט בתוכניות באזורים השונים או בכתב כמויות  7.5    

ומתאימים לדרגת סיכון של האיזור היכן   NFPAמקרה ספרינקלרים יהיו מאושרים 

  .שהם מעודכנים

  

  .יש להביא דגם של ספרינקלרים לאישור המהנדס לפני הזמנת הספרינקלרים והתקנה  7.6    

 LIGHTהיה מתאים לדרגת סיכון  ) במשרדים(בקומות דגם ספרינקלרים       

HAZARD  יה מתאים הובמסחר במחסנים ,ודגם ספרינקלרים בחניון  תגובה מהירה

  .תגובה מהירה ORDINARY  , HAZARDלדרגת סיכון 

  

  ברזים ומגופים  .8  

או /ו L.Uמאושרים , באר לפחות 12.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של   8.1    

M.F למערכות ספרינקלרים.  

או /כמפורט בתוכנית ו NFPAיותקן ברז אזעקה למבנה קומפלט לפי דרישות התקן   8.2    

  .הכמויותבכתב 

גששי זרימה ושעונים כמפורט בתוכנית , אל חוזרים, בכל אזור תותקן מערכת מגופים  8.3    

  .או בכתב הכמויות/ו

המיקום יקבע  ULFM.מאושר  3X2"יש להתקין ברז דחיסה כפול , בכניסה למערכת  8.4    

  .או יועץ בטיחות או המהנדס/על יד כיבוי אש ו

  

  מתגי זרימה והתראה  .9  

י "מאושר לשימוש ע, FLOW SWITCHכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי ב  9.1    

  .בקוטר המפורט בתוכנית M.F- או ה L.U-ה

  .L.Uהקבלן יחבר את המתגים לאזור בלוח הבקרה נפרד למערכת הכיבוי מאושר   9.2    

  

  צביעה  .10  

עבודות פלדה וכל מסגרות ו, הברזים, הציוד, מתלי הצנרת, הקבלן יבצע את כל הצנרת  10.1    

  .1106בהתאם למפרט הבין משרדי פרק , ציוד אחר

  .גוון  הצבע יהיה אדום  10.2    
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בכל חלקי ) כולל צבע יסוד או פריימר(לאחר סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע   10.3    

  .הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה

  

מת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן בדיקה וביקורת לצינורות ולספרינקלרים לאחר השל  .11  

  :בהתאם למפורט להלן

  .י הקבלן"הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע, החומרים, כל העבודות  11.1    

על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל מערכות , עם גמר התקנת עבודת צנרת הספרינקלרים  11.2    

  :הספרינקלרים כדי להבטיח

  .רים הותקנו והורכבו כנדרששכל ראשי הספרינקל  11.2.1      

  .שאף אחד מראשי הספרינקלרים לא ניזוק  11.2.2      

  .שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו  11.2.3      

  .י היצרן"שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע  11.2.4      

  .שמגופי המערכת סגורים  11.2.5      

באר למשך  2.0לחץ אוויר של יש לבצע בדיקת לחץ על המתקן ב, עם סיום בדיקה זו  11.3    

  .זמן של שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה

יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה   הערה      

  .באר -2.8לא יהיו נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ

צנרת המערכת בצורה תיבדק , עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית  11.4    

יש לתקן את כל . שעות 8למשך זמן של , אטמוספירות 2בלחץ של , הידראולית

  .ולחזור שנית על בדיקה הידראולית, הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה

יחזור הקבלן על הבדיקה , אטמוספירות -2עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  11.5    

  .שעות 8שך זמן של באר למ 13.8ההידראולית בלחץ של 

ובטרם תחובר , ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית"הבדיקות ההידראוליות הנ     11.6    

  .למערכת אספקת המים מהקו הראשי המערכת

  .מערכת הספרינקלרים תישאר בלחץ עבודה מלא עם גמר הבדיקה  11.7    

גירה הראשי של לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הס  11.8    

  .מים" פטיש"כדי למנוע , המערכת בזהירות

  

  אופני מדידה ומחירים  .12  

  :כל הסעיפים  שבכתב הכמויות כוללים בין השאר                 

, אוגנים, מחברים, ספחים, הסתעפויות, צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הקשתות .12.1

יזרים וחומרי העזר הדרושים צביעה וכל האב, שרוולים, זיזים, חיזוקים, מתלים

  .להתקנתם המושלמת
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  עבודת התקנות , חומרי עזר, החיזוקים, התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים  12.2

או יציקות וכל הדרוש להשלמת ההתקנה על מנת להבטיח הפעלה /ביצוע חציבות ו

  .תקינה ומושלמת של הציוד

  .רונותיהםהרלוונטיים ולעק NFPAהתאמה מלאה לתקני   12.3    

  .ל"לנ M.Fאו /ו L.Uאישור   12.4    

אישור כולל , )י המתכנן"אם יידרש ע(חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי   12.5    

  .החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנה לערעור. המתכנן והסכמתו בכתב

   .או בציוד/טח ותוכניות עבודה לשינויים שידרשו עקב תנאים בש -תוכניות ביצוע   12.6    

קבלן יבצע תכנית ספרינקלרים מתאים לסוג התקרה  ,במידה ויותקן תקרה אקוסטית  12.7    

  .ויוציא תכניות לאישור המתכנן והאדריכל

  

  בדיקות  .13  

מערכת  קבלן אחראי להעביר ביקורת כיבוי אש בפרוייקט ולקבל אישורים מתאימים על  13.1    

  .ספרינקלרים

 להוצאתועל חשבונו את מכון התקנים לבדיקת מערכת ספרינקלרים  הקבלן יזמין  13.2    

  .אישורים מתאימים בשלבים המקובלים למכון התקנים

  

  פעולות למניעת קורוזיה  . 14  

על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה בפרק , בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים    

ת צביעת היסוד בראשונה מיד עם השלמה לשם כך עליו לבצע א. הזמן עד להפעלת המתקנים

כמו כן עליו להוסיף חומרים אלקליים לתוך המים בהם ישתמש לצורכי . חלקי המערכת

  .9 -ל  8יהיה בין  PH - המבחנים הדראולים כך ש 
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  מתקני חשמל ותקשורת -  08פרק 
  

  כללי  -08.00

-08פרק ( קני חשמל ואופני המדידה והתשלום   י המפרט הכללי למת"העבודה תבוצע עפ  - 08.00.1           

י "תקנות חח,  אשר בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהוצאתו האחרונה   )  011-012

  .ומשרד האנרגיה בנושא גנרטורים

  .ל"המפרט הלוטה הינו המפרט המיוחד המהווה הבהרה והשלמה למפרט הנ  -08.00.2           

  

  העבודהתיאור המתקן ו - 08.01

  :כ ל ל י   08.01.01

ותקשורת עבור כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות חשמל , מפרט זה  .א

  .קריית עקרוןו ב"מבנה קניון שער העיר ביל

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות   . ב

למפרט , 1954 -ד "לחוק החשמל תשי, לתקנים הישראליים, לפרט הטכני כדלקמן, לתכניות

" בזק"ולכל דרישות חברת החשמל וחברת , 08: פרקים -הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 

לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים . לגבי מתקנים מסוג זה

  . בהמשך

  . המצויןכוונה היא לדגם ה, כל סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק  .ג

  . או פריט אחר/לא יתקבל אביזר ו  

  . כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור  .ד

  תיאור העבודה  08.01.02

  . ביצוע אינסטלציה חשמלית לכוח  .א

  . ביצוע אינסטלציה חשמלית למאור  .ב

  . ביצוע מתקן הארקה  .ג

  . ביצוע אינסטלציה הזנות  .ד

  . אספקה והתקנה של לוחות חשמל  .ה

  . אספקה והתקנה של גופי תאורה  .ו

  . פריצה, כריזה, גילוי אש, ביצוע אינסטלציה למערכות מתח נמוך  . ז

  . אספקה והתקנה של מובילים מסוגים שונים ולמערכות שונות  .ח

  . י מהנדס בודק"בדיקת מתקן החשמל עהזמנה וטיפול ב  .ט

  . הפעלה ומסירת המתקן  .י

  . אחריות לפעילות תקינה של המתקן למשך שנה  .אי
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  אינסטלציה חשמלית - 08.2

  : הארקות  08.02.01

  . 4271קובץ התקנות  1981א "תשמ) הארקת יסוד(העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל   .א

ביצוע הארקות יסוד את ההתנגדות הכוללת של ההארקה ולדווח /הקבלן נדרש לבדוק קיום  .ב

י התוצאות יחליט המהנדס היועץ על תוספת של אלקטרודות "עפ. על התוצאות למהנדס היועץ

  . לפי הצורך

  ).TN-C-S(הארקה תתבסס על הארקת איפוס   .ג

  

  :התקנת מוליכים  08.02.02

השחלת המוליכים או הכבלים לתוך הצינורות תיעשה אך ורק לאחר גמר ההתקנה של כל   .א

  . הצינורות

לא מכופפים ולא מפותלים האחד , ינורות יהיו מבודדים ושלמיםהמוליכים בתעלות או בצ  .ב

. כחול לפאזה חוזרת, צהוב להארקה, שחור לאפס, צבע המוליכים יהיה חום לפאזה. במשנהו

סגול או צבע , אדום, חום: צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי. הכל בהתאם לתקן הישראלי העדכני

  . אחד מהם וטביעת המספר או סימון הפאזות

  . ובעזרת מהדקים תקניים, חיבור בין מוליכים ייעשה רק בתוך תיבות ההסתעפות  .ג

ויסתעפו , מוליכים נפרדים יותקנו עבור פוסקי זרם או בתי תקע המותקנים אחד ליד השני  .ד

  . ולא מאביזר אחד לשני, מתיבת ההסתעפות הקרובה

שם היצרן , י"כל אורכם בתו תקן מתיהיו מוטבעים ל"  פנ"כפיפים מטיפוס  - צינורות פלסטיים   .ה

. מ"מ 16הקוטר המזערי של הצינורות יהיה . אין להשתמש בצינור בלתי מסומן. וקוטר הצינור

. תקרת ביניים - במקומות בהם יש תקרה אקוסטית . תותקן קופסת ביקורת והשחלה' מ 12כל 

, בצבע כחול, "ה מאליוכב -" פנ"כמו כן במקומות עם חומרים דליקים יותקנו צינורות מטיפוס 

. כל הצנרת באותם מקומות תותקן בחלל התקרה ובשלב ההתקנה של התקרה. או ירוק בלבד

ביציקות יש להקפיד על פיזור . מיקום גופי תאורה עשוי להשתנות עד לשלב ביצוע התקרה

  . ל"מ לא להחליש את היציקה ולקבל את אישור המפקח לנ"הצנרת ע

כבה " -" פנ"לא תותר התקנה של צנרת אשר אינה מסוג  - ט "כולל תחה -בתוך המבנה   

  ".מאליו

התעלות , במידות שונות התעלות יותקנו בצורה הטובה ביותר C.V.P.במידה וידרשו תעלות   

טיב התעלה יהיה מהסוג  ". גוויס"של " KANAL -DALL"יהיו מסוג חסין אש וכדוגמת 

  . המשובח הקיים
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צינורות . ו בתוואי הקצר הותר האפשרי לביצוע לדעת המפקחכל הקווים יבוצע: מהלך הקווים  .ו

החיבורים בין הקטעים ייעשו בקופסאות , וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות

  . תקניות ולא מאולתרים

  

  כבלים  08.02.03

 .ו"ק 0.6/1למתח עבודה  XY2Nמדגם  VDE 272או /ו 547י "כל כבלי החשמל יהיו בעלי תו תקן ת  

חתך וכמות הגידים ). אין לעשות שימוש בכבלים בעלי מבנה סקטוריאלי(מבנה הגידים עגול בלבד 

או על ) פלסטיות או מתכתיות(או בצנרת הגנה או בתעלות כבלים , הכבלים יותקנו מעל לקיר. כמצויין

גש בזה מוד. קרקעית או יונחו בחפירות הכל כמוראה בתכניות-או יושחלו בצנרת תת, סולמות כבלים

כבלי הכוח ). קופסאות חיבורים או מופות(שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים 

גידים ומעלה  6כבלי הפיקוד בעלי . יהיו בעלי צבע כנדרש בתקן, גידים ומטה 5וכבלי הפיקוד בעלי 

 2 - חות מכל הכבלים המותקנים בגובה פ.   ממוספרים לכל אורכם, )למעט הארקה(יהיו בצבע אחיד 

  .י צינור מתכת מגולוון ותעלת פח"מהרצפה יותקנו ע' מ

  

   :פטות ופרזול, רשתות כבלים, סולמות כבלים, תעלות כבלים  08.02.04

, מוטות הברגה, הברגים. יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה, כל חלקי המתכת אותם יספק הקבלן  

יגולוונו רק לאחר ייצורם , תומכים השוניםכל הזרועות וה. האומים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום

כל המקומות בהם יפגע הגילוון בעקבות עיבוד . והעיבוד הדרוש להשלמתם, וביצוע כל החירור

דסקית קפיצית אלא אם + דסקיות + סגירת כל בורג תכלול אום . י צבע עשיר אבץ"להתקנה יתוקנו ע

רשתות ועוד , סולמות, להתקין לנשיאת תעלות והזרועות אותם מתכוון הקבלן הפרזולכל . צויין אחרת

אביזרים אלו יהיו . בזמן האישור יימסר גם מפתח ההתקנה שלהם. י המתכנן לפני הביצוע"יאושרו ע

  . מגולוונים באבץ חם בטבילה לאחר כל העיבודים והריתוכים

  

  :תעלות פח  08.02.05

. אלא אם צויין אחרת בתכניות, עובימ "מ 1.5דקופירט , תהיינה עשויות מפח, תעלות הפח השונות  

בצורה , הפניות ועוד, כל צמתי התעלות. ותוואים כמוראה בתכניות, חתך התעלות גובהי התקנה

) ל"בזמן עשיית הפניות והצמתים הנ(יש לקחת בחשבון . מעלות -135מדורגת בזויות שאינן קטנות מ

מ קוטר "מ 5י מסמרות "לות יחוברו עכל קטעי התע. בחתכי הכבלים המתוכננים להיות מותקנים בהן

מ מחוזק בבורגי פח "מ 1.5כל התעלות תכלולנה מכסים מפח ). כאשר הצד החלק בפנים(לפחות 

  . כאמור התעלות והמכסים יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה. לתעלה עצמה

  

    :סולמות כבלים  08.02.06
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מרותך ביניהם במפתחים . מחורץ Uם רוחב סולמות הכבלים יהיו עשויים משני פרופילי זווית אורכיי  

במידה ויידרש יהיו סולמות אלו . הסולמות ישמשו בדרך כלל להתקנה אנכית של כבלים. מ"ס 30של 

 במידה. כאמור אלו יגולוונו באבץ חם בטבילה לאחר ייצורם. 6מכוסים בתעלות פח כמפורט בסעיף 

 םהאוריגינלייעל כל חלקיהם " נאור"ות דוגמת סולמ, י המזמין יותקנו במקום סולמות אלו"ויידרש ע

  ). 'ברגים וכו, קשתות(

  

  :גילוון וציפוי  08.02.07

 דסקיות, אומים, הברגים. כל הזרועות והתומכים מכל סוג שהוא יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה  

  . יהיו מצופים קדמיום, ועוד

  

  

  

  

  :תעלות פלסטיות  08.02.08

י "עובי דופן התעלה יאושר ע. עם מכסה קפיצי, בעלות מידות כמצויין תעלות אלו תהיינה פלסטיות  

במידה ויידרש ". גוויס"של " KNALL-DALL"תעלות אלו תהיינה דוגמת . המפקח לקראת הביצוע

  . םאוריגינלייתכלול התעלה תופסי כבל פנימיים 

  

  :חיבור אביזרים  08.02.09

הכבלים יכנסו לאביזרים דרך כניסות , גלוי האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר  

כניסת הכבל תהייה בעלת הברגה מתאימה להברגה באביזר המתחבר . פלסטיות בעלות אטימות גבוהה

בנוסף תכלול הכניסה גם גומיית מעבר והידוק . וכוללת טבעת אטימה מחומר פלסטי או קלינגריט

ודסקית ) בהתאם לכבל(ודל החור בגומייה בעלת גמישות גבוהה עם אפשרות לבחירת ג, לכבל הנכנס

. או שווה ערך מאושר" קלוקנר מלר"תוצרת  B.T.Sכניסות כבל אלו תהיינה דוגמת . לחיצה לאטימה

האביזרים שיחוברו כאשר גם קטע הכבל הקרוב  לאביזר מוגן אף הוא יחוברו כאשר צינור שרשורי 

להתחברות אל  םאוריגינלייזה יכלול גלנדים קטע שרשורי . עם שדרה קשה מגן על קטע כבל קרוב  זה

הגלנדים יכללו הברגה אליה מתחבר . האביזר והן אל התעלה או קופסת הסתעפות המזינה בקצה השני

  . או שווה ערך מאושר P.Gצנרת הגנה זו תהיה דוגמת . הצינור השרשורי

  .כל היציאות והכניסות יהיו מלמטה  

  RTVאיטום   

אביזרי פיקוד ובקרה , קופסאות חיבורים, במנועים(בין מכסה הקופסה  המגע אזוריש למרוח את   

  .RTVדוגמת , דביק בעל צמיגות לאורך זמן, בחומר אוטם, )שונים ועוד
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  :סולמות/הארקת תעלות  08.02.10

ר שיונחו לאורכן כשהם מחוברים לתעלות "ממ 25י מוליכי נחושת "כל התעלות והסולמות יוארקו ע  

לפני ביצוע מערכת . מטר 5כל , התעלות תוארקנה למוליכים הקיימים. בולץ U :י ברגים דגם"ע

תקרות , א"יש לבצע הארקות לתעלות מיזו. הארקת תעלות אלו על הקבלן לקבל את אישור המתכנן

  . ולפי הוראות חוק החשמל' צנרת מים וכו, תקרת מגשים, אקוסטיות

י מהנדס בודק ולהגיש "צע בדיקת הארקה עי על הקבלן על הקבלן לב"לצורך מסירת האתר לחח  

  .   ח זה הינו כלול המחיר העבודה בכללותה"ביצוע דו -י "לאישור חח

  

  :מדידת התנגדות  08.02.11

                    .    רישומן על גבי תוכנית ומסירתה למפקח, עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות הארקה  

  : להלן פירוט הנקודות

  . ודה בנפרדכל אלקטר  -  

  . הארקת יסוד  -  

  . התנגדות כללית  -  

  

  

  

  :תוואים תת קרקעיים  08.02.12

י הקבלן ויאושר "יסומנו ע) כבלים בחפירה או כבלים בצנרת תת קרקעית(כל תוואי קווי החשמל   

  . י החלטות המפקח"עפ.  לצורך סימון התוואים ייעזר הקבלן במודד במידת הצורך. י המפקח"באתר ע

  

  :חפירות  08.02.13

. מטר מתחת לפני הקרקע הסופיים 1.10כבלי החשמל או הצנרת עבורם יותקנו בחפירה בעומק   

עליה יונחו הצינורות או הכבלים , מ"ס 10תחתית החפירה תרופד בשכבת חול לא מלוח מנופה בעובי 

לוי מהודקת התעלה תמולא באדמת מי. שכבת חול דומה תכסה את הצנרת או הכבלים. בצורה מרווחת

. הקטעים בהם הכבלים יונחו ללא צנרת יכללו לבני מגן מונחות לרוחב החפירה. בשכבות הידוק מלא

יפרסו שני סרטים במקביל משני צידי , מ"ס 60, מטר מתחת לפני הקרקע הסופיים 0.4בעומק 

, רתתקשו, חשמל(קרקעיות שונות - באזורים בהם קיים חשש מוגבר לפגיעה במערכות תת. החפירה

החפירה תמולא . תבוצע חפירת ידיים זהירה לגילוי מערכות אלו) צנרת סניטרית ועוד, מים, טלפונים

 20הקרקע תמולא בשכבות בעובי של . מ"ס - 8תוך סינון האבנים הגדולות מ, באותה אדמה שנחפרה

עבודת הקבלן תכלול סילוק מהאתר . י המפקח"כלי ההידוק יאושר ע. ותהודקנה בהתאם, מ"ס

מודגש  בזה שיש לשמור . אופן ההתקנה כנדרש בתקן. המערכות המיועדות להיות מותקנות בתוכו
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במידה ויידרש תכלול עבודת הקבלן . הצנרת וכן בין המערכות השונות/מרחקים בין הכבלים השונים

  . 7י קיר חוצץ של לבני הפרדה בלוק "הפרדה בין המערכות ע

סילוק עודפים , פירה כוללת ניסור אספלט משני צידי החפירההח, י הנדרש"רוחב החפירות יהיה עפ  

  .מ"אגו+ והחזרת מצעים 

  

  

  

  :בריכות ושוחות  08.02.14

טבעת , תחתונה) בסיס-תושבת(עם טבעת , הבריכות העגולות תהיינה עשויות מצינור בטון טרומי  

הבריכות מיועדות . קוטר הבריכות ועומקן כמצויין בתכניות. מ"ס 60עליונה ומכסה עגול בקוטר 

הבריכות המיועדות להתקנה במשטחי גינון תהיינה . טון 25להתקנה בכבישים ודרכים תהיינה למשקל 

י יצרן טבעות הבטון בהתאם "כניסת הצנרת לבריכות תהייה דרך הפתחים שיקדחו ע. טון 8למשקל 

כות אלו תהיינה ברי. עבודת הקבלן תכלול אטימה מלאה בין הצינור לגוף הבריכה. לקוטר הדרוש

  .או שווה ערך מאושר" מוזאיקה - דוגמת וולפמן 

  

  לוחות חשמל - 08.03

  :לוחות חשמל  08.03.01

  ". לוחות מתועשים" - 1419ולתקן ישראלי  IEC 439לוחות החשמל יבנו ויענו בכל לתקן אירופאי   

  

  :מבנה להעמדה מהרצפה  08.03.02

הלוח יבנה . ללא גישה מאחור, בצמוד לקיר, דה מהרצפהמ עובי להעמ"מ 2לוח זה יבנה מפח דקופירט   

. 'מ 1.2/1.0/0.8/0.6/0.4 תא  ורוחב 'מ 0.80/1בעומק ' מ 2.10מתאים סטנדרטיים בעלי גובה 

חזית התא תהייה דלתות עם צירים לפתיחה . העומק והרוחב יקבעו בזמן אישור תוכניות היצרן לביצוע

הדלתות והפנלים . ק התחתון של התא יהיה פנל מתפרקהחל. מעלות וידיות נעילה 180בזווית 

התא יכלול פלטות פנימיות . דפנות הלוח תהיינה מתפרקות. התחתונים יכללו גומיות אטימה נלחצות

ל מחוזק בברגים "עשויות מפח דקופירט כנ, )גובה         משתנה בהתאם לציוד(לכל רוחב התא 

. כשהם מחוזקים לפרופילי הדופן של הלוח, סקי הפחתאו מפ/המכסים על הדקי המתח של המאמתים ו

מאחורי פלטות  הוא) הנכנסים בחלק העליון(שדה המהדקים יהיה בחלק התחתון כאשר מעבר הכבלים 

מבנה התא יהיה . ומאחורי פסי הצבירה שיהיו בחלק העליון של הלוח, הציוד ומאחורי פלטות הציוד

תוצרת  K.S.Gאו  2000ID-דוגמת  תאים/בנה מתאלוח זה י. לפחות 67IPאטום ומוגן בדרגה 

  . י המתכנן"או שווה ערך מאושר ע" פויכטונגר" "RITTAL"או " קלקנר מילר"

  

  :חיווט  08.03.03
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עם    P.V.Cהחיווט יותקן בתעלות . ובחוק יהיה בצבעים כנדרש בתקן, כל החיווט הפנימי של הלוחות  

מוליכים גמישים יכללו שרוול . להוספת חיווט בעתידגודל התעלות יכלול רזרבה . מכסים קפיציים

יהיה בדרגה אחת מעל זה הדרוש , מאור וחיבורי קיר, חתך המוליכים לחיווט כוח. הקשחה בקצה

אמפר ומעלה  100כל החיווט לזרמים של . ר"ממ -4בתכנית ולא פחות מ המצויניםלחיווט המעגלים 

). ה הדרושים לעוצמת הזרמים כנדרש בתכניתדרגה אחת מעל אל(יהיה פסים גמישים מבודדים 

המתאימים לסוג וחתך המוליך והן לחתך פסי  םאוריגינלייהחיווט יתחבר לפסי הצבירה במהדקים 

  . הצבירה

  

  :מהדקים  08.03.04

. מהדקים יותקנו עבור כל היציאות וההזנות. שדה המהדקים יהיה בחלקו התחתון או העליון של הלוח  

בין . להתקנה על מסילה סטנדרטית, כל המהדקים יהיו מסומנים. מעל גיד היציאהגדולים בדרגה אחת 

כמו כן . מהדקי הכוח השונים יותקנו מפרדים וסופיות על מנת לאפשר הרחקה ואוורור של המהדקים

יש להתקין לכל גיד יציאה גם אם הדבר מחייב חיבור . לא יורשה שימוש במהדקים בעלי מספר קומות

  . דקיםמקבילי של מה

   :מהדקים למוליכי נחושת -  

  . לכל החתכים) ללא נעל כבל(מטיפוס מלחצת      

    

  :מערכת פסים -                    

תבוצע מערכת פסי צבירה מחוזקת בין מבדדים בדפנות , עבור חיבור של שלושה כבלי כוח במקביל  

  . י נעל כבל לבורג נפרד"אליה מתחבר כל מוליך ע, התא

  

  :צ ב ע   08.03.05

בסיסים ותאי מהדקים ללוחות , תיבות פח לקיר, ארונות פח מהרצפה(צבע כל הלוחות והתאים   

הלוחות יעברו את כל שלבי ההכנה לצבע . תאלקטרו סטטיי אבקה בשיטה "יהיה ע) פוליקרבונט

ש ייבו, נטרול, שטיפה במים, פוספט+אמבטיה אלקלאי, אמבטיה אלקלאי: הדרושים לצביעה מעין זו

  . מיקרון 80פוליאסטר בעובי -ושכבת אבקה עליונה עשויה תערובת אפוקסי

  

  :פסי צבירה  08.03.06

הפסים יותקנו . כמצויןלזרם נומינלי , פסי הצבירה של לוחות החשמל יהיו מנחושת אלקטרוליטית  

ר המבודדים וית. לכל רוחב הלוח ויכללו מנעולים סטנדרטיים בקצוות המאפשרים התרחבות בעתיד

שניות  2בתכנית במשך  המצויןעל זה  - 50%המערכת יהיו מתאימים לעמוד בזרם קצר הגדול ב

  תהיינה בעלות) פסים ומבדדים(מערכות הפסים . לפחות
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 200פסי הצבירה עד . ל"המתפצחים בתנאי הקצר הנ םהדינאמייחוזק מכני המתאים לעמוד בכוחות                     

  . ות להידוק המוליכים המסתעפיםאמפר יכללו ברגים והברג

  

  :שילוט וסימון  08.03.07

המכשור וכן מפסקי זרם החצי אוטומטיים הפנימיים , שדות הלוח השונים, כל האביזרים בחזית הלוח  

כל יתר האביזרים הפנימיים . מותקן בניטים פלסטיים, חרוט דו גווני' י שילוט סנדוויץ"ישולטו ע

כן כוללת עבודת הקבלן התקנת שלטי - כמו. ל בהן חרוט שם האביזר"נכ' י שלטי סנדוויץ"ישולטו ע

  . כפי שיימסר לקראת הביצוע, )'אף הם סנדוויץ(אזהרה והנחיה 

י סימניות בהן כתובה "כל מוליכי הפיקוד יסומנו ע. רשימת השילוט תימסר לקבלן לקראת הביצוע  

  . ווה ערך מאושראו ש" טלמכניק"סימניות אלו תהיינה דוגמת . נקודת החיבור

  

  :מקום שמור  08.03.08

נוסף על זה המוראה , לפחות 25%כמות המקום . הלוח יכלול מקום שמור לתוספות בעתיד של ציוד  

תעלות , מסילות התקנה, במקומות שמורים אלו תכלול עבודת הקבלן התקנת מהדקים. בתכנית

יתר הדרוש להכנת המקום השמור שילוט קלפות וכל , חיווט לפסי צבירה ולמהדקי מסילה, חיווט

  . בצורה מושלמת המאפשר התקנה מהירה בעתיד של הציוד הנוסף

  

  :ציוד לוחות החשמל  08.03.09

  .גרנד או שווה ערךיהיו כדוגמת לכל ציוד לוחות החשמל   

מודגש בזה שלא ניתן לעשות שימוש בתערובת של פריטים ממספר תוצרות מהמפורטות לעיל אלא   

  .בלבדמתוצרת אחת 

  

  ):סגורים( מפסקי זרם חצי אוטומטיים  08.03.10

כל מפסק יכלול הגנה מגנטית מיידית לזרם . מפסקי זרם חצי אוטומטיים יהיו לזרם נומינלי כמצוין  

הגנה טרמית ליתרת זרם ניתנת לכיוון כמצוין ) י המתכנן"ניתנת לכיוון במידה ויידרש ע(קצר 

 IN10ההגנה המגנטית תהיה בעלת תחום כיוון ) לגרנד  dex5g אלקטרודות כדוגמת(         .בתכנית

הפסק יכלול ליצום לזיהוי תקלה מודי ופלג ). 'מנועים או קווים וכד(המתאים למערכת המוגנת  1.5 -

TEST י מנעול תליה וכן סליל מנעול "כל מפסק יכלול ידית מצמד ניתנת לנעילה ע. לאחזקה מונעת

פועלים במקביל למגעי (יהיו יבשים מסוגים כפי שיידרש , געי העזרמ, מתח/תליה וכן סליל הפלה

או מופעלים רק בפעולה אחת , או מופעלים עם הפעלת הידית, הכוח או מקדימים לפעולת מגעי הכוח

  כושר הניתוק של . סוג המגעים יימסר בזמן אישור התכניות). ההגנות
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המפסקים בעלי ). לפחות( 2P  0.2/0.3=COSY-בתנאים , מויותבכתב הכ כמצויןהמפסקים יהיה                      

כושר הניתוק כמצוין בכתב ". מגבילי זרם קצר - מנתקי הספק "כושר הניתוק הגבוה יהיו מטיפוס 

  ). לפחות(, COSY -2P=0.2בתנאים , הכמויות

  

  :מאמתים  08.03.11

ליתרת זרם  תרמיתהגנה )  25KA IEC 947-2( המאמתים יהיו בעלי הגנה מגנטית לזרם קצר   

המאמתים יהיו בעלי . כמצויןהזרם הנומינלי . ק"לכוח וח C-למאור ו Bאפיוני ההגנה . כמצויןבגודל 

  .35Øוכניסות כבל . 0106/100VDE- לפי תקן ) למניעת מגע אצבע(הדקי מתח שקועים /בורגי

  

  ):מנתקי מעגל אוטומטיים(מתנעים ידניים   08.03.12

ליתרת זרם ניתנת לכיוון בתחומים  תרמיתעלי הגנה מגנטית לזרם קצר והגנה יחידות אלו יהיו ב  

סידור נעילה למנעול תליה , סליל מתח, סליל הפלה, ל תכלולנה אביזרי עזר"היחידות הנ. כמצוין

ניתנים " מגבילי זרם קצר"יהיו ) כולל(אמפר  6היחידות בגדלים עד . יאורגינאלהכל , ואטימה

במידה  מצוידיםיהיו , אמפר ומעלה 10היחידות בגדלים . זרם קצר גבוה לחיבור לאספקה בעלת

  .א"ק 50המאפשרת חיבורם לאספקה בעלת זרם קצר עד  תאוריגינליונידרש בתוספת 

  

  :מנתקי מבטיחים/מבטיחים  08.03.13

י יהיו בעל) C.R.H(הנתיכים בעלי כושר ניתוק גבוה . כמצויןהמבטיחים השונים יהיו לזרם נומינלי   

מנתקי ) אחת לכל לוח חשמל(ל יכללו גם ידית שליפה "הנתיכים הנ. אופיין שיימסר לקראת הביצוע

המבטיחים יהיו . 61nחיבור זרם /מתאימים לניתוק, ל אך אם תאי כיבוי קשת"יהיו כנ, המבטיחים

  . או שווה ערך מאושר" מילר-ן'ג"תוצרת   L.T.Lדוגמת הדגם 

  

  :מגענים  08.03.14

ובאותם ) לפחות(המגען יהיה להספק כמצוין . שונים יהיו בעלי מספר קטבים כמצויןהמגענים ה  

כל מגען יכלול מגעי עזר בכמות כנדרש וסליל ). מיליון פעולות לפחות, C.A.1-או  C.A.3-(תנאים 

  . למתח כמצוין

  

  :ממסרי פיקוד  08.03.15

אמפר  1AC-  6לפחות בתנאים אמפר  15וולט יהיו לזרם נומינלי של  230ממסרי הפיקוד למתח   

ממסרי הפיקוד . שמורים 2+ כמות המגעים וסוגיהם כמוראה בתכנית . 11AC- לפחות בתנאים 

עם לחצן הפעלה . אמפר 6בעלי מבנה לשליפה זרם נומינלי , למתח נמוך יהיו תלת קוטביים מחליפים

אליו מתחברים  )בסיס(ממסרים אלו יכללו תושבת " משיכה"לסימון  LEDמכני ונורת סימון 

  . או שווה ערך מאושר P3IZUMI RRממסרים אלו יהיו דוגמת . המוליכים לברגים
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  :מפסק שעון  08.03.16

מגע . שעה¼ שעות ואפשרות מיתוג של  24שעות עם רזרבה של  24אביזר זה יהיה בעל תוכנית   

  . או שווה ערך מאושר" רלסין'ג"השעון יהיה דוגמת 

  

  :מכשירי מדידה  08.03.17

דיוק . מ"מ 96X96יהיו מלבניים או מרובעים במידות , אמפרמטרים, וולטמטרים, מכשירי המדידה  

סקלה "מדי הזרם יהיו מתאימים לקריאת זרמי הנעה היינו בעלי . בסקלה מלאה 1.5%המכשירים 

כולל  VDE 410מדי הזרם יענו בכל דרישות התקן . או סידור בלימה הידראולי מתאים" קצר

  . או  שווה ערך מאושר" ארדו"מכשירים אלו יהיו דוגמת . IN10: כות זרםעמידה במ

  

  :מנורות סימון  08.03.18

במידה . וולט 230עם כיפה צבעונית להחלפה ומנורת ניאון , וולט 230מנורות אלו יהיו למתח   

  .מוטבע עליהם IECעם ציון תקן . W1והמתח הוא מתח נמוך תצויד המנורה בנורת ליבון 

  

  :מפסיקי פחת  08.03.19

מספר קטבים והזרם הנומינלי כמצוין . מיליאמפר 30מפסקי הפחת השונים יהיו בעלי רגישות   

  .בלבד " A"דגם ממסרי הפחת  . בתכנית

  

  :מפסיקי פיקוד  08.03.20

. כמות מצבים וקטבים כמוראה בשרטוט, מבנה פקט, מפסיקי הפיקוד השונים יהיו סיבוביים  

מפסקים . 11AC- בתנאים , אמפר 6וזרם נומינלי  1AC-בתנאים  A16נומינלי המפסקים יהיו לזרם 

  .או שווה ערך מאושר" קלוקנר מלר" TOאלו יהיו דוגמת 

  

  :שנאי זרם  08.03.21

מבנה השנאי יצוק . אמפר 5לזרם משני , שנאי הזרם יהיו בעלי יחס טרנספורמציה כמצויין בתכנית  

דיוק . דים בכל האחד משני הדקי החיבור של הסליל המשניהשנאי יכלול שני ברגים נפר. אפוקסי

. א לפחות"ו 10הספק השנאי ). בכל תנאי ההעמסה עד העמסה נומינלית(לפחות  1%השנאי הזרם 

ואינה מאפשרת  21Nעקומת המגנוט של השנאי תהיה כזו הנכנסת לרוויה בזרם תקלה העולה על 

 KV3בעלי בידוד למתח " M"אי זרם יהיו מסוג שנ. עליית זרם משני ביחס הטרנספורמציה הנקוב

  . לפחות
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  .קבלים ומערכת שיפור הרמוניות  08.03.22

  למניעת בעיות תהודה העלולות להיגרם עקב-מערכת המיועדת  לשיפור כופל ההספק ו .3

  .מניעת מצב של פגיעה ופיצוץ בקבלים  –נוכחות הזרמים ההרמונים במתקן  .4

  .    כות החשמל תוך כדי  הנחתת רמת ההרמוניות כמו כן מיועד הלוח לשיפור אי

מושתת על מערכת ריאקטורים וקבלים מתוצרת החברות   המובילות   FILTER  BOARD   -ה

  בפתרונות 

  .EPCOS / SIEMENS של סינון הרמוניות כדוגמת  

  :מבנה מערכת ותכונות 

  בהתאם  לתוצאותדגם הקבל במערכת מיועד לספיגת הזרמים ההרמוניים ונקבע : הקבל  4.1

  . כנדרש לפי נתוני המתקן,והספק 800v,480v,440v)(חישובי הסתת מתח  4.2

הזרמים " ספיגת"י היצרן לעמידה בסיבולת הנדרשת עקב "מבנה הקבל מותאם ומוגדר ע 4.3

  .ההרמוניים תוך שמירה על אורך חיים ואמינות

ובעל תכונת ריפוי , יצוץכולל הגנה בפני פ,  In1.5  ,In200 INRUSHהקבל מיועד להעמסת זרם  

  .  עצמי 

  .בעלי איכות גבוהה ביותר  MKK:  דגם מבנה הקבל  בטכנולוגית 

בורג חיבור להארקה ומיועד לעבודה ,הקבל כולל מהדקי חיבור וכיסוי בפני נגיעה מקרית 

לטמפרטורות שונות ממוצעות ביממה   IEC  CLASS  D: בטמפרטורת סביבה מוגדרת לפי תקן

  .ובשנה,

מבנה , הריאקטור בנוי מחומר פרומגנטי ברמה גבוהה וכולל מספר רב של מרווחי אויר:  ריאקטור ה
הריאקטור כולל . הגברת יעילות וצמצום הפסדי ספק וחום, המבטיח שמירה על לינאריות גבוהה 

 IEC 76 ,  IEC:  תקן .   אינטגרלי מחווט למהדקים להגנה בפני עליית טמפרטורה .N.Cמפסק  
76/3  ,  VDE 0532 .  

  .מעלות 40הריאקטור בנוי לעבודה בטמפרטורת סביבה של 

תאימות מקסימלית האפשרית  בין ההשראות והקיבוליות הנדרשים , קבל  –ריאקטור :    מסנן 

  .לפעולה משותפת כמסנן בהתאם לנתוני המתקן

  .HZ 189,210 ,134, סינון 14% 5.67%,  7% -מתוכנן ובנוי ל, ריאקטור + קבל –המסנן 

  .י חוק "דרגות הקבלים יכללו הגנות עפ –הגנות  

  

  :הוראות כלליות לבניית לוחות  08.03.23
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- לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכנית ויתאימו כמו  -

 688' כן לתקנות בדבר הכללים להתקנת הלוחות אשר פורסמו בקובץ התקנות הממשלתי מס

מידותיו של הלוח תהיינה מתאימות לצרכי האביזרים  הדרושים כמפורט בסעיף  13.1.75ום מי

  . מקום שמור 25%המתאים של כתב הכמויות ועוד 

  . התרשימים שבתכניות באים לציין את סידור לוחות החשמל עקרונית בלבד  -

תעובד , ת הלוחותא מהאלמנטים המורכבים עליו ומידו"תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כ   -

יהיה היצרן  - תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה וידרשו  - י היצרן ותוגש לאישור המהנדס "ע

העתקים של  3עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם הלוח . רשאי לגשת לביצוע הלוחות הלכה למעשה

  . ל"מערכת התכניות הנ

ודסקיות פליז לכל מוליך וכן שדה לאפס ולהארקה עם ברגים  תלפאזוהלוחות יכללו פסי צבירה   -

המוליכים שבתוך הלוח יהיו . תהפאזוהעומס יחולק באופן שווה בין . מהדקים לחברו למעגלים

  . שונים בצבעים כנדרש בתקן

 60NPU-עשוי פרופיל , או מעל תעלת כבלים יכללו בסיס הגבהה/הלוחות להעמדה מהרצפה ו    -

  . מגולוון באבץ חם

של (בעלי הקשחה , גמישים 105בתוך הלוחות יהיו נטולי הלוגן  השונים החשמלו מוליכי הפיקוד   -

' כל מוליך יהיה מסומן בשני קצותיו לפי מספר המהדק או נק. בשני הקצוות) צינורות נלחצת

  . או שווה ערך מאושר" טלמכניק"סימון זה יהיה דוגמת . החיבור באביזר

  

  :התקנת לוחות חשמל  08.03.24

  :הערה  

, התיאור להלן כולל את מחיר כל העבודות המתאימות, חיבור הגידים ללוח לא ישולם בנפרד עבור  

  . כולל חיבור הגידים

  . חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון לעסוק במקצועם -י בעלי מקצוע "חיבור הלוח ייעשה ע  . א

והקבלן , כל חיבור הכבלים או החוטים  המושחלים בצינורות ייעשה בהתאם לתכניות החשמל  .ב

  . יוודא שמצויות בידו תכניות עדכניות

  . י נעלי כבל לחוצים"ר יבוצעו ע"ממ 10כל החיבורים של כבלים או חוטים מעל   .ג

  . 'גדרות בטחון וכו, כולל שלטי אזהרה, הקבלן ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל  .ד

במגמה לאפשר זיהויים , כבליםהקבלן ידאג לסידור הכבלים בצורה אסתטית בתוך תעלות ה  .ה

  . בקלות

  .הקבלן יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורים סגורים היטב  .ו

  . סדר הגידים לפי סדר המעגלים. כל גיד אפס יחובר לפס האפס בבורג נפרד  .ז

סדר חיבור הגידים להארקות יהיה כסדר הופעת הכבלים כל גיד הארקה יחובר לפס הארקה   .ח

  . בבורג נפרד



 
 

  

144 

יש לדאוג לחיזוק הכבלים . העליות בתוך הלוח של הכבלים תהיינה ישרות לכל אורכן כל  .ט

  . מ"ס 30מרחקי החיזוק לא יותר מאשר . י חבקים פלסטיים או שלות מגולוונות"בעליה ע

כל הסימנים לזיהוי הכבלים ירוכזו בתחתית הלוח או בחלק העליון בהתאם למקום היציאה   .י

  . באופן מסודר וברור

  : במחיר התקנת הלוח רואים ככולל את ביצוע העבודות הבאות  .יא

כולל הכנת משטח ). כולל הובלות למקום ההתקנה(הצבת הלוח במקום מיועד לו   .1

  . בטון

  . או תלייתו על קיר, פילוסו וחיזוקו לרצפה  .2

  . כולל חומרי עזר שיידרשו, חיבורם, זיהוי הכבלים  .3

  . כמפורט לעיל, והיציאהחיבור וחיזוק כבלי הכניסה   .4

, הכל מגולוון או מצופה קדמיום(דסקיות , ברגים: אספקת כל חומרי העזר הדרושים  .5

  . 'חיבורים וכו, שלות חברי פלסטיק, נחושת מהדקים -פלטות מעבר אלומיניום 

  

  

  

  :עשן ומים, איטום פתחים ומעברי כבלים כנגד מעבר אש - 08.04

  

  :כ ל ל י   08.04.01

מעברים בין קירות ולתקן מעברים שנפתחו , מעברי תעלות מיזוג אויר: ום מעברי כבליםיש לאט  

  . העבודה תבוצע באחת משתי  השיטות לפי בחירת מנהל הפרוייקט. עקב עבודות שונות

  . אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת חומר פלייממסטיק מתוצרת גרמניה  -  

  ".GENERAL ELECTRIC"יוחד של חברת י גומי סיליקוני מ"אטימת מעברים ע -

  

  :היקף העבודה  08.04.02

  . עשן ומים, אטימת מעברים נגד אש  .א

  . תיקוני אטימות במקומות הפגומים  .ב

  

  :תיאור העבודה  08.04.03

יש ). ב"תוצרת גרמניה או ארה(אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת פלייממסטיק   .א

העבודה . 150Kg/mמשקל סגולי של הצמר יהיה , לעיםלאטום את המעברים בעזרת צמר ס

כוללת בין השאר את אספקת החומר ייצור והרכבת תבניות ופירוקן ויישום החומר בכל 

  . המקומות הדרושים
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במקומות שקיימת צפיפות גדולה של כבלים יש להפריד ביניהם כדי לאפשר החדרת החומר   

משטח הפתח בעובי  85%שיכסה לפחות החומר יושם כך . וישומו בצורה הטובה ביותר

במקומות שאין . מ אך בשום מקרה לא יישארו חללים ריקים הנראים לעין"ס 5מינימלי של 

 15%מותר , שום אפשרות גישה אליהם כמו בין קשרי כבלים צפופים שלא ניתנים להפרדה

אחרי החדרת צמר הסלעים בתוך הפתחים יש למרוח את חומר . חוסר אטימות

  . על שני צידי המעבר" ממסטיקהפליי"

  ":פלייממסטיק"מריחת כבלים בחומר   .ב

העבודה כוללת מריחת כבלים הנכנסים אל המעבר בחומר פלייממסטיק או חומר אחר   

  . מטר מעל או מתחת למעבר 0.5המריחה תהיה בגובה . שנבחר

 העבודה כוללת התזת חומר. התזת חומר פלייממסטיק מעל פני ערימות כבלים   -

  . פלייממסטיק על פני הוראות היצרן

  ":GENERAL ELECTRIC"י גומי סיליקוני מיוחד של חברת "אטימות מעברים ע  -

שהינו קצף סיליקוני  GE RTV 6428העבודה תבוצע בעזרת גומי סיליקוני מהסוג   

עובי . או שווה ערך GENERAL ELECTRICמתוצרת  1b/ft3בצפיפות של 

  .בתוך הפתח מ"ס 5האטימה יהיה לפחות 

  

  

  אופני מדידה מיוחדים   - 08.05

  :כ ל ל י    08.05.01

. מדידת הכמויות תיעשה לאור המציאות ללא כל תוספת עבור פסולת חומרים או פחת מכל סוג שהוא  

בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום ניפרד כל זאת על פי 

, חיצוב חריצים: י הפיקוח שידרשו סוגי עבודות"כולל דרישות ע, ע מהןהמצוין בתוכניות או המשתמ

הסתימה עד פני ( 3:1סתימת החריצים והחורים שנחצבו במלט , התקנת שרוולים, מעברים, חדרים

, עמודים ורצפות, קורות, קירות, העבודות יבוצעו בתקרות. בכל מקום שאלה לא הוכנו מראש) הטיח

" ובזק"הקבלן אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל . ה של המפקחהכל לשביעות רצונו המלא

ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת 

  . המתקן בשלמותו

    

  :הערה כללית

על הקבלן מקבל העבודה יהיה לאשר התקנת כל הציוד והאביזרים המסופקים על ידו לביצוע עבודה   

  . כתב מאת המפקח באתרזאת ב

  קונסטרוקציה מברזל מגולוון  -
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.  ל המופיע בכתב הכמויות הינו עבור אלמנטים אשר אינם כלולים המחירי היחידה השונים"המחיר הנ  

  .ג נטו ללא ציפוי"חישוב המשקל יהיה לפי ברזל ק, כל הקונסטרוקציה תהיה עם ציפוי אבץ חם

   שילוט  -

  .יחידה השוניםמחיר השילוט כלול במחירי ה  

  .'ז פקט שקעים כבלים וכו"מ, השילוט יהיה מסוג סנדוויץ עבור קופסאות שקעים  

  .קופסאות חיבורים יסומנו עם עט בלתי מחיק,  מעגל' הלוח ומס' השילוט יכלול מס  

  ).'3פרט (י מכונת שלטים "אביזרים במשרדים ישולט ע  

  

  במפרט הכללי 0800.02סעיף  - בדיקה      08.05.02

הבדיקות כוללות גם אם יבוצע פיצול בשלבי העבודה השונים לחלקי מתקן שונים וכן בדיקות 

  .חוזרות וכוללות של כל הפרוייקט ובהתאם לדרישת המפקח

  

  :תכולת המחירים  08.05.03

התקנה וחיבור וכן בדיקה והפעלת כל חלקי , כוללים המחירים אספקה, פרט אם צוין אחרת במפורש  

במפרט  0800.02הכל כאמור בסעיף . י הקבלן"י אחרים והותקנו ע"גם אם סופקו ע המתקן השונים

המחיר יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי , תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד. הכללי

  . ההסכם

  

  :תיאומים  08.05.04

לשם ביצוע מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את תשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים   

ללא הבדל אם התיאום הוא עם , המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו

  . או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי, קבלנים אחרים

  

תוכניות ומפרטים שיתווספו במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו   08.05.05

  . ידה שעליהם התחייב הקבלןבהסכם והינם כלולים במחירי היח

  

  :צינורות    08.05.06

  . במפרט הכללי  הבינמשרדי 0800.05י סעיף "ימדדו עפ  

: כוללים גם, )רק אם לא כלולים במסגרת נקודות(צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד   .א

ר באותם "ממ 3קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר 

מ ומעלה המחיר כולל חוט "מ 36בצינורות בקוטר . קומות שלא מושחלים בהם מוליכיםמ

  . מ"מ 6השחלה בקוטר 
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קופסאות הסתעפות : כוללים במחיריהם גם) כבד- קשיח" (כ"מסוג  קשיחיםצינורות פלסטיים   .ב

ל קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי "חוטי השחלה כנ, ומעבר פלסטיות משוריינות מגולוונות

  . הצורך

  : צינורות מגולוונים כוללים גם  .ג

חוטי השחלה , תרמילים סופיים, קופסאות מיציקת אלומיניום ופח, תיקוני צבע עשיר אבץ  

  .'ניפלים וכו, מופות, ל קשתות"כנ

  

  :כבלים  08.05.07

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.07י סעיף "ימדדו ע  

  

  PVC/ רשת / פח / תעלות   08.05.08

  .עלות יהיו עם מכסיםכל הת  

, מחיר התעלות יהי אחיד לתעלה אנכית. במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.10י סעיף "ימדדו ע  

  .'זוויות סופיות וכו, Tחיבור , אופקית לרבות קשתות

כל הקונסטרוקציה והחיזוקים הדרושים לחיזוקם וחיבורם יכללו במחיר התעלה כולל עבור תמיכות   

  .  י העזר הדרושיםלתלייה כולל כל אביזר

התעלות יכללו כמו כן .  אורגינליות של היצרן' פינות וכו, יש להשתמש בסופיות PVCעבור תעלות   

  . מחזיקי כבל מקוריים

  

   PVC/ רשת / סולמות   08.05.09

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.11י סעיף "ימדדו ע  

  המחיר כולל גם צביעת הריתוכים  

  

  

  :לוחות חשמל  08.05.10

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.23י סעיף "ימדדו ע  

  :לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם  

, פסי צבירה מנחושת, הגשת תוכניות ייצור ומבנה עד לקבלת אישור מהנדס החשמל והאדריכל  

  . מקומות שמורים והכנות עבורם, שילוט סנדוויץ חרוט לכל האביזרים

  

  :הארקה  08.05.11

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.24ף י סעי"ימדדו ע  

  :הארקת יסוד  08.05.12
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  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.25י סעיף "ימדדו ע  

, צינור מים( השוואת הפוטנציאלים לשירותים השונים מפסהמחיר כולל את כל חיבורי ההארקה   

מות כל המוליכים חיבור ללוחות החשמל השונים בין הקו). 'תיבות טלפון וכו, צינור אוויר דחוס

  . צינורות מגן מהדקים שלטים וגשר וכדומה במחיר

  

  :גופי תאורה  08.05.13

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.27י סעיף "ימדדו ע  

חיבור , התקנה, כמו כן המחיר כולל נורות.  מחיר גופי התאורה כולל אחריות כאמור במפרט הטכני  

ת "עבור ג 11/ כולל חיבור ותליה עם טבעת ובדיקה והפעלה עם כל חומר העזר הנדרשים

מתלים , זרועות, חיזוקים, ל לרבות קופסאות הסתעפות עם מהדקים"תעשייתיים  ושקע תקע לנ

  .שילוט וסימון

  

  :םפלואורסצנטייגופי תאורה   08.05.14

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.28י סעיף "ימדדו ע  

  . ברים והרפלקטורים השוניםהלו, מחיר יחידה כולל בנוסף את אמבטיות  

  .ל"והיתר כנ  

  

  :גופי תאורה אחרים  08.05.15

  .ל"היתר כנ במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.29י סעיף "ימדדו ע  

  

  :גופי תאורת חירום  08.05.16

  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.30י סעיף "ימדדו ע  

  

  כללי לנקודות    08.05.17

אין תוספת עבור קווי הזנה מכל סוג שהוא ובכל חתך  כל הנקודות מהלוח הזנה עד הנקודה .1

  .שהוא

  .'שקעים וכו, ז"מ, מחיר הנקודה כולל כל האביזרים הכלולים בנקודה לרבות לחצנים .2

  .פנל הדלקות כולל כבלים רב גידים אלה ימדדו בנפרד .3

  .'ושילוט קופסאות מעבר מהדקים וכ, אביזרי סופיים חיבורים הפעלות, הנקודות כוללות צנרת .4

  .יהיה זהה לגבי כל הנקודות' וכו/ ט"עה/ט"תה/ריהוט/בחציבה, מחיר הנקודה בהתקנה .5

 . ת כקופסת מעבר לרבות קופסאות"יה ושימוש בגניאין להסתעף מנקודת מאור אחת לש .6

  

  :נקודות מאור  08.05.18
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  . במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.31י סעיף "ימדדו ע  

ת ביצוע העבודות הבאות ואספקת כל החומרים כולל שילוט באופן עקרוני כולל מחיר הנקודה א  

  : וחומרי עזר

כולל תיבות מעבר . מחיר הצנרת כבלים והחוטים מהנקודה ועד הלוח ממנו ניזונה הנקודה  .1

או כבל תרמופלסטי /ר ו"ממ 2.5או /ר ו"ממ 1.5כולל חיווט בחוטים , וחיבורים חלקה במפסק

XY2N  2.5עד X 7 )כולל מפסיקים ) כבלים לא ימדדו בנפרד, תב הכמויותכפי שיפורט בכ

כל גוף תאורה יחשב . מוגן מים ללא תוספת/ ט רגיל"ט תחה"או לחצן עה/חילוף ו, כפול, יחיד

או מספר /לא תינתן כל תוספת עבור גוף תאורה הנדלק ממספר נקודות ו. כנקודת תאורה

מאור ' תכליתית ייחשב כנק- דו גוף תאורה עם יחידת חירום. גופים המודלקים ממפסק אחד

  . רגילה

כולל , )הסימון בהתאם לתוכניות(י דסקיות חמרן כולל רקיעת הסימון עליה "סימון הכבל ע  .2

הקשורה קרוב לכניסת , ר"ממ 2.5י חוט נחושת מבודד בחתך "קשירת הדסקיות לכבל ע

  . הכבל

  . הסימון של הכבל ללא תשלום נוסף  .3

כולל חריטת השלט ) מ"מ 7 -גובה אות , הרקע לבן, אותיות שחור( 'סנדוויץשילוט בשלט   .4

  . במספר המעגל כמתואר בתוכניות כולל קביעת השלט לגוף התאורה בהדבקה

  . הסימון ללא תשלום נוסף  .5

  . התקנת הנורה  .6

  . הפעלה וניסוי  .7

  . המחיר כולל את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח  .8

  . או בריהוט/ט ו"ט תחה"עה: כל צורת התקנהמחיר הנקודה יהא זהה ל  .9

  

  :נקודות בתי תקע  08.05.19

לפחות ") פנ("מ "מ 23/  16כולל צינורות , במפרט הכללי הבינמשרדי 0800.33י סעיף "ימדדו ע  

  . מהלוח ועד בית התקע

  :נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חתך המוליכים וטיפוס בית התקע  

הכבל לפי המסומן בתוכניות ' י דסקיות חמרן והטבעת מס"נה עכן יבוצע סימון לכבל ההז  .1

ר "ממ 2.5י חוט נחושת מבודד בחתך "הקשורה ע, כולל קשירה בדסקיות ליד כניסת הכבל

  ). שחור(

לאביזרים שיותקנו על הטיח והידוק ליצירת ") גלנד("השתלת הכבל דרך כניסת הכבל   .2

  . אטימות מוחלטת

  . הארקה בתוך השקעחיבור חשמלי וחיבור ל  .3

  . כולל אספקת מוצא תיקני, חיבור הכבל בנקודת המוצא  .4
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כולל קביעת ) מ"מ 7גובה אות , רקע לבן, אותיות בשחור(' שילוט השקע בשלט סנדוויץ  .5

  . השלט לשקע בהדבקה

  . הפעלה וניסוי בתיאום עם המפקח במקום  .6

  . המחיר כולל את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח  .7

  .או בריהוט/ט ו"ט תחה"עה: מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה  .8

  

  :נקודה למזגן אוויר  08.05.20

תכלול הנקודה עם אביזר המורכב מלחן , תימדד כמו נקודת חיבור קיר אולם במקום אביזר בית תקע  

כולל יחידה להגנה  AT2+CPכדוגמת  ATדקות  4הכולל יחידת השהייה  ST/ATהפסק /הפעל

  . או בריהוט/ט ו"ט תחה"עה :מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה. י עליית מתחבפנ

  

, 0800.43ימדדנה לפי סעיפים ת כריזה אזעקה ומחשב, עשן/או גילוי אש/נקודות מוצא לטלפונים ו  08.05.21

  .בהתאמה 0800.45, 0800.50

  : מחיר הנקודות כולל  

ונושא תו תקן " פנ" "כבה מאליו"מ מסוג "מ 50או /מ ו"מ 36, מ"מ 29, מ"מ 16צנרת   .1

  . בהתאם לתוכניות

  . ומעל לתקרה אם זה מתאפשר, הצנרת תותקן בתעלת מובילים בריצוף  .2

או כבל /מ מצולב ו"מ 1X2או כבל /ו" אפור" 0.6X4או חוט טלפון /השחלת חוט משיכה ו  .3

מהנקודה , )ספת מחירי הקבלן ללא תו"שיסופקו ע( X 10 1.5או מסוכך /ו 6RGקואקסיאלי 

  . ר"או תה/ם ו"ועד לתה

או /ו, תקע או בעל פתח ריבועי/אביזר סופי מסוג שקע, התקנה ואספקה של קופסאות מעבר  .4

  . תיקני תקשורתשקע 

  . קוטר הצינורות יהיה בהתאם לתכניות  .5

  . לא תשולם תוספת לנקודות עם צינורות בקטרים שונים  .6

  .או בריהוט/ט ו"ט תחה"עה :ל צורת התקנהמחיר הנקודה יהא זהה לכ  .7

מחיר נקודה בגילוי אש אינו כולל את האביזרים הסופיים צופרים אשר יימדדו בנפרד כגון   .  8

  .ל ייחשב כנקודה"כל יציאה לאביזר הנ', מנורות וכו, לחצנים, גלאים

  .רמקול תחשב לנקודה/ כריזה כל יציאה לשיפור ' עבור מע  .  9

  

  :ות פלסטיותתעל  08.05.22

במידות כמפורט , במושג תעלה פלסטית לכבלי חשמל רואים ככולל את אספקת והתקנת התעלה  

סידורי , כולל כיסוי מתפרק - " כבה מאליו"מ מחומר "מ 3.5בכתב הכמויות ועובי דופן של לפחות 

אלמנטים  כולל, או לאגדים כולל סידור בתעלה למניעת נפילת הכבלים/או לקירות ו/חיזוק לתיקרה ו
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צימוד לתיקרה כולל חומרי העזר הנדרשים , ירידות, מוכנים של המעברים על פני קירות בטון

  . לביצוע מושלם כולל שילוטם בהתאם להנחיית המפקח

  

  :בדיקות לעבודות חשמל - 08.06

  

  :כ ל ל י   08.06.01

ו ובכל או יועץ החשמל ישתתפ/המפקח ו. י הקבלן ועל חשבונו"הבדיקות תבוצענה ע  .א

על הקבלן יהיה למלא את דפי הבדיקה בשני העתקים ולהגישם . הבדיקות ויאשר את תוצאתם

  . למפקח

  . על הקבלן יהיה להעמיד צוות בעל כישורים מתאימים כדי לבצע את כל הבדיקות  .ב

לפני . הקבלן יספק את כל מכשירי הבדיקה הדרושים כדי לבצע את הבדיקות המצויינות להלן  .ג

הבדיקות יגיש הקבלן לאישור רשימה של מכשירי בדיקה ובדיקות כיול של התחלת 

  . ל"המכשירים הנ

  . לאחר ביצוע בדיקת כל החיבורים והכניסות יאטמו כדי למנוע כניסה של לכלוך  .ד

כאשר לא ניתן לבצע בדיקת סימולציה מתאימה מסיבה כלשהי יתייעץ הקבלן עם יועץ   .ה

  . רנטיביתהחשמל  בדבר שיטת בדיקה אלט

  . כל הבדיקות ייצגו במידת האפשר את תנאי העבודה האמיתיים  .ו

  . בדיקת רמת הבידוד בין פאזות ובין פאזות הארקה  -

  . הארקה LOOPבדיקת התנגדות של מוליך   -

מפסקים או , מפסקי גבול, ממסרים: הוכחת פעולה מכנית תקינה של חלקים נעים כגון -

  . 'טיימרים וכו, מגענים

  

  :אדום-בדיקה תרמוגרפית אינפרא  08.06.02

י "הבדיקה תבוצע ע. י הקבלן"תבוצע ע, אמינה ומדוייקת, יעילה -אדום -בדיקה תרמוגרפית אינפרא  

  :ציוד מתוחכם בעל התכונות והמרכיבים הבאים

  .um '2-5 um 8-12יכולת סריקה ומדידה בשם אורכי גל שונים   -

  . ידאו לצורך ניתוחים והפקת דוחותיכולת הקלטת כל מהלך הבדיקה בקלטת ו  -

בנקודות לאורך קוים ועל פני שטחים ) להבדיל מסריקה בלבד(יכולת ביצוע מדידות טמפרטורה   -

  . בגדלים שונים

  . להגדלת דיוק המדידה ZOOM 8:1יכולת לבצע   -

  . אפשרות להקפאת תמונות תרמיות על המסך  -

מדידת מרחקים בין : דוגמת; ים לאחר הבדיקהחזק לביצוע ניתוח) תוכנה+מחשב(כוח חישוב   -

  . התפלגות חום ועוד, הסטרוגרמות, נקודות
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פסי , לוחות חלוקה ומתנעים, שנאי(הבדיקה תעשה עבור כל הציוד והחומרים בחדר חשמל   

  . ותקיף מדגם ממתקן כדוגמת חיבורי מנועים) חיבורי כבלים וכדומה, צבירה

  : ידעח כולל מ"עם גמר הבדיקה יופק דו  

  . מידע עובדתי  

  . תנאי סביבה  

  . טמפרטורת העצמים הנבדקים  

  . מסקנות והמלצות, תרמיים, תיאור קצר של תהליך הבדיקה כולל תצלומים רגילים  

  

  :הרמוניותבדיקה   08.06.02

  :ניתוח והמלצות ,להלן דרישות ביצוע בדיקה כולל תוצאות 

  :בדיקות ומדידות . א

  .לפחות 49ודד עד הרמוניה הבדיקה תבוצע במכשיר המ .1

 .אפס - על מוליך ה+ המדידה תבוצע על שלוש הפאזות  .2

 .כופל הספק+ המדידה תכלול הרמוניות מתח וזרם  .3

במידה ויתברר תוך כדי בדיקה מצב שבו נדרשת מדידה על מולך ההארקה ימליץ זאת  .4

 .למזמין

  , חד ותלת פאזיים , וולט 230-ו,  400- ב( מתחים וזרמים : המדידה תכלול את גם נתוני  .5

 . כופל הספק ותדר  

בדיקת הרמוניות , כופל ההספק  תקוטביו, המדידה תכלול אפשרות קביעת כוון ההרמוניות  .6

 .במצב עומס מנותק

  :תוצאות . ב

 .ניתוח הנתונים והפקתם בגרפים וטבלאות ממוחשבות .1

 .הבודק יציין מסקנות והמלצות בהתאם לנתונים שהופקו .2

וימליץ על , לאפשרות שמקור ההרמוניות הוא בהזנה למתקן או מתוך המתקןהבודק יתייחס ו .3

 .מקור ההרמוניות בהתאם לנתונים

והמלצות גם לאפשרות שהמקור להרמוניות הנם ,ניתוח , המודד יתייחס בשלב הבדיקה .4

  . םצרכנים חד פאזיים לא ליניאריי

  .במידה ויש ,הבודק יתייחס  גם לאפשרות של כופל הספק קיבולי במתקן.   5

 

  :כבלים מתח נמוך  08.06.03
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) לפני החיבור לציוד(כל כבלי המתח הנמוך יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני התקנה וכן לאחריה   

מגה אוהם תראה  -200התנגדות בדוד הנמוכה מ. וולט זרם ישר 1000י מודד בדוד למתח "ע

  . כחשודה ותיבדק למקורה

  

  :לוחות מתח נמוך  08.06.04

  1000י מודד בדוד למתח ישר "אחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע התנגדות הבידוד על  

מגה אוהם תראה כחשודה  -5התנגדות בדוד בין פאזות או בין פאזות להארקה הנמוכה מ, וולט

  . ותיבדק למקורה

  

  :בדיקת הארקה     08.06.05

  : הבדיקות יכללו בין היתר  .א

  . אלקטרודות הארקהבדיקת התנגדות הארקה מ  -  

  . בדיקת התנגדות הארקה של המוליך  -  

  . רציפה של מוליך הארקה  -  

  . כל תוצאות הבדיקה יעברו למפקח כאשר הם כתובים על גבי מסמכי הבדיקה המצורפים  .ב

  

   ל מהוות חלק מבדיקת קבלה ומסירת המתקן  ולא תשולם כל תוספת עבור "הפעולות הנ      08.06.06

  .ל"הבדיקות הנ                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עבודות ריצוף וחיפוי  -  10פרק 
  

  דוגמאות  10.01
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באמצעות המפקח דוגמאות של כל חומרי , יספק הקבלן לאישור האדריכל, לפני התחלת העבודה  . 1

  .של המפרט הכללי) 10004( וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למוגדר בסעיף

כל חומרי הריצוף והחיפוי . בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה הדגמים המאושרים ישארו  . 2

אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות 

  .כאמור

י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות "חומרי הריצוף והחיפוי ודוגמאת הנחתם יאושרו ע  . 3

  .ך אותה סדרת הייצורהבחירה והמיון של החומר מתו

  

  ניקוי כללי  10.02

בגמר הריצוף על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת   . 1

עד , צבע וכל חומר זר אחר, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, שטיפה וניקוי

  .קבלת הברק הטבעי של החומרים

  

  ESTOLERANC  -סיבולות   10.03

    

 סטיה מהניצב

 קירותשל ומהצירים 

   ) מ"במ(

  'מ 3.0ולאורך 

  הפרש גובה 

  בין ) מ"במ(

  אריחים

  )מ"במ(סטיה 

  במפלס המתוכנן

  )מ"במ(סטיה 

  במישוריות 

  'מ 3.0לאורך 

  תאור העבודה

  אריחי גרניט  2  2±  0.25  2±

  )ריצוף( פורצלן

  אריחי קרמיקה    2  באנך 0  0.5  2±

  בחיפוי

  

  גרניט פורצלן /קרמיקהקירות באריחי  חיפוי  10.04

  .יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד הקרמיקהאריחי   . 1

' יהיו מסוג אגרניט פורצלן /קרמיקהאריחי ה. 'סוג א) 1( 314י "האריחים יתאימו לדרישות ת

  .1353י "אופן ההדבקה לפי ת. מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 314 )2(י "בת 4לפי טבלה 

במפרט הכללי  090212מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף    .2

מחיר שכבת ההרבצה והשכבה המיישרת כלול במחיר . ושכבה מיישרת צמנטית מעובדת בלבד

  .החיפוי
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יש . יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. מידת כל האריחים תהיה זהה  . 3

  .גוון או פגם, האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל למיין את

  .ע"ואו ש" שחל"תוצרת " 215טיט אקריל "הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג   . 4

  .שעות לפחות קודם הדבקתם 6שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  הקרמיקהאריחי   . 5

  .ים ישרים עוברים אנכית ואופקיתויהיה סידור האריחים בקובהעדר הנחיות אחרות   . 6

לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון  הקרמיקה יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי   . 7

כן יש . על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אנטי בקטריאלי באישור המפקח, נורות וברזיםיצ

  .ריחים התחתונה לבין הרצפהל את הרווח שבין שורות הא"לסתום בחומר כנ

ספק קרמיקה   MAPEIרובה אקרילית מתוצרת חברת י "יבוצע ע") רובה("מילוי מישקים   . 8

   .בגוון לפי בחירת  האדריכל

  .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן              

  

  קרמיקה/ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.05

   לתשתית חול  .א  

עשויה משכבת חול שעובייה נקבע לפי )  טיט(התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט 

ג "ק 100ק חול בתוספת  "אחד מ: הרכב(דרישות התכנון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט 

ערבול החול בצמנט עבור שכבת החול המיוצב בצמנט ייעשה . מ"ס 5 –מ "ס 3ועובייה ) צמנט

  .חר מכן יפוזר החול המיוצב על שכבת החול הנקיבערבל נפרד ורק לא

  

  )טיט(התקנה באמצעות מלט צמנט          .ב  

  התקנה  .1                          

 1צמנט חלק : התקנת אריחי פורצלן בהדבקה נעשית באמצעות תערובת                  

ממשקל  15%של   בכמות"  460טקס "חלקים בנפח בתוספת ל 2בנפח וחול סיליקה נקי  

  .י נגב קרמיקה"מסופק ע"  460לטקס .  "הצמנט בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה

  

  מריחת גב האריח    

נוסף על כך יש למרוח . יש לפזר את הטיט על התשתית    

לשיפור ההיצמדות ולמילוי ,על גב האריח ,ללא סירוק" דבק פורצלן"שכבה דקה של 

  .החריצים

  .לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוביש להצמיד את האריח   
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חול ו , למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט: אפשרות נוספת  

  .המפורטת בסעיף זה" 460לטקס "

  

  הנחת האריחים  .2  

שעות מעת הערבול וההשמה של  6יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך   

החול  המיוצב לא יתערבב עם החול הנקי במהלך יש להקפיד ש. שכבת החול המיוצב

יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט תוך שמירה על מישקים במידות .ההנחה

לאחר ,במקומות בהם נקבעו מישקי ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,הנדרשות 

עד ,יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי, לכל עומקה וברוחב המישק,שהתייצבה

יש לנקות את שאריות .ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים,יגיעו למפלס המתוכנןש

  . הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה

  .יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור  

    

  מ"מ 5-8מ ועבה בעובי "מ 3-5התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי   .ג  

  התקנה  .1    

או  " דבק פורצלן"התקנת אריחי פורצלן וקרמיקה בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים       

  .י נגב קרמיקה"המסופקים ע" גרנירפיד"

  מריחת התשתית וגב האריח  .2    

מ או יותר ואריחים בעלי חריצים "ס X20 20אריחי פורצלן או קרמיקה שמידותיהם       

  ". המריחה הכפולה"יש להדביק בשיטת , עמוקים יותר בגבם 

שעובייה ,שכבת דבק ראשונה,תוך הידוק אל התשתית ,יש למרוח באמצעות כף טייחים       

  .כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית, מ"מ 1 -אינו גדול מ

יש לסרק . יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה      

  .תאימהבאופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המ

לשיפור , על גב האריח ,נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק       

  .ההיצמדות ולמילוי החריצים

  .יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הדבק טרי      

כדי , יש להצמיד תוך לחיצה,יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי       

יח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה על מישק אחיד להבט

  .במידות הנדרשות

  .יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור      
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  התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה  .ד  

  )הטיט(שכבת המלט צמנט   .1    

לא יהיו אזורים מתחת . מ"ס 3 –מ "ס 1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה       

  .לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט

  )טיט(התקנה באמצעות מלט צמנט   .2    

  .לעיל, 1תת סעיף ' כמו האמור בסעיף ב          

  מריחת גב האריח    .3      

דבק "חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של           

  .י נגב קרמיקה"המסופק ע" פורצלן

שכבת ,תוך הידוק אל התשתית ,באמצעות כף טייחים יש למרוח           

  .כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. מ "מ 1 -שעובייה אינו גדול מ" דבק פורצלן"

  .יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הנדרש          

דבק "בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של           

  .ות ולמילוי החריציםלשיפור ההיצמד,ללא סירוק" פורצלן

  .יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב      

יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות תערובת : קיימת אפשרות נוספת      

  .המפורטת בסעיף זה" 460לטקס "הטיט העשויה  צמנט חול ו

  הנחת האריחים  .4    

  .לעיל, 3תת סעיף ' כמו האמור בסעיף ב      

    

   הערות כלליות להנחת האריחים  .ה  

האריחים " החדרת"ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר    

. אין צורך להשרותם במים, לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן. תוך כדי ישורם, לשכבה שמתחת

רוחב הפוגות . ו ספוג רטובי בד א"ע, עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה

י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו "המידה תשמר ע, מ ובהתאם להנחיות המפקח"מ 4יהיה לפחות 

  . מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה

  

  מילוי מישקים   .ו  

מילוי מישקים יעשה ברובה אקרילית . ולכלוךדבקים פסולת , המישקים ינוקו משאריות טיט    

מגוונת לפי .  מ"מ 4ברוחב מינימלי של , ע"או שו) נגב קרמיקה: יבואן( MAPEIמתוצרת 

  .בחירת האדריכל
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באם לא צויין אחרת בכתב הכמויות , רוחב המישקים: הערה. (הביצוע בהתאם להוראות היצרן                           

   ).י אביזרים שומרי מרחק"רוחב המישקים ישמר ע. מ"מ 4יהיה 

  

   הנחיות מיוחדות – צוף באריחי אבןרי  10.06

  הזמנת הריצוף והחיפוי  .א

בהתאם לתוכניות , לפני ביצוע ההזמנה SHOP DRAWINGהקבלן יכין על חשבונו תוכניות 

  .י האדריכל"הריצוף שימסרו ע

י הקבלן ועל "חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך שיבוצעו ע

  .חשבונו

ציפוי , על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף, קת חומרי הריצוף והחיפוי לאתרבטרם אספ

יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה , ורק לאחר אישור הדוגמאות, וממדרגות לאישור האדריכל

  .והאספקה לאתר

  עבודות ריצוף באבן  .ב

  מבנה החומר ותכונותיו  .1

  .י האדריכל"תיבחר עהאבן 

, להלן הדרישות המינימליות לאבן, בלן לשלוח לבדיקה על הק, לאחר בחירת האדריכל

  :הקבלן יוודא שהאבן עומדת בדרישות המפורטות להלן

  במינימום גידים חרסיתיים, בעלת מבנה אחיד לא שכבתי האבן תהיה -

  .סיבובים 440 -מ ל"מ 2.0 - ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל 

  .1.0%רמת ספיגה לא מעל -

  .5) ס"מגפ(חוזק מיזערי לכפיפה  60) ס"מגפ(צה חוזק מיזערי ללחי-

  .ק"מ/ג"ק 2,500 - משקל מרחבי כ-

  מידות וביצוע  .2

מ "מ ± 2סטיות מותרות . מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך

על שטח פני הריצוף " גרדים"בלא כל , בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, מקסימום

  .חידותאו על הקנט סביב הי

    סיבולות  .3

  :הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן

  מ"מ 1-2אורך ורוחב 

  .±10% מ"מ 0.5עובי 

 0.25חריגה ממישוריות . מהמידה הארוכה ביותר של האריח מ "מ 1-2חריגה מניצבות 

  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 
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  .לשטח חתוכים למידתםהאריחים  יחתכו במדויק במפעל ויובאו 

  .י משור שולחני מקורר מים"חיתוכי אריחים בשטח יבוצעו ע

  .לבצע חיתוכים ידניים בעזרת משור דיסק אין בשום אופן

  

יבוצעו , כלומר עגולים או גזרות של עגול או חלקי מדליון, אריחים שאינם מרובעים

יאושר ש SHOP DRAWINGלפי  CNC-או חיתוך ב/י חיתוך מים ממוחשב ו"ע

  .י האדריכל"בכתב ע

שיש להם קו לא ישר משותף עם  באריחים המרובעיםחיתוך מסוג זה יבוצע גם 

  .ל"האריחים הנ

  

  ליטושים  .4

לא יורגשו כל סימני , הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל

בחירת  הליטושים בשתי אפשרויות לפי, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, חיתוך

  .HONEDהאחת בליטוש מלא עד ברק סופי והשני בגמר מט  , האדריכל

  .מובהר בזאת כי פנלים יסופקו לאתר בגמר מלוטש מהמפעל

  

  ליטוש במקום לאחר הריצוף   

  'שלב א  

  פתיחת וניקיון פוגות  

  'שלב ב 

  התאמת דבק שיש לפי צבע האריח  

  'שלב ג  

  ליישור המשטחיהלומים מסיביים  2י "ליטוש ראשוני ע    -

  שאיבה+ ניקיון המשטח     -

  לאחר יבוש המשטח מריחת דבק נוזלי לפי גוון האריח למניעת חורים וגידים          -

  .שלבי יהלום עד לרמת הברק הטבעי של האבן 6המשך ליטוש בעוד   -

  'שלב ד  

  שבועיים לייבוש המשטח-מיום גמר הליטוש יש לעשות הפסקה של כ 

  גרניט/שישסילר על לוחות   .ג

  .הסילר ייושם על כל משטחי האבן בריצוף והן על מדרגות האבן  .1

כולל המצאת תכונות הסילר למפקח בטרם (במרפסות הסילר יהיה מסוג עמיד לשמש 

  ).השימוש

  .ובאישור המפקח )מספר ימים לאחר הריצוף(יישום הסילר לאחר התייבשות האבן   .2



 
 

  

160 

  .אישור המפקחבהתאם להנחית יצרן האבן ו, סוג הסילר

אין לדרוך על אריחי , ר בהתאם למפרטי היצרנים"יישום הסילר וכמות החומר למ  .3

  .ימים 3במשך , לאחר טיפול בסילר, האבן

 .חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים    .4

נה את גוון אשר לא יש, יש להבטיח יישום סילר שקוף לחלויטין–לתשומת לב הקבלן 

  .האבן

    הגנה על שטחים מרוצפים  .ד

יציקת שכבת גבס על בד  על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות

  .באמצעות לוחות סיבית דחוסהאו , יוטה

  .הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות בכל מצב

  .גן על הריצוף שבוצעלא תורשה לקבלן התקדמות בביצוע הריצוף מבלי שי

הריצוף כולל ,  פלטות שנפגעו באחרות, במידת הצורך, הקבלן נדרש לתחזק את ההגנה ולהחליף

  .את ההגנה עליו

  ביצוע הריצוף  .ה

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם לנדרש בתוכניות 

י הקבלן ועל "תאם לביצוע מספר דוגמאות עי האדריכל בה"הדוגמא ניתנת לשינוי ע. הריצוף

  .חשבונו

  תפרים  .         ו           

  . יש לבצע תפרים בריצוף בהתאם למוגדר בתקן ישראלי לריצוף                          

  

  בשיטת ההדבקה  עבודות חיפוי באבן  10.07

  .378כ "ומפמ 2378י "כל העבודות בהתאם לת

  .מלכלוך ואבק כאשר התשתית וגב לחים ונקיים, ע עבודת ההדבקהעל הקבלן להקפיד על ביצו

תוספת ערב פולימרי מסוג פלניקריט מתוצרת +  1:3חול מלט ביחס של  :  טיט ההדבקה  .1

MAPEI  מכמות הצמנט שבתערובת או  15%בכמות של ,ע "או שו" נגב טכנולוגיות"יבואן

  .ע "ש

על תשתית , ה המתאימה לשיטת ההדבקה העבהיש למרוח את הדבק בעזרת כף משוננת במיד  .2

מ ולא "מ 6 -כך שעובי ההדבקה הסופי לא יפחת מ, הבטון או על הטיח וכן על גב על גב האבן

  . מ"מ 15יעלה על 

על מנת להבטיח שטח מגע מלא של גב האריח עם , תוך כדי לחיצה, יש להצמיד את אריחי האבן  

  בטמפרטורה, דקות 15לא יעלה על  -האריחים  זמן חופשי בין מריחת הדבק להצמדת. הדבק

Cº 20.  

  .עבור ביצוע משקים בין כל אריח אבן יש להעזר בספיסרים מתאימים  .3
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  .שעות לפני כיחול הפוגות 72יש להמתין   

אבן והמשקים /ולנקות את השיש, ללא היווצרות חללים, יש למלא את המשקים באופן אחיד

  .בעזרת ספוג לח

  

  דידה מיוחדיםאופני מ  10.08

עבודות ריצוף  -  10מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

  :גם את העבודות הבאות, וחיפוי

ומשופע  ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל   . 1

  .בגודל ובצורת השטח, וללא כל הבדל במיקום

בגוון שיבחר על ידי האדריכל " ברובה"מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח   . 2

בתוספת חומר נגד סדיקה כמו " רובה"והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה

  .של נגב קרמיקה או שווה ערך" תוספרובה"

  .עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף  . 3

  .אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות, ללא כל הבדל, גבס, ל גבי קירות בטוןחיפוי ע  . 4

לרבות חיתוך עיגולים בקשתות על , בצורות שונות בזויות שונות הריצוף והחיפוי חיתוך אריחי   . 5

  .לרבות ליטוש החיתוכים, ידי מסור תעשייתי גדול

  .גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם  . 6

  .לפי דרישת המפרט והמפקחוהחיפוי הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף   . 7

  .עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט  . 8

, האריח י חיתוך מדויק של "שרוולים וכל פתח אחר ע, מעקות, עיבוד סביב פתחים של צינורות  . 9

לאחר הרכבת האלמנטים  צוףרי/וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי, הכל לפי אישור המפקח 

  .השונים

  .עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים   .10

  .ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה"שכבת הרבצה מטיט צמנט וישור מטיט כנ  .11

  .אלומיניום במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונים, ספי פליז/פרופילי  .12

  .צועהגנה על שכבות הריצוף לאחר הבי  .13

  .שילוב גוונים.         14

  .כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי  .15
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  עבודות צביעה  -  11פרק 
  

  כללי  11.01

שבמפרט  11לתוכניות המצורפות ולפרק , כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני המיוחד  . 1

  .ל"ת כל החומרים והציוד הדרושים לעבודה הנהמציע יספק א. בנין' הכללי לעב

  .הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות  . 2

צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע   . 3

  .ובמקומות שיורה המפקח במפורש, הצביעה

ע "או ש" טמבור"חברת (ל היצרן כל עבודות הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות ש  . 4

  ).באישור המפקח

  

  הגנה על הקיים  11.02

, ציפויים, עבודות הנגרות, מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה  . 1

יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות  -יהיו גמורים ומושלמים ' התקרות האקוסטיות וכו

ההגנה . למניעת לכלוך והתזה של צבע על פני העבודות המושלמותהרצפות ביריעות פוליאטילן 

  .כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו

  

כל נזק שיגרם למוצרים . בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו  . 2

הכל , לרבות החלפת המוצר בשלמותו, לן עצמוהגמורים עקב עבודת הצביעה יחול על הקב

  .בהתאם להחלטתו של המפקח

  

  צביעה בסופרקריל  11.03

  :הצביעה תבוצע בצורה הבאה

  .ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק  . 1

רק " טמבורפיל"או לחילופין שכבת , טרפנטין -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב  . 2

  .על גבי שכבות טיח חוץ

  .שעות 24מתנה לייבוש ה  . 3

עד לקבלת כיסוי  "טמבורמיקס"נים מתוך קטלוג צביעת שלוש שכבות לפחות של סופרקריל בגוו  . 4

  .מלא ואחיד
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  אופני מדידה מיוחדים   11.04

א יעשו על ידי "ר כ"מ 5הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של   . 1

  .א כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויותהקבלן ללא כל תשלום נוסף והו

  

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת כיסוי מלא גוון   . 2

  .ל שום תוספת"אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ

עוגלים ובגבהים מ, שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים - המדידה של סעיפי הצבע השונים   . 3

  .שונים

  .צביעת אלמנטי מסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ולא תשולם בנפרד  . 4

  .כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט המיוחד  . 5
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  עבודות אלומיניום – 12פרק 
  

  .העבודה מהות  .12.01

מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של , חוזה/ו לקבלת הצעת מחירנשוא בקשה ז האלומיניום עבודות

  ;כדלהלן, )במפרט המיוחד ותאור הפריטים(, המפורטות בהמשך העבודות

  .האלומיניוםתכנון כללי ומפורט לכל עבודות  הגשת  .1  

  .השוניםכל המסמכים הנדרשים במפרטים  הגשת  .2  

  .כנדרש, כל הדגמים לסוגי החומרים השונים הצגת  .3  

  .מושלם של העבודות ביצועכל עבודות המדידה הנחוצות לצורך  ביצוע  .4  

  .עבודות הזיגוג לרבותכל עבודות האלומיניום המפורטות  ביצוע  .5  

עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים המפורטים  כל ביצוע  .     6  

  .הפריטיםבמפרט המיוחד ובתיאור , האלומיניום ברשימות

  

  .טכניים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות ומסמכים ניותתכ  .12.02

  של הקבלן שיתארו את כל הנדרש) SHOP DRAWINGS(ביצוע  תכניות  .1  

  ;כדלהלן, בבנייןוהתקנה של הפריטים בשלמותם  לייצור     

  .כלליות עם מידות לבצוע תכניות  1.1   

  ,פריט המהווה יחידה שלמה לכל, מידה מתאים בקנה תכניות  1.2  

  והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים ייצור תכניות  1.3  

  מהנדס הפרוייקט  י"ע ויבדקומהנדס רשוי  י"סטטיים של הפריטים שיערכו ע חישובים  .2  

  .והיועץ                        

  .ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם תקנים  .3  

  .להדגמת השיטה והחומרים מוצריםרים ודגמים של של חומ דוגמאות  .4   

  .לאישור האדריכל והיועץ אביזריםשל  דוגמאות  .   5  

  .של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור האדריכל דוגמאות  .6  

  .כללי  

   .מהנדסההיועץ ו, האדריכל י"ייבדקו ויאושרו ע, של הקבלן וההקמהתכניות העבודה ופרטי הייצור  כל  

  . ל"כנ, הערות לתכנון פ"שיידרש ע כפיאו ישנה את התכניות /יתקן ו הקבלן  

    . פקחרק אחרי קבלת אישור בכתב של המ, היצור להתחלתהמתוקנות תהוונה אסמכתא  התכניות  
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  .כלליות לביצוע הנחיות  12.03

  דוגמאות .1   

כפי  , ת ומוצרים שלמיםדוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפ הקבלןהכנת תכניות הבצוע יציג  במסגרת  

  :למשל פקחהמוקדם של האדריכל והמ לאשורו, שיידרש

דוגמאות , ויטרינות, קטעי חלונות, גימור של האלומיניום דוגמאות, סוגי זכוכית, של פרופילים דוגמאות  

  .'וכו, אביזרי פרזול, לחיפוי האלומיניום

  מושלמים דגמים 2  

  .ואישורםבדיקתם  , השלמת הדגמים לאחרהקבלן יתחיל ביצור פריטים רק   . א  

 FULL-SIZE, דגמים מושלמים בגודל מלא, תמורה וללאהקבלן יבצע על פי דרישת המזמין   . ב  

MOCK UP     יחידת מוצר טיפוסית שתיבחר מכל .  

  .ל"לביצוע כנ המאושרותעל פי התכניות , יעשה, הדגמים והרכבתם ייצור  .  ג   

  .לפני ייצור הסדרה כולה, בתכניות ובמפרט הנדרשבמדויק ועל פי , םהדגמי אתירכיב   הקבלן  . ד   

  בדיקות.  3  

  .המוצריםהתקנים על מנת להבטיח את טיב  י"להורות לקבלן לבצע בדיקות הנדרשות עפ רשאי פקחמה  

ועל הקבלן להמציא לבדיקה כל  ל"לזכות הבדיקות כנ כפופים, החומרים ושלבי הייצור וההתקנה כל  

  . מוצר כפי שיידרש או פריט

 ,אטימותם למים לבדיקת) באתר או במבדקה(יחידות טיפוסיות  של  מלאבמיוחד דגמים בגודל  ייבדקו  

  .ואנכיים אופקייםאויר ועמידות לכוחות  לחדירת

  ,דרישות המפרט הטכני, בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים תבוצענה הבדיקות

  .הגופים המוסמכים המבצעים את הבדיקות או/והיועץ ו האדריכל הוראות

  המעטפתשלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן לביצוע , כך, ימסרו לבדיקה בזמן והדגמים המוצרים

  .כולה

את סדרת , על חשבונו, תחייבנה את הקבלן להחליף, מהנדרששתוצאותיהן תהיינה נמוכות  בדיקות  

  .הדוגמאותשממנה נבנה הדגם או הופרשו  המוצרים

בו מתבצעת פעולה הקשורה בביצוע , בכל מפעל או מקום, עתבכל , רשאי לבקר פקחהמאו /ו האדריכל  

  ).'וכד, הגימורמפעל , מפעל המוצרים( המעטפת

  

  .נדרשים תקנים  .12.04

   דרישות התקנים  פ"ועיורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת , הפריטים ייוצרו כל  .1  

   אלומיניום  לחלונות 1068וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי  ופריט פריטלוונטים לכל הר                       

  )אלומיניום(אומן  למסגרות 12המפרט הכללי פרק  הוראות פ"ע ורמת התקן הנדרשת וכן                       

  .אנודיים לציפויים 324 תקן. א    

  לעומסים אופיניים בבניינים   412 תקן. ב
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  .בתקן זה הקבועיםרוח והמקדמים  לעומסי 414 תקן. ג    

  .לזיגוג 938תקן . ד     

  .מתכות ברזיליות לציפוי 265תקן . ה     

  .ומעקות לבטיחות 1142 תקן. ו     

   8/2000 מהדורה  לזיגוג 1099 תקן. ז     

  .מתכות לגלוון  918תקן . ח     

  .בהמשך, אחרים שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטים תקנים. ט    

 12יחולו התקנים הזרים הרלוונטים כמוגדר בפרק , ישראליים לפריטים מסוימים תקנים בהעדר    

  .הכללי למפרט

  

  .הרכבה  12.05

צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג  ידיפריטי האלומיניום תבוצע על  הרכבת  

    .נשוא בקשה זו העבודות

כנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים של  המדידהצוידים בציוד ההרכבה יהיו מ ציוותי  

  .העבודות

  .של הקבלן הבלעדית באחריותוהראשונים של ההרכבה יהיו   בשלביםלרבות , ויציבות הפריטים חוזק  

 עםיפורקו , שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים העזר מערכות   

  .על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות, בכל שלב ושלב העבודה תום

  .למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים, תנאי אחסון מתאימים יבטיח הקבלן   

כאשר הם מוגנים , בצורה נאותה, להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר הקבלן באחריות   

  .ויוחלף ייפסלחלק פגום  או מוצר.  אפשריות פגיעות מפני

  .או האחסנה באתר ההובלהיתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת  לא  

  

  .אלומיניום וזכוכית בפריטי איטומים  .12.06

  .הנה דרישת ביצוע בסיסית, גשמים ומיאבק , מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח אטימה  

לדרישות העמידות לחדירות  המיוחד, האחרונה במהדורתו 1068המינימום הן לפי תקן ישראלי  דרישות  

  .אויר ומים

 וככלל . בינם לבין שלד הבניין, שבינם לבין עצמם במפגשים ל"הפריטים יעמדו בדרישות הנ מרכיבי  

  .הרכיבים השונים של הפריטים שבין במפגשים

 ותהליכים לאיטום הפריטים כמו כן יציג שיטות פקחמיביא לאישור המתכננים באמצעות ה הקבלן  

  .ניקוזם ואופןאת החללים להשוואת לחצים , הקבלן בפרטים

  .הקבלן שללאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית  האחריות  

 מהחומרים ),WEATHER STRIPS( רציפיםיאטמו עם אטמים , האלמנטים המתוכננים לתפעול כל  
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מקרה לא  ובשום ,פיליםמתוכננים מראש בפרו חריציםהאטמים יהיו מותאמים בתוך  . המעולים ביותר

  .בהדבקה

 פנימייםה העלולים להצטבר בחלקים) WEEP SYSTEM(,מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים תכנון  

  .עיבוי-ומיגשם  - כגון מי, של המוצרים

  

, הבטוןאת המפגש בין המלבן הסמוי לבין קיר  לאטוםיש , המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן בפריטים  

  .ום בהדבקה לאורך כל היקף המלבןאיט יריעותעם 

 תעשה על ידי הקבלן ובאישור, וחיבורים פינות, כולל חלונות, איטום ההרכבה של המעטפת בדיקת  

  .:למפרטי מכון התקנים הישראלי בהתאםהבדיקה תעשה  . היועץ

  .בדק שניתייתוקן האיטום וי, חדירה של מים בבדיקה, התגלתה  

  .ל היחידות הדומות במעטפתיתוקנו בכ אופייניים ליקויים  

  

  

  .חומרים  .12.07

  :אלומיניום פרופילי  .1   

 י"תולפי דרישות , T6-6063 כדוגמתבאיכות מעולה   מסגסוגתאלומיניום החלולים יהיו  פרופילי    

אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור , הנדרש הגימורוהמתאימה לסוג  לפחות 1068

  .שהוא

  .'הובלה וכו, אילגון, הנובעים מייצור ליקויים וללא פגם או יהיו חדש הפרופילים    

  . הפרופילים יהיו סגורים בקצוות כל    

  ;אלומיניום פחי  .2  

בעלת , AL-MAG 3כדוגמת קבוצת הסגסוגת , הפחים לתפקודיהפחים יהיו מסגסוגת מתאימה  כל    

בקופינג , אלומיניום בפינותעובי פחי ה. לגימור הנדרש ומתאימהקורוזיבית גבוהה  -אנטי  עמידות

  .במפרט המיוחד למפורטלפחות וכפוף  מ"מ 3 יהיה', וכד

שפולים לויטרינות . (לפחות מ"מ 2יהיו בעובי של , קונסטרוקטיביהאלומיניום לשימוש לא  פחי    

  .מוגמרים מראש חרושתית בפחיםכפוף פח האלומיניום יהיה  תהליך)'וכד

שטחי המגע , בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות, הבשום מקר, מגע ישיר ייווצר לא     

  )או אחרים ניאופרן, P.V.C(מחומר פלסטי לא ספוגי  חציצהידי   על יופרדו

  ;עזר משקופי  . 3  

ובחתך  מ"מ 2בפח פלדה מגולוונת בעובי שלא יפחת מ  יבוצעו) משקופים סמויים(עזר  משקופי    

  .ולתנאי הסביבה בה מותקנים משקופי העזר הבנייןת של לתנאי הסיבול, היועץ לדרישות המתאים

  .פלדה  .4    

  .יהיו מגולוונים) אביזרים ואמצעי חיבור, קונסטרוקציה נושאת(הפלדה במעטפת  חלקי כל    
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אחרים שאינם מבוצעים בפחי פלדה יהיו  מבנהעוגני פלדה וחלקי , פרופילי פלדה   .א    

 HOT-DIP(  ר"מ/'גר 270בשיעור של חמה באבץ  טבילה ;מגולוונים בגלוון חם

GALVANIZING  (918 י"בהתאם לת.  

קידוח , לאחר כל פעולות החיתוך, הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים חלקי             

  . וריתוך

בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי , שנפגעו באתר חלקים          

  .שכבות

  . חרושתיתים פחי פלדה יהיו מגולוונ  . ב      

  .זכוכית  .5  

  :המפורטים בסעיפים דלהלן הדרישותגם   יחולו  1068, 1099 י"לאמור בת בנוסף    

מכל  הנדרשותובתכונות  , FLOATבשיטת  מיוצרת, הזכוכית תהיה מאיכות מעולה  . א    

  .בהמשך כמפורט,     סוג וסוג של זיגוג

הגדרות השיטה  פ"רישות המפרט עאת ד התואמתכל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה   . ב    

  .הזכוכית ועל פי התכנון המפורט ייצרןוהנחיות  מפרט  פ"ע,    בתיאור הפריטים

 הזכוכיתבכל האמור לעובי , 1099 י"של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת אחריותו  .  ג    

  .הטיפול הנדרש סוגוכן   , באזור סכנה

  .פרזול  .6  

במפרט ובתיאור הפריטים אך בכל מקרה יובא לאישור  שנדרשם כפי אביזרי הפרזול יהיו מדג כל    

  .  האדריכל, המהנדס, היועץ על ידי

  .  יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין הפרזול אביזרי  

  .יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר הפרזול אביזרי  

  . או תפסים מתאימים בברגיםומיניום חלקי הפרזול יחוברו לאל כל    

  .או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה/אביזר ו כלאו תיקון של /יאפשר החלפה ו החיבור    

מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול נגד  בלתייהיו מחומר ', מסבים וכו, גלגלונים    

  .316 ם"יהיו מפלב, תוחבמצב פ ולקביעתםלהגבלת פתיחת החלונות  מנגנונים .קורוזיה

  

  .מוצרים גימור   .12.08 

  .מוצרי האלומיניום גימור  .   1  

 ותיאורהגדרת המפרט המיוחד  פ"יהיו מוגנים על ידי אילגון או צביעה ע האלומיניום מוצרי     

  . הפריטים

  . הסופי הגימוראו טיפול שטח לפני יישום /ופסיבציה   שלהפרופילים והפחים יעברו תהליך  כל    

גבי ה על יישאר  המגן כיסוי. ,U.V.כימיות וקרינה , מפני פגיעות מכניות מוגניםמוצרי האלומיניום יובאו לאתר  כל    

  . וגדר במפרטכמ אחת השיטות או יותר  פ"ע בצביעהאו /פרופילי אלומיניום באילגון ו גימור    
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  .בלבד PVDFסוג אלומיניום בצביעה מ פחי גימור  

  .גוונים  .  2    

  . או לוחות גוונים אחרים/ו  RALלוח גוונים מסדרת  פ"עלצביעת פרופילים ופחים יבחר  גוון    

  . על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים לאילגון יבחרהאילגון   גוון    

 20ן יהיה עומק האילגו. ומאושר לבצוע עבודות אילגון תקנייבוצע בצבע על ידי מפעל  האילגון    

  .הסטיות המותרות על פי התקן פ"וע מיקרון

, קוים או פגמים אחרים, משריטות, חלקים לחלוטין האלומיניוםתהליך האילגון יהיו שטחי  לאחר    

  .ביחדכל פריט בפני עצמו וכל הפריטים , אחידבגוון 

  . הנבחרים במועד הגווניםהקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את  על    

  

  .למיניהם יםחיבור   .12.09

  .או שיטה סמויה אחרת מהעיןמכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים  יבוריםח  

בחומר אטימה בשיטה   על ידי טבילה או מריחה יבוצעו, או בין הברגים לתבריג/החיבורים המכניים ו כל  

  .שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים את מידיש להסיר  ". רטובה"

  .בחוץ לאקלים  חשופיםאו /ש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ויעשה שימו לא  

ואומים עם   ברגים דרך שרוול אוקולון באמצעותבין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו  חיבורים  

  .דרושים אישורו המוקדם של האדריכל, חיבורכולל פרט , חיבורים אלה. דסקיות אוקולון

מותרים רק במקומות סמויים מעין ובתנאי שלא , )דומהאו (רגון אלומיניום ופחים בריתוך בגז א חיבורי  

  .לאחר הריתוך, לעיןיופיעו כתמים במקומות גלויים 

  .פינות חיבורי  

  .על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם, יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך הפינות חיבורי       

 שיטת החיבור תבטיח כי, אורך קווי ההשקהומהודק ל אטוםהפינה תהיה מחוברת חיבור , מקרה  בכל  

  .התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת בשליישמרו ולא יפגעו , וההידוק האיטום

  .לשלד הבניין יבוריםח  

  .נוח מתוך הבניין כוונוןיאפשרו  , של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין החיבורים כל   

יהיו מגולוונים  האביזרים. הפריטים דרושים להרכבתה, ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה יספק הקבלן  

  .'ברגים וכד, לרבות פלטות, זהכנדרש במפרט  , בטבילה חמה

  .זיגוג התקנת   

  .במרחק מהפינה של רבע מהאורך, לציר המרכז סימטריתתוצב על גבי מייצבים הממוקמים  הזכוכית  

  .לפחות מ"מ 3.0יהיה עובי המייצבים . זכוכית ר"לכל מ מ"מ 30 - המייצבים אורך  

 ביןיאפשרו התפשטות טרמית של הזכוכית וימנעו מגע  , קצה הזכוכית לחלקי המתכת שבין המרווחים  

  .למתכת הזכוכית

  .ניקוזים     
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 ספק הוראותעל פי , יקדחו חורי ניקוז, למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג מנת על   

  .הפרופילים

  .אטמים   

עמידים לאורך שנים בתנאי מזג אויר , ובטיב מעולה, מתאימים לתפקוד הנדרש יהיוהזיגוג  אטמי      

  .U.Vוקרינת  קיצוניים

  

  .הוראות אחזקה, סופי ניקוי  .  12.10

       על ידי המזמין  שייקבע  במועדאת כל פריטי הביצוע , באופן יסודי, יתחייב לנקות הקבלן  .1   

  .בלתי נפרדת מהצעתו כהתחייבות וזאתניקוי הזיגוג  לרבות , הבניין למסירתוסמוך 

ובמיוחד תאור סוגי , הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, )AS MADE(יצרף תכניות עדות  הקבלן  . 2   

  .בזיגוג ובאטמים, בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור האסורים הסולבנטים

ימדוד את הבניין לפני תחילת הייצור , על כן, לבניןיהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו  הקבלן  . 3   

הוראות סעיף  במילויההוצאות הכספיות הכרוכות , למבנה  המוצרוישמור על התאמת המידות של 

  .הקבלן  עליחולו  , זה

  

  )12לגרוע מהאמור בפרק  ומבלי  מוגבלכולל אך לא ( -מחירים  תכולת  .  112.1

העבודות  כל את יכלול בין היתר, ועמודים לקירותחיפויים , ינותויטר, חלונות, פריטי האלומיניום מחיר  

,  לביצוע המאושרותהנדרשת במפרטים ובתכניות  באיכותוהחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים  

  :הפריטים ממחיריהסעיפים דלהלן שיהוו חלק אינטגרלי  לרבות

  .המבנה מדידות  

החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי , )תכניות פרטים ומסמכים טכניים( המפורט התכנון  

  .לרבות פקוח עליון מצד מתכנני הקבלן, המיוחד והמפרט

  .ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין עזר משקופי  

  .חיפוי ופחי גמר מאלומיניום פחי, פרופילים  

  .השונים לסוגיו זיגוג  

  .השונים לסוגיו פרזול  

  .ילגוןהאלומיניום בצבע או א מוצרי גימור  

  .איטום ובדיקות אטימות חומרי, אטמים  

  .בידוד חומרי  

  .ודגמים מושלמים והרכבתם באתר דוגמאות הכנת  

  .כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה ואחסון הובלה  

  .במידת הצורך לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין, מפלדה נושאת קונסטרוקציה  

  .ם כמפורט לעילהפלדה וצביעת מוצרי גלוון  
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  .בהתאם לסיבולת הבניין, האלומיניום במבנה פריטי התקנת  

  .דרישת היועץ פ"ע) AS MADE(עדות  תכניות הכנת  

יכלול מחיר פרטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים על , כן כמו  

  .מושלמים ומתפקדים כהלכה, מותקנים במקומם כשהם, פרטיהם

  

  

  חיפוי בפחי אלומיניום  12.13

מערכת התליה , מ"מ 6הלוחות יהיו בעובי הנדרש למניעת עיוותים וסטיות מהמישוריות ולפחות בעובי   
  .חיצוני בגוון לפי בחירת האדריכל ובצבע אנטידרום פנימי PVDFהגמר יהיה בצבע , הנסתרת

סגרות בצורת מגשים ליצירת המחובר למ, מימדיים המורכבים מפח מלא-הכיסוי יבוצע מאלמנטים תלת  
  .90° –פינות שלמות וחדות 

  .החיבורים בריתוכי אלומיניום נסתרים בגב הפח הפנימי  
  .מ"מ 3מפח מגולוון בעובי , מערכת התליה נסתרת  
  .י כיפוף רציף ואחיד של הפחים"הפינות יבוצעו ע  
  .המרווחים האופקיים והאנכיים בין האלמנטים יהיו אחידים ורציפים  
  .מ במרווחים ובגודל הפחים"מ 1 -ה של יותר מיא תותר סטיל  
  .931, 921, 755ובמיוחד תקן ישראלי , כל פחי האלומיניום יעמדו בכל דרישות התקנים הישראליים  
  .וחישובים סטטיים לאישור המפקח SHOP-DRAWINGSעל הקבלן להגיש תוכנית   
כנים יהיו מכוסים כיסוי פלסטי מתאים ומטופל כל החיבורים המ, הלוחות יובאו לאתר מכופפים למידה  

  .כנגד חדירת מים
  .חלד סמויים שיכוסו בכיסוי פלסטי-חיבור הלוחות לשלד המערכת יבוצע בעזרת ברגי פלדת אל  
  .י תוכניות העבודה"ברווחים עפ, י אביזרים פלסטיים בין הלוחות"אופן חיבור הלוחות ימנע ויברציות ע  
  .ום ההרכבהפילים ההכנה יוסר בסי  
  .מחיר החיפוי כולל את כל קונסטרוקציית התליה             

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

172 

  

  

  

  

  

  

  מתקני מיזוג אויר – 15פרק  
  כללי  .  1

  

  תוכניות וסידור כללי    1.1

המקום .  התוכניות המצורפות למפרט זה מראות את הסידור הכללי ואת העבודה שיש לבצע 1.1.1

.  יקבע לפי התקדמות העבודה ובצורה שתתאים למבנההמדויק וסידור הציוד צריכים לה

  .הרוגמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין והמציאות בבניין

המציאותי ייעשה בצורה .  מיועדות בעיקרן לתיאור כללי של המחבר' התחברויות ליחידות וכד 1.1.2

נדרש עד מעבר אנשים והפחתת המקום ה, על מנת לאפשר התפשטות, במתאימה לכל מקרה

  .למינימום

י תוכניות "התוכניות הנן תוכניות לביצוע למרות זאת על הקבלן לבצע את העבודה רק עפ 1.1.3

  .י המתכנן"ואשר יאושרו ע, י תוכניות ייצור שהקבלן יכין"או עפ, מעודכנות

  .המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים 1.1.4

  .י דרישותיו ללא הגבלת זמן"העבודה לשלבים עפ המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את  

  . י המזמין ולא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע העבודה בשלבים"השלבים יקבעו ע    

  

  בחירת הציוד    1.2

  .בא לציין דרגת טיב, ציון שמות יצרנם או מספר קטלוגי של ציוד  

אחרים שאינם בעלי אותה איכות והתאמה הקבלן אינו רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים   

לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר במפרט או .  המתכנן אינו מתחייב לאשר שווה ערך.  לתפקיד

, נתוני פעולה, מידות כלליות, דף קטלוגי:  על הקבלן להגיש אינפורמציה מספקת על הציוד כגון, אחר

לא יירכש ולא יותקן כל פריט ציוד לפני קבלת אישור .  פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה

  .המתכנן

  .המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן  

  

   תמיכות    1.3
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, החיזוקים והתליות הדרושים לו לשם תמיכת הציוד, הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות  1.3.1

  .הצנרת והתעלות בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות

  .תמיכות הצנרת או תעלות תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה  1.3.2

  .כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד ממנו, חיבורי צנרת או תעלות אל ציוד רועד יהי גמישים  1.3.3  

בתחתית התמיכות פלטת מתכת , מ גובה כנדרש"ס 5/5תמיכות על גג יבוצעו מרגליות מרובעות  .1.3.4

  .ההתקנה תבוצע לתעלות והתמיכות ישבו על גג המבנה, וללת גומיות מחורצות מודבקותהכ

  

  

  בסיסי ציוד, חיצוב מעברי  1.4

המעברים וההכנות האחרות בבניין אמנם מתוכננים ומבוצעים לפי , הקבלן יוודא שכל הפתחים  . 1.4.1

השגחת - כתוצאה מאי במידה והפתחים והשרוולים לא בוצעו כיאות, דישות עבודתו העדכניות

  .ייזקף הדבר לחובת הקבלן והתיקונים ייעשו על חשבונו, הקבלן

השרוולים .  י המפקח"י הקבלן במועדים שיקבעו ע"שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ע  .1.4.2

י הקבלן "יורכבו ע, יסופקו עם קוצי עיגון לבטון ועם ועפ פקקים מתאימים למניעת סתימות

  .בתיאום המפקח

הבסיסים קבועים ויבוצעו .  ג פיילה מנירוסטה"או ע/ציוד מיזוג האוויר יותקן על בסיסי בטון ו  .1.4.3

, על ידי קבלן הבניין לפי תוכניות קונסטרוקציה אשר יוכנו על סמך תוכניות העבודה של הקבלן

יספק הקבלן להיות נוכח בשעת היציקה ולוודא שהעבודה מתבצעת , במקרה של בסיס מוחלק

  .תאם לדרישותיובה

  

  היקף העבודה  .  2

  

  .חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן מושלם, העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים 2.1

  

אוורור , למיזוג אוויר ASHRAEטובה כפי שבאה לידי ביטוי במדריך , המערכת תותקן בצורה מקצועית 2.2

  .4חלק  994וקירור במהדורתו האחרונה ולפי תקן ישראלי 

  

  .בכפיפות לאמור לעיל, ללא רעידות או רעש יתר, הציוד יעבוד בצורה שקטה 2.3

  

  :העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת רק להם 2.4

  ע מאושר"או ש UNIQUEי תוכנית כדוגמת "א מיני מרכזי ומפוצלים עפ,\יחידות מיזו 2.4.1

  .י תוכנית"תעלות פח מגולוון חוץ ופנים עפ 2.4.2

  .מפזרי ומחזירי אוויר 2.4.3



 
 

  

174 

  .י תקן"בידוד תעלות וצנרת עפ 2.4.4

  .מרכזיות' שליטה על יח' פיקוד ובקרה ומע 2.4.5

  .עבודות חשמל 2.4.6

  הפעלה ראשונה 2.4.7

  הוראות הפעלה ואחזקה 2.4.8

  שירות ואחריות לשנה 2.4.9

  

  כלולות בנוסף במפרט זה עבודות אשר אינן כלולות ואשר  .  3

  

נה תבוצע בכבל שיונח ההז.  לשם הזנת לוחות חשמל HZ 50  /V380 X 3לא כלול אספקת מתח חשמלי  3.1

  .י אחרים מלוח החשמל הראשי"ע

  .א"י קבלן מיזו"ליחידות ולמפוחים  כן יבוצע ע, חיבור סופי של הכבלים ליחידות מיזוג האוויר  

  

  .לא כלול אספקת הזנת חשמל ליחידות טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון 3.2

  

  .ודלתות אלא אם צוין במפורד בתוכניותמחיצות , כן כלול אספקת והתקנת תריסי מעבר אוויר בקירות 3.3

  

התקנת מסגרות למפזרים כן כלול ללא תוספת , כן כלול הכנת מסגרות ופתחים בתקרות אקוסטיות 3.4

  .תשלום

  

כן כלול חיבור הניקוז והתאמה בין ההכנה למתקן , לא כלול הכנת נקודות ניקוז ליחידות מיזוג האוויר 3.5

  .'לרבות סיפונים וכו

  

  .חים ומעברים בקירות ובתקרות בטון מכל סוג שהואכן כלול הכנת פת 3.6

  

  .לא כלול יציקת בסיסי בטון לציוד 3.7

 

 .הנחיות המפקחי "כן כלול פתיחה ואיטום מעברים בקירות בגג המבנה לרבות איטום עפ 3.8

  

  תיאור העבודה  .  4

    

  .ן"שער העיר בילמטרת המערכות למזג את  4.1
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י "י תוכנית וימזגו את האולם ע"שיותקנו כמפורט עפ SPLIT UNITSי יחידות  "מיזוג האוויר יתבצע ע 4.2

  .תעלות בתוך המבנה

  

 . י מדחסים  בשיטת משאבת חום "החימום יתבצע ע 4.3

  

  :תנאי טמפרטורה החיצונית לתכנון הם 4.4

  B.D  C ° 40  : טמפרטורת קיץ   

                    B.W C °26.5  

   B.D  C ° 5.5  טמפרטורת חורף   

  

  :ון הםתנאי הפנים לתכנ    4.5

  B.D  C ° ± C ° 23  : טמפרטורת קיץ   

  B.D  C ° 1 ± C ° 21  טמפרטורת חורף   

  ,  בקרת לחות להורדת הלחות' תותקן מע' במע:  לחות יחסית   

  .לפחות 70%הסוללות יותאמו להורדת לחות בצורה של              

  

על מנת למסרם כאשר , יסותם ואיזונםוו, הפעלתם, מפרט זה כולל את אספקת והתקנת כל חלקי המערכת    4.6

  .כפי שנדרש המפרט ובתוכניות הנלוות אליו, הם פועלים באופן סדיר ותקין

  

  י הקבלן"חומר המוגש לאישור ע  .  5

  

וכן על התוכניות האחרונות של הבניין , י המתכנן"תוכניות הקבלן יהיו מבוססות על הציוד שאושר ע 5.1

  .והמציאות בבניין

  

  :על הקבלן להגיש לאישור תוכניות ונתונים כדלקמן, ודהלפני התחלת העב 5.2

שרטוטי הרכבה וייצור של תעלות אוויר במקום שנדרש כולל חישוב סניקות אוויר בכל נקודה  5.2.1

  .ונקודה לקבלת סניקות כמפורט בתכנון

  .תלייה ומהלך צנרת ותעלות במקומות הנדרשים, פרטי תמיכה 5.2.2

  .ל"פרט כללי בין משרדי ומפרט משכי מ"פרטי איטום לכניסת תעלות למבנה עפ 5.2.3

ח הכל כמפורט בנוי "תא, מפזרים, פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד לרבות מסננים 5.2.4

  .י תכנית"מאלומיניום אנודייז או עפ

הסכמות יכללו .  סכמות חיווט וחיבורי פנים, 1:10לוחות חשמל מבטים על הלוחות בקנה מידה  5.2.5

 .את כל סוג הציוד



 
 

  

176 

  

או /את הקבלן מאחריותו לטיב ו אינם משחררים, או פרטי ציוד/לשרטוטי העבודה ואישור המתכנן  5.3

  .המפרט והתוכניות התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי

  

  צביעה  .  6

  

יסוד נגד חלודה ושתי שכבות צבע  ייצבעו בשתי שכבות צבע, כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה 6.1

ייעשה , לפני צביעת הראשונה.  המקרה ולא נאמר אחרת, לדהסינתטי עליון הגוון העליון יהיה אפור פ

חלקים עם חלודה .  י טינר או ממיס מתרים אחר"פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים ע.  ניקוי יסודי

י מברשת מסתובבת עד שתיעלם "או ע, אותו יש לשטוף בסוף התהליך, י מנקה כימי מתאים"ינוקו ע

  .החלודה לחלוטין

  

  . ל וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד בלבד"שחורים ינוקו כנ צינורות 6.2

  .כך לבצוע -לאחר ביצוע החיתוכים והריתוכים יש לחזור ולנקות היטב את המקום ואחר   

  .  צינורות לא מבודדים ייצבעו גם בשתי שכבות לפחות של צבע עליון בגוון תקני  

  .מחיר הצנרת כלול במחיר הצינור בכתב הכמויות  

  

לאחר הניקוי , יעברו ניקוי בחולעד לדרגה של כמעט לבן, כולל המפוחים ביחידות, פוחים וחלקיהםכל המ 6.3

, לפי הוראות היצרן, לאחר זמן ייבוש מתאים.  ולא יותר משעה אחריו יעברו צביעה בצבע אפוקסי יסוד

  .ל ועליו צבע עליון"ייצבע הציוד בשכבת צבע יסוד נוספת כנ

  

, על הקבלן   לספק את כל הציוד הקנוי עם ברגים, ו מגולוונים או מצופי קדמיוםכל האומים והדסקיות יהי 6.4

  .אומים ודסקיות מגולוונים

  

צבע ).  240בעובי     שכבה סופית (הצבע העליון של הפנלים במזגנים ובלוחות החשמל יהי אפוי בתנור   6.5

  .היסוד יהיה נגד חלודה

  .ריימר ועליו צבע יסודפנלים מגולוונים ייצבעו בתחילה בצבע מקשר פ  

  .גוון היחידות לפי הנחיות האדריכל  

  

. שכבות צבע  אפוקסי מתאים לצביעה על גבי בטון 4 -בסיסי הציוד מבטון ייצבעו בהתאם להוראות ב  6.6

  .י הקבלן"הכנת השטח והצביעה תיעשה ע

  

  ניסויים והכנסה לפעולה, בדיקות, ניקוי  .  7
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  .י הקבלן"ייעשו ע, והכנסת כל המערכת לפעולההניסויים , הבדיקות, ניקוי הצנרת 7.1

על מנת לאפשר את נוכחות המפקח , ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו 7על הקבלן להודיע לפחות   

  .במידה וימצא לנכון

  

השטיפה תיעשה כך שהלכלוך לא יעבור דרך .  הקבלן ישטוף את הצנרת לפני הכנסת המתקן לפעולה   7.2

  .  הציוד

  .ן יתקין מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפההקבל  

.  הקבלן יכין על חשבונו את כל החיבורים והצינורות הדרושים לאספקת המים ולניקוז המים בזמן השטיפה  

  .על הקבלן לקבל את אישור המפקח שמערכת הצינורות אכן נקיה וניתן להפסיק את פעולת השטיפה

  .ה זרחתית חלשהי חומצ"שטיפת הצנרת תיעשה ע  

  

על הקבלן לבודד לפני הבדיקה .  'אטמ 14  - הבדיקה תיעשה ב .  הקבלן יבצע בדיקות לחץ לצנרת   7.3

  .אביזרים שאינם עומדים בלחץ זה

יש להקפיד שבזמן בדיקת הלחץ לא .  שעות ואסור שבזמן זה תורגש ירידה בלחץ - זמן הבדיקה יהיה כ  

  .קה זו לפני בידוד הצנרתיש לסיים בדי.  יהיה אוויר בצנרת

  

במשך תקופה זו על הקבלן לעבור ולנקות .  על הקבלן להפעיל את הציוד באופן ניסיוני במשך שבוע רצוף 7.4

  . את כל המסננים אחרי גמר פעולות הניקוי

  

י בדיקת טמפרטורות בכיסנים שיותקנו "הוויסות ייעשה ע.  הקבלן יבדוק ויווסת את המערכות במערכת  7.5

    .לצורך כך

  .הקבלן יווסת כמויות אוויר כנדרש בתוכניות בעזרת אנמומטר  

  

  סכמות והוראות הפעלה ואחזקה, סימון, שילוט  .  8

  

   סימון    8.1

י שלט "יסומן ע', מפוחים וכו, יחידות טיפול באוויר:  כל אלמנט פונקציונלי של המערכת כגון 8.1.1

  .ידו כפי שמופיע בסכימהמ ועליו מוטבע מספר החלק ותפק"ס 10X20בגודל ' סנדוויץ

 50בקוטר ' דסקית פלסטיק סנדוויץ, הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז ואביזר פונקציונלי 8.1.2

  .כפי שמופיע בסכימה, מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו"מ

  .על הצינורות יסמן הקבלן חצים המראים את כיוון הזרימה 8.1.3

  .לכל היותר' מ 2בניהם  והמרחק, מ לפחות"ס 20X100גודל החצים יהיה     
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  בידוד ארמפלקס ילופף.  הצנרת תיצבע בהתאם לצבעי הקוד    

  .בסרט צבעוני לסימון לכל אורך הצנרת    

  

   סכמות    8.2

שליטה חשמלית ותפעול המערכות מתוך , בקרה:  עם גמר העבודה יתקין הקבלן את הסכמות הבאות  

  .האולם

  .וי פלסטיק ומסגרת עץמ עם כיס"ס 60X100הסכמות תהיינה בגודל   

  .הסכמות יראו את כל הפריטים המשתייכים על מספריהם  

  

  הוראות הפעלה ואחזקה    8.3

ההוראות צריכות להימסר בצורת חוברת ציוד ותיק .  עותקים 3 -הקבלן יספק היראות הפעלה ואחזקה ב  

בדיקת מתקן החשמל  התיק יכלול גם את תעודות האחריות של הציוד ואישורי, שרטוטי עבודה כמבוצע

טיפול שוטף וכן , ההוראות יכללו את כל האינפורמציה הדרושה לאחזקה מונעת.  י בודק מוסמך"ע

  .תיקונים וטיפולים תקופתיים

  .ימים את נציג המזמין בתום שלב ההכנסה לפעולה 7הקבלן ידריך במשך   

  

   אחזקה ושירות    8.4

את כל פעולות האחזקה , י המתכנן"ת של המתקן עהקבלן יבצע במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופי  

כל החומרים .  פירוק וניקוי, תיקוני אטמים, החלפת מסנים, מתיחת רצועות, גירוז, שימון:  והשירות כולל

, הפעלת המרכיבים השונים וסיור שגרתי יומי.  הדרושים לביצוע האחזקה והשירות יהי על חשבון הקבלן

  .  י ההדרכה שיקבל מהקבלן"נציג המזמין עפ י"הם מהפעלת המתקן וייעשו ע

, מטרת הביקור: ח ובו יפורטו "יתועד בכתב והמזמין יקבל דו, כל ביקור של הקבלן לצורך ביצוע שירות  

  .תיאור התקלה ואופן תיקונה, מהות העבודה שבוצעה

  אחריות לשנה    8.5

במשך .  י המפקח והמתכנן"מתקן עהתאריך הקובע הוא מועד קבלת ה.  אחריות הקבלן תהיה לשנה אחת  

שעות ממועד  24שנה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה וזאת על סמך קריאת המזמין בתוך 

  .הקריאה

  .  ויתקין במקומו, הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך שנת האחריות  

ת עובדים אחרים ויחייב את הקבלן יבצע המזמין באמצעו, ל"לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ  

  .בהוצאות

  .חודשיים לפני תום תקופת האחריות יודיע הקבלן למזמין על סיום האחריות הקרוב  

  

  קבלה סופית של המתקן   8.6
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זרם , וויסות כמויות אוויר, ח מדידת טמפרטורות"לקבלה סופית של המתקן יכין הקבלן דו 8.6.1

טמפרטורות אויר בכל , כמויות אויר ביחידות, פוחיםביחידות ובמ, מפל לחץ במשאבות, במנועים

  .אזור במקום מייצג בשעות שונות ולחצי דחיסה ויניקה

ימים לפני מועד קבלת המתקן יגיש הקבלן לאישור המתכנן את הוראות ההפעלה והאחזקה וכן  7 8.6.2

  .סכמות סופיות של המתקן

סים ויעביר אישור בכתב לכך לידי הקבלן יבדוק באופן אישי את כל כיווני הגנות המנועים והמדח 8.6.3

  .המתכנן

  

   אוורור ומיזוג אויר  .  9

  

  תעלות אוורור ומיזוג אויר    9.1

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות המצוינות בשרטוטים ובהתאמה לתוכניות הבניין העדכניות  9.1.1

  .כנדרשהחיזוקים והאטימות , התליות, התמיכות, העבודה כוללת את התעלות.  ולמציאות בבניין

הקבלן יגיש רצועות פח לאישור .  התעלות תבוצענה מפח מגולוון או מפח באיכות כיפוף גבוהה 9.1.2

לא תורשה כל הפרדה בין .  ואחר כך יכופף חזרה,  180°  -הפח יכופף ב .  לפני התחלת הייצור

, SMACNAהעובי והמבנה יהיו כמצוין בתוכניות בכפיפות להוראות מדריך , הגלוון לפח

  .ת תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצועהתעלו

ובמקרה , 1:5בשיפוע ביחס של , הצרויות וההתחברויות בתעלות ייעשו במידת ולא יצוין אחרת 9.1.3

  .1:3ביחס של , שהמקום אינו מאפשר זאת

לא יהיו זוויות חדות .  קשתות ייעשו ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס 9.1.4

תיעשה קשת מינימלית , ובהתאם למצוין בתוכניות, במידה ואין מקום לרדיוס רגיל  .בתעלות

  .מ עם כנפי כיוון פנימיות כמצוין בתוכניות"ס 10ברדיוס אחיד של 

  .י סמרור מתאים"מכנסים ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע 9.1.5

הוא קטע מכנסים  קטעי תעלה בגדלים שונים שאחד מהם 3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו  9.1.6

יוכל הקבלן , לאחר קבלת אישור המתכנן על קטעים אלו.  ואחד מהם הוא קטע עם מעבר

יהיה צורך לחזור ולאשר , במידה ויוחלף קבלן משנה לפחות באתר.  להתחיל בבצוע העבודה

  .דוגמאות

 כאשר מעל רוחב מסוים החיבורים.  SMACNAעובי הפח וסוג החיבור יהיו בהתאם להוראות  9.1.7

  .ייעשו באמצעות אוגנים

) התעלות המבודדות ( ISODEC - 25דגם  "DEC"התעלות הגמישות תהיינה כדוגמת תוצרת  9.1.8

  .או שווה ערך מאושר) תעלות ללא בידוד(  ALUDEC - 45 - ו 

  

   בידוד תעלות    9.2
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  .אלא אם יצוין אחרת בתוכניות, כל הבידוד יהי פנימי 9.2.1

ממזרוני סיבי זכוכית עם קרום אקוסטי כדוגמת  הבידוד הפנימי בתעלות המלבניות יהיה 9.2.2

  .1"ב בעובי "ארה" אואנס קורנינג"תוצרת " אירופלקס דאקט ליינר"

יש להדביק את הפינות החתוכות של מזרוני , אחרי חיתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד פנימי 9.2.3

  .ירת המתכנןלפי בח -י פח מגולוון "י פסי נייר אלומיניום מודבק בצורה יציבה או ע"הבידוד ע

קטעי תעלות מבודדות ולקבל את אישור המתכנן על ביצוע  3על הקבלן להכין  1כנזכר בסעיף  9.2.4

  .העבודה

  .תעלות האוורור לא תבודדנה 9.2.5

 .ג כיסוי פח מגולוון צבוע בצבע לבן אפוקסי"י פוליאוריטן מוקצף וע"תעלות חוץ יבודדו ע 9.2.6

  

  חיבורים גמישים ומבודדי רעידות    9.3

החיבור הגמיש .  גמישים שבחיבורי יחידות מיזוג אויר יהיו עשויים מבד שמשוניתהחיבורים ה 9.3.1

כאשר על החיבור הגמיש יותקן , מתוח-לא ישא או יעביר שום משקל וצריך להיות מורכב בלתי

  .פח להגנה

לנצילות של  Cטיפוס  M - Vמבודדי הרעידות נמתחת ליחידות יהיו מטיפוס קפיצי כדוגמת  9.3.2

על הקבלן להתאים כל קפיץ בהתאם למשקל במקום בו הוא .   PM 100 בתדירות של 98%

מחיר הקפיצים כלול .  סימול הקפיץ יופיע על מבודד הרעידות וגם על קול היחידה.  מותקן

  .במחיר היחידה

  .יחידות קירור המים והמשאבות יונחו על גבי קפיצים בבסיס אינרטי 9.3.3

  . הרלוונטי מחיר הקפיצים והמסגרות כלול המחיר הציוד    

  

  מפזרי ומחזירי אוויר    9.4

" מטלפרס"מפזרי ומחזירי אוויר קיריים יהיו עשויים מאלומיניום אנודייז משוך כדוגמת תוצרת  9.4.1

  .אלא אם צוין אחרת בתוכניות, העלים הקדמיים אנכיים, עם עלים שתי וערב

מפזרי אויר . זרמחיר המערכת והמתאם כלול במחיר המפ.  כל מפזר יצויד במערכת וויסות    

  .תקרתיים עגולים יהיו רב כיווניים מאלומיניום אנודייז

  

כדוגמת  °45 -מחזירי האוויר יהיו עשויים מאלומיניום אנודייז משוך עם להבים קבועים ב   9.4.2  

  " מטלפרס"תוצרת 

, הניתן לפתיחה באמצעות ברגים FRFHבמקומות שיידרש יותקן מחזיר אויר כדוגמת דגם     

  .לול בתוכו מסנן לשטיפה עם מסגרת פח מגולווןאשר יכ



 
 

  

181 

שלתוכן ', י האד"על הקבלן לספק ולהרכיב את מסגרות האלומיניום מלוטשות בגוון אשר יקבע ע  9.4.3

עבודה זו תיעשה בתאום הדוק עם קבלן , יורכבו מפזרי ומחזירי האוויר ללא תוספת מחיר

  .התקרה

  .הגוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לגוון התעלות.  ורהמפזרים ומחזירי האוויר ייצבעו בתנ  9.4.4

  

   DX SPLIT UNITSיחידת מיזוג אויר      5.9

תוצרת יוניק או שווה ערך  UNITS  SPLITהקבלן יספק ויתקין יחידות מיזוג אויר מסוג     9.5.1

  .מאושר

  .'שמן וכד, ז קירורג:  וכן תכלול  14היחידה תכלול את ההגנות הדרושות לפי המפורט בפרק .  9.5.2

י "הראשונה של היחידה תיעשה ע הפעלתה.  היחידה תהיה מוכנה להפעלה עם השלמת החיבורים    

  .טכנאים מורשים של היצרן

 : UNITS  SPLITתיור כללי יחידות מיזוג אויר מסוג  .9.5.3

  פעילות קירור חימום ואוורור לכל ימות השנה  -    

עם אפשרות לחלוקת דרגות , עזועים מקוריים מורכבים על בולמי ז, מדחסים סגורים   -    

  יחידות 4עד 

  מכנית ובטיחותית במפעל, היחידות בדוקות חשמלית   -    

מצנרת נחושת תקנית עם עלי אלומיניום כולל ציפויים , מחליפי החום מיוצרים במפעל   -    

  פ דרישה"מיוחדים ע

, יסה כפולה וכפות קדימה עם מאיצים בעלי כנ, המפוחים ביחידות פנים בהנעה ישירה   -    

  מורכבים ומאוזנים, בדוקים 

  שקטות במיוחד, כנפיים ביחידות העיבוי מוגדלות מטיפוס אוזן פיל   -    

  אקוסטי תקני- כל מארז היחידות עשוי מפח מגולוון בערגול קר ומדופן בבידוד תרמו  -    

  דרכי להפיכת מעגל לפעילות חימום 4-שסתום   -    

כולל כל ההגנות , פ דרישה "עם שלט רחוק או תרמוסטט חדר עפיקוד אלקטרוני   -    

  המקובלות

  פרסוסטט לחץ גבוה אוטומטי לשמירת לחץ ראש  -    

  החזרה ידנית –פרסוסטט לחץ גבוה ידני להגנה   -    

  מפריד נוזלים ביניקה  -    

  שסתום התפשטות תרמי עם משווה לחץ חיצוני   -    

  מחמם אגן שמן למדחסים גדולים  -    

  סדר פאזות בהזנת מדחסים תלת פאזי / הפיכה / מגן חוסר   -    

 :תיאור מבנה כללי ליחידת פנים  .9.5.4

 בניה מפוחי פלדה מגולבנים מכופפים בתכנון מתועש -
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) אם לא מסומן אחר (  4בעומק של – 3/8" –אלומיניום -סוללות החלפת חום נחושת -

 .שורות 

 מה עם כונס פריקבעלי כניסה כפולה וכפות קדי, מפוחים בהנעה ישירה  -

 מנועים סגורים מותאמים למיזוג אויר -

 מסנני אויר לשטיפה -

 בידוד תרמו אקוסטי לכל דפנות היחידה -

 דלתות שרות משני צידי היחידה  -

מבנה המאייד יתאים ללחץ עבודה של .  כמסומן בתוכניות, המאייד יהיה מצויד בחיבורי צנרת    

  .מ מים'מ 3כאשר מפל הלחץ דרכו לא יעלה על ' אטמ 22

 :תיאור מבנה כללי ליחידת חוץ .9.5.5

  פוליאסטר בתנור-בתכנון מתועש עם צבע עליון באבקת אפוקסי  -    

אם לא                        (  4בעומק של  – 3/8" –אלומיניום -סוללות החלפת חום נחושת  -    

  .שורות ) מסומן אחר 

  סקרול מדחסים סגורים בוכנתיים או מטיפוס  -    

  חלד-מפוחים ציריים מטיפוס אוזן פיל מחומר אל  -    

  מנועים סגורים עם ניקוז ושימון עצמי תמידי  -    

  רשת הגנה למפוח  -    

  מכלול צנרת מושלם   -    

  דפנות שרות פריקים לפי הצורך  -    

  מילוי גז קירור אחרי בדיקת נזילות וביצוע ואקום   -    

המנועים .  שקטים במיוחד עם מנועים נפרדים, FOIL AIR מפוחי במעבה יהיו ציריים מטיפוס     

  .ללא שריקה מגנטית, ד"סל 1,450החשמליים יהיו תלת פאזיים שקטים במיוחד במהירות של 

  .מדופן היחידה' מ 1מדוד במרחק  DBA58מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על  .9.5.6

  .ראה סעיף בקרה ופיקוד, לפירוט על מערכת הפיקוד  .9.5.7

  

  

  עבודות חשמל  .  10

  

מהמקום בו נגמרת עבודת  הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות למערכות מיזוג האוויר  10.1 

, החיבור הסופי אל הלוחות.  שבאספקת הקבלן בלן החשמל יביא זרם עד ללוח החשמל.  קבלן החשמל

  .  י הקבלן"יהיה ע, כולל נעלי כבלים

זרם ופיקוד אל  קווי , חיווט בין הלוחות כנדרש, לן תכלול בין השאר התחברות ללוחותעבודת הקב            

  .ובדיקות חברת החשמל) י אחרים"אלא אם נאמר במפורש שהדבר ע(המנועים והציוד והתחברות אליהם 
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חוק , הישראלי התקן, 08כל עבודות החשמל יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי למתקני חשמל פרק  10.2

  .התקנות לחוק החשמל ודרישות חברת החשמל, 1954החשמל 

  

 .סי.וי.קווי הפיקוד ייעשו במוליכי פי 10.3

  

צינורות .  שיעברו בתעלות פי או בצינורות מגולוונים XLPEקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו בכבלי  10.4

  .  אלה יונחו במילוי הרצפה ויצאו בזקף מתאים ליד הציוד

יהיה החיבור עליון ואז , במקרה שהמנוע נמצא גבוה.  י צינור פלסטי גמיש"וגן עהחיבור למנוע יהיה מ            

  .יש לקבל אישור המפקח על תוואי צנרת זו.  יונח כבל במגרש מתאים על התקרה או על הקירות

  

ומעטפת , 1992 5482קובץ , הכבלים יהיו עשויים מפוליאתילן מוצלב לפי תקן ישראלי ותקנון החשמל     10.5

  .סי.וי.פי

  

קוים אלכסוניים יהיו , אופקיים או אנכיים  בלבד, התקנת צינורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים 10.5

 .  י המתכנן"אלא במקרים שיאושרו ע, אסורים בהחלט

  .מעל הרצפה 1.80 - גובה הצינורות לא יהיה בשום אופן קטן מ   

 

על , בכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכניבהתאם לתפקידם ו, בידוד המוליכים יהיה בצבעים שונים 10.6

ר יחוברו באמצעות מהדק "ממ 2.5 -מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ .  מנת לאפשר הבחנה נוחה בניהם

יש , ר"ממ 2.5 -את קצוות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ .  תותב מבקליט או חרסינה בגודל תקני

  .פליז אל פסי צבירה שישבו על מבודדי חרסינהי בורגי "להלחים נעלי כל מתאימות ולחברן ע

  .שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים  

  

  ".פקט"ליד כל יחידה יותקן מפסק בטחון מסוג  10.7

  

  .אשר ישמשו לחיבור מוליכי הארקה למתקן, תיבות הסתעפות יצוידו בבורגי פליז 10.8

  

', תעלות וכד, יחידת מיזוג אוויר:  ד המסופק על ידו כגוןהקבלן יתקין נקודות הארקה עבור כל פריט ציו 10.9

בחתך נחושת כפי הנדרש בחוק , החיבור של כל הגופים המתכתיים יוארק לפס השוואת פוטנציאלים

  .החשמל
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מ קשורים עם חלקי עץ בקצוות בתוך "מ 4בכל המובילים הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון בקוטר  10.10

  .ארגז המעבר

 

, נעלי כבלים, קנת המוליכים והכבלים כלולה גם השחלה בצינור או התקנה בתעלות לכבליםבעבודת הת 10.11

  .'שלטי זיהוי וכו

  

ההסתעפויות , הכיפופים, המחברים, בעבודת התקנת התעלות וסולמות הכבלים כלולים כל החיזוקים 10.12

  .וחומרי העזר הדרושים לביצוע מתקן מושלם

 

 . כת בדיקות קבלה של עבודות החשמל שסופקו על ידוהקבלן אחראי להזמנת חברת החשמל לערי 10.13

  .י חברת החשמל"הקבלן יהיה אחראי לקבלת המתקן ע  

  

  לוחות חשמל  .11

  

  מבנה לוחות חשמל    11.1

דרישות חברת החשמל , 1954חוק החשמל  108' כל הלוחות יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מס 11.1.1

והעדרו לתקן , לדרישות התקן הישראליכל המכשירים והציוד יענו .  ושביעות רצון המפקח

  .  VDEוהגרמני  BSSהבריטי 

הלוחות ימסרו לידי המפקח כשהם מורכבים ומותאמים לפעולה תקינה ומושלמת                  

כולל כל , כל הלוח יהיה מושלם ומוכן לפעולה.  ובצורה שתשביע את רצון המתכנן מכל הבחינות

אפילו אם לא , ת בחשבון במחיר הלוחות את כל הציוד הפנימייש לקח.  ומורכב במקומו, הסימון

  .פורט

, שילוט, חיווט, מהדקים, מבדדים, פסי צבירה:  מבנה הלוח כולל את כל החומרים הדרושים כגון 11.1.2

  .  צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח ולהעפלתו, חיזוקים

  .כל חלקי המתכת יהיו מוארקים לפס הארקה 11.1.3

  .ידיות ומנעולים או תאים סטנדרטיים, לוחות ייבנו כלוחות פנלים עם דלתותה 11.1.4

  .ידיות ומעולים או תאים סטנדרטיים, הלוחות ייבנו כלוחות פנלים עם דלתות 11.1.5

המוליכים שבתוך הלוח יושחלו בתוך צינורות מבודדים .  העומס יחולק  באופן שווה בין הפאזות 11.1.6

  .על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם) ארקהה, אפס, פאזה(שונים בהתאם לתפקידם 

  .שיותקנו לכל מנוע בנפרד Ø COS=  0.92הלוח יכלול קבלים לשמירה של  11.1.7

האביזרים והמכשירים המורכבים על הלוח וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו באמצעות  11.1.8

ה מגוון שלטים בגודל מתאים כאשר הכתב חרוט בתוך גוף השלט באופן שגוון האותיות יהיה שונ

  .הרקע
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, לוחות החשמל ייבנו בהתאם לתרשים עקרוני ויותאמו לתקנות בדבר כללים להתקנת לוחות 11.1.9

מידות הלוח תהיינה מתאימות לצורכי הרכבת .  668' שפורסמו בקובץ התקנות הממשלתי מס

  .מקום שמור 30%האביזרים הדרושים ויכללו 

הציוד והשיטה , ים להתאים מבחינת צורהעל הקבלן להגיש לאישור את שרטוטי הלוחות שצריכ    

  .לפי המופיע בתוכניות ולפי שאר הלוחות בבניין

 .  מידות לוחות החשמל על גבי התוכניות ניתנות באומדנה11.1.10

חלה האחריות המלאה להתאמת מידות הלוחות לגומחות או מקומות המיועדים על הקבלן                         

  .להתקנתם

כל מהדק .  י סדקית"חיזוק המוליכים במהדקים יהיה  ע, להרכבה על מסילהדגם המהדקים יהיה 11.1.11

  .מהדקי כניסה יכללו כיסוי מתאים.  יכלול סימון מספרי הניתן להחלפה

לאפשר הפעלה נוחה ופתיחת  ידיות ההפעלה של כל המפסקים יחוברו בעזרת מצמדים על מנת11.1.12

  .מכסה או פנל בצורה בטוחה

  .קת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימי של הדלתכל לוח יכלול סכימה מדוי11.1.13

 

  הסביבה' טמפ    11.2

  .C 10°ומינימלית של   C 45°סביבה מכסימלית של כ ' הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפ  

  

  מתח הרשת   11.3

  .HZ50פאזות ואפס בתדירות  V3,400כל הציוד מיועד למתח   

  

   מפסיקי זרם   11.4

  .מצב הידית יהיה אנכי או אופקי.  מאחורי לוח פח עם ידיות בחזיתיהיו מטיפוס להרכבה   

לפחות מתוצרת  KA25מפסקי הספק אוטומטיים עם יחידת זרם ניתנת לכוון יהיו בעלי כושר ניתוק   

  .או שווה ערך" מילר- קלוקנר "

    

  מבטיחים חצי אוטומטיים   11.5

  ".סימנס"טרמיים כדוגמת -יהיו אוטומטיים מגנטו  

כל המפסקים יהיו .  Lיהיו מטיפוס  A16ומפסקים לזרם קטן מ  Gומעלה יהיו מטיפוס  A16ם ל מפסקי  

  .KA10מיועדים לזרם קצר של 

  

   נתיכים   11.6

  .גודלם ובתיהם יהיו כמצוין בסכימה החד קווית.  כל הנתיכים הראשיים יהיו בעלי עוצמת ניתוק גבוהה  
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  נורות סימון   11.7

  .  נורות סימון לעבודה רגילה בצבע ירוק.  V220יופעלו במתח  נורות הסימון  11.7.1  

  .נורות סימון ליתרת זרם בצבע אדום    

) ג הדלתות"למעט אלו המותקנות ע(הנורות .  נורות הסימון בלוחות יכללו מפסק קפיצי לבדיקה 11.7.2

י פלטות ההרכבה או חיזוק וכיסוי על "הבסיס בתוך לוח ע.  תורכבנה משני חלקים מפרדים

  .הנורות תכלולנה נגד להורדת המתח.  מכסה הקופסה או על פנל

לפי הנחיות , הנורות יכללו הדקים שיאפשרו העברת אותות פעולה ותקלה למקומות שונים 11.7.3

  .המזמין

  ציוד  11.8

  .ע"או ש" סימנס" -ממסרים לזרם פחת   

  .ע"או ש" טלמכניק" -מגענים וממסרים   

  ".מולקס"או " ארדו" -מכשיר מדידה   

  .ע"או ש" פניקס" - מהדקים    

  .ע"או ש" מילר -קלוקנר " - מפסקי זרם פקטים   

  

  

    הפעלתה ובקרה אוטומטית, פעולת המערכת  .  12

  

הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטית וידניות מושלמות בהתאם למתואר בתוכניות  12.1

  .ולהלן

  

ישמש בעיקר .  'מפסק יד', אוט: לתל מצביםלכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד  12.2

בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי בו יופעלו האלמנטים לפי סדר .  להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה

  .הפעלה מסוים

  

, מגני לחץ גבוה ונמוך, תרמוסטט ליפופי מנוע:  לוח יחידת קירור המים יכלול את ההגנות הבאות 12.3

  .אשר תקינותם תהווה תנאי לפעולת היחידה, חוסר זרימהתרמוסטט מגן קיפאון והגנת 

  .חיבור ישיר בין פיקוד המשאבה למכונת הקירור יפסיק את המכונה במידה והמשאבה הספקיה לפעול  

  .י הפסקת מפוחי סוללת העיבוי"שמירת לחץ ראש של המדחס תעשה ע  

  

  :הפיקוד על תפוקת הקירור של המערכות יתבצע כדלקמן   12.4   
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מים ' כך שתשמר טמפ, הוצאת המדחס בהתאמה/ תרמוסטט שיותקן בקו המים החוזרים ידאג להכנסת   

  .קבועה במערכת

  

  :הפיקוד על יחידת טיפול באוויר יהיה כדלקמן   12.5

תרמוסטט חדר יפקד על הפעלת  ).  בהתאם לתכניות(על קו המים יותקן ברז חשמלי תלת דרכי או דו דרכי   

  .ר ועל גופי חימום חשמליים במצב חימוםהברז בדרישת קירו

  

  .גופי החימום יופעלו בדרגות יופעלו בדרגות לפי דרישה   12.6

רגש זרימת אוויר בתעלת האספקה , תרמוסטט לטמפרטורה גבוהה:  לגופי החימום יותקנו ההגנות הבאות  

 - חריגה או אי  וחיווט ישיר למנוע המפוח אשר ימנע את הפעלת גופי החימום במקרה של טמפרטורה

  .זרימת אוויר

  

כולל חיבור היחידה (י המפקח יותקן פנל הפעלה מרחוק ליחידות קירור המים "במקום שייקבע ע 12.7

 ).הקיימת

  

להפסקה בזמן , עבור אפשרות שילוב לפיקוד מרחוק, מערכות הפיקוד יכילו הכנות של מהדקים ומגעי עזר 12.8

 .ולסימון מצבי עבודה ותקלה, חירום

  

לפני ההזמנה וסכימה הכוללת , ל ובארץ"ש לאישור את רשימת ציוד הבקרה לרכישה בחוהקבלן יגי 12.9

  .אופן ההפעלה וכל אינפורמציה שייכת אחרת, אופן ההתקנה, גודל, נתונים מושלמים על סוג המכשירים

  

  

  מכשירי מדידה  . 13

  

  .ינים בסכמות ובתוכניותהקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים להלן במקומות המצו     13.1

  

  .או שווה ערך מאושר" אפק- מגו"מדי החום יהיו כדוגמת תוצרת  13.2

  .לוח השנתות יהיה גם בצלזיוס וגם בפרנהייט  

אלא מקום בתוך , במקומות בהם לא מסומן תרמומטר.  מ"כל תרמומטר יותקן בתוך כיסן מתאים מפלב  

  .ומטרהכיסן יש למלא שמן בעת הכנסת גולת המדידה של התרמ

  .C 50 - °C 0°: התחומים וחלוקת השנתות יהיו   

  

  .או שווה ערך מאושר" אפק- מגו"מדי הלחץ יהיו כדוגמת תוצרת  13.3
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  .בין המנומטר לצינור יותקן שסתום תלת מצבי, 3 1/2"לוח השנתות בקוטר   

  .'אטמ 10-0: התחומים וחלוקת השנתות יהיו   

  

  מדפים נגד אש   . 14

   כללי  .א  

                     . כמצויין במפרט ובתכנית ,  1001י "וצעו לפי תמדפי האש יב 

  .כל המדפים נגד אש הינם מדפים ממונעים  

  .מדף ממונע כולל במחירו מנוע לפתיחה וסגירה של המדף מרחוק ופתח הגישה  

 .מחיר האינסטלציה החשמלית של המתקן כולל את הקווים אל מדפי האש הממונעים  

  

  :יהיה כדלקמן  מבנה מדפי האש  .ב

  .מ מרותך עם אוגנים "מ 2בקיר יבוטן שרוול פח פלדה עובי מינימלי     

מצד שני יחובר מדף נגד אש . אל השרוול יחוברו באמצעות אוגנים מצד אחד תעלות מיזוג אויר     

כל להב יהיה ברוחב . המדף יהיה להב יחיד או רב להבים . ל"המדף יבנה מפח פלדה כנ. 

מ יש "ס 50אם אורך המדף יהיה מעל . מ"ס 50ואורך מכסימלי של , מ "ס 15מכסימלי של 

 1.25פח הלהב יהיה בעובי . מ "ס 2חפיפת להב על להב תהיה . להוסיף מחיצת חיזוק תומכת 

  .מ "מ

צירי הלהב יהיו . המדף יבנה עם זוית עצירת הלהב הן למטה והן למעלה לעצירת הלהב ואטימתו     

הלהב יחובר אל הציר על ידי טבעת מהדקת עם . מ "מ 10מינימלי של מפלדת אל חלד בקוטר 

  .המיסבים יהיו מברונזה גרפיט. שני ברגים או פינים 

  חשמל ופיקוד   .ג  

  .המדף יופעל מלוח החשמל של מערכת מיזוג האויר אותה הוא משרת     

ולל בורר בלוח החשמל יותקנו האביזרים החשמליים הדרושים להפעלה חשמלית של המדף כ    

קווי החשמל מלוח החשמל יותקנו על ידי . להפעלה נסיונית של המדף ' אוטומט/הפסק/הפעל

ליד כל מפוח נחשון על הקיר . והנחיות יועץ הבטיחות  1001קבלן מיזוג האויר ויעמדו בתקן 

שעות דוגמת חסגנית  4 - כיבוי הכוללת השהייה בכיבול בכיול בין שעה ל/הפעלה' תותקן יח

  .ון באנרגיהלחיסכ

  

  מפוחים   

  מפוחי אוורור  ושיחרור עשן  

  .הקבלן יספק ויתקין מפוחי איורור צירים בהספקים ובנתונים לפי התכניות והמפרט   

גלגל . פעמים העומס הנומינלי  1.5 - י מנוע וחגורות הנע טרפזית מחושבת לשרות ב"המפוחים יונעו ע  

בית המפוח . ן מבחינה סטטית ודינאמית ויפעל ללא רעשים המאיץ יהיה מאוז. ± 10%המנוע ניתן לשינוי 
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י צביעה בשתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת צבע גמר "יהיה עשוי מפח פלדה ומוגן בפני קורוזיה ע

המאיץ ובית . הצבעים וצורת הצביעה בהתאם לתקן הישראלי כנדרש . ע "תוצרת טמבור או שו, אפוקסי 

חלד מיסבי המפוחים כדוריים -צירי המפוחים יהיו מפלדת אל.מפוחים  המאיץ יסופקו על ידי אותו יצרן

ע "או שו SKFהמיסבים תוצרת  .ללא צורך בסיכה , שעות עבודה  100,000 -שקטים מחושבים ל

  ..באישור בכתב מהמפקח 
  . ,מפוחים להוצאת עשן יותקנו במקומות כמצוין בתוכניות  

לרבות החיבורים הגמישים , פוחים להוצאת עשןאו המסווגים כמ, כל המפוחים להוצאת עשן  

למפוחים ,  400°C - ו, למפוחים צירים , לפחות, 250°Cיהיו עמידים בטמפרטורות של , שלהם

המאשרת את עמידתם בתנאים , המפוחים יצוידו בתעודה מתאימה מאת היצרן. צנטריפוגליים

  .אלו ואת סווגם כמפוחים להוצאת עשן

  .ו יהיו חסיני אשכבלי ההזנה למפוחים אל  

  

  

  

  חיבורים ותליות  . 15

לכל קווי הצנורות שבהם אביזרי חיבור בהברגה יספק הקבלן מספר אוגנים או רקורדים לאפשר   .א

  .פרוק חלקי הצנור ללא קלקול אביזרי החיבור 

ברזים יהיו , מחליפי חום , משאבות , נחשונים : צינורות המחוברים למכונות או אביזרים כגון   .ב

  .נים או רקורדים עם אוג

אם תתגלה , חיבורי הברגה יעשו בצמר פשתן ועופרת אדומה ויהיו אטומים בהחלט לנזילות   .ג

  .נזילה יחליף הקבלן את חומר האטימה בחדש 

שטוח או טבעת , אם לא נדרש אחרת יצויד כל חבור האוגנים באטם מחתיכה אחת  אטמים  .ד

   .1/ 16''בעובי , כנדרש 

  .גמישות וניתנות לכוון בהתאם לפרטים הנתונים בתוכניות הצנורות תהיינה  תליות  .ה

  :מרחקים בין התלייה לתלייה כדלקמן     

  .מטר  2כולל מרחק של  1 – 1/4''קוטר     

  .מטר  3מרחק של  –ומעלה  1 1/2''קוטר     

  .אם יש צורך לרתך אוזן לצורך התליה יש לבודד אותה בפני הזעה    

יש להניח על אוכפים מתאימים באורך של שלוש פעמים  במקרה של תמיכת הצנורות מלמטה    

  .קוטר חיצוני של הצנור בהיקף של חצי צנור 

  .מ עשוי מפח מגולבן "מ 2''עובי האוכף מינימום     

כל התליות תורכבנה כך שתתאפשר התפשטות חופשית של כל הצנורות כלפי הנקודות הקבועות   .ו

כל מוטות התליה .י פיליפס ולא יריות י ברג"תקרה ורצפה אך ורק ע, תליות לקירות .

    .והפרופילים יהיו מגולבנים בחום 
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תוצרת  HSוקפיצים  TRAPEZאו  CLEVISבחדרי מכונות התליות תהיינה קפיציות לפי    .ז

MASON .י המפקח "יותר להשתמש אך ורק במתלים מאושרים ע.  

בתואי הצנרת , הריתוך צנרת בחדר המכונות תותקן על גבי קונסטרוקציה מגולבנת בחום אחרי   .ח

  .הקבלן יתקין בסיסי בטון יצוקים לגג לפני ביצוע הבידוד 

  

  מיוחדים אופני  מדידה  .  16

  

המדידה היא נטו בהתאם לאורך לאחר .  תיעשה נטו לאורך ציר התעלה הגמורה, תעלות פח אויר מפח  16.1

י הכפלת ההיקף "השטח נעשה ע חיוב.  ההרכבה בהפחתת אורכן של המכונות והאביזרים הנמדדים בנפרד

  .  הפנימי באורך

עבור .  ללא תוספת נוספת, מעברים מחתך גדול  לחתך קטן יימדדו לפי העלה בעלת ההיקף היותר גדול            

  .היא תימדד לפי ההיקף הגדול יותר וגם התוספת תהיה לפי ההיקף הגודל יותר, כל קשת מעבר

  .  דדו נטו לאורך צירם וההיקף לפי הצווארוןצווארוני מפזרים יימ            

ההתפלגויות בצורת הקשת תימדדנה כמו קשתות לפי המידה של ההתפלגות מכנסים בצורת קשתות   

  .  א לפי המידה שלה"כ, יימדדו לפי שתי הקשתות

ריסים אל ת.  עבור הסתעפויות בצורת חצי קשת תהיה תוספת של חצי מטר לפי ממדי התעלה המסתעפת            

מחיר התעלה .  תריסי אש יימדדו לפי מטר מרובע של חתך התעלה בו הם מותקנים, דמפר ויסות, חוזרים

, מכסים, פתחי בקורת, מעברים בקירות ואטימתם, התמיכות, החיזוקים, התליות, כולל את כל החיבורים

רים אלא אם הופיע פריט מצעות פרפר אקסטרקטו, מפלגי זרימה, חיבורים גמישים, חורי מדידה ופקקים

  .מסוים מהמצוינים לעיל במפורש ברשימת הכמויות

  

  בידוד תעלות    16.2

אמצעי , מחירי הבידוד כוללים את כל החומרים.  מדידת בידוד התעלות היא לפי מדידת התעלות דלעיל  

  .בהתאם למפרט, ההדבקה וכן את האלמנטים הדרושים לביצוע העבודה בצורה גמורה ומושלמת

  

  צנרת    16.3

לא תשולם תוספת .  קווי הצינורות יימדדו נטו לאורך צירם בהורדת מכונות ואביזרים הנמדדים בנפרד  

פרט לאלה , הסתעפויות וכל האביזרים הנוספים, רקורדים, אוגנים.  'פחת וכד, עבור הפסדי חתך

, שסתומי ביטחון, תומיםשס, עבור מגופים.  כלולים במחיר הצנרת, המשולמים בנפרד לפי כתב הכמויות

כל .  בתנאי שצוינו ברשימה זו, בהתאם לרשימת הכמויות, שסתומי איזון ישולם בנפרד, מסננים

מחיר קשתות וזוויות כלול בצנרת .  החיזוקים והתליות בהתאם לפרטים נכללים במחיר הצנרת, התמיכות

  ).כולל( 2"עד 
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י מדידה עבור כל אחד "ומעלה ישולם עפ 2 1/2"הסתעפויות וקשתות לצנרת מקוטר , עבור מעברים  

  .מהאביזרים בנפרד

  

  בידוד צנרת    16.4

העטיפה והצביעה כנדרש , מדידת בידוד הצנרת תיעשה בדומה למדידת הצנרת ותכלול את הבידוד  

י מדידה עבור כל "שסתומים ומסננים בכל הקטרים ישולם עפ, מגופים, עבור בידוד אביזרים.  במפרט

  .רים בנפרדאחד מהאביז

  

  .מערכת חשמל ובקרה    16.5

עבור לוח החשמל ישולם סכום כולל שיכלול את המבנה וכל הציוד החשמלי של הלוח   .א

  .וההתחברויות אליו

הסכום עבור המערכת יכלול .  אלא אם יצוין אחרת, עבור הבקרה ישולם סכום כולל למערכת  .ב

ריליים , מפסקי לחץ, כגון מפסקי גבול ,שסתומים וציוד עזר, מנועים, וסתים, רגשים, את הציוד

  .הקושר את אביזרי המערכת השונים  וגם את החווט החשמלי'  וכו

ישולם סכום כולל שיכלול את , עבור לוח הבקרה הקשור למערכת הבקרה והציוד ללוח החשמל  .ג

 .אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה, מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח

  

  

  

  

   ד כולליםמחירי הציו    16.6

עבור לוח החשמל ישולם סכום כולל שיכלול את המבנה וכל ציוד החשמלי של הלוח   .א

  .וההתחברויות אליו

הסכום עבור המערכת יכלול את .  אלא אם צוין אחרת, עבור הבקרה ישולם סכום כולל למערכת  .ב

' ריליים וכו ,מפסקי לחץ, כגון מפסיקי גבול, שסתומים וציוד עזר, מנועים, וסתים, רגשים, הציוד

  .הקושר את אביזרי המערכת השונים  וגם את החווט החשמלי

ישולם סכום כולל שיכלול את , עבור לוח הבקרה הקשור למערכת הבקרה והציוד ללוח החשמל  .ג

  .אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה, מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח

 

  מחירי הציוד כוללים  16.7

המתחברים אל אותו ' תעלות וכד, כל ההתחברויות לצנרת, די הרעידותאת החיבורים הגמישים מבוד  

  .אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות, הציוד
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  מפרט טכני מיוחד
  . 15א בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת פרק "מפרט זה הינו בנוסף למפרט הכללי למתקני מזו

  

  כללי  15.01

 ,Motelזה ובתוכניות מיועדות לביצוע בפרויקט עבודות מזוג האויר המתוארות במפרט   .א  

Angola.  

  :המערכות המתוארות במפרט ובתוכניות כוללות   .ב  

  .מערכות מיזוג אוויר מיני מרכזי  ומפוצלים עיליים  . 1    

  .י מפוחים "מערכת איוורור ע  . 2    

 "שי אינורטר מיצובי" יחידות מרכזיות מעבים ומעבר למאיידים לחלל המבנה   מסוג   . 3        

HEAT PUMP  חימום או  קירור אוורור  

  :יחידות מאייד פנימיות לטיפול באוויר  מסוג מיצובישי אינוורטר  3.1      

  :מבנה היחידה         

  .היחידה תהיה בנויה מפחים מגולוונים מכופפים עם חיזוקים  .א

 .סדר מפוח סוללה יהיה כזה  שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה          

הברכה תהיה בעל לחץ ביחס לסביבה כך   - וז מי העיבויברכת ניק  .ב

קוטר . שלא ידרש אלמנט איזון תת לחץ בחיבור צנרת ניקוז מי עיבוי

 .לפחות  11/8"פיית הניקוז יהיה 

 .הברכה תהיה  מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים  

לוח החשמל של  היחידה יהיה מוגן בתוך קופסת  – לוח החשמל  .ג

 .דה למניעת התפשטות אש בעת קצר בלוחפל

 .היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים  –בידוד   .ד

מסנן האוויר יהיה בנוי מסיבים סינטטיים לא ארוגים  – מסנן אויר  .ה

 .הניתנים לרחיצה ובעלי אורך חיים גדול

כניסת האוויר למפוח . מסוג כפות קדימה בהנעה ישירה  –מפוח   .ו

 .מצעות מעבר פעמוןתבוצע בא

 4ל  2ק הפעלה של בין "ט 5המנוע יאפשר ביחידות עד    –מנוע   .ז

בנוסף תתאפשר ביחידות המפתחות מעל . מהיריות באמצעות השלט

מהירויות בסיס שונות שיאפשרו  3פסקל מפל לחץ חיצוני לבחור  5

גמישות בהתאמת מפל הלחץ שמפתח המפוח להתנגדות התעלות 

 .בפועל

 –רים ליחידה בידוד חיבו  .ח
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חיבורי קו נוזל וקו גז ליחידה יבודדו באמצעות בידוד מקורי או  -

  .מ"מ 9בידוד מייצור מקומי בעובי 

צינור גמיש המחבר בין פיית הניקוז לבין אינסטלציית הניקוז יהיה  -

 .ל"מבודד כנ

חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה ימודנו  -

 .סטיק למניעת פגיעה בכבליםבאמצעות רוזטות גומי או פל

  – בקרת תפוקה  .ט

בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי           

 1 –מהלך בין פסיעה לפסיעה  –מסוג מחט בעל יכולת ויסות מדויקת 

  .מיקרומטר

יעילות הסוללה תשמר קבועה באמצעות ניטור טמפרטורת כניסה         

  . צ"מ 6ממוצע של  SHרת וטמפרטורת יציאה מהסוללה לשמי

צ סביב "מ 0.5בתחום של  –בחלל הממוזג ' דרישה ליציבות טמפ          

  .טמפרטורה נדרשת

  - הזנות חשמל  .י                        

מעל לכך . ק יהיו חד פאזיות"ט 5יחידות בעלות תפוקה של עד           

  .היחידות תהינה תלת פאזיות

  : צובישי  אינורטריחידה עיבוי חיצונית מסוג מי  3.2      

חימום משתנה באופן /בתפוקת קירור DXהיחידה תהיה מטיפוס :  סוג היחידה

  .רציף לחלוטין

היחידה תספק קרר בספיקה משתנה ורציפה אל יחידות מפוח נחשון                     

  .בתוך המבנה

תא המדחסים ביחידה יהיה סגור . פח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית:  מבנה

  .ת מכל הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטיתהרמטי

  . Vתצורת הסוללה תהיה תצורת :  סוללה

במקומות קרובים לים או " . צלעות ל  14צפיפות צלעות קירור לא תעלה על         

  .מקומות קורוזיבים תוגן הסוללה באלמנט הגנה נוסף מפני קורוזיה ימית

  .כמספר המדחסים מספר סוללות העיבוי ביחידה יהיה        

  .סקרול  ויכללו מעטפת אקוסטית -מדחסים יהיו מסוג הרמטי :  מדחסים

 100%ל  10%תפוקת מדחסי האינוורטר יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה בין         

  .תפוקה

הגנה מפני , הגנה מפני התחממות יתר, המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה        

  .זרם גבוה
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משנה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול :  םמשנה מהירות למנוע מדחסי

  .הגנות זרם גבוה והגנת טמפרטורת יתר 

המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל :  מפוח יחידה חיצונית

מנוע .כונס האויר יהיה בתצורת פעמון . ד"סל 600מהירות סיבוב מירבית של 

מספר . לדרישת העיבוי המפוח יהיה בעל מהירות משתנה פרופורציונאלית 

  .המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה

  : לוח חשמל

לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני         

  .התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח

ג תצוגה דיגיטלית את סטטוס פעולת "לוח החשמל יכלול מיקרומעבד שיציג ע        

  .ל תקלות במידה ויתרחשו מעין אלווידווח ע, המעבה

, מעקף גז חם , מעגל הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס:  מעגל הגז

  .אקומולטור לקרר עודף, מפריד שמן בקו הדחיסה, משאבת חום 

  .sub coolingמעגל  –המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת         

  . R22 /R410 A:  סוג קרר

ליחידת העיבוי החיצונית היעילות התרמודינמית :  ינמיתיעילות תרמוד

)c.o.p ( 3תהיה גבוהה מ .  

מבנה מעגל הגז יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת         

פיצולים . ללא מלכודות שמן' מ 50מטר והפרשי גובה של  100ביותר של 

  .רגילים מנחושת Tבמעגל הגז יהיו פיצולי 

  

  

  

   דרישות מהצנרת ועובי בידוד  3.3      

עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת   צנרת ללא תפר: חומר   )א

  .   C1220T-OLלתקן 

מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים   )ב

 למידת הקוטר החיצוני של הצינור

 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס   )ג

דופלקס  בעוביים המוגדרים ווי/הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס  )ד

 .בטבלה

ע וכך גם זוויות ומחברים "י פס פלציב דביק או ש"תפרים ייחבשו ע   )ה

 .בצנרת
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  1' טבלה מס                                                                  
 קוטר

חיצוני 
של 

הצנרת 
' באינצ

  )מ"מ(

¼ 
(6.8)

3/8” 
(9.52)

1/2” 
(12.7)

5/8” 
(15.9)

¾” 
(19.1)

1” 
(25.4)

1 
1/8” 

(28.6)

1 ¼” 
(31.8)

1 3/8” 
(35) 

1 1/2” 
(38.1) 

1 5/8” 
(41.3) 

עובי 
דופי 

מינימלי  
 )מ "מ(

0.8 0.8 0.8 1 1 1.3 1.5 1.6 1.75 1.9 2.1 

עובי 
בידוד 

מינימלי 
צנרת (

מחוץ 
)  למבנה

 )מ "מ(

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 19 19 19 19 19 

 עובי
בידוד 

מינימלי  
צנרת (

בתוך 
)  המבנה

 )מ "מ(

9 9 9 9 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 

  

חומרי הלחמה להלחמת נחושת : חומרי הלחמה    )ו        

  !!!סילפס לכל הפחות  5%המכילים 

  

  :דרישות מהבידוד    )ז        

 :  2' בידוד  הצנרת יהיה כמפורט בטבלה מס          

 2' טבלה מס

  

  

  

  

          

  

  : ציוד לביצוע העבודה        

  .פקקי אטימה לצנרת לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה  .א

 .פלנלית או יריעת ניקוי לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה+ סטלבנד   .ב

 מכופף צינורות תיקני  .ג

 הגנה נוספת חומר בידוד טרמי הצנרת מיקום

ליפוף בחפיפה של (וידאופלקס לפלף /ארמופלקס פנים המבנה

 )באמצעות סרט פוליאתילן  50%

 לא נדרש

 תעלת פח מגלוון בד גאזה+סילפס+וידופלקס /ארמופלקס על רצפה בתוך המבנה

 פח צבוע לבן גאזה+סילפס+ וידופלקס /ארמופלקס מחוץ למבנה
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 .מכשיר חיתוך צינורות נחושת  .ד

 .מפשיל צינורות לביצוע חיבור פלייר  .ה

 .ינלים נעלי כבל לחיבור קצוות חוטים אל הטרמ  .ו

 .ווסת לחץ+ בלון חנקן לצורך עבודת ההלחמה   .ז

 .מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת  .ח

 .לואקום מוחלט cfm 3משאבת ואקום עדיף דו דרגתי בספיקה של   .ט

 . TORR 12עד  0שעון ואקום למדידה בתחום    .י

 .ג"ק  0.01ג בדיוק של  "ק 80משקל מדויק עד   .יא

 .ונטילים להלחמה בצנרת  .יב

 .מגר  .יג

 
  :אופן התקנת צנרת      3.4

שרשור יעיל ופשוט של המאיידים בחלל הממוזג נעשה  –אגד צנרת         

  :באמצעות דבוקה של 

  .צינור גז מבודד )1

 .צינור נוזל מבודד )2

  צינור מרכיב בתוכו כבל תקשורת )3

צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה יהיו אטומים   )4        

  .סון לקראת שימושבפקקים בכל מהלך האח

. שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן/קוטרי הצנרת שתונח יהיו בדיוק לפי סכמת   )5        

  .שרטוטים/בשום מקרה אין לבצע העבודה ללא סכמות

יש להימנע ככל שניתן מהתווית הצנרת . קווי הצנרת יותוו בקווים ישרים    )6        

ת יעבור יש להשתדל שתווי הצנר. בתוך קירות או מתחת לרצפה 

  .סינרים/בתוך פירים ותקרות מונמכות

 :תליה והגנה על צנרת בתווי   )7        

) מתחת לריצוף(ג גג או רצפה "צנרת ניתן להניח בתליה או בהנחה ע          

 :בכל אחד מהמקרים נדרש   להתייחס באופן שונה. 

  : צנרת תלויה         

אמצעות הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים ב  ) א

ניתן " 7/8בצנרת מתחת לקוטר . פטות מוטות הברגה אל התקרה

לא למחוץ את הבידוד בעת  יש להיזהר. להשתמש בחבקי תליה

  .סגירת החבק
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בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף בכדי לשמור מפני לחיצת   ) ב        

  .הבידוד  בנקודת תלייה

שקיעה . של הצנרת  יש להקפיד על מרחקי תליה שימנעו שקיעה  ) ג        

מעין זו תעמיס את נקודות החיבור ואת החיבורים אל יחידות הקצה 

  .באופן שיגרום לדליפות גז בעת הפעלה

  :מתחת לריצוף /צנרת מונחת על הגג        

הצנרת תונח עם הבידוד בתוך תעלת מתכת לצורך הגנה מפני דריכה   )א

  .ומפגעים חיצוניים

עלה בה מונחת הצנרת אל הגג תיתמך הת, במקרה של הנחה על הגג    )ב

  .כל מטר אורך

  

  : מחברים/מסעפים/אופן הצבת מפצלים  3.5      

 longי קשת מוכנה מסוג "או ע, י מכופפת תקנית"זוויות יבוצעו ע  )   1        

radius  בהלחמה, בלבד.  

לקטרי תקני בהלחמה ובהתאמה  Tי "ע הגזהסתעפויות בצנרת   )  2        

  ). ונדרשעם מעברים במידה  (הצנרת 

תואם לקטרי הצינורות יש   Tאו Yי  "ע הנוזלהסתעפויות בצנרת   ) 3        

פריט זה ניתן לרכישה  –) ללא מפלי לחץ" (חלק"להקפיד על פיצול 

  . בחברה

"   T"כלומר כל הכניסות והיציאות מה !  כל הפיצולים יהיו אופקיים   ) 4        

  !יהיו במישור האופקי 

  !!!מאחד מהקצוות אך לא מהאמצע תמיד" T"כניסה ל   )5        

תמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת " T"מהאמצע של ה   )6        

  .התפוקה הנמוכה יותר

  

  

  : התקנת הצנרת  .א      

במידה ויש . לפני התקנת הצנרת בדוק באמצעות העין שהצנרת נקייה מלכלוך        

  . לכלוך נקה אותו באמצעות יריעת בד המושחל בסטלבנד

יסור להתקין צנרת מלוכלכת מחשש להסתמות מסננים או שסתומים חל א        

  .אלקטרונים או מסנן שמן במדחס

  .בכל  מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר        

  : N2הלחמות תוך כדי שימוש בחנקן יבש   .ב      
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ת בתוך הצינור בעN2כל הלחמה שתבוצע בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש         

  . !!!ההלחמה

ינורית צהזרמת החנקן תבוצע מקצה צינור סמוך תוך סגירת פתח כניסת         

  .החנקן אל הצינור בכדי למנוע סחיפת אויר  אל תוך הצינור

. העזר בווסת לחץ בבלון החנקן – psig 5עד  3יש להזרים החנקן בלחץ         

על מנת  ¼''עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת ,מומלץ להתקין מפחית לחץ

  .לאפשר שליטה על כמות החנקן

  .הקפד על אטימה יעילה בין קצה הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של החנקן        

אין להותיר קצוות צנרת . הקפד לאטום קצוות הצנרת היטב עם תום הביצוע        

  .שהורכבה  חשופים בגלל סכנת חדירת גופים זרים פנימה

  .פתחות שכבת פיח בצנרתהזרמת החנקן נועדה למנוע הת        

לכן הקפד על הזרמת חנקן  בעת !!!!   שים לב שפיח זה לא ניתן לניקוי         

  !!!!   ההלחמה

  !!!פיח בצנרת  או צנרת מזוהמת יגרור לפרוקה של הצנרת בהוראת המפקח        

  : TESTבדיקת לחץ לצנרת   .ג      

הצנרת או בדיקת הלחץ  ניתנת לביצוע בתום בניית כל תשתית   )  1        

, במהלך שלבי התקנתה במקומות בהם מבוצעת סגירה קבועה 

  .כדוגמת צנרת בתוך קירות או   מתחת לרצפה

מומלץ לא לבודד את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה   )    2        

  .בהצלחה בדיקת הלחץ

בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בשלמותה יש לחבר אל   )   3        

  .היחידות הפנימיות והיחידות החיצוניות הצנרת את

  :דגשים בחיבור הצנרת למעבה   )    4               

יש להקפיד להסיר את  –חיבור קו היניקה הוא חיבור אוגני   )  א          

האטם העיוור הקיים בין אוגן  היחידה לאוגן קצה הצינור 

ניילון  חדש הארוז בשקית המחובר אליו ולהחליפו באטם

  .ובר לתוך היחידהשקופה ומח

יש  –החיבור הוא חיבור פלייר  –חיבור קו הדחיסה   ) ב          

  .להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר

  .בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה  בשלב זה            

מלא חנקן בצנרת על קו היניקה ועל קו הדחיסה של הצנרת היוצאת  )5

ניתן ). 'אטמ psi  )30 430מהמעבה לכוון המאיידים ללחץ של 

  .למלא באמצעות ונטילי השרות הצמודים לברזי המעבה
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 .למשך כל הבדיקה הצמד שעון לחץ מתאים לקווים )6

 .שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון 24המתן  )7

  . חלה ירידה כלשהיא בלחץ החנקן בצנרת שלאבדיקה תקינה היא  )8

גלאי / ת מי סבון במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעו )9

 .אלקטרוני ותקן בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ

  :ממש לפני הפעלה         

ק לפתוח גם את ברז קו "ט 20ביחידות מעל (פתח את ברזי המעבה   )1

  ).השואת מפלס שמן

 .חבר הזנה תלת פאזית למעבה  )2

 .חבר את כל המאיידים לחשמל )3

 :בצע את כל  הבדיקות מקדימות הבאות   )4

  .בדוק שכל תהליך ההתקנה בוצע במלואו  )  א              

בדוק תקינות חיבורי חשמל ותקשורת בכל המאיידים   )  ב          

  !!ובמעבה 

בין   1Mהתנגדות מעל  500Vוודא באמצעות מגר ה   )   ג          

לא לבצע על קו .( טרמינל הזנות חשמל לבין האדמה

  ).התקשורת

  ).ך מים וודא שיפועשפו(בדוק תקינות אינסטלציית ניקוזים   )  ד          

  ).במידה ונדרש(כוון כתובות במאיידים ובמעבים   )  ה              

  .וודא פתיחת ברזי ניתוק לקו הגז וקו הנוזל במעבה  )ו          

 לפני הרמת מפסק ראשי למעבה הרם מפסק ראשי למאיידים      .א.5        

  ) !!!!!!!באם קיימים(ולמגברי  התקשורת 

שעות עד  12נה מזג אויר קר יש להמתין במידה והתקופה הי  . ב        

  .להתחממות אגן השמן במדחסים

 ה דיגיטאלית בלוחלאחר הרמת מתג ראשי מעבה צפה במסך תצוג  .  ג        

  .במידה ויש תקלת תקשורת או אחרת  היא תופיע   התצוגה. המעבה

  . יש להפוך פאזה – 4103תקלה                  

  .מחובר כראוי לאחת מהיחידותכבל תיקשורת לא  – 6609תקלה           

 SW4-6תקלת מספר יחידה שגוי   או אי הזזת מתג  7102תקלה                   

  .ק ומעלה"ט 20במעבה במקרה   של מעבה  בעל תפוקה  ONלמצב 

הפעלת יחידה פנימית אחת באמצעות שלט תגרום לפעולתו של   . ד        

  .המעבה
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  מתועשים בבניה רכיבים  -  22פרק 

  

  מחיצות וציפויי גבס   22.01

  כללי  . א  

 22כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק   . 1    

המחמיר מבין המסמכים הוא , אלמנטים מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן -

  .הקובע

כל . 1490אם לתקן ישראלי בהת, מ "מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי מזערי של       

  .י תוכניות ופרטי האדריכל"העבודות תבוצענה עפ

מפגשים ואלמנטים שונים במחיצות , כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים  . 2    

אשר , מוצרי בניה בישראל" מ"תעשיות גבס ומוצריו בע -אורבונד"' של חב, הגבס
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פרטים אלו כלולים במחירי , המפרטאיננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד מ

  .היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד אלא אם צוין אחרת

את גימורן ואת התאמתן לפריטים , העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות  . 3    

המורכבים בתוך קירות , )חלונות או פתחים אחרים, דלתות: כגון(של מסגרות ונגרות 

  .בהם או מהווים חלק מהם) גובלים(געים הגבס או נו

על הקבלן לטפל בהזמנת החומרים במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות הזמנים של   .4    

  .התקדמות הפרויקט

  

  שיטות ופרטי ביצוע  . ב  

 -החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המחיצות , שיטות ופרטי הביצוע  . 1    

המפקח ובכתב ובהתאם להוראות יצרן לוחות  כולם חייבים באישורו המוקדם של

  .הגבס

  .מ"ס 122-120הלוחות יהיו ברוחב   .2    

. או פגמים בפניהם או במקצועותיהם/לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו  . 3    

  .לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים

  

  הביצוע  . ג  

  ציהמבנה הקונסטרוק  . 1    

מתאים לתקן , מ"מ 1של השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי   . א      

  .645C  ASTMאמריקאי 

של  220356המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף   . ב      

  .מ"ס 40-אך לא פחות מ" אורבונד"המפרט הכללי ובהתאם למפרט 

לדלתות מתכת ודלתות אקוסטיות יהיו ) לדהמשקופי פ(הניצבים מצידי פתחים   .ג      

ועם טלסקופ (מ "מ 3מרובעים ברוחב הניצב ובעובי   RHSבנויים מפרופילי 

  .י המפקח"י פרטים המאושרים ע"עפ) לעיגון בתקרה וברצפה

;מודגש בזאת כי אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם   .ד      

במחירי היחידה של  כלולים,ע"או ש" אורבונד"לפרטים שבחוברת   

  .מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד  

י הנחיות "שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ  .ה      

  .המפקח

הקבלן אחראי על ,פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלני משנה אחרים אחרים  .    ו      

רות יסופקו השרוולים והמסג(פתיחה והתקנת שרוולים ומסגרות למעברים 

  .ואיטום לאחר העברת הצנרות) י אחרים"ע
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אלא אם כן צוין אחרת , ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס"כל הנ        

  .במפורש בכתב הכמויות

  

  לוחות גבס  .2    

  מ בהתאם לתכניות "מ 12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של   .א      

מ מסוג עמיד בלחות ודוחה "מ 12.5י של לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימל  .ב      

  .מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים

  . מ"מ 12.5לוח גבס עמיד אש  יהיה בעובי מינימלי של   .ג      

אותם יחתוך המבצע למידות , המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים  .ד      

בשיירי  י שימוש"אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע. ולצורות הדרושות

יפסול ) טלאים וכדומה(ל "ביצוע כנ. לוחות או אחוי של מספר לוחות קטנים

  .את המחיצה לאלתר

  ).יחידה אחת(תורכב מלוחות גבס שלמים ' מ 3.6מחיצה עד גובה         

  .שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית  .ה      

ן במפורש אלא אם צוי, ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס"כל הנ  .ו      

  .בכתב הכמויות, אחרת

  

  טרמי/בידוד אקוסטי  .3    

  .המחיצות תכלולנה במחירי היחידה השונים את הבידוד      

פ מפרט "י ווי תליה ממתכת בדיוק ע"את מזרוני הבידוד יש לחבר לשלד הנושא ע                        

  .אורבונד

  

  ביצוע וגימור המחיצות  .4    

  ".נדאורבו"פ פרטי "ביצוע ע      

-ו 25אורך הברגים , מ"מ 8קוטר מינימלי , ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס      

  .מ"מ 35

" פיליפס"עם ראש קוני  35X5את המסלולים יש לחבר לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים        

  .35X7ללא ראש ) דיבלים(ומיתדים 

אורבונד ' לפי הנחיות חבכל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן       

  . מכוסים במרק, ע"או ש

  ".קומפריבנד"י פס "כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע      
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יש לבצע חיזוקים ממתכת ', ארונות וכד/כלים/באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים      

חידה של מחיצות כל החיזוקים כלולים במחירי הי,"אורבונד"מגולוונת בהתאם לפרטי 

  .הגבס

קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק תוצרת       

בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את קווי , "קנאוף"של " רדיפיקס"או מרק " אורבונד"

  .'או ראשי הברגים וכו/האיחוי ו

אחריות כאשר ה, עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים      

תהיה של הקבלן , לפתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות

  .י הקבלן ללא כל תוספת מחיר שהיא"ותעשה ע

ובהתאם להנחיות מנהל , י מקדח או משור"פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע        

  .הביצוע

' מ 2.5יכה אופקית בגובה הקבלן יבצע תמ' מ 3.0מאחר וגובה המחיצות הינו מעל       

' מ 2.0תמיכות אלכסוניות לתקרת בטון כל , לאורך כל המחיצה ובנוסף, לפחות

  .מהתמיכה האופקית

  

  גימור המחיצות והציפויים  .5    

גימור . שבמפרט הכללי 220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף       

יעשה באופן שיווצר ויושאר ) ויפני השטח הגל(המחיצות והציפויים בצידן החיצוני 

כמו . או חיבורים/ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו, משטח אנכי רצוף וחלק

הקורות ,  המשקופים,  ציפוי לבין המלבנים/ יובטח איטום מלא בין המחיצה , כן

  .או רצפה/ציפוי לתקרה ו/בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה, הקשיחות

  

  :שלושה שלביםהאיטום יבוצע ב        

בין לוחות גבס ומשקופי , איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים: שלב ראשון        

" אורבונד"האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת , פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם

  .ע"או שו

יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט , ל"לאחר ביצוע האיטום הנ: שלב שני      

יש לשים , י היצרן"מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע TYPE)(רציף  

עם " פינת טיח"היוצר מעין , לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן פינה ממתכת

  . מקצוע ממתכת

התוצאה הסופית של ". מרק סיום"ישמש המרק שבשלב ראשון בתור : שלב שלישי      

  .לקבלת צבעביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן 
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או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו , מודגש בזה כי כל חומר או פתח      

' חור וכו, צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח 4-באמצעות ניצבים ומסילות מ

ל כלול במחיר "כל הנ, ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי

  .דולא ישולם בנפר, מחיצות הגבס

      

  תקרות תותבות   22.02

  כללי  . א  

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף     

  .מתועשים

מתזים , מערכות כריזה, גלאים, א"מפזרי מ, גופי תאורה, בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה    

  .ומערכות אחרות

  

  דרישות כלליות  . ב  

להתקנת התקרה בהתאם , השירותים הדרושים, הציוד, החומרים, העבודהעל הקבלן לספק כל     

בעת ההתקנה על המתקין להשתמש בכפפות לשמירה . לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן

  .על ניקיון האריחים

וא עומד לפני ההתקנה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם ה                           

להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות 

  .סוג גמר וגוון, התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות,)אש(

  

  תוכניות עבודה ופרטים  . ג  

, עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון צבוע    

  .מפזרי אויר ואביזרים אחרים, התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה בחיבורים שבין

  

  שיטת הביצוע  . ד  

במיוחד  - התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר     

  .נסתיימו" רטובות"עבודות 

בזמן . רך התקרהויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים ד, הקבלן ילמד את התכניות    

הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה או את הקונסטרוקציה עבורה בשלב מוקדם 

  .כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה, יותר

על הקבלן לנקות את האריחים ואת רשת התליה בתמיסה מאושרת , בגמר ההתקנה    

שבכתב הכמויות ולא יימדד  כלול במחירי היחידה השונים,י יצרן התקרה"לשימוש ע  

  .בנפרד  
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כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות . פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים    

  .המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים. כל שהן

להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה , על הקבלן ובאחריותו    

, צנרת וכיוצא באלה,תעלות כבלים או מיזוג אויר, קורות, שקעים, כולל בליטות,סטרוקציההקונ

או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה , "גשרים"ה,הקונזולים

כלולים , לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן

  .במחיר

  

  טרוקציה לתליית תקרת תותב מאריחיםקונס  . ה  

י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה "הקבלן יתכנן ע    

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל , למרות התכנון. או חיבורה לקונסטרוקציה\ו

  . מרכיביה

  .מכון התקניםי "הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע    

" CLIX"מפח מגולוון וצבוע בתנור מסוג   Tתליית האריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי     

  .ע"או ש, "אורבונד"בשיווק "  ריכטר"של חברת 

המהווים , מ"מ Ø4תעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תלייה מגולוונים  Tתליית פרופילי   

העומדים בעומס תלייה , ע"או ש, ריכטר' בשל ח  TWISTERחלק ממערכת תליה מתכווננת 

  .ג"ק 40מותר של  

כולל הבטחת התליה בעזרת , המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר    

במקומות בהם תלויים אביזרים שונים או  -) T-מתלה מחורר לכוונון פרופיל ה" (נוניוס"מתלי 

  .מ "מ 200מהקיר לא יעלה על  מרחק המתלה הראשון. עומס נוסף על התקרה

אלא אם , קונסטרוקצית היסוד\תהא עצמאית מתקרת,התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות     

לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה .  יצרן תקרות התותב יאפשר תליה ישירה לתקרת התותב 

בגלל  אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים.  דקים או סרטי פח כפיפים

יש להשתמש בשלד נושא משני בעל , הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים

  .שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית, ביצועי גישור נאותים

י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב "תשומת לב מיוחדת תינתן ע    

ת הנושאות את תקרות התותב וכן אמצעי החיבור בין המערכו. לקונסטרוקציה של הבניין

החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים 

, באורך ובצורה המתאימים למטרתם,")פיליפס"כדוגמת (להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן 

לפחות ) בטון או בלוק(בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה 

  .כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן, ל יעשה באישור המפקח"כל הנ. מ"מ 40
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י "על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע    

לפני , על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור המפקח. אחרים

תכנון זה יבטיח יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין . ותתחילת העבוד

  .הפרופילים

או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם /פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו    

אולם אין באישור זה משום הסרת , או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם/לתכניות המהנדס ו

  .חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה, לן לטיב התקרה התותבתהאחריות הבלעדית של הקב

אין לאפשר שימוש בפרופיל (מאלומיניום  Z+Lיהיו פרופילי  ) בהיקף התקרה(פרופילי הגמר     

L+Z בחיבורי פינות יחוברו הפרופילים . בהתאם לתכנון ומיקום התקרה) העשוי מיחידה אחת

ללא רווחים וכן יהיה בהם עיבוי פינתי לחיזוק  ,בחיבורים מדויקים, )גרונג(מעלות  45בזוית 

  .הפרופיל

  ".ירייה"אין לחבר את הפרופילים ב. כל החיבורים יהיו סמויים מן העין    

  L+Z+Tכל פרופילי , ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ולפילוס התקרה    

  .פרטי הביצוע של היצרןלפי  -הכל , וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי התכנית , הנדרשים

כוללת חיזוקים , שילוט וציוד אחר כנדרש, חורים, תעלות תאורה/הכנת פתחים לגופי תאורה    

  .'לרבות התאמה לאלמנטים שונים כגון גריל מיזוג אויר וכו, וגשרים כנדרש

  

  'ברגים וכו, אמצעי חיבור  . ו  

לרבות אמצעי עזר , האדריכל כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של  . 1    

האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם . אחרים

מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי , מאידך.  נראים לעין

לרבות צורת השימוש , אותו מתכוון הקבלן לבצע) כולל אמצעי חיבור(כל פרט חיבור 

  .'מרות וכומס, בברגים

  .לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהן הניראים לעין.         2    

  

  פתחים וחורים בתקרות  .ז  

, י הקבלן תכלולנה במחירי ביצוע היחידה את ביצוע פתחים"עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע    

 רמקולים וכל,כיבוי אש, תקשורת, מיזוג אויר, לתאורה(חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש 

  ).מכניות-יתר המערכות האלקטרו

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים     

הכל  -' חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, ל"כנ

  .כנדרש לביצוע מושלם של העבודות
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  גופי תאורה   . ח  

  . ולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניותבתקרות יש  . 1    

י מבצע "הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע  . 2    

  .החשמל בתאום עם קבלן התקרות

 

  אופני מדידה מיוחדים   22.03

חיזוק ותימוך קונסטרוקצית , עיבוד פתחים, מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים  . 1  

פרופילי גמר לרבות פרופיל ניתוק מגבס , לרבות קונסטרוקצית התליה הדרושה לתקרת הבטון

מיזוג , וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי תאורה

  .י מהנדס רשוי"כולל תכנון התליה ע,.'רמקולים וכד,אויר

סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות מונמכות יכללו , פרופילי פח לחיזוק ולעיגון  . 2  

נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים , כן-כמו.במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד

  . הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי מטעם הקבלן

הנוספות הדרושות במקרה  הקורות והתליות, "גשרים"ה, במחיר התקרות כלולים כל השינויים  . 3  

  .שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה

  .לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים  . 4  

עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר הסעיפים השונים   . 5  

  . אלא אם מצוין אחרת, הכמויות- שבכתב

בס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל על כל השטח כהכנה כל עבודות הג  . 6  

  .או תקרה מוכנים לצבע/קיר ו - כהגדרתו , לצביעה

א ומחירם כולל את כל "ר כ"מ 1מחיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל   . 7  

  .החיזוקים הנדרשים

פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה , מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות  . 8  

  .את עיבוד שולי הפתח, כן-וכמו, אויר ולכל פתח שיידרש-לגרילים של מיזוג, לספרינקלרים

, לתקרה, מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים לרצפה  .9  

 המחיר כולל גם. היצרןאו כפי שיידרש בהתאם להורות /ב בהתאם לפרטים בתכניות ו"וכיו

מ או שווה ערך ואטימה במסטיק אקרילי "מ 5בעובי " פלציף"תוצרת " קומפריבנד"רצועות 

או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות וכן איטום /כאיטום אקוסטי ו

ן מ כגו"ס 15/15או עד  6"או אקוסטיים בגודל עד קוטר /סגירה של חדירות בקירות אש ו

לאחר הרכבתם בהתאם , ב"וכיו, שקעי חשמל, צינורות, סולמות, מסביב לפתחים עבור תעלות

  . לפרט ובתאום עם יועצי המערכות
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לרבות ניצבים , מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב לפתחים  . 10  

כן את התמיכות האופקיות כמו ,ופרופילים באזורי התליות של אלמנטים שונים RHSמפרופילי 

  .והאלכסוניות לתקרת בטון

  .מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה לשלד המבנה  . 11  

  .תוספת מחיר לעיבוד בתוואי עגול וקשתי+בניה בצורות שונות תימדד כמחיצות גבס   .12  

ע בתקרות כלולים במחירי "ואו ש" אורבונד"של ” J"הגנת פינות בזויתנים או בפרופילי   . 13  

  .היחידה השונים  

  .לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות,סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס  .14  

לרבות , ר מינימום כל אחד"מ 5מחירי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של   .15  

  .אביזרי קצה

  .ם מעל ומתחת לפתחיםכוללת גם שטחי סינרי, מדידת מחיצות וציפויים  .16  

מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיים חיצוניים מרשת /כל הפינות החיצוניות בקירות  .17  

  .מתכת

  .מחיצות/מגינים אלה אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של הקירות -    

ים נגד אש כמוגדר בתו מחיצות גבס בעלי אפיון נגד אש יכללו את כל הטיפול/מחיר של קירות  .18  

וכמוצג ) בעברית ובלועזית(כמצוין בפרטים וכן את כל האמור במפרט המיוחד , תקן האמריקאי

  . בסעיפי כתב הכמויות

  .א"ר כ"מ 0.2תקרות יימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל   .19  

  .כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה  . 20  

  

  : הערה  

  ".אורבונד"הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי   
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  למערכת גילוי אש ממוענת  34 –פרק 

  

   כללי  34.1

  ).ADDRESSABLE ANALOG(האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען  –מערכת גילוי          

עם תושבת אחידה שתאפשר  אלקטריים וחום מסוג אנלוגי-פוטו, המערכת תבקר גלאים מטיפוס יוניזציה  

נורית ההתראה האינטגרלית של הגלאים  . התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה

  .      3600ראיה של  תתימצא בראש הגלאי ותאפשר זווי

ערוצי אשר יכללו ממשק לגלאים  -ערוצי ורב-מוצא כתובתיים מסוג חד/ המערכת תבקר מעגלי מבוא         

המעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת  . אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים, מפסקים, יונלייםקונבנצ

  .ובמרחב כתובות זהה) SLC(הגלאים 

כדוגמת         תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים-המערכת המוצעת תישא תו         

EN-54  .  

, מערכת כריזת חירום אינטגרלית, ת באמצעות צופרים כתובתייםהמערכת תאפשר דיווחים והתרעו         

  .ודואר אלקטרוני SMSהודעות 

  

  לוח הפיקוד והבקרה   34.2

 כ "תווים עברית או אנגלית סה 40שורות של  4נומרי המכיל - מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה  

 .והשתקה קה תקלהלתצוגת אירועים ראשיים כגון אזע LEDובמנורות  למסכי המערכת ויםתו160

אפשר חיבור תמערכת הבקרה   .כתובות של התקני מבוא ומוצא 508אפשר שליטה עד תמערכת הבקרה 

 250כל לולאה תאפשר בקרה עד  .) SLC(לולאות בקרה  1-4למימוש כרטיסי קו מדגמים שונים 

 באופני עבודה קווי הגילוי יאפשרו חיווט  .התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא

NFPA 72 SLC Style 4  (CLASS B)  ו אNFPA 72 SLC Style 7  (CLASS A),  וחווט

  . בטופולוגיה חופשית

 ברשת ותהמחובר ,ותנוספ רכזותב שימוש י"ע תעשה כתובות 508 -ל מעבר המערכת קיבול הרחבת  

 לתכנת שניתן כך )PEER-TO-PEER( "שוויונית" ברשת מחוברות רכזותה .מהירה בתקשורת המאופיינת

 32 עד ברשת לחבר ניתן .כשותף המוגדרות אחרות ברכזות לאירועים ותגיב שתציג כך רכזת כל בנפרד

 רגישות ושינוי האוטומטי החייגן של בזמן מותנית הפעלה המאפשר זמן שעון לוכלי הבקרה לוח .מערכות

   ).שבת/ישיש( השבוע לימי ובהתאם היממה במשך העבודה לשעות בהתאם הגלאים

 :כגון ,פעולות ביצוע ,תקלה ,אזעקה שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון  

 בקרה תוכנת מותקנת שבו למחשב חיבור תאפשר המערכת .ועוד תכנות ביצוע ,צופרים השתקת ,השב

 נקודות של גרפי יוןצ תוך המערכת מבנה של צבעונית גרפית תצוגה  כוללת התוכנה .כללית לשליטה

 תכנות ,אזעקה בשעת בהן לנקוט שיש חירום ופעולות המקום אופי את המתארים טקסטים ובליווי האזעקה

 תקלה ,אזעקה כגון מערכת אירועי חות"דו במערכת להפיק ניתן .אירועים וניהול מרחוק שליטה ,המערכת
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 אלה אירועים .נוספים ופרטים הכינויים ,קניםההת סוג ,האירוע זמן ,האירוע נתוני את כוללים הדוחות .'וכו

  .להדפסה ניתנים לחילופין או המערכת במסך להצגה ניתנים

  

 ) . LOOP(לולאות הבקרה   34.3

. הכולל יחידת עיבוד עצמאית, ערוצי- י כרטיס קו חד או דו"לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע  .א

 .והתצורה של המערכת )כתובתי מסוג(יקבע על פי מספר ההתקנים , סוג ומספר כרטיסי הקו

   .ההתקנים אל כיוונית-הדו התקשורתו בקרהה תופעול את מבצעים הקו כרטיסי

        קצר את הלולאה במצבל ינתק גהמע. מוגן אלקטרונית בפני קצר SLCמעגל הקו האנלוגי           

לבקרה   LEDת יונורמעגל הקו יכלול . ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי

  .עבודה השוניםהמצבי מאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין ה

כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים   .ב

 .יחיד 

 כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות  .ג

)(Broadcast .כולל ביצוע אימות , שניות 3 -בה לאזעקה בזמן הקטן מהכרטיס יאפשר תגו

 ).Fire Alarm Verification(אזעקה 

 

 ) . C.P.U(.מערכת עיבוד מרכזית   34.4

מטען המצברים וכל , חספק הכו, מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה   .א

או הוצאה של אחד תקלה ניתוק . ' ממשקים וכו, הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים 

 .ל תאובחן ותדווח מיידית "המרכיבים הנ

בין , מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה  .ב

 .  בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת, לולאות

וכן זיכרון לא מחיק  מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי ניתן להציגו ולהדפיסו  .ג

 .י שיוכם לתאריך "ממנו ניתן יהיה לדלתות דיווחים עפ

כל זיכרון . לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד)  HISTORY(מערכת העיבוד תכלול   זיכרון   .ד

נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה . אירועים אחרונים במערכת  250אירועים יכיל לפחות 

  .או להדפסה באמצעות מדפסת LCD -באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה

להצגת הפרמטרים האנלוגיים של ) MONITOR(אנלוגי /המערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי  .ה

 .ספי אזעקה ופרטי ההתקן, ספי יחוס, םלרבות נתוני קריאה עכשוויי, ההתקנים

  

 ארון  34.5

ל הקיר או לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה ע  .א

 .י המתכנן או המפקח "בהתאם למיקום שיקבע ע, בתוך השולחן בקרה 



 
 

  

211 

 .הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים   .ב

שימוש במקשים יוגבל . בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות  החזותיות  .ג

 .באמצעות קודי גישה ברמות שונות

 .חלארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפת  .ד

גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה   .ה

 . 50%עתידית של לפחות 

  

 .פלט –קווי קלט   34.6

ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית  , הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו  יכל קוו         

  .או תקלה אחרת , קצר , מתמדת למקרה של נתק 

חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת  –קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית   

 .' טעינה וכו, קוים , גלאים : השונים 

 

  רמות גישה  34.7

הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול . רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות 3למערכת יהיו   

י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה "ק עחלקים ממנו יוכל להתבצע ר

  .קולית חזותית על הניתוק הקיים 

  

  אזורים לוגיים  34.8

אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש , אזורים לוגיים 499המערכת תאפשר הגדרה של   

  .פיזית לרכזות שונותלרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים , באמצעות התוכנה

 

  לוח הבקרה יכלול  34.9

תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות ממרכיבי   160אלפא נומרית בעברית עם   LCDתצוגת   .א

  .המערכת השונים 

שבעזרתם ניתן יהיה  IN – BUILTמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה   .ב

זוריים ופונקציות ההפעלה השונות או לבצע שינויים בעת הצורך של הא, להגדיר בשטח 

 .הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם 

 .למניעת התראות שווא   ALARM    VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת   .ג

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים   .ד

 בלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות  TESTר כל כרטיס קו בנפרד למצב ניתן יהיה להעבי

המערכת תאבחן מצב , TEST - במקרה של אזעקת אמת באזור שבו מבוצע ה. מכרטיסים אחרים

  .זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל
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-RS)( גידי –לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  16ניתן יהיה לחבר למרכזיה   .ה

. יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי  אשר485

 .תווים  160אנגלית עם / אלפא נומרית עברית   LCDכל לוח משנה יכלול תצוגת 

  ,הפעלת מערכות כיבוי :להפעלת פונקציות שונות כמו  המרכזית הגילוי תכלול יחידת בקר  .ו

  . 'הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו, הפעלת מדפי אש , ים הפעלת צופר, הפעלת חייגן אוטומטי

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת   .ז

ספקים אלו יאפשרו אספקת אנרגיה . הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום

כים או שימוש בקווי הזנה עבים ג קווים ארו"תוך מניעת הפסדים ע, גבוהה להתקנים מרוחקים

 . ויקרים

להתקני ההפעלה  24Vטעינת הסוללות ומצבן ומוצא , הספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת    

נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי . בשטח

  .האנלוגיות הסטנדרטיות

. י יחידת העיבוד המרכזית של הרכזת"ומטען מצברי המבוקר עמרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח   .ח

המרכזייה . הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת

 .ללא הפרעה בפעולת המערכת, תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך

שרו את חיבור המערכת למחשב מסוג אשר יאפ, RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת   .ט

IBM-PC ,מדפסת אירועים וצג גרפי.  

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות רשתות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת   .י

 .אינטרנט/ אינטראנט 

  

  :לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים  34.10

 .פעולת המערכת במצב תקין  .א

  .רועי אזעקההצגת אי  .ב

  ).י מעבדי המערכת"אבחון אוטומטי ע(או סיבת התקלה /הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו  .ג

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים   .ד

 .לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה

  .ניפרד לכל גלאיאזעקה -רגישות לילה וסף קדם, קביעת רגישות יום  .ה

 . לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים/תכנות שעות יום  .ו

 .י התקן ובערכים המתחייבים מכך"קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ  .ז

 .אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים-אבחנה בין קדם  .ח

 ).Drift Compensation(ים עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנ  .ט

 ).Alarm Verification(ביצוע אימות אזעקה   .י

 .שניות כולל אימות אזעקה 3 - תגובה מהירה לאזעקה   .יא
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, תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או לחילופן  .יב

 .RS-232 - באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

 .הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור/ המערכת תאפשר נטרול   .יג

ואינה עושה שימוש בהתקנים ) Soft Programming(כתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה   .יד

 .מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים

 Free -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה   .טו

Topology. 

ספק כוח כתובתי ומבודדי , מוצא/כרטיסי המבוא, כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים  .טז

 .מחשב-הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

) Automatic Filed Programming Feature(המערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי   .יז

 .המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות

תוך תצוגה ושליטה ) Peer-to-Peer(רכזות ברשת שוויונית  32ר של עד המערכת תאפשר חיבו  .יח

 .על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם

  

בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן יהיה   .יט

 ".walk test" מגנטי עבור או על ידי מפסק ,  להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת

  .התקן הישראלי תישא את תוהמערכת   .כ

               

  .מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך ADR-3000המערכת תהיה מתוצרת כחול לבן כדוגמת דגם    

  
 גלאי עשן אנלוגי ירוק  43.11

-ADRרת הרכזות המיועד לפעול עם סידירוק פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי  יהיה מטיפוסגלאי העשן   

3000.  

  .וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה" ירוק"הגלאי יהיה   

מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי העשן אשר -ל מבוך ומערכת של משדרוכליהגלאי   

  ).נפיצה(נכנסים אל תוך המבוך 

בצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך ביצוע י מחשב פנימי אשר-י מיקרו"בוקר עיהגלאי   

  .ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת י"עפאזעקות 

באופן אוטומטי עם היווצרות משקעי  (DRIFT COMPANSATION)בצע תיקוני סטיה יגלאי העשן   

קלת ניקוי בנקודה זו תתקבל התרעת ת. אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים

  .לגלאי
  נתונים חשמליים  .1  

  .מאופנן 22Vdcעבודה -מתח 
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  .אמפר ממותג- מיקרו 290זרם עבודה  

  .ללא נורית סימון. ממותג -לערך  10mAזרם עבודה באזעקה  

  600C עד      100C- -תחום טמפרטורה לעבודה מ  

  . ניתנת לכיוון מלוח הבקרה feet / 1.6% - 0.8 -רגישות  

 TFL-1Aמותאם למנורת סימון מדגם  -   50mAמלי לעומס חיצוניזרם מיתוג מכסי 

  .מתוצרת  טלפייר

  מידות מכניות  .2  

  .מ כולל בסיס"מ 124 -קוטר  

 .מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי"מ 54  -גובה  

  .הגלאי ישא את תו התקן הישראלי    

  .מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך 440A-TFOהגלאי יהיה מדגם     

  

  צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות  .3  

נורית סימון בעלת , תשלב בתוכה צופר התרעת אש, יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות    

  .עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי

  .התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה    

  DC  V24למקור מתח וזוג  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות     

 TPS-34Aמתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי כדוגמת , לצורכי הפעלת הצופר

  .מתוצרת חברת טלפייר ויגובה בסוללות

  .מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה, במצב עבודה רגיל    

  .ה ערךמתוצרת חברת טלפייר או שוו 224A-TIPהצופר יהיה מדגם     

  

  .פרופאן בוטן/ גלאי גז למימן   . 4  

 .הנפלט בחדרי מצברים H2גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן   .א

 .גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול  .ב

 .ניתן יהיה לווסת את רגישות הגלאי  .ג

 .הגלאי יכלול במנגנון עצמי המונע אזעקות שווא וממסרים לחיבור למערכת גילוי האש  .ד

 .CATALITICהחיישן הפנימי יהיה מסוג   .ה

 .LEL 0-100%אפשרות גילוי של    .ו

 .גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות  .ז

 . IP-55גלאי לפרופאן בוטן יהיה מוגן מים   .ח

  .   SENSITRONמתוצרת חברת  SMART 2כדוגמת     
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  גלאי כבל    .5

י זרם המופרדים גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושא  .א

  .FMגלאי הכבל יהיה מאושר . י בידוד רגיש לחום"ע

נגד סוף קו או כל , ארון חיבורים, כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים  .ב

 .אלמנט אחר המהווה חלק ממערכת גילוי האש

ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת   .ג

 .אש

 :ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה טמפרטורת  .ד

     הפעלה גלאי כבל' טמפ    סביבה מירבית' טמפ      

      °C37.8        °C 68.3               

     °C 65.6        °C 87.8            

    °C 93.3        °C 137.8       

 .'מ 1,200האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על   .ה

יש להשתמש בכבל נושא  –גלאי הכבל כשהוא באוויר  בכל מקום בו נדרשת תמיכה של  .ו

  .המסופק עם גלאי הכבל

התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים   .ז

  .שלו

 ADDRESSABLEי יחידת כתובת "ע, אש-מעגלי גילוי LOOP-גלאי הכבל יחובר ל  .ח

 .הנמדדת בנפרד מגלאי הכבל

  

 .נתיחידת מבוא ממוע   . 6

, .F.S, גלאי כבל, גלאי גז: יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון    

וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי  LOOP-ל COLECTIVמגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס 

ADDRESSABLE וחיבורם למעגל הגילוי הממוען.  

  .רמתוצרת חברת טלפיי 805A/810A-812A/ADR-ADRכדוגמת     

  

  .יחידת הפעלה ממוענת  .7

אש -הפעלת כיבוי: ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון, יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר    

  .והפסקות חירום להזנות חשמל

  .מתוצרת חברת טלפייר 820A/823A-ADRכדוגמת 
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  ספק כח כתובתי אנלוגי  .8  

  .מתח סוללות והגנת נתיכים ,כולל בעת נפילת מתח רשת, מגובה סוללות V 24מאפשר הפצת     

  

 נוריות סימון גלאים  .9  

. מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי  .א

  .הנורית תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית

או , או תחת הטיח/מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על      

הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור . שילוב בתקרה אקוסטיתמותאמת ל

  .כניסת הכבל

  .נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו  .ב    

  .מתוצרת טלפייר 1A-TFLכדוגמת     
  

  לחצנים לאזעקת אש  .10  

      .מהרצפה' מ 1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של   .א    

לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או   .ב

  .קצר

באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח   כבוי/הפעלת אזורי גילוי  .ג    

  .כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי/הגילוי

 ".ממוען"הלחצן יהיה מסוג   .ד

ללחצן יותקן מכסה שקוף אשר יש . ם הבולט לעין בצבע אדוםלחצן האזעקה יהיה מדג  .ה      

ויסומן , צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג

  .בהתאם לייעודו בשפה העברית

  .תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה  .ו    

 .לכךי האדם שהוסמך "החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע  .ז    

  

  .FULLEONמתוצרת חברת  CXA100כדוגמת     

  

  . FE-FM(-224ea-HFC/227-200( -מערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג   .11  

  :כללי  –11.1    

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארונות החשמל  –מטרת המערכות     

  .NFPA  12A - בריכוז המתאים ובכמות הנדרשת על פי מפרטי ה

ב או שווה "מארה FIKEמתוצרת חברת  D.O.Tמערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים מסוג      

-FM-200/FE-227 (HFC(  -ועל גז כיבוי ירוק מסוג  UL/FMנושאים את התקנים ערך 
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224ea  מתוצרת החברותDUPONT      ו- GREAT LAKES ב נושא את התקנים "מארה

UL/FM.  

  .י התקן הישראלי באמצעות מערכת גילוי העשן"לפעול עפ תמותאמעל המערכת להיות     

המערכות תכלולנה את כל . מחוברות ומוכנות לשימוש, המערכות תותקנה בצורה מושלמת    

י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב "החומרים והעבודות הדרושות עפ, החלקים

הקבלן להציג תעודה  שו כן יידרכמ FMאו  ULי "התכנית חייבת להיות מאושרת ע.  תייעודי

  !מייצרן המערכות על היותו ספק מורשה ועל היותו מורשה על ידו לתכנן מערכות מסוג זה

  ארגון והפעלת המערכת – 11.2    

  .המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב    

  NFPA -נדרש בהמערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כ    

12A ומאושרים בהתאם.  

על פי המפורט בתכנית  FM-200/FE-227 (HFC-224ea(המיועד לגז מסוג  מיכל גז   .א

  .FIKE"”כדוגמת חברת  UL/FMהמחשב נושא את התקנים 

 .שסתום  פריקה  מהירה  .ב

 ).נפץ או סולונואיד(מפעיל חשמלי   .ג

 .חבק לעיגון המכל  .ד

בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת , ן או נחושתמגולוו 40צנרת פלדה מטיפוס סקדייול   .ה

 .המחשב

שלא יעלה על , שניות 6 - נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ  .ו

 .שניות 10

  .UL/FMנושא את התקנים         

 .המוגן) החדר(צופר אתרעה באזור   .ז

מוגן מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור ה, התקנת כל הציוד המפורט לעיל  .ח

 .או פיקוד ידני/באמצעות מערכת גילוי העשן ו

 .שלט מואר להתראה על פריקת גז באזור המוגן  .ט

  :הפעלת המערכת תעשה  11.3    

  .באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן  .א

י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח הבקרה "באופן ידני ע  .ב

 .של מערכת גילוי העשן

י "תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן עהמערכת   .ג

 .מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי

 .יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן  .ד
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מוצלבים בתכנון (ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר   .ה

המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ) המערכת בלוח הבקרה

 .ההוראה להפעלה בלוח  הפיקוד של מערכת גילוי העשן

הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה   .ו

שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24במקום מאויש 

 ).דמוק(שעות ביממה  24

 .NFPA  12A –איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי   .ז

 ".FIKE"כדוגמת תוצרת חברת    D.O.T U.Sי "המכל יהיה כנדרש ע  .ח

 .מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב  .ט

 .מעלות צלזיוס 30של ' בטמפ' אטמ 25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ  .י

לי נתונים הידראוליים שיאפשרו יהיו בע) צנרת ונחירי פיזור, מכלים(כל האביזרים   .יא

 .שניות 10שלא יעלה על , שניות 6 -שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא פחות מ

 .שניות 10הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות   .יב
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  כתב כמויות –' מסמך ה
  )בחוברת נפרדת(
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