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 מסמך שאינו מצורף                                       מסמך מצורף                     המסמך
 
 
 

 מסמך א'                  הצהרת הקבלן
   

 מסמך ב'                  הוראות המכרז והחוזה
 הזמנה להגשת הצעה                                 
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 המפרט הכללי לעבודות -1מסמך ז'                                                                    
 בניה בהוצאת משרד הבטחון                                                                                       

 ומשרד הבנוי והשיכון.                                                                                       
 כל התקנים המתייחסים  -2                                                                                  

 לחומרים לעבודות ולפרטים                                                                                       
 השונים.                                                                                      

 אופני המדידה המצורפים  -3                                                                                  
 למסמכים הנ"ל.                                                                                      
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 מסמך א'
 
 

 הצהרת הקבלן
 
 
 
 

                         
 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים והמפרטים הנזכרים לעיל וכי קראם והבין את  

 
 תוכנם, וקבל את כל ההסברים שבקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המסמכים 

 
 והמפרטים הנ"ל.

 
 

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

______________                                                                                            _______ 
 תאריך                                                                                                   חתימת הקבלן   
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 מסמך ב'
 
 

 הוראות המכרז והחוזה
 

 הזמנה להגשת הצעה
 
   ואח'.שדרוג ושיפוץ מבנה קיים למעון הורה ילד -. המועצה המקומית מזמינה בזאת הצעה ל1
 
 אשר לא יוחזרו.₪  0010. את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת 2
 
.על הקבלן למלא את כל המחירים והסכומים, החלופות ההערות והמפרטים הנדרשים בכל 3

המסמכים של ההצעה, לחתום בראשי תיבות על כל דף המסמכים והתוכניות הנ"ל וליד כל תיקון 
 שנעשה.

 
עתו על טופס רשימת הכמויות בשני עותקים ידני במעטפות סגורות. . על הקבלן להגיש את הצ4

המעטפה תכלול את כל המסמכים כשהם חתומים כנ"ל. את ההצעות יש להגיש למועצה 
 .15:00בשעה  18.11.19עד לתאריך המקומית 

 
 .131-1-וסיווג א 100 1ג: . רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג 5
ונפגשים במשרדי  בבוקר 10:00בשעה  14.11.19בתאריך קבלנים יערך והבהרות ל. סיור 6

 המועצה.
 
 המועצה המקומית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת . . אין7
 
 . הקבלן יידרש להתחיל בעבודה בתאריך _________ ולסימה עד לתאריך__________.8
 
שאינה לפי תנאי המכרז, או הצעה המכילה הסתייגות כלשהי לגבי .לא תובא לדיון הצעה 9

המחירים או כלפי פרט שהוא של מסמכי החוזה, לא תובא לדיון הצעה שלא תהיה חתומה כחוק 
 ע"י המציע ולא כוללת את כל החומר הנדרש.

 
: עד ליום כולל מע"מ ₪45,000.על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בשיעור של 10

אשר תשמש כערבות שהמציע יחתום על חוזה לביצוע העבודה הזאת. הערבויות עבור  202016.02.
הצעות קבלנים אשר לא נתקבלו יוחזרו לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו נתקבלה ולא 

יום מיום הגשת ההצעות. באם הקבלן יסרב לחתום על ההצעה , ערבות תחולט  30 -יאוחר מ
 והסכום לא יוחזר לו.

 
 10%.המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות בנקאית לא מותנית בשיעור של 11

 5מסכום ערך כל העבודה כולל מע"מ על שם המזמין שיהווה "ערבות לקיום החוזה" וזה תוך 
חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף  ימים מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו נתקבלה.

, אם המציע לא יחתום על החוזה ולא ימציא את הערבות לחוזה תוך  סמכי החוזהמלכל שאר 
הזמן הנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור את העבודה למציע אחר אשר הצעתו נראית לו מתאימה או 

 לפרסם מכרז חדש לפי שיקול דעתו.
 

. אין מסירת עבודה זו מקנה למציע את הזכות ביתר השלבים העתידיים ועבודות נוספות 12
 ויקט במקום הנ"ל.בפר

 
.  א. כל המסמכים הרשומים המצורפים למכרז זה הם רכושו של המזמין , הם מושאלים 13

 בין אם יגיש הצעה ובין אם לא. 4למציע ועליו להחזירם למזמין עד התאריך בסעיף מס' 
 

 ב. את התוכניות החתומות יש להחזיר במעטפה נפרדת למזמין.     
 

שית בשיקולה לדחות כל הצעה על סמך הניסיון שלה או של אחרים עם . המועצה המקומית חופ14
 בעל ההצעה אשר תדחה , ואין זכות לאותו קבלן לערער על זאת בכל צורה שהיא.

 
.  המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לפני או אחרי חתימת החוזה להגדיל ,להקטין 15

, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב או לבטל סעיף , סעיפים , פרק שלם , חלקים מפרק
 הכמויות , הכל לפי אותם מחירים הנקובים בכתב הכמויות.  
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. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפני או אחרי חתימת החוזה לבצע חלק או חלקים בכל גודל 16
 שהוא מהיקף העבודה בהתאם להרשאה התקציבית ממשרדי הממשלה.

מסור את המשך העבודה לזוכה,מבלי שיוטלו עליו כל מוגבלות המזמין שומר לעצמו את הזכות ל
 ביחס להיקף התוספת וההרחבה.

 
עים להוכיח את י. הרשות המקומית תהא רשאית לפי שיקול דעתה המלא,לדרוש מהמצ17

 וניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה. מהימנותם,כישוריהם
 

. הרשות המקומית שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה,הצעות של 18
 מציעים בהתאם לכישוריהם וניסיונם ויכולתם הכספית .

 
.הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה ולאו דווקא ההצעה הזולה ביותר 19

כל הצעה שהיא כזוכה ,בין  היתר שומרת לעצמה את הזכות לשקול ולבדוק את מידת ,או 
מהימנות  ו/או רצינות ו/או יכולת המציע , באספקלריה של שביעות רצון וניסיון העבר ואיכות 

 השירות נשוא הכרז מול אותו מציע וזאת לצורך קביעת הזוכה במכרז.
 

 הרשות רשאית לפסול על הסף:. למען הסרת ספק מובהר, כי 20
 

 הצעה של מציע שבעבר היה לו או לרשות או גוף אחר עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח. .א
ההצעה של המציע שהורשע בעבירה פלילית לרבות עבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה  .ב

 על תקנותיו.
וייקט אחר הצעה של מציע שבמועד הגשת הצעתו טרם סיים את העבודה שנמסרה לו  בפר .ג

 של המזמינה. 
 

. הקבלן מתחייב לבצע כל תוספת לעבודה, בנוסף לעבודות הנזכרות בחוזה, וזאת לפי אותם 21
 תנאים , ולפי המחירים המוצעים ברשימת הכמויות שהקבלן הגיש.

 
. בכפוף לשיקולי תקצוב או מימון רשאית המזמינה לבצע רק חלק מהפרויקט  וחלק מעבודות 22

אית להקטין או לבטל כל סעיף מסעיפי הכמויות או פרק מהפרקים בכל גודל שהוא הפיתוח ורש
 להיקף העבודה המוצעת ,הכל לפי אותם מחירים שהקבלן הגיש בכתב הכמויות של המכרז.

 
. על הקבלן להמציא אישור המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני 23

 התחלת העבודה.
  

 לבנייה. 2018הוא מדד חודש דצמבר  – . מדד בסיסי24
 

שבכתב הכמויות . על המציע לרשום בדיו בכתב  מילוי מחירים לסעיפים. המכרז הינו בשיטת 25
 את מחירי היחדות ולסכמם . הכמויות )מסמך ד'(

 
 
 

אני הח"מ ______________ מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות המכרז והחוזה המצורף 
 חייב , מצהיר ומסכים למלא אחר כל האמור בהם.לו והנני מת

 
 
 

 תאריך ___________         שם הקבלן____________ חתימה___________
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 מסמך ג'
 מועצה מקומית בית ג'אן

 
 
 

 29/19 חוזה מס'
 
 
 

 ______     בשנת            בחודש        ביום    מ.מ בית ג'אן שנערך ונחתם ב 
 
 
 
 

 בין
 
 

 מועצה מקומית בית ג'אן
 
 

 לבין
 

           
 

                  
 

                  
 
 

 לביצוע פרויקט של
 

     שיפוץ ושדרוג מבנה למעון הורה ילד   
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 מועצה מקומית בית ג'אן
 

 29/19מכרז /חוזה מס' 
 
 

   בשנת       בחודש             חוזה זה נערך ונחתם ביום
 בין

 ________________________ מועצה מקומית בית גאן   המיוצגת על ידי
 

 ,להלן "המועצה  המזמין " , מצד אחד       
 לבין

 
 להלן " הקבלן ", מצד שני ,       

 
       הואיל והמועצה  מעוניינת  בביצועו של פרויקט , 

            
 

לביצוע הפרויקט תמורת סכום של        וקיבלה את הצעתו של הקבלן מיום 
       )במילים : ₪         
  

 סכום זה הינו סכום סופי וכולל כל התמורה בגין ביצוע ההסכם,  
לן כי כל תוספת או חריגה מסכום זה מחייבת חתימת שלושת מורשה  החתימה של ידוע לקב 

המועצה , יו"ר המועצה גזבר המועצה וחשב מלווה. ובהעדר חתימתם אין כל תוקף לכל חריגה 
כל הוראות  מסכום ההסכם לעיל והיא לא תחייב את המועצה .ידוע לקבלן כי הוראה זו גוברת על

 .  של הפרויקט  ההסכם בעניינים הכספיים
  

 : באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן                               
 

 החוזה ( : –המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ) להלן  .1
 הצעתו של הקבלן ; (א)
על ידי  טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע פרוייקט (ב)

 תנאי החוזה ( ;  –קבלן ) להלן 
 המפרט ;  (ג)
 כתב  הכמויות ; (ד)
 התכניות ; (ה)
 תנאים מיוחדים ; (ו)
 נספח ;  (ז)

       
תמורת תשלום שכר החוזה , כמוסכם בחוזה , מתחייב הקבלן לבצע את  .2

 הפרוייקט בהתאם להוראות החוזה .
שלם תמורת ביצוע הפרוייקט על ידי הקבלן כאמור לעיל , מתחייב המזמין ל .3

 לקבלן עם קבלת התקציב מהמשרד המממן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה .
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן : .4

 
        כתובת המזמין 
            כתובת הקבלן 

 
 
 
 
 
 

           
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 הקבלן :       בשם המזמין :
1  .       
2.                                    
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 מועצה מקומית בית ג'אן
 תנאי החוזה לביצוע פרוייקט על ידי קבלן

 
 כללי –פרק א ' 

 הגדרות
 מ.מ בית ג'אן  . –"  " המזמין(  1) .1

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין , לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך  – " המנהל "      
 החוזה או כל חלק ממנו .

הקבלן , לרבות נציגיו של הקבלן , שלוחיו , ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל קבלן  – " הקבלן"       
 משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע הפרוייקט או כל חלק ממנו .

מי שנתמנה בכתב , מזמן לזמן , על ידי המזמינה לפקח על ביצוע הפרוייקט או   - " המפקח "       
 כל חלק ממנו .
הפרוייקט או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה , לרבות כל פרוייקט ארעי או  – "הפרוייקט "

 עבודה ארעית .
 

, לרבות השלמתו ובדקו , וביצועו של כל פרוייקט ארעי או  ביצוע הפרוייקט –"  "ביצוע הפרוייקט
 עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה .

 
כל פרוייקט או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו  –" "פרוייקט ארעי 

 של הפרוייקט .
 

פרוייקט חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרוייקט , למטרת ביצוע ה – "חומרים"
וכן ציוד ומתקנים  –בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  –והשלמתו , לרבות אבזרים , מוצרים 
 העתידים להיות חלק מן הפרוייקט .

 
המקרקעין אשר בהם , דרכם מתחתם או מעליהם יבוצע הפרוייקט ,  –"  מקום הפרוייקט"

 ה .לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוז
 

 מקום הפרוייקט שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין . –"אתר סגור" 
 

 מקום הפרוייקט שאינו מגודר ואין בו שמירה . – "אתר פתוח"
 

בהשתתפות  המיפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית –"  "המיפרט הכללי
משרד הביטחון / אגף בינוי  , משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ , באותם 

 פרקים ואותן מהדורות שנקבעו בחוזה .
 

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות   -  "המיפרט המיוחד"
לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל הנוספות , השונות או המנוגדות לכתוב המיפרט הכללי , 

 אחד ממסמכי החוזה .
 

 המיפרט הכללי והמיפרט המיוחד כאחד , המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה . – " המיפרט"
 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה , לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה  – " תכניות"
ה זה , וכן וכל תכנית אחרת שתאושר בכתב על בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לענין חוז

 ידי המנהל או על ידי המפקח לענין חוזה זה, מזמן לזמן .
 

הוראה בכתב המורה לקבלן להתחיל בביצוע הפרוייקט  חתומה על ידי  –"  "צו התחלת עבודה
 מורשה החתימה של המזמין שתמסר לקבלן לפני תחילת העבודה ולאחר חתימת החוזה.

 
הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד  – חשב הכללי ""ריבית ה

האוצר , לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן 
 לזמן.

 
הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר  –" " ריבית חוקית

ריבית הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי  כריבית חוקית, לרבות חישוב
 שיתפרסמו מזמן לזמן .
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הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה , לרבות כל תוספת  –" "שכר החוזה
שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה , ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב 

 בהתאם להוראות החוזה .
 

החוזה ת יחול על החוזה . לצורך פרשנות רואים א 1981 –(  חוק הפרשנות , התשמ"א 2)           
 כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור .

 
  ניהול יומן  –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 

 
( המפקח רשאי לבדוק את הפרוייקט ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים 1. )2

טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע הפרוייקט כן רשאי הוא לבדוק שמשתמשים  בהם ו
 הוא , על ידי הקבלן . את אופן ביצוע הוראות החוזה , לרבות הוראות המנהל והוראותיו 

אמצעי א (  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע הפרוייקט אל2)    
חוזה בכל שלביו במלואו . הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן כי הקבלן יקיים את ה, להבטיח

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה .
היומן ( בו  –במקום הפרוייקט , ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן  (3)

, כוחו המוסמך –יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא 
 הרישומים כאמור יעשו על ידו : אלא אם קבע המפקח , כי

 )א(  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע הפרוייקט .              
 )ב(   הציוד המכני המועסק בביצוע הפרוייקט ;               
 תנאי מזג הויר השוררים במקום הפרוייקט ;   (ג)
 העבודות שבוצעו במשך היום ;   (ד)
כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך   (ה)

 ביצוע הפרוייקט .
 

( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן 3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) (4)
, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע הפרוייקט , וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש 

תי במהלך ביצוע הפרוייקט , בציון תאריך הרישום . בו כדי לשקף את המצב העובד
כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע הפרוייקט  –הקבלן  או בא 

אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או רישומים , בציון תאריך רישומן , אולם 
ירת העתק יום מיום מס 14המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 

 מרישומים אלה למפקח ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו .
כוחו המוסמך ,  –כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא  (5)

 ולאחר מכן על ידי המפקח .
כוחו המוסמך אשר רשאי  –העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא  (6)

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת  7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 
הודעה בכתב למפקח . דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן . לא הודיע הקבלן או בא 

את נכונות הפרטים  כאילו אישרו הצדדים  כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור , רואים
 הרשומים ביומן .

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף  –הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא  (7)
 ( , ישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם .4לסיפא של סעיף קטן )

יומן עבודה נפרד  פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים–אם חלק מהעבודות על  (8)
כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון  –בו ירשום הקבלן או בא 

תאריך הרישום . שאר הרישומים בימון לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו , בשינויים 
( חלות גם על 7)–( ו 6( , )5( , והוראות סעיפים קטנים )4המחוייבים , כמפורט בסעיף קטן )

 ן כאמור בסעיף קטן זה .היומ
 

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

 להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה , אלא בהסכמת המזמין בכתב .
על אף האמור לעיל , אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות        

 למוסד בנקאי , יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן .
, כולו או מקצתו , אלא  אחר את ביצועו של הפרוייקטאין הקבלן רשאי למסור ל ( 2)      

. ואולם העסקת עובדים , בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה  ובין  בהסכמת המזמין בכתב
ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה , אין בה כשלעצמה , משום מסירת ביצועו של הפרוייקט או 

  של חלק ממנו , לאחר .  
ב, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה , אין נתן המזמין את הסכמתו בכת (3)

ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי 
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החוזה , והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי 
 כוחם ועובדיהם.  –הפרוייקט , באי 

הקבלן מצהיר בזה , כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  (4)
, ומתחייב לא למסור ,בכפוף להסכמת  1969 –ות , תשכ"ט הנדסה בנאי

המזמינה, לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לפרוייקט או חלק 
 ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור .

 
 היקף החוזה 

 
האדם , החומרים  הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרוייקט , לרבות המצאת כח .5

 ,הכלים , הציוד , המכונות וכל מרכיב אחר , בין קבוע ובין ארעי , הנחוץ לשם כך.
 
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים 
 
( בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים 1.   )5

ר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל השונים המהווים את החוזה , ובהעדר קביעה אחרת של סד
 נקבע ברשימה שלהלן : –לענין הביצוע  –מסמך אחר ממסמכי החוזה , סדר העדיפות 

 )א( תכניות ;              
 מיפרט מיוחד ; (ב)
 כתב כמויות ; (ג)
 אופני מדידה מיוחדים ; (ד)
 מיפרט כללי )ואופני מדידה ( ;  (ה)
 תנאי החוזה ;  (ו)
 תקנים ישראליים . (ז)

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

(  התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה , 2)     
 ביניהם . משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות , כל עוד אין סתירה

 
ות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי בכל  מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמע

העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה , יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס 
לעבודה , על כל פרטיה ואופן ביצועה , כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה 

 ובתכולת המחירים .
 

ות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפ      
 נקבע ברשימה שלהלן : –לעניין התשלום  –החוזה , סדר העדיפות 

 כתב כמויות ; (א)
 אופני מדידה מיוחדים ;  (ב)
 מיפרט מיוחד ;  (ג)
 תכניות ;  (ד)
 מיפרט כללי ) ואופני מדידה ( ;  (ה)
 תנאי החוזה ;  (ו)
 תקנים ישראליים . (ז)

הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות , קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט 
אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה , בתנאי 

 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו .
 האמור בפרקים השונים של(   בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין 3)     

עדיף האמור בפרק  –הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  –המפרט הכללי , לגבי אותה עבודה 
 המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

 
על  (    הוראות העדיפות בין מסמכים לענין הביצוע ולענין התשלום כאמור לעיל , אינן חלות4)     

 הקבלן . ל כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידיעבודות לפי מחיר פאוש
 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת  (5)
מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם 

הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה 
יפנה הקבלן בכתב  –ש כהלכה את החוזה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפר

למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב , לרבות תכניות לפי הצורך בדבר 
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הפירוש שיש לנהוג לפיו . עד לקבלת הוראותיו של המנהלת , יעכב הקבלן 
את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור 

 לעיל.
 

 אספקת תכניות 
 
(    שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום . כל 1.  )6

יוכן על חשבון  –יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו עותק נוסף שיהיה דרוש   לקבלן 
 הקבלן . עם השלמת הפרוייקט ,  

די הקבלן במקום הפרוייקט (   עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה , יוחזקו על י2)      
בהם בכל עת  והמנהל המפקח וכל אדם שהורשה על ידכם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש

 סבירה .
 

 ביצוע הפרוייקט 
 
בהתאם לחוזה , וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  (   הקבלן יבצע את הפרוייקט1.   )7

 המנהל והמפקח .
 

תוך כדי ביצוע הפרוייקט, הוראות , , מזמן לזמן, והמפקח רשאים להמציא לקבלן המנהל (2)       
לרבות תכניות לפי הצורך , לביצוע הפרוייקט . הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן , 

 ף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.אולם אין האמור בסעי
 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים 
 
כלשהו  פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום –(  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על 1.   )8

בנוסח שנקבע  -על ידי המזמין , ימציא הקבלן למזמין , עם חתימת החוזה , ערבות בנקאית 
 מערך החוזה . הערבות האמורה תהיה  10%של  בגובה – 1בנספח 

הבסיסי  צמודה  למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש              
 בתנאי החוזה והערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת  62כאמור בסעיף 

 בתנאי החוזה . 60שכר החוזה כאמור בסעיף               
 

התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה , והקבלן הגיש הוצא צו  (2)
חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה , יבוצע 

התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות 
( . על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה 1כאמור בסעיף קטן )

 המועד שנקבע לתשלום החשבון . יום לפני 15 -לא יאוחר מ
איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל , יתווסף לפרק הזמן שנקבע  (3)

לתשלום החשבון על ידי המזמין , אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן 
הפרשי  בהמצאת הערבות , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור , לא ישא

 הצמדה ו/או ריבית כלשהי .
 
 
 
 

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

המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר  השני הכתובת של הצד
 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני .

 
 
מסירתה  שעות ממועד 72אר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור הודעה שנשלחה בדו 

 בדואר . הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה . 
הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור 

 בפקסימיליה.
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 הכנה לביצוע  -פרק ב'  
 

 בדיקות מוקדמות 
 

 (   רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר , לפני הגשת הצעתו , את מקום הפרוייקט1.  )10
הדרושים לביצוע  וסביבותיו , את טיב הקרקע , את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים

העשוי הפרוייקט , את דרכי הגישה למקום הפרוייקט , וכן כאילו השיג את כל המידע האחר 
 להשפיע על הצעתו .

 (    המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא2)       
 ( .1יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות , כנדרש בסעיף קטן )

שהוצע על  כר החוזה(    רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות , כי ש3)       
 ידו , הוא הוגן ומניח את דעתו .

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים 

 
יום מיום התחלת ביצוע הפרוייקט שנקבע  30(  הקבלן ימציא לאישור המפקח , תוך (  )א1.  )11

בצו התחלת העבודה , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים , לרבות הסדרים והשיטות 
תו לבצע את הפרוייקט . כן ימציא הקבלן למפקח , לפי דרישתו מזמן לזמן , אשר לפיהם יש בדע

פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים , לרבות רשימת 
מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם . המצאת המסמכים האמורים על 

ר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם , אינה פוטרת את ידי הקבלן למפקח , בין שהמפקח איש
הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו . במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה , רשאי המזמין לקבוע 

יום מיום התחלת  30 -שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ
 ביצוע הפרוייקט ; 

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הסיום שבלוח הזמנים כפי שפורטו   )ב(     
בחוזה , אם פורטו . עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה 

 יאושרו על ידי המפקח , ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו 
המפקח  ( , ייקבע לוח הזמנים על ידי1מור בסעיף קטן )(  לא המציא הקבלן לוח זמנים כא2)       

 ויחייב את הקבלן .
בתדירות   ( הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח , ולא יותר מאחת לחודש , או3)       

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

ידי המפקח , –(  ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על 4)       
בנסיבות כמפורט לעיל , יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל 

צאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו דרך אחרת , לרבות באמצעות חילוט ערבויות . שיעור ההו
 תהיה סופית .

 סימון ונקודות גובה  
 

הנכון והמדויק של הפרוייקט ולנכונותם של הגבהים ,  ן(   )א( הקבלן יהיה אחראי לסימו1.  )12
 .מדים וההכוונה של כל חלקי  הפרוייקט יהמ

כל המדידות , ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן , ואם  (ב)
ייבדקו או יושלמו על ידי  –ר על ידי גורמים אחרים נעשו כב

 הקבלן , הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות ;
הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע  (ג)

וסימון הפרוייקט במשך כל תקופת ביצוע הפרוייקט עד למועד 
השלמתו , ואם נקודות הקבע או סימון הפרוייקט נעלמו או 

 חייב הקבלן לחדשם ; טושטשו ,
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפיסקאות  (ד)

לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה ,)ג( לעיל-)ב( ו
 חלות על הקבלן .ם הדרושים למודדי
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 השגחה , נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן
 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרוייקט וישגיח עליו  –הקבלן או בא  .13
כוח מוסמך  מטעם הקבלן  –ברציפות לצורך ביצוע הפרוייקט . מינוי בא 

יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל , והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת 
כוחו המוסמך של הקבלן כדין  -את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 הקבלן .
 
 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים 
 

   על (    הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרוייקט כל אדם המועסק 1.    )14
 הולם            ידו במקום הפרוייקט , אם לדעת המנהל , התנהג אותו אדם באופן בלתי        
 או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו . אדם                    
 לא יחזור הקבלן להעסיקו , בין במישרין ובין                        –שהורחק לפי דרישה כאמור        
 בעקיפין , במקום הפרוייקט .       

צורך בהגבלת הכניסה המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על ה (2)
למקום הפרוייקט , כולו או מקצתו . משניתנה הוראה כאמור ימציא 

הקבלן למפקח ויעדכן , מזמן לזמן , את רשימות העובדים שיהיה 
זקוק להם במקום הפרוייקט לביצוע הפרוייקט וכן את תצלומיהם 

והמפקח יסדיר את  –כפי שידרוש המפקח  –ופרטים אחרים אודותם 
ניסה למקום הפרוייקט לפי רשיונות כניסה , כפי שימצא עניני הכ

 לנכון.
( יהיה רכושו של המזמין והקבלן 2כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) (3)

מתחייב להחזיר למפקח את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן 
הרשיון , מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע הפרוייקט , וכן 

ש את החזרתו . כן מתחייב הקבלן שהשימוש בכל עת שהמפקח ידרו
ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום הפרוייקט 

 לצורך ביצועו .
( או עובד שהמפקח 2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) (4)

אחראי הקבלן להרחקתו  –דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו 
 ממקום הפרוייקט .

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה .4)-( ו3, ) (2הסעיפים הקטנים ) (5)
 

 שמירה , גידור , אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרוייקט 
 

(   הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , שמירה , גידור ושאר אמצעי בטיחות לפרוייקט 1.     )15
נוהג או הוראה מחייבת כולל העסקת פקחים ושוטרים במידה ויידרש לכך, פי כל דין, -כנדרש על

 של רשות מוסמכת בענין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים , אם אלה פורטו בחוזה .
 (  הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק , על חשבונו , במקום הפרוייקט , לפי דרישות2)            

 המזמין שנקבעו בחוזה :
 ט או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח ; פרוייק (א)
 כל מיתקן אחר או ציוד אחר . (ב)

 (   כל פרוייקט , מיתקן או ציוד כאמור יהיה רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם3) 
 ממקום הפרוייקט עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. 

 
 ד והכלים המשמשים אותו או מי מטעמו בביצוע (   הקבלן מתחייב לאחסן את הציו4) 
 העבודה נשוא הסכם זה באתר המיועד במיוחד לכך  והמוחזק בידי המזמין ;         
 הקבלן מאשר ומצהיר כי המזמין הראה לו את האתר המשמש כאמור והקבלן          
 כל דרך מתחייב בזאת להימנע משימוש במקרקעין של אחרים או לפגוע בהם ב        
 ; יודגש כי  יאחסן וישמור את הציוד והכלים באתר המיועד לכך בלבדשהיא ,         
 אין באמור בסעיף קטן זה להטיל אחריות על המזמין בשום אופן ופנים ועל          
 הקבלן להבטיח שמירת הכלים והציוד והמזמין משוחרר מחובה זו לחלוטין .         
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 נזיקין לפרוייקט 
 

( מיום העמדת מקום הפרוייקט , כולו או מקצתו , לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת 1.       )16
ולהשגחה העבודה כמצויין בתעודת השלמת הפרוייקט , יהיה הקבלן אחראי לשמירת הפרוייקט 

פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף  –עליו . בכל מקרה של נזק לפרוייקט הנובע מסיבה כלשהי 
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק , על חשבונו , בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם  –( 4קטן )

 השלמתו יהיה הפרוייקט במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה .
( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות 1סעיף קטן )(   הוראות 2)           

תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרוייקט , בהתאם 
 בתנאי החוזה . 55לסעיף 
בכל מקרה של נזק לפרוייקט שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן  (3)           

התיקון יחולו על  הנזק , בהקדם האפשרי , אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן , והוצאותאת 
 המזמין .

מלחמה , פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות  סדירים או : פירושו -מוסכם" "סיכון ( 4)           
 לאו .בין שהוכרזה מלחמה ובין  –בלתי סדירים , פלישת אויב , פעולת מדינה אויבת וקרבות 

נזק לפרוייקט שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים , בתכניות או במפרטים , או ( 5)           
כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח , לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות 

 שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.
 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש 
 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן , שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע  (1.       )17
הפרוייקט , עקב רשלנותו או בגין הפרת דרישות חוזה זה , שגרמה לנזק , לגופו או לרכושו של 

 אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם .
אחראי באופן בלעדי , לכל נזק הקבלן , מבלי לפגוע באמור לעיל ,יהיה  (2)

שייגרם לצד שלישי שמקורו בהפרת התחייבות המזמין הקבועה 
( לעיל , ועליו החובה הבלעדית לפצות בגין כל נזק 4) 15בסעיף 

 שייגרם .
הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרוייקט  (3)

ין עצמו או גם בגין אחריות או רשלנות או מעשה או מחדל של המזמ
המפקח או המנהל והוא ישא  במלוא הפיצוי המגיע לכל ניזוק , בין 

אם מדובר בנזק גוף ובין אם מדובר בנזק רכוש , על חשבונו בלבד 
מבלי שהמזמין ישא בכל חלק מפיצוי זה וזאת על אף כל קביעה  

 משפטית או חלוקה בפשרה או בפסק דין .
ן כל תביעה או תשלום או הקבלן ישפה שיפוי מלא את המזמין בגי (4)

הוצאה שייגרמו לו בפועל בעקבות תביעה או נזק שנגרמו לצד שלישי 
או לכל גוף אחר שמקורן כאמור בהפרה של תנאי הסכם זה או מעשה 

או מחדל או רשלנות או הפרה  אחרת של כל דין תקף בין אם של 
 המזמין ובין אם של הקבלן .

       
 נזיקין לעובדים 

 
מין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מטעם הקבלן ו/או שלוחיו  ו/או כל .   המז18

 מי מטעמו  ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע הפרוייקט.
 

 ביטוח על ידי הקבלן 
 

 הקבלן יבטח , על חשבונו , לטובתו ולטובת המזמין יחדיו :    (1) . 19
הפרוייקט לרבות :  החומרים , הציוד , המתקנים וכל דבר אחר את  (א)

שהובא למקום הפרוייקט לצורך ביצוע הפרוייקט , במלוא ערכו מזמן 
 לזמן , נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע הפרוייקט;

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם , במישרין או בעקיפין , תוך כדי  (ב)
פו ו/או לרכושו של כל אדם , לרבות עובדי הקבלן ביצוע העבודות לגו

, קבלני המשנה ועובדיהם , עובדי המזמין וכל אדם אחר הנמצא בשם 
 ומטעם המזמין .

 ( הם :1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )   ( 2)               
ביטוח אחריות קבלנים , הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש,   (א)

 ות כלפי צד שלישי ; וביטוח האחרי
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 ביטוח אחריות מעבידים .  (ב)
ביטוח שיכסה את אחריות המזמין בגין מעשה רשלנות או הפרה או   (ג)

 מחדל שלו או מטעמו .
במסמכי  כמפורט פי הוראת המזמין ,–הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על (    3)       

   זה על החוזה , ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החו
 ידו או מיד עם תחילת ביצוע הפרוייקט , הכל לפי התאריך המוקדם יותר .               

 . 18 -ו  17,  16(    הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 4)  
 הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות  (   5)            

     הביטוח בעת  כל פעולה , אם יידרש לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות           
 הצורך .                        

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

 
 ביטוח על ידי המנהל 

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

הוצאות   –לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח , והמזמין יהיה רשאי לנכות           
שיגיע ממנו לקבלן , בכל עת ,וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך דמי ביטוח אלה , מכל סכום  

 אחרת .
 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן 
 

.    הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 21
ם שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרוייקט או לפי כל הסכם או דין אחר ,או לפי כל דין אחר , לנזקי

ובקשר לכך . אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם , מתחייב הקבלן להחזיר 
למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה 

 ; הוראות סעיף זה באות 
 מהם . להוסיף על התחייבויות הקבלן ולא לגרוע
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 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום הפרוייקט 
 

          ולכל  . הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו , להיכנס בכל עת סבירה למקום הפרוייקט22
  מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה , וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים       
 כלשהם לביצוע החוזה .      

 
 מציאת עתיקות וכיו"ב 

 
   שיהיה  או בכל חוק בדבר עתיקות 1978 –( עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות , תשל"ח 1. )23

         בתוקף , מזמן לזמן , וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו       
  לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ב נכסי המדינה הם , והקבלן מתחיי –במקום הפרוייקט       
 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך .      
     חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם , יודיע הקבלן למפקח  ( מיד לאחר גילוי עתיקה או2)       
 עתיקות . על הגילוי . כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר       
   ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה , יחולו על המזמין וישולמו ( 3)       
  ( בתנאי החוזה ,כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן 3) 46בהתאם לסעיף        
   ( 1) 46הפסקה זמנית של ביצוע הפרוייקט בהתאם להוראות המנהל , כאמור בסעיף  עקב       
 החוזה . בתנאי       

 
 זכויות פטנטים וכיו"ב 

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

הוצאה , היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים , סמלי מסחר או 
זכויות דומות בדבר השימוש , תוך כדי ביצוע הפרוייקט, במתקני הפרוייקט, במכונות או 

 יסופקו על ידי הקבלן .בחומרים ש
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה 
 

. אם לביצוע הפרוייקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים 25
מחוץ למקום הפרוייקט , כגון :  לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול , או זכות מעבר או שימוש או 

הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי  יהיה הקבלן אחראי לקבלת –כל זכות דומה 
 שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן .

 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .

 
.הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך , תוך כדי ביצוע הפרוייקט , בנוחיות הציבור 26

ל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש , דרך ,שבי
ברכוש ציבורי כלשהו . לצורך כך יבצע הקבלן , על חשבונו , דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה 

 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור . והכוונה מצויידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים
 

 תיקון נזקים לכביש , למובילים אחרים וכיו"ב 
 

 –קרקעיות והעל –הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים , לרבות המערכות התת  .27
בין שהנזק או הקלקול נגרמו  באקראי ובין שהיו  –קרקעיות , תוך כדי ביצוע הפרוייקט על ידו 

ן , על חשבונו , באופן היעיל ביותר ולשביעות יתוק –מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרוייקט 
רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים . 

ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שאינם נראים לעין 
מנו המתקנים האמורים בתכניות , ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח , אלא אם סו

 במפרטים , בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה , או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם 
 של המתקנים האמורים בכל דרך אחרת .

 
 מניעת הפרעות לתנועה 

 
בדרך שלא  וממנו תיעשה , ככל האפשר , הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרוייקט .28

תגרום הפרעה לתנועה השוטפת , ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה 
 על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות .
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 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים 

 
 כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום      ( אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ1) . 29

 נזק לכביש , לגשר , לרשת טלפון , לצינור , לכבל ולכיו"ב , אם לא ישתמשו  
 יודיע הקבלן בכתב למפקח , לפני ההעברה , על פרטי  –באמצעי הגנה מיוחדים  
  החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים . 

 אי לבצע , על חשבון המזמין , את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו     ( הקבלן יהיה רש2) 
 אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח , ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים       
 מהרשויות המוסמכות .      

 
 

 הקשר עם קבלנים אחרים 
 

לן אחר המועסק ( הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה , לפי הוראות המפקח , לכל קב1) . 30
הקבלן   -על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן 

האחר ( , הן במקום הפרוייקט והן בסמוך אליו , וכן ישתף ויתאם פעולה איתם , יאשפר להם את 
הוראות הכל בהתאם ל –השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 

 שבמפרט הכללי .
 

 ( אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה , וההתקשרות עם2) 
פיתוח והמחירים  הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן , ו/או כאשר העבודות הן עבודות

עבודות דומות , וההתקשרות עם  פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע-לביצוען נקבעו על
התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים  –הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן 

, שתחושב בהתאם  להוראות שבמפרט הכללי . אם פרסם המזמין מכרז  12%האחרים תהיה 
עם לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות 

שתחושב בהתאם  6%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה  –המזמין 
 להוראות שבמפרט הכללי .

 
 ( נגרם עיכוב בביצוע הפרוייקט כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים3)                 

שנקבעו כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין , יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת 
 בתנאי החוזה . 42הפרוייקט בהתאם להוראות סעיף 

 
 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרוייקט עם השלמת העבודה 

 
(  הקבלן יסלק , מזמן לזמן , ממקום הפרוייקט את כל הפסולת שהצטברה במקום 1) . 31
לרבות הפסולת , תוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלןכ

לתחילת ביצוע העבודה , וכן  כתוצאה מפעולות ניקוי השטח , הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו
הפסולת כתוצאה מפירוק , הריסה , עקירה או גדיעה של עצים , פרט לגזם שהמפקח הורה 

 להשאיר במקום .
מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את מקום הפרוייקט ויסלק את כל  ( 2)  

החומרים המיותרים , הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא , וימסור את הפרוייקט שהוא 
 נקי ומתאים למטרתו .

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות  (3)  
אתר , כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק , הוא באחריותו המוסמכות , והסילוק ל

הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו . במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם 
בתנאי החוזה , יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק  30כמשמעותו בסעיף 

 הפסולת .
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 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן 
 

ת ( הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , את כח האדם הדרוש לביצוע הפרוייקט , א1) .  32
וכל דבר אחר , ההשגחה על כח אדם זה , את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום הפרוייקט וממנו

 הכרוך בכך .
 ואחרים , במספר הדרוש לשם ביצוע (  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים , מקצועיים2) 

רשיון או היתר , הפרוייקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה , ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום
ין . כן יהיתר כאמור , לפי הענ שיון אוילפי כל דין , חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר

קום ביצוע הפרוייקט במשך כל יהיה נוכח במ כוחו המוסמך –מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא 
 שעות העבודה .

, פי הוראות חוק שירות התעסוקה –( לביצוע הפרוייקט יעסיק הקבלן עובדים על 3)                 
שכר עבודה ויקיים ם פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים , ישל -, או על 1959 –תשי"ט 

 פי כל דין .–החלים עליהם ועל  בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים את תנאי העבודה , הכל
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרוייקט מסים לקרנות ( 4)                 

פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם –ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על 
 פי כל דין . –ועל 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ( 5)                 

כפי  –פי כל דין , ובאין דרישה חוקית –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על 
 . 1954 –שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 
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 ציוד , חומרים ועבודה –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד , מתקנים וחומרים 
 

האבזרים , (  הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , את כל הציוד , המתקנים , החומרים1) . 33
 הדרוש. וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב

 במועד, יעברו, שסופקו למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו(  חומרים 2) 
 אספקתם כאמור , לבעלות המזמין .

 (   ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט3) 
בכתב . ניתנה ח והשלמתו , אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפק

הקבלן להוציא ממקום  ( בתנאי החוזה , רשאי1) 54פי סעיף -השלמה לפרויקט עלתעודת 
 עודפי החומרים . הפרויקט את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת

 ( או הורה המפקח6פי הוראות סעיף קטן )-(  בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על4)    
הפרויקט , רשאי  ( אינם נחוצים עוד לביצוע3ד )( ע1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים ), בכתב

הקבלן להוציאם ממקום הפרוייקט , ועם פסילתם או מתן  הוראה כאמור , חדלים החומרים 
נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים , חייב הקבלן , מלהיות בבעלות המזמין

ת הקבלן להוראה זו , להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור . לא ציי
המזמין להוציאם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו , על חשבון הקבלן ,והמזמין  רשאי

 לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם .
בהם ש (  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים , והוא רשאי להשתמ5) 

החוזה , רשאי המזמין י בתנא 63קרים המניווים בסעיף לצורך ביצוע החוזה , אולם בכל אחד מהמ
השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה ת פי אותו סעיף , וזכו–להשתמש בזכויות המותקנות לו על 

 כאמור . 63פי סעיף -כפופה לזכויות המזמין על
וד וחומרים אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של צי( 6)                

 כלשהם והמפקח רשאי לפסלם בכל עת .
 

 העדפת טובין מתוצרת הארץ 
 

. לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת 34
 . 1995 –הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי ( , התשנ"ה  

 
 

 טיב החומרים והעבודה 
 

, המיועדים לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור המפרטים(  הקבלן ישתמש בחומרים 1) . 35
בתכניות , בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה . כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו 

יתאימו  –מסוג אחד של חומרים ר לדרישת התקנים כפי שנקבע בחוזה . אם מצויים בתקן יות
 וג אחר מתוך התקן המתאים .נקבע בחוזה סם החומרים לסוג המובחר של החומר , פרט א

 (  )א(  חומרים מתוצרת הארץ , אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים2) 
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים ;  –הישראלי 
התקנים  )ב(   חומרים מתוצרת הארץ , אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון       

 לדרישות שפורטו בחוזה ;  בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה אויתאימו  –הישראלי 
לדרישות  לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או םבתכונותיה)ג(  חומרים מיובאים יתאימו        

 שפורטו בחוזה ;
)ג( לעיל , חלה על  -)ד(  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( , )ב( ו        

 הקבלן .
 תו תקן ;  ויישאא(  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים , ) ( 3) 
אחד ר )ב(  אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומ       

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן , אולם בתנאי  –בלבד הנושא תו תקן 
 לדרישות התקנים ;  שהחומרים המוצעים יתאימו

 הקבלן . )ב( לעיל , חלה על-)ג(  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו        
(  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח , הן ביחס למקורות החומרים 4) 

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים . אולם מוסכם בזה במפורש , כי בשום 
 המובאים מאותו מקור . ם אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומריםפני

על  (  הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט רק לאחר שהחומרים אושרו5) 
ידי המפקח ועל ידי המעבדה , במקרים בהם דרוש אישור מעבדה . החומרים שיספק הקבלן 

ושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות למקום הפרויקט יתאימו מכל הבחינות לאלה שא
העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע . מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו 
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יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום הפרויקט את החומרים שאינם תואמים אלא , כאמור
 אם המפקח הורה אחרת .

יזה , ההעמסה והפריקה , האחסנה וכל יתר הפעולות ( הקבלן יבצע את פעולות האר6)                
הכרוכות בהבאת החומרים למקום הפרויקט , באופן שימנע את קלקולם , זיהומם או הפחתת 

ערכם בכל דרך אחרת . החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב 
 והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר .

(  )א( הקבלן יספק , לפי דרישת המפקח , דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין 7)                
 אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום הפרויקט ; 

גמר  )ב(  הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר                       
הדוגמאות תהיינה רכוש ל וואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות . כהביצוע וישמשו להש

 המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת ; 
 )ג(   בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא , תימדד הדוגמא במסגרת        

לביצוע הסעיף המתאים של כתב הכמויות , אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית 
 המוצר או האבזר המתאים . כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת

( על הקבלן למסור תעודות אחריות , מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים , של חומרים 8) 
פי דין של -המסופקים למקום הפרויקט , עבור כל אותם החומרים שלגביהם  קיימת חובה על

במפרט למרות שלא קיימת לגביהם  תה דרישה כזוין או אם הימסירת תעודות אחריות לצרכ
 פי דין .–חובה על 
של  אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו –(  סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין 9) 

 הקבלן לטיב העבודה .
 ( )א(  הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו ולפי הוראות המפקח , דגימות מהחומרים10) 

לביצוע הבדיקות  שנעשו וכן את הכלים , כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושיםוהעבודות 
במקום הפרויקט על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה , הכל כפי שיורה 

 המפקח ; 
ואין , המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות  )ב(        

 ריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה .בעובדה זו כדי לגרוע מאח
פרט , ( ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין11) 

 להוצאות שלהלן שיחולו , בכל מקרה , על הקבלן :
הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות  (א)

 האספקה ; 
הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה , שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות  (ב)

 החוזה ; 
, הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא , כגון : לנוחות בעבודה (ג)

 לחסכון וכיו"ב .
 

 חומרים במקום הפרוייקט 
 

 בלןיגיש הק, סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט וביקש עבורם תשלום )א( (  1) . 36
  59למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום הפרויקט , ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף 

 המזמין; בתנאי החוזה .  חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות
)ב(  התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח , יבוצע רק לאחר                

ערך החומרים ללא  בגובה של – 1בנוסח שנקבע בנספח  –ת שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאי
המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב  התייקרות . הערבות האמורה תהיה צמודה למדד

בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן  62כאמור בסעיף , ההצמדה יהיה החודש הבסיסי
  ;חשבון עבור החומריםיום לפני המועד שנקבע לתשלום ה 15 -למזמין לא יאוחר מ

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים , יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום  )ג(       
זמן שבו איחר הקבלן  אותו פרק, החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים
שא הפרשי הצמדה ו/או ריבית ילא י, בהמצאת הערבות , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור

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

 הפרויקט הושקעו בפרויקט ; 
דין חומרים שסופקו כאמור , כדין חומרים  –בתנאי החוזה  62לצורך סעיף  (ה)

 שהושקעו בפרויקט בתאריך אספקתם .
שהקבלן ישתמש בביצוע הפרויקט בחומרים שיסופקו על ידי המנהל רשאי להורות  ( 2) 
  ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן . המזמין

, כולם או מקצתם, הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט (3) 
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן : –והחומרים סופקו בהתאם לכך 

 הפרויקט ;  אך ורק לביצועהקבלן ישתמש בחומרים האמורים  (א)
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לא יהיה  –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט  (ב)
הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם , ממקום הפרויקט , אלא אם 

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח ; 
הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם , לא יוחלפו בחומרים  (ג)

 אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח ;  אחרים , אלא
הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן  (ד)

לא השתמש בהם לביצוע הפרויקט , וכן כל עודף ושארית מהחומרים 
 .האמורים

 ( )ד( , חייב 3לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם , לפי סעיף קטן ) (4) 
 הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי                    

 השוק ביום התשלום .        
 
 

 בדיקת חלקי הפרוייקט שנועדו להיות מכוסים 
 

 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד ( 1) . 37
 הסכמתו של המפקח .ללא , להיות מכוסה או מוסתר

יודיע הקבלן למפקח בכתב , הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר (2) 
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק , לבחון ולמדוד את החלק 

האמור מהפרויקט לפני כיסויו או הסתרתו . בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת 
 בלן .הק

לפי הוראת , יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהפרויקט, (  הקבלן יחשוף3) 
רצונו של המפקח .  לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות, המפקח

רשאי המנהל לחשוף לקדוח קידוחים , לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה
 בכל חלק מהפרויקט ולאחר מכן ולהחזירו לתיקנו.ולעשות חורים 

( תחולנה על הקבלן , פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן )   (4) 
( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם 1קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 להוראות החוזה .
 הקבלן , רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיעהוצאות שחלות לפי סעיף זה על    (5) 

 ערבויות . לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת , לרבות באמצעות חילוט
 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
 

 (  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן , בכל עת תוך כדי מהלך העבודה :1) . 38
ם הפרויקט , בתוך פרק זמן אשר ייקבע )א(  על סילוק חומרים כלשהם ממקו   
בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ועל הבאת חומרים אחרים , בהוראה

 התואמים לדרישות החוזה ; 
 

 )ב(  על סילוקו , הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי        
 בניגוד לדרישות החוזה .שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה 

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים    (2) 
 ( .1ולעבודה האמורים , אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

( , יהיה המזמין רשאי לבצעה 1(  לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )3)                
והמזמין יהיה רשאי  שבון הקבלן . הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראהעל ח

לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות 
 באמצעות חילוט ערבויות .
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 מהלך ביצוע הפרוייקט –פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע הפרויקט 
 

בקצב  וימשיך בביצוע, . הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה39
 11הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 בתנאי החוזה .
 

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן 
 

יעמיד המנהל , ל בביצוע הפרויקט , או במועד מתן אותה הוראה. לפני מתן ההוראה להתחי40
לרשות הקבלן את מקום הפרויקט או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט 

בתנאי החוזה . לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות  11והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם  ויקט ,הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום הפר

 ללוח הזמנים האמור .
 

 מועד השלמת הפרוייקט 
 

 (  הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה , שמנינה יתחיל1) .41
 מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה .

מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל ( תהיינה כפופות לכל תנאי  1הוראות סעיף קטן )  (2)  
 חלק מסוים מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה .

 (  ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לסעיף3) 
 בתנאי החוזה , ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך . 42
 

 ארכה או קיצור להשלמת הפרוייקט 
 

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה  ( 1.       )42
בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת הפרויקט או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או 

ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן , לקבוע , בתנאי החוזה , רשאי המנהל 46הפסקתה , לפי סעיף 
 במועד השלמת  הפרויקט.בה את השינוי 

רשאי הקבלן , נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין  (2)            
לבקש ארכה להשלמת הפרויקט , והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף 

 ( .4לתנאים בסעיף קטן )
כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת (  נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי 3)            

רשאי הקבלן , יתה לו אפשרות למנוע את העיכוביתה לקבלן שליטה עליהם ולא היהמנהל לא  הי
לבקש ארכה להשלמת הפרויקט , והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים; בכפוף 

 ( .4לתנאים בסעיף קטן )
 השלמת הפרויקט יהיו כדלהלן :(   התנאים למתן ארכה ל4)            

 )א( הקבלן יהיה חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל , לרבות יומן   
 וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט ;  ואירעהעבודה שהנסיבות האמורות     
רוע ייום מיום א 60)ב( הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   

בביצוע הפרויקט . אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור  הנסיבות שגרמו לעיכוב
הימים האמורים , בתנאי  60ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

  בבקשתו. תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחורישהקבלן י
 

 עבודה בשעות היום בימי חול 
 

במפורש אחרת , לא תיעשה עבודה בביצוע הפרויקט בשעות פרט אם הותנה בחוזה  ( 1)     .  43
 הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין .

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות , מטבע הדברים ,ללא 1(  אין הוראות סעיף קטן )2) 
ש או הפסק או במשמרות רצופות , או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכו

 קט , ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח .ילבטחון הפרו
 

 החשת קצב ביצוע הפרוייקט 
 

היה צורך , לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע הפרויקט מכפי שנקבע  ( 1) . 44
ן שעות ייפנה המנהל בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעני ,תחילה

 העבודה ימי העבודה ושיטות העבודה .
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 ( והחיש את קצב ביצוע הפרויקט 1(  מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )2) 
בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות  

ביצוע הפרויקט לפי הקצב שנקבע תחילה , יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור ב
 שיוסכם בין הצדדים . 

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים 

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע הפרוייקט או כל חלק מסוים מהפרוייקט תוך  ( 1) . 45
בתנאי החוזה , ישלם הקבלן  42או בקיצורה לפי בהתחשב בהארכתה  התקופה שנקבעה בחוזה

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין  ש"ח 600למזמין את הסכום 
כאמור ועד מועד השלמתם בפועל .  המועד הסופי שנקבע להשלמת הפרוייקט או חלק מהפרוייקט
בתנאי החוזה , ויוגדל בשיעור  62סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל .
 

 ( מכל סכום1(  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )2) 
לרבות באמצעות חילוט ערבויות . , שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

תשלום הפיצויים ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את 
 הפרוייקט או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

 מה לגבי חלק כלשהואם לפני השלמת הפרוייקט כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השל ( 3) 
בתנאי החוזה , והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי  54מהפרוייקט , לפי סעיף 

חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש , כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה
 ט כולו .( , לפי הערך היחסי שבין חלק הפרוייקט האמור לבין הפרוייק1האמורים בסעיף קטן )

 
 הפסקת עבודה 

 
הקבלן יפסיק את ביצוע הפרוייקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות , לפי  (1)  .  46

ינו בהוראה , ולא יחדש את ביצוע יהוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצו
 הפרוייקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך .

( , ינקוט הקבלן 1(   הופסק ביצוע הפרוייקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )2)                 
 באמצעים להבטחת הפרוייקט ולהגנתו לפי הצורך , כפי שיאושרו על ידי המפקח .

(  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע הפרוייקט לפי הוראות 3) 
( , תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי 1ף קטן )המנהל , כאמור בסעי  

יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח  60לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 
פי  -הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות . שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על

 שת הקבלן .בתנאי החוזה לאחר קבלת בק 49האמור בסעיף 
(  הופסק ביצוע הפרוייקט ביוזמת המזמינה ומסיבות הקשורות בה, כולו או מקצתו, 4) 

והקבלן החל בביצוע  ,בתנאי החוזה 39לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד  –הפרוייקט בפועל 

      הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן  למועד
וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל , 

( . לצורך קביעת ערך העבודה 6לרבות הוצאותיו והפסד רווחים , בכפוף לאמור בסעיף קטן )
מדידות סופיות לגבי הפרוייקט או כל חלק ממנו שהקמתו  התיעשינשבוצעה בפועל על ידי הקבלן 

יום מיום  45ן . ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך יהופסקה , הכל לפי העני
 הפסקת העבודה .

(, יופחת מערך החוזה סכום  4לצורך חישוב גובה הפיצויים , כאמור בסעיף קטן ) (5) 
וזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס הח 25% -השווה ל

הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע  2.5% -במחירי בסיס החוזה . והיתרה תוכפל ב
יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד  ,לקבלן בגין הפסקת העבודה

 בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה .
 יסעיף קטן זה י הפיצויים עפ"י

( 8שאו ריבית על פי חוק פסיקת ריבית מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב בסעיף קטן )
לא יקנה לקבלן , מהיקפו או יותר 75%כי ביצוע החוזה בשיעור של  ,מוצהר בזה ,.למניעת ספק

 זכות לקבלת פיצויים כלשהם .
( כשיפוי הקבלן בגין 5בל לפי סעיף קטן ))א(רואים את מחצית הסכום המתק ( 6)                 

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה , כולל הפסד רווחים , פרט 
להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן , ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של 

ותיו בסעיפים אלה )הקמת מתקני העזר , הכנת דרכי גישה וכיו"ב . אם יוכיח הקבלן, כי הוצא
( , ישולם לקבלן מחצית הסכום בסעיף קטן 5המתקנים( , עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן )

( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של : מבני עזר, גדרות , מפעלי 5)
וכן עבודות ושירותי עזר ייצור , לרבות היסודות לנ"ל , דרכי גישה קווי מים ומערכות אחרות 
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המתקנים( , הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתאני שהקבלן  –)להלן 
 פי חוזה זה ;-הקימם לצורך ביצוע העבודה על

)ב(הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל , יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות   
ה מתוך ההיקף הכולל של החוזה . הוצאות אלה בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצע

שאו ריבית חוקית על פי חוק פסיקת ריבית מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף יי
 ( .8קטן )

אחרי חתימת  ,הופסק ביצוע הפרוייקט, כולו או מקצתו, לצמיתות( 7)                
שניתן צו התחלת העבודה, אך צו התחלת העבודה או אחרי  החוזה, אך לפני שניתן

( ובלבד 5יחולו הוראות סעיף קטן ) –הפרוייקט בפועל  הקבלן טרם החל בביצוע
 (. 59שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )

( , 7( או )6( , )5( , )4הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ))א(                           
, יום מיום הפסקת 60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיע חשבון סופי לא יאוחר מ ולמישו

תשלום   החוזה יחולו , בשינויים המחויבים, גם על בתנאי 60העבודה,  והוראות סעיף 
 הסכומים האמורים; 

 שאוי)ב( הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה )א(, י                          
חוקית על פי חוק פסיקת  ( , ריבית7( או )6( , )5הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )

ריבית מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי . איחר הקבלן בהגשת החשבון 
מיום  60 -ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית חוקית כאמור אך ורק עד ליום ה, יהסופי

 הפסקת העבודה .
 

 :שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים 
 

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

לא השתמשו הצדדים  או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה במקרה  ( 2) 
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו , םמסוי 

 ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה .
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 שינויים , תוספות והפחתות –פרק ח' 
 

 שינויים 
 

להורות בכתב בכל עת על כל  באישור מורשה החתימה וועדת המכרזיםהמנהל רשאי  (1) . 48
גובהו, מתאריו וממדיו של הפרוייקט  , שינוי, לרבות : צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו

והקבלן מתחייב למלא אחר  –פרט לשינויים מהותיים באופי הפרוייקט  –וכל חלק ממנו 
מסכום החוזה או  25% -הוראותיו ובלבד שערך  כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

   50% -שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ
( תיקרא פקודת שינויים ותינתן  1הוראת המנהל על שינוי הפרוייקט לפי סעיף קטן ) ( 2) 

 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח .
המועצה כל עוד ערך השינויים ,  פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן או ( 3) 

מסכום החוזה או  25% -לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל , לא יגדל או יקטן בלמעלה מ
ובלבד שהקבלן קיבל לידיו  . 50% -שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ

אישור הגורמים  בכתב הוראה בכתב וחתומה על ידי המנהל ובה צויין כי השינויים קבלו
 המוסמכים  וכן ועדת המכרזים.

 
 הערכת שינויים 

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  ( 1) . 49
את הכמות בסעיף  50% -מ את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה 25% -בלמעלה מ

ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים , בתנאי החוזה 48כאמור בסעיף , כלשהו בכתב הכמויות
בכתב הכמויות . לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 

שאי לעכב את ( ; ואולם אין הקבלן ר2ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן ) –
ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי . ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין 

את הכמות בסעיף כלשהו  50% -את סכום החוזה או שערכו מגדיל בלמעלה מ 25% -בלמעלה מ
 בתנאי החוזה, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן . 48כאמור בסעיף  ,בכתב הכמויות

יובא בחשבון כל , (1כאמור בסעיף קטן ) ,ורך קביעת מחירי היחידות החסריםלצ ( 2) 
מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי 

היחידות החסרים . בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי 
 השינוי במשא ומתן בין המנהל והקבלן . ייקבע ערכו של –היחידות החסרים 

( בהעדר מחיר מתאים אשר אפשר להתבסס עליו בקביעת המחיר בכתב הכמויות של 3)              
החוזה, הכל בהתאם לקביעת והחלטת נציגי המזמין המוסמכים ייקבעו המחירים בהתבסס על 

יזור היקף הפרויקט, קבלני מחירון דקל העדכני ) חלק א' בלבד "ללא תוספות כלשהן עבור א
 משנה וכו' (

 כאמור להלן 
לפי מחירי היחידה -בפרקים  במחירון דקל בהם המחירים מופיעים כמחירי קבלן "ראשי"-

  15%במחירון דקל בהנחה של 
לפי מחירי היח' -בפרקים במחירון דקל בהם המחירים מופיעים כמחירי קבלן "משנה" -

 תוספת מחיר למחירים שמופיעים כמחירי "קבלן משנה"( ) אין 5%במחירון דקל בהנחה של 
סעיפים אשר לא נקבע להם מחירי יחידה במחירון דקל, המחיר ייקבע במשא ומתן  ( 4) 

( , יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה כפי 2)-( ו1כאמור בסעיפים קטנים )בין המנהל והקבלן, 
פי מסמכים שיוגשו על ידי -תעריפי שכר העבודה עלייקבעו  –שנקבעו בחוזה . בהעדר קביעה כזו 

אם -בתוספת הוצאות מימון  12%הרווח וההוצאות הכלליות יהיו  הקבלן בכפוף לאישור המנהל .
ובלבד , וריבית החוקית לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן-היו כאלה 

(,אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או 1ן )על אף האמור בסעיף קט, יום 60שתקופה זו לא תעלה על 
רואים את מחיר היחידה  -לפי בקשת הקבלן שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו סביר

כאילו אינו נקוב בכתב  הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף 
במקרים מיוחדים , גם כאשר הורה המנהל על שינוי  ,הוראות סעיף קטן זה יחולו ( .3קטן )

  את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות . 50% -שיקטין בלמעלה מ
קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את  ( 5) 

החוזה  יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר-העלאת שכר החוזה 
רואים , יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור 60כאמור . עברו 

ישפיע על שכר החוזה . אולם המנהל יהיה רשאי לדון  אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא
הימים האמורים, בתנאי  60בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו .יי שהקבלן
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 תשלומי עבודה יומית 
 

, הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית ( 1) . 50
ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום הפרויקט 

 ( בתנאי החוזה .3) 49בהתאם להוראות סעיף 
על יסוד  ,ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר ( 2) 

  רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים :
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ; (א)
 שמות העובדים , מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות (ב)

 העבודה ; 
 בלה ; הוצאות הו (ג)
 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה . (ד)

בשני  ,)ה( תימסרנה למפקח -( פסקאות )א( , )ג( , )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן ) ( 3) 
( )ב( תימסר למפקח, בשני 2בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן ) ,עותקים

עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, 
 יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום .

 
 רשימת תביעות 

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

 60 -בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרוייקט במשך חודש מסוים,  לא יאוחר מ
 יום לאחר תום אותו חודש .

( , רואים כאילו 1כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות , כאמור בסעיף קטן ) ( 2) 
רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים  אולם המנהל יהיה, הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי

נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן 
 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו .יי
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 מדידות –פרק ט' 
 

 מדידת כמויות 
 

 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע ( 1) . 52
הפרוייקט ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו 

 לפי החוזה .
הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי  ( 2) 

לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו  המפקח והקבלן בהתאם
כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ; על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין

 ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן .
על  המפקח הודעה מראש לקבלןתן יי ,לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו ( 3) 

-כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא
כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם 

הדרושים בקשר  ולהמציא למפקח את הפרטים, על חשבונו ,והציוד הדרושים לביצוע המדידות
 לכך .

רשאי המפקח או -לא נכח הקבלן או בא כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  ( 4) 
נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, 

הודעה והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן . אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך 
למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר 

 ( .3שייקבע כאמור בסעיף קטן )
 ,ימים 7תוך , רשאי הוא לערער בכתב-כוחו במועד ביצוע המדידות-נכח הקבלן או בא ( 5) 

כמות האמורה . אם גם על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של ה
לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות  אחרי המדידה השנייה יישאר חילוקי דעות בין הקבלן

 וקביעתו תהיה סופית .
היה הפרוייקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה  (6) 
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות .-בהקדם 

 
 

 הקצבים ומחירי יסוד 
 

( סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו 1.     )53
במקום , ייכלל בשכר החוזה ,ואם בוצע חלק הפרויקט האמור ;לא ייכלל בשכר החוזה-מהפרויקט

בתנאי  49שייקבע בהתאם להוראות סעיף  ,הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק הפרויקט האמור
 החוזה .

מחיר נטו ו: בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירוש (2)          
מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה,  -במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר

וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות  תגזרות, פחת, רווח הקבלן, מימון הוצאותיו האחרו
במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד  או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום  של החומר או המוצר
פני מועד סיכום המחיר לבין ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך ל -התייקרות למחיר זה

לצורך . המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר
חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם בתוספת ההתייקרות 

חולו ההנחה או כאמור לעיל . נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא י
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב . התוספת על מחירי היסוד

 החומר והמוצר ולמחירם .
, חשבון, שובר ,לפי דרישתו, כל הצעת מחירים ,הקבלן מתחייב להמציא למפקח ( 3) 

 ( .2) -( ו1קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )
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 השלמה , בדק ותיקונים –פרק י' 
 

 תעודת השלמה לפרוייקט 
 

 יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת-הושלם הפרויקט ( 1) . 54
שהתחיל בה .  יום מהיום 30וישלים את הבדיקה תוך  ,יום מיום קבלת ההודעה 15הפרויקט תוך 

יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום י-מתאים לדרישות החוזהמצא המפקח את הפרויקט 
רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים ,  ימסור המפקח לקבלן-הבדיקה; ואם לא

סבירה שתיקבע לכך על עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן  תקופהך והקבלן חייב לבצעם תו
פי שיקול -על, ואולם המנהל רשאי .המפקחלבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי  חייב

עבודות ההשלמה כאמור, כנגד  דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ואו
שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה  ,קבלת התחייבות בכתב מהקבלן

 המפורטים ברשימה האמורה .
 

מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו ( גורע 1(  אין האמור בסעיף קטן )2) 
והקבלן  ,גם אם טרם בוצעו בפרויקט עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה

 התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח . חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך
על  למה תוך התקופה שנקבעהלא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההש ( 3) 

ההשלמה בעצמו או בכל דרך  ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות
עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן  אחרת שימצא לנכון . הוצאות ביצוע התיקונים ו/או

ל סכום שיגיע מהן כתמורה להוצאת משרדיות, מכ 12%והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 
אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות . הקבלן  לקבלן בכל עת או יגבה

 יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות .
אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים  ( 4) 

כלשהו מהפרויקט והמזמין  ויקט כולו או שהושלם חלקלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפר
, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה \החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו

לגבי חלק מהפרויקט האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה 
 מהפרויקט כלגבי הפרויקט כולו . לגבי חלק

 
 בדק ותיקונים 

 
 חודשים או תקופה אחרת 12תקופה של  :לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו ( 1) . 55

שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה . מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה 
בתנאי החוזה או במקרה של תעודות  54כמצויין בתעודת ההשלמה לפרויקט, בהתאם לסעיף 

מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות  –קים שונים של הפרויקט השלמה לגבי חל
 ההשלמה .

(  נתהווה בפרויקט, תוך תקופת הבדק , נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה 2) 
חייב הקבלן לתקן כל נזק -( בתנאי החוזה9) 35או שימוש החומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 

 3 -שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ י דרישת המפקח, ובלבדהכל לפ ,או פגם כאמור
חודשים לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שתהווה תוך תקופת הבדק בכל 

בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים  27תיקון שבוצע לפי סעיף 
 פגומים .
 ( בתנאי החוזה .2) 56( כדי 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 
 

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בפרויקט בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן   (1) . 56
המפקח .  ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידישיחקור אחר סיבות אי 

יחולו הוצאות  -הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה
הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי  החקירה והתיקון על המזמין; הייתה אי ההתאמה ו/או

על חשבונו, את אי  ,קבלן חייב לתקןיחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה ה-החוזה
יהיה  ,בכך .אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך

הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך .אם אי ההתאמה ו/או 
 מין .יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למז ,הפגם אינם ניתנים לתיקון

שנים אחר  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בפרויקט תוך  ( 2) 
הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב , גמר תקופת הבדק
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על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם  ,לתקן את אי התאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך
 פיצויים למזמין . יקון, יהיה הקבלן חייב בתשלוםניתנים לת

 
  56 -( ו2) 55( , 2) 46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 

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

בצע את העבודות ל רשאי המזמין, יום 14וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 
האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו 

 12%יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות , בתוספת של  ,כאמור חלות על הקבלן
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך 

 אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשלומים –פרק י"א 
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ביצוע של הפרויקטים מותנה בהשגת התקציבים ממשרדי ו/או מגורמים נוספים, וכי אי  ❖
קבלה ו/או אישור התקציבים עלול להביא לביטול ביצועים ואם אכן כך יקרה 

 למתכנן/קבלן לא תהיה על עילה לתבוע את המועצה .
  מקדמה על חשבון שכר החוזה

 
לקבלן  ביקש הקבלן מהמזמין מקדמה על חשבון שכר החוזה, רשאי המזמין לאשר ( 1) . 58

שנותרה  מיתרת ערך החוזה מערך החוזה או 10%את המקדמה כמבוקש ובלבד שלא תעלה על 
 –וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית  ,החשבון עבור המקדמהלביצוע במועד הגשת 
הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  ,בגובה המקדמה – 1בנוסח שנקבע בנספח 

 כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש  בו נחתם החוזה .
שהוצא לו  (, רק לאחר1הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה, כאמור בסעיף קטן )  (2) 

 צו התחלת עבודה .
המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל   (3) 

לקבלן, עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן . סכום החזר המקדמה  חשבון שיאושר
בכל מקרה, לפני ינוכה מהסכום שאושר לתשלום בכל חשבון, המקדמה תוחזר למזמין במלואה, 

 המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה .
מיום  30 -החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה ( 4) 

הגשת החשבון למפקח . המקדמה לא תישא ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור 
 המקדמה ועד ליום התשלום במועד שלעיל .

לא יאוחר  ,( , תומצא על ידי הקבלן למזמין1למקדמה , כאמור בסעיף קטן ) הערבות ( 5) 
יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה . איחר הקבלן בהמצאת הערבות, יתווסף  15 -מ

לפרק הזמן שנקבע לתשלום המקדמה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, 
  שא ריבית כלשהי ו/או הפרשי הצמדה .יי והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא

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

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

 תשלומי ביניים 
 

 אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו : ( 1) . 59
אליו  חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד למועד ערכו של (א)

 פי פקודות שינויים ; –מתייחס החשבון , לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על 
ערכם של החומרים המצויים במקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט במועד  (ב)

 בתנאי החוזה ;  36הגשת החשבון, בהתאם לסעיף 
המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד  ( 2)                

 למועד אליו מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל .
תו כל יופח ,(2מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן ) ( 3)               

תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין 
מהקבלן עד למועד האמור לעיל, ולגבי היתרה יחול האמור בפסקה )א( או האמור בפסיקה )ב( 

 לפי קביעת המזמין מראש : ,להלן
מיום הגשת החשבון על  60 -היתרה תשולם לקבלן ביום ה (א)

ידי הקבלן למפקח; היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או 
ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום 

 הנקוב לעיל לתשלום היתרה ; 
פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי –בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על   (4) 

בתנאי החוזה, בשלמותם או  59 -ו 58,  52,  36לא יחולו הוראות סעיפים , עים מראשעבודה קבו
 אלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה . ,בחלקם

כאמור  ,ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה ( 5) 
 הומצאה על ידי הקבלן למזמין . ,בתנאי החוזה 8בסעיף 

רשאי המנהל  –ש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים הגי )א(  ( 6) 
והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית  ,לאשרו

בגובה הסכום, שאושר לו לתשלום . הערבות האמורה תהיה צמודה  – 1בנוסח שנקבע בנספח -
 62ישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לח

יום לפני המועד שנקבע  15 -בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ
האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס  לתשלום החשבון .

 לעבודות שבוצעו במפעלים ; 
צאת הערבות כאמור בפסקה )א(, יתווסף לפרק הזמן )ב(  איחר הקבלן בהמ  
שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים,  
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שא יאותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא י
 הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי ; 

, לבקשת הקבלן –ומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור סיפק הקבלן את הח )ג(   
 תוחזר לו הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום הפרויקט .

לבקשת הקבלן, תוחזר לו הערבות  –סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר פתוח 
 האמורה לאחר שהחומרים שסיפק למקום הפרויקט הושקעו בפרויקט .

(  אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת 7)               
המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע הפרויקט או לאיכותם של חומרים או לנכונותם 

 של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים . 
 

 תשלום התמורה/שכר חוזה 
 

מיום השלמת הפרויקט כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי יום  60 -(  לא יאוחר מ1) . 60
 כולל רשימת תביעותיו הסופיות .  ,בצירוף כל המסמכים הקשורים בו

 (  שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב2)                
ת או בהפחתת ערכו של  כל שינוי בתנאי החוזה, בהוספ 52הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 
 53ובהתחשב באמור בסעיף  בתנאי החוזה, 50-ו 49, 48לפי פקודת שיוניים כאמור בסעיפים 

 בתנאי החוזה . 
בהתאם  ו(  משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמ3)                

 ,מועד על חשבון שכר החוזה ולם לקבלן עד אותובתנאי החוזה, וכן כל  סכום אחר שש 59לסעיף 
מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין ן ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמי ,אם שולם

היתרה  יחול האמור בפסקה )א( או האמור  ולגבי-סיבה אחרתל המזמין לבין הקבלן או מכ
 בפסקה  )ב( לה,  לפי קביעת המזמין מראש :

    
( יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על 4)             

בנוסח שנקבע -חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק
מערך השכר הסופי של החוזה, הערבות האמורה תהיה צמודה למדד   10%בגובה של  – 1בנספח 

לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי במועד חתימת  המחירים
כן לא תשוחרר יתרת שכר החוזה לקבלן אלא לאחר שהמשמין ישתכנע לשביעות רצונו ההסכם; 

 ( לחוזה .4) 15כי הקבלן קיים אחרי התחייבויותיו בסעיף 
 פי שנקבע על ידי המנהל כאמור( לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כ5)             

במחלוקת  בין  לעיל יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי
שהמציא למנהל רשימה סופית  הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי

 של כל תביעותיו .  
הצדדים עו (, הגי8וי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן )( אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנ6)            

המזמין לקבלן את הסכום  לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם
 חיסול כל  תביעותיו. הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על

שכר  תישא יתרת ,זה(במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחו7)           
המועד הנקוב בחוזה  כפיצוי בגין הפיגור בתשלום , ריבית חוקית לתקופה החל מתום ,החוזה

 לתשלום החשבון עד התשלום בפועל. 
בתנאי  54( בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהפרויקט , כאמור בסעיף 8)           

חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה ,  החוזה , רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו
 ( יחולו בהתאמה גם במקרה זה .10( עד )1והוראות סעיפים קטנים )

יום מיום השלמת הפרויקט , רשאי  60( לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 9)           
שכר החוזה . המנהל לאחר הודעה בכתב לקבלן , לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את 

מהן  12%הוצאות עריכת החשבון על  ידי המנהל בתוספת של   משכר החוזה שיקבע כאמור , ינוכו 
 שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה הוא סופי . כתמורה להוצאות משרדיות.

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

 
 תשלומי יתר

 
ם יו 15פי חוזה זה , יחזירם למזמין , תוך -. אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על 61

בפועל .  ממועד דרישתו בכתב , בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום
הריבית כאמור, מכל  תר בתוספתאין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי הי

שהקבלן המציא לחוזה זה או  הערבויות סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט
אחרת , מבלי שידרוש תחילה את החזרתם  לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך

 מהקבלן .  
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 מדד וערך העבודה
 

 –( בחוזה זה 1) . 62
רי תשומות ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד מחי – מדד""

או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש , המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה , כמפורט בחוזה . לא קבע המזמין מראש מדד אחר יהיה המדד הקובע מדד מחירי 

 תשומות הבניה למגורים . 
 החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעת הקבלן.  –"  בסיסי"חודש  
 ריבית על פי חוק פסיקת ריבית.   –"  "ריבית חוקית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק י"ב 
 סילוק יד הקבלן ממקום הפרוייקט 
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 ( המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט ולתפוס את החזקה בו 1. )63
 בכל  –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –ולהשלים את הפרויקט             
 אחד מהמקרים המנויים להלן :             
נקבע בצו התחלת העבודה או שהפסיק  )א( כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט במועד ש           

או במקרים מיוחדים תוך תקופה  קצרה יותר שנקבעה  –יום  14את ביצועו , ולא ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  הפרויקט , או כשהסתלק  –במפורש בחוזה 

 מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת .     
קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד )ב(כשהמנהל סבור ש           

או במקרים  –יום 14הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו , והקבלן לא ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט –מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או  תאת השלמ באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח
 בתנאי החוזה .     42במועד שהוארך או קוצר להשלמתו , כאמור בסעיף  

)ג( כשיש בידי המנהל הוכחות , להנחת דעתו , שהקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם            
ות למפרטים , לתכניות וליתר מסמכי החוזה , לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצא

 רצויות .  
 בכתב.  בלי הסכמת המזמין –)ד( כשהקבלן הסב את החוזה , כולו או כל חלק ממנו , לאחר            
)ה( כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב, ולא נענה להוראת המנהל            

 הפרויקט . לסלקו מביצוע
 ן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או)ו( כשהקבלן פשט את הרגל או כשנית           

לשם יצירת  פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא –לטובת נושיו ובגוף מאוגד , כשהגוף בפירוק 
 גוף מאוגד אחר , ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק .

בלן נתן )ז( כשיש בידי המנהל הוכחות , להנחת דעתו , שהקבלן או אדם אחר בשמו של הק           
או הציע לאדם כלשהו שוחד , מענק , דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר 

 טענותיו בפני המנהל .    הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן , אם רצונו כך , להשמיע
כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה )ח(            

 לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה .   שיש בה כדי
)ט(  כשהקבלן הורשע בעבירה שיש עימה קלון ויש לכך השלכה ישירה לפרויקט או אם            

 ייגזר עליו עונש מאסר בפועל.
זמין המ( סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט , באמצעות הודעה בכתב מהמנהל , רשאי 2)        

 לנהוג כדלהלן : 
)א( להשתמש בכל החומרים , הציוד והמתקנים , או בכל חלק מהם , המצויים במקום            

 הפרויקט , לצורך השלמת הפרויקט .
כתב מהמנהל , לסלק ממקום הפרויקט את כל )ב( לדרוש מהקבלן , באמצעות הודעה ב           

יום , רשאי  14החומרים , הציוד והמתקנים או חלק מהם . לא ציית הקבלן לדרישה זו , תוך 
הקבלן והמזמין לא יהיה  המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו , על חשבון

 אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם .   
 המזמין את החזקה במקום הפרויקט , יחולו ההוראות שלהלן : ( תפס3)       

 שא בנוסףי)א( הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא י           
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות .  12%להוצאות האמורות בתוספת של 

)ב( המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן            
 הפרויקט . לערוך את רשימת החומרים , הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום

התשלומים  בתנאי החוזה ואילו 60)ג( הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף            
 על המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה .בפו

לחוזה,   )ד( נתפס מקום הפרויקט , לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר           
 אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה )ה( .   

-להלן )ה( עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )           
אומדן שכר החוזה ( , על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים  ששולמו 
לקבלן לפני תפיסת מקום הפרויקט , של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד 

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל , לרבות התוספת האמורה בפיסקה )א( , ושל פיצויים על 
יהיה המזמין  -גרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים נזקים שנ

 חייב בתשלום ההפרש  שבין  אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור .    
 )ו(  עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני           

ות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות  סופיים תפיסת מקום הפרויקט , של הוצא
שיאושרו על ידי המנהל , לרבות התוספת האמורה בפיסקה )א( ,ושל פיצויים על נזקים שנגרמו 

יהיה  –למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים ,  על אומדן שכר החוזה 
 הכולל  כאמור לבין אומדן שכר החוזה .      הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין  הסכום

( , אין בהם משום 1( תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו , לפי סעיף קטן )4)       
 ביטול החוזה על ידי המזמין .  
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לגרוע  בתנאי החוזה ולא 33( הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף 5)    
 מהן .

 קיזוז  
. המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה , כל חוב המגיע לו על פי חוזה  64

המגיע מן הקבלן למזמין .  זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן , וכן כל חוב קצוב אחר
 שבאמצעותו התקשר המזמין . בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד

אחרת , לרבות  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך
 באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין .

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על  פי כל דין . 
 הפרוייקט  אי אפשרות המשכת ביצוע

 ( אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט , כולו או מקצתו , מפאת1. )65
יתן לקבלן י מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה , יפנה הקבלן למזמין והמזמין

והקבלן ימלא מקצתו ,  אישור בכתב , כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט , כולו או
 כאמור . אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט

( 1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע הפרויקט לפי סעיף קטן ) ( 2)      
בהתאם למחירים והשיעורים  –יהיה , ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 

לקבלן סכום שייקבע בהתאם  ובפקודות השינויים . נוסף לכך ישולםהנקובים בכתב הכמויות 
 בתנאי החוזה .    46לאמור בסעיף 

(  תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן , כולל תביעות 3)     
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור. 

לא  הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים , ציוד ומתקנים אחרים והקבלן ( 4)    
( , רשאי המזמין 1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )

שא יאחרת , והקבלן י לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן , בעצמו או בכל דרך
ובהפחתת סכום -מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%וספת של בהוצאות הכרוכות בכך , בת

 מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין .  שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר
 מס ערך מוסף 

 ( המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף .1. )67
פי חוזה -ך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על( המזמין ישלם את מס הער2)      
 זה .
 ( :  2( על אף האמור בסעיף קטן )3)      

כאמור , )א( אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי           
, הועלה שיעורו  הפרויקט יום מיום השלמת 195בתנאי החוזה , ובפרק הזמן החל מתום  60בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום -של מס הערך המוסף
 .   60יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד בסעיף 

בתנאי  42 -ו 41)ב( לא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמור בסעיפים            
להשלים את הפרויקט , לן יום מהיום בו חייב היה הקב 195החוזה , ובפרק הזמן החל מתום 

סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  ישלם המזמין את-הועלה שיעורו של מס הערך המוסף
 יתרת שכר החוזה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד .   שנקבע לתשלום

   
 הקבלן :                 בשם המזמין :         

 
---------------------------     -------------------------  

 חתימה וחותמת             חתימה וחותמת          
 

 אישור
 

והותאם על ידי היועץ המשפטי  לרבות התאמתו לתקנות חובת המכרזים . הסכם זה נבדק נערך 
 אין מניעה משפטית מלחתום עליו.

 
 
 

                                                                                                      _____________ 
 עאדל עלי, עו"ד                                                                                                        

 שיועמ"                                                                                                             
 
 
 

  1נספח  
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 ערבות בנקאיתנוסח 
 
 

 לכבוד
 

 מועצה מקומית בית ג'אן 
 
 
 

לבקשת ______________________________ אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של 
 ______________ 

 
 )במילים : ___________________________________( שתדרשו מאת 

 
 לחוזה מס'  __________________________________________________ בקשר

 
 . ___________ 

 
 

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל , לפי דרישתכם הראשונה בכתב , צמוד למדד המחירים 
 לצרכן בשיעור 

 
התייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ________________ לבין המדד שפורסם סמוך לפני 

 יום תשלום סכום 
 

כם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד הערבות , מבלי להטיל עליכם לנמק דרישת
  -ל
 

 ____________________________ בקשר לחיובים כלפיכם . 
 
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל .
 
 

 אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת _____________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימה____________                    תאריך _________________
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ד'
 מפרט טכני מיוחד



39 

 

מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית לעבודות בנייה " הספר  
 הכחול", לתכניות ולכתב כמויות .

 כל הסעיפים והתאורים במפרט הכללי של הועדה הבין משרדית, מחייבים בפרויקט זה . 
הכמויות הוא על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעבודות, שתיאור הסעיפים בכתב  

תמציתי ביותר ועליו להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי, במפרט המיוחד, בתכניות, 
 בפרטים ובדרישות המלאות בחוזה עם המזמין .

 כמו כן ביצוע העבודות ע"י הקבלן יהיה לפי התקנים והתקנות התקפים בזמן הביצוע . 
 תיאור העבודה : .1

________________________________________ 
 מוקדמות - 00פרק 

 תיאור כללי של העבודות .00.01
 

 .  לשדרוג מבנה קיים כמעון הורה ילד העבודה המפורטת במכרז/ חוזה זה מתייחסת 
 :אתר העבודה. 00.02

 
 .כפר בית גן ב אתר העבודה נמצא

 אופי הדרישות באפיון  .0300
 

מודגש שהמזמין מזמין פרויקט מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא 
את ייעודו )פרט אם צוין אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז / חוזה 

או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר  ןמגולוולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו  -זה. )לדוגמה 
 ים לייעודו וכיו"ב(. המתא

 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים  400.0

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם 
הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבניית המבנה נשוא התקשרות זו, ומורשים בהיבט בטחון 

 ורך.ע"י הממונה על הביטחון של המזמין, במקרה הצ
 ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים / עובדים בעלי ת.ז ישראלית בלבד.

 העסקת עובדי קבלן מותנית באישור קב"ט משרד הפנים.
  הכרת הפרויקט ותנאיו.  500.0
 

 על הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו באתר, להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו,  את
השטחים  האישורים שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה לאתר, 

הפנויים, אזורי ההתארגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות הקיימות באתר, ולברר את 
כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד  של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כולל 

, במשמרות, התקנת פיגומים מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. עבודה בשלבים
תביעה לתוספת תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים  לא תוכל להיות כל 

האתר, ולא יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר  כתוצאה מתנאי
 המיוחדות. ודרישותיו

  המסמכיםסתירה בין   600.0
וכיוצא  משמעות, אפשרות לפירוש שונה-התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1

באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח 
לנספח, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר 

 המזמין:העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י 
 החוזה .א
 אפיון הנדסי כללי זה. .ב
 תכניות מכרז. .ג
 המפרט הכללי. .ד
 תנאים כלליים לביצוע העבודה. .ה
 תקנים ישראליים. .ו
 תקנים זרים. .ז

 
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, 

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.
לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים בנוסף  .2

הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח 
 הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.
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בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  .3
אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין המפרטים משמעות, 

הטכניים לבין עצמם, יכריע מפקח הפרויקט לפי שיקול דעתו 
 בשאלת העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

 (MADE-ASתכניות עדות )   00.07
 תיק המתקנים והציוד:

והציוד הרלבנטיים עותקים של תיק המתקנים  4לקראת מסירת הפרויקט, יכין הקבלן 
 לתפעול ולאחזקת הפרויקט, אשר יכלול בין היתר:

עותקים של תיעוד  3עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן  .א
 תיעוד זה יכלול:למזמין(.  2-המערכת )עותק אחד למתכנן ו

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה )כולל ספציפיקציות טכניות(. .1
תרשימי  מפעיל. הוראות מפורטות, -הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א'  .2

זרימה )בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו'( כולל צילום צבעוני של 
מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן / 

 מזמין. 
עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות  MADE-ASתוכניות  .3

העבודות של המתקנים והמערכות, הביצוע, מערכת התוכניות של כל 
עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי 

המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל 
 יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט

 לפחות. 2000אוטוקד 
שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. התוכניות כפי שבוצעו הקבלן ישמור על כל תוכנית 

עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע  4-בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב
התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה. 

 התיעוד יכלול עוד:

 ת ואלקטרוניות,תוכניות מכאניו.  1

 .  תוכניות חיווט .2

.  פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר 3
 הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.

.  נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת 4
 לתקופת ההרצה. נהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.

 הדרכה .ב

יום לפני מסירת המערכת למזמין.  30הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה,  .1
ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם 

 לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.

הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל  .2
 ע"י המתכנן/המזמין.הכנת ספרות הדרכה שתאושר 

           עבור הכנת תכניות כנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה של  
 העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.

 :מכרזים נוספים  00.08

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי
בחירתו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים שייבחרו ועליו תהיה מוטלת האחריות 

המלאה לתיאום עבודתם ולוח הזמנים עימם. התיאום בין המערכות השונות ביצוע 
הנובעים מעבודות קבלני המשנה ואספקת פיגומים ואמצעי הרמה, כולל  תיקונים 

שטחי אחסנה ומקום להקמת שימוש במנופים, חשמל ומים לכל העבודות לפי הצורך, 
מחסנים זמניים. פרט לסיכומים הרשומים בסעיפי החוזה לא תשולם לקבלן כל תוספת 

בעד טיפול בקבלנים אלה. הוצאות שהיו לו בקשר לעבודתם או בעד עבודות תיקון 
קיון בשטח הבניין והמגרש על ציוד לעבודות שלה יהוצאות השמירה והנ אחריהם.

 ו על הקבלן הראשי.קבלני המערכות, יחול
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 אופי המדידה והתשלום:.  00.09

אופני המדידה והתשלום המצוינים בתנאים כלליים מיוחדים ובמפרט הטכני המיוחד 
והפירוש בכתב הכמויות, עדיפים בכל מקרה על אופני המדידה והתשלום של המפרט 

סיף, הטכני הכללי. כתב הכמויות הוא בהערכה בלבד. המזמין רשאי להפחית, להו
ל ללא שום הגבלה כפיצוי לקבלן ה לבטל, לשנות כל סעיף וסעיף מן הפריטים, ללא שום

  בכמות.

מזמין רשאי לבטל גם פרק שלם ללא שום פיצוי לקבלן. בכל מקרה של סתירה או אי 
ביצוע  לפניהתאמה בין המסמכים השונים יסב הקבלן את תשומת ליבו של המפקח 

אין זה מן ההכרח שהעבודות שיפורטו בכתב הכמויות או העבודה ויקבל ממנו הוראות. 
 בתכניות אכן ימסרו לביצוע. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה,

 חלוקתה או גודלה כאמור לעיל. המזמין רשאי גם לבטל סעיף או פרק או חלק מפרק
 ולהוציא עבורו מכרז נפרד.

 חומרים: .00.10

מרים וכל שאר הדברים הדרושים להוצאת העבודה לפועל על הקבלן לספק את החו
 כראוי ולבצע את העבודות מתוך התאמה גמורה לתכליתן הנכונה ומבנם האמיתי של

התכניות העיקריות, התרשימים, השרטוטים והמפרטים הנוספים במפרט הטכני 
מחירי היחידה, גם אם הושמטה איזו עבודה מאחד המסמכים הנ"ל כל עוד  ורשימת 

ניתן להסיק באופן הגיוני את העבודה המושמטת, על סמך הכמויות הדרושות ועד סמך 
 הכמויות.  הכמויות בכתב

כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משובח 
 ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובהעדר תקנים כנ"ל יחייבו

האמריקנים או הבריטים המתאימים. הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות התקנים 
במסמכי החוזה. כל הציוד א/שר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור 

 המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו(.

חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג ציוד אשר לא יאושר יסולק מן המקום ע"י הקבלן על 
 מאושר. כל בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות
התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות 

ל, לגבי עבודות חשמל, השלטונות וכדומה של רשות מוסמכת )כגון חב' החשמ
תבוצענה בהתאם לאותן  -המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד'(  הסניטריים

תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על  דרישות,
העבודות לדרישות תקנות וכד' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא  התאמת

 זה למפקח אישור

 כפיפות וחלות  00.11

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, 
 והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 חוזה. .1
 ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. .2
 היתר בניה לביצוע הפרויקט. .3
 הוראות כל תב"ע החלה על הפרויקט. .4
 ה המקומית ו/או מינהל ההנדסה.הוראות והנחיות הועד .5
הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף,  .6

יזיה בכבלים, ורשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלו
 משטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, איכות הסביבה, רשות עירונית, וכיו"ב(.

 זמין ויועציו.הוראות והנחיות המ .7
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה. .8
 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .9

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. .10
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 -המיפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(  .11
 כל הפרקים. -משהב"ט/ההוצאה לאור 

מפרטי מכון )מפמ"כ(.  -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .12
תקנים  -בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים 

 של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המנהל.
 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .13
 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל  .14
 תקנות הבטיחות בעבודה. .15

התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות כל החוקים, 
 יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.

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

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי 
כנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא קראם והבין את תו

 מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, 

, הקריה, 16ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 
 ת"א.

 
 קרת טיבמערכת ב   00.12

באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית  .א
ממוחשבת במהלך ביצוע העבודה ולבצע את הבקרה הדרושה 
בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל 

ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך בעל נסיון בשטח הנדון. מנהל 
מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן. התאמת מנהל 

ת הבקרה לתפקידו תהיה באישור מפקח הפרויקט. מערכ
מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור 

 מוקדם של מפקח הפרויקט.
כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת  .ב

 הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה על חשבון הקבלן.
אה המפקח זכאי לערוך בדיקת כל החומרים או מלאכה שתר .ג

כנחוצה כדי להבטיח איכותם הטובה בהתאם לחוזה. הקבלן 
 יגיש למפקח את כל העזרה הדרושה לכך בחומרים ובעבודה.

הוצאות בדיקת צמנט, בדיקות לשם קביעת המתכונות,  .ד
אגרגטים של בטון ובדיקות קוביות הנלקחות ממקום העבודה 

וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א' יחולו על הקבלן, כמו כן 
 קות כל החומרים השונים. בדי

הקבלן יספק את הכלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר  .ה
הבניין למעבדה של מכון התקנים. הוא יטפל באריזה 

 ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן.
 מפקח הפרויקט שומר לעצמו את הזכות:  .ו

 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. .א
 הבדיקות.להזמין את ביצוע  .ב

 קבלת המבנה ומבדקי קבלה  00.13

בתום עבודות ההתאמה, יבצע הצוות המקצועי של המזמין בחינות קבלה למיבנה בהתאם 
 לתכניות העבודה , תוכניות המכרז והמפרט הטכני.

 

 במפעל הקבלן -בדיקת קדם  .1
הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר 

גמי ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות מערכת באופן מד
השונות במפעל. המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני 

 הביצוע.

 ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן .2
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שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של 
בבדיקות מוקדמות לקראת המערכת, יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, 

מסירה בשטח.  הקבלן הראשי, המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח 
המזמין, יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה 

למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום 
כה להפעיל בתוכנה טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צרי

 ובשטח.
עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף א' דלעיל, והכנת 

המסמכים ותוכניות התיעוד כמפורט , ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות 
 הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.

בו נערך מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום 
הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות 

 וערבות לתיקונים השנתיים.
 קבלה והרצה .3

הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי 
 עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 עבודות ההתקנה.א.    באתר ההתקנה עד תום 
המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור  ב.

 בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.
בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכאניות ותבוצענה 

בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן. 
כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות 

המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן 
וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה 

 מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת  כולה בדרישות.
 הרצת המערכת .4

תחל תקופת הרצה. , עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן
בזמן זה מפעילי המערכת )נציגי המזמין(  יום. 60תקופה זו תימשך לפחות 

 יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.
ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י 

המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך 
ים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של ובמועד

 המערכת.
 בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות.

 
 הגדרת סיום העבודה .א

במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, 
 העבודה.והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום  -המפקח המזמין 

במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת  .ב
סימולציה התחברות ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו 

לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תהיה 
 קבלה נפרדת.

במידה ובמשך תקופת ההרצה שנת האחריות ניתן יהיה לחבר  .ג
ן ללא כל תוספת מחיר, את המערכות החסרות, הקבלן  יחבר

 במסגר חובותיו בשנת האחריות.
סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה, הרצה והדרכה  .ד

 כפי שמפורט במפרט זה.
 

 רק השירות והאחריותפ 00.14
 חודשים 12הקבלן מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים ללא תמורה למשך  .1

אלקטרוניות ע"י מיום גמר  ההתקנה וקבלת המערכות האלקטרו מכאניות וה
חודשים מיום מסירת המערכות  6המזמין. כמו כן יבצע טיפול מונע מידי 

 טיפולים מונעים(. 2האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות )
 24מתן שירותי החזקה והתיקונים במשך שנת האחרות תתבצע תוך  .2

שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי הקבלן. בשבתות וחגים 
 מצאת השבת/החג.שעות  18תוך 

 
 תיאומים  00.15
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ביצוע העבודות בשטחים ובאתר הקיים ובמקום העבודה, חייבות תיאום מלא עם  .1
המזמין כשהעבודות עצמן מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים. ללא הפרעות, ביעילות 

ובצורה שקטה תוך התחשבות בקבלנים האחרים הפועלים בשטח. על הקבלן 
 .לעבוד בתיאום מלא עם הפיקוח

באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את התכנון והביצוע עם הרשות  .2
לפני תחילת  –המקומית, עפ"י כל נהליה בקשר עם בקורת באתר הבניה ודיווחים 

 העבודה, עם התקדמות הבניה, ועם סיום הבניה.
באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את הביצוע עם כל גורמי המזמין  .3

 המשתמשים, ועם כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר.הרלבנטיים, עם 
באחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקימות ו / או העוברות  .4

 באזור עבודתו.
 .כל נזק שייגרם לתשתיות אלו יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו

על הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באישור העירייה לעקירת עצים במידה  .5
 ימים באזור עבודתו.וקי

במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות הוא ידאג לתקנם על  .6
 חשבונו בתום עבודתו.

 שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין   00.16
מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע בפרויקט עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו  .1

 שיפורטו במסמך האפיון המשלים.)להלן: קבלני מערכת(, בתחומים כפי 
ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך  .2

עליהן. הקבלן  ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני 
המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה 

דיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף על ידי המזמין וכן לעוב
ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים 

 ובמתקנים שהותקנו על ידיו.
הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת  .3

עדיפויות בביצוע חלקים מן כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי 
העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות 

 המזמין.
חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין קבלני המערכת או בין הקבלן לבין כל אדם  .4

ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין יאו גוף שאושרו כאמור, בעני
 ופית.והכרעתו תהיה ס

לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור  .5
בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני 

המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה, 
כלשהי על ידו או  משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה

 אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה.
 החזקת מסמכים באתר   00.17

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותקים מכל מסמך המהווה חלק 
ממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י הקבלן באתר. נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו 

 בכל עת סבירה.רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, 
 חיבורים לתשתיות   00.18

בהיעדר הגדרה אחרת, יחול על הקבלן הטיפול בקבלת אישורים  .1
ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות, כולל 

 אישור העירייה לעקירת עצים בתוואי עבודתו, במידה ונידרש.
חיבור הפרויקט למקורות הזנת החשמל יהיה בטיפול הקבלן ועל  .2

חשבונו.  הזמנת חח"י לבדיקות, לביקורת ולאישור תהיה 
 באחריות הקבלן, ועל חשבונו.

 מונח "שווה ערך"  00.19
 המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתכניות

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר 
מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב, טיבו, איכותו,  ערך חייב להיות שווה 

המוצר "שווה ערך" טעונים אישורם המוקדם והבלעדי של  סוגו, צורתו ואופיו של 
 האדריכל והמפקח.

 דוגמאות וניסיונות  00.20
סיוניות יהאדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות נ .א

כן רשאי האדריכל לדרוש להכין חדר או איזור מסוים בחדר ו/או דוגמאות. כמו 
 סיונות לעיל לא תשולם לקבלן כליכדוגמא על כל מרכיביו. עבור דוגמאות ו/או נ

 תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות.
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בין היתר יידרש הקבלן להכין דוגמאות של: בניית לבנים, קירות גבס, חיפוי  .ב
שאר, אם יסוג שהם, צבע וכדומה. אם הדוגמא תשביע רצון היא ת מכל וריצוף

 לאו, היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשביעות רצון האדריכל והמפקח.
בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים )כגון מט, סאטין( תהיה  .ג

וכו' בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים 
 הוראותיו המדויקות של האדריכל באמצעות המפקח.  לפני שיקבל

 הודעות  00.21
על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק 

מן העבודות, בכדי לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל  שהוא
כזו מצד הקבלן לא תתקבל, רשאי המפקח של העבודה הנידונה. במקרה והודעה  הנכון

להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן  להורות 
 אפשרות לבקרה. אם אין

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח:  00.22
המפקח רשאי לבדוק את הפרויקט ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב  .א

 וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה.החומרים שמשתמשים בהם 
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין 

 ואת הוראותיו הוא.
 ניהול יומן: .ב

פרטים  הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן "היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו  .1
 בדבר:

 בביצוע  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן .א
 המבנה.

המובאים  כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או .ב
 ממנו.

 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע המבנה. . ג
 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו. .ד
 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה. .ה
 תנאי מזג האוויר השוררים במשך היום. .ו
 בביצוע המבנה.תקלות והפרעות  .ז
 התקדמות ביצוע המבנה במשך היום. .ח
 הוראות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח. .ט
  הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  .י

 במהלך ביצוע המבנה.
הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם     .2

 רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.
ישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף ר .3

( ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהן, אולם לא 3קטן    )
 ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 מנהל עבודה:  00.23
על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירה של הפרוייקט 

מנהל עבודה מוסמך, האחראי על האתר וכבא כוחו של הקבלן באתר. כל הוראה 
שתינתן על ידי המתכנן, המפקח או בא כוחם למנהל העבודה האחראי הנ"ל נחשבת 

 לקבלן עצמו ומחייבת את הקבלן. כאילו ניתנה
להודיע למפקח בכתב את שמו וכתובתו של מנהל העבודה האחראי הנ"ל לפני  על הקבלן

 תחילת העבודה. הרשות בידי המפקח לדרוש את הרחקתו והחלפתו של מנהל העבודה 
 באם יימצא שהנ"ל אינו מסוגל לנהל את העבודה כראוי.

 רשימת תביעות:  00.24
יו לתשלומים הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעות .א

נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע 
 הפרויקט במשך החודש החולף.

תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן )א'(, רואים את  .ב
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא כל תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי 

ספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נו
הנקוב בסעיף קטן )א'( בתנאי שהקבלן ייתן טעם  אלו הוגשו לאחר המועד

סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, לשביעות רצונו של 
 המפקח. 

 הוראות בטיחות   00.25
הוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודתם של הקבלנים  .א

 באתר הבנייה. ועובדיהם
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להלן פירוט ההנחיות: בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן המבצע ועובדיו  .ב
 לעמוד בדרישות הבאות:

מבצע העבודה יתקין שלט במקום בולט -בטרם תחילת העבודה הקבלן .1
באתר העבודה ובו יפורט: שם הקבלן, כתובתו, מס' הטלפון שלו, את שם 

לפון. את מס' הרישוי קבלני המשנה אם ישנם כולל כתובתם ומס' הט
שיון הרשמיים. הגודל והצורה בהתאם למופיע בנספח  המצורף. כל יוהר

 העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו )ראה דף בהמשך(.
העבודה ויוודא שלא תהיה גישה לאנשים  יגדיר בצורה בטוחה את איזור .2

 שאינם צריכים להימצא במקום )בעזרת גדרות שרשראות וכד'(.
 הקבלן המבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות במקום. .3
 כל כלי העבודה של הקבלן/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים. .4
ינוע ימצאו בידי  לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמצעי הרמה, ש .5

הקבלן או נציגו תעודות בדיקה ברות תוקף חתומות ע"י בודק מוסמך 
 המאשרות את תקינות הציוד.

כל עובדי הקבלן יצוידו בכל אמצעי ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודות  .6
במקומות במקום כגון: כובע מגן, נעלי בטיחות, מסכות אבק, חגורות 

 בטיחות, כובעי שמש ועוד.
 היה מצויד בציוד עזרה ראשונה תקין ושלם במקום העבודה.הקבלן י .7
כל עבודה בגובה תבוצע בעזרת פיגומים תקינים או בעזרת  -עבודה בגובה  .8

במה הידראולית בעלת אישור תקף של בודק מוסמך. ניתן להעזר בסולם 
 .151EN-תקין ותקני העומד בדרישות התקן האירופאי 

ש בכלי עבודה מאולתרים או חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמ .9
 באמצעים לא תקניים ולא שלמים.

עובדי הקבלן יבצעו בדיקה של הימצאות קווי חשמל גלויים בכל שטח  .10
עבודתם ויוודאו בהפסקת זינה בכל מקרה שבו התגלה קו חשמל אשר 

עלול להוות סיכון וכ"כ לא יותירו בשטח/באזור נגיש למעבר קווי חשמל 
 גלויים. 

כל הציוד החשמלי וכלי העבודה של הקבלן יהיו תקינים ושלמים. הציוד  .11
וכמו כן כבלי  MA30החשמלי המיטלטל יוזן באמצעות ממסרי זרם פחת 

 החשמל יהיו תקינים ותקניים.
הקבלן יוודא אי פגיעה בכל אדם הנמצא בסביבת העבודה בעת עבודתו  .12

 במקום )כולל גידור ושילוט אזהרה(.
י השארת פסולת או כל מכשול במעברים ובכל מקרה יוודא הקבלן יוודא א .13

 פינויים אל מחוץ לאתר עבודתו למקום בטוח במיכלים מתאימים.
 יש לוודא חסימת מעבר האבק לעובדים במתקן. -בעבודות המעלות אבק  .14
באים במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או    2.14 - 2.1אין סעיפים  .15

חות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודה הוראת דין אחרת בנושא בטי
, חוק החשמל 1954, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1960תש"ל 

 ותקנותיו. 1954התשי"ד 
מנהלי הפרויקט אשר יבחינו כי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהיו  .ג

רשאים להפסיק מיידית ולאלתר את העבודה, והקבלן יישא בכל ההוצאות 
 ות בכך.הכרוכ

 ניקיון בגמר העבודות:  00.26
כל יום בגמר העבודות )או בשלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח( על  .א

 הקבלן לנקות היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל הפסולת בבניין.
 לכלוך, חומרים עודפים, כלים ואמצעי עזר לעבודה וכו' .

עבודות בעצמו )כגון ריצופים, בנוסף לאמור לעיל, ימסור הקבלן למזמין את ה .ב
קירות צבועים, תקרות מכל הסוגים, נגרות בניין, ארונות וכדומה(, כשהן 

 נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד'.
קיון השטח והעבודות יהיה המפקח. וכל קביעה יהפוסק הבלעדי בכל הנוגע לנ .ג

 שלו  תחייב את הקבלן.
עם גמר העבודה ולפני מסירתו הסופית שלכל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן  .ד

יסודי את האיזור, רצפות, החיפויים והחלונות ויבצע שטיפה פוליש ווקס. 
 עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.

קיון כללי וליטוש הריצוף לפני הבאת הריהוט ימודגש שעל הקבלן לבצע נ .ה
 האחר.והציוד 

 סילוק פסולת בניין ולכלוך )ראה מפרט הריסות מפורט(:  00.27
פסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על ידי הקבלן, למקום 

המותר לצורך כל על ידי הרשות המקומית. האחריות לטיפול בקבלת אישורי שפיכת 
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פסולת והלכלוך תיקבע הפסולת תהיה במלואה על הקבלן. התדירות בה יסולקו ה
בלעדית על ידי המפקח. הפינוי יהיה יום יומי לפחות ובמידת הצורך יותר מפעם אחת 

 ביום. כל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן בלעדית.
 פיגומי הגנה ודרכי גישה:  00.28

תקין במקומות בהן תבוצענה עבודות בנייה ו/או לפי הוראת המפקח על הקבלן יהיה לה
סביב העמודים או דרכי גישה, מערכת פיגומים שתגנה על תנועת העוברים והשבים 

לרגלי הבניינים ובחצרות. מערכת זו חייבת להיות אטומה ולהבטיח ששום חפץ ופסולת 
ו/או חומרי בניין לא יפלו מטה. מערכת פיגומי ההגנה תבוצע בהתאם לכל הוראות 

בלן עד לפירוקה בשלב המתאים של העבודה. הבטיחות ותתוחזק באופן שוטף ע"י הק
העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן. כל ההוצאות בגין תכנון, התקנת ואחזקת הוראות 

 סעיף זה תחולנה על הקבלן בלעדית. פיגומי הגנה לא ימדדו.
 התארגנות, מחסנים, תנועת חומרים ופועלים ומחיצות זמניות:  00.29

יצוע התחייבויותיו לפי מכרז/חוזה זה יהיה בשטח שטח לצורך התארגנות הקבלן לב
 שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמזמין. קביעת המזמין תהיה סופית. 

 הקבלן יקים לעצמו מחסן זמני במידות ובמיקום אשר יאושר ע"י המפקח.
 הקבלן יכשיר ויגדר את השטח ויקים בו מחסן. 

במסלולי גישה מיוחדים שיכשיר הקבלן בין תנועת פועלים, חומרי בנייה ופסולת תיעשה 
שטח ההתארגנות והקומה בה תבוצע העבודה. צורתם הסופית של דרכי הגישה תיקבע 

בתיאום עם המפקח. לא תורשה תנועת פועלים וחומרי בנייה וסילוק פסולת 
 במסדרונות, ובמעליות. כל השינוי יהיה חיצוני.

השאר ערבות לפינוי שטח ההתארגנות  הערבות הבנקאית שיפקיד הקבלן, מהווה בין
בתום העבודה. כמו כן יספק הקבלן למזמין התחייבויות מתאימות, עפ"י קביעת היועץ 

המשפטי של המזמין, שתמנע כל אפשרות מצד הקבלן לתבוע כל זכות על השטח 
 ותאפשרנה למזמין לפנות את המגרש בכל זמן שימצא לנחוץ.

הקבלן עד ליום מסירת העבודה. כמו כן יוכל המזמין  כל המבנים והציוד יסולקו על ידי
לדרוש פינוי השטח בשלב מוקדם אחר, כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים 

 אחרים להתארגנות וניהול שיתאימו לדרכי העבודה באותו השלב.
במידה שהקבלן לא יפנה את כל השטח בהתאם להוראות המפקח, יוכל המזמין לפנות 

 הציוד של הקבלן על חשבונו ולחלק את הערבויות הבנקאיות.את כל 
 הקבלן יעביר חומרים ועובדים אך ורק דרך חלקי בניין שבתחום העבודה.

הקבלן יקים על חשבונו מערכת פיגומים, מדרגות ומתקני הרמה לחומרים, לפריטים 
חום ולעובדים, אשר יאפשרו עבודה בבניין בלא כל שימוש בחלקי בניין שאינם בת

העבודה. בשלבים מסוימים של העבודה, לפי הוראות המפקח, תהיה הגישה היחידה 
 לשטחי עבודה מסוימים דרך הפיגומים, כולל עובדים, פיקוח וכדומה. 

 מים וחשמל:  00.30
הקבלן יניח לפני תחילת העבודה ויפרק אחר סיומה צנרת לאספקת מים וחשמל 

ההוצאות להנחת הצנרת ופירוקה, התקנות מונים וכל הדרושים לביצוע העבודה. 
הוצאה או פחת חומר שיחולו עקב כך, יהיו על חשבון הקבלן. התשלום עבור מים 

 וחשמל על חשבון המזמין.
 סיווג המתקן והעסקת עובדים:  00.31

 "שמור" –סיווג המתקן הוא  
אים של כל עם קבלת הודעה לזכיית הקבלן בעבודה יגיש הקבלן שאלונים ממול

העובדים הכוללים את מס' הזיהוי, שם האב והכתובת של כל העובדים אותם הוא 
. תביטחונימתכנן להעסיק בפרויקט, לאישור קצין הבטחון של המזמין לצורך בדיקה 

רק עובדים שיאושרו ע"י קצין הביטחון יהיו רשאים לעבוד בפרויקט. לא תורשה כניסת 
 עובדים לא מורשים לבניין.

לן חייב להעסיק מנהלי עבודה ברמה מעולה וכן בעלי מקצוע ופועלים מאומנים הקב
במלאכתם. הרשות בידי המפקח או בא כוחו להורות לקבלן לסלק ממקום העבודה 
מנהל עבודה, בעל מלאכה או כל פועל מבלי לנמק הוראות אלו. על הקבלן להרחיק 

ראה כזו תינתן בכתב או באופן מיידי אדם זה ממלאכתו ולהביא אחר במקומו. הו
 רשם ביומן העבודה.ית

 סדרי עבודה:  00.32
כניסה לאיזור עבודה חדש, הזכות לשנות סדרי עבודה וניתוק מערכות חשמל, מים 

וטלפון וכד' יהיה רק באישור המפקח בכתב ובנוכחות נציג המזמין. הקבלן ידאג בכל 
המזמין, יופעל ללא הפסקה עם שלב שהוא, שכל איזור קיים או חדש, בו עובדים עובדי 

כולל כל החיבורים הזמניים הנדרשים. במידת הצורך יתכנן הקבלן את  -כל המערכות 
המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים לצורך הפעלת 

 המערכות האלה. 
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ירי החיבורים הזמניים של המערכות כמפורט לעיל לא ימדדו ותמורתם כלולה במח
 היחידה של העבודות.

לא תהיה כל הפסקה וכל ניתוק של מערכות מתפקדות בכל שלבי העבודה באופן שיפריע 
 במידה כל שהיא לעבודות במתקן.

במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה, 
 לא תשולם כל תוספת על העבודות בשעות אלו.

 אישורים חלקיים: 00.33
ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם 

מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 
)בהתאם לחוזה( לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא יתפרש בקבלת אותו 

 .חלק מהעבודה כמושלם וראי שימוש
 מידות וסטיות אפשריות:  00.34

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם 
ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן  ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות

לקחת מראש בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את 
 המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו באתר.

ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל 
ד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי דרישה או טענה או הסתייגות מצ

 שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל. 
 התחשבות עם תנאי החוזה:  00.35

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים במפרט 
 זה על כל מסמכיו.

את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים 
התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי 

התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות 
 ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה:  00.36
 עיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:מחירי היחידה המוצגים בס

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  .א
נכללים בה( והפחת שלהם: "מחיר יסוד" של מוצר המופיע בכתב כמויות זה, הוא 

 המחיר ששולם עבורו במקום רכישתו.
המפרט וכתבי כמויות   כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, .ב

וכולל למשל פינוי צמחיה, חפירה, השלמת אדמת גן והחזרת המצב לקדמותו 
 באזור עבודת הקבלן.

 השימוש בכלי העבודה: מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. . ג
הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' וג' אל מקום  .ד

 תם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.העבודה ובכלל זה העמס
 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. .ה
 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה. .ו
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .ז

 המוקדמות והמקוריות.
 חרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.ההוצאות הא .ח
 רווחי הקבלן. .ט

 המחירים אינם כוללים מע"מ.
 הוצאות כלליות לעבודות נוספות:   00.37

סכום כתב הכמויות כדלקמן ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות 
תן "פקודות של עבודות נוספות כלשהן אשר המפקח רשאי להזמינן בתוקף זכות למ

 שינויים".
 כמויות:  00.38

 כל הכמויות ניתנות באומדנה )בהערכה בלבד(.
 מדידה:  00.39

מדידות נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן(, בהתאם לפרטי  דתימדכל עבודה נוספת 
שהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו'  התכנית

ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים 
 ממנו, במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.

 תוספות עבודה:   00.40
חוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע הפרויקט, מנהל הפרויקט רשאי להוסיף להיקף ה

 גם אם אינן מופיעות בכתב הכמויות.
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מחיר היחידה במקרה זה מחיר מחירון "דקל מאגר מחירי שיפוצים ובנייה בהיקפים 
 קטנים".

 מדידות לצרכי חישוב כמויות:  00.41
מספקת לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות וברמה 

לפי דרישות המפקח. יש להודיע למפקח מראש על הכוונה לערוך מדידות כדי לאפשר לו 
 להיות נוכח במקום.

 על הקבלן לבצע תיאום עם החברה המתקינה את מזגני האוויר לפני תחילת ההתקנה.
 
 
 
 
 

 
 

   ______________         ___________________ 
 קבלןשם, חתימה וחותמת ה       תאריך, 
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 עבודות בטון  -  02פרק 

 במפרט הכללי                        02המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי  02.01

על פי הסעיפים המתאימים במפרט הכללי לעבודות בנין  יבוצעומתקני הבטון המזוין    
 עבודות בטון יצוק באתר. - 02בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת, לרבות פרק 

)המהדורה המעודכנת לתחילת ביצוע  466מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י    
 העבודה(.

 ין.ותבוצע יציקת בטון רזה כבסיס ליציקת הבטון המז בתכניות המצויניםבמקומות    
 
 

 סוג הבטון  02.02

כל עבודות הבטון היצוק באתר תהיינה מבוצעות תוך שימוש בבטון מהסוגים כדלקמן 

 )אלא אם צוין אחרת במפורש(:

 15 -ב     פילוס בטון רזה, בטון ל .1

 20 -ב    בטון בחגורות בניה, מדה בטון .2

  30 -ב    בטון ביסודות, מרצפים וכד' .3

 בטון לקורות, קירות, תקרות, עמודים, .4

 30 -ב      מעקות, מדרגות וכו'  

 
 לפחות.  30 -בכל מקרה של ספק, על הקבלן לבצע את העבודה בשימוש בטון ב

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים באמצעות בטון מובא ממפעל בעל תו תקן.

. פרטים נוספים על הבטון לרבות עובי כיסוי הבטון 4על  4תהיה דרגת הסומך של הבטון 
 מעל מוטות הזיון בתוכניות השונות.

 
 

 יציקת הבטון 02.03

 
 כל עבודות הבטון יבוצעו ביבש.   
 
 אין לבצע יציקת בטון ללא אישור בכתב מאת המפקח.   
 
אי הבטון יהיה בטון מובא מיוצר במפעל בעל הסמכה למפעל מאושר לייצור בטון בתנ   

 .601בקרה טובים לפי ת"י 
 המפעל ממנו מובא הבטון מוכן ליציקה, טעון אישורו המוקדם של המפקח.   

משך הזמן ממועד הכנסת הבטון למערבל ועד לשפיכתו מהמערבל באתר שעה וחצי לכל  
 היותר.

 
במקומות בהם נדרשת יציקת בטון כנגד קרקע, על הקבלן להרטיב את הקרקע בהדרגה    

 ויה אך ללא יצירת בוץ, לפני יציקת הבטון.עד לרו
   
הרטבת הקרקע תעשה על ידי המטרה או התזה בשיטה שלא תגרום לסחיפת קרקע,   

 המים שישמשו להרטבת הקרקע יאושרו ע"י המפקח.
 
 דקות לאחר הרטבת הקרקע. -20יציקת הבטון תותר רק כ   
 

 לפני יציקת הבטון יש לוודא שהמשטח עליו יונח המבנה יהיה חזק ויבש וללא מים. 
שעלולים להיות בהם מי תהום מי נחל או מים מכל מקור אחר יש לבצע סוללה במקומות   

 שתגן על אתר העבודה ולשאוב את המים בצורה מבוקרת.



51 

 

 
והסטיות המותרות בו  466תשומת לב מיוחדת למידת כיסוי הברזל הדרושה עפ"י ת"י  

 ס"מ. 5-ושלא תקטן מ
    
 לפי מודיפיד אאשהו. 93%ל קרקע מופרת פלסטית תורטב ותהודק לצפיפות ש   
 לפי מודיפיד אאשהו. 100%-למצעים וקרקע מובאת לא קוהזיבית יהדקו    

לא תותר יציקת   אלא אם צויין אחרת בתכניות ובמפרט.  ,4דרגת הסומך של הבטון תהיה    
 בטון סמיך יותר או נוזלי יותר.

 
 

 שימת הבטון 02.04

 ת בטון ניידות.שימת הבטונים )פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבו 
 

 שימה באמצעים אחרים תהיה טעונה אישור המפקח מראש. 
 

צוות העובדים יותאם לקבלת כמויות הבטון הגדולות המסופקות ע"י המשאבה, לפיזורו  
 ולציפופו.

מ'. במקרה של יציקה  1.0גובה הנפילה החופשית או מקומית של הבטון לא יעלה על  
יציקה או צינור העשוי גומי, כך שגובה הנפילה  מגובה רב יותר, יש להשתמש בשוקת

 מ'. 1.0החופשי של הבטון מקצה השוקת או הצינור לא יעלה על 
יש להבטיח שניתן להוריד את הצינור הגמיש בקצה המשאבה לתוך הטפסות עד למקום  

 השימה.
יני חצץ ופגמי שטח אחרים. סדר היציקות ששיטת השימה תבטיח קבלת בטון ללא  

 יווצרו מישקי עבודה לא מתוכננים.ייבטיח שלא 
 -1.0שימת הבטון ביסודות, מרצפים, תקרות ומיסעות ובקורות רגילות שעוביים קטן מ 

מ', תיעשה בפעולה אחת לכל העומק. בקירות, בעמודים ובקורות גבוהות יושם הבטון 
ס"מ. על הקבלן להביא בחשבון בתכנון  60ו עולה על שעוביין אינ אופקיותבשכבות 

היציקה וקיצבה כי לא יורשה לצקת אלא בשכבות אופקיות כנ"ל. הבטון יושם ברציפות 
 ולא תהא כל הפסקה ביציקה של חלקים שלמים שבין מישקים מתוכננים.

 
משך הזמן בין שימת שכבה אחת לשניה יהיה קטן, עם מקדם ביטחון מתאים, מזמן  

חילת התקשרות הבטון, כך שיובטח כי אפשר יהיה לצופף את השכבה הראשונה בציפוף ת
 חוזר בכדי למנוע היווצרות מישק נראה לעין.

 
 דרישות נוספות לשימת בטון חזיתי 
  (blow holes)יווצרו על פני הבטון חללי שטח י שיטות השימה והציפוף יבטיחו שלא 

יווצרו יבכמויות ובגדלים העולים על אלה שבדוגמא מאושרת. כמו כן יש להבטיח, שלא 
 הפרשים בגוון הבטון בין שכבות הבטון המושמות כנ"ל.

 
 ריטוט הבטון וציפופו  02.05

הבטון יצופף מיד לאחר שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם, כולל בחלקי  
ת הציפוף ייעשה במרטטים, אלא אם אושר אחרת מבנה צרים, סביב מוטות הזיון ובפינו

 על ידי המפקח. הריטוט יעשה ע"י פועלים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה.
 

ס"מ, שתדירותם  4-6הריטוט יעשה במרטטים פנימיים )מרטטי מחט(  בעלי קוטר של  
 רעידות לדקה. 9000לפחות 

 
מרטטים חיצוניים מורכבים על ס"מ ניתן לרטט בעזרת    20קירות שעוביים אינו עולה על   

 הטפסות.
 

זמן הריטוט יבטיח השלמת ציפוף, והחדרת הבטון אל כל הפינות והזויות של מעטה  
הטפסה, עטיפה מוחלטת של מוטות הזיון וקבלת פני בטון צפופים, ללא קיני חצץ ובועות 

ר לעלות אויר עודפות ומבלי לגרום נזק לבטון. הריטוט ימשך עד אשר יחדלו בועות אוי
שרו למסה צפופה. יך הבטון, גרגירי החצץ ישקעו בתוך פני הבטון ופני הבטון יתיומת

הריטוט יופסק מיד עם הופעת מי צמנט או מלט דק על פני הבטון. יש להימנע מריטוט 
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יתר. לשם כך יש להוציא את המרטטים לגמרי מתוך הבטון לאחר הפסקת הריטוט ולפני 
 אה.קידומם לנקודת הריטוט הב

 
סנטימטרים לתוך השכבה  20עם ריטוט כל שכבה חדשה יוחדר המרטט לפחות  

שמתחתיה. החדרת המרטטים והוצאתם וכן הריטוט עצמו יעשו בזהירות כך, שמוטות 
 הזיון לא יזוזו ממקומם.

 
באלמנטים עבים, בעמודים ובקירות יעשה ריטוט חוזר של השכבה העליונה לאחר גמר  

 תחילת התקשות הבטון.הפרשת המים ולפני 
המרטטים ישמשו רק לתפקידם ולא יורשה פיזור הבטון באמצעותם למרחק העולה על  

מטרים ממקום שימתו. אין להשתמש במרטטים לציפוף בטון נזיל, שדירוג הסומך שלו   2
 (, או בטון שהוספו לו מוספים לפילוס עצמי.2חלק  26)לפי ת"י  6Sעולה על 

 
 

 חים בטפסה יעשה הריטוט והבקרה עליו דרך הפתחים.במקומות שנדרשו פת 
 

מרטטים או פחות  4באתר היציקה ימצא תמיד לפחות מרטט תקין נוסף אחד לכל  
 הדרושים לציפוף בטון, למקרה של קלקול באחד מהם.

 
 שלבי היציקה 02.06

 
יציקת הבטון תבוצע בשלבים לפי המפלסים וחלקי המבנה השונים. הקבלן יציע את   

. הקבלן לא יחל ביציקה לפני קבלת או הנחיותיו  שלבי היציקה ויקבל את אישור המפקח
 אישור המפקח כנ"ל.

יציקת הבטונים תבוצע ברציפות בין התפרים המסומנים בתכניות או שנקבעו מראש ע"י    
המפקח ובשום אופן לא תורשה כל הפסקה ביציקות אלו. הקבלן יכין בעוד מועד את כל 

 הדרושים למילוי תנאי זה כגון מלאי מספיק של חומרים, מערבל רזרבי וכד'.הסידורים 
 יציקה בימי ששי או ערבי חג אינה מותרת, אלא באישור מוקדם בכתב ע"י המפקח.   
 

 הכנה והרכבת פלדת הזיון 02.07

 
 כללי  02.07.1

 
מחלודה מתקלפת  יהיפלדת הזיון שתסופק לאתר תהיה כנדרש בתכניות, חדשה, חופש 

 נטיים:וומתאימה לתקנים הישראליים הרלו
, רשתות פלדה מרותכות יתאימו לת"י 3חלק  4466מוטות פלדה מצולעת יתאימו לת"י  

 .4חלק  4466
מוטות ורשתות שיסופקו לאתר חתוכים וכפופים יעמדו בדרישות מפרט מכון התקנים  

 .5חלק  4466
 

הנומינליות שבתכניות. הכיפופים יעשו בקר ויהיו הפלדה תוכן ותכופף בהתאם למידות  
 .466בהתאם לנדרש בת"י 

  
 מיקום הזיון ועובי הכיסוי    02.07.2

 
מיקום הזיון ועובי הכיסוי המזערי יהיה כנתון בתכניות, ולא יחרגו בבטון הקשוי  

 .466מהסטיות המותרות בת"י 
 

 שימת הזיון 02.07.3
 

לפי כל הפרטים בתכניות ובהתאמה עם ת"י  עודו בטפסותייש לשים את הזיון במקום י 
. הקשירה וההשענה יבטיחו, שלא תהיה תזוזה או שקיעה של רכיבי הזיון לפני 466

 היציקה ובזמן היציקה.
 

מוטות הזיון המסודרים בשני כיוונים ייקשרו היטב בחוטי קשירה בנקודות ההצטלבות,  
כל אחד מהחישוקים. כל מערכת לסירוגין, מוטות הזיון שבקורות ובעמודים ייקשרו ל
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הזיון תיוצב לצידי הטפסות בעזרת רוחקנים )שומרי מרחק( להבטחת עובי הכיסוי 
 הנדרש.

 
נורות, אביזרים וכד' לפני שימת הזיון, לא יתחיל יבאלמנטים בהם יורכבו מגבהות, צ 

 הקבלן בהרכבת הזיון לפני שהחלקים הנ"ל הורכבו.
 

 רוחקנים 02.07.4
  
ובי הכיסוי יש להשתמש ברוחקנים )שומרי מרחק( מסחריים מבטון להשענה ולהבטחת ע 

, שניתן לקשור אותם לזיון. כמות הרוחקנים תבטיח G.R.C-דק צפוף במיוחד או מ
מיקום המוטות בגבולות הסטיות הנ"ל. מותר גם השימוש ברוחקנים מסחריים 

דה של הרוחקנים מפי.וי.סי או חומר פולימרי אחר עמיד באלקליניות הבטון. סטיית המי
 מ"מ. 1מכל חומר שהוא מהמידה הנומינלית לא תעלה על 

 
אין להשתמש להשענת המוטות בספסלים ממוטות פלדה, אלא אם הובטח לרגלי  

 הספסלים עובי הכיסוי המזערי הנדרש לזיון.
 

 הארכת מוטות 02.07.5
 

אין לחבר מוטות אלא במקומות ובצורה שסומנו בתכניות. שיטת ההארכה תתאים בכל  
 .466מקרה לדרישות ת"י 

 
 המרווח בין מוטות 02.07.6

 
המרווח בין מוטות זיון מקבילים יאפשר יציקה נוחה של הבטון והידוקו במרטט. אם לא  

 .466נאמר אחרת בתכניות יהיה המרווח שווה לפחות לדרישות ת"י 
 

 זיון בשביל התחברות 02.07.7
 

קוצים יוצאו בהתאם לתכניות או להוראות המפקח במקומות שתידרש התחברות בין  
וצים הבולטים מחלקים גמורים ינוקו לפני המשכת חלקי מבנה הנוצקים בהפסקות. הק

 היציקה מכל שיירים של בטון ומכל לכלוך.
 

 באזורי החפיפה יובטח עובי הכיסוי הנדרש של הבטון.
  

 ניקוי 02.07.8
 

לפני סגירת הטפסות או לפני שימת הבטון יש לדאוג לכך שכל הזיון יהיה חופשי מעיסה  
ו מיציקה קודמת או ציפויים מכל סוג צמנטית קשויה, שמן, לכלוך, קליפות שנשאר

 שהוא, העלולים להקטין את ההידבקות עם הבטון.
 

אם נדרש ע"י המפקח לא יסגור הקבלן הטפסות עד אשר המפקח בקר את הזיון ואישר  
 שימה והשלמת סידור הזיון לשביעות רצונו.
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 טפסות  02.08

 
 כללי 02.08.1

  
)"טפסות"(   0206)תבניות( בקירות הציפוי תהיינה טפסות פלדה כמפורט בסעיף    הטפסות 

)"טפסות פלדה"( ל"מפרט הכללי הבינמשרדי" בפרט, וכמפורט  02063בכלל ובסעיף 
במפרט המשלים להלן. החלקים הבודדים והמערכת המורכבת יענו לדרישות הבסיסיות 

ורות במידה מספקת כך שלא יתעוותו )"כללי"( ובנוסף יהיו קשיחות וקש 0206שבסעיף 
 או יפתחו בזמן תנועה, התקנה, יציקה ו/או תחת משקלו של הבטון הטרי.

 
המשטח הבא במגע עם הבטון יהיה נקי, חופשי מזיהומים ו/או שיירים דבוקים, פסי  

ריתוך או בליטות, שקעים וחספוס אחר העלולים לגרום לפציעת פני הבטון החלקים 
 יריעת האיטום. ויגרמו לקריעת

 הטפסות יותקנו כך שפני הבטון יהיו חלקים לחלוטין ללא בליטות או פסים. 
 
 חורים חריצים, שרוולים, אלמנטים מבטונים וכדומה  

  
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים,  

כניות כדי שיוכל לבצעם מראש, החריצים, השרוולים היצוקים עם קירות כמתואר בתו
 לא תורשה חציבה בבטון.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים  
את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות הבניין לתוכניות 

ים וההכנות יופיעו מערכות מים וכדומה. מודגש בזאת שאין זה מההכרח שכל הסידור
בתכניות הקונסטרוקציה ו/או האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של 

 המתכננים.
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תכניות לאישור של כל החורים, שרוולים, חריצים  

וכדומה כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם המתכננים ועם כל הנוגעים בדבר את כל 
 רוולים, השקעים, החריצים וכדומה.החומרים, הש

  
 .904מערכת הטפסות תתוכנן ותבוצע ותפורק בהתאם לדרישות ת"י   

לפי החלטת המפקח יכין הקבלן עבור מבנים מסויימים חישובים סטטיים ותכניות  
 מפורטות של הטפסות.

זמן סביר לפני שהקבלן יקים את כל התבניות או הפיגומים יגיש למפקח חישובים 
טיים ותכניות מפורטות שיאפשרו למפקח לבדוק את הבטיחות ואת המראה הסופי סט

של הבטון שיתקבל בשיטת התכניות המוצעת. תכניות התבניות תהיינה חתומות ע"י 
 מהנדס מומחה בתחום זה.

 הקבלן לא יתחיל בעבודה, כל עוד לא קיבל אישור לכך מהמפקח. 
 

 תכנון וביצוע מערכת הטפסות 02.08.2
 וע מערכת הטפסות ע"י הקבלן יבטיח:תכנון וביצ 

רכיבי כוחות עקב שיפועים     קבלת כל העומסים, לרבות עומסים ממשקלים עצמיים א.
וכו' העשויים   בתבנית, עומסי רוח, רעידות אדמה, מכות מרכב, רעידות ויברציוניות

להופיע במשך עבודות ההרכבה, היציקה ועד לפירוק מערכת הטפסות והעברת 
העומסים הבטוחה לקרקע או לחלקי מבנה אחרים, אם אלה מסוגלים לקבל את 
העומסים, ללא דפורמציות. חוזק מערכת הטפסות יותאם לקצב יציקת הבטון 

 וללחצים המתפתחים על הדפנות בהתאם.
ן להתייעץ עם יועץ ביסוס לביסוס מערכת הטפסות ואופן העברת יהיה על הקבל 

 העומסים לקרקע, פרט אם נאמר אחרת.
 

 ניקוז השטח והרחקת מים זורמים, קולחים או מכל מקור אחר. ב.
 
 יציבות מערכת הטפסות ומניעת קריסתן בעזרת הקשחה מתאימה. ג.
 

 קציה המופיעים בתכנית.התאמה ביחס לצורה, לקוים ולמידות, לחלקי הקונסטרו ד.
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מישוריות, שיפועים במידה ונדרשים; הגבלת הדפורמציות של מערכת הטפסות  ה.
 בזמן היציקה; קבלת האלמנט המוגמר בדיוק הנדרש.

 
 גימור פני הבטון, הפינות, הבליטות והשקעים בהתאם למתוכנן. ו.
 
 מבלי לגרום זעזועים או נזקים לבטון המתקשה. פירוק מערכת הטפסות ז.
 

כל מערכת הטפסות חייבת להיות במצב טוב ביחס לצורתה, חוזקה, קשיחותה, אטימותה 
 וצורת הפנים לקבלת פני בטון כנדרש בתכניות ובמפרט.

 
מערכת טפסות אשר אינה משביעה רצון לא תובא לידי שימוש ותסולק באופן מיידי 

 מהאתר.
 

   
 מערכת הטפסותפירוק  02.08.3

 
ישארו במקומן לתקופה שתבטיח אי גרימת נזק למבנה הבטון או לצורתו יהטפסות  

 מפירוק מוקדם מדי.
 .904סדר הפירוק ומועדי הפירוק של מערכת הטפסות יתאימו לנדרש בת"י  

 
תפורק רק לאחר קבלת אישור המפקח לפירוק ומועד הפירוק. סדר  מערכת הטפסות 

יווצרו מצבי העמסה המסכנים את המבנה, או יפירוק מערכת הטפסות ייקבע כך שלא 
 דפורמציות יתרות עקב זחילה והצטמקות הבטון וכל נזק למבנה.

 אין לפרק את מערכת הטפסות מכל חלק מבנה אלא אם הבטון הקשוי, יחד עם מערכת 
הטפסות הנותרות במקומן לאחר הפירוק, מסוגלים לשאת את עצמם וכן את העומסים 
הנוספים העשויים לפעול על המבנה. הפירוק ייעשה תוך שחרור הדרגתי של הטריזים, 
או אמצעי חיזוק אחרים ובזהירות שיש עמה כדי למנוע נזק לבטון. מועד הפירוק ייקבע 

 שקיעות יתרות עם הזמן. כך שלא ייגרם נזק לבטון ולא ייגרמו
יש לשחרר את הקשרים המצמידים את המעטה לבטון היצוק מוקדם ככל האפשר,  

 בכדי לאפשר זליפת מים בין הטפסה ופני הבטון כנדרש. 904בהתאמה עם דרישת ת"י 
  
דרש להקים מחדש ועל יהקבלן הוא האחראי היחיד אם יפורקו תבניות בטרם עת, והוא י  

 מבנה אשר יעורער מסיבה זו.חשבונו על חלק 
הפירוק יעשה ללא תנודות וזעזועים. תקופת הזמן המינימלית בין גמר היציקה לבין  

התחלת הפירוק נתונות במפרט הכללי לעבודות בנין, אולם המפקח יוכל להורות להשאיר 
 את התבניות ותמיכותיהן פרק זמן נוסף.

יום לאחר היציקה  28ה של עד מידת ההעמסה המותרת על אלמנטים יצוקים בתקופ 
 תעשה בתאום עם המפקח.  

 
 אביזרים למערכות אלקטרו מכניות 02.09

, מודגש בזאת, שעל הקבלן להרכיב בתבניות )לפני 02.08בנוסף לאמור לעיל בסעיף 

היציקה( אביזרים ואלמנטים שונים, הדרושים למערכות אלקטרו מכניות ולאלמנטים 

 פה.-כניות, במפרטים ועל פי הוראות בעלכנדרש בתו -ארכיטקטוניים שונים 

הקבלן ייזום את קבלת האביזרים והאלמנטים הנ"ל, לפני היציקה, גם אם כרוך הדבר 

 בהתקשרות עם קבלנים אחרים וירכיבם במדויק לפי התוכניות וההוראות.

יציקת הבטון עצמה תבוצע רק לאחר שמתכנני המערכות והמפקח אישרו, בחתימתם 

 את האביזרים ומצאו אותם מורכבים במקומם הנכון בתבניות.ביומן, שבדקו 

בכל מקרה, שאין אפשרות לכלול צנרת ו/או אביזר זה או אחר בתבניות, חייב הקבלן 

 -בהכנת "שרוולים" ו/או פתחים ומעברים, שיאפשרו את הרכבת האביזרים לאחר מכן 

 אלקטרו מכניות.הכל בתאום מלא עם המפקח ובאישורם מראש של מתכנני המערכות ה
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כל הנ"ל יהיה גם כן כלול במחירי היחידה לעבודות הבטון, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת 

 בגין הוראות סעיף זה.

 
 גמר פני בטונים 02.10

 גמר קירות וצידי קורות 
אחרי פירוק התבניות יקצץ הקבלן את חוטי הקשירה הבולטים מהבטון עד לעומק של  

מ"מ לפחות מפני הבטון, יוציא את החרוטים )קונוסים( של מוטות הריחוק וימלא  30
צמנט בלתי מתכווץ )סטרקצ'ורית או ש"ע(. פני הקירות -את החללים הנוצרים במלט

יש להסיר את הצילועים )גראטים(  צריכים להיות חלקים ואחידים ללא מדרגות.
שנשארו בבטון כתוצאה מסדקים בין דפנות התכניות ולעשות את כל התיקונים 

 הדרושים וכן מילוי חורים,  על מנת לשוות לשטחי הבטון פנים חלקות ומראה אחיד. 
שטחי בטונים שאינם יצוקים כנגד תבניות, כגון פני הרצפות בבליטות מחוץ למבנים  

 חלקה מוחלטת בכף פלדה או במחלקים סיבוביים )הליקופטרים(.יוחלקו ה
גוון הבטונים היצוקים באתר יהיה אחיד. במקרה של אי התאמה, רשאי המפקח לדרוש  

 ו' הכל על חשבון הקבלן.דאמצעים כגון ניקוי בהתזת מים בלחץ גבוה, צביעה וכ
  
ד ואסתטי ללא מדרגות משטחי בטון נראים לעין יהיו בעלי פינות חלקות ומראה אחי 

 שקעים חורים ובליטות.
 

 סיבולות 02.11

 

  789בת"י  1בטבלה  7הסיבולות המותרות תהיינה בהתאם לדרגה מס'  .1

)ראה גם להלן(. במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו כנ"ל, על הקבלן 

יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון העיוותים, כולל הריסת האלמנטים 

 ציקתם מחדש, הכל לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.שנוצקו וי

על פי החלטת המהנדס או המפקח, תבוצענה בדיקות דיוק לעבודות השלד  .2

(. הבדיקות תבוצענה על ידי צוות 1991)דצמבר    326כמפורט במפרט מת"י מפמ"כ  

הקבלן, בפיקוחו ובהדרכתו של המפקח, כשכל ההוצאות תחולנה על הקבלן 

 בלבד.

 
 שה חציבה בבטוןלא תור 02.12

לצורך בירורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות האלקטרו מכניות, 
ולברר עם כל המתכננים וקבלני משנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם,  ובין  
היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב,  
 החשמל,מיזוגאוירוכו'. 

ש בזאת, שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או מודג
 האדריכלות ויש לבדוק גם את המערכות של המתכננים והקבלנים.

 
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החומרים, שרוולים, חריצים וכו' כדי שיוכל 

 ל הפריטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורםלעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כ
 הנדרש. את

הכנת כל החומרים, השקעים, החריצים וכו' יהיו כלולים במחירי הבטון ולא תשולם עבור עבודה 
 זו שום תוספת שהיא.

 
 

 מישקים 02.13

 
 כללי 02.13.1
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 סוגי המישקים: 
 אופקיים או אנכיים. – (construction joints)מישקי יציקה )מישקי עבודה(  א.  
   
 מישקי התפשטות או מישקי הפרדה בין משטחים וחלקי מבנה. ב.  
 
 מישקים מיוחדים, במידה שמישקים כאלה נדרשים. ג.  
 

להוציא מישקי יציקה לשעת חירום, יבוצעו כל המישקים במקומות שצוינו בתכניות    
 ובהתאם לפרטים, לתכניות או כפי שיורה המפקח.

 אמר אחרת יכלול ביצוע המישקים את הפעולות והחומרים הבאים:אם לא נ 
 

 הכנת הטפסות כנדרש לשם ביצוע המישקים. א. 
   
התקנת המוטות המייתדים, והמקשרים לרבות כל התמיכות, הציפויים,  ב.  

 ו'.דהשרוולים וכ
 
עיבוד ויישור שפות המישקים תוך כדי מהלך היציקה ותוך העגלתם בעבודת  ג.  

 ידיים ובעזרת כלי מתאים.
 
 חיתוך מישקים ע"י ניסור הבטון שהתקשה כולל קיטום הקצוות. ד.  
 
מילוי המישקים בחומרי סתימה כמפורט, לרבות הכנסת גליל הפרדה, או מילוי  ה.  

 מונע הדבקה אחר.
 
 ות הפרדה מוכנים מראש.התקנת לוח ו.   
 
 כל עבודה וחומר דרושים לביצוע המישק לשביעות רצון המפקח. ז.  
 

מישקים שלא תוכננו או שנגרמו עקב תקלה בלתי צפויה בתהליך היציקה יבוצעו רק לפי   
פרטים הטעונים אישור המפקח מראש ובצורה שתבטיח שחוזק המבנה או תפקודו או 

 חזותו לא ייפגעו.
 
 

 מישקי יציקה .021302.
 

 לסוג זה שייכים כל המישקים הנוצרים ע"י הפסקת היציקה. 
חשיבות מיוחדת לציפוף הבטון באזור המישק ובגימורו לפי המפורט וברום הנתון.  

 בהעדר הוראות אחרות, יעשה הטיפול במישק יציקה כדלקמן:
ס את הפנים עודף מי הצמנט יוסר מהמישק בטרם הספיק הבטון להתקשה. יש לחספ 

מ"מ עד שיבלטו מפני הבטון גרגירי החצץ הקטנים. מיד לאחר מכן יש  7לעומק של 
 לאשפר את פני הבטון כמפורט בסעיף אשפרה להלן.

 
אם לא סולקו מי הצמנט, או לא נעשה החספוס בבטון הטרי, יש לסלק את העיסה  

המבטיחים הן את הצמנטית הקשויה מפני הבטון ע"י התזת חול, או באמצעים מכניים 
 סילוק העיסה הקשוייה והן חיספוס להבטחת הקשר בין הבטון הישן והחדש.

 
לפני המשך היציקה יש להסיר מהמישק כל שכבה זרה או כל חומר זר שהצטבר. מספר  

שעות לפני המשך היציקה יורטבו פני הבטון. מיד לפני המשך היציקה יש לסלק כל עודף 
המישק נראים יבשים עד לחים, ללא ברק של מים חופשיים. מיד מים מהמישק, כך שפני  

 לאחר מכן יש להמשיך ביציקה.
 במישקי יציקה אנכיים לאחר פירוק הטפסות יותז מיד לאחר הפירוק חומר אשפרה. 

 
 

 מישקי התפשטות או מישקי הפרדה .031302.
 

 מישקי התפשטות יבוצעו לפי הפרטים בתכניות. 
לבדוק את מישוריות החלקות משני עברי מישק ההתפשטות בעזרת עם סיום הגימור יש   

 מ"מ תתוקן לפני התקשות הבטון. -6מטר, וכל סטייה מעבר ל 3סרגל באורך 
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מישקי הפרדה בין משטחים על מצע אלסטי וחלקי מבנה יבוצעו בדומה למישקי  

 התפשטות.
 
 
 

 חיבורים בין מבנים חדשים למבנים ישנים .041302.
 

ים של מבנים חדשים למבנים קיימים בהתאם לתכניות או להוראות, יקדח בחיבור 
הקבלן חורים בעומק ובקוטר נדרשים בתוך המבנה הקיים על מנת לאפשר התקנת 

 מוטות מקשרים.
 

המוטות המקשרים יותקנו בקדחים אלה שימולאו בדבק אפוקסי מהסוג כפי שיצויין  
 בתכניות או בהוראות.

 
 מוטות זיון מקשרים מעוגנים בבטון הקיים .04.011302.

   
 כללי א.
 

 החיבור בין האלמנטים הישנים לחדשים יבוצע כדלקמן: 
( של חורים בקוטר ובעומק המצוין 10%קידוח אלכסוני בשיפוע קל ) - 

 בתכנית.
 הכנסת דבק אפוקסי לחורים לעיגון המוטות. - 
 חורים הנ"ל.הכנסת מוטות מייתדים בקוטר המצוין בתכניות ל - 

 
 הקדיחה ב.

  
יש להשתמש במקדחה רוטטת ומסתובבת עם מקדח וידיה המיועד  

 לבטון. הקידוח יהיה בקוטר והעומק בהתאם לתכנית.
 ניקוי הקדח ג.
 

יש לנקות היטב את הקדח מאבק הקידוח. הניקוי יעשה ע"י החדרת  
עשות יויר יכול להוצינורית אל תחתית הקדח והפעלת לחץ אויר. לחץ הא

ע"י קומפרסור קטן או בלון גומי. יש לבצע את הפעולה עד להוצאת כל 
 האבק. אין לשטוף במים!

 
 תכונות הדבק ד.
 

-ASTM-Cיש להשתמש בדבק אפוקסי העומד בדרישת התקן האמריקאי  

מספק מוכר שיכול להציג תעודות מעודכנות  IV Typeעבור   881
 המעידות על התאמתו של הדבק למטרה ולדרישות הנ"ל.

 
 לפחות. -20%חוזק הדבק חייב לעלות על חוזק הבטון לגזירה ולמתיחה ב 

 

תוצרת  BS-55תוצרת טריאס או  MS-12מומלץ להשתמש בדבק מסוג  
 טכנוקוט או שווה ערך מאושר.

 
הדבק יהיו בהתאם להוראות היצרן, שהופכות לאחר האחסון והכנת  

 אישורן ע"י המפקח לחלק בלתי נפרד מהמפרט.
 

 הכנת הדבק ה.
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הדבק מורכב משני רכיבים בעלי מינון מדויק. יש להקפיד על ערבוב שני  
 הרכיבים לפי יחס הכמויות הנכון.

 
 הערבוב חייב להעשות בערבל מכני ולפי הוראות היצרן. 

 
 יג ערבל כזה בהשאלה מהחברות המוכרות את הדבק.ניתן להש 

 
דקות בערך. גוון הדבק יהיה אחיד לאחר  3משך הערבול חייב להיות  

 הערבול.
 

 יש להכין דוגמא מכל אצוה של דבק שהוכן. 
 
 יישום הדבק ו.
 

 55יש לוודא את הכמות ע"י ניסוי במוט הראשון ע"י הכנסת דבק בכמות  
 סמ"ק בהתאמה. -80סמ"ק ו

יש לשפוך את הדבק בכמות מדודה לתוך הקדח ומיד לאחר זאת להכניס  
 את מוט הברזל המצולע בקוטר המתוכנן.

 
הדבק אמור לעלות על גדותיו וכמות קטנה צריכה לנזול לצדדים. ניתן  

למלא דבק בזה אחר זה במספר קדחים ואח"כ להכניס לכולם את 
 המוטות.

 
דקות. הדבר תלוי בטמפרטורה  30ות הדבק נשאר נוזלי בזמן היישום לפח 

 החיצונית.
 
 גמר הביצוע ז.
 

 24לאחר החדרת המוטות לתוך הקדחים עם הדבק אין לגעת בהם במשך  
 שעות. החוזק המלא מושג כעבור מספר ימים לפי נתוני היצרן.

 
 

 בדיקה ח.
בדיקת שליפה תבוצע לפי הנחיות המפקח, אך מספר המוטות שיבדקו  

 מכמות המוטות. -5%יקטן מלשליפה לא 
 
 
 

 הפסקת יציקה במישק ללא תפר       .1402
 
אין להפסיק יציקה אלא באישור המפקח. לאחר קבלת אישור המפקח להפסקת יציקה    

על הקבלן לטפל במישק כמצוין במפרט הכללי לרבות הסרת עודף מי צמנט בטרם 
 התקשה הבטון וחספוס פני הבטון.

לפני המשך היציקה יש למרוח על פני המשטח המיועד להמשך יציקה, מלט אפוקסי  

 או שווה ערך. מיסטרפיקסתוצרת  101
 
 
 יציקת בטון בטמפרטורות גבוהות   .1502 

 
 יוסמעלות צלס 32אין לבצע יציקות של בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ עולה על   

בבוקר לערך  10היציקות רק עד שעה ולכן יהיה צורך בימים חמים לתכנן את זמני 
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אחה"צ, בהתאם להוראות המפקח. בנוסף לדרישה זו, יהיה על הקבלן  4ולאחר שעה 
, כאשר המדידה תיעשה יוסמעלות צלס 32לוודא שטמפרטורת התערובת אינה עולה על 

באתר לפני היציקה ולנקוט באמצעים להורדת מידת החום לשביעות רצונו של המפקח, 
זת מים על האגרגטים, הגנת קווי המים נגד קרינת השמש, צביעת המערבלים כגון: הת

ומיכלי המים בצבע מחזיר אור, העמדתם בצל או הוספת גלידי קרח למים בשיעור שלא 
מכמות המים. הוספת הקרח למים תורשה רק כאשר יוכח להנחת  50% -יהווה יותר מ

 ורה אינן מועילות.דעתו של המפקח, כי כל יתר השיטות להורדת הטמפרט
כל האמצעים להורדת הטמפרטורה של הבטון הנזכרים בסעיף זה ו/או אחרים,    

תמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה לבטונים הנקובים בכתב הכמויות והקבלן לא 
 יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגינם.

 
 

 בקרת איכות  .15.0102
 
 במפרט הכללי. 0209בסעיף בקרת האיכות תבוצע, כמתואר    
 

במהלך העבודה יבוצעו באתר בדיקות סומך ובדיקות חוזק קוביות  בטון ע"פ התקן ע"י  
 מעבדה מוסמכת.

ח אדם, וציוד לשם ביצוע הבדיקות והקבלן יעמיד לרשות אנשי המעבדה את שירותיו בכ   
 אדם וציוד כנ"ל.ח  והנדרשות על חשבונו. לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור השירותים בכ

 
 

 אשפרת הבטון והגנתו  .15.0202
 

טיב מרקם הפנים של הבטון תלוי בצורה משמעותית בטיב ובמשך האשפרה. מסיבה זו  
 חשיבות מיוחדת למלא אחר כל דרישות המפרט לאשפרה.

אשפרת הבטון תהיה כמצוין במפרט הכללי. שיטת האשפרה ומשך האשפרה יאושרו ע"י    
 המפקח.

 
 

 העמסת הבטון ע"י עומסים חיצוניים 02.16
 

 משקל עצמי 02.16.01
 

באלמנטים המבוצעים בעזרת טפסה מטפסת כלפי מעלה, תבוצע העבודה באחד  א.
 משני האופנים:

של כל העליות הקודמות מושארות במקום ומוחזקות   כאשר הטפסות  :1שיטה   
שעות אחרי גמר היציקה  12יה הבאה ילרוחב היטב, אפשר לצקת את העל

 האחרונה.
 

יה הבאה יצוקה בטפסות הנתמכות ע"י הבטון של היציקה יכאשר העל  :2שיטה   
הקודמת וכאשר כל יתר הטפסות והחיזוקים לרוחב הורחקו מהעליות 

ימים בתנאי שהבטון השיג  7יה החדשה אחרי יצקת את העלהנמוכות, אפשר ל
 מהחוזק הנומינלי, ושיובטח שלא יהיה כל נזק לעמודים ולנציבים. 70%

 
קורות למבנה עילי אפשר לצקת על גבי קירות הנציבים הקיצוניים או ע"ג  ב.

 ימים אחרי יציקת הקיר. 3נציבים מסיביים מתאים 
 

ימים  7גבי ראשי עמודים או מסגרות לנציבים קורות כנ"ל אפשר לצקת על  
 מהחוזק הנומינלי.  -70%אחרי יציקת הראש או המסגרת בתנאי שהבטון הגיע ל

 
 מילוי חוזר 02.16.02

 
ימים אחרי יציקת הבטון  10אפשר להתחיל לבצע  .מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים 

 באישור המפקח. ימים 7הדרוש בבדיקה של  ובתנאי שהבטון השיג את החוזק 
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 עומסים ניידים 02.16.03
 

מערבלי משאיות וציוד כבד אחר: לא יורשה להעלות על מבנה ואין לפתוח מבנה לעומס  

הנובע מצרכי הבנייה או לתנועה ציבורית עד לקבלת רשות על ידי המפקח. רשות כזאת תינתן 

גמר פני   .02.013.02זק מסעיף  , בתנאי שיעמוד בחויום לפחות אחרי יציקת הבטון האחרון  14כעבור

 בטון בשטחים המיועדים לקבלת איטום

 
 

 הערות כלליות 02.16.04
ס"מ, אלא אם צוין אחרת  22כל הפינות תהיינה קטומות  –פינות קטומות  .1

 בתכניות.
 
)פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י  יציקת כל הבטונים –מוש במשאבת בטון יש .2

משאבת בטון. חוזק התבניות יותאם לקצב היציקה וללחצים המתפתחים על 
 הדפנות בהתאם.

 
היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא  

 אם צוין אחרת בתכנית.
 
יות לרבות יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן, כפי שמופיע בתכנ –מוטות זיון  .3

אורכי החפיה הדרושים. אישר המפקח חפיה נוספת, יהיה על הקבלן לקבל 
אישור על אורך החפיה ומיקומה. לא תשולם כל תוספת עבור האורכים 

 הנוספים לחפיה הנ"ל.
 
כל הסולמות והתמיכות הדרושות להעמדת מוטות הפלדה לשמירת  –סולמות  .4

 כל תוספת תשלום. המרחק הדרוש, יסופקו על ידי הקבלן ללא
 
על הקבלן להכין דרך גישה נוחה כגון סולמות יציבים עם מעקה  –דרך גישה  .5

בשיפוע סביר עד פני הקירות עבור המפקח. דרך זו תאפשר למפקח לגשת 
 בנוחיות לבדיקת סידור נכון של הברזלים ויתר הפרטים

 
צוע בניגוד הפסקת עבודה לפי הוראות המפקח הנובעת מבי –הפסקת עבודה  .6

למפורט בתכניות, במפרט ו/או הוראת המפקח, לא תזכה את הקבלן בפיצוי 
 כלשהו.

 
תשומת לב הקבלן מופנית לזאת שבמקומות בהם   –הפסקות יציקה ו"רולקות"   .7

מתבצעות הפסקות יציקה אופקיות )כגון בין יסודות ועמודים או בין עמודים 
, לחספסו ולנקותו, ורק לאחר קבלת וקורת ראש(, יש לסתת את פני הבטון הישן

אישור המפקח, להמשיך ביציקות. הפסקות עבודה אנכיות תבוצענה בעזרת 
תקע, דהיינו יש להשאיר בעת היציקה מגרעות באלמנט שנוצק בשלב -שקע

 ראשון.
בחבור בין הקירות האנכיים או בין העמודים ופלטות היסוד יבוצעו "רולקות"  

ימות ולהגנת הזיון. ה"רולקות" יבוצעו לאחר משני הצדיים להבטחת האט
 פרוק התבניות.

 
 
 
 
 
אם השתית המיועדת ליציקה בוצית ובלתי יציבה ובאישור בכתב של המפקח,  .8

ס"מ לפחות.  20ובעובי  10-25יניח הקבלת שכבת שברי אבן )"בקלש"( בגודל 
ך שכבת האבן תהודק ע"י כלי ההובלה עד לקבלת משטח יציב. במידת הצור

 יוסיף הקבלן שכבות נוספות עד לייצוב השתית.
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וכו'  גמר פני הבטונים בשטחים המיועדים לקבלת איטום כגון קירות מרתף, מעקות גג.9

יהיו חלקים. הטפסנות יהיו ללא פגמים, חלקים ונקיים. התבניות תהיינה אטומות. במידה 

 ה של מי צמנט.ויהיו חריים בין הלוחות הם יסתיימו בסרטי דבק למניעת נזיל

: 1במידה ויווצרו בליטות בטונים הם ילוטשו בדיסק, שקעים בבטונים ימולאו בטיט צמנט  

 עם דבק אקרירלי. 1

לא תשולם לקבלן תוספת עבור יצירת בטונים חלקים כאמור לעיל, על הקבלן לכלול זאת 

 במחירי הבטונים.

 

 

 גמר בטון שיפועים בגגות  02.17

 

מ"מ,  X 30 30גמר בטון שיפועים בגג יהיה בהחלקת "הליקופטר" על גבי שבלונות פלדה 

 לפי שיפועי הניקוז.

 .50ביצוע החלקת ההליקופטר והשבלונות יהיה כמפורט בפרק 

 מטר. 3מ"מ + לאורך סרגל של  5דיוק ההחלקה יהי 

 

 

 

 רולקות בטון 02.18

 

ס"מ. לפני ביצוע הרולקות יש לשטוף  X 6 6הרולקות יבוצעו מטיט בטון בחתך משולש 

 היטב את הפינות.

 הרולקות יעובדו בהחלקת כף עץ מצופה לבד.

 אזור הרולקות ינוקה נשיירי בטון כך שלא ישארו בליטות.

 

 ימים. 3שעות מתחילת יציקתן ותמשך  4יש להקפיד על אשפרת הרולקות שתחל תוך 

 הרכב טיט הבטון:

 שק צמנט. 1 -

 זיפזיף.דליים חול  10 -

 ליטר דבק אקרילי. 5 -

 

 גמר מעקות גג 02.19

 

 ס"מ כלפי פנים המבנה. 2שטח אופקי עליון של מעקות הגג יעובד ויוחלק בשיפוע קל של 

 דיוק הביצוע  02.20

 .789כמוגדר בת"י  7דיוק וסיבולות יהיו לפי דרגה 

 סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר תהיינה בהתאם לטבלה הבאה:

 מס' תאור העבודה והגדרת הסטייה  בתחום שבו  גודל הסטיה
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   נעשתה הסטיה  המקסימלי

5מ'       מ"מ  5  1. סטיה מקוי המבנה לעומת התכניות  

  ובמצב הדדי שבין חלקי המבנה  מ' 25 - 10 מ"מ  10

מ'   25ויותר  מ"מ  15    

 2. סטיה מהאנך בקווים ובשטחים של מ' 3 מ"מ   5

מ'   5ויותר    מ"מ  10   קירות ועמודים  

 3. סטיה מהמפלס או מהשיפוע המסומן  מ' 3 מ"מ  5

 4. סטיה בגודל או המיקומם של פחתים   

  ברצפות, תקרות וקירות   מ"מ  10

 5. סטיה בעוביים של רצפות, תקרות  מינוס  מ"מ  5

  ומבנים דומים, חתכים של קורות  פלוס מ"מ  10

  ורצפטת יצוקות על הקרקע  

  6. סטיה בין מרכז העמוד ומרכז הכלונס  מהקוטר 5%

 

במידה ותתגלה סטיה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל, יהי על הקבלן לשאת בכל ההוצאות 

 הכרוכות בתיקון, כולל הריסת מבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 

 
 
 
 
 

 
 

--------------------------                                               ---------------------------------- 

  תאריך                                                                                   חתימה וחותמת הקבלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיוחד לעבודות בניה מפרט  -  04פרק   
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 כללי 04.01

 

של "המפרט הכללי   לעבודות   04אם לא צויין אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק    04.01.01

בנין" )ההוצאה האחרונה(, ובמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים 

 הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. –שבכתב הכמויות 

 

כל הרשום וכל הפרטים שצויינו באחת התכניות או שצויינו או   04.01.02

שורטטו בפרטים מיוחדים, באים כדי להבהיר את הסעיפים 

והינם כלולים  -בכתבי הכמויות )לביצוע עבודה מושלמת(  

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

כל עבודות הבנייה יימדדו  0400.14בניגוד לאמור בסעיף   04.01.03

בועיים לפי מחירי היחידות הנקובים בכתה לתשלום במטרים רי

 הכמויות.

 

מחירי היחידות בכתב הכמויות מתייחסים לבניה שבכל חלקי    04.01.04

 המבנה לצורותיה, בהתאם לתכניות.

 

 בנית קירות חוץ 04.01.05

ס"מ, או  20 ברוחב  פומיס בקירות חיצוניות ייעשה שימוש בבלוק מסוג 
 שווה לערכו.

 
 

 קירות מבלוקי בטון חלולים  –בניה פנימית  04.01.06

 
ס"מ יהיו  10ס"מ ומחיצות בטון בעובי  20לקירות בעובי  בטוןבלוקי 

 ".30לגבי סוג " 5בלוקים חלולים, ויעמדו בדרישות ת"י 
 

 הטיט לבניה יורכב מ:
 שק צמנט. 1 -

 דליים חול זיפזיף. 8 -

 ק"ג אבקת "במקום סיד" כרמית. 1 -

 ע"י מערבל קטן "טפלה".ערבוב הטיט ייעשה 
 "טיט איטונג".  הטיט לבניית קירות "איטנג" יהיה

 
 
 

 

 

 

 

 מישקים בקירות הבניה 04.01.07
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המישקים )האופקיים והאונכיים( בקירות הבניה יהיו מלאים בטיט, הכל נדרש 

 במפרט הכללי. 04.03בסעיף 
 

 
 

 חיבור קירות בניה לעמודים 804.01.0

   

עמודים או קירות מבטון יבוצעו ע"י שינני קשר   חיבור קירות בניה אל  -
 מבטון.

ס"מ  10בניית הקירות תופסק בקו העמודים בשינני קשר בעומק של  -
 לפחות.

 בניית הקירות. לאחרעמודי הבטון יוצקו  -
 תחתית העמודים מטיט הבניה.  יש להקפיד על ניקוי -

 

 

 בניה נקיה על טיט  04.02.01

 

 החומרים:
 ס"מ. 22/8.5/10.5או  40/20/5 –פלטות 

 סיליקסטיק לבן/שחור.
 או שווה ערך(. 224פוליסילוקסן )קנדי, סיקה 

 
 

 שיטת הביצוע:

לפני התחלת הבניה יש לעשות את כל המדידות  .1
 וההכנות המתחייבות על מנת להבטיח:

 מישוריות מושלמות של השורה הראשונה סביב כל מבנה. .א
)חלונות:  יעוד מיוחדת בעלו נקודות ציון לשורותקביעת  .ב

 עליון/תחתון, דלתות, התחברות לקוקות או מבנה וכו'(.
יש להבטיח איטום לשורה תחתונה ע"י נייר אספלט וכל הנדרש  .ג

 ע"מ למנוע מים בספיגה נימית.
 

 

 

 

 הכנת הטיט: .2
בכנת הטיט תיעשה ע"י הבנאי, במקום, מתערובת של חול ים, מלט 
לבן/אפור )עפ"י דרישת האדריכל( בתוספת סיליקטיט לפי המפרט 

 המופיע על השק.
הכנת הטיט הוא "תנאי מפתח" וצמיגותו חייבת להבטיח "עבידות" כך 

שהנחת הבלוקים על שכבת הטיט תאפשר לבנאי להגיע לפוגה רצויה 
 מ"מ( ולא תגרום לשקיעת הבלוק או תמנע אפשרות ירידה. 12-10)בעובי 

 חל איסור להשתמש במדי מרווח, ברזלים וכו' לקביעת הפוגות.  
 
 

 איטום:
 על שורת היסוד מניחים ניר טול או חומר ביטומני אוטם. 
צד הפנימי של הבלוק חייב גם כן להיות מוגן מרטיבות העלולה להגיע אליו  

 מרצפת המבנה.
 
 
 צוע בניה:יב
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על קורות היסוד שהוכנה כנ"ל, מניחים שורה ראשונה, תוך התחשבות 
 ס"מ. 2א'( ובעובי עד 1במישוריות שנבדקה קודם לכן )סעיף 

 
 

 כלים לבניה:
 עבודת הבניה נעשית בעזרת:

 
חוט בנאים, פלס, פטיש גומי, כף בנאים בינוני, מפרשת עם זיפי קש ארוכים 

"מ לאיטום פוגות. לאחר הנחת שורת הבלוקים מ 12וצינור פלסטיק בקוטר 
הראשונה, מניחים טיט על מספר בלוקים ומניחים שורה שניה. הטיט יונח על 

הבלוקים ואין לעשות פעולת "זריקה". כאמור, הבלוק בשורה השניה 
 שמתחתיו כשהטיט וצמיגותו שומרים על גובה פוגה כנדרש.

 
שים זאת רק בפטישי הגומי. עודף במידה ורוצים להקטין את מרווח הפוגה, עו

יש להקפיד על נקיון בכל  הטיט היוצא מנוקה ע"י כף הבנאים ומוחזר לדלי.
 זמן הבניה.

לאחר יבוש קל של הטיט עוברים עם הצינור הפלסטי על הפוגות תוך לחיצה 
ויצירת צורה "חתי עגולה" המבטיחה גם איטום טוב. )פעולה זאת תעשה בזמן 

 ד"(.שהטיט עדיין "עבי
מודגש שוב הצורך כל נקיון של הפוגה נעשה ע"י המברשת שהוכנה מראש. 

 בשמירה על הנקוין.
 

בכל זמן הבניה יש לערוך בדיקות שאכן גובה השורה שהוכנה תואם לסימון 
 ב'(.1הניד שנעשה קודם על עמודי הבנין ) סעיף 

 
ואנכיות כאחד. )כולל כל  הפעולות שהוזכרו לעיל יש לבצע בפוגות אופקיות 

בדיקת פתחים בין חלונות, דלתות וכו'(. הקפדה מיוחדת נדרשת בכל מקרה 
 של יציקת תעלות/עמודים עם בטון.

 



67 

 

 עבודות איטום – 05פרק 

  במפרט הכללי. 05המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 
 

 כללי 05.01

לפני התחלת עבודות האיטום, על הקבלן להתקשר ולהפגש עם המתכנן באמצעות המפקח 
לקבלת הסברים והדרכה. עבודות האיטום יבוצעו אך ורק במזג אוויר נוח, לא כאשר 
נושבת רוחות שאינן מאפשרות ביצוע  תקין של עבודות האיטום ולא בימים גשומים. 

שבועות לאחר הגשם  4יבוש של לפחות בימי גשם יש לתת לתשתית האיטום תקופת י
 האחרון.

 
 

 הכנות לאיטום הגג 05.02

 
 בדיקת זרימת המים. םיש להציף את הגג במים לש        -.1

מ"מ ומעלה יסומנו      2מקומות נמוכים שבהם יישארו שלוליות מים בגובה של 
 בצבע וימולאו בטיט צמנט לשיפוע המתאים.

 
 חול ויכיל ערב מסוג בי.ג'י . בונד. 1צמנט  1טיט הצמנט יהיה ביחס  -

 נזילות מים בגג יתוקנו בטיט צמנט כנ"ל, לפני ביצוע האיטום. -

 לפני מריחת הטיט יש להרטיב את פני הבטון במים. -

 ימים. 5אשפרת התיקונים תיעשה במשך  -

 
בודה זו לא ישולם לקבלן, עבודות אלו יבוצעו במידת הצורך לפי החלטת המפקח. עבור ע .2

 היא כלולה במסגרת אחריותו של הקבלן לביצוע פני בטון חלקים כהכנה לאיטום.
 

מיום ביצוע שבוע אין להתחיל בביצוע האיטום, אלא רק לאחק שהגג התייבש במשך  .3
 לפחות מיציקת הגג.חודש בדיקת הזרימה והשטיפה, או לאחר 

    
 את הכנת השטח לפני תחילת ביצוע האיטום.יאשר בכתב המפקח יבדוק את הגג 

 
השפועים יבוצעו ע"י "בטון שפועים" לפי המפרט הטכני של מכון  .א

 התקנים.
 
ק"ג/מ"ק ובעובי לפי  800הבטקל יהיה במשקל מרחבי של  .ב

 המפורט בתכניות.
 

הרכב הבטון יקבע קודם היציקה בבדיקות מוקדמות, אשפרת  .ג
 ימים לפחות. 7הבטון המוקצף תהיה במשך 

 
מיד בתום היציקה תגמר שכבת הבטון המוקצף ע"י החלקה בסרגל 

 המתאים לפי השיפועים והעוביים הדרושים בהתאם לתכניות.
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 איטום ביריעות ביטומניות משוכללות  05.03

 
 סוג היריעה:

 
 13%עם תוספת של  100/40מביטומן  יריעת האיטום תהיה עשוייה -

 היריעה תהיה מצופה בשבבי אבן. .S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 
 מ"מ. 5עובי היריעה יהיה  -

 

ביריעה תהיה שכבת שריון מלבד פוליאסטר "טרוירה" בעלת חוזק של  -

 ק"ג/ס"מ בכל כיוון.14

 

 המתכנן.סוגי היריעה יאושר ע"י  -

 
 

 מהלך הביצוע 05.04

 
וייבוש למשך ג"ר/מ"ר,  250של    GS-474או  101מסוג פריימקוט  מריחת פריימר ביטומני

 שעות. 5
  

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל התשתיות. .א

 העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, למפרט, לתכניות ולהנחת דעת המפקח.
עבודות האיטום יתחילו בהלחמת "יריעות חיזוק" במפגש  .ב

 בסעיף "רולקות".מישורים שונים, פירוט ראה 

 
לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על  .ג

 הגג הפתוח חצי שעה, ולגלגלם חזרה משני הקצות לכוון המרכז.

 ההלחמה תחל באמצע הגליל ותתקדם כלפי הקצוות.
 

כוון הנחת יריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה,  .ד

יש לוודא כי פריסת היריעות בצורה זהה לצורת הנחת רעפי גג. 

 הינה בקו ישר.

 
זמן חימום היריעה ועוצמת החום יהיו תואמים לסוג היריעה  .ה

ולתנאי מזג האוויר בעת היישום, ויהיו המינימליים הדרושים 

 להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה.

 

מט, כך שלא יווצר מפגש של -את היריעות יש להניח בצורת שח .ו

בסיומת )צומת( אחת. הלחמת היריעות תבוצע ארבעה יריעות 

 ס"מ לכוון הרוחב. 15 -ס"מ לכוון האורך ו 10בחפיה של 

בכל מקום מתבצעת הלחמה של יותר משכבה אחת )כגון מעל ליריעת החיזוק(, 
 יריעה. 1/3תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי השכב השניה ברוחב של 

 
 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. .ז
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ל כל היריעות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת ע .ח

היטב ע"מ לגהץ החוצה קצת ביטומן. יש להקפיד מאד לא לשרוף 

 את היריעה בעת פעולה זאת.

 

על כל פגם קטן שנתגלה, יש להלחים רצועה מאורכת אשר  .ט

 ס"מ לכל צד. 20 -"תעבור" את הפגם ב

 

כאשר משתמשים ביריעה עם תגמיר של שביבי אבן, או רדיד מתכת, צריך לחמם  .י

היריעות באיזור החפיפות ולהשקיע באגרגטים או להסיר את הרדיד ע"מ לאפשר 

 הדבקה נאותה של היריעות.

 

לאחר גמר ההחלמה יש לחמם את הביטומן הבולט מקצות היריעה ולזרות עליו  .יא

שכבות צבע  2 -יעה וכן לבצע הלבנה בשבבי אבן כדוגמת השבבים שעל היר

 "ביטומסילבר".

 
 

 איטום רולקות:

 2 -במפגשים מישוריים שונים כגון מעקות, הגבהות, מרזבים, מעברי צנרת וכו' יבוצע האיטום ב

 יריעות:

 "יריעות חיזוק": -

 ס"מ ללא ציפוי שבבי אבן מולחמות בפינות הנ"ל. 30רצועות יריעות איטום ברחוב 

 יריעות החיזוק יולחמו לפני הלחמת  יריעות הגג.

 

 יריעות חיפוי":" -

לאחר ביצוע איטום הגג תולחם רצועת יריעות חיפוי שתחל מפני המעקה או אף המים ותרד 

 ס"מ על פני יריעות האיטום העיקרית. 15אנכית עד לגג ותחפוף אופקית 

 יריעת  החיפוי תהיה מצופה בשבבי אבן.

 

 אלומיניום:סרגל 

 ס"מ מעל מפלס בטון בגגות.  10 -יריעת איטום יסתיימו בקצה ביקורת וכ

בשני   45  -מ"מ עם שוליים מכופפים ב  2X50היריעות יוחזקו בעזרת סרגל אלומיניום בחתך  

 ס"מ. הסרגל ייאטם ע"י מסטיק. 30צידיו. קיבוע הסרגל ע"י דיבלים במרחק 

 מריחת יסוד: 

 .GS-474מוצקים, כגון :  30-50%ה ביטומנית בעת מריחת יסוד תהיה תמיס 

 

 ארג לזיון הביטומן האלסטומרי: 

 ג"ר למ"ר כגון מתוצר "אינטרגלס" 55הארג יהיה ארג זכוכית לבן במשקל מזערי של  
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 בדיקת אטימות 05.05

 

 שעות. 72לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת אטימות ע"י הצפת הגג במים למשך 

 מעל למפלס הגבוה ביותר בגג.ס"מ  3גובה המים יהיה 

 במידה ותתגלה נזילה, ירוקן הגג, ייובש ויתוקן.

 

 התיקונים וההצפות החוזרות יבוצעו על חשבון הקבלן עד לקבלת אישור בכתב מהמפקח.

 

 אחריות לאיטום ביריעות ביטומנית 05.06

 

שנים.  10תקופת האחריות לטיב האיטום )לטיב החומר ולטיב הביצוע( תהיה למשך 

האחריות תכלול תיקון כל נזילה שתתגלה, וכן תיקון או פיצוי על כל נזק שייגרם למבנה 

 לתכולתו עקב נזילות.

 

 האחריות תכלול את הערבויות הבאות:

מערך העבודה למשך  100%שטר בטחון אישי של הקבלן בגובה  .א

 שנים. 10

 ביטוח צד ג' לנזק עקיף ו/או לתכולת המבנה. .ב

 

 חידוש הפוליסה יתבצע כל שנה ע"י הקבלן. -שנים 10למשך  100,000$ -סכום הביטוח

 

 איטום קירות המקלחות ב"טיח אוטם" 05.07

 חות ייעשה ע"י :קלאיטום קירות המ

 גלון לשק צמנט(. 1חול + בי.ג'י.בונד ) 2צמנט,  1מ"מ, בהרכב  6שכבות בעובי  2 -

 בכף מצופה.  וחלקלפי סרגל בשני כיוונים וי עהטיח יבוצ

צלזיוס( עם שריון בגזה   o190-o130ע בביטומן נוזלי בשתי שכבות מיושם חם )יבוצהאיטום  

 ביטומנית ביניהן.

 

 

 

 ניסיון מקצועי של קבלן האיטום  05.08

 

כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים 

 באישורו המוקדם של המפקח.

 

 על הקבלן להגיש את המסמכים הבאים:
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תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם  .1

חומר האיטום מהסוג הנדרש במכרז/חוזה זה )התעודה תהיה 

 מטעם החברה המייצרת ו/או המשווקת את חומר האיטום(.

 

שנים לפחות  3מסמכים המעידים על נסיון מוצלח קודם של  .2

 בתחום זה.

 

ו(, המעידות תעודות ממכון התקנים )או מכון בדיקה זהה ל .3

שחומרי האיטום עונים לדרישות המפרט. התעודות יהיו בתוקף 

 שנתיים מיום הוצאתם.

 

 מפרטי ביצוע מומלצים ע"י יצרן היריעות על כל נספחיהם. .4

 

 לת מחיריםחואופני מדידה ות 05.09

 

 איטום הגג ביריעות ביטומניות:

מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל את האיטום 

 באיכות הנדרשת במפרט )מפרט כללע ומפרט מיוחד( והתכניות.

 

 כמו כן מחיר איטום הגג ייחשב ככולל:

 טיפול בתשתית איטום הגג, לרבות תיקוני שיפועים ותיקוני סדקים. -

 .איטום ביריעות ביטומניות משוכללות -

 שימוש בפרטי פינות, מעברי צנרת. -

 בדיקת איטום ע"י הצפה. -

 

שטחים מאוטמים על הגג יימדדו לפי פריסת במטרים רבועים בניכוי כל השטחים הבלתי 

מאוטמים ללא התחשבות בפחת חפיה וכו'. ובנוסף לנ"ל רק העבודות הבאות כמפורט 

 להלן:

 "יריעות חיזוק". -

 האיטום.פרופיל אלומיניום לקיבוע יריעות  -

 

 

 

 שילוט בדבר אחריות קבלן האיטום 05.10

 

 שילוט להצבה במקום גבוה סמוך ליציאה לכל גג.
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 אזהרה 

לא לתקן או לשנות גגות כלשהם מבלי לקבל 

 ג'וליס.  -אישור המועצה המקומית

 : הגג הזה הוא תחת אחריותו של הקבלן

   1______________. 

 

 ._______________2    :  עד ליום

 

 

 

 שלט אלומיניום בהיר ומבריק עם אותיות שחורות. 

 

 למלא את שם הקבלן, כתובתו והטלפון. .1

 

שנים לאחר הגשת  10למלא תאריך מועד פקיעת האחריות:  .2

 חשבון סופי.

 

 פרטי איטום 05.03

 רולקות .1

יבוצעו לאורך כל מפגשי המישורים בגגות המבנה בעזרת מלט צמנט משופר בפולימר 

 מ"מ. 60x60בצורת משולש קעור במידות 

 חדירות .2

צנרת החודרת את הבטון כדוגמת שרוול מצינור פלדה לצנרת עבור יחידות עיבוי מ"א 

 )"מקל סבא"( יבוצעו עם יציקת הבטון וסביב מקום החדירה תבוצע רולקה.

 קולטנים .3

מ"מ לפחות והן יונחו על גבי בטון  0.9גשם יהיו מפח מגולבן בעובי -צלחות לקליטת מי

 השיפועים ומתחת ליריעות האיטום. 

 אפי מים .4

אפי מים יבוצעו בתחתית ספי חלונות וכרכובי גגות ובהיקף הקצה התחתון של גגונים או 

 זיזים מבטון.

 הגנה של שכבות האיטום .5

ס"מ   5ע"י הדבקת לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי    –בקירות הבאים במגע עם קרקע  

(P-30.) 

 ע"י בזיקת חול על שכבת הביטומן העליונה. –ברצפות בחדרים רטובים 
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 בדיקות .6

על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת הצפה לבדיקת אטימות כל הגגות ובדיקה תרמוגרפית 

מיים של המבנה הבאים במגע עם הקרקע. הבדיקה תבוצע ע"י לבדיקת אטימות קירות פני

 מכון בדיקות מוסמך.

 

 גימור גגות .7

 ס"ק ב'. 05074יריעות האיטום יולבנו עפ"י סעיף 

 

 

 

 

 

--------------------------                                   ------------------------------- 

 חתימה וחותמת הקבלן                                             תאריך                     
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 

 במפרט הכללי. 06המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 סמוייםם מלבני 06.01

 

 יש לבצע מלבנים סמויים לכל הפתחים במבנה. המלבנים יהיו מפרופילי אלומיניום ויקובעו

 פח. ברגיי ע" למזוזות הפתח

 

 גימור חיצוני 06.02

 

 הדלתות . כנפיRAL 7033בגוון  110522משקופי כל הדלתות ייצבעו במערכת סינתטית לפי סעיף 

 כנ"ל.  במערכת יצבעוי

 

 ויאושרו ע"י המזמין והמתכנן.הגוונים ייבחרו 

 פירזול 06.03

   צירים .1

 "פרפר" עשויים פח ברזל מכופף מצופה קדמיום עם שני מיסבים כדוריים 

חורים בכל כנף ציר. כנף הציר תרותך למלבן   4כולל חורים לברגים משוקעים,    1/8"

 .290מצידה הפנימי של המזוזה. הצירים יעמדו בדרישות מפמ"כ 

 מ"מ לפחות במלבן ובכנף. 5התקנת הציר תיעשה על גבי "ביטנה" בעובי 

 

 נעילה .2 

"עמישי" בדלתות הכניסה יותקן מנעול חבוי הפיך דגם "טנדו" תוצרת "ירדני" או 

 ללמנעו  נגדי  מצופה כולו אבץ וכן זויתן  101שו"ע מותאם למנגנון גלילי לפי ת"י  או  

 אבץ. ה מצופ  הפיך

 

  תקן לפי ת"י-קדח" מותאם לעובי הדלת נושא תו-צילינדר( מסוג "אלמנגנון גלילי )

950 . 

 

פנוי" דגם "קרן" תוצרת -בדלתות תאי השירותים יותקן מנעול עם סימון "תפוס

 שו"ע. תוצרת "עמישי" או 800305דגם  "ירדני" או

 ידיות .3

שו"ע   "יעד פרזול" או "פלד" או  ידית אלומיניום יצוקה עם שלט תוצרת "אלום" או

 מוברגת לכנף בברגי אלומיניום שקועים.

 

 סוגר הידראולי .4

תוצרת   או   DORMA”  TS-84עילי מסוג “    הידראולי    סוגרן  יותק  הכניסה  בדלתות

 ס"מ(. 103שו"ע )מותאם לכנף ברוחב עד או  KING ""מולטילוק" או תוצרת "
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 מאחז יד .5

 

 –ים, מאחזי יד מתקפלים לשקעים בשירותי נכים מאחזי יד לדלתות שירותי נכ

 .316נירוסטה 

 
  

 החומרים 406.0
 

כל החומרים אשר ישמשו בייצור יהיו חדשים, מאיכות מעולה, ללא פגמים, ויתאימו  
 לדרישות המפורטות בתכניות ולמטרה אשר לה נועדו.

פלדה המיועדת לגלוון חייבת להיות חופשית מסיליקון ומתאימה לגלוון באבץ חם.  
הקבלן יהיה אחראי וישא בכל נזק שייגרם אם יתברר בעת הגלוון שהפלדה אינה 

 מתאימה לגלוון כנ"ל.
כל החומרים יהיו טעונים אשור המפקח אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן  

 מאחריותו לטיב החומרים ולהתאמתם לסוגי העבודות כנדרש בתכניות ובמפרט.
 
 
 יצור חלקי מסגרות 506.0
 

 כללי 
העבודה תבוצע לפי מיטב כללי ההנדסה המקובלים בייצור חלקי מסגרות, ע"י עובדים  

ת נאותה. החלקים השונים, פחים, פרופילים וכד', ייושרו וייחתכו בעלי רמה מקצועי
בדייקנות למידות הנדרשות וייקדחו בהם חורים במידת הצורך. החלקים יחוברו ביניהם 

 בריתוך או בברגים, כמסומן בתכניות.
 

 עיבוד החומרים 
מכני.  חיתוך הפלדה יבוצע במסור, בכלי חיתוך מכני או במבער אצטילן המונחה באופן 

החיתוך במבער יורשה רק בתנאי ששטחי החיתוך יהיו נקיים וחלקים. ששטחי החיתוך 
ישארו ישרים ובעלי מקצועות חדים, בלי חריצים וחלקים כמו שטחים משובבים. 
הסיגים הנשארים בצידה התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע"י הקשה קלה או ע"י שיוף 

ה בשופינים או באבני שיוף גסים מדי העלולים או ליטוש, בתנאי שלא ישתמשו לצורך ז
להשאיר חריצים במתכת. כל הצילועים )גראטים( הנשארים אחרי חיתוך או קידוח 

 חורים, יוסרו לפני הרכבת החלקים.
הפרופילים, הפחים וכד' יהיו ישרים, אלא אם כיפופם דרוש לפי התכנית. יישור  

לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו מחוזקו.   החומרים או כיפופם יבוצע באמצעים כאלה אשר
אדום, אין לעבדה במצב של חום -יש ליישר או לכופף את הפלדה כשהיא במצב קר או חם

 בינוני )כחול(. היישור ייעשה לפני הסימון ולפני כל עיבוד אחר.
 
 חיבורי ריתוך 606.0
 

 האלקטרודות 
האלקטרודות לריתוך יהיו טעונות אישור המפקח. האלקטרודות יוחזקו ארוזות במיכלי  

 האריזה המקוריים עד לשימוש בהן. אלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו נגד רטיבות.
 אם נרטבו ייובשו לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח.

 מוש.אלקטרודות אשר עטיפתם נפגמה או שניזוקו באופן אחר, ייפסלו לש 
 

 ביצוע הריתוכים
הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. במקומות הריתוך יש לנקות את  

המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשקשת וצבע, וכן יש להסיר סיגים וטיפות מתכת שנשארו 
 מחיתוך במבער אצטילן.

חלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות יבשים לחלוטין בשעת הריתוך. הריתוכים  
יבוצעו באופן שיבטיח חדירה מלאה בשורש התפר, היתוך מוחלט בין חומר 
האלקטרודות לבין מתכת היסוד ושהתפר לא יפול בחוזקו מהחלקים המרותכים. אסור 

ם וכד', אלא על הריתוכים להחיש את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במי
להתקרר בהדרגה באויר לטמפרטורה של הסביבה. הריתוכים יהיו בעלי מראה נאה 
וחופשים מפגמים כגון בועות גז, מובלעות סיגים, קעקועים, חוסר חדירה. לא יורשו 
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בליטות או שקעים יתרים בתפר ופגמים כאלה יתוקנו ע"י שיוף או מילוי בריתוך לקבלת 
דרושה. צורת התפר הגמור ומידותיו יהיו בהתאם למסומן בתכניות. חלקי צורת התפר ה

מתכת המיועדים לגלוון אין לרתך בריתוך נקודות אלא בריתוך רצוף, כמו כן, יש להוריד 
 את קשקשי הריתוך והתפיחות לפני העברת המוצר לתהליך הגלוון.

 
ת מהם ובדיקתם במקום המפקח יהיה רשאי לבחון את טיב הריתוכים ע"י נטילת דוגמאו 

או במעבדה מוסמכת. במקרה והבדיקה תתן תוצאות שליליות, יהיו ההוצאות לבדיקה 
וכל ההוצאות הקשורות בנטילת הדוגמאות ותקון המקומות בהם נלקחו, על חשבון 

 הקבלן.
 

תיקון פגמים בריתוכים ייעשה רק ברשות המפקח ולפי הוראותיו. המפקח יוכל לפסול  
וקן ללא קבלת אישורו. כל תיקון שיידרש, אם ע"י סילוק החלק הפגום כל ריתוך שת

וריתוכו מחדש או ע"י חיתוך כל התפר וריתוכו מחדש, הכל לפי דרישת המפקח, יהיה על 
 חשבון הקבלן.

 
 הרכבה 706.0
 

פריטי המסגרות יורכבו בשלמותם בבית המלאכה אלא אם סומן אחרת בתכניות, או  
יא את חלקי המסגרות למקום התקנתם ולהרכיבם במקום. אישר המפקח בכתב להב

במקרים אלה יכין הקבלן בבית המלאכה את החורים לברגים, מדרגים לריתוכי השקה 
 וכו', הדרושים לחבורם באתר.

הקבלן יציג למהנדס את יחידות המסגרות המיוצרות על ידיו ורק לאחר קבלת אשור  
ן יהיה אחראי לכך שחלקי המסגרות המפקח יגש הקבלן להתקנתם במקומם. הקבל

יתאימו לחלקי המבנים בהם יורכבו ולנדרש בתכניות. במקרה וכתוצאה מאי התאמה 
כנ"ל יהיה צורך בתיקונים בחלקי המסגרות או במבני הבטון, יתקנם הקבלן על חשבונו, 

 לפי הוראות המפקח.
לקי מתכת בבטון ייעשו עיגול חלקי מתכת בבטון וכן עיצוב גירועים וחורים לשם עיגון ח 

 לפי הסעיפים המתאימים של הפרק עבודות בטון.
 
 גילוון 806.0
 

שטחי מתכת אשר נדרש לגלוונם ינוקו היטב ויגולוונו ע"י טבילה באמבט אבץ חם  
מקרון. הגלוון   70גרם למ"ר, כלומר    500. משקל הציפוי יהיה 918בהתאם לדרישות ת"י  

יטי המסגרות. אין לרתך שטחים מגולוונים, פרט לריתוך יבוצע רק אחרי ייצור וריתוך פר
לפלטות הבסיס המעוגנות בבטון. במקרה זה ייצבעו שטחי הריתוך בצבע עשיר אבץ 

 בהתאם להוראות המפקח.
 

אם לא ניתן לגלוון את הפריט הנדרש בשלמותו, יוכל הקבלן ליצר את הפריט בחלקים,  
מצעות הברגה. הקבלן יגיש למהנדס את לגלוון כל חלק לחוד ולחברם לאחר מכן בא

הצעתו לפרטי החיבור בברגים ומיקומו, ויחל בייצור רק לאחר קבלת אישור המפקח. 
הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר למחיר שנקב בכתב הכמויות בגלל גלוון בחלקים, חבור 

 בברגים וכו', כנאמר לעיל.
צר עיוותים במתכת אחר הגלוון. הקבלן יקח בחשבון שבמוצרים המורכבים עלולים להיוו 

הקבלן יתייעץ עם המפעל המגלוון כדי למנוע תופעות כאלו והוא יהיה אחראי למוצר 
 המוגמר ולמידותיו הסופיות כמצויין בתכניות המפורטות לעיל.

 דלתות, חלונות וצנרות אוורור במקלט 06.03

דלתות, חלונות וצינורות האוורור יבוצעו בהתאם לתוכניות,  .א

 דרישות ומפרטים של הג"א בהצאה העדכנית האחרונה.

 

סגירת הדלתות והחלונות תהיה אטומה לחלוטין. הקבלן יעמיד  .ב

 את הדלתות לבדיקת האטימה בבית המלאכה שלו.

תורשה  ס"מ. שום דליפה לא 10הבדיקה תהיה בשכיבה וע"י מילוי מים בגובה 

 ואם תהיה כזאת, יהי על הקבלן לסלק אותם מיד.
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כל הברגים והדיסקיות מצופים קדמיום מתוצרת בית חרושת  .ג

 "הבורג" או שווה ערך לפי דרישות הג"א

אחרי בדיקה וקבלת אישור המהנדס, יעביר הקבלן את המוצר  .ד

למקום ההרכבה. על מוצרי הדלתות והחלונות במקלט לשאת 

 תויות אישור הת"י.

את הדלתות יש להרכיב במקום הבניה ולפני יציקת הבטון כאשר  .ה

כנף הדלת מורכבת על המשקוף, סגורה ומחוברת למשקוף, 

ימים לאחר יציקת הבטון יש לחתוך את  6בריתוך נקודות. רק 

 חיבורי הנקודות בין הכנף למשקוף ולפתוח את הדלת.

"א אטמי הגומי לדלתות ולחלונות יהיו ממין מאושר  ע"י הג .ו

ויורכבו רך ורק ע"י קבלן מאושר ומומלץ לעבודות אלה ע"י 

 הג"א.

תעלות ופרופילי הגומי יחוברו בברגים ודבק מיוחד לפי דרישת הג"א לפרופילי 

 הפלדה.

 אטמי הגומי יהיו מחומר מיוחד, סופגני, מותאם לאטימות דלתות ודרישות הג"א.

 

 צביעת מוצרי מסגרות 06.04

 

 ת מקלט, תעשה כמפורט:מוצרי מסגרות, לרבות מסגרו

 א' שבמפרט הכללי. 11051ניקוי חול לפי סעיף  -

 מיקרון. 2X70בעובי  4B- 13שכבות צבע יסוד כרומט אבץ  2 -

כמפורט ברשימות האדריכל ולפי   30X2שכבות צבע עליון איתן או סופרלק בעובי    2 -

 דרישתו.

 מוצרי מסגרות מגולוונים תעשה כמפורט:

 ושטיפה יסודית בטינרליטוש בבד שמיר  -

 מיקרון. 40בעובי  ZNשכבת צבע יסוד אוניסול  -

מיקרון בהתאם להוראות   30X2שכבות צבע עליון פוליאור/סופרלק/איתן בעובי    2 -

 האדריכל.

 אופני מדידה ותשלום 06.05

 

 שטיפה מיידית: .1

מוצרי נגרות ומסגרות אומן ימדדו לפי מספר או מ"א כפי שמצוין בכתב הכמויות, 

 המוצר מושלם ומורכב במקומו.כאשר 

מוצרי נגרות ומסגרות מסווגים לפי החומר )נגרות עץ ומסגרות פלדה( וממויינים 

 בהתאם לכיווני הטיפוס המתאים בתכניות.

 המחיר: .2
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המחיר של מוצרי הנגרות והמסגרות כוללים: זיגוג, צביעה, איטום ואטמים, 

ורים קפיציים, מזוזות כשרות משקופי דלתות ומילויין, מותרי פרזול, צירים, מעצ

 הכל מושלם. -בדלתות וכד' 

 הערה: 

 

 לא יחייב  שינוי במחיר. -+    5%שינוי במידות בגבולות     

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------                        ------------------------------------ 

 חתימה וחותמת הקב    תאריך                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקני תברואה  -  07פרק 
 

 מתקני תברואה – 07פרק 

 

 תיאור כללי   7.1
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הפרויקט ן והדלוחין של העבודה מתייחסת לתכנון מערכות המים והביוב, השופכי 
 .בית ג'ן -המתוכנן, מעון הורים

 

 היקף העבודה   7.2
מים חמים קרים, שופכין, דלוחין, התחברות אינסטלציה סניטרית כפי שנדרש, כולל  

לתעלות, התקנת מחסומי רצפה. התחברות לצנרות קיימות, התקנת דוד שמש לייצור 
 מים חמים.

 

 צנרת ואביזריה:    7.3
 קוטרי הצינורות:   א.

כל הקטרים המסומנים בתוכניות והרשומים ברשימת הכמויות יהיו קוטרים   
 נומינליים. 

 הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינור הנדון.   
 ניקיון הצנרת:  ב. 

יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני   
הרכבתם ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה. יש להקפיד על 

ות או בעמודים, בפקקי עץ או סתימת צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקר
 אבזר ייעודי מתאים. 

 ספחים: ג.
בכל עבודות צנרת יש להשתמש בספחים )פיטינגים( חרושתיים שיתאימו לסוג   

 הצינור אשר הם מחברים. 
 אמצעי תליה ותמיכה:  ד.

על הקבלן להשתמש באמצעי תליה, תמיכה וקיבועה מפלדה מגולוונים עם   
 או שווה ערך מאושר ע"י הפיקוח. ROCOאו  MUPROרפידות גומי כדוגמת 

לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת תליה, תמיכה או קיבועה המתאימה. על הקבלן   
לקבל להגיש למתכנן רשימה של אמצעי תליה, תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים ו

  אשור מראש להשתמש בהם. 
 מעברי צנרת דרך חלקי בנין:  ה.

בקוטר מתאים,   PVCכל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרוולי   
ס"מ לפחות בין השרוול ופני הצינור לאחר בידודו.  1כך שיישאר רווח של 

בד יהיה השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בנייתם. הקבלן בל
 אחראי למקומם הנכון. או לחילופין יקדחו בתאום עם המפקח.

 5שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים. שרוולים אנכיים יבלטו    
ס"מ מפני הרצפה הגמורים. הרווח בין השרוול והצינור ימולא בחומר מבודד נגד 

למניעת חדירת גשם רעש. שרוולים לצינורות העוברים גג יקבלו הגנה נוספת 
 לשרוול. 

מעבר אטום של צינור דרך קיר מבטון יצוק יבוצע באמצעות צינור הזהה לצינור   
ס"מ מכל צד  10החודר, באורך המתאים לעובי הקיר הגמור בתוספת בליט של 

ומצויד באוגנים או רקורדים משני צדדיו לחבור הצינור וכן באוגן אמצעי שיעוגן 
 וטר הצינור. בבטון בקוטר כפול מק

 שיטות הרכבה:  ו.  
לכל צינור יש להתאים שיטת הרכבה שנקבעה בתקנים הדנים בו ו/או בהוראות   

 היצרן. 
הקבלן חייב לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית על ההוראות הכלליות   

 במסמכים הנ"ל. 
ל הקבלן יזמין את שרותי השדה של יצרן הצנרת לשם בקורת הביצוע והדרכה. לכ  

 הצנרת המותקנת יש לבצע סימון לשם זיהוי. 
 

 אספקת מים קרים וחמים:    7.4
 צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע  א.

(, עם 5/32מ"מ )" 4, עובי דופן 530צינורות פלדה לפי ת"י  2" -צינורות בקוטר מ  
ילן שחול תלת שכבתי כמתואר תנימי מלט עם עטיפה חיצונית פוליאציפוי פ
 הכמויות. רצוי להימנע מצנרת תת קרקעית מתוברגת.בכתב 

רת החיבורים ע"י ריתוך, אשר יוגן בפנים ע"י צפוי המלט. הקבלן אחראי לשמי  
של הצינורות ויהיה חייב לתקן כל פגיעה  דודישלמות הציפויים החיצוניים והב

 בהם בהתאם להנחיות היצרן. כולל תיקון עטיפה ע"י סרט מתכווץ.
 פקה בפנים הבניין: צנרת אס ב. 
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עם  593ללא תפר לפי ת"י  40נת סקדיול וותבוצע מפלדה מגול 2רת בקוטר עד "צנ  
 )באותו מחיר(. QUICK –UPחיבורי הברגה או 

 צנרת פלדה מותקנת סמויה: ג. 
במילוי או קירות בנויים מבלוקים חייבת להיות עם עטיפה חרושתית פוליאתילן   

 ספת מחיר !(שחול תלת שכבתית. )ללא תו
 צביעת צנרת:  ד.

 לא  צנרת כיבוי תיצבע באדום.. כל הצנרת תצבע לפי מפרט הצביעה  
 ישולם בנפרד עבור הצביעה.                           

 צנרת מים חמים/ קרים: ה.  
לחיצה תקני המותקן ע"י קבלן אינסטלציה  SP –מים קרים חמים ומים רכים   

 רשום ויאושר ע"י הפיקוח.
 

 אביזרי צנרת:    7.5
 ברזים חוצצים:  א.  
ברזים כדוריים "שגיב" מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון  2עד קוטר "  

 או ש"ע מאושר. במקרים מיוחדים יאושרו מגופים. 
כוכב" בתוך הבניין ומגופים דגם תוצרת "ה 103ומעלה: ברזי פרפר דגם  3קוטר "  

T-4001  .תוצרת "רפאל" מחוץ לבניין 
 שסתומים אל חוזרים:  ב.  
בלאס" או "איסקים" או ש"ע -תוצרת "סוקלה 231מפליז, דגם  2עד קוטר "  

 מאושר. 
 RV תוצרת "רפאל" או דגם  V-51ומעלה מיציקה ברזל, דגם  3בקוטר "  

 מאושר.  בלאס" או ש"ע-תוצרת "בראוקמן283
 

 מים חמים:   7.6
 המים החמים יסופקו ממתקן חיצוני.   

 

 מערכת נקזים ואוורור    7.7
 

 מאספים ומחסומי רצפה:    7.7.1
  H.D.P.E -מאספים ומחסומי רצפה יהיו מ  
הסבכות והמכסים העגולים יהיו בכל במקרה במסגרת מרובעת הכול עשוי מפליז,  

 תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושר, ומותאמים. 
 השימוש בחומר מסוים תלוי במאפייני מי הדלוחים ויקבע ע"י המתכנן במפרט המיוחד.  

 

 קטעי ביקורת:    7.7.2
תאם לתוכניות ולהוראות קטעי ביקורת חרושתיים יש להרכיב בקולטנים ובנקזים בה 

 הל"ת. 
 קטעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים.  
 קטעי ביקורת יורכבו במקומות  שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל.  
חובה להתקין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות המזמין והמתכנן שומרים לעצמם  

 בקורת לפי הצורך. את הזכות להוסיף פתחי 
 
 
 

 (: הנחיות כלליות H.D.P.Eמערכת שופכין ודלוחים מפוליאתילן )    7.7.3
מערכת זו תבוצע מפוליאתילן קשיח בצפיפות גבוהה תוצרת פלגל "מובילית" או  א.  

 שווה ערך מאושר. 
-העבודה תתבצע תחת הפיקוח הישיר של הספק ורק ע"י קבלן משנה שיאושר על ב.  

 ידם. 
בגמר העבודה יבדוק הספק את הביצוע וייתן אישור בכתב שהעבודה גמורה  ג.  

 ובוצעה לשביעות רצוננו המלאה. 
שנים על החומר ועל העבודה,  10הספק ייתן למזמין כתב אחריות לתקופה של  ד.  

קיפים וישירים, עלות החלפת המערכת דלוחין ושופכין על כל כולל: נזקים ע
 הקשור בה במידה והתבלה לפני תום עשר השנים. 

על הקבלן להמציא ההתחייבויות של כל הנ"ל לפני ביצוע העבודה, המצאת         
  האישורים מהווה תנאי בל יעבור לקבלת העבודה ולתחילת ביצועה. 
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 פרוט טכני  -פוליאתילן  במבנה מערכת  שופכין  ודלוחים מ   7.7.4

  צנרת דלוחין שופכין ואויר .א
(  של "מובילית" או ש"ע עד לתא ביוב הקרוב H.D.P.Eתהיה מפוליאתילן קשיח )  

 ביותר. 
 הנחיות כלליות:  
יש להשתמש  °88.5-שינוי כיוון ב °45שינוי כיוון יש להשתמש אך ורק בזויות עד  

 רק באשור המתכנן. 

 H.D.P.E - -צנרת המורכבת מתחת לבניין )בגבולות קו הבניין( תהיה מ .ב
הרכבת הצנרת לפני יציקת הבטון תהיה באופן שימנע שינוי שיפוע ו/או פגיעה  

אחרת בעת היציקה. לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים, כמתואר 
 כולל עטיפת בטון.  במפרט המיוחד,

יש להקפיד על הוראות ההרכבה של היצרן בגין התפשטות הצנרת המורכבת   
 בבטון. 

 חומר  .ג
צינורות פוליאתילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה   

H.D.P.E.  יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים 4476המתאים לתקן הישראלי .
 לאתר הבנייה יחויב להוכיח שמפעלו הינו בעל רישיון ייצור. 

 חיבורים .ד
שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן,   

יות אולם בבניית הרשת ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנח
 של חברת פל גל או ש"ע. 

 חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך.   -
 חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי.   -
 חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי.   -
 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.   -

 החיבור השכיח ברשת הצנרת מפוליאתילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים.   
השימוש בחבור מסוג אחר יהיה מותנה ע"י דרישות התקנה )חבור התפשטות,   

 חבור ענפים באתר, מעבר לחומרים אחרים, חבור למכשירים וכו'(. 
ים יעשה אופן החיבור בין צינורות פוליאתילן קשיח לצינורות מחומרים אחר  

 עפ"י הנחיות יצרן הצנרת. 

 התקנה  .ה
התקנת צנרת פוליאתילן קשיח תתאים לדרישות והנחיות חברת "פלגל" או שווה   

 ערך. 
 שליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינור.   
 אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור.   
 יש להבדיל בין שני אופני הנחה האפשריים:   
 הנחה גמישה.   
 הנחה קשיחה.   
כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה של   

 יצרן הצנרת. 
התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של יצרן   

להתקין מחסום אש,  הצנרת. במקומות בהם יש למנוע התפשטות אש צריך
 בהתאם לדרישת כיבוי אש. 

צנרת המונחת מחוץ לבניין, בקרקע, להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע, מחוץ   
 לבניין: 

הצנרת תונח בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה וישרה בהתאם לשיפוע   
 הנדרש. 

אורגניים( הצינור יונח על מצע חול נקי )ללא אבנים, רגבי עפר קשים או חומרים   
 ס"מ לפחות, מהודק היטב.  15בעובי 

במקום בו אביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע על מנת להבטיח תמיכה   
 מלאה לכל אורך הצינור. 

ס"מ   10אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי בחול נקי כנ"ל, בשכבות של   
 כ"א, מהודק היטב בעזרת כלי ידני. 

 מילוי זה יבוצע עד גובה גב הצינור.   
 חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור.   
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ס"מ לפחות מעל גב הצינור, תבוצע  30שכבת המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עובייה   
ס"מ כ"א מהודקות בעזרת כלי ידני. בהמשך יש למלא את החפיר  10בשכבות של 

 היכולים לפגום בצינור. בחומר כיסוי ללא גושי אבן או חומרים אחרים 
הכיסוי יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צדי הצינור כדי להשיג   

 Bבדיקה   ASTM 1557מהצפיפות המרבית בהידוק מעבדתי )לפי  90%לפחות 
 (.Dאו 

ס"מ מעל גב הצינור ניתן להשתמש בהידוק מכני. לכיסוי  50אחרי כיסוי של   
 רקע מקומית. החפיר ניתן להשתמש בק

מטר, כאשר הצינור מונח במקום בו אין  0.5הכיסוי המזערי מעל גב הצינור יהיה   
מ' כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת רכב  0.8 -כל תנועת רכב ו

 קלה. 
כאשר לא ניתן להשיג כיסויים אלה, יש להגן על הצינור ע"י עטיפתו בבטון מזוין   

 20לפחות מקוטר הצינור ובעובי  5ופלטת בטון ברוח פי ס"מ מסביב, לפחות  10
 ס"מ. אולם להנחה זו יש לקבל אישור. 

חיבור צינור פוליאתילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה באופן המאפשר   
גמישות. מעבר צינור דרך דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה 

 מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות.
 רות שמתחת לרצפות יקבלו עטיפת בטון מזוין תקנית לפי פרט. כל הצינו  

  בניית רשת הצינורות .ו
הרשת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים )ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה   

מורשים ע"ח היצרן ביצוע הקטעים הטרומיים )הענפים( והרכבתם באתר תעשה 
על סמך תכניות ביצוע מפורטות )איזומטריה( שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י 

 המזמין. 

  שירות שדה, אחריות .ז
 שנים.  10עבודה למשך האחריות תחול על טיב החומר וה  
תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאחר אישור סופי של שלמות   
 המערכת. 
 צינורות איסוף מי מזגנים וניקוז מזגנים ח.  
קשיח  פוליפרופילן P.P -צנרת לאיסוף ניקוזי מערכות מיזוג אויר וצנרת מ  

או חוליות. הצינורות יחוברו בהברגות בעזרת פיטינגים או  מתוצרת ליפסקי
עם גומיות אטימה מקוריות. הצינורות יותקנו  P.V.C -רקורדים או פרקים מ

אנכית לגובה הבניין או אופקית בשיפועים שיסומנו בתכניות ובמקרים של הנחה 
 ס"מ לפחות מסביבם 3במילוי מתחת לריצוף יעטפו ביציקת  בטון בעובי של 

 ולכל אורכם. לצינור ניקוז המזגן יסופק בין השאר אביזר קוני מתוברג.

חריצים בקירות בהם תעבור צנרת יאטמו במלואם בבטון/גבס. קופסאות   
ביקורת יהיו מפוליפרופילן ויכוסו במכסה מיציקת פליז מתוצרת מ.פ.ה עם שתי 

 גומיות אטימה.

מחסומי רצפה שלתוכם יחובר צווארון חיבור מחסומי רצפה לתעלות יעשה ע"י  .ח
נירוסטה והתעלה, יש להקפיד על איטום בין הצווארון והתעלה ובאחריות 

 הקבלן.
 

 מתקני כיבוי אש :   .87
 עמדות כיבוי אש   7.8.1

 בתוך עמדות כיבוי אש יש להתקין את הציוד הבא :  
 עם חיבורי שטורץ.  2ברז כיבוי אש " א.  
 מ'.  30גלגלון תקני באורך  ב.  
 מטר כל אחד, עם חיבורי השטורץ.  15ובאורך   2זרנוקי כיבוי בקוטר " 2 ג.   
 .2שימושי עם חיבור שטורץ "-רב 2מזנק כיבוי בקוטר " 1 ד.  
 ק"ג. 6מטפי כיבוי אבקה יבשה במשקל  2 ה.  

 ובניו".  ו.        כל ברזי הכיבוי בפרויקט יהיו מסוג "פומס
כל הפריטים הנ"ל חייבים להיות בהתאם לדרישות התקנים הישראליים התקפים  

 בנידון. 
 

 ברזי כיבוי אש   7.8.2
 .449עם חצי מצמדת )מחבר שטורץ( לפי ת"י  814יהיו זוויתיים, לפי ת"י  
 הברז יהיה מאושר ע"י שרותי הכבאות המקומיים והאזוריים.  
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 )גם במחירו רקורד או אוגן נגדי(.  כללית:   כל אביזר יכלול 
 

 ביקורת רשות הכבאות המוסמכת    7.8.3
 כל הציוד לכבוי אש "טעון" אישור רשות הכבאות המוסמכת בכתב.  
הקבלן חייב לארגן את הביקורת של רשות הכבאות המוסמכת ולתקן על חשבונו הוא  

  את הטעון תיקון כולל כל הנדרש ללא כל תשלום נוסף. 
 בידוד צנרת:  7.10

בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי "וידופלקס" תוצרת "ענביד".  
ההגנה על בידוד צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי בתוך הבניין או פח מגולוון בעובי 

 מ"מ )מחוץ לבניין וחדרי מכונות(. 0.6
מלופף בסרט הדבקה  3/4צנרת הניקוז של המזגנים תבודד ביריעות גומי סינתטי "                

 פלסטי.
 

 צביעת צנרת:   7.11
 (.11הצביעה תתבצע לפי המפרט הכללי לעבודות צביעה )פרק  
הצנרת תהיה צבועה בצבע ע"פ דרישות בתקן ובגוונים לפי בחירת האדריכל, ללא  

 תוספת מחיר.
 

 בדיקת התקנה מערכת תברואה   7.12
 כללי:  7.12.1

בודקים את טיב המלאכה בהתקנת מתקני התברואה, בהתאם לדרישות התקנים   -
 שבסדרה זו, ולפי כללי המקצוע. 

בודקים את המתקן בהתאם להסכם בין הצדדים, בדיקה מדגמית ובמספר   -
 בדיקות מוסכם ומותאם לגודל המתקן ומורכבותו. 

הבדיקות ייערכו בנוכחות המזמין המפקח, הקבלן )השרברב( או בא כוח,   -
 שהוסמך על ידם.

מבצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה, במועדים ובשלבים   -
הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה )לפני כיסוי צנרת בקירות, או 

 בחפירות, או לפני יציקות בטון וכדומה(. 
קטע ממנה העומדים להיבדק בבדיקת אטימות בלחץ, לא יכוסו, אלא הצנרת או  -

 לאחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה. 
 

 בדיקת מערכות אספקת המים הקרים והחמים:    7.12.2

 בודקים את התקנת המערכות לאספקת מים קרים וחמים לפי כל דרישות התקן.  .א

התקן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות  .ב
כפול לחץ העבודה, שבו ימצאו  1-1/2 -בלחץ מים. לחץ הבדיקה לא יפחת מ

בר )ק"ג  15-המערכות כשהן בשימוש. בכל מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ
 לסמ"ר(. המים, המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה

בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת  .ג
 העירונית. 

 
 בדיקת מערכות )שופכין, דלוחין וביוב( הנקזים והאוורור, המחסומים והמאספים:  7.12.3

בודקים את ההתאמה של התקנת המערכת על כל רכיביה, קולטנים, צינורות  .א
  אוויר, מחסומים וכדומה( לכל דרישות התקן.

 בר )ק"ג לסמ"ר(.  0.25בודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של  .ב
 

 חיטוי   7.12.4
 כל צנרת המים תעבור חיטוי בהתאם לדרישות משרד הבריאות ללא תשלום נוסף. 
החיטוי יבוצע על פי הוראות משרד הבריאות המפורטות בהוראות למתקני תברואה  

המחייבות ביצוע חיטוי ושטיפה של כל מערכת מי )הל"ת( על פי חוק התכנון והבניה 
 שתייה לאחר תיקונה או התקנתה.

 
 רשימת מסמכי אישור בדיקות לעבודות אינסטלציה סניטרית   7.13

 הכלולה ללא תשלום בעבודות הקבלן ומהווים חלק מקבלת המתקן 
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והתקנות הדרושות למתקן בין אם צוינו  . 1 

 מפורש ובין אם לאו ולצרף אישור לתיק מתקן.ב
 בדיקות מעבדה מוכרת ) מכון התקנים, איזוטופ וכו'( לכל המערכות . -
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אטמ' אם לא צוין אחרת( כולל צילומי  15בדיקות לחץ לצנרת מים ) -
 רנטגן לעבודות ריתוך.

 אישור פיקוח השדה של יצרני כל סוגי הצנרת.  -
 בדיקת שיפועי שופכין דלוחין, ניקוז וביוב ) אישור המפקח(. -
 בדיקת חיזוקי צנרת ) אישור המפקח(. -
בדיקת ביצוע סיפונים לכל מתקן המחובר לביוב, לרבות ניקוזי מיזוג  -

 אוויר )אישור המפקח(. 
ונים כגון בין הצינורות ובעיקר בדיקת האיטום בין מרכיבי המערכת הש -

 המשניים והתעלות, ובין התעלות, הצווארונים ומחסומי הרצפה.
עבודות חשמל הרי שמתקן החשמל ייבדק בתום  08בניגוד לאמור במפרט הכללי   

על ידי בודק מוסמך שיאושר על ידי המפקח. עלות הבדיקה והאישור על חשבון 
 הקבלן ללא תשלום נפרד.

 חיטוי .    2 
באחריות הקבלן להציג בעת קבלת  המתקן אישור מעבדה מוסמכת לבצוע חיטוי   

 תקני של מערכת המים ע"י חברה מוסמכת.
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקת ספיקה ולחץ של עמדת כיבוי אש )מחובת הקבלן לבצוע(  7.14
 הננו מאשרים את בדיקת הספיקה והלחץ בכל עמדות כיבוי האש בפרויקט זה כדלקמן: 

 
 לחץ                                    ספיקה )מ"ק/ש(                      עמדהמס' 

i._______________                        ___________ 
ii._______________                        ___________ 
iii._______________                        ___________ 
iv.            ___________            _______________ 

 
 מאשרים את הנ"ל .

 

 

 

 

 

 
 חתימה: _______________       חותמת: ________________ 

 

 

 

 

 עבודות חשמל  -  08פרק 

 במפרט הכללי. 08מפרט זה מהווה השלמה לפרק 
 

 תנאים מוקדמים: 08.01
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הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט   .08.01.01

מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. על 

 הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.

, קירות ו, אופיןשהדרישות המנחות הן לשמור על הבני בנין חדשהעבודה תבוצע בתוך  . 08.01.02

 ותקרות. כמו כן, יש לקבל אישור מהמפקח לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש. 

יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים  .08.01.03

ב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כת

 את זה.

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר  .08.01.04

בתוכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי 

 רשימת הכמויות.

הנתונות בהן, בכל מקרה שתמצא טעות על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות  .08.01.05

או סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר 

יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל 

 שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות.

אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן  . 08.01.06

 בכל האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.

.  הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם 08.01.07

וכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא י

 תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

ך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, ער. המונח "שווה 08.01.08

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות 

ווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, ועלותו, צורתו ואופיו ש

 של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.

. מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות 08.01.09

חיבורים, כיתורים, חציבה בבטונים להעברת והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים, 

הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר 

הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המסים ביטוח  

לוי תנאי החוזה בהשלמת ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למי

 העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

. חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש 08.01.10

בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי 

להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב 

 לשביעות רצונו של המפקח.

 

 כללי: 08.02

במבנה שירותים וחנויות המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותקשורת    08.02.01 

 המוקם ע"י  המועצה הדתית הדרוזית העליונה ומשרד התיירות )התמ"ת( .
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 הבאים:העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים 

 נו האחרון.עדכולפי . חוק החשמל תשי"ד 1  

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, הארקות  . 2

 מתח נמוך מאוד ותקשורת.גילוי אש ,כריזה,וומערכות 

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. . 3

 תקנות והוראות חברת בזק. . 4

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 5

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרקים   . 6

 

 עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 

 :ב.  רשימת העבודות הכלולות במפרט זה

 כוח .ואינסטלציה חשמלית מלאה למאור  . 1

 חשמל. ותלוח . 2

 גופי תאורה. . 3

 .לרבות הארקת יסודות הארקות . 4

 מלאה. מערכת טלפונים . 5

 

 , אזעקה וטלויזיה במעגל סגור.אנטנה טלוויזיהלמערכת  תשתית הכנה ל . 6

 מערכת גילוי אש חדשה וכיבוי אש בלוח ראשי כולל התחברות לרכזת הקיימת במשרדי ההנהלה. . 7

 הכנה למערכת כריזה. . 8

 

   אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או  .ג

        התוכניות  ו/או במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו       

 גם אם לא פורט במסמכים המצ"ב.           

  המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או  .ד

     למסור לקבלן רק חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה       

 של יתר סעיפי המכרז.      

 העבודה תימסר לקבלן בעל רשיון חשמלאי ראשי לפחות. .ה

 

 הוראות טכניות לביצוע המתקן: 08.03

 N2XYמתקן החשמל יבוצע בהתקנה סמויה ע"י כבלים מטיפוס   08.03.01

חסינת   ףכמושחלים בצנרת מריתעלות רשת מעל תקרות תלויות או  מונחים ב

 .08במפרט הטכני הכללי  08.03.02אש, בהתאם לסעיפים 

 . 08מהמפרט הטכני הכללי  08.03.03צנרות חשמל יסופקו ויבוצעו בהתאם לסעיף 

  . 08מהמפרט הטכני הכללי  08.04כבלים ומוליכים יהיו בהתאם לסעיף 
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כל האמור בסעיף קודם תקף לגבי צנרת טלפונים, מחשבים, כריזה ומערכות .    08.03.02

 תקשורת אחרות.

ברגים  4 -קופסאות המעבר וההסתעפות הגלויות תהינה עם מכסה מתברג ב.   08.03.03

 תמש בקופסאות עגולות.תוצרת גוויס או ש"ע. אין להש

מתוצרת גוויס  או ש"ע מאושר, האביזרים יהיו ברמה גבוהה ואיכותית , .   08.03.04

 .08.08, פרק 08בהתאם למפרט כללי 

.  כל מהדקי ההסתעפות יהיו לחיבור / ניתוק מוליכים ע"י לחיצה ללא שימוש 08.03.05

גילים עם ברגי . אין להשתמש במהדקים ר PHONIXאו  WAGOבברגים דוגמת 

 חיזוק למוליכים.

 

 

 גופי תאורה:   08.04

כולל התקנה לרבות ציוד אספקה  יםכמויות כוללהמחירי גופי התאורה בכתב   08.04.01

ההדלקה, מצתים, נורות, קבל כופל הספק וכל הנדרש וכן את כל חומרי העזר כגון מיתלים, 

מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, קופסאות הסתעפות וכל הנדרש קומפלט, בהתאם 

 .08.09( לפי פרק 08למפרט טכני כללי בין משרדי )

מהמפרט   08.09.03ומצתים יהיו בהתאם לפרק בציוד הדלקה נתלים כבלים 08.04.02  

 .  08הטכני הכללי 

 (.08מהמפרט הטכני הכללי ) 08.09.04כל הנורות יהיו בהתאם לסעיף 08.04.03  

באחריות הקבלן בדיקת נושא התאמת ציוד ההצתה לסוג המנורות הפלורוצנט   08.04.04

 ריות להתאמה זו.הזעירות המוצעות על ידו עם יצרן גופי התאורה והמצאת אח

 

 חומרים וציוד: 08.05

.   כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י 08.05.01

 .08ובהתאם למפרט הטכני הכללי  מכון התקנים וח"ח

.   על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס .08.05.02

 המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.או 

 "מרלין                                                                                             " או"לגרנדציוד לוחות החשמל יהיו מתוצרת  "קלוקנר מילר" או .   08.05.03

 .08מהמפרט הטכני הכללי  08.07.09ושר ע"י המתכנן ובהתאם לפרק מא ג'רין" או ש"ע

   08.07ובהתאם לפרק  ISO9001.  יצרן לוחות החשמל יהיה בעל תו תקן איכות 08.05.04

 .08מהמפרט הטכני הכללי  08.07.00.00ולפי סעיפים      

 

 תאומים אישורים ובדיקות: 08.06

       הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת . 08.06.01     

 זמני החיבור והניתוק.           
 ומהנדס בודק      עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל .  08.06.02

     למתקן שהקים   ויתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית      

  של המתקן ע"י הבודקים.     

 בדיקת ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או .     08.06.03
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   מפקח ו/או נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים         

 שידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים         

 וכן ע"י המתכנן והמזמין.        

 קבלן יזמין גם בדיקה של חברת בזק ויתקן כל ליקוי שיתגלה על ידם עד .     ה08.06.04      

 לקבלת מתקן הטלפונים ע"י בזק.               

 התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד..     08.06.05       

 :חפירות 08.07

 08.02ותבוצע בהתאם לפרק ס"מ מרום הסופי של הקרקע  110החפירות עבור הצנרת  יהיו בעומק 

 על כל סעיפיו.  08מהמפרט הטכני הכללי 

על הקבלן לקבל  אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של 

תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן  קרקעית קיימת. האחריות להימנע מפגיעה במע'-צנרת תת

 ועליו בלבד. כל תקלה במע' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 צנרת תת קרקעית וכבלים:  08.08

 08.03.07ולפי סעיף  08.03ובהתאם לפרק הצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית 08.08.01   

 .08מהמפרט הטכני הכללי 

 תנאים מקומיים: 08.09

.   על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה 08.09.01

ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים 

להתעורר בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה 

 בקשר לכך.

.   על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע בכל 08.09.02

האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן 

ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, 

ו וציודו בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי עבודת

 כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 לוחות חשמל: 08.10

 להתקנה לרצפה, מ"מ  2מפח דקופירט  היבנ  Mהראשי לוח החשמל . 08.10.01           

 .08.07.00עיפים ולפי ס 08.07בהתאם לפרק                 

   

 מדידה וכמויות: 08.11

   שאריות או , .    העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת08.11.01         

 , על כל 08מהמפרט הטכני הכללי  08.00ובהתאם לפרק  חומרים שנפסלו                 

 סעיפיו.                 

   מר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא .    המזמין שו08.11.02        

 כל שינוי   במחירי היחידה של יתר הסעיפים.                 

.     מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח   08.11.03         

 מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.

 העבודה תימדד בעיקרה לפי נקודות:.   08.11.04               

 



89 

 

 גילוי אש:            08.12

 כללי: . 08.12.01

מטיפוס אופטי אנלוגי בלוח חשמל ראשי  אש ועשן באמצעות גלאי עשן  וכיבוי תבוצע מערכת גילוי

אנלוגית ממוענת  כל המערכת תחובר לרכזת.  FM200הכיבוי יבוצע באמצעות מערכת כיבוי בגז 

באחריות הקבלן בדיקת סוג ודגם הרכזת הקיימת   .חדשה ותחובר למערכת קיימת במשרדי ההנהלה

 התקנים. , ולדרישות מכון1220מערכת גילוי אש ועשן תתאם לדרישות ת"י  בשטח.

 . רכזת גילוי אש:08.12.02

)כרטיס אחד( כשכל אביזר יכלול כתובות  120ממוענת אנלוגית הרכזת תהיה רכזת 08.12.02.01

   כתובות )כרטיס אחד( . 120כתובת נפרדת, עם אפשרות הרחבה בעוד 

הרכזת תאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי ופעלת מערכות וכן קבלת 08.12.02.02    

 מנויים. 4אינדיקציה ממערכות אחרות ותצויד בחייגן אוטומטי ל' 

אינטגרלי )המאפשר שינוי התוכניות ללא צורך בשינוי חיווט(  הרכזת תיכלל תכנת  08.12.02.03

 אלפא נומרי.   LCDוצג 

 בלבד. HOCHIKIאו    ZERBERUSאו    SIMPLEXהרכזת תהיה מתוצרת  08.12.02.04

הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען  08.12.02.05

 למצברים לגיבוי.

 

 ים:גלא. 08.12.03

הגלאים יהיו להתקנה צמודה לתקרת בטון או שקועה בתקרה אקוסטית. כל .    08.12.03.01

ומגיבים עם כל סוגי העשן מעשן שאינו נראה  ם, בנויים משני תאיאופטיהגלאים יהיו מסוג 

 ועד עשן הכהה ביותר  מצוידים במבוך למניעת כניסת אבק וחרקים.

 ( שתהבהב בזמן פעולת הגלאי.LEDלכל גלאי תהיה מנורת סימון ).   .0208.12.03 

ללא הגלאים יותקנו בתוך בסיסים אוניברסליים כך שניתן להחליף את סוג הגלאי .   08.12.03.03 

 צורך בשינוי בבסיס.

 לכל תהיה יציאה מאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית..   08.12.03.04 

 כל תקלה בגלאי עכב קצר, ניתוק או נפילת מתח בקו תפעיל מיד אינדיקציה ברכזת..    08.12.03.05 

 

 . לחצני חירום:     08.12.04

לחצנים אלו יחוברו לאזור האזעקה בו לחצני אזעקת אש.  בשטח הפרויקטבנוסף לגלאים, יותקנו 

הם נמצאים. הלחצנים יהיו בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ושלט "לחצן אזעקת אש" 

 בהתאם לדרישות התקן.

 

 . צופרים:     08.12.05

 מערכת גילוי אש תצויד בצופר אזעקה:

מטר, בתדר   1במרחק   DB90(  A)  צופר פנימי )בתוך הסדנה(: צופר מנועי בעל עוצמה.    08.12.05.01

 .HZ300של 
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צופר חיצוני )על הקיר החיצוני (: צופר מנועי המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה .  08.12.05.02 

 .HZ500-1000מטר בתחום תדרים  1במרחק  DB100( Aשל )

 

 . בדיקה ואישור:08.12.06

הישראלי לבדיקת מערכת גילוי אש ויתקן כל עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים 

ליקוי שיידרש עד לקבלת המתקן ע"י מכון התקנים. הזמנת הבדיקה וביצוע כל התיקונים כלולים 

 במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד.

 

 

 

 

 

 ירותי אחזקה למערכת גילוי אש:ש 08.13

 כללי:. 08.13.01

התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שירותי אחזקה עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן כתב 

למערכות. העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה 

של המערכת המפורטת במכרז זה. בנוסף לאמור במוקדמות לפרק זה רואים את עבודות האחזקה 

 ככוללות:

רתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של היצרן והתקן בדיקות וטיפולי מנע שג.   08.13.01.01

 הקובע.

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח. .  08.13.01.02

 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן..  08.13.01.03 

 ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת. .  08.13.01.04 

                            תיקון תקלות במערכות יבוצע ע"י הקבלן מידית עם קבלת ההודעה ובכל מ      

 שעות. 24מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על       

 בדיקת ניסיון הפעלה:. 08.13.02

עם השלמת המערכת יבצע הקבלן בדיקה בהשתתפות המהנדס המתכנן, הפקח .    08.13.02.01

 בדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה.ונציגי היזם, ה

באחריות הקבלן העברת המערכת בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי ותיקון  .  08.13.02.02

 כל הליקויים שיתגלו. מחיר הבדיקה כלול במחיר המערכת ולא ישולם עבורם בנפרד.

 אחריות הקבלן: . 08.13.03

ולפעולה התקינה של המערכת לשביעת רצון המזמין  הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לרכיבים

חודשים מתאריך קבלתה הסופי של המערכת באתר. הקבלן יהיה אחראי לציוד, להובלתו   36למשך  

 ואחסונו.

 מחירי תקופות האחריות יכללו:. 08.13.04

כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתאם למפרט .   08.13.04.01 

 טכני.ה

 דמי השימוש בכלי העבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן.        .  08.13.04.02 

 הוצאות נסיעה לאתר וממנו.. 08.13.04.03 
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 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן.. 08.13.04.04 

 הוצאות הקשורות בניהול הרישום של עבודות האחזקה.. 08.13.04.05 

 רווח הקבלן.. 08.13.04.06 

 

 הצעת בקבלן למערכות כיבוי אש:. 08.13.05

 הצעת הקבלן תכלול את המרכיבים הבאים:

 תכנון המערכת..  08.13.05.01 

 שרטוט הרשתות עד הגלאים או הלחצנים.. 08.13.05.02 

 בהצעה.פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים . 08.13.05.03 

אספקת הציוד למערכת, התקנת המערכות והרצתן, מתן אחריות ושירות לאחר מכן . 08.13.05.04 

 חודשים לפחות. 36לתקופה של 

רשימת כמויות מפורטת עם מחירי יחידה. הרשימה תכלול את כל הציוד והאביזרים . 08.13.05.05 

מסנפים, וכל העבודות הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם. לרבות מגבירים, מפצלים, 

 הדרושות להשלמת המערכות.

 מסירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת המתקן.. 08.13.05.05 

 

 

 אחריות: 08.14

  חודשים מתאריך קבלת העבודה 12.    הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך 08.14.01

 ן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה ע"י המפקח. במשך תקופת האחריות יתק        

                                                        בציוד שהתקין מיד ועל חשבונו.         

 .    בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש.08.14.02

 שבוצע.תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון 

 

 

 

 

 

 

 תאריך

 

 חתימה
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 עבודות טיח  -  09פרק 

 

 

 

 

 כללי 09.01

של "המפרט הכללי לעבודות  09אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק  אם לא צויין 09.01.01

בנין" )ההוצאה החדשה(,  והמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים 

 הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. -שבכתב   הכמויות 

 

 

או  כל הרשום וכל הפרטים שצויינו באחת התוכניות או שצויינו 09.01.02

שורטטו בפרטים מיוחדים, באים כדי להבהיר הסעיפים שבכתב 

והינם כלולים במחירי  -הכמויות )לביצוע עבודה מושלמת( 

 היחידות שבכתב הכמויות.

 

 טיח פנים לפני סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. 09.01.03

 

מחירי היחידות שבכתב הכמויות לפרק זה מתייחסים לטיח  09.01.04

 בכל חלקי המבנה.)לסוגיו( הנקוב בכתבי הכמויות ש

 

 עבודות הטיח פנים ימדדו במטרים רבועים, כמפורט. גובהים 09.01.05

שונים, פסים, רצועות ושטחים קטנים ומיוחדים, כגון צידי וראש 

מעקות, כרכובים, בליטות וכל יתר הצורות הנתונות בכל 

ינדדו אף הם במטרים רבועים )בלבד(, וישלמו לפי  -השרטוטים 

 מחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 תקנים  09.01.06

 טיב החומרים והביצוע יעמדו בתקנים הבאים:

 מוספים כימיים לבטון.     -     896ת"י 

 דרישות ושיטות בדיקה. -טיח מוגמר בבניינים, טיח פנים      -  1275ת"י 

 

 

 

 

 

 דבקים לטיח -מוספים  09.01.07
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 50%אחוז המוצרים בנוזל יהיה לפחות  דבק אקרילי:  

 ב.ג. םולימרים - 2בי.ג'י.בונד.     

 שרפון. - 4000שראקריל     

    SEALOPRVF- .רטרד 

 

 כרמית - 200כרמית  :SBRלטקס   

 ב.ג. םולימרים - 12בי.ג'י.בונד.     

 

 

 ניקוי הקרקע 09.01.08

   

ניקוי יסודי במפרט הכללי, מודגש בזאת כי יש לבצע    090214בנוסף לאמור בסעיף  

 של פני השטחים המיועדים לטיוח.

 במפרט הכללי. 09012ביצוע הכנת הרקע כנדרש בסעיף  לפניניקוי זה יבוצע 

ניקוי הרקע ייעשה ע"י הזרמת מים בצינור על פני השטחים, כך שהאבק ופירירי 

 הבלוקים יזרמו עם המים למטה.

 

 

 מלט לסתימה וליישור 09.01.09

   

לאחר ניקוי הרקע ולפני התחלת הטיוח תבוצע סתימת חורים, חריצים ויישור 

 במפרט הכללי. 090211כנדרש בסעיף שטחים 

  

 הרכב המלט לסתימה ליישור:  

 דלי צמנט 1 -

 דליים חול זיפזיף 2 -

 SERליטר דבק אקרילי או לטקס  1 -

 מים לפי הצורך -

 פעמים ביום. 3יש להקפיד על אשפרת מלט התיקונים 

 

 

 תיקונים בבטונים:

בטון קונסטרוקטיביים כמו עמודים וקורות יבוצעו התיקונים בסעיף  באלמנטי

 א' במפרט הכללי. 02096

 

 

 הכנת קירות לטיח 09.01.10
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יש לשטוף את הקירות בלחץ מים, בעונות החום  .א

יורטב שטח הקיר בפעם השניה לפני התחלת 

הטיוח. למעשה לא מומלץ לבצע טיוח ביום 

 שרב.

 

ני התחלת הטיוח יש להרטיב את שטח הקיר לפ .ב

 של השכבה השניה.

 

 

 

 טיח בקירות אמבטיה 09.01.11

   

 .05.07בקירות מקלחות ואמבטיות תבוצע שכבת "טיח אוטם" כמפורט בסעיף   

 

 חיתוך טיח פנים במפגשים 09.01.12

   

עד בקו המפגש בין התקרה לקירות ובין מחיצות לקירות יש לחתוך את הטיח 

 ם ישרים בסרגל.החיתוך יהיה בקוילבלוק. 

העליונה יש לחתוך את הטיח כנ"ל תוך הקפדה מיוחדת שלא יהי כל מגע בין   בקוה

טיח על התקרה לטיח על הקיר, ובין טיח בשטחים ניצבים בפינות שבין קיר חיצוני 

למחצית. טיח הקירות והמחציות חייב להגמר בקו אופקי בדיוק מעל חיפוי 

חלט, לכל אורכו מפני השיפולים ובאופן שחיפוי השיפולים יבלוט במידה שווה בה

 הטיח.

 

 תערובת טיח פנים 09.02

 שכבה תחתונה 09.02.01

 מ"מ. 12-15עובי השכבה 

 שק צמנט. 1 -

 דליים חול זיפזיף. 14 -

 דליים חול מחצבה. 2 -

 לשק צמנט. ק"ג 1כולא אוויר אבקת "במקום סיד" בכמות  -

 

 שכבה עליונה 09.02.02

 

 מ"מ. 1-2עובי השכבה   

 

 בקירות יבוצע שליכט שחור:  
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 שק צמנט. 1 -

 דליים חול שליכט דק. 8 -

 קנקן לשק צמנט( 1מכמות הצמנט ) 10%דבק אקרילי בי.ג'י.בונד  -

 

 בתקרה יבוצע שליכט לבן:

 דליים חול שליכט דק. 25 -

 דליים סיד בור 25 -

 דליים צמנט 1.5 -

 קנקנים(. 2ק"ג בי.ג'י.בונד ) 10 -

 

 

 טיח מטיט מוכן 09.02.03

   

 ללא סיד.הטיט המוכן יהיה    

 סוג הטיח יאושר ע"י המפקח.  

 

 

 אשפרה 09.02.04

   

ימים  3פעמים ביום למשך  3תבוצע אשפרה ע"י הרטבה בצינור מים  בכל שכבה

 לפחות.

 

 

 ערבוב תערובת הטיח 09.02.05

   

באמצעות מערבל קטן "טפלה" עד לקבלת מלט אך ורק תערובת הטיח תעורבב 

 אחיד.מעורבב 

 

 

 נתווולגזויתני רשת מ 09.02.06

 

לבן, הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט  .P.V.C  -פינת הפח המגולבן תהיה מצופה ב

 לםני הטיוח. 1:2

 

 

 דוגמא של טיח מושלך 09.02.07
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מ"ר לכל דגם, על חשבונו, לקבל  2.00על הקבלן להכעין דוגמאות הטיח בשטח 

 אישור האדריכל לגוון ולצורה.

 

 

 

 גמר טיח פנים 9.02.080

 

טיח פנים בשתי שכבות, ישר חלק סרגל בשני כוונים, גמר שכבה עליונה בשפשפת 

 לבד.

 

 

 

 

 

 טיח חוץ 09.03

 

 במפרט הכללי.  09024טיח החוץ יבוצע בשתי שכבות לפי סרגל בשני כיונים, כמפורט בפרק  

 הרכב הטיח יהיה כמפורט להלן.

 

 עשוי באתר -הרכב טיח חוץ  09.03.01

 

 שכבת הרבצה: א.  

 מ"מ 6-8עובי השכבה    

 שק צמנט 1 -

 דליים חול זיפזיף 8 -

 SBRליטר דבק אקרילי או לטקס  5 -

 ורךצמים לפי ה -

 

 שכבה תחתונה: ב.

 מ"מ 15עובי השכבה    

 שק צמנט. 1 -

 דליים חול זיפזיף. 16 -

 ק"ג אבקה "במקום סיד" כרמית או שווה ערך. 1 -

 SBRו לטקסט ליטר דבק אקרילי א 2.5 -

 מים לפי הצורך. -

 

 הרכב טיח חוץ מטיט מוכן 09.03.02
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 הטיט המוכן יהיה ללא סיד.  

 .09.02.03הרכב הטיט המוכן יאושר ע"י המפקח, הרכב מומלץ ראה   

 

 שכבת הרבצה: א.

 מ"מ 6-8עובי השכבה  

 שק צמנט. 1 -

 דליים חול זיפזיף. 8 -

 SBRליטר דבק אקרילי או לטקס  5 -

 מים לפי הצורך -

 

 

 שכבה תחתונה: ב.

 מ"מ 15עובי השכבה    

 שק צמנט. 1 -

 דליים חוף זיפזיף. 16 -

 SBRליטר דבק אקרילי או לטקס  2.5 -

 מים לפי הצורך -

 

 

 

 שכבה עליונה לטיח חוץ 

בעיבוד  ני לבחירת המזמין והאדריכל מנירלט ,טמבור או שו"עושליכט צבע

 לבחירת המתכנן והמזמין.

 

----------------------------                                     ---------------------------------- 

תאריך                                                                          חתימה וחותמת הקבלן
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 יפויעבודות ריצוף וח  -  10פרק 

 

של "המפרט הכללי לעבודות בנין"  10אם לא צויין אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק  10.01

)ההוצאה החדשה(,  והמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב   הכמויות 

 הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. -

 

 

יות או שצויינו או שורטטו בפרטים מיוחדים, כל הרשום וכל הפרטים שצויינו באחת התוכנ 10.02

והינם כלולים  -באים כדי להבהיר הסעיפים שבכתב הכמויות )לביצוע עבודה מושלמת( 

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 טיט לריצוף  10.03

 הטיט לעבודות ריצוף וחיפוי יהיה:

 שק  צמנט. 1

 דליים חול זיפזיף 21

 ק"ג אבקת "במקום סיד" קרמית  1גלון "במקום סיד" או  1

 

 

 מרציפות  10.04

 

 בכל מקום יעשה קו החיתוך בקוים ישרים ועוברים בעזרת מסור מיכני או דיסק בלבד. 

 

 

 מצע לריצוף 10.05

  

 המצע לריצוף טרצו יהיה ע"י מצע אגרגט שומשום. 

 

 

 

 

 רובה 10.06

 מילוי רובה בחריצים.  וכל שטחי הרצוף, יכלל

 הרובה נכללת במחיר הריצוף

 

 

 קיטום פינות וחיתוכים באריחים  10.07
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בכל פינת מפגש של ריצוף, שפולים חרסינה, קרמיקה וכד' יבוצע  .א

"( באמצעות כלי קיטום הפינות של הפרטים במפגש )" גרונג

 עבודה מכני מתאים למטרה זאת ובצורה שתאושר ע"י המפקח. 

בכל מקום בו יש ברצפת האריחים הקרמים קופסאות ביקורת   .ב

או מחסומי רצפה יש לבצע התאמת האריחים ע"י קידוח וניסור 

מדויק בעזרת שלבונה. אין לבצע חיתוך האריחים בפלייר או 

 צבת.

 מדויקים ומלוטשים.שולי החתוך יהיו   

את הרווח שבין הקולטן לחור בריצוף יש למלא בטרצו יצוק באתר כדוגמאות                  

 הרצוף.

 עבור בצוע עבודה זו לא ישולם בנפרד ותהיה כלולה במחירי היחידה.

 

 

 דוגמאות רצוף וחיפוי 10.08

 הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות רצוף 

 ין לסלק או להרוס עד גמר הבניין ולקבלתוהדוגמאות המאושרות ע"י המפקח א

 

 

 גמר רצופים וחיפויים  10.09

שבסביבה . ף שקעים ופתחים בתוך ריצוף המרצפות יעובדו במקום מותאם לכיוון הריצו

 לפי הצורך יבוצע העיבוד בשיפועים )ליד מחסומי רצפה, מנקי פוץ וסבכות(.

 מעבודת הריצוףמחיר עבודה זו לא יחושב בנפרד וייחשב כחלק 

 

 

 אריחי קרמיקה 10.10

 

. יש למיין או שו"ע   ס"מ מתוצרת "נגב" סוג א' בלבד  20/20האריחים יהיו במידות אחידות  

לפני החיפוי את האריחים ולסלק כל אלה שאינם מתאימים לדרישות. החיפוי ייעשה לפי 

 קוים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. 

 

 

 

 

 

 

 

 ריצוף בקרמיקה 10.11

 בריצוף ע"ג מצע סומסוםקרמיקה ייעשה ריצוף באריחי 
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בגוון  R11ס"מ בעלי עמידות להחלקה 40*40אריחי גרניט פורצלן במידות מיבוצע המרצפות  

 שו"ע. "נגב קרמיקה" או "אלוני" , יבואן "זהבי עצמון" אושייבחר ע"י המתכנן והמזמין

 

 חיפוי קרמיקה 10.12

 

מחירי חיפוי החרסינה והקרמיקה ואלמנטים קרמיים ייקבעו  .1

 לפי מדידתם במ"ר 

כן כולל המחיר ביצוע פוגות, אבדק, תפרים, רובה, טיפול סביב כל האביזרים 

 שבמישור החיפוי וכד', לפי ההנחיות הבאות.

 

', ייקבעו בכתב סוג האלמנט הקרמי כגון אריחים, פינות וכו .2

הכמויות ובתכניות. על הקבלן לוודא לפני מילוי המחירים אם 

ניתן להשיגם בשוק )בארץ או בחו"ל( ועם חתימת החוזה לדאוג 

להזמנתם, כולל רזרבות מספיקות לביצוע בפועל. מחירי המ"ר 

לאריחים כוללים את כל סוגי האריחים עפ"י הגדרת הכמויות 

לא הוזכר בכמויות אריחים עם  וגוונים וכן כוללים אף אם

"אבדק", "גרבני", חסופים נגד החלקה וכו'. כל העריכים הם סוג 

 א' ומצופים גלזורה, אחא אם צוין אחרת.

 

חיפוי באריחי חרס )קרמירה( על גבי קירות על  בלוק או בטון  .3

יכלול שכבת טיח מלט בתוספת אלרטב ליישור הקירות ולמנוע 

 חדירת רטיבות.

 

 

ט ייעשה בחו"ל ומלט וחומר מלכד כגון )דבקס( או שחל טיח המל .4

היוצר הדברה באיכות גבוהה בין הקיר או הרצפה לטיח, לאחר 

גמר הטיח שחומריו יאושרו. לפני ביצוע יאושרו הטיח להנחת 

 האריחים.

 

חיפוי הקרמיקה ייעשה בדרך שתאושר מראש או ע"י הדבקה  .5

או דבקס  F-9וג בשכבת טיט צמנט, כולל ערב שרפי להדבקה מס

הכל מאושר ע"י   -או טיט אקריל או שחל פיקס או שווה ערך אחר

המתכנן ולפי הוראות היצרן והמפקח. אריחי הקרמיקה בהתאם 

לגוונים המוצעים וסימונם, יונחו על גבי טיט דבק שימרח בעזרת 

כף טייחים משוננת על גבי שכבת הטיח, בהתאם להוראות בכתב 

 ובעל פה.
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שקים "רובה" באריחים ובאביזרים וכד' תהיה ע"י סגירת המי .6

חומר מיוחד מאושר. כל החומרים הנ"ל אשר יהיו במגע עם 

רטיבות יהיו פלקסטיל או שווה ערך או חומר איטם מתאים עם 

ערב אפוקסי בגוון לפי דרישות ובחירת האדריכל. לא תשולם 

תוספת עבור ה"רובה" עבור כל גוון שהוא. על הקבלן לקבל 

 שור לפני ביצוע רובה לפי דוגמה שתאושר ע"י האדריכל.אי

 

יש להקפיד על כיוון הקרמיקה ויישור הקווים שיהיו המשייכים  .7

בין קירות, רצפה וכל אלמנט הכולל הפוגה. יש לקבל אישור על 

 כיוון הקווים וקשירתם לאביזרים לפני התחלת העבודה.

 

 

 ימולא בסיליקון.בין קו הקיר והרצפה יישמר תפר בפוגה לעומק ו .8

 

יש להקפיד על כיוון ההנחה של אריחים אחד על השני בפינות, כך  .9

שהחומר החתוך יהיה מוסווה מתחת לקרמיקה עם גימור נקי 

 ומלא.

כמו כן, יש למדוד ולתאם שניתן יהיה להגיע למספר יחידות אריחים שלם )ע"י 

 רובה או השלמות (.

 

לפני  מסירת המבנה לרשות המזמין יבצע הקבלן ניקוי יסודי של  .10

 הריצופים למיניהם וציפוי הקירת.

 

ניקוי הריצוף ייעשה ביד או ע"י מברשות מכניות ונקיות, הניקוי  .11

 יהיה מושלם.

 

 

בכל מקום שיבוצע רציף מחרסית קלויה )קרמיקה( תהא שכבת  .12

 בלח.  צמנט לשם הדוקה 6%החול שמתחת לריצוף מעורבת 

 ס"מ. 10גובה השיפולים )פאנלים( יהיה  .13

פס עיטור בדוגמת "שחמט" יבוצע מאריחים כנ"ל אך במידות  .14

10x10    ס"מ בגווניםGRIGIO MEDIO  –  אפור בהיר  ו-  GRIGIO 

SCURO – .אפור כהה 

 

ס"מ עם  דופן  2בעובי  סינטטי משטחים לכיורים יהיו משיש  .15

"קוריאן"   או  3141גוון    ס"מ מסוג "אבן קיסר"  12קדמית בגובה  



102 

 

 שו"ע מאושר. או

 המשטחים יכללו פתחים עבור כיורים, ברזים ומתקני סבון נוזלי.

 

 

 

 

בפינות פתוחות בקירות המחופים יותקן פרופיל פינה  .16

,כמו כן RAL 9010מאלומיניום בחתך רבע עיגול בגוון לבן 

 בשילוב החיפוי יושקעו פרופילי אלומיניום

 

 

 

-----------------------                                                  ------------------------------ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                  תאריך      
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 עבודות צביעה  -  11פרק 

 במפרט הכללי. 11המהווה השלמה לנאמר פרק 

 

 

של "המפרט הכללי לעבודות  11אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק  אם לא צויין 11.01

בנין" )ההוצאה החדשה(,  והמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים 

 הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. -שבכתב   הכמויות 

 

 

. אופן ומחומר המיוצר על ידם או נירלט הצביעה תבוצע לפי הוראות "טמבור" 11.02

הצביעה ומספר השכבות יהא בהתאם להוראות "טמבור" הקבלן ימציא למזמין 

לתקופה  -תעודת אחריות להשארות הצבע בגוון אחיד ועמידתו בפני התקלפויות

 של שנתיים.

 

 כל עבודות הצביעה ימדדו נטו, דהיינו רק לפני השטח הפרוס הצבוע במציאות.  11.03

 

 

 צביעת שטחי טיח וחלקי בטון   11.04

 

יצבעו לאחר הכנת השטח כנדרש, במפורט בסיד סינטטי כגון פוליסיד או חומר  תקרותפני  

שכבות, לפחות עד אשר יתקבל ציפוי אחיד בגוון הדרוש. הגוונים לפי בחירת   3  -שווה ערך ב

 האדריכל.

 

 

 סופרקרילבצביעת שטחים מטוייחים ו/או בטון  11.05

  

יצבעו לאחר הכנת השטח כנדרש ו /או קירות גבס יפני קירות ותקרות מטויחים ו/או בטון 

שכבות סופרקריל תוצרת חברת "טמבור" או שווה ערך בגוון לפי בחירת האדריכל, עד   3  -ב

אשר יתקבל ציפוי אחיד בגוון הדרוש לרבות שכבה אחת של פריימר מסוג טמבורפיל או 

 שווה ערך.

מים, שכבה  20-30% -ע בשתי שכבות לפחות. שכבה ראשונה מדוללת בהסופרקריל יצב

 מים. 10-20%שניה ו/או שלישית מדוללת 

 

 

 

 צביעת פריטי מסגרות 11.06
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תבוצע בהתזה אלקטרוסטטית רטובה בבית המלאכה ותיקונים יבוצעו באתר לפני 

 ההרכבה ואחריה.

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------                                                  ----------------------------- 

תאריך                                                                                       חתימה וחותמת הקבלן
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 במפרט הכללי. 12המהווה השלמה לנאמר פרק 

 

 

 

 (1068)לפי ת"י  סיווג מוצרי האלומיניום  12.02

 )מבני ציבור(. 2כינוי  –סיווג עפ"י יעוד  .1

 .3כינוי  –סיווג לפי איכות סביבה  .2

 (.4)כמוגדר בטבלה  Bכינוי  –סיווג לפי תפקוד  .3

 

 עמידה בתקנים 12.03

 .2וחלק  1חלק  1068כל מוצרי האלומיניום יעמדו בת"י 

 .2חלק  1476, ת"י 2וחלק  1חלק  1099ת"י 

 .2חלק  4402, ות"י 1חלק  4068, ת"י 1חלק  1542ת"י 

 

 בדיקת אטימות באתר 12.04

 

 .2  חלק  1476לת"י בהתאם מדגמית בדיקה תבוצע

 .B מפריט אחד וחלון   Aט מפרי אחד חלון תכלול הבדיקה

 

 רתוכניות ייצו 12.05

 

תוכניות ייצור לכל טיפוסי מוצרי האלומיניום לפי תחילת הייצור ולקבל על הקבלן להכין 

 הנ"ל. לתוכניות האדריכל את אישור

 תוכניות כאמור יוגשו ע"י הקבלן לאדריכל לא יאוחר ממועד גמר ביצוע שלד המבנה והוא

 קבלתם. ממועד יום 14 אותן תוך יאשר

 

 זיגוג 12.06

 מ"מ. 6כל מוצרי האלומיניום יבוצע מזכוכית בטחון בעובי  זיגוג

 הזכוכית תהיה חלבית בכל החלונות.
 

 גימור פני שטח הפרופילים 12.07

 

 לבחירת המתכנן והמזמין” בגוון IRONהגימור יהיה מסוג “
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 פרזול 12.08

חיבורי הפרזול לפרופילים ייעשה באמצעות "ביטנה" מאחורי דופן הפרופיל  .1

 לחיזוק אזור החיבור.

 גוון הפרזול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום. .2

 

 מלבן סמוי 12.09

 בכל פתחי החלונות יורכבו מלבנים סמויים מאלומיניום והם יקובעו בברגים מגולבנים.

 

של "המפרט הכללי לעבודות בנין"  12אם לא צויין אחרת, כל המתואר והמפורט בפרק  .1

והמפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב   הכמויות )ההוצאה החדשה(,  

 הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. -

 

כל הרשום וכל הפרטים שצויינו באחת התוכניות או שצויינו או שורטטו בפרטים מיוחדים,  .2

ם כלולים והינ -באים כדי להבהיר הסעיפים שבכתב הכמויות )לביצוע עבודה מושלמת( 

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 מ"מ עובי  2ויים בכל המקרים יהיו עשויים מפח מגולוון או אלומיניום סמהמלבנים ה 

 לפי הנדרש.

 

 תוכניות מכרז

 

 הצעת המחירים מתייחסת להספקת חלונות/דלתות מאלומיניום והרכבתם. .א

 

 תוכניות המכרז הן תוכניות שהוכנו ע"י האדריכל .ב

הקבלן אשר יזכה במכרז, יהיה חייב להגיש תכניות עבודה תוך חודשיים מיום חתימת 

 החוזה. הקבלן גם רשאי להציע פרופילים שונים מאלה שמציע האדריכל.

 

לפני התחלת הביצוע של כל פרט ופרט, חייב יהיה הקבלן לקבל את אישור  .ג

 האדריכל בכתב על גבי כל תוכנית ותוכנית.

 

 , יהיה הקבלן חייב לבצע דוגמא של פריטי האלומיניום.לפי דרישת המפקח .ד

רק אחר שתאושר הדוגמא ולאחר תיקונים לפי דרישת האדריכל, יורשה הקבלן להתחיל 

 בייצור שוטף.

 

 

לפני התחלת הביצוע יהיה הקבלן חייב להציג דוגמאות פרזול לאישור האדריכל.  .ה

שאין להם פירוט וכל פריט כמו כן עליו להביא לאישור האדריכל את כל האביזרים  

 אשר מחליף פריט מצוין ברשימה.
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מחירי היחידה יכלול גם את כל פרטי האיטום הנדרשים. פרטים אלו יש להגיש  .ו

לאישור האדריכל בליווי תעודות של היצרן. רק לאחר אישור האדריכל יורשה 

 השימוש בהם.

 

ווי אפיונם של על הקבלן יהיה להגיש לאישור האדריכל את חומרי האיטום בלי .ז

היצרן ותעודות מבדיקה מאושרת, רק לאחר אישור  האדריכל יורשה השימוש 

 בהם.

 

הקבלן ימסור למפקח את שמות המרכיבים ונסיונם בעברוציון הפרוייקטים בהם  .ח

 עבדו. על המרכיבים יהיה לקבל את אישור המפקח.

 

החלונות והדלתות. הקבלן יהיה אחראי לכל מידות המוצרים וכווני פתיחה של  .ט

עליו לבקר את המידות במקום ולהודיע למתכנן על כל טעות או סתירה או אי 

 התאמה לפני התחלת ביצוע העבודה.

 ס"מ במידות לא יצדיק כל שינוי במחיר. 5 -שינוי של +

 

הערבות לפקודת הבדק בגין אלומיניום תהיה לשנתיים מיום מתן האישור לגמר  .י

 ח.העבודה וקבלתה ע"י המפק

 

כל החלונות והדלתות מאלומיניום, יורכבו לפי המפרט הכללי עם מלבנים סמויים,  .יא

 מ"מ עובי, עם עוגנים לפי הדרוש. 2עשויים מפח מגולוון או מאלומיניום 

 

. גוון לפי בתנור כל חלקי אלומיניום, כולל הפרזול בחלונות ובדלתות יקבל צבע .יב

על הקבלן יהיה לפני התחלת  מיקרון. 60בחירת האדריכל. עובי הצבע לפחות 

תהליך הצבע, למסור למפקח את שם המפעל אשר יבצע את הצבע. מפעל זה יצטרך 

להגיש הצהרה בכתב, בה הוא מתחייב על גוון הצבע ועוביו כמוכתב. אין לעבד את 

 האלומיניום לאחר הצביעה.

 

ם חיבור הפינות בכל החלונות והדלתות )כנפיים ומשקופים גם יחד(, שנפתחי .יג

פתיחה רגילה, או קיפ אמיריקאי, ייעשה בלחיצה הידראולית מכנית, ללא ברגים 

ומסמרים, אלא בעזרת מילואים מיוחדים מאלומיניום, בהתאם לתוכנית 

 המצורפת ומודבקים יחד בדבק אפוקסי.

איטום פנימי וחיצוני של הפינה ייעשה ע"י חומר איטום על בסיס אקרילי. לפני החיבור 

ך ינוקה השטח בחומר המבטיח הורדת שמנים. החיבורים בחלונות ולאחר החיתו

אלומיניום נגררים ייעשו בחיבור מכני, לפי המפרט הכללי. חיבור זה יקבל את אישור 

 האדריכל מראש.
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. מתאים לפנים חלל 3791חיבור פינות בדלתות ייעשה ע"י מילואה מיוחדת ספרופיל מס' 

 נ"ל מושחלת לתוך מגרעת של פרופיל אנכי של הפרופיל האופקי של הכנף. המילואה ה

עם אומים ודסקיות  קפיציות. לתוך  1X1/4הכנף ומחוברים בעזרת שני ברגים של "

 4המילואה הנ"ל מוחזק הפרופיל האופקי של הכנף, כשהוא מחובר אל המלואה בעזרת 

 .8, 1/2ברגי פח "

 במילואה.הברגים הנ"ל חודרים לתוך מסלול הבורג, המותאם להם 

 כל החיבורים של דלתות )פרט לחלונות נגררים( יהיו ב"גרונג".

 

חלקים אשר לא יהיו מאלומיניום יורשו להיות לאחר אישור מוקדם, מפליז מצופה  .יד

כרום על יסוד ציפוי אבץ. כל הברגים יהיו פרגי פלדה אל מגנטיים מצופים קדמיום 

 לפי התקן.

 

י המוצרים במעטה, לבל יספגו על למסירה על הקבלן לדאוג להובלה תקינה וכיסו .טו

 כתמחם או לכלוך, המוצרים ימצרו נקיים כולל זיגוג.

 

על החורים לניקוז המים להיות בלתי נראים לעין ולא להיות חשופים לרוח, ע"מ  .טז

 למנוע חדירות מים בחזרה דרך החורים.

 מחיר החלונות כוללים רשת נירוסטה נגד זבובים. .יז

 מ"מ 6ום הינה זכוכית בטחון כל הזכוכיות באלומיני .יח

 בדיקת איטום החלונות והדלתות: .יט

 בדיקת איטום הרכבה של החלקים בפתח תעשה באתר, בנוכחות המזמין.

 במהלך הרכבת המסגרת חלקי המסגרת שיבדקו יכללו: פינות, חיבורים וכד'

 הבדיקה תיעשה בהתאם למפרט:

FILED CHECK FOR WATER LEAKGE OF METAL CURTAIN WAKKS , 

NAAMM STANDART FC-L-69. 

 

 

-----------------------------                                                ------------------------------ 

 קבלןתאריך                                                                                       חתימה וחותמת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות מיזוג אוויר – 15פרק 
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 . תכולת העבודה 15.01  

 העבודה כוללת בין היתר, התקנה והפעלה של המערכת והציוד המפורט להלן:    

 על כל אביזריהם. יםמושלמ מאיידים -יחידות טיפול אוויר .א
 חיבור יחידות לנקודות ניקוז. .ב
 (, אביזרי צנרת, שסתומים וכו' לניקוז היחידות לפי תכניות הביצוע.PPצנרת מים ) .ג
בשטח ובהתאם למגבלות. הצנרת תחובר  PPכל יחידות המיזוג ינוקזו באמצעות צנרת  .ד

 למערכת ניקוז בפיר המזרחי עפ"י התכניות.
 בידוד צנרת מי הניקוז ואביזריה. .ה
 חידות למבנה.איטום/ איטום חסין אש סביב חדירת צנרת הגז וניקוז הי .ו
 הפעלה תקינה של המתקן לתקופה של שבוע רצוף ללא תקלות. .ז

 

 . ציוד וחומרים15.02

הקבלן יתאימו לדרישות המפרט, יהיו ע"י  הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו .א
 חדשים ומתאימים לתפקידם.

ט כתב הכמויות, המהווה חלק בלתי נפרד מהמפר -הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד .ב
 המיוחד, התכניות והחוזה. 

 הקבלן ישלח את הציוד לאישור המזמין )היזם( טרם אספקתו לשטח. .ג

 

 מאיידים. 15.03

 מ' מהיחידה. 2במרחק של עד  db 40רמת הרעש של היחידות לא תעלה על  .א
 חיבור היחידה יבוצע בצורה שתאפשר פירוק נוח במקרה הצורך. .ב
 תריס אוויר חוזר.החיבור יאפשר שליפת מסנן נוחה דרך  .ג

 

 . צנרת ניקוז15.04

 צנרת הניקוז תותקן כמפורט בתכניות הביצוע, לרבות צורה ושיפוע. .א
ביציאת הצנרת מהמבנה יבוצע איטום עם חומר איטום ייעודי, עם צביעתו לפי צבע  .ב

 המבנה הקיים.

 

 כללי 15.05

אוויר ועל ידי מתכנן החשמל כל ציוד החשמל, הלוחות וכו' יאושרו על ידי מתכנן מיזוג  
 בפרויקט. 

 

 

 אינסטלציה חשמלית: 15.06

תעלות  N2XYובין התקרות בכבלים טרמופלסטיים  אינסטלציה חשמלית בתוך המבנה 
כבלים מרשת מגולוונת, על הגג בתעלות סגורות מחומר אנטי קורוזיבי עמיד בקרינת 

 שמש. 

 לטמפרטורה גבוהה לפי תקנות חשמל ובטיחות.כבלים למפוחי עשן יהיו מתאימים  
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 לוח של יחידת מז"א  15.06.01

  המעבה על הגג יוזן חשמלית מלוח נפרד.                

  הלוח יהיה במבנה פח עם דלת כפולה מתאים להתקנה בחוץ.                

שיפעילו את הציוד בהתאם למצב. בנוסף עבור ON /שעון/   OFFהלוח יכלול בוררים  
 יט"א יהיה בורר נוסף קירור/חימום/מרחוק.

 הלוח חשמל יזין את יחידת מז"א ושל כל המפוחים על הגג. 

הלוח יכלול את כל מערכת החשמל והבקרה של יחידת מז"א של המפוחים, כולל בקרת  
 ספיקה של מפוח מנדפים כולל משנה תדר.

 

 וט כללי ללוחות חשמלפיר   15.06.02

סוג הציוד בלוחות יאושרו ע"י יועץ החשמל והפיקוח, ויהיו זהים ליתר הציוד  א.  
 בפרויקט. כמו כן, יאושרו דרגות עמידות הציוד בזרמי קצר.

 . XLPכבלי ההזנה "הרגילים" יהיו מסוג    

 *  כל הכניסות והיציאות ללוח יהיו מלמטה.  

 ם לסביבה.*  דרגת אטימות הלוח תתא  

 *  השלטים יהיו מחומר סנדוויץ' עם חיבור בר קיימא.  

הלוחות יותקנו בהתאם לת"י חוק החשמל ותקנות לוחות חשמל. הלוחות יהיו  ב.   
אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות  -בהתאם לתקנות מכון התקנים
 המיוחדות של חברת החשמל. 

לפי  CIייבנו מפח כפוף וצבוע, או דגם  כל הלוחות פרט ללוחות שעומדים בחוץ ג.   
 פירוט נפרד. הדלתות יהיו עם צירים כבדים ומנעולים. 

מיקרון  75לוחות שעומדים בחוץ יבנו מפח וצבועים בצבע אפוקסי )עובי כולל  ד.  
 וכוללים הכנה למנעול ושילוט.  IP55לפחות(  ואטומי מים לפי 

על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תכנית העבודה שלו לפני ביצוע כל שלב של  ה.  
וויר ומהנדס האישור יינתן על ידי מהנדס מיזוג הא -עבודות הרכבת הלוחות 

 החשמל של הבניין.

מחזורים  50וולט,  400פאזית  -כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת  ו.    
 בשנייה פרט לאותם המקרים בהם יצוין במפורש אחרת. 

על המבצע לקבל מאת המתכנן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן  ז.   
 האחריות לטיבו ואין הוא יכול להעביר אחריות זו למישהו אחר, סוג הציוד יהיה

בתאום עם מהנדס  -אחיד בכל הפרויקט ומותאם לזה של יתר הלוחות חשמל 
 החשמל. 

כל העבודות ואביזרי הלוח יהיו ברמה מקצועית גבוהה, באישורו ולשביעות רצונו  ח.  
 של המתכנן ושל המזמין או בא כוחו. 

אל הלוח הגמור תצורפנה תכניות חשמל מעודכנות של הלוח, הכוללת את כל  ט.  
כן תכניות על מקומו הפיזי של כל אביזר  -ביזרים, הסכמות והסימנים, וכמו הא
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בלוח. הסימנים בתוכניות יהיו זהים לסימנים ולשלטים על הלוח, כך שלא יהיה 
ספק בזהותו של האביזר. העתק אחד של התוכנית יוכנס בתיק צמוד ללוח 

 והעתק שני יסופק למשרד. 

ת מוכנים לפעולה ובדוקים, וכוללים את כל הלוחות יסופקו בצורה מושלמ י.  
 הסימנים ומורכבים בשלמות. 

. הפח IP55לפחות לוחות מחוץ למבנה   IP54הלוחות מפח צבוע ואטומי מים   יא.  
יהיה בעובי מספיק ו/או יותקנו מספיק חיזוקים על מנת שיהווה יחידה אחת 

 קשיחה ולא יוצרו שקיעות וכפופים עקב לחצים ומכות. 

כל חלקי הלוח יורכבו ביניהם בצורה שתימנע פגיעת ברק וכמו כן מוגנים מפני   
חדירת אבק דרך דלתות סגורות, כיסויים קבועים וכיסויים ניתנים לפרוק, 

 הלוחות יוגדלו בעוד שדה לאפשר הגדלה בעתיד.

הצביעה תהיה בשיטה אלקטרוסטטית שתבטיח הגנה על הפח בפני קורוזיה  יב.  
בע לאורך שנים. הצבע הסופי יהווה משטח קשה שיעמוד בפני שמנים ויציבות הצ

מלחים ו/או חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן מפני שריטות מקריות. גמר הצבע 
יהי חלק בצורה שתמנע היווצרות אבק. אם לא תבוא הוראה אחרת של 

 האדריכל, יהיה הגוון הסופי אפור בהיר. 

ברור ומובן לכל האביזרים הדקים שיכלול גם את  שלוט וסימון פנימי וחיצוני יג.  
מספק האביזר לפי התכנית וגם את שמו או תפקידו בעברית פשוטה וכמו כן 

שלוט ברור לכל המצבים למפסקי הזרם שונים. השלטים יהיו מחוזקים בצורה 
 מכנית חזקה )לא דבק בלבד(. 

בכל  30% -חות מהארונות יכללו מקום רזרבי בהתאם להוראות אולם לא פ יד.  
מקרה. הלוחות יכללו את כל החיווט הדרוש בהתאם לתכניות המצורפות 

ולהוראות המתכנן. כל חלקי המתכת והארקות הקוויים היוצאים והנכנסים 
 יחובר לפס הארקות. יש לשמור על רציפות הארקות בין חלקי הלוח. 

 פס צבירה לאפס יהיה בכל התאים. טו.  

בו בצורה שתבטיח אוורור מתאים לקירורם, יחוזקו בחיזוקים פסי צבירה יורכ טז.  
מבודדים בהתאם לחוזק המכני של הפס ובהתאם לזרמים המכסימליים )זרמי 

 קצר( המסוגלים להתפתח ביניהם. 

מהדקי החיבורים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוגי ההזנה השונים, והתפקיד  יז.  
למטה בהתאם למבנה הלוח. כל  כניסה או יציאה. מקום ההדקים למעלה ו/או

המהדקים יהיו מטיפוס פסי הדקים המחוזקים ללוח בצורה יציבה. המגע יהיה 
עם משטח לחיצה המתקרב ע"י סיבוב הבורג ומהדק את החוט. המהדקים 

 יסומנו בצורה ברורה ויציבה שלא תוסתר ע"י חוטי הכניסה או היציאה.

זהה למופיע בתכנית. כל כבל ימוספר  הגידים ימוספרו ע"י טבעות והמספור יהיה  
 ע"י דסקית מפח והמספור יהיה זהה למופיע בתכניות. 

ס"מ מן  25פסי האפס והארקות לחיבורי היציאות יהיו במרחק מכסימלי של  יח.    
ס"מ בין החיבורים של אותו הכבל  25-ההדקים כך שלא יהיה מרחק גדול מ

 ברור בפס הארקה ובפס האפסים.  בלוח. לכל קו יהיה בורג מיוחד עם סימון

ס"מ יותקן סידור  40-ס"מ ולא יותר מ 6-ליד הדקי החיבורים לא פחות מ יט.  
 הכבלים והחוטים. 
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כל החיווט לחיבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב, על מנת  כ.  
 שיהיו מינימום חוטים חופשיים. אין לעשות חבילות חוטים הקשורות בתוך

 הלוח. 

נתיכי ע.נ.ג יאפשרו סגירת בית הנתיך גם ללא נתיך, ידית שליפה קבועה או ניידת  כא.   
 נתכים לכל היותר.  6 -תהיה ל

 כל המנועים יצוידו בהבטחה על ידי מתנעים חצי אוטומטיים.  כב.   

מתנעי מדחסים יהיו הדרגתיים מסוג ליפוף חלקי או אחר כפי שיאושר ע"י  כג.   
 . המפקח

כ"ס ומעלה יקבל מתנע הדרגתי לפי דרישת חברת החשמל באותו  3-כל מנוע מ כד.  
 אזור. 

סוג הציוד יהיה זהה ליתר הציוד בפרויקט, כמו כן יאושרו דרגות עמידות הציוד  כה.  
 בזרמי קצר. 

 הנחיות נוספות  . וכ 

כל הלוחות עבור מערכות מיזוג אוויר יבנו תוך שימוש באותה תוצרת     -  
ציוד ובאותם אביזרים המיועדים לאותה מטרה, כפי שמסופקים על ידי 

 קבלן החשמל. 

הלוחות יבנו על ידי מפעל מאושר בכל יכולת מוכחת ובקרת טיב     -  
ISO9002. 

 לוחית הפעלה מרחוק תכלול )לכל המערכות(:     -  

 נורות פעולה ותקלה א.   

 בורר קירור חימום ואוורור ב.   

 מנעול לסגירת הלוח .ג   

 

 . הפעלה, פיקוד ובקרה כללי15.07

 במקום עליו יחליט היזם. נוהמערכת יותק י הטמפ' שלבקר .א
בקרת מיזוג האוויר של הבניין תהיה מחולקת לשלושה חלקים לפי קומות, כאשר בכל  .ב

נפרדת של היחידות מהטרמוסטטים הבדידים או מבקר  קומה תהיה אפשרות להפעלה
קומתי ראשי. בכל הפעלה, הן באופן בדיד או כלל קומתית, שתי יחידות האוויר הצח 

 הקומתיות ייכנסו לעבודה.
, פרט ליחידות האוויר הצח שיוכנסו ות להפעלה נפרדת לכל יחידה בנפרדתהיה אפשר .ג

 יחידות.לפעולה אוטומטית בעת הפעל אחת או יותר מה
 הבקר יאפשר הפעלת אוורור בלבד ללא הכנסת המדחסים לפעולה. .ד
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 שנים  לפחות(   5רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מערכות דומות )המותקנות     .0815

הספק   תאריך הפעלה   טלפון   שם הלקוח 
 היחידה 

  

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 עבודות מסגרות  -  19פרק  

 במפרט הכללי. 06ובפרק  19המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 

 דוגמאות לעבודות מסגרות 19.01

 הקבלן יכין באתר דוגמאות לפרטי המסגרות במקומות עליהם יורה המפקח. 

 ישארו ויפורקו בהוראות המפקח.יהדוגמאות 

 

 

 גילוון וריתוכים 19.02

 

 נים באבץ חם.וולמסגרות יהיו מגולכל אלמנטים  19.02.1   

 

 כל הריתוכים והגילוון יהיו בהתאם לתקנים המתאימים והוראות המפרטים 19.02.2   

הכלולים ובתוספת ההוראות במפרט זה. מחירי הגילוון יכללו במחירי היחידה  

 בעבודות המסגרות.

 

 מתכות גילוון 19.02.03   

 

 ויהיו מדויקים, שלמים, שווים מושחזים וללא  א. כל הריתוכים יעשו לפני הגלוון,   

 הפסקות. את המסגרות יש לנקות לפני הגלוון בהתאם להוראת מפעל הגלוון.         
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 יש לקבל את אישור המפקח לפני עבודות המסגרות לגלוון.       

 

 ב. טבילה באמבט אבץ חם: כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים בגלוון אבץ חם, בעובי    

      . הגלוון יעשה בטבילה אחת ובמשטחים                 918נ מקרון עפ"י הוראות ת.י.  100       

      חלקים ואחידים. חובת הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגלוון                 

 מהאלמנטים. 50% -ולעובי הציפוי ל

  

 צביעת עבודות המסגרות 19.03

 במפרט הכללי. 11הצביעה תהיה לפי פרק       

              

 : צביעת מסגרות מגולוונת     19.03.1

1X  אוניסילZN 

1X צבע יסוד 

 

 צביעה בתנור בצבע אפוקסי              

 

 צביעה בתנור  19.03.2

לפי   R.A.Lעפ"י קטלוג  גוון  בתהליך אלקטרוסטטי בקלייה בתנור  בהצביעה תהיה  

 בחירת האדריכל.

 הצביעה כוללת את חלקי המתכת הסמויים והמבוטנים והגנה על אלמנטים שונים.

 .1או  0דרגה  27חלק  785בדיקת הידבקות צבע לפי ת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------                                                     ------------------------------- 

 תאריך                                                                                        חתימה וחותמת הקבלן
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 אלמנטים מתועשים בבנין  - 22פרק 
 כללי

 במפרט הכללי.  22המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

פרק   –כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי   22.01.01

אלמנטים מתועשים בבניין. כל העבודות  22

 תבוצענה לפי הנחיות האדריכל.

 

 

אמבטיות שקועות  תתקרה אקוסטיתכולל 22.01.02

ותאורה לפי תכנית האדריכל. מפגש התקרה 

 .L+Zהאקוסטית עם הקיר בפרופילים 

 

 

 אור של אמבטית פחת 22.01.03

 

אספקת והתקנה בתקרה מונמכת של אמבטית פח עבור גופי תאורה. 

מ"מ לפחות. לפי צביעת  9בעובי  האמבטיה תעשה מפח דקופירט

 האמבטיה יש להרחיק באופן כימי את השומן והלכלוך והחלודה.

 –לאחר מכן יש לצבוע את האמבטיה בצבע יסוד. צבע סופי יהיה אפוקסי  

מיקרון. מחיר  100 -אבקה קלוי בתנור. עובי כולל של הצבע לא יפחת מ

ופק ע"י אחרים(, האמבטיה כולל הכנת חיזוקים עבור גוף תאורה )שיס

חיזוקים לתקרה הקונסטרוקטיבית, כל עבודות וחומרי העזר הדרושים. 

 גודל התעלה יהיה לפי המסומן בתוכנית התקרות.

 ההוראות להלן מתייחסות לכל סוגי התקרות תותב )אקוסטיות ותלויות(.

 

 

 תכניות עבודה 22.01.04

 

יעבד וימציא לאישור האדריכל תוכנית עבודה מפורטת \הקבלן ע

כלולנה את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד שת

מסביב לגופים מפזרים ופתחים, אופן התליה מהתקרות, המסגרות 

הכל כנדרש ע"י האדריכל לצורך אישור התקרה המיועדת   –הנושאות וכד'  

 לביצוע ע"י הקבלן.

הקבלן מתחייב לעשות את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת האדריכל 

 ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל.

 

 



116 

 

 קונסטרוקציה נושאת 22.01.05 

 

התקרות תותקנה על גבי מערכת נושאת שתתחבר לאלמנטים 

הקונסטרוקטיביים של הבניין. פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה 

ו/או חיבור הקונסטרוקציה חייב כאמור באישור ע"י האדריכל. אולם 

מאידך, אין באישור כזה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן 

 לטיב התקרה ויציבותה על כל מרכיביה.

בכל אופן, אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות 

הבניין ע"י מסמרים מכל סו. אמצעי החיבור חייבים להיות בעלי מבנה של 

ובמבנה המיוחדים  אוגן )"פיליפס", מייתדים מיוחדים וכד'( באורך

 למטרתם ושיבטיחו את יציבות התקרה וחוזקה המוחלט.

 

 

 הרכבת התקרות 22.01.06 

   

האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק קל ונוח של 

התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו. כיוון ומקום 

דריכל. התקרות כשהן האלמנטים ייקבע לפי התכניות ולפי הוראות הא

מושלמות, תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, עקמומיות וכו'. 

מ' )מגשים לפירוק(.  2.5ס"מ יהיו באורך מקסימלי של  30מגשים ברוחב 

אורכים גדולים יותר חייבים באישור מוקדם של האדריכל ואינו מובטח 

 מראש.

  

 

 קרות מתכתת –סוג החומר ועובי האלמנטים  22.01.07

 

כל המתכת לתקרות התותב ולאלמנטים הנלווים )כגון: סגירות צד, 

סרגלים, פרופילים, השלמת מחלקי פח שונים וכו', תהיה אלומיניום או 

 פח מגולוון, הכל כמצוין במסמכים.

עובי חלקי המתכת המרכיבים את התקרות, יהיה לפחות כמצוין להלן, 

 ו/או במסמך אחר של הסכם זה:אלא אם צוין אחרת במפורש בתכניות 

 

 מ"מ 0.8   ס"מ רוחב( 30תקרות מגשים )עד וכולל  .1

 

 מ"מ 0.6  ס"מ 16X61פנלים מרובעים מכל הסוגים במידות עד  .2

 

 מ"מ 1.0    פחים לסגירות צד, השלמות וכו, .3

 

 מ"מ 2.0 אלומיניום משוכים לגמר סביב קירות, פתחים וכו' פרופילי .4
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 1.25    תעלות תאורה סטנדרטיות .5

                                                                                                                                  מ"מ                  

 פח מגולוון

 

הטבלה לעיל מהווה דרישות מינימום לעובי המתכת. אולם מודגש בזאת כאמור, 

שהקבלן חייב לספק ולהרכיב אלמנטים שאין בהם כל עיוות ו/או עקמומיות 

מסיבה כלשהיא ואם דרושה זו מחייבת את הקבלן בשימוש בעובי מתכת גדול 

ב יותר, עליו לעשות זאת  מבלי שתוספת זו תשנה את מחירי היחידה אותם נק

 בכתב הצעתו.

 

במלים אחרות: תביעות נוספות, כספיות בגין הגדלת העובי של המתכת לא יוכרו 

ולא ישולמו לקבלן, אולם קביעה זו איננה פוטרת את הקבלן מחובתו לספק מתכת 

בעבי המתאים לצורך קבלת תקרה מושלמת, יציבה, מפולסת וישרה לשביעות רונו 

 המלאה של האדריכל.

 

לו את אישור האדריכל יפורקו, יסולקו מהאתר, ויוחלפו בתקרות תקרות שלא יקב

 הכל ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד. –אחרות 

 

 צבע וצביעה )תקרות מתכת( 22.01.09

 

אלמנטים של תקרות תותב מפח מגולוון )לרבות  .א

תעלה מכל סוג( המיועדים לצבע יעברו תהליך 

תעשייתי של צביעה בהתזה וייבוש ע"י 

 נור."תהילה" בת

 

בכל השטחים הגלויים לעין תצבע המתכת בצבע סינטטי מסוג "סיליקון 

מיקרון לפחות. בשטחים שאינם גלויים לעין, ניתן   25פוליאסטר" בעובי    –

 לצבוע את המתכת בצבע הגנה בעל קיום גבוה.

 

ניתן להשתמש באלמנטים "הצבועים מראש"  .ב

(PRE-PAINTED)  באם הגוונים אשר יבחר

האדריכל יהיו תואמים למבחר הגוונים של 

 מתכת "צבועה מראש" )ראה גם להלן(.

 

גווני הצבע ייבחרו כולם ע"י האדריכל לפני  .ג

הצביעה מתוך קטלוג הצבעים דוגמת צבעי 

"סופרלק" של טמבור. הגוונים ייבחרו יישמו על 

שטחי המתכת בצורה אחידה והומוגנית, ללא 

ן הכלל. באם לדעת היצרן לא ניתן לקבל יוצא מ
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גוון אחיד כנ"ל עליו להתריע על כך בפני  

 האדריכל ומראש.

 

מכל מקום מודגש בזאת, שבכל אזור מבוים התחום ע"י הקירות, מחיצות 

 וכד' )באולם, בחדר, במסדרון וכד'( לא יהיה כל שינוי והבדל בגוון.

 

לף באחרת וכל זאת על תקרה שתגלה הבדלים כנ"ל, תפסל לאלתר ותוח

 חשבון הקבלן בלבד.

 

האדריכל רשאי לבחור בשני גווני צבע )בנוסף  .ד

לגוון לבן( בהתאם לשיקול דעתו ויקבע את 

השטחים והאיזורים בהם ייושמו התקרות 

 בהתאם לגווניהם.

 

 גיבוי צמר סלעים 22.01.10

 

גיבוי צמר סלעים יהיה ע"י מזרונים בעובי  .א

עה ברורה בתכניות כנדרש, אולם בהעדר קבי

ו/או במפרטים נקבע בזאת שהעובי המינימלי 

מ"מ. כל מזרוני צמר הסלעים יהיו עם  25יהיה 

תחתית בד סיבמין צבוע שחור )אלא אם צויין 

אחרת(. אין לספק מזרונים עטופים בחומר 

 דליק ו/או המשחרר גזים במקרה של בעירה.

 

שיעור הדחיסות למזרוני צמר סלעים יהיה  .ב

 –מ"מ  25ן: לצמר סלעים בעובי כדלקמ

 ק"ג/מ"ק. 50-60הדחיסות תהיה 

 

 לפחות.  70%( יהיה  .N.R.Cמקדם הפחתת רעש ) .ג

 

מזרוני צמר סלעים יקבעו במקומם ויוחזקו  .ד

בתוך המגשים באמצעים בדוקים בלתי נראים 

במרחקים שלא יעלו  -לעין, באישור האדריכל

 ס"מ. 50על 

היחידה אותם נקב כל הנ"ל יהיה כלול במחירי  .ה

הקבלן בכתב הצעתו לאספקת והרכבת 

 התקרות למיניהן.

 



119 

 

 

 פרופילי גמר ליד קירות, מסביב לפתחים וכד' 22.01.11

 

מחירי היחידה של התקרות למיניהם יכללו גם  .א

אספקה והרכבה של פרופילי אלומיניום 

משוכים בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב 

ר ע"י לפתחים "אומגות" )במידה ואוש

 האדריכל( וכד'.

מודגש בזאת שכל הפרופילים הדרושים לביצוע העבודה, בין שהם נראים 

בתוכניות ובין אם הם לא נראים, אולם דרושים במציאות לביצוע 

העבודה, יהיו כלולים במחירי היחידה של התקרות למיניהן כי לא תשולם 

 בגינם כל תוספת שהיא.

 

פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות,  .ב

מחציות וכו'( יכלול את כל הפרופילים כמצוין 

בתכניות ובפרטים, אולם בהעדר פרט כנ"ל 

)אין  ”Z“בצרוף פרופיל  ”L“יכלול הגמר זויתן 

 להשתמש בזויתן בלבד(.

 

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו(. כל חיבורי 

תוכים ומחוברים בזווית )גרונג( מדוייקים בהחלט וכן עם זוית יהיו ח

 עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 

 

 גווני צבע של הפרופילם  ייקבעו ע"י האדריכל. .ג

 

כל האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה של  .ד

 התקרות למיניהם.

 

 

 חירור תקרות תותב )אקסטיות( 22.01.12

 

החירור באלמנטים של התקרות יהיה כמצוין בתכניות ט/או כתבי הכמויות 

 בהעדר קביעה מפורשת כנ"ל יש לבצע חירור סטנדרטי המקובל בענף זה.

 

החירור ייעשה בצורה מדויקת וברווחים שווים לצורך קבלת אחידות במראה. 

ין אלמנטים שיראו חפיפה ו/או סדר בחירור )כלומר, מרחקים בלתי שווים ב

 החורים( ייפסלו ויוחלפו ע"י קבלן ללא דיחוי.
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 אמצעי חיבור, ברגים וכו' 22.01.13

 

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו  .א

המוקדם של האדריכל, לרבות עזר אחרים. 

האביזרים יהיו בלתי מלחידים ובצבע התואם 

לצבע התקרה הספיציפית אם הן נראים לעין. 

הקבלן חייב לקבל מודגש בזאת ש -מאידך

אישור האדריכל האדריכל לגבי כל פרט חיבור 

)כולל אמצעי החיבור( אותו מתכוון הקבלן 

לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרים 

 וכו'.

 

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים של  .ב

תקרות לקירות ו/או תקרות. בפרטי עיגון 

פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות 

מ"מ   20', יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  וכו

לתוך הבניה הקשיחה )בטון או בלוק(, כלומר 

 12 -שבמקרה של קיר עם טיח רגיל בעובי של כ

מ"מ. כל  35מ"מ יהיה הבורג באורך של לפחות 

בורג יבורג לתוך עוגן מיתד )"דיבל"( שיקדח 

 למקומו בקוטר ובאורך כנדרש.

 

ות תלויות על אין לתלות תקרות תותב ותקר .ג

 סרטי פח כפיפים ו/או דקים.

 

 ראה גם סעיף "קונסטרוקציה נושאת" לעיל. .ד

 

 

 פתחים וחורים בתקרות 22.01.14

 

ואלמנטים אחרים בכל הנדרש )לתאורה,  תקרות התותב תכלולנה פתחים, חורים חורים

 מזוג אוויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקרומכניות(.
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מחירי היחידה של התקרות למיניהם יכללו את כל הכרוך בהכנות בביצוע פתחים  

וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום  

 הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. –וכו' 

 מודגש בזאת שלא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע הוראות סעיף זה.

 

 

 פחי סגירה והתאמות שונות  .01.1522

 

עבודות התקרות תכלולנה במידת הצורך גם אספקת  .א

והתקנת פחי סגירה מכופפים ו/או ישרים לסגירת  

הבדלי מפלסים, פרטי גמר ליד קירות ועמודים,  

סיומת של תקרה וכד'. הפחים יהיו בגוון תקרות  

 התותב )אלא אם נדרש אחרת(.

 

ללו גם את מחירי היחידה לעבודות אלה יכ .ב

המערכת הנושאת מפרופילים שתתחבר 

לקונסטרוקציה של הבנין ותהיה מעוצבת 

כנדרש )ראה גם סעיף "קונסטרוקציה נושאת" 

 לעיל(.

 

כל חיבורי הפחים למערכת הנושאת, חיבורים  .ג

בינם לבין עצמם וכן לאלמנטים של התקרה 

עצמה, חייבים באישורו של האדריכל לפני 

חיבורים עצמם יהיו ביצוע העבודה עצמה. ה

 סמויים אלא אם אושר אחרת ע"י האדריכל.

 

  סגירת תעלות וחריצים 22.01.16

 

כל אלמנט תעלה )כגון" לתאורה, למחיצה וכו'( יהיה סגור בסיומת )בקצוות 

הקיצוניים( ע"י כיפוף הפח עצמו למצב סגירה בצורה ובמידות כמצוין בתכניות 

ו/או כנדרש במציאות. במידת הצורך תבוצע הסיומת בגרונג או זוית או צורות 

 הכל כנדרש. –גיאומטריות שונת 

 

 

 ך של "מגשים", "פסים", תעלות", וכו' יחידות אור 22.01.17
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  אורך יחידות "המגשים", "פסים", התעלות", וכד' יהיה בהתאם למצוין בתכניות

ולהוראות האדריכל. אין להתקין יחידות שונות במידותיהן ו/או להרכיב יחידות  

 באורכים קטנים, אלא אם נתקבל אישור מוקדם של האדריכל.

 

 

 תעלות תאורה 22.01.18

 

תעלות התאורה יסופקו באורכים הנדרשים  .א

מ"מ  1.25ויהיו עשויים פח מגולוון בעובי 

מכופף לפחות, צבוע צביעה תעשייתית כנ"ל ו

 במידות ובצורות לפי הנחיות התכנון

 

הרכבת גופי התאורה עצמן וכל המערכת  .ב

החשמלית תתבצע ע"י מבתי חשמל. קבלן 

התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה 

כהכנות להתקנת המערכת החשמלית והרכבת 

 גופי התאורה עצמן.

ופי את המקום המדויק של כל הפתחים והפתחים יקבל הקבלן מיצרן ג

התאורה )באמצעות המפקח(. האחריות הבלעדית לאמור בסעיף זה, כולל 

 כל עבודות התאום עם יצרן גופי התאורה, הינה של מבצע תקרות התותב.

 

 

התעלות תסופקנה באורכים הנדרשים והחיבור   .ג

ביניהם יהיה כמעט סמוי ולפי פרט החייב באישור  

 מוקדם של האדריכל.

 

 

 דוגמאות 22.01.19

   

מבלי לפגוע באמור בשאר מסמכי החוזה בנושא דוגמאות, על הקבלן לבצע  א.

 דוגמאות מתקרות אקוסטיות כדלקמן:

 מ' 4.0X2.00 -בשטח של כ –דוגמא מתקרת "תותב" רגילה    

 

הקבלן יכין את הדוגמא על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של  ב.

מיניהם, חסימות האדריכל ותכלול גם את כל האלמנטים הנלווים ל

 אקוסטיות, סגירות צד וכו'.
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הדוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדויק את דרישות  ג.

האדריכל, הוראות מפרט טכני ותכניות העבודה כפי שאושרו ע"י 

האדריכל. הביצוע הכולל של האדריכל ייעשה רק לאחר אישור סופי של 

י שיידרש. גוון הצבע של הדוגמא ע"י האדריכל והכללת כל השינויים כפ

 התקרות ייקבעו ויאושרו ע"י האדריכל מראש.

 

הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות  .ד

וביצוע כל השינויים שיידרשו בדוגמאות, יכללו 

המחירים היחידה של הצעת הקבלן, כי לא 

תשולם כל תוספת כספית או אחרת עבור ביצוען 

 ופירוקן.

 

 

 

 

 

 המדידה לתקרות "תותב"אופני  22.01.20

 

תקרות "התותב" תמדדנה והתשלום עבורן יהיה   .א

בהתאם לשטח התקרה שבוצע למעשה ניכוי השטח 

 של כל סוגי תעלות התקרה )המושלמות בנפרד(. 

מ"ר אפילו אם  0.2כמו כן, ינוכו הפתחים מכל הסוגים ששטחם עולה על 

 קבלן הסכם זה חייב בעיבוד ובהכנת הפתחים עצמם.

 

תעלה בתקרות ומערכות התאורה, תמדדנה  .ב

ותשולמנה לפי מטר אורך מצטבר )מודד לאורך 

הציר( ללא הבדל באורכי היחידות עצמן כפי 

 שבוצע באתר.

 

 

 תכניות מפורטות 22.01

לפני ביצוע התקרה, הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית יצרן מפורטת עם חתכים, פרטי 

נה, פרטי גמר ליד הקירות, פרט גמר ליד חיזוק מערכת נושאת לקונסטרוקציות של המב

גופי התאורה, פירוט מדויק ותכניות ביצוע של תעלות לגופי תאורה, וכן ימציא דוגמאות 

בגוון הנדרש. הקבלן יתחיל בביצוע התקרות והמוצרים האחרים רק לאחר קבלת 

 אישור בכתב על תוכניות ועל הדוגמא.
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פרק   –כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי   22.01.05

אלמנטים מתועשים בבניין. כל העבודות  22

 תבוצענה לפי הנחיות האדריכל.

 

 

אמבטיות שקועות  תתקרה אקוסטיתכולל 22.01.06

ותאורה לפי תכנית האדריכל. מפגש התקרה 

 .L+Zהאקוסטית עם הקיר בפרופילים 

 

 

 תאור של אמבטית פח 22.01.07

 

פח עבור גופי תאורה.  אספקת והתקנה בתקרה מונמכת של אמבטית

מ"מ לפחות. לפי צביעת  9האמבטיה תעשה מפח דקופירט בעובי 

 האמבטיה יש להרחיק באופן כימי את השומן והלכלוך והחלודה.

 –לאחר מכן יש לצבוע את האמבטיה בצבע יסוד. צבע סופי יהיה אפוקסי  

מיקרון. מחיר  100 -אבקה קלוי בתנור. עובי כולל של הצבע לא יפחת מ

האמבטיה כולל הכנת חיזוקים עבור גוף תאורה )שיסופק ע"י אחרים(, 

חיזוקים לתקרה הקונסטרוקטיבית, כל עבודות וחומרי העזר הדרושים. 

 גודל התעלה יהיה לפי המסומן בתוכנית התקרות.

 ההוראות להלן מתייחסות לכל סוגי התקרות תותב )אקוסטיות ותלויות(.

 

 

 תכניות עבודה 22.01.08

 

וימציא לאישור האדריכל תוכנית עבודה מפורטת  יעבד\הקבלן ע

שתכלולנה את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד 

מסביב לגופים מפזרים ופתחים, אופן התליה מהתקרות, המסגרות 

הכל כנדרש ע"י האדריכל לצורך אישור התקרה המיועדת   –הנושאות וכד'  

 לביצוע ע"י הקבלן.

ת את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת האדריכל הקבלן מתחייב לעשו

 ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל.

 

 

 קונסטרוקציה נושאת 22.01.05 
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התקרות תותקנה על גבי מערכת נושאת שתתחבר לאלמנטים 

הקונסטרוקטיביים של הבניין. פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה 

ייב כאמור באישור ע"י האדריכל. אולם ו/או חיבור הקונסטרוקציה ח

מאידך, אין באישור כזה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן 

 לטיב התקרה ויציבותה על כל מרכיביה.

בכל אופן, אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות 

הבניין ע"י מסמרים מכל סו. אמצעי החיבור חייבים להיות בעלי מבנה של 

יליפס", מייתדים מיוחדים וכד'( באורך ובמבנה המיוחדים אוגן )"פ

 למטרתם ושיבטיחו את יציבות התקרה וחוזקה המוחלט.

 

 

 

 

 הרכבת התקרות 22.01.06 

   

האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק קל ונוח של 

התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו. כיוון ומקום 

האלמנטים ייקבע לפי התכניות ולפי הוראות האדריכל. התקרות כשהן 

מושלמות, תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, עקמומיות וכו'. 

מ' )מגשים לפירוק(.  2.5ס"מ יהיו באורך מקסימלי של  30וחב מגשים בר

אורכים גדולים יותר חייבים באישור מוקדם של האדריכל ואינו מובטח 

 מראש.

  

 

 תקרות מתכת –סוג החומר ועובי האלמנטים  22.01.07

 

כל המתכת לתקרות התותב ולאלמנטים הנלווים )כגון: סגירות צד, 

מחלקי פח שונים וכו', תהיה אלומיניום או  סרגלים, פרופילים, השלמת

 פח מגולוון, הכל כמצוין במסמכים.

עובי חלקי המתכת המרכיבים את התקרות, יהיה לפחות כמצוין להלן, 

 אלא אם צוין אחרת במפורש בתכניות ו/או במסמך אחר של הסכם זה:

 

 מ"מ 0.8   ס"מ רוחב( 30תקרות מגשים )עד וכולל  .1

 

 מ"מ 0.6  ס"מ 16X61ם מכל הסוגים במידות עד פנלים מרובעי .2

 

 מ"מ 1.0    פחים לסגירות צד, השלמות וכו, .3

 

 מ"מ 2.0 פרופילי אלומיניום משוכים לגמר סביב קירות, פתחים וכו' .4
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 1.25    תעלות תאורה סטנדרטיות .5

                                                                                                                                  מ"מ                  

 פח מגולוון

 

כאמור, הטבלה לעיל מהווה דרישות מינימום לעובי המתכת. אולם מודגש בזאת 

עיוות ו/או עקמומיות שהקבלן חייב לספק ולהרכיב אלמנטים שאין בהם כל 

מסיבה כלשהיא ואם דרושה זו מחייבת את הקבלן בשימוש בעובי מתכת גדול 

יותר, עליו לעשות זאת  מבלי שתוספת זו תשנה את מחירי היחידה אותם נקב 

 בכתב הצעתו.

 

במלים אחרות: תביעות נוספות, כספיות בגין הגדלת העובי של המתכת לא יוכרו 

ם קביעה זו איננה פוטרת את הקבלן מחובתו לספק מתכת ולא ישולמו לקבלן, אול

בעבי המתאים לצורך קבלת תקרה מושלמת, יציבה, מפולסת וישרה לשביעות רונו 

 המלאה של האדריכל.

 

תקרות שלא יקבלו את אישור האדריכל יפורקו, יסולקו מהאתר, ויוחלפו בתקרות 

 הכל ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד. –אחרות 

 

 

 צבע וצביעה )תקרות מתכת( 22.01.09

 

אלמנטים של תקרות תותב מפח מגולוון )לרבות  .ה

תעלה מכל סוג( המיועדים לצבע יעברו תהליך 

תעשייתי של צביעה בהתזה וייבוש ע"י 

 "תהילה" בתנור.

 

בכל השטחים הגלויים לעין תצבע המתכת בצבע סינטטי מסוג "סיליקון 

חים שאינם גלויים לעין, ניתן מיקרון לפחות. בשט  25פוליאסטר" בעובי    –

 לצבוע את המתכת בצבע הגנה בעל קיום גבוה.

 

ניתן להשתמש באלמנטים "הצבועים מראש"  .ו

(PRE-PAINTED)  באם הגוונים אשר יבחר

האדריכל יהיו תואמים למבחר הגוונים של 

 מתכת "צבועה מראש" )ראה גם להלן(.

 

גווני הצבע ייבחרו כולם ע"י האדריכל לפני  .ז

ה מתוך קטלוג הצבעים דוגמת צבעי הצביע

"סופרלק" של טמבור. הגוונים ייבחרו יישמו על 

שטחי המתכת בצורה אחידה והומוגנית, ללא 
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יוצא מן הכלל. באם לדעת היצרן לא ניתן לקבל 

גוון אחיד כנ"ל עליו להתריע על כך בפני  

 האדריכל ומראש.

 

הקירות, מחיצות מכל מקום מודגש בזאת, שבכל אזור מבוים התחום ע"י  

 וכד' )באולם, בחדר, במסדרון וכד'( לא יהיה כל שינוי והבדל בגוון.

 

תקרה שתגלה הבדלים כנ"ל, תפסל לאלתר ותוחלף באחרת וכל זאת על 

 חשבון הקבלן בלבד.

 

האדריכל רשאי לבחור בשני גווני צבע )בנוסף  .ח

לגוון לבן( בהתאם לשיקול דעתו ויקבע את 

השטחים והאיזורים בהם ייושמו התקרות 

 בהתאם לגווניהם.

 

 

 גיבוי צמר סלעים 22.01.10

 

גיבוי צמר סלעים יהיה ע"י מזרונים בעובי  .ו

כנדרש, אולם בהעדר קביעה ברורה בתכניות 

ת שהעובי המינימלי ו/או במפרטים נקבע בזא

מ"מ. כל מזרוני צמר הסלעים יהיו עם  25יהיה 

תחתית בד סיבמין צבוע שחור )אלא אם צויין 

אחרת(. אין לספק מזרונים עטופים בחומר 

 דליק ו/או המשחרר גזים במקרה של בעירה.

 

שיעור הדחיסות למזרוני צמר סלעים יהיה  .ז

 –מ"מ  25כדלקמן: לצמר סלעים בעובי 

 ק"ג/מ"ק. 50-60היה הדחיסות ת

 

 לפחות.  70%( יהיה  .N.R.Cמקדם הפחתת רעש ) .ח

 

מזרוני צמר סלעים יקבעו במקומם ויוחזקו  .ט

בתוך המגשים באמצעים בדוקים בלתי נראים 

במרחקים שלא יעלו  -לעין, באישור האדריכל

 ס"מ. 50על 
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כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה אותם נקב  .י

כבת הקבלן בכתב הצעתו לאספקת והר

 התקרות למיניהן.

 

 

 פרופילי גמר ליד קירות, מסביב לפתחים וכד' 22.01.11

 

מחירי היחידה של התקרות למיניהם יכללו גם  .ה

אלומיניום  אספקה והרכבה של פרופילי

משוכים בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב 

לפתחים "אומגות" )במידה ואושר ע"י 

 האדריכל( וכד'.

מודגש בזאת שכל הפרופילים הדרושים לביצוע העבודה, בין שהם נראים 

בתוכניות ובין אם הם לא נראים, אולם דרושים במציאות לביצוע 

קרות למיניהן כי לא תשולם העבודה, יהיו כלולים במחירי היחידה של הת

 בגינם כל תוספת שהיא.

 

פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות,  .ו

מחציות וכו'( יכלול את כל הפרופילים כמצוין 

בתכניות ובפרטים, אולם בהעדר פרט כנ"ל 

)אין  ”Z“בצרוף פרופיל  ”L“יכלול הגמר זויתן 

 להשתמש בזויתן בלבד(.

 

ל הפרופילים )אחד למשנהו(. כל חיבורי יש להקפיד על חיבורים נאותים ש

זוית יהיו חתוכים ומחוברים בזווית )גרונג( מדוייקים בהחלט וכן עם 

 עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 

 

 גווני צבע של הפרופילם  ייקבעו ע"י האדריכל. .ז

 

כל האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה של  .ח

 התקרות למיניהם.

 

 

 ב )אקסטיות(חירור תקרות תות 22.01.12

 

החירור באלמנטים של התקרות יהיה כמצוין בתכניות ט/או כתבי הכמויות 

 בהעדר קביעה מפורשת כנ"ל יש לבצע חירור סטנדרטי המקובל בענף זה.
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החירור ייעשה בצורה מדויקת וברווחים שווים לצורך קבלת אחידות במראה. 

בלתי שווים בין  אלמנטים שיראו חפיפה ו/או סדר בחירור )כלומר, מרחקים

 החורים( ייפסלו ויוחלפו ע"י קבלן ללא דיחוי.

 

 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' 22.01.13

 

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו  .ה

המוקדם של האדריכל, לרבות עזר אחרים. 

האביזרים יהיו בלתי מלחידים ובצבע התואם 

לצבע התקרה הספיציפית אם הן נראים לעין. 

מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל  -מאידך

אישור האדריכל האדריכל לגבי כל פרט חיבור 

וון הקבלן )כולל אמצעי החיבור( אותו מתכ

לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרים 

 וכו'.

 

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים של  .ו

תקרות לקירות ו/או תקרות. בפרטי עיגון 

פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות 

מ"מ   20וכו', יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  

לתוך הבניה הקשיחה )בטון או בלוק(, כלומר 

 12 -רה של קיר עם טיח רגיל בעובי של כשבמק

מ"מ. כל  35מ"מ יהיה הבורג באורך של לפחות 

בורג יבורג לתוך עוגן מיתד )"דיבל"( שיקדח 

 למקומו בקוטר ובאורך כנדרש.

 

אין לתלות תקרות תותב ותקרות תלויות על  .ז

 סרטי פח כפיפים ו/או דקים.

 

 ראה גם סעיף "קונסטרוקציה נושאת" לעיל. .ח

 

 פתחים וחורים בתקרות 1422.01.

תקרות התותב תכלולנה פתחים, חורים חורים ואלמנטים אחרים בכל הנדרש 

 )לתאורה, מזוג אוויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקרומכניות(.
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מחירי היחידה של התקרות למיניהם יכללו את כל הכרוך בהכנות בביצוע פתחים 

וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי 

 הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. –אלומיניום וכו' 

 מודגש בזאת שלא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע הוראות סעיף זה.

 

 פחי סגירה והתאמות שונות 1.1522.0

 

עבודות התקרות תכלולנה במידת הצורך גם  .ד

אספקת והתקנת פחי סגירה מכופפים ו/או 

ישרים לסגירת הבדלי מפלסים, פרטי גמר ליד 

קירות ועמודים, סיומת של תקרה וכד'. הפחים 

יהיו בגוון תקרות התותב )אלא אם נדרש 

 אחרת(.

 

מחירי היחידה לעבודות אלה יכללו גם את  .ה

המערכת הנושאת מפרופילים שתתחבר 

לקונסטרוקציה של הבנין ותהיה מעוצבת 

כנדרש )ראה גם סעיף "קונסטרוקציה נושאת" 

 לעיל(.

 

כל חיבורי הפחים למערכת הנושאת, חיבורים  .ו

בינם לבין עצמם וכן לאלמנטים של התקרה 

ל לפני עצמה, חייבים באישורו של האדריכ

ביצוע העבודה עצמה. החיבורים עצמם יהיו 

 סמויים אלא אם אושר אחרת ע"י האדריכל.

 

 

 

  סגירת תעלות וחריצים 22.01.16

 

כל אלמנט תעלה )כגון" לתאורה, למחיצה וכו'( יהיה סגור בסיומת )בקצוות 

הקיצוניים( ע"י כיפוף הפח עצמו למצב סגירה בצורה ובמידות כמצוין בתכניות 

ו/או כנדרש במציאות. במידת הצורך תבוצע הסיומת בגרונג או זוית או צורות 

 הכל כנדרש. –גיאומטריות שונת 

 

 של "מגשים", "פסים", תעלות", וכו'  יחידות אורך 22.01.17
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אורך יחידות "המגשים", "פסים", התעלות", וכד' יהיה בהתאם למצוין בתכניות 

ולהוראות האדריכל. אין להתקין יחידות שונות במידותיהן ו/או להרכיב יחידות 

 באורכים קטנים, אלא אם נתקבל אישור מוקדם של האדריכל.

 

 תעלות תאורה 22.01.18

 

תעלות התאורה יסופקו באורכים הנדרשים  .ה

מ"מ  1.25ויהיו עשויים פח מגולוון בעובי 

לפחות, צבוע צביעה תעשייתית כנ"ל ומכופף 

 במידות ובצורות לפי הנחיות התכנון

 

הרכבת גופי התאורה עצמן וכל המערכת  .ו

החשמלית תתבצע ע"י מבתי חשמל. קבלן 

התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה 

הכנות להתקנת המערכת החשמלית והרכבת כ

 גופי התאורה עצמן.

את המקום המדויק של כל הפתחים והפתחים יקבל הקבלן מיצרן גופי 

התאורה )באמצעות המפקח(. האחריות הבלעדית לאמור בסעיף זה, כולל 

 כל עבודות התאום עם יצרן גופי התאורה, הינה של מבצע תקרות התותב.

 

כים הנדרשים והחיבור התעלות תסופקנה באור .ז

ביניהם יהיה כמעט סמוי ולפי פרט החייב 

 באישור מוקדם של האדריכל.

 

 דוגמאות 22.01.19

   

מבלי לפגוע באמור בשאר מסמכי החוזה בנושא דוגמאות, על הקבלן לבצע  א.

 דוגמאות מתקרות אקוסטיות כדלקמן:

 מ' 4.0X2.00 -בשטח של כ –דוגמא מתקרת "תותב" רגילה    

 

הקבלן יכין את הדוגמא על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של  .ב

האדריכל ותכלול גם את כל האלמנטים הנלווים למיניהם, חסימות 

 אקוסטיות, סגירות צד וכו'.

 

הדוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדויק את דרישות  ג.

י האדריכל, הוראות מפרט טכני ותכניות העבודה כפי שאושרו ע"

האדריכל. הביצוע הכולל של האדריכל ייעשה רק לאחר אישור סופי של 

הדוגמא ע"י האדריכל והכללת כל השינויים כפי שיידרש. גוון הצבע של 

 התקרות ייקבעו ויאושרו ע"י האדריכל מראש.



132 

 

 

הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות  .ח

וביצוע כל השינויים שיידרשו בדוגמאות, יכללו 

המחירים היחידה של הצעת הקבלן, כי לא 

תשולם כל תוספת כספית או אחרת עבור ביצוען 

 ופירוקן.

 

 אופני המדידה לתקרות "תותב" 22.01.20

 

והתשלום עבורן יהיה   תקרות "התותב" תמדדנה .ג

בהתאם לשטח התקרה שבוצע למעשה ניכוי השטח 

 של כל סוגי תעלות התקרה )המושלמות בנפרד(. 

מ"ר אפילו אם  0.2כמו כן, ינוכו הפתחים מכל הסוגים ששטחם עולה על 

 קבלן הסכם זה חייב בעיבוד ובהכנת הפתחים עצמם.

 

תעלה בתקרות ומערכות התאורה, תמדדנה  .ד

י מטר אורך מצטבר )מודד לאורך ותשולמנה לפ

הציר( ללא הבדל באורכי היחידות עצמן כפי 

 שבוצע באתר.

 

 מפרט מיוחד לביצוע מחיצות גבס/ חיפוי קירות גבס 22.02

 

משרדי במהדורתו האחרונה בפרק -על ביצוע עבודה זו חל כל האמור במפרט הבין

22 : 

 "אלמנטים מתועשים בבניין"

משרדי ואינו גורע ממנו -המפרט המיוחד שיפורט לעיל מהווה תוספת למפרט הבין

  . 

 

 תיאור העבודה 22.02.01

 

בניית מחיצות גבס להפרדה וחיפוי קירות עפ"י תוכניות  .א

 אדריכלות.

 

 עבודת ביצוע המחיצות כוללת :   .ב

ביצוע פתחים עפ"י תוכניות  .1

והוראות המזמין עבור תעלות 

יזרים מיזוג האוויר, אב

וכיו"ב. העבודה כוללת 
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התאמת הקונסטרוקציה, 

עיבוד השפות, הכנסת פס 

איטום  מסביב לתעלות מיזוג 

אוויר, ביצוע עבודות גמר 

והתאמה אחרי הכנסת 

 הכל –התעלות / אביזרים 

בשלמות. עבודה זו תבוצע ללא 

תוספת מחיר וכלולה במחירי 

 היחידה.

 

בפתחים או חורים שיבוצעו   .2

ע"י גורמים שונים לאחר 

ביצוע המחיצה יהיה על 

הקבלן לעבד את שולי החור 

ולסתום מרווחים מסביב. 

עבודה זו תבוצע ללא תוספת 

 מחיר וכלולה במחירי היחידה.

 

ביצוע צנרת הקמת המחיצות המשולבת עם  .ג

חשמל והרכבת האבזרים של מתקן החשמל 

משני צדי המחיצה וכן ביצוע מעבר צנרת 

 אינסטלציה.

העבודה תתואם עם המפקח כדי להבטיח רציפות מרבית של צוותי 

 העבודה.

  

 

הדבקת לוחות גבס על בלוקים או על קיר בטון כולל הכנת  ד.

כל –התשתית וחומר ההדבקה על בסיס אבקת גבס הדוקים 

 העבודה בשלמות לקבלת גמר מישורי.

 

 

 קריטריונים תפקודים מחייבים למחיצות גבס  22.02.02

 

 המחיצה חייבת בעמידות אש של שעה אחת לפחות.  .א

 

אינדקס בידוד אקוסטי כנגד העברת קול נישאה  .ב

   DB 50 - באוויר 
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המחיצה תעמוד בפני מצב גבולי של שירות בפועל.   .ג

שונים. העומס לא יגרום   מסוגיםעל מחיצה עומסים  

  1או  1/250לכפף אופקי של המחיצה יותר מאשר 

 ס"מ לפי הערך הנמוך ביותר.  

 

 

 חומרים  22.02.03

 לוחות הגבס   א.

מ"מ    12.5לוחות הגבס יהיו לוחות גבס קרטון בעבי   .1

, או שווה ערך. US GYPSUM             דוגמת לוח

 . ASTM-36-85הלוחות יעמדו בתקן האמריקאי 

 

במקרים שידרשו לוחות גבס עמידי רטיבות   .2

מ"מ אשר   12.5ישתמשו ב"לוחות ירוקים" עובי 

 . ASTM-C-360-85יעמדו בתקן האמיקאי 

 

 שינוע ואחסנה: .3

השינוע הרגיל מבית החרושת לאתר הוא בחבילות מועמסות על משטחים.  

ם, פועלי 2לשינוע לוחות בודדים יש לשאת את לוחות הגבס במאונך ע"י 

כאשר מערימים את הלוחות יש לשים את הלוח הראשון על פיאתו ורק אח"כ 

להפכו אופקית. אין לגרור לוחות זה על גבי זה. הלוחות יונחו לאחסנה על 

משטח במידות מתאימות, מישורי, נקי, יבש וללא בליטות בעלולות לפגום  

 בטיב הלוחות. 

ך הבנין. במקרה של אחסנת הלוחות באתר תהיה במקום יבש במחסן או בתו

ס"מ לפחות ולפרוש  10ערום הלוחות על רצפת הבטון יש לבנות במה בגובה 

יריעת פוליאתלין או כיו"ב, ע"מ למנוע ספיגת רטיבות ע"י הלוחות. אין 

 להעביר לוחות גבס מחוץ לבנין בגשם ללא הגנה הולמת.

לן מיקום אחסנת הלוחות יהיה במקום שיאושר ע"י המפקח מראש. על הקב

לקחת בחשבון כי יהיו ערומים מפוצלים, הכל לפי קביעתו הבלדית של 

 –המפקח. בכל מקרה, שהערום לא יורכב ויפונה תוך זמן קצר יהי על הקבלן 

אם יווצר דוחק באתר עפ"י דרישות המפקח, להעתיק הערום למקום אחר  

 וזאת על חשבון הקבלן.
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 איכות ותיקון: .4

הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או 

במקצועותיהם. אם יובאו לוחות פגומים מהיצור ושלא יעמדו בסבולות, הם  

יסולקו מהשטח ולוחות אחרים יובאו במקומם. סטיה מאחידות פני הלוח, 

לפסול לוחות. סריטות וגומות שצביעה או נייר וטפסים לא יעלימו, יהיו עילה 

לטה על כך נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המפקח. לוחות ההח

שנפסלו יסומנו בצורה בולטת, יאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור 

 לעיל.

פגמים מקומיים שהמפקח יאשר תיקונים, יתוקנו לפי ההדרכה, לפי 

הוראותיהם של היצרן והמפקח, ובעזרת מרק שיאשר היצרן. אם יאשר 

ות, יורשה הקבלן להשתמש רק בחלקים המפקח שימוש בחלקי לוח

 .שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח הפגום

  

 פרופילים  ב.  

 

מ"מ, עבור  0.6פח פלדה מגולוונת בעובי  הפרופילים יהיו פרופלי .1

 מ"מ.   98.8מ' יהיה רוחב הניצב   3.0מחיצות מעל גובה 

מ"מ. בזמן הרכבה נדרש  73.8מ"מ ורוחב הניצב  75מ' יהיה רוחב המסלו   3.0עבור מחיצות עד גובה 

 .ASTM-C-645חיכוך בחיבור בין המסלול והניצב. כל חלקי המתכת יתאימו לתקן אמריקאי 

 

 .265מיקרו  מטרים לפחות ובדיקתו לפי  20עובי הגלוון יהיה  .2

 

צורת הפרופילים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס   .3

 -מתוכנן בכפיפה מבלי לעבור את המאמץ המותר או עיוות גדול מ

 . הפרופילים לא יהיו מפותלים או מכופפים. 1/250

 

יצה ולא יהיה מורכב  הפרופיל הניצב יהיה באורך מלא של גובה המח .4

 משניים או יותר חלקים. 

 

 ברגים ג.

    

הברגים לחיבור לוחות הגבס אל הקונסטרוקציה יהיו ברגי   .1

פח, דהיינו ברגים החודרים לתוך הקונסטרוקציה ללא 

קדיחה מוקדמת. הברגים יהיו מותאמים להחדרה בעזרת  
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מברג, הם חייבים להיות מוגנים נגד קורוזיה, אולם שכבת  

ה לא תימנע הידבקות מרק המישקים ולא תגרום  ההגנ 

 להופעת כתמים על פני שכבת הגימור. 

 

 ס"מ.  60צפיפות הברגים בשכבה ראשונה כל  .2

 

  30-40צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור הניצב כל  .3

 ס"מ. 

 

צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור חיבור הלוחות כל  .4

 ס"מ.  25-30

 

 

 אקוסטימזרונים לבידוד  ד.

 

לקבלת הבידוד הנדרש, יש להשתמש במזרוני צמר סלעים   .1

ק"ג/מ"ק  60מ"מ ובצפיפות כל   25עם גיזת סמבין בעובי 

 דוגמת "סילבן" תוצרת תעמס או שווה ערך

 

 רוחב המזרונים יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים.  .2

 

העבודה כוללת הידוק המזרונים ללוח הגבס בשיטה   .3

 המזמין.שתאושר ע"י 

 

 פרופילים  ב.  

 

הפרופילים יהיו פרופלי פח  .5

 0.6פלדה מגולוונת בעובי 

מ"מ, עבור מחיצות מעל גובה 

 98.8מ' יהיה רוחב הניצב  3.0

 מ"מ.

מ"מ ורוחב  75מ' יהיה רוחב המסלו  3.0עבור מחיצות עד גובה 

מ"מ. בזמן הרכבה נדרש חיכוך בחיבור בין המסלול  73.8הניצב 

-ASTM-Cלקי המתכת יתאימו לתקן אמריקאי והניצב. כל ח

645. 
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מיקרו   20עובי הגלוון יהיה  .6

מטרים לפחות ובדיקתו לפי 

265. 

 

צורת הפרופילים ועובי הפח  .7

יבטיחו שהקונסטרוקציה 

תישא עומס מתוכנן בכפיפה 

מבלי לעבור את המאמץ 

 -המותר או עיוות גדול מ

. הפרופילים לא יהיו 1/250

 .מכופפיםמפותלים או 

 

הפרופיל הניצב יהיה באורך  .8

מלא של גובה המחיצה ולא 

יהיה מורכב משניים או יותר 

 .חלקים

 

 ברגים ג.

    

הברגים  .5

לחיבור 

לוחות הגבס 

אל 

הקונסטרוק

ציה יהיו 

ברגי פח, 

דהיינו ברגים 

החודרים 

לתוך 

הקונסטרוק

ציה ללא 

קדיחה 

מוקדמת. 

הברגים יהיו 

מותאמים 

להחדרה 
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בעזרת מברג, 

הם חייבים 

להיות 

מוגנים נגד 

קורוזיה, 

אולם שכבת 

ההגנה לא 

תימנע 

הידבקות 

מרק 

המישקים 

ולא תגרום 

להופעת 

כתמים על 

פני שכבת 

 הגימור.

 

צפיפות  .6

הברגים 

בשכבה 

ראשונה כל 

 ס"מ. 60

 

צפיפות  .7

הברגים 

בשכבה 

השניה 

באזור הניצב 

  30-40כל 

 ס"מ.

 

צפיפות  .8

הברגים 

בשכבה 

השניה 

באזור חיבור 

הלוחות כל 

 ס"מ. 25-30
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 מזרונים לבידוד אקוסטי ד.

 

לקבלת  .4

הבידוד  

הנדרש, יש 

להשתמש 

במזרוני צמר  

סלעים עם 

גיזת סמבין 

  25בעובי 

מ"מ  

ובצפיפות כל 

ק"ג/מ"ק   60

דוגמת  

"סילבן"  

תוצרת תעמס  

 או שווה ערך

 

רוחב   .5

המזרונים  

יהיה כרוחב  

המרווחים בין 

 הניצבים. 

 

העבודה  .6

כוללת הידוק 

המזרונים  

ללוח הגבס  

בשיטה  

שתאושר ע"י 

 המזמין.

 

 בניית המחיצה 2.02.04
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 1המחיה חייבת להיות מפולסת. הסטיה לגובה המחיצה לא תעלה על  .א

 ס"מ. 

 

הקונסטרוקציה תיבנה ממסלולים וניצבים. הניצבים יורכבו  .ב

ס"מ )כל ניצב יהיה מורכב מפרופיל  60ס"מ או  40במרחקים 

 המחיצה(.שלם לכל גובה 

 

זאת כדי   -מ"מ בין המסלול העליון לתקרה  10  -ישמר מרווח של כ .ג

לא להעביר עומס מאלמנט השלד או המחיצה. )המרווח יסתם 

פוליאתלין מוקצף עמיד אש או שווה  -באלמנט איטום ובידוד

 ערך(.

 

לאחר הקמת המסלולים והניצבים תבנה דופן ראשונה של  .ד

נה רק לאחר קבלת אישור המחיצה. הדופן השניה והסוגרת תב

 המפקח לביצוע.

 

 יונחו ויהודקו מזרוני צמר סלעים. .ה

 

מוקצף או שווה   ביצוע האיטום בפס איטום עמיד אש )פוליאתלין .ו

יבוצע בהתאם לנדרש  -ערך( ואיטום אלסטי משני צידי המחיצה

 ובהתאם להתקדמות העבודה.

האיטום יבוצע בחיבור בין הניצבים/מסלולים וחלקי בנין אחרים )הגדרת בטון, 

 קיר, עמוד, עמוד מתכת(, כלומר האיטום יהיה בתחתית המחיצה למלה ובצדדים.

 

ס לקיר יבוצע חריץ מבוקר בגבס או במפגש אנכי בין מחיצת גב .ז

 הדבקת סרט שריון בזויות.

 הקבלן יבצע דוגמא לכל אחת מהאלטרנטיבות הנ"ל  להחלטת המפקח.

 

במחיצות שאינן מגיעות לתקרות יבוצעו חיזורים ע"י  .ח

קונסטרוקציה אופקית וחיזוקים לאלמנטים קיימים בתאום עם 

ולים במפרט המחיצות כוללות את כל האלמנטים הכל –המפקח 

 ותמדד בהתאם לגובהה.

 

 

 

 איחוי משקים וגימור פינות ומקצועות  22.02.05
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את המשיקים בין לוחות הגבס, המוצמדים זה  .א

לזה, סותמים במרק מיוחד וסרט שריון )נייר או 

סיבי זכוכית( וכן סותמים במרחק את כל 

השקעים שנוצרו ע"י אמצעי החיבור ע"מ לקבל 

 משטח מישורי.

 

 הסתימה יהיו: שלבי

הכנסת מרק למישק והדבקת  .1

 סרט השריון מעליו.

מתן שכבה נוספת של מרק  .2

המבטיחה מעבר חלק מלוח 

 אם.

ליטוש המישק בבד שמיר,  .3

 במידת הצורך.

 

 

 R.S. GYSUMהמרק יהיה מרק מוכן מתוצרת  .ב

 או שווה ערך.

 

בפינות בולטות יש לקבוע מגיני פיני מגינה  .ג

סרטי נייר  משוריינים מחומר בלתי חליד, או 

)פינה משתנה(. סוג המרק וסרטי הנייר יהיו לפי 

הוראות יצרן לוחות הגבס, ומסוג שאינו פוגע 

בגבס ובקונסטרוקציה ולפי הנחית המפקח 

 באתר.

 

 

 

 מחיצות מיוחדות 22.02.06

 

 מחיצות אקוסטיות: א.  

באמצע שתי מ"מ כ"א.   75המחיצה בנויה משני ניצבים מקבילים ברוחב 

 שכבות לוח גבס, בצדדים לוח גבס אחד בלבד. 

 מ"מ כ"א 12.5לוחות בעובי  4סה"כ    

מ"מ כ"א.  2.5במרווחים הנוצרים יש להכניס מזרוני צמר סלעים בעובי 

 מחיצה מסוג זה תוקם בהתאם להוראה של המפקח.
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 מחיצה דוחה רטיבות ב.  

בניית המחיצה בהתאם למחיצה רגילה, אך יש להשתמש בגבס דוחה מים 

 .ASTM-C-63-85ולוחות ירוקים לפי תקן אמריקאי 

 יש להקפיד על איטום מיוחד ברצפה לפי פרט מצורף.

 מחיצה מסוג זה תוקם בהתאם להוראה של המפקח.

 

 

 

 תאום עבודות חשמל ואנסטילציה 22.02.07

 

ביצוע צנרת החשמל, הקמת המחיצות משולבת עם  .א

 תקשורת ומעבר צנרת איהסטילציה.

 

סגירת המחיצה תבוצע רק לאחר שאישר  .ב

 המפקח שכל הצנרת הנדרשת הונחה במחיצה.

 

 על הקבלן להקפיד על הנושאים הבאים: .ג

צנרת החשמל תותקן בתוך  .1

חלל מחיצה ודרך המעברים 

 המיועדים לכך בזקפים.

 

קופסאות החשמל תהיינה  .2

 מיוחדות למחיצות חלולות.

חורים עבור הקופסאות  .3

 ייקדחו במקדח פעמיון.

קופסאות חשמל משני צידי  .4

הקיר לא תהיינה זו מול זו 

ותופרדנה ע"י מזרוני צמר 

 סלעים.

החיבור של הצנרת חוטי  .5

חשמל יהיה באמצעות תושבת 

מחוברת בסמרור או הברגה 

 אל הלוח.

צנור המים העובר דרך זקף  .6

יעטף במקום זה בצנור פלסטי 

 קשיח.
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חיבור צנרת מים על הלוח  .7

ייעשה באמצעות תושבת 

מתכת המבודדת מן הלוח ע"י 

 יריעת פוליאורתין מוקצף.

אין לחבר בין ברזים בתוך חלל  .8

 המחיצה.

 

 

 מדידה אופני 22.02.08

   

המדידה תעשה לפי סוג המחיצה )רגילה או  .א

כאשר המדידה במטרים רבועים  –מיוחדת( 

מ"ר )זאת  0.2בניכוי הפתחים שגודלם עולה על 

א' באופני המדידה  2000.05בניגוד לסעיף 

 משרדי(. -במפרט הבין

 

המחיר של מ"ר מחיצה כולל את כל האמור  .ב

 במפרט הטכני והתנאים המיוחדים.

כולל סימון לחגורת הבטון וגאומטרית המחיצה, מבנה המחיצה המחיר 

)קונסטרוקציה(. מלבני הפצחים, לוחות הגבס, עיבוד וגימור המישקים, 

כל חומרי האטימה סיפים וסרגלים עם משטחים אחרים במבנה וכל 

 חומרי העזר הנדרשים.

 

מלוי לצרכי בידוד ימדד בנפרד. המדידה במ"ר  .ג

א' באופני מדידה  2000.05זאת בניגוד לסעיף 

 משרדי. -במפרט הבין

 

המחיר כולל סגירת קסטות באזור בו מחיצה  .ד

 פוגשת תקרה מסוג זה.

 

המחיר כולל הכנת פתחים, דלתות, תעלות  .ה

מיזוג אוויר וכד', עיבוד הפתח, סגירה ואיטום 

 עם גמר העבודה.

 

המחיר כולל איטום וסתירה של חורין ו/או  .ו

 קבלנים אחרים.אביזרים שהונחו ע"י 
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המחיר כולל הספקת כל החומרים, הובלה  .ז

 לאתר ושינוע בתוך האתר.

 

המחיר כולל נקיון והרחקת הפסולת מאתר  .ח

 העבודה.

 

 המחיר כולל תאום עם קבלנים אחרים באתר. .ט

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------                                                     ------------------------------- 

 תאריך                                                                                        חתימה וחותמת הקבלן
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 עבודות פיתוח  -  40פרק 

 במפרט הכללי 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 עבודות הכנה ועבודות עפר    40.01

 

 פירוקים  40.01.01

        גבול הפירוקים לפי הנחיות המפקח על הקבלן לפנות את פסולת הפירוק או    

 לאתר מורשה . אחסנה במקום שיורה המפקח   

 

 הכנת צורת דרך   40.01.02

    98% -הכנת צורת דרך כוללת חפירה ו/או חציבה ומילוי מקומי כולל הידוק השתית ל    

MOD.AASHTO. 

 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  40.01.03

 למילוי חוזר   תמוין לפי הוראות המפקח, וחומר שאינו ראוי אדמת החפירה                

 מות שפך מותרים מחוץ לאתר.יוערם ויורחק על ידי הקבלן למקו               

 

 שטח מוגבל לעבודת ידיים  40.01.04

ציוד           לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים,  או  

 מיוחד.
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 'המסמך 

 
 

 כתב כמויות
 )עמודיו ממוספרים בנפרד(
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