
 

 
 

 2578  מספרנו:
 0 :גרסא

 2.11.2020  :אחרון עדכוןתאריך 
              

 

 

"O:\שיפוץ בריכה כפר יונה.\מפרטים\דוד יקותיאלdoc" 

 

 יפוץ בריכה ש

 כפר יונה
 

 וכתב כמויות   וחד מפרט טכני מי 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 2020 נובמבר

 
 



 שיפוץ בריכה
 כפר יונה

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      1  

 

 סמכים למכרז/חוזה זה:ת המרשימ
 

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
 מסמך א'  

 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

מדף   -אי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן  נת  מסמך ב' 
 -שראלנת ימדי  של רטיהסטנד ה)החוז  3210
 . (2005תשס"ה  נוסח  

 מסמך ג'  
 
 

בודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
י המדידה ותכולת המחירים  ין ואופנ בנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  וחדים תנאים כלליים מי 1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  
 ם מיוחדי

 

  ות  כמוי כתב  '  מסמך ד
  מערכת התכניות   מסמך ה'  

  דו"ח יועץ קרקע  '  ומסמך 
  דו"ח אקוסטיקה            מסמך ז'    

  דו"ח בטיחות  מסמך ח'             
  גישות ח נדו" מסמך ט'             

 
 

 כפיפות 

אות,  רלכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוגם    וףויקט יהיה בכפהביצוע של הפר .1

ובתוך  במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה  דרטיים,  נטסם הרטיוהמפ

 כך:

 .רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכהנחיות בההוראות וה  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

ו  .1.3 שהוראות  ורשוי הנחיות  סטטוטוריים  גורמים  אגף  ל  כגון:  אחרות  ות 

רש  ההנדסה העורף,  פיקוד  הכבאות, ווהבינוי,  חברת  בהרד  מש  ת  ריאות, 

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

   בה וכו'.גנת הסבילה

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.4

ה    .1.5 יועצי  כל   של  והנחיות  קרקע,יועץ דוחות  יועץ  לרבות    פרוייקט 

נגיטיקה,אקוס בטיחות,יועץ  בנייה  יועץ  תרמי,יועץ    ,יועץ רוקהישות,יועץ 

 עץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין. יוה,יבסב

 . בניהן והתכנו חוק ה  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.7

 ים. ותקנות רישום קבלנחוק רישום קבלנים   .1.8



 שיפוץ בריכה
 כפר יונה

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      2  

 )הל"ת(. קני תברואההוראות למת  .1.9

 הפנים. תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ.  .1.10

)הספר הכחול(  כהרט  המפ  .1.11 בנין    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -ללי לעבודות 

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר    -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  מכוןקני  ת   .1.12

מיפרט ו/או  ישראליים  רלבנטים  תקנים  מכון  ארה"ב,    -י  של  תקנים 

 . מזמיןבריטניה, צרפת או גרמניה, באישור ה

 המוסד לבטיחות וגהות.  -חדש(  חס)נו דה יחות בעבוטפקודת הב   .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 בודה. בע ת הבטיחותקנות    .1.15

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

העבודות/החומרים ם/ספקים  רניהיצכל  של   כל  בהם  /,של  המוצרים, 

שימ זה  יעשה  במיכרז/חוזה  הדריש וש  ל  ש   רתובי המחמירה    הולפי 

   .על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין  היצרנים/ספקים

החו .2 הכל  וההנחיות  נותק קים,  הסטנדרטיים  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  ת, 

 . ליום ביצוע העבודה מעודכנות ביותרהות  יהיו במהדורותיהן השלמו

בין   .3 החוזה,  מסמכי  את  יחד  מהווים  דלעיל  המסמכים  מצורפישכל  והם    ביןם 

 ינם מצורפים. שא

 הערות:
 

ואינם ברשותו של  זהה / חוז  למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א.
ברשת באופן  הדהקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להור

 חופשי בכתובת:
 ec.aspxnageSphttp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ma 

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

 מצורפים. 
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןצהרות הקבהבהרות וה, מידע 

קראם  ,  חוזה זה/נזכרים במכרזה   כיםמסמפרטים וה מ הכל  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  -

תכנם את  ל ,  והבין  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  לומתח   דעתקיבל  בכפיפות  ייב  עבודתו  את  בצע 

 .  לדרישות הכלולות בהם

פ המוגדר במסמך  "ע" עבודהצו התחלת ה"לא תצא לפועל לפני מתן   הקבלן מצהיר כי היה והעבודה

חתימת/ו  39סעיף  '  ב לפני  ו היו  י    א ול  אין ,  חוזה  או  טענות  כל  כנגד  /לקבלן  כך  בשל  דרישות  או 

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן  ,  עמואו מטמו  המזמין או כנגד מי מהפועלים בש

 .  תאו כל הוצאות נלוות אחרו זרא הקבלן לשם הכנת מסמכי המכנש

לאחר קבלת    וא זה  החוחר חתימת  א ר הקבלן כי הובא לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו למצהיעוד  

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

 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווההצהרה זו מה

  
  ,ציוד, שירותים ה, ספקי לי מלאכבע -כי כל המועסקים על ידו ומצהיר כי הוא קבלן עצמאי  ן הקבל-

 עליהם. הוא אחראי ו  דבלבו  ועלים בשמפקבלני משנה יהיו עובדיו והם 

ג שהיא כלפי  וסו מין    ת מכלריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

ים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם  ילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו  הקבלן וכלפי עובדיו והם

 זה/חוזה.   מפרט

ודת  פק  –ות בנושאי בטיחות נק תל הת כבטיחות וא ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל הנחיות -

במיפרט הכללי. הקבלן   97פרק  מור בהא  וכן את כל  1970תש"ל  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש 

 אותן והוא מבין את דרישותיהן.   אותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קר מצהיר כי יש ברש

-יד בסכנה בנימעי לא ן שינהל באופ מתחייב, כי כל הקשור לביצוע העבודה הכלולה במפרט,לן הקב

והדרכת  ודה, ת בעביחו דים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט אדם ובכלל זה העוב

 סמכה בתוקף .ההעבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת  בטיחות לעבודה בגובה, טרם תחילת 

ש כעילה  מ עת כללי הבטיחות הנדרשים, לא תשידי-מכל סוג שהוא לאימוצהר בזאת, כי טענה 

 ליו כמבצע העבודה הנדונה. יות הכוללת מערחא ת ההסרל

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                 שם הקבלן
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 םיננ כתמ תמישר

 
 
 

 
 

 מייל -אי טל' ןהמתכנ םש מקצוע

 roi@life-eng.co.il 054-6407363 רועי בן ניסים בריכות ומערכות מים

 

 galim-h@zahav.net.il 050-5343335 אביחי יעקבי  קונסטרוקציה

rada2@netvision.net.il 

 Aviorel109@gmail.com 052-3321150 אוראל י אב חשמל 

 van-arch@012.net.il 052-8657227 נורית ונדסבורגר נגישות

 מנין בע"דוד יקותיאל תכנון והנדסת ב | כמאי  רזכמי מכמס תכירע
  )מגדל לי ראשונים עזריא  ,2שד' נים 

 עסקים(, ראשל"צ 

03-6394018 office@yekutiel.co.il 

mailto:roi@life-eng.co.il
mailto:galim-h@zahav.net.il
mailto:rada2@netvision.net.il
mailto:Aviorel109@gmail.com
mailto:van-arch@012.net.il
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 תנאים כלליים מיוחדים  - 1-מסמך ג'
 

 ה(זממכרז/חוזה  דק בלתי נפרוה חל)המהו
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 מוקדמות   - 00פרק 
 

 תאור העבודה 00.1
רז  מסמכי המככל כמפורט בלשיפוץ בריכה בכפר יונה   מכרז/חוזה זה מתייחס  - 

 . השונים
 

 מיבנים ולק לות מחמוי כתב הכ -מך ד'סמ  - 
 דרייב  מבנה עם-01מבנה   
 מזון   מתחם -02מבנה   

 
הכמויות.במידה  יפים זהים בכל כתבי לסע ים על הקבלן לנקוב במחירים זה  

 . ביותר ר הזולמחילום הוהקבלן ינקוב במחירים שונים יקבע לתש 
 

 ת" במסמך ג'וקדמו"מ 00רק ולת פכת 00.2
  יבים מכרז/חוזהחימ (מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי-  00 יפים מתוך הפרקהסע כל  

   .)מדידת פאושל(  00.09  ף יזה למעט סע
או   השוניםיוחדים המתייחסים לעבודה זו,  רט את התנאים הממטרת מסמך זה לפ 

 .של מסמך ג' 00נוגדים או המשלימים את האמור בפרק המ
 

 תקופת ביצוע 00.3
  ן " על ידי המזמידהוב עדשים מיום קבלת "צו התחלת וח  6 רת העבודה לאחהקבלן יסיים א 

 מר. ותעודת ג  4כולל קבלת טופס  .הקבלןאחרת, בכתב עם  יסוכםאלא אם כן  
  

 אחריות  00.4
 
דק את תנאי  יקט, בע הפרוהקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצו .א

,  ישה וכו'דרכי הג , צעה המוהמבנ   של ת את הצורה והמידותהמקום והקרקע לרבו
  לו ולא ת ושאיןוול נהסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות מד את מקרא ול

המקום ומהאילוצים   נובעים מתנאיקשיי עבודה ה בגין שהיא  תביעהתהיה לו כל 
   .שהוזכרו לעיל

  
ן  כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו ןת הקבל רואים א .ב

י את התכניות, המפרטים, סוגי  ובחן באופן קפדנסוג זה וכי בדק מ ות עבוד ביצועב
  א בהם ובתנאיא בקיכי הו וה זו ניהם של עבודשות למיתר הדריי  לכוחומרים  

 . חדים לשטח בו תבוצע העבודההעבודה המיו
התקינה ולשלמותם של המתקנים   פעולהחראי ל בלן כא לפיכך רואים את הק 

תכניות,  המפקח בכל פרט בת תשומת לבו של א ותלהפנ  ועליודו  המבוצעים על י
לכך  לגרום לדעתו עלולים ', אשר  כוו  תטעות בתכנון, אי התאמה במידו

יום ממועד   14מן שהוקצב לו, דהיינו זאת בפרק הז יפעלו כראוי, ם לא מתקניהש
לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו   .יןם המזמחוזה עהחתימה על ה

 .הכספית והאחרתת יוהאחר ת בכללשא
 
נראות   ות בלתי ערפהמ כתוצאה   וצאות הכלל בהצעתו  בלן כאילו רואים את הק .ג

ובדה כי טיב הקרקע  מים, מהעם אחרים קיימתקני  רות אוצינו מראש, משבירת
ג אויר, כתוצאה מפעולת צד  אה ממז, כתוצאינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה

 . בור הוצאות אלוכל תמורה שהיא על קב לא י  הקבלן  .תשלישי או מכל סיבה אחר
 
לפי   ,יידיובאופן מ   ,נועל חשבומקומו, ל  ריזהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהח .ד

אה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,  ק שנגרם בגלל שגי ישת המפקח, כל נזרד
,  גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזהבטיב  אים או לתי מתחומר בשימוש ב

הקבלן אחראי לה,   פקח מצא את ת שהמה אחרתקלאו כל  ט,פרת ולמתכניול
  .דקת והבאחריוהקופת צוע או תוך ת הלך הביהנזק במל ע  עבתנאי שהמזמין יודי

על הקבלן לבצע   .ע סופית את מידת אחריותו של הקבלןהמפקח תקבדעתו של  
  ימלא לא  באם .לו ע"י המפקחוקצב זמן מתקבל על הדעת שי  תוךם אלה תיקוני

ן לבצע את התיקון בעצמו או ע"י  זמירשות בידי המדרישה זאת, ה אחרי קבלן ה
 .ן הקבלן על חשבו,  רחאקבלן 
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ו וההפסדים שנגרמו לו או  ת שיהיו לכל ההוצאוב הקבלן ייב אתאי לחהמזמין רש 
, או להפעיל את הערבות המתאימה  לקבלן א חייבלנכות מסכום כלשהו אשר הו

 . בלןשניתנה לו ע"י הק
 
 .אמור בסעיף זהכל הנוספת בגין ל כל תמורה  לא יקב הקבלן   .ה

 
 גון האתרראו אתר ההתארגנות 00.5

 
 . עבודהי תחילת ה קבלן לפננות יוגדרו להתארגהעבודה והום חת .א
 
לנתונים הקיימים  בהתאם יקבעו תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר י  .ב

 . ת המפקחובהתאם להוראו
 
ר המפקח תרשים  לאישו בלןהק יגישחלת עבודה  קבלת צו התם מ ה ימישבעתוך  .ג

רי כניסה  עשה, שעים, דרכי גיצמים, מבנים מוייק   םארגון האתר הכולל מבני
ת באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על  תארגנושטח הה .ואי הגדרוות

על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של   .המפקחידי 
 . ניםם השו קניהמת

 
 גידור 00.6

 
גדרות, מחיצות   רתאהקבלן ביקים    "צו התחלת עבודה"נקוב ב ה ם מיוימים   7תוך  .א

לטי אזהרה  לל ש, כוולהגנת הרכוש   ת להגנה על בני אדםעבודוה סביב שעריםו
תוואי   .שרד העבודהקנות מולפי תטיחות  הכל בהתאם לחוקי הב"כאן בונים",  

 .להנחיות המפקחהתאם  וח, בפיתהגדר יכלול את כל שטח ה
 
  נסמכים,  חותמ' לפ  2 בגובה חדשים" איסכורית"  יפחמעשויה   ,ומהאט  תהיה גדרה .ב

יש   .פקחיאום עם המהקשירות בתהקיר ו  כל פרטי .צבועהדה ל פ תצינסטרוקו קעל 
הגדר תענה לדרישות הבטיחות    .חת המפקהנחיו להתקין פתחי ראיה בקירות לפי

 . אשות המקומיתריות ההנחול  המחמירות ביותר
 
עזר  י  נב מאו אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  בוןעל הקבלן לקחת בחש .ג

על   לרבות מיקומם מחדש,  ללא תשלום כלשהו וזאת ה,העבוד דמות  בהתאם להתק
 . מערכותיהם

 
והולכי   ציוד וחומרי בניהכלי רכב, נסת להכ  יםיותקנו שער במקומות הדרושים .ד

 . בועהה צהשערים יהיו מפלד .ל העבודההלך כול במצב נע במ , אשר יוחזקו רגל
 
הזזת מבנים  ,  חותהבטי עי ל אמצהקבלן, נקיטת כי "ע  עבור מילוי דרישות סעיף זה .ה

בנפרד ועל הקבלן  לא ישולם לקבלן , בגמר העבודה לרבות פירוקם  וכו'וגדרות  
 .בקשר עם זה במחיר ההצעה צאותאת ההולכלול  

 
 שלט 00.7

 
באתר הבנייה או  , חותלפ מטר 2X3גודל ב פח יתקין, על חשבונו, שלט  יכין  ןבלהק .א

ן ופרטים  שם הקבל ם,נניכמתמות ה ה, שיל את שם העבודיכ  טלהש .בסמוך לו
  ייןענ  וכל, ורת ומיקום ההתקנה, גודל האותיות, צתוכן השלט, צורתו .נוספים

   .יקבעו בלעדית ע"י המפקח  -ר הקשור בשלט אח
 
 .פרוצס"()" ברמה גבוהה ניתממוחשבת צבעוהדמיה נס בו כ ות לטהשמכחלק  .ב

כרז,  ות במע מופיחשבות הות הממולתוכני  אםתהב ע"י הקבלן בוצע  הדמיה תה
  ,השלט עם ההדמיהתכנון  שב של קובץ ממוח .אדריכלשיסופקו לקבלן ע"י ה

 . טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף  מפקחיימסר ל
 
אופן התקנתו  ט והשלל קונסטרוקצית  אישור ממהנדס עלמפקח ש  יגילן  קבה .ג

ל כך המפקח ו/או  ורה עהלא עם  אחר אילוט ורשה כל שי א ל פרט לשלט זה .באתר
 . וקי הבטיחותח  "פנדרש ע
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יידרש לשנות את מיקומו   קטהפרוי על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך .ד
ב  תקדמות העבודות או עקשל ה לוציםמאיכתוצאה ללא תמורה, שלט, השל 

 .או מכל סיבה אחרת פקח המדרישות של  
 
  ו, אחזקת ושינויים במיקומ ,וקנתת, הו, ייצורלרבות ההדמיה טשלה  ןעבור תכנו .ה

לה  ב ככלוו תיחשולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלודה לא ישבגמר העב  ווסילוק
 . תבמחירי היחידה השונים שבכתב הכמויו

 
ח ו/או נדרש  מפק ך הא עם הורה על כא יורשה כל שילוט אחר אלל לט זהלש פרט .ו

 .ט לאת תכנון השן יגיש לאישור בלקה  .ע"פ חוקי הבטיחות
 

 שמירה  00.8
ה יב ו גנ דה איאם יקרה קלקול, אב .ם והמבניםעל הציוד, החומרי  הקבלן ידאג לשמירה 

יעתו בשטח  ו בידבלן אהק מכשירים שהונחו ע"יל כלים ול ציוד, לחומרים, ל למבנים, 
 . ת על המזמיןל כל אחריוסד ולא תחו בכל ההפמבנה, ישא הקבלן ה

 
 מבנה למפקח  00.9

 
  במקום ,על חשבונו ,הקבלן, יקים  "צו התחלת עבודה"ב הנקוב מיום  ימים  7תוך  .א

 . פקחמזג האוויר לשימוש המ  השפעותבפני  עליו המפקח מבנה מוגן  שיורה
 . מ' 2.5נימלי של בה מי ובגו  חות מ"ר לפ  40שטח המבנה  
י כוחו  ובא ן י מזאת המ  ואשר ישמש  4י  ,מקרר,מכשיר תמוןח מטבהמבנה יכלול  

   ., מים וביובלפוןטל, שמלני לחבחיבור זמ בר ויחו
 
  מ"ס  80X80דות ים במיחלונות מזוגג 8ה,  יתנת לנעיללת אטומה נ כלול: דהמבנה י .ב

מזגן  ריצוף או חיפוי רצפה, , פריצהעת  לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למני
ל שולחן  עמדות עבודה כול 3  ,כסאות 10, ישיבות חן ירוהט בשולכ"ס ו  4מפוצל של  

תי  ש עםפח שתי ארונות  ולתליית תכניות משעם לוח קיר ים,משרדי  כסאות 2-ו
 . ניתן לנעילהדלתות  

 
שורת  תק קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור  2אוג להתקנת בלן לדעל הק .ג

יה )לנייר רגיל(  ן ומכשיר פקסימיל ו ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפ טלפון
קבלת קווי טלפון   שרתא מתאפלדה ובמי .הביצוע  לכל אורך תקופתם תקזואח

ר  ומכשי  המפקח ולרי ומטען לשימוש, טלפון סל הקבלן, על חשבונו  מבזק, יספק
 . פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו

אם התקלקל, תוך   המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש ינותו ג לתקידאהקבלן   
 .ום עבודה אחדי
 . חשבונו של הקבלןש"ח מ 200של  כבון באתר יוטל ע  לא מכשיר פקסל  וםי  לעל כ 

 
וכנת הפעלה  ת , 17" סך מולל: הכ  PCחשב הפרויקט, מ, במשך כל ספקלן יהקב .ד

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B.  נות תוכ בילתח , תלפחו MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT ו  א/ו  תתוכנת בנארי ,זמנים ללוחות עדכנית
רות  מדפסת משולבת מכונת צילום לניי כןות,  שבונולעריכת הח  ור מדרו דקל ו/א 

4A 3  -וA, הבלעדי של ושימושל הכל  -  ספקה שוטפת של נייר עבודהל אכול  
 . מהיר  נטרנט ב לאי מחשכמו כן ידאג הקבלן לחיבור ה .המפקח

 
ים  ות רישנה רה עליו המפקח מבשבונו, במקום שיוחהקבלן, על בנוסף יתקין  .ה

בדיו  שמש את המפקח ואת צוות עור יאש קחפון המ ת לשביעות רצ ברמה סניטרי
יר טואלט  פקת ניולל אסים והביוב כ שמל, המ ור לרשת החלרבות חיב  בלבד.

 . ומגבות נייר באופן סדיר
 
דרש לצורך  ייוהאחזקה של המבנים הנ"ל ככל ש יוןהניק   וצאותבה  הקבלן ישא .ו

נט,  ינטר א שמל, עבור מים, ח ות כגון: תשלוםונשה אגרותם כולל תשלומי העבודת
שורת  תק השיחות של אמצעי  כולל תשלום עבור טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה

,אספקה  לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה הועמדום אשר אחרי
 משרדי מתכלא וכו'. ציוד פת שלשוט
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יוד כמתואר  הצ תקואספ משרד עבור המפקחהכרוכות בהקמת הת כל ההוצאו .ז
חר השלמת  כל תקופת העבודה ופירוקו לא במשךטפת ותו השל, כולל אחזקלעי

 . עתוות בהצככלול  יראו אותןן ו יחולו על הקבל - העבודות
 
מקום, אם  קום לנה ממ המבמובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת  .ח

  ה בימכל סשת של המפקח או עקב דרישה מפור םאו כתוצאה משלביות הביצוע 
נו, כולל העתקת כל המערכות  חשבועל   ,מיידיהקבלן באופן חרת, יעשה זאת א
 .חיבורן מחדשמחוברות למבנים וה

 
 בלן משרד לק 00.10

יהיה תמיד  רד  שהמש אוגיש לד .מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו בלןהק 
ח  כו-א בבמשרד  .במקום הוראות המפקחתאם לרד בהבמצב נקי ומסודר, גודל המש

ויות,  המפרט וכתב הכמ  הסכם,ות, מסמכי העל כל התכנישמור ל  ר לעיל, ישבלן, המתואהק
יש לפנות את המשרד ולהחזיר את  העבודהבגמר   .ה והוראות המפקח בכתבדויומני העב

 . השטח לקדמותו
 . ת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקחש בזאגודמ 

  המרים בות רישנה רה עליו המפקח מבשבונו, במקום שיוהקבלן, על חיתקין בנוסף  
לרבות   עובדיו בלבד,ת  ואת צוו קבלן אשר ישמש את ה קחפ ון המת לשביעות רצ סניטרי

 .ייר באופן סדירנ ומגבות  יר טואלטפקת ניולל אסים והביוב כחיבור לרשת החשמל, המ 
 

 
 מים וחשמל  00.11

מועדי ניתוק מערכות   .ג' מסמךלאמור ב   כפוףמל, בוהחש יםמה הקבלן אחראי לאספקת  
יגרום א  די שלצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כבאם יידרש למים וחשמל קיימות )

   .פרעה למזמיןה
יה המזמין  שיוסדר בין הצדדים לא יה כפי  מזמיןי הבכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע" 

 . יבה שהיאכל סשמל מאו ח יםמ  תאחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסק
 

  תנועה בשטח המזמין 00.12
  .מין המז זמן ע"יעבודה וממנו ייקבעו מזמן לן אל מקום הנתיבי התנועה בשטח המזמי  
חוקי ונהלי התנועה    .ים אלובנתיבורק  אך כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו 

לכל הוראות  ית מתחייב לצי  לן בקהזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ו בשטח המ
נקבעו לו ויתקן, על  בי התנועה שהקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתי  .עניין זהב ן מימזה

בטון,   תשפיכ רה,להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרי גרםק שי, כל נזחשבונו
 . פיזור חומר וכיו"ב

 
 גישה ארעיות דרכי 00.13

סרנה על  נו ותושבו ל חלן ועידי הקבל ה ע הן תבוצענ -ות  עירא   במידה שידרשו דרכי גישה 
 הועברו  מקום בו ב החזיר הקבלן את מצדרש, יה שייבמיד  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

הקבלן    .ו של המפקחאישור עשה בתי התווית דרכי הגישה הארעיות .אלה לקדמותו כיםדר
ת  עיודרכי הגישה האר .חקפהדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המ ישמור על עבירות

 . א תמורהו לכל גורם אחר ללקבלן יאפשר שימוש בדרכים אל וה  בלןוש הקינן רכא
 

 באתר  פועלים ן ולינתרותים מהמזמייש 00.14
לחות  זמין כגון: אוכל, מקתי המבשירומש לא תינתן לקבלן אפשרות להשת בזאת ש דגשמו 

 .לטאסורה בהחאתר ת פועלים בינ ל  ימודגש בזאת כ .וכיו"ב  סניטריים, טלפוןושירותים 
 

 ות הסביבה שמירה על איכ 00.15
ו ייקבעו  כות ו/את המוסמהרשויו שנקבעו ע"י הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים 

כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרט  , י רעשטרדיבה ומזיהום הסבפקח, כדי למנוע ע"י המ
  .לשביעות רצון המפקחי,  הכלל

 
 להיום בימי חו ת עושב עבודה 00.16

ודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  ה כל עב לא תיעש הסכם, רת בה אחהורא בכפוף לכל 
מזמין, מלבד אם היתר בכתב מאת נציג ה ים, ללאתון אחרב , או בימי שבמועדי ישראל

הקבלן על כך למפקח  במקרה כזה, יודיע .או הכרחית בהחלטמנעת לתי נא בהי העבודה 
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 ים מתאימים מטעםוראיש  לקבלתקבלן  ידאג ה   כמו כן, .מוקדםה ו רוועליו לקבל את איש
 . יות אחרותמשרד העבודה ו/או רשויות רלוונט  הרשות המקומית,

 
 אום עם המפקח ית 00.17

קח במקום, אין להתחיל  ם המפולה עפע בתיאום מלא ובשיתוףכל העבודות תבוצענה  
 . כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח ודהבביצוע עב 

 
 כוח אדם 00.18

דות,  יצוע העבודרושים לבעובדים האת כל ה  ,בונוחש  על ,קחייב לספן מתהקבל .א
אתר וכל דבר אחר הכרוך  ל ה ניהוחבורה, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי ת

והשגחתו במישרין או באמצעות באי  ותו ו, מר קוחם נתונים לפי בעבודתם כשה
של   ים כולל העסקתםרישפא הקבלן ינקוט בכל הצעדים ה .ו המוסמכיםכוח

העבודה  ב התקדמות  פיגור בקצ  גרם שוםד שלא יחו"ל ובלבמ רים ים זפועל 
 . של לוח הזמנים ייםהבינושלבי  בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט

 
לעיכובים   נים לא תתקבל כעילהם השופועליל הכה בהעסקתם ששום בעיה הכרו .ב

 . ור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'ולפיג
 
ני  פ לשעות  48לאישור  י עובדיו ופועליות פרט הגיש למפקח אעל הקבלן יהיה ל .ג

  תבטל במהלךלה  עלולזמני ו האישור לעובד מסוים הינו .תחילת עבודתם באתר
ספקת ציוד וחומרי בניה  א צורך לן, להקבמכוניות   לש  הכניסה והיציאה  .העבודה

 . שיסוכם מראש עם המפקח תהיה באופן
 

 אתרנהל עבודה בומ ועציבמהנדס  00.19
  , באתר, באופן קבוע ןהקבל יעסיקצוע העבודה,  ופיקוח על ביהול  ני  ום,י תיאלצורכ .א

 :יום יום ע הביצובמשך כל תקופת  ו
בביצוע   לשראבי שנים לפחות 10ל בעל ניסיון מוכח שה ראשי בודל עהנמ .1

 .דומותת עבודו
 
ניסיון  ל עב מהנדסים ואדריכלים,נקס ה בפם  זרחי הרשומהנדס ביצוע א .2

ם  ס יחתוהמהנד .דומות ודות בביצוע עב לשראבי  ותשנים לפח 10  מוכח של
אי  חרכאוביקורת י ל, אחראכאחראי על הביצועמועצה המקומית ב

 . יחותבט
 
ק  יבלן להעס ת, על הקודיד ( ולמניםבות חידוש הסימו לעבודות סימון )לר .3

יט,  ולד ואי מדידה וכלי עזר תמכשירם ע ודד מוסמךבמקום בקביעות מ 
כות  במספר ובאית וכדומה( יט ומת אוטקטרוני, מאזנמד מרחק אל

  ע"יתבוצע  פקחכל מדידה שתידרש ע"י המ .י שיקבע מהמפקחתים, כפנאו
 .ם כלשהותשלו ללאדד והמ

 
ומנהל   וםשרת מהנדס יקט בדרגפרו  מנהל  וירומיזוג א ת חשמל  לעבודו  .4

  בישראל לפחות םינש  10 ניסיון מוכח של  יבעל ,אידרגת הנדסעבודה ב
 . תדומו צוע עבודות ביב

 
 דומות. שנים בביצוע עבודות  10על ניסיון מוכח של ב  מךאחראי בטיות מוס .       5 

 
  םבאם ימצא כי אינ"ל צוות הנ מאנשי הרשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

, תתבצע  הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םנאי  וי אוראכ יםמתנהג 
 . ל הפרוייקטעת מנההודום ם מיימי  5תוך  לפהההח

 
ר  באת יהיה נוכח   וע,,כולל מהנדס הביצלעילורט  המפ  ןהקבל שלע יצו וות הבצכל  .ג

ד  ועב וי ועיצהב תקופתל אורך לכ,למשך כל היום,וםיום יבקביעות  דה ובעה
 . בכפיפות להוראות המפקח

דה ע"י  עבות הקהפסה לאר, עילהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין הש 
 . המפקח

 
 .יםר חם אקטיפרויעסק בו לא יוע  שצוות הביצ  מודגש בזאת .ד
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רק  תחילת הבצוע ו ניפל ו לאישור המפקח בר וענם, ייונס ות ופרטי  שמות אנשי הצו  .ה
פסיקת המפקח בענין זה   .ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן"נ ה רו של לאחר אישו

 . בלןהק עור מצדהיא בלעדית וללא זכות ער 
 
  ודדו המודה ו/אל העבה ו מנו/אנמצא כי מנהל הפרויקט  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

נמצאו בלתי  ו  יר וכיאות ו/או כישו די תפקי אתא אינו ממל או אחראי הבטיחות/ו
שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות    ותהעבודימים לביצוע מתא

מתאימים, ים שוריל כבע פו באחרלקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחלי
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
 .ותומדידם ניצורך סימו לבאתר ככל שיידרש  ו מצאדה יצת המדיוקבו דהמוד .ז

דה שירצה  מדיוג כל ס ח למדידתהמפק שות  ה יעמדו לרידדמ ההמודד וקבוצת  
זו(   בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה  ביוזמתולבצע 

 . ום נוסףתשל כל  ללא את וז
 
ולא  הקבלן   ו עליחול קבלןה ע"י ה עיף זסשות דריכל ההוצאות הכרוכות במילוי  .ח

 . דפררן בנבוע  ולם לקבלןיש
 
"צו התחלת  הנקוב ב וםי מ ועבשתוך יבוצע   רט לעיללן המפוקב ה תמינוי צוו .ט

   .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 00.20
 

אישור מראש ע"י    פ"יק עבוצע רהראשי תהקבלן   העסקת קבלני משנה ע"י .א
שי  ראיישאר הקבלן ה ני משנה, גם אזקבלקת עסה פקחהמ גם אם יאשר .המפקח

 . תיאום ביניהםקבלני המשנה והת ודוביצוע של עב אחראי בלעדי עבור טיב ה
 
או כל פועל    , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ .ב

פקידו ועל הקבלן להחליפו  מתאים לת יניו אינוראות ע אשר לפימשנה של קבלן 
ימים ולא תשמש   5תוך ועל חשבון הקבלן ל תיעשה באחריותו  ה הנ"ההחלפ .רבאח

 . ועציב להארכת זמן עילה  
 
פקח  קבלני מלאכות לאישור המספקים ובלן רשימת יש הקם יג ה עשר יותוך ארבע .ג

 כדלקמן: 
  לכל עבודה קבלני משנה 3חות כלול לפהקבלן יגיש למפקח רשימה שת .1

 . שנהבלן מת קאותה הוא מבקש לבצע באמצעו
 
 ן: הלל בתנאי הסףחייבים לעמוד  מהה שייכללו ברשיכל קבלני המשנ .2

הנדרש  וגהסיובעל  ים, אשר הינובפנקס הקבלנ שוםר ןלקב 1.2
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע  

 .ברישום ת החייביםמקצועו ה באותםבאמצעות קבלן משנה ז
ת  ודו לעב   הות או דומותדות ז בעבו ניםש  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 . קבלן הראשי לבצע באמצעותםאותן מבקש ה
 
נים המפורטים להלן,  הנתו את ם יש לצרף שנה המוצעיי המלנבק לרשימת .3

 קבלן משנה בנפרד: לגבי כל 
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר האחרונות בשלוש השנים קבלןשביצע ה פרויקטיםשמות  3.2

 .רטת במכרז זה המפו עבודה ם לזהים בהיקפם ובמורכבות
נת התכנון  יש לציין את שם המתכנן, ש אלה, פרויקטים בילג 

ידים הנ"ל ביחס  פק לי התת כתובות מבעע, ולצרף המלצו צו יבהו
 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

 
הזכות להיפגש עם  שומר לעצמו את  לן המשנה, המפקחבקאישור לפני  .4

ם מהנסיון  שי, על מנת להתרשעל ידי הקבלן הרא יוצעושנה שהמ  קבלני
 . םיעקבלנים המוצוהמקצועיות של ה
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תוגש לאישור המפקח לא תכלול  נים שלם רשימת הקבמודגש כי א .5
הזכות    שמורה למזמיןבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, ק

ינתן  א י ול ו תחום לקבלן משנה אחר,עבודות באותאת ביצוע ה למסור
 ל כך !! שי כל פיצוי ע הרא  קבלןל

 
ם  אי הסף המפורטיתנב םל קבלן מסוין כי ההחלטה בדבר עמידתו שיצוי .6

ל דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת  קוה לשילעיל, מסור
 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
  שורודות קבלני המשנה ללא אייה להתחיל בעבכי לא ניתן יה גש מוד .7

זה,   בפרויקט אושר לעבודות אלהקח, בדבר הקבלן הממהמפ בכתב
 . ילעל  הליך המצוין שייבחר לפי ה

 
קח יקפיד לבצע  להוראות סעיף זה, שכן המפ ב רבהמת ללתת תשו על הקבלן .ד

 . לעילכמפורט באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, 
 
יום    120משך  שנה בני המקבל תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לשל אי במקרה  .ה

ם  שלל תצמו את הזכום מהמזמין, שומר המזמין לע שהקבלן קיבל תשלולאחר 
ם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י  להמגיע  י המשנה את הישירות לקבלנ

 . עים לקבלןים המגיו מהכספ הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכ   .המפקח
 

 םתיאום ושירותים לגורמים אחרי 00.21
ים אחרים כגון: חברת בזק, חברת  רמתים לגות, שירותמורה נוספייתן, ללא   הקבלן 

לות במכרז/חוזה זה, עובדי  כלונן אי  ה אשרלעבודות במבנ ם מטעם המזמין ניל בקשמל, הח
   .קחתחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפ

 לקמן: גורמים אחרים יהיו כדותים שעל הקבלן לתת לירהש 
 .ורת עזר, חשמל ותאםיקת מאספ .א
 .ות ביה וסבעל המבנה ועל מערכות קיימות במבנ  ציהינפורממתן א .ב
כים ארעיות,  וזכות שימוש בדר המבנה למקום גישה ,כניסה לאתר מתן אפשרות .ג

 . צירי הליכה וכו'
 . רמים האחריםרכות עם הגו המעהרצה של  הפעלה ו הכוונת מועדי חיבור  .ד
 כו' מים ו,פיגורמה ושינועה  אמצעי ש בכלם מראתואאפשרות שימוש מ .ה
י  פועל  ייפגעו ע"יא שלך כ ,מים אחריםרת של גוה של ציוד ו/או עבודוהגנה סביר .ו

 . ןהקבל
   .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה .ז
 ' וכבע,גבס ו ,ריצוף,צתיקוני טיח .ח
 וח הזמנים של הקבלן. ב בל שילו .ט
 . ביטוח .י
 

 ם אחרי  ניםקשר עם קבל 00.22
 
 כללי  .א

  ות לכלאשר אינן נספות ונ  לות עבודותהעבודות לביצוע המבנה, נכלגרת מסב 
  יםנפרד  יםעבודות אלה יוצאו למכרז  .ןעת המזמי ע"פ קבי ה ה זחוז /מסגרתב

אמור  בכפוף ל, וזאת "נים האחרים"הקבל ו, שיקראםי אחר נים ויבוצעו על ידי קבל
 . בתנאים כלליים לעבודות

 
  00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף  ם הקבלשרות ישירה עקתה  עציב ן זמיהמ .ב

לביצוע מקביל של   תותיאום הנדרשודות בצע עבלה ייה ועל הקבלן   הכללי טבמפר
מנים  בלוח הז במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .  00.21ראה גם סעיף -,שירותי אתר,ביטוח וכו'ן הראשילי של הקבלהכל
נים  קבלה ישו על יד יעם שמעברי רת כלל החובה של סגיית , אמור בסעיף ב'סף ל בנו .ג

בכל שלבי העבודה,   תזאו, או גבס(/ות ובנוי , )בטון ירותק ודרך מחיצות , האחרים
  השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו . לפני או אחרי עבודות טיח

 . ובונועל חש  ן הראשילקבה על ידי ויותקנו יסופקו  במשותף,
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ן שירותים  ומת  היה או אחרוד העבמהלך  ם ב וביצוע תיקונילתיאום כתמורה  .ד
, עלות הנ"ל תהיה על  ואה ש תשלום כל אי ליה הקבלן זכהילא   יםהאחר ים בלנ לק

 . חשבון הקבלן
 

 בקורת העבודה 00.23
 

רים  לים והמכשיועלים הכאת כל הפ ח הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפק  .א
נה, או  מבס ללהיכנות תמיד הרשתהיה  למפקח .נת העבודותם בשביל בחי הנחוצי

  ורעב  ית עבודהודה אחרים, בהם נעשות עבלן, או למקומעבודה של הקב ה ם וקלמ
 . הפרוייקט

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

פקח תוך  ת הוראות המייב לבצע או והקבלן ח להוראותיניות או תכבהתאם ל
 .בונוחש  , על ידו קבע עלופה שתהתק

 
תאימים  הנראים לו כבלתי מ בודה,ומר או כלי עי לפסול כל חרשא ההמפקח יהי  .ג

נוסף    -מר במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חו דה בועל
שנמסר  א ישתמש בחומר לן ל הקב  .ייםאללבדיקות הקבועות בתקנים הישר

 . ר המפקחלי אישולבדיקה ב 
 
בודה  ק ממנה, או עחל ו אה בכללה, וד העבק את פסייה רשאי להח יההמפק .ד

בהתאם לתכניות, המפרט  ת שיעהעבודה נ, אם לפי דעתו אין מסויםבמקצוע 
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או    .הטכני או הוראות המהנדס

 .עבודהמסירת ה  וי במועדינלש
 
ים,  מר החולטיב חס שתתעורר בי אלהידי והאחרון בכל שהמפקח יהיה הקובע היח  .ה

 .ועה ה ולאופן ביצבודעה לטיב 
 
שהוא עומד לכסות איזו עבודה   נילפ  דמת בכתבהודעה מוק תן למפקחיילן  הקב .ו

ן של  כוא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנשהי
סיר  לה רות רשאי המפקח להובל הודעה כזאת שלא תתקבמקרה  . נהודה הנדוהעב

 . לןעל חשבון הקבחלק מהעבודה  כל  ס, או להרודהעבומעל ה וי את הכיס 
 
אחריותו המלאה של  העבודה אינה גורעת מ  ועיצבמפקח על  השגחת המזמין וה .ז

 . הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 

 דהיומן עבו 00.24
 יום:כל  לן, ובו ירשום מסודר ע"י הקב העבודה באופן   דה ינוהל במקוםעבו  יומן 

 . ציוד לסוגיהםנות ום ועבודת מכוומקצועסוגם   עם דח העוסקים י םיעל פור המספ .א
 . שנתקבלוחורות הסו  םריכל החומ .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין  .ג
 . מזג האוויר .ד
  ות למזמין אוהקבלן המיועד בקשות ותביעות  פן בולט: הערות,באוד וחמיו במדור .ה

 .חדתב מיומכ תחבמקום שליו ך ז ר בדרבח הואח אם  למפק
ם הוא בחר בדרך זו  א  קחפהמ ודרישות פן בולט: הוראות ובאו  במדור מיוחד .ו

 .ד במקום שליחת מכתב מיוח
בודות  ת בעד עובונ חש .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .לפי הרשום ביומןת ייעשו רק יומיו
מפקח מטעם  וע"י המטעמו  דה  ובו מנהל העא  בלן"י הקם עתם כל יויומן העבודה ייח 

 . זמיןהמ
  .ור המפקח והעתק עבור הקבלן: הדף המקורי, העתק עביםתקע ה 3  -יומן העבודה ינוהל ב 

מכילים   זכרים לעילאו ו' הנה'  מדורהעתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם 
 . כל השבוע בסוף -לא  ום, ואם רש

היומן    יימסרבגמר העבודה   .יוניזמן הגל בכ  וחוו בא כא  מין ת המזרשוד ליועמ היומן 
משך שנה מגמר  מוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני ביע ו , רהן לשמיהכרוך למזמי

 . העבודה
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ייגות בכתב של  ר הסתהיעד .זמין ים את המחייבנם מרישומי הקבלן ביומן העבודה אי 
ם של  נכונותר לושע מהוה איבו ו שבאות  פקחהמ  ישומיומן העבודה לגבי ר הקבלן בי

 . ם בופרטים הרשומיה
 

 קיימים אחריות למבנים ומתקנים  00.25
באתר  קרקעיים, ותת   עיליים ,ימיםם ומתקנים קי מבני אי לשלמות חרא הי ן יהבלקה 

וע  על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצ שה אליו ויתקן, גיה י העבודה ובדרכ
קבל את הוראותיו על  ול  ד למפקחהודיע מי הקבלן ל  תת קרקעי על וי מתקן עם גיל  .העבודה

   .אופן הטיפול בו
מבנים, , בםיו פגיעה באנשלמנוע נזק א  כדי תו ת והבטיחרוזהיצעי האמ בכלינקוט הקבלן   

 . באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור א שויבמתקנים ובתכולתם 
 

 קרקעית -חפירה תת 00.26
ינורות בתוואי  ו צ א םי אין כבלילוודא כ  מכני, ישדיים או בכלי ביצוע חפירה בי ני לפ 

 . ם וכיו"במיב, י ביוקוורת, החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשו
החשמל, חב'   רתחב הקבלן אישורי חפירה מ"בזק",ישיג  בודת חפירה, י ביצוע כל עלפנ 

 . רקעיתק -תית תת הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תש 
"ל בין אם קיבל ובין אם לא  נה  םתקנייעה במת לכל פג ה ובלעדימלא  א באחריותהקבלן ייש 

 . ם אחרורל גאו מכ קח מהמפ קיבל אישור לחפירה 
הקבלן מצהיר    .ויגרמו לנזק מבלי להודיע עליאשר   ם נגד קבלניםצעדים חמורי נקטויי 

קיימים   ותם מבנים ומתקניםבזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לא
פקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות  ן המרצו תו ונו, לשביע, על חשביב לתקנםומתחי 

 . הנ"ל נזקמהאה  כתוצ רמושנג והעקיפות 
 

 בים ביצוע בשל 00.27
בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי   צעתבהעשויה ל העבודה ון כי  ת בחשב ן לקחעל הקבל  

לפי  ם ו לביוע בשהביצ .ושלב לפי ראות עיני המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל 
 .ועהביצ תופבתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקהקבלן ת  יזכה א עדיפויות לא

 
 ם ניזמ לוח 00.28

 
  הקבלן לוח זמנים  "יע שוגחלת העבודה י ום מתן צו התום מי י  15 חר מאשרלא יאו  .א

 . במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף 
 
  .נדרשותהפעילויות האת כל   ויכלול  ,טערוך בצורת לוח גנ ממוחשב, הלוח יהיה .ב

  םייים העתיד נו השי יות והסטן ויעודכן מידי חודש וישקף את נים יתוקזמלוח ה
  .ביניהןר קשהו  סדר העבודות אך ורק לגבי  יהיה  כלשהי, עדכוןיווצר מסיבה לה

 . בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה
 
כחה כי קצב  הוש קבלן ישמ גש ע"י האשון שהור וח הזמנים הלגבי לאיחור   .ג

  יהיה ועל הקבלןן  בזמכולו נה אינו מבטיח את השלמת המב קדמות העבודותהת
 . קחפרה המה כפי שיורוז העבודזי טחתבהכל האמצעים ל לאחוז מיד ב

 
 . עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 00.29

וראה  ה  נים, הוא יוכל ע"יזמה מוד בלוחה כדי לעפיק נה מסכי התפוקה אייחליט המפקח  
 ע"י:  הד בוהע  ביצועצב בלן להגביר קבכתב להורות לק

 . ביעת המפקחלפי קכמות וסוגים ציוד נוסף ב הבאת -
 . השוניםם לסוגיהם דיובע ת הת כמוהגדל -
בר שהתנאים  , ולעשות כל דלעיל  00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 . ם המוקצביםינחריגה הזמ י למנוע  כד  חייבוי
וד בלוח  לעמ יהדרוש כד כלאת צעתו  ת הכמי שלקח בחשבון בעת הגש ת הקבלןא רואים 

פת או פיצויים בגין: תגבור  וסת  לזכאי לכ  עיל, הקבלן לא יהיהמור לים, לרבות האהזמנ
 . מנוחה וכיו"בת שעות נוספות בלילות ובימי הציוד, תגבור כוח אדם, עבוד

מנוחה, יהיה על הקבלן  לה ובימילי שעות  שעות נוספות, ורך בעבודה של של צ הקרבמ 
 . לעיל 00.15ף יעבסר ומל כאעו פל
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 שווה ערך" ר "מוצ 00.30
רשאי הקבלן להציע  סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שבמר כנז"שווה ערך" )ש"ע(, אם נח המו 

וה ערך וכן כל  ר שו מוצ .חרתברה א כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של ח
, והאדריכל פקחשל המתב שור מוקדם בכהוחלף טעון איש עיף של מוצרשינוי במחיר הס

 .ן אם ביזמת המפקחן ובי ף ביזמת הקבלם המוצר הוחלן איב
וזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר רז/חמכב םקובכל מ 

ו  יש לראות את שם המוצר כאיל . ותו מוצרש מא הנדרור הטיב ך תיאוכו' נעשה הדבר לצור
   .סעיף זהערך כמשמעו בוה ו שר ציע מוצלהאי לן רשהקבנכתב לידו "או שווה ערך" ו 

 
 בדיקות מעבדה  00.31

  מכל סוג,   ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע ה ותאום  י להזמנרא חא הקבלן יהיה - 
הפיקוח   י דרישתם ועל פקניהת  כל י פ,על  ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,ככל שידרש

ת  ויק דבפרוגרמת  פי על ומה( וכד ועצים, מכון התקנים ם )יעל ידי גורמים חיצונייו
עת לעת  ח מפקמה  וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקחר לו על ידי כללית שתמס 

 . או על פי המפרטים הטכניים 
 

ת  ת הבדיקוותוצאו  ,הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין  - 
תחי הנ שנ "ל  את  העתיבנה  הצדדים.  תעוי  תוצאות  דות  קי  ברו  יועהבדיקות    של 
 לקבלן .    םרתבעמקביל להבח מפקל

                                       
שיגרם  הב  םותיא  -  עיכוב  כל  הקבלן.  של  מלאה  באחריות  יבוצע  למהלך    דיקות 

ל יחשב  לא  הבדיקות  בצוע  בגין  תביוצהעבודה  לוח  רך  ועל  ניזמעות  הקבלן    ם 
      ע מערך הבדיקות.בצו לקחת זאת בחשבון בתכנון

                                 
כל מוצריהם    שנה על המ  י נ את כל קבלגם  הבדיקות יכלול  מערך  ש בזאת כי  דגמו  - 

 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 

 פלדה   ן ובדיקות בטון, זי •
 .  קע, הידוקבדיקות קר •

 .ש לוי וכיבוי אגי  תובדיקות מערכ •

 ק הדבקות לצבע. ות חוזוון וצבע ובדיקגל  יב בדיקות ריתוך, בדיקות עו •

 לציה סניטרית( שרברבות )אינסט -תקני תברואה ות מבדיק •

 ץ. מים פנים וחו קת פ סמערכות אקת בדי •
 תוך המבנה. פכים ודלוחים בים, שבדיקת נקז  •

 וך המבנה. הגברת לחץ בת רכותת מעקידב •
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 ן. הבניי ב ותיעולבדיקת התקנה של מערכות ביו •
 ה ערכת ההסקבדיקות למ •

 ות שרברבות. עבודבדיקת בצוע גמר של   •
 יקה.ריחי קרמבאבדיקת חיפוי  •

 ריצוף.בקות של טיח ובדיקת חוזק הד •

 של מעקים. קנה בדיקות הת •

 ט הפרוייק םוי ת חשמל בסוחלות ביפ וגרטרמ  בדיקה •

 5ופס וט  4  לת טופסת לקבבדיקו •
 ת המפקח. ועל פי דרישי כל דין פ לע  אחרת שתידרש  כל בדיקה •

על חשבון  כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי   •
 הבלעדית קול דעתו על פי שי כוןמצא לנככל שין הקבל

 
  עותק מכל חעות משלומצבא פקחמ העת מיד לידי קות יועברו  הבדיתוצאות   - 

 בדה אל המפקח.  י המערות על ידישיה, בדיק
 מטעם הקבלן ועל חשבונו   מכת ידי מעבדה מוס   צעו עלבוי תכל הבדיקו  
  יום 14תוך  המעבדה  דיקות עםהקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הב  

 עבודה. ה  התחלתמקבלת צו 
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  אישוריםלת כל ה , עד לקבתורדיקות חוזבום וייקין לתיקו, ת הנ"להבדיקו לר כעבו 
 תחול על הקבלן.לקבלן בנפרד ועלותם   לםושילא של המפקח ד אישור סופי עו שיםהדרו

  
 המוצריםטיב החומרים ו 00.32

 
תקן או סימן   תו עליפעלים ב רים של מים ובמוצהקבלן חייב להשתמש בחומר .א

אלה  באם  שות המפרטרידב לעמודצר ויב חומר או מ ה חי בכל מקר  .שגחה בלבדה
 . תאיםסימן ההשגחה המן או  ו תקדרישות תגבוהות מ

 
ותר וממוצרי יצרן  היו מהטיב המשובח בייסופקו ע"י הקבלן י  אשר מריםוהח  כל .ב

ת אישור  א בלייבים לקן הכלל ח א יוצא מ כל החומרים והאביזרים לל .מוכר
 . המפקח

 
ות ת"י  ש דריו בד מהכלל, יע מן צא לא יול  מרים שיסופקו,החו  מודגש בזאת שכל .ג

 . תויות הרלוונטיות הרש וכל דרישו 921
 

, תערוכה שתוצג במבנה  , על חשבונויכין הקבלן ת הביצוע, חיל מת  וםי  45תוך  .ד
, ללא יוצא  '(ים וכומוצרביזרים,  זולים, אהחומרים והמוצרים )פר כלהפיקוח של 

  תם לדוגמאואיתי  הקבלן"י פק לאחר מכן עשיסווכל חומר ל לאישור  מהכל
 . תוושרהמא

 
 אישורי התקנה /ישורןות ואבדיקת דגימ 00.33

 
תקבע  מעבדה שבבדיקות יעברו פורט לעיל  כמ פקחהמ "יע וים אשר יאושר חומר .א

ך  ודה תוחל בשום אופן בביצוע העבולא י  איזוטופ או מכון התקנים. ע"י המזמין
מתאימות  יקות המוקדמות הטרם הושלמו הבד ר באח ד יואו צבחומרים וש שימ

 . המתכנניםו   פקח"י המ ע עיצו ו לבאושרו
  ותנימו מכל הבחי ר שיתאלאח יהיו קבלן ם אשר יספק החומרים והמוצריה 

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

  ום חומרים אחריםמקד שהקבלן יביא לע שךימהעבודה ת  סקתהפ  .האתרפסול מה
 . המפקח עתל ד בלת עמתק ת הבכמו שר ובטיב מאו

 
ת  א יםניפטור בשום פ קח לא  המפ  ע"י  מקורםוהמוצרים או אישור החומרים  .ג

אחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש  מ  ןקבלה
 .בהם

 
  ייקטתקנו בפרו על הקבלן לספק על חשבונו אישור התקנה לכל המוצרים שיוד.            

ם  טיומיפר םנו על פי כל התקנים.ועל פי פרטיהמוצרים הותק  המאשרים שאכן
סמך  ון מו מכושל   של היצרןאישור יכללו  ותר של היצרן.האישוריםבי ם המחמירי

 כון התקנים בלבד.איזוטופ או מ
  

 יודחומרים וצ 00.34
 

וע  אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצ המכשירים וכל ציודהחומרים, המכונות,   .א
 . ותהואיכ   י טיבהות לגב הדריש  ח את קיוםיטלהב כדי בהם יה יה   ה,ודבעה

 
הציוד יסופק ויוחזק   .ות מעולהובאיכדשים דה יהיו ח בולע שמשוומרים שיכל הח  .ב

הרזרביים  ו הכלים  ילוף ו/אבמצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי הח
  ותבודוד לעצי  לעחד עניין זה חל במיו  .תקלות מכניותרים של דרושים במקה
 .ת של ביצוע רציפו ייבותמחה

 
יות,  הכמו רשימתלמפרט ול אםהתב נים הקמת מתק ל  זרים הדרושיםואבי  כל ציוד .ג

טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם  
   .פורשות את הנדרשואמים מ גם אם הם תשל הקבלן, המלאכה  צוע בבתילבי

  -ספק הציודאו מיצרן, או מ ןל מהקב ושדר ל פקחאי המ רש ,רישו לפני מתן הא 
 . יםרים טכני, הסברים ותיאוכניותת
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ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  שרו הזמנת ציוד היועץ והמפקח יא .ד

ודל  זה ומג זרים מגודלציוד ואבי ן בייצורע וניסיויכולים להוכיח שהנם בעלי יד
 . דומה הדרוש במתקן הנ"ל

יעות  ה לשבפעול ם נמצא בידיה-על  ה שיוצרמויוד דצ כיח וכיהם לה עלי   ןכ-וכמ 
הדורש שרות תקופתי,    ציוד לגבי .שנים לפחות 5  במשךמשים בו רצון המשת

להזמנת   .היריעיל ומ המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות
  םיימ הם קיגבילשם יל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקחו"אביזרים תוצרת ציוד ו

, לכאלה  יוד הדורש שרותף ולצחילו  של חלקים מלאי המחזיקי  תוסוכנרץ בא
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא   .יעיל שרות  ארץ ארגוןב יםקהמחז

והמפקח  ע"י היועץ יוד יינתן להזמנת צהאישור   .נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
ג  יעת סוב קניים לכטם המכיל המסו כפ ריצוגבי העתק הזמנת הציוד שאליה  -על

 . אחריותנאי הות  טיב הציודהציוד, 
 
יבות היצרן או הספק למסור למפקח  התחי  יכללונת הציוד זמלה נייםנאים הטכהת .ה

  התכניות ת, על כלסטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונע 3
  החזיקם ל יצומלרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מד ואביזים של הציווהפרוספקט 

הרכבת   בלן למפקח לפניור הק מסשל הציוד יטציה הנ"ל וקומנד האת כל  .ילאבמ
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא   .ןביומ  יירשםם, והדבר קובמ ציודה

מת,  ינה והמושלולתו התקציוד ופעמשום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב ה
  , הואותישדרד ב ו עומאינו  גוםבמשך תקופת האחריות כי הציוד פ ויתברר   ובמידה

 . יאשה ל כפית תוספת כסת ערעור, וללא ל זכוקבלן ללא כה  ידית ע"ייוחלף מי 
 
אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   וציוד   חומרים .ו

או  שנקבע, וח הזמנים ת בהתאם ללההתקדמו ט או קצבבהתאם לדרישות המפר
  ויוחלפו חשבונו,  ללן ועקבה  "יה עהעבודום ק מו משאינם במצב מכני תקין, יסולק

 . דרישותרים המתאימים לים אחציוד וחומר ב
 
ומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  עד שכל הציוד והחיוחל בשום עבודה  אל .ז

 . צון המפקחולשביעות רי החוזה  רושים לפ יימצאו במקום בכמות ובאיכות הד
 

 מערכת בקרת איכות  00.35
 תשלוםללי, ללא כל  במפרט הכ  00.08 ףיהתאם לסע ב  כותיא  הרבק הקבלן יקיים מערכת

 
 וםתשלל ותנכמויות וחשבוחישוב  00.36

 ת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ   וגש אחת לחודש בתחילחשבון חלקי מצטבר, י 
 י המפקח עד לאותו מועד. שרו ע"עו ואובינארית ויכלול את כל העבודות שבוצ 
 בור החלק  ע פי דוייק וסומא, ל מב כמויות שויח  תבהגשנה תשלום החשבון החלקי יות 
 ואשר עבורו נדרש התשלום.צע שבו 
 דיקה ואישור. לצורך ב  ון החלקיהגשת החשב יות יוגש כשבוע לפני הכמו שוב  יח 
 החשבון לא יבדק. –יעמוד בדרישות אלו ידה והקבלן לא  במ 
 . ההכנהיתארנ ב תתוכנוב עזרת מחשבהקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות ב 

  ע"ירו ושיא שני הקלט יימסרו להרצה לאחר ונתו  קחאום עם המפתיעשה בתי וד לעיב
וני הקלט וההגהות במועדים קח דו"ח מלא שיכלול את כל נתמפל יגיש. הקבלן  המפקח

 בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן. שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות הכרוכות
 קבלן.ר לוחזיו ק לא יבד  יםל נההפי   על חשבון שלא הוכן 

  
 תכניות 00.37

למות  "למכרז בלבד" שאינן מוש יותתכנהינן  זה למכרז/חוזההמצורפות ניות תכה .א
מידע מספיק להצגת מחירי  יהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, לפרט

לן  הקב  .ת לוח זמנים לבצועמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכניחידות בכתב הכ
לא יבוא בשום  פיק ונם מסהנ"ל אמדע מישההצעתו,   תשם הגצעב  ר,שאמ המציע

יות הלא  בגין התכנעה, או להארכת זמן הצו ה ת אי היחידו ר חימ י תביעה לשינו
 . מושלמות

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

צו   תלקבם ע  .בויכא עדה ללעבומספיקה להתחלת וקידום התכניות לביצוע במידה 
  .םים החסריטפרה יום של התוכניות ו  14ה תוך רשימ ן ה יגיש הקבלהעבוד התחלת  
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י  פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ  עקב חוסר   לא תאושר לקבלן כל תביעה
 . המפרט ברשימה הנ"ל

 
  רהאוויהחשמל, מיזוג    האינסטלציה, ק את תכניות הבניה,הקבלן מתחייב לבדו .ג

עליו להכיר   .הוזה ז בח ת הכלולות ועבוד גע לבכל הנו  מקוםהאי תנ ואתמור, יהגו
את מצבן  ון ת בחשב, ולקחבמבנה ובאתר ותוצעהמבהעבודות    כל את שלבי בצוע

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
  וםי  14תו להודיע למהנדס תוך באתר ובמבנה, וזכון כאילו ביקר רואים את הקבל  

ם במקום, לרבות  התנאילבין  תכניותבין ה על סתירות ,חוזהה מת חתיום מי
שרויות גישה  פתחים, אפאחר, ביחס למידות ה ן קבל"י שבוצעו ע ותמ וקדעבודות מ

 . וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
, פרטי הבצוע,  בודות, תחול עליו כל האחריות לעלא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 

ם,  ילמידות הפתח בנה, אמה למאי הת עקב םרי זיאבו ביוד א בצ  לשינויים
 . פשרויות גישה וכד'לא

 
ים לו לבצוע  ציה הדרושכל התכניות והאינפורמ אתל ביצהיר שק מן להקב .ד

לפיהם   , ושביכולתו לבצעםוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 . לשביעות רצון המהנדסם ופועל כהלכה  מתקן מושל

  מדויקאינו  יות, בתכנ  כמצוין  וכו'  תהצינורו, ה א היצי  יתחפ  ,דיוהצ ום מיק 
ן בצוע  צויים בזמרשו או שיהיו רשיידם ויישינ בהתאם ל וותנוהמהנדס רשאי לש

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב    .העבודה
  עםות התחשבוך  הגמר ומקצועות אחרים, ת, החשמל, רהאוויות בנין, מיזוג לתכני 

יות מתכניות אלה, וישא  או סט עקב שינוייםוצרו יים שניאותצמים האהתנ
 .ר דיוק הבצועבות עעדימלאה ובל  ות יבאחר

  
י המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  לבצע לפ  על הקבלן .ה

המידות שבתכניות לבין    התאמות שבין-הודיע למהנדס על אייתחיל בעבודתו ול
אי הקבלן  ה אחרבכל מקר .כתברים בת והסבהוראו  לבקשו,  תויאבמצדות שהמי

אי  י דיוק ומבמקומה )כתוצאה מא  לא ה שתעשעבודה ש  לוכ ק דיוק המידותלבדו
 . ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו  סתיהרהתאמה( 

 
  ות,וזה בהתאם לרשימת התכני כל התכניות המצורפות לח " משמען  ה"תכניות .ו

הסברה, השלמה   לצורךחתימת החוזה  לאחר לקבלן    הנ רסמשתי תיונ כת כן וכמו
 . ושינוי

הקבלן    .ותו נושאקודמת בא לקבלן, תבטל כל תכנית סרימת שינויים ש ת יתכנ 
 . אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
ן  בתכנו ים זמן הביצוע יתכנו שינויבהתאם למציאות שתתגלה בדע לכך שהקבלן מו .ז

לו לא יהוו עילה  אפשריים א ויים שינ  .התכנון עודכןבהתאם לכך י .מיםוהתח  כלב
 . ארכת משך הביצועלהאו ו/  י מחיריםו ינשל

 
 יחידה רי מחי 00.38

בו  מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצ .א
  מתהשלרוש להד  המחיר יכלול כל אלמנט .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

  לט משני זה או אחר במפורש, כט פריאם לא פור ףאאותו סעיף,  גרתסמב העבודה 
מחיר היחידה   .יף העיקריהסע בהשלמת העבודה במסגרת  תיוך הגיונ ד הוא כרוע

ת הכרוכות בעמידה  יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליו 
ך  כרו תוהיהעשוי לי  כספ ערך  בעל י החוזה וכל אלמנט אחר בכל תנאי מסמכ

 .שרדבהשלמת הנ
 
אותו סעיף,   ה במסגרתאו העבוד יטר לו כל מס החל על הפחידה יכלהי רי  מחי .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו   .ףמוסלמעט מס ערך 
 .ן לכך כל השלכה על מחירי היחידההבלעדי של המזמין ואי 

 
 ות כמוי ימתרשימת פריטים ברש .ג

ספקה והרכבה ע"י הקבלן,  ים לא מיועדויות מכרשימת השומים ברה יםכל הפריט 
רכישה, הובלה,   ללוהמחירים לפריטים אלה יכ .במפורשת נאמר אחר אם לאא

עזר  ם, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי  אחסנה, מיקו
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  ה ישירהצא הו לל כל כו למצב פעולה תקין ובטוח,הנדרשים להבאת הפריט הנדון 
 .וח קבלני וכדומהם, רולבאופן מוש עהכרוכה בבצויפה קעו
י הקבלן עד  ע" ", מכוונים לאספקהה בלבדכ"אספקרש  במפונים מ סומפריטים ה 

ות  מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצא  .למחסנו שבאתר הבניה
 . לבדב אלהולות פע  לות אלה ורווח קבלני עלישירות ועקיפות הכרוכות בפעו

  תמחיר התקנת הפריטים כולל א .לבד"כ"הרכבה ב  שרבמפוהמסומנים   םיטירפ 
התחייבות הקבלן לתקופת  ה בלרבות עמיד  ם של הפריט,לשביצוע מוהנדרש ל לכ

לות הפריט  ם ע שלוהבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לת
 . המזמיןעצמו אשר תחול על 

י  אחסונם הזמנ פריקת החומרים, .ןמי יות המזחרבא  לאתר יעוכל החומרים יג 
 . עבורם בנפרד ם לולא ישו  ל חשבונועו  ןזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלופי

 
 ריטים ת פאספק .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו   
  בר שהדמבלי ים זמין לספק פריטים חליפיכן רשאי המ .יף של "אספקה בלבד"סע

  י מהותי בעבודת ההרכבה עצמהן שנוי כל עוד א הבי מחיר ההרכלשנו היל ישמש ע
 . כים בהרכבהורלוואי הכבפריטי ה  או

ויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  מפקח חישוב כמש להקבלן יגי 
ן  א יספיקו, יהיה על הקבל במידה וכמויות הקבלן ל . יות פחתומידות, לרבות כמו 

 . ותנויות הנכומכמרים מחדש בהחו לכ ת בונו, אחשעל ספק, ל
 .פרדישולם עבורם בנ  בונו ולאן ועל חשלקבהחישובי הכמויות יבוצעו ע"י   

 
 ים וישינ 00.39

 שינוי כמויות  .א
 .בדהכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בל 
הגדלה או   "יע  יותכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמוההמזמין רשאי לשנות את  

חלקי  / למסור עבודותלחלוטין, עיפיםבטל ס, ואף לכל יחסת בומהכת  נטהק
היחידה של   י במחיריו ילה לשנ עה  וזה יהו שדבר מבלי ,לקבלנים אחריםודות  עב

 . עיפים אחרים הקשורים בואותו סעיף ו/או ס
אפילו אם כתוצאה   למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, 

  ר שאינםהעז מצעיא או   םספחיו הזרים א אביהר  פמס ל ות גדבתוכני משינוי 
 . מחיר היחידהמשולמים וכלולים ב

  50%-כם כאלטרנטיבה או יפים סע וינית מצמויו ובכתב הכדה  יכמו כן במ  
כראות עיניו,לבטל   מהכמות,זכותו של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע 

ות  א רא כשהו יחס א  ובכלמות שהי ם בכל כם שלמים,לבצע חלקי סעיפיסעיפי
של אותו סעיף ו/או  במחירי היחידה ווה עילה לשנוי זה יה שדבר מבלי , עיניו

 בו.רים רים הקשואח םסעיפי
רווח בלתי סביר  קבלן קבל ה י,כלפי מעלהכמויות ה שינוי  מוכתוצאה במידה  

 ' להלן.י המפורט בסעיף בלסעיף על פ ,יקבע המחירובלתי הגיוני
 נוספות  דותעבו ו  קוריהמ נון שינויים בתכ  .ב

כתב  ב הא קבלת הודען המקורי ללשינוי כלשהו מהתכנו יצוע יל בבן להתח יא 
 . ינוי כולור הש ל מחיף אישור עצירוב קחמהמפ

על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י  ייקבעו )חריגות(  ות הנוספות מחירי העבוד 
 :קריטריונים הבאיםעפ"י שלושת ה  הקבלן

ות  ההנח  לוי כבניכו  הפרורטע"י  תאםמו תכמויוב הבכת הדומף סעיעפ"י   .1
 . הצעתוהקבלן בעת הגשת שניתנו ע"י 

, ללא תוספת  15%ה של נח ת ובהגדולוודות בניה לעב ל דק מחירון   "יפע .2
 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים

שיוגשו על   -יםה או ספקקבלני משנ מפורטות שלהצעות מחיר  3ל בסיס  ע .3
 מין.המזדי ידי הקבלן או על י

 
פי   ת עלוזא הנ"להקריטריונים  כל מבין ביותרהזול המחיר   יהקובע יההיר המח

 .מפקחשל ה  ידעלו הבדעת לויקש
 

 כמויותכתב ה  הות מחיריוזכלליות  00.40
 
עבודות מאותו  מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל ה .א

  ת ומידותונושות בכמוי  ן, י יבבנ  םונית שסוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומו 
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פרקים  ב  זהיםם יפיעבסרים זהים גש בזאת שעל הקבלן לרשום מחיודמ  .תושונ
 .הזהים  בע לכל הסעיפיםל יקה המחיר הזויר קרה של סתמ בכל  .וניםש

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

 . עבודההע  וצמבי יא הנובעשה  הסיבר מכל אח יקוש לו כ ו/אות ידיים בגין עבוד
 
 .עבודה ר הטח אתש בכל  ועזהים לביצמחירי היחידה יהיו  .ג

 
 מחירי יסוד  00.41

 סמכי ההצעה: ופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במלב הקבלן מ מתשות 
ור  עב   כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל, שמחיר יסוד של מוצר להדגשה ולהבהרה יצוין 

שולם המספקת אלא למחיר שה החבר  וןירח ע בממופי ה חירמ ל ההכוונה אינ .צרומ  ותוא
 . ו'ה, פריקה וכ הובללא הוצאות  , ל יהןהנחות למינ  או/דות וורהה  לכ לאחר

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

ן  והמזמי  ₪ 200מ"ר הינו  /₪  60ד של יר יסובמח  יטרסעיף הכולל פר יח: אם מ וגמאדל 
 תשלום זכאי ל יהיה  ןבלהק,₪ 50ל  יט שעלותו בפועפר  כושלרט חליה

 ₪   200-60+50=190:של 
 ת שמחיר היסוד כולל פחת מודגש בזא 

 
 ירושםות בין המסמכים ופיפעד 00.42

ז רכ המ  יכת שבמסמראו הו יןת במשמעו דו  וא אי התאמה ו/רה של סתירה ו/או  מק בכל 
ית  ד עבל יקבע   מפקחהך. ליבו של המפקח לכתשומת  ד אתב מילהס ייב הקבלןח שונים ה

  ודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזוע את העב סמך יש לבצלפי איזה מוסופית 
 נידון.  ל את הנחיות המפקח בלפני שקיב

  ות אלנלפ  ועלי   םהמסמכי  אותהורל ת שירו אי בה ו אן באי הבנה ל מקרה בו נתקל הקבלכב 
ו/או  אי הבנות   ואו/ תירות מו סצבע  ה שבו יפרש הקבלן לכל מקריו.  חיותל הנ מפקח ולקבה

 המפקח.   הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב שלה חסרה,  אינפורמצי ישלים
ה ביותר ר יחמהדרישה המ חוזה יקבע המחיר לפי ין מסמכי הבמקרה של אי התאמה ב 

 ח. דית של המפקהבלע  ועתיבי ק " פוזאת ע מין המזת טובל
 

 קןמת יפרוס( AS MADEדות )תכניות ע 00.43
 
לביצוע   כל העבודות בהתאם תתכניות המראות א , ונועל חשב , לן להכיןקבה לע .א

טלציה פנים  יקוז, אינסת כגון קווי חשמל, נ בפועל כולל העבודות הנסתרו
  ל כלל )כושבוצעו  פיכ  'וכדלות  ריכ ,אדותשונ רכות ת,מע ו ייר,מעלג אוו,מיזו וחוץ

במפרט   00.12.01יף בסע  ראמו, הכל בהתאם לות(המקורי  ניותכלת  השינויים
 . הכללי

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

 . המתכנן
 
  את כללנה ו לדו ותכעל י סמך והתוכניות תחתמנה"י מודד מו המדידה תיעשה ע .ג

שבוצעו  ות כפי מערכהם ולמנטיאורכי הא/לסי ומפ ידותת מאו וכננות המת ות ידהמ
 . בפועל

 
 ת  כניותשל  CD -סטים ו 5,  נולמזמין, על חשבו ור  ימסיכין ו ן  בלקה .ד

  .רותחומו, וקבל את אישולאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד ב AS MADE-ה
יקומים  ת מרבול עה,ודה שבוצב עהומדויקת את ה בצורה ברורה ת תסמנהתכניו

,  ים ו/או קיימיםחדש  ייםקרקע  תת יםל שוחות וקו ש ים ים מדויקומק עו
תוכלנה   אהתכניות הנ"ל ל  .סופיק ממסמכי החשבון הלחכ  למפקח סרנהמותי

אושרו   ויים בעבודות אשר לאיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינ לשמש כבס
 . נויים הנ"להמפקח בעת ביצוע השי ע"י

 
ות  מערכ הכל ספרי מתקן ל לש ים סט 5דתו  עבו םעם סיו  בלן הק  פקיס  כמו כן .ה

  00.12.02עיף בהתאם לאמור בס  כו' ם וקטלוגי, להעהפ   הוראותק הכוללים שסיפ
 . לליכבמפרט ה
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רתן  ומסי  וספרי המתקן ותעבור הכנת התכני בניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו
 . לןקב ל הע  חוללכך תורה  מ תפרד והלם בנא ישוכמפורט לעיל, ל מפקח,ל
ף  יסע  הקפדני על הוראותמילויו  ללא  בלןופי של הקן הסוחשבבבדיקת ה ל חו ילא  

 . רצון המפקח ותלשביע  זה
  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם    קןי המתרוספ ור הכנת התכניותבע .ז

 .לןל הקבחול ע והתמורה לכך ת  בנפרד
סעיף  ות א רי על הופדנ הק  יוילומ בלן ללאקהן הסופי של לא יוחל בבדיקת החשבו 

 . חעות רצון המפקילשבזה 
 

   אתר העבודה ניקוי 00.44
 
בכל יום   בניין ות לניקוי אתר היבצע ויישא בהוצא נקי,    תרל אמור עשילן  בהק .א

ור  אחרים וימס מה וחומרים מיותרים ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אד
 . המזמין של ו נעות רצושבי, ליםנקיה ו הסמוכ תביין ואת סבילמזמין את אתר הבנ

 . רסודאופן קבוע נקי ומ יהיה ב האתרדת שדה מיוחפהק תהיה 
 
  רצפות והמרצפותכל ה ף וינקה את ישפש הקבלןיים ובגמר העבודה וע בשבפעם  .ב

 . במים וסבון
 
  כתמי צבעוריד כל והחלונות, י  ל הדלתותכ אתהקבלן ינקה  עבודה  כמו כן, בגמר ה .ג

שאיר  ו להעלי .הד ובהעי ך אחרים מחלקלכלו ועקבות  ניםסימן וכ  ים אחריםלז וונ
פו במים  הרצפות יישט  .ימוש מיידישלן ין מוכהבני ואתהעבודות מושלמות  את כל

 . ןוסבו
 
 . העבודה  קבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמרה .ד
 
אי  חרה אהקבלן יהי .רשויותע"י האושר הקבלן למקום שי ע"י תסולק הפסולת .ה

ישא בכל נזק  לת ויוסת הפשפיכת לגבי וסמכהרשויות המומן  ים ר וגת האישלהש
מור  ע"י הרשויות כא  ת הפסולת במקום שלא אושרכישפו עקב יוטלש נס או ק

  . עילל
 
 . ן כל תשלום שהואעבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבל .ו
 
לת אתר  קב ל עד  ופיל חשבון ס בקי והקבלן לא עם הקבלן  ההתקשרות  לא תסתיים .ז

   .פקחהמ וןצרסודר לשביעות ומ יקנ
 

 דומהכו יםוצר טניםק יםשטח/שיפועים/שתותקביצוע ב 00.45
 

תקפים גם לגבי  שוא הסכם זה, יהיו ן לעבודות ננקוב הקבלמחירי היחידה, אותם י  .א
  הראו בעלי צו/עו בשטחים משופעים וו ו/או יבוצות והמוצרים שיסופקכל העבוד

ם  טנים קחיטבש לרבות  ה, קשתות וכדומ ניםוסוגמת אלכד דת יוחת מ טריגיאומ
וזאת    -  וכו' ,שטחים מוגבליםםייקה ל ת והתאמו,התחברליפים,רצועותגם,וצרי

עבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב  ן עובדות וי אלו אם פיא
 . הכמויות

 
כל   םל, לא תשול"י כנ אופ צורה ו/או יעלמוצרים ב עבודות ומודגש בזאת, שבגין  .ב

  כסעיף שוין הדבר במפוראם צ , אלאכמויותתב הכבוב  ר לנקתוספת כספית מעב
ות כלשהי  התייחס וינת צמ תהיהא  ביהן לבעבודות שלג .יותהכמו  בכתב נפרד

ם וכדומה(, רואים את  צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועי -לנושא דנן )קרי 
הצורך בביצוע  את  םככוללים ג ,צעתוה  בתקבלן בכה  בנק  דה, אותםירי היחימח
 . בלןפית לקספת כסכל תוללא  תאזודרש, כנ

 
 ו' טון, גבס, טיח וכיר על במתגודות ע עבצויב 00.46

ת בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  יפים בכתב הכמויו עסה  אותםבכל  
לבצע  לן הקבל  ע ,עשל רק ויםסמג צע על סו ומה( תבוחיפוי קרמיקה, צבע וכד )דוגמת

ח טי ון, ט ב נדרש כדוגמתעל כל רקע כמיר גתת הבודמויות( את עאותו סעיף כ גרתסמ)ב
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עתו, וזאת אפילו אם ידה שנקב בכתב הצח יה  מחירשינוי ב גבס וכו', ללא כלוץ(, חו  ים)פנ
 .אינו מוזכר כך במפורשסוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה,  

 
 םיחים ושרוולתפ 00.47

 
רים  וח רת השאכגון: שורות למתקן ות שונות הקעבוד לבצוע חראייה אהי  ןלהקב .א

  תבזמן אן להכין לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וני תקנת צושרוולים, ה
כניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו  ביזרים אותם יש לה הא כל

א  לאינה רשות יציקה לא  חציבות לאחר .ת וכו'וע מעברי צנרת דרך קירולביצ
  . ר המפקחשואי ת ללאחר קב

 . ותיוחרן ובא י הקבל ד צע על ינורות תבוי הצ עברמל  םימים המתא הכנת הפתחי 
 
די קידוח יהלום,  שיבצעם באתר, על י יםברעמ ולים והכנת שרועל הקבלן לתאם  .ב

י הכנסת  שו על יד נים ייעדרך מרחבים מוג  כל מעברי הצנרת .בתאום עם המפקח
ת  כדוגמ  מיוחדות באמצעות מסגרות או המשרוול ואטי  ידי  על ,ביציקה ר ונהצי

MCT ו אLINK SEALהעורףיקוד פ ת  יווהנח  דרישותלם בהתא  , הכל . 
 
רוולים ממתכת ואטימה עם  ת אש יעשו באמצעות שור קי דרךכת מת  צנרת מעברי .ג

 .חומר מעכב אש
  ילעמממתכת ו םיוול מצעות שר יעשו בא  ק דרך קירות אשרת פלסטימעברי צנ 

י אטימה  רמבחווש וך שימלמעבר ות  הפלסטיק בצמוד נוריצ המגן על  תכממת
 . מתאימים

 
פקו ע"י  סוי  תוומסגר  השרוולים  .בלן ועל חשבונוע"י הקו  צעם יבותחיהפ לכ .ד

הביצוע והקבלן  עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות  .וניםהקבלנים הש
 . דרפן בנבלקלישולם  דלשע הבעת ביצו ל קיומם לא ידע ע

 
 מרים וציודת חוהעבר 00.48

ה שתנאי  במיד . ודציאת ה להעביר ועלי   שה שבהן יהיהיהג את דרכי קן לבדועל הקבל  
, ארוז כיאות, בצורה  ד מפורק לאתראת הציו יו להביאל עיהיה   רשו זאת,המקום יד

  יקטס לנט או פז רבעטיפת ב גןשיובא יוכל הציוד  .מקום המיועדשתאפשר הכנסת הציוד ל
   .וצאה מהעבודותכת  ךובפני לכל הנ להג

לת המתקן  עד קב וה  קנת ההתל תקופכ משךמוחלט לציוד ב   יוןחראי לניק יהיה אהקבלן   
לא יועבר ציוד   .במקום היצורקנה טרם שנבדק ום ההתוד למק צי  ריועבא  ל .המפקחידי -על

ך  ול, לכאבק י חדירת נפב ים ים ואטומחיו סגור אשר איננו מכוסה וכל פת למקום ההתקנה 
  ידי -תו עלברשור להעיל אתקבטרם שנ הרכבה ציוד מאושר למקום ה ועבר לא י   .וכדומה
יועבר  דו טרם שעברת ציוהלעברים תחים והמת התאמת מידות הפוודא אי  לןהקב  .המפקח
  כב במקוםשהוא מפורק לחלקיו ויורבמידת הצורך יועבר הציוד כ .למקומו המיועדהציוד 
 . הצבתו

 
 ד יוהצ להגנה ע 00.49

גד פגיעות  נו כ ל חלק ממנו/או כהמתקן להגן על  ביצוע על הקבלן  ת הפו במשך כל תק 
ידי  -לידי הקבלן וע-לע  בוצעיםעבודה המ תוך כדי תהליכי ה יגרם  ה ל ותהעלולת  ריושפא

די  י-ההגנה, הנזק יתוקן עלבמידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי   .חריםגורמים א 
לן  ידי הקב -גן עלהמכונות יו רי ד חכנס ל ד המוהציו  .ןיממצד המז םותשלללא כל   הקבלן

  ותבצנור  פתחים  .טיח וכו' בניה,מה  צאו כתווכך לת וי חדירת לכל נ בפ זנט להגנהיפת ברבעט
 .הך מהלך ההתקנ למש  אטמוי

 
 גישה 00.50

-ים עלד המותקנה נוחה אל כל חלקי הציוהרכיב את המתקן כך שיבטיח גישעל הקבלן ל  
  .קוניםקה ותיל, אחזלשם טיפו -ות בקרה וכו' לוח ,, שסתומיםםימנוע , םין: מסננוג כו, יד

יע  ד וציוד ילחלקי ה נעים גישה חופשית מי מויפנ ה  רוהגמהבנין    מבנה ראש בכל מקרה
יים ללא  לא יעשה הקבלן שינויים מהות .בטרם יתקין את הציוד הקבלן על כך למפקח

ובבתי   באתר שה חופשית יג פקח ולמ עץ שר ליופא הקבלן ל ובתמח  .מפקחאישור מוקדם מה
 . ידו-לעות ע צ מבוות הולכל העבוד  בכל עתקורת, המלאכה לצורכי בי
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 י חלודהבפנ נההג 00.51
קן  המתמנת לוודא שכל חלקי  -עילים והחדישים ביותר עלהי ם יהאמצע  לנקוט בכהקבלן י 

ן  יבשרי  אפ רהדבמקרה ש בלן בכלד הקיפריכך  לשם  .ן יעיל בפני חלודהיהיו מוגנים באופ 
ת  וח ל  רטיבות או אים במגע עםלדה הב זל והפכל המתלים וכל חלקי הבר .ותנו מתכות ש

 . םניוומגול יהיו
 

 רזרבות למזמין  00.52
  .רוש המפקחדיחר ש א ביאו מכל רכ /והחיפויים ו  ריצופיםמכל ה 5%ר למזמין ימסו  הקבלן 

 . ניםדה השו ימחירי היחכלול את עלותם בעליו לנפרד ו "ל לא ישולם לקבלן בר הנעבו
 

 5, 4ס פוט 00.53
רך  ר שיידרש לצו, תעודת גמר וכל אישור אח5טופס , 4 סג טופ יקבלן להש באחריות ה

 . מקומית ומכל רשות אחרתמבנה מהרשות הלוס ה אכ
רים כנ"ל ע"מ לאפשר אישולת בקורך  ים לצש רהנד יםר ות האישהשג לכל ן לדאוגעל הקבל 

 .רויקטסיום הפבמועד אכלוס 
דד מדווח וכו',  ומ ווח", אי על דיעל הביצוע", "אחר י  חראא"  לןה הקבזו ימנ לצורך מטלה

 .שויותבמועד הנדרש ע"י הר
  םירוש שורים הדת כל האיעד ברשויות כדי להשיג אבלן לפעול מבעוד מוות הקבאחרי

 . וע הפרויקטביצ ךת משבמסגר  קכחו וסל כלאפשר א
 כל האמור בסעיף זה יבוצע יבוצע בתוך תקופת הביצוע של הפרוייקט  

 . ןת הקבלעצהנ"ל כלול בהבסעיף נפרד ושולם ל לא יעבור כל הנ" 
  

 בהבגו עבודה 00.54
יצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות שימוש  ה כוללים גם ב חיד היי  חירשמ דגש בזאתומ 

בכל גובה מה וכו' ,רהל סוג,במות  מה מכל סוג,מנופים מכבפיגומים מכל סוג,אמצעי הר
ל אורך תקופת כועיים ככל שידרש,לים מקצדרש,לרבות מפעילים ועובדשי לכ שיידרש וכ

הפעלת אמצעי ההרמה ככל  כים להמוסמ ם מקצועיים ידעוב ורק  יעסיק אךהביצוע.הקבלן  
סמכי הסמכה  הקבלן יידרש להציג מ -ידרשו ואשר עברו הסמכה לעבודה בגובה ש

בדים להיות מצוידים בכל העו לע העבודות בגובה, ע טרם ביצו דבכל עובד ועומתאימים ל
 .רשיםדהמיגון והאבטחה הנ אמצעי 

 
 ת אש טוהתפשמפני  נההג 00.55

לק מתהליך  אש כח מוגנים מפני התפשטות ויהי   בפרויקטכבים המור צריםכל המו -
  755,921 כנדרש בת"י ןמז שך למ ,המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצרשל הייצור 
 . טיחותיות יועץ הב ח נוע"פ ה

חלה האחריות המוחלטת להתאמת סיווג עמידות האש של החומרים   לן/ספקעל הקב -
פי כל דרישות  על  במבנהם הסופי מקומודם בלייעהמתאימים לתיאור בכתב הכמויות 

  על הקבלן/ספק להמציא אישור של מכון התקנים .נים הישראלי  מכבי אש והתק
.  מכון התקנים  פיצילי של החומרים שסופקו בפועל לאתר המזמין באופן ספהישרא

הישראלי יאשר כי התעודה שהונפקה לחומר הרלוונטי אכן מתאימה לחומרים  
 המזמין.   ר שלל באתבפועהמתוקנים 

 
 רזווח מופרעת מני 00.56

 
  בלן,ם לקולמשת יוומד להלם או שע כם ששוסששכר ההלהניח,  וד יסמפקח  ה ל יה     -

והקבלן מתחייב  יכת חקירה  המנהל לצוות על ער מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי 
כים  משבונות והמסחה ים, קס נפלמנהל, למפקח ולנציגיהם את כל ה  להמציא
ההסכם,  צוע  שהיא הכרוכה בבי כלולה של פע  ם או לביצוע הסכל  עיםוגהנ  האחרים
 יצוע החקירה. שנה לב שתידר  ,כתבן בפה וה הן בעל   אחרות, ידיעותכל  וכן לתת

 
מניח שכר ההסכם   ר, כי לפי שיקול דעתוחקירה כאמוהמפקח כתוצאה מה ע קב          -

ומתקבל על    הוגןווח ר ןל לקב ך שיניחההסכם כשכר   יופחת – לקבלן רווח מופרז 
ישה, כל  לפי דר החזיר,ן מתחייב לל בח, והקפקהמ י כפי שייקבע על ידבד, דעת בלה

ין לנכות כל סכום  כם מופחת כאמור. כן רשאי המזמ ר ההסל לשכעמבל  שקיסכום 
 ין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ום שיגיע לקבלן מהמזמכזה מכל סכ 
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  באו בחשבון הרווחים, יועיף זהה דעת לפי סבל על מתקו  גןוביעת רווח הלצורך ק            -
כן  מים וים דוא נבת ינהם המדבנים מטעיצעו מבחרים שים א צל קבלנובלים אהמק

 . 15%ל על פי מחירון דקל  בהנחה ש
 
ש ודח   12 תוםל עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר עלא יהיה רשאי לצוות המפקח             -

 בדק. ת הופתק םתעודת סיו מיום מתן
 

 התוכניות/טיםפרהמ/תכתב הכמויו 00.57
מחירי  . חתה איקש ם מוויהמ ו את זהם זה ימימשלות יוהתוכנ מפרט הטכני מויות הכה  כתב

ניות.אין  ,במיפרט המיוחד ובתוכתב הכמויותם את כל המפורט בכהיחידה בכל סעיף כוללי
  גם  טר המפוו המלא ויומצא את ביט ים הנ"ל  ימכ מסמה אחדהכרח שכל פירוט המתואר ב 

    ה שהיא.מכל סיב תנו י היחידה לא ישיר מחים. ר המסמכבשא
כולל   בכתב הכמויות ניתנו באומדן,  רשומותהכלל ה מן וצאללא יהכמויות ה שכל זודגש במ

 על רשימות למיניהן.המבוססות  אותן כמויות
ה  דוב ה במהלך העערכנה במבנ שת ת יקומדושלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות  תה

 ידה.  מד ה י נ פאו ל בהתאם
 

 ניםיצר ים שליפרטם ומטיפר 00.58
             
,של כל   וצרים וכו'המ /ריםחומות/הל העבודכת שמחיר בזאגש דמו  -   

מור  ,כוללים את כל האזהה במיכרז/חוז ם וכו' ,המצוינים היצרנים/ספקי
  יפם/ספקים ולשל היצרני חרא סמךל מ טים/בקטלוגים ובכבפרטים/במיפר
  המזמין  או נציגו/   חהמפק של דית בלעו הפי החלטת  ר עלביות ירההדרישה המחמ

. 
 
            העבודה בוצעה על פי   ן/ספק  שאכןצרהישל   ישורהקבלן א  ודה יגישהעב  מרגב -   

ורע מאחריותו  רה אישור זה לא גהיצרן/ספק.בכל מק של רטים טים/פהמיפר
 עבודה. בלן לטיב ה הקל ת שעדיהבל

 
 עבודה בחום 00.59

ות ם,התקנ יל החוקפי כ דה ועל רד העבות משראוות והול פי הנחי ע בוצעוחום יעבודות ב 
 ים. והתקנ 

 
  אותדוגמ 00.60

  / ותקח דוגמאות מכל העבוד המפ  אישורבלן לבודות יגיש הקלת העלפני תחי  -             
 . הגמר חומרי  / מוצרים

 
  תרבא י גמר וכו' מותקניםצרים/חומרמו/תבודו ת של  עדוגמאו הקבלןיכין ו מכ - 

ת  וראופם לפי ה ת והיק ודוגמאפקח ,כמות המהר שואיל  טחבשושלמת ה מצורב
 פקח. המ

 
 מאושרת. לן בביצוע העבודה הל הקב לאחר אישור המפקח בכתב יתחי קר - 

 
,  ןת אוממסגרו,  ןנגרות אומ ,  חשוףעבודות בטון גלוי/הדוגמאות יבוצעו ל - 

,  ירמיזוג אוו , אבן, עב צ, ריצופים וחיפויים, טיח, חשמל, הא תברו, םיניואלומ
גילוי  , הוטיר, שותנגי , מתועשיםאלמנטים , חרש תנגרו  ,מסגרות חרש ,ותלי מע

לטתו  אחרת שתידרש על פי החכל דוגמא ריהוט חוץ וכן , ורגיד ,  פיתוח, וכיבוי אש
 הבלעדית של המפקח. 

 
 ועל חשבונו.  ל ידי הקבלןזה יבוצע ע  ף יסעב ור מכל הא - 

 
 המוצרי נירוסט 00.61

 . 316מסוג  ה יהיו ז  זהוחז/ה במיכרט סורהני  ירוצמ כל 
 

 NGS DRAWI SHOPתוכניות  00.62
 ת     ים והעבודוט לכל האלמנ SHOP DRAWINGS  ת הקבלן יכין על חשבונו תוכניו 
    יועצי  ל כח ,לאישור קפיות המוהנח  רישותי דללא יוצא מן הכלל   על פ בפרוייקט  
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וייקט צי הפר עכל יו של ותרעי ההעל פם נידכו יוהע   וניםל התיקכ   וע בות ביצ הפרוייקט,לר 
 ת.   העבודו  יצועצור ובבאישור סופי יתחיל הקבלן ביי ר לאח   ופי.רקלאישורם הסעד  

 
 דות בנייה ובבטיחות בע 00.63

 בפרק ט הכללי רפיבמ  מפורטות הבטיחות ה   תודרישל כבעל חשבונו  על הקבלן לעמוד   
 ה חירי היחיד במ לכלו  כללייפרט המ ב 97  בפרק ור. כל האמ ייה דות בנ בובע בטיחות – 97 
 יות. שבכתב הכמו  

 
 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.64

סולק על  תיצוע לאורך כל תקופת הב ובכל כמות שהיא,פי עפר,מכל סוג,פסולת ועודכל ה -             
העמסה,הובלה,הטמנה,תשלום כל לרבות  שפיכה מאושר,אתר ידי הקבלן ועל חשבונו ל

 וכו'  וגות מכל ס כל ההוצא,כל סוגמ  האגרות מכל סוג,תשלומים
 

 תכולת מחירים  00.65
)מסמך  במפרט המיוחד,(1ם )מסמך ג'ידח ויים המיים הכללור בתנאהאמ  שכל מודגש בזאת

 רז ר כל מסמכי המיכאבשו בתקניםה,חוזת,ב ניותוכבי,רדש נמביההכללי במיפרט (,2ג'
בכתב נפרד  סעיף במדדו נל ושלא נ"ה  כיםנים במסמו הוראה המצוי ט ו/אכל פרלרבות 
  כמפורט ר ביצועם תוספת עבורי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשוליול במח ת, כל הכמויו

 מכים הנ"ל. מסב
 . ותי הכמוב  כתד בנפרסעיף  עיהם מופידות שלגבבוע אך ורקימדדו 

 
ין ין אם צובור והפעלה, בה, חיהתקנ  , מחירי היחידה כוללים אספקה,קפהסר סלמען 

 פורש.רת במאם צוין אח  , אלאאאם ל ובין ףרש בסעיפובמ
 

 
 

 
 _________________     ________ ___________ ____ 

 ימת הקבלן חת      ך ריתא
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 חדיומ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 רד ממכרז/חוזה זה(פנ בלתי ה חלקהוו)המ
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 באתר  קת בטון יצועבודו - 02פרק 
 
 כללי  10.02
 

 בטון ה  סוגי 1.10.20
  אחרת יהיה הבטון ה שלא נאמרמקר כל בתכניות, ב יו לפי המפורט סוגי הבטון יה  

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכן ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהרזה   ןו עבור בט 

 
 רה תנאי בק 2.10.02

 .נהבהבטון במ לכל סוגייהיו טובים ים  שרתנאי הבקרה הנד 
 
 יציקה הכנות ל 3.10.02

ש לנקוט  ן יל כל הבטון, וע קשרות מהירה שם יש למנוע הת חורב וש בימי 
י  , כדתויקיצ אחר מיד ל של המים, ידות מהירה י התאי מפנ ןמצעים להגנת הבטו בא

 . יתטקה פלס סדיע נו מל
מוקדם של   וריש ס, אלא באוזילצמע'  30 ה העולה עללא תורשה יציקה בטמפרטור 

 . המפקח
 . יקת הבטוןון, לפני יצהבט  עלותות ורות רות, קשרוולים יוכנסו לקי 
  ך זמןשמ, יאוטמו לרזבים וכו'מחסומי רצפה, מז, יקויזרי הנאב  ות,ות הצינור צוק 

 . ציקהיה
יבים במיקום  מרווחים מתועשים מתאימים ויצי חתך ע"ב  יוןהז  של ומוקמיח  טובי 

 . ע בתכניותשנקב ובמפלס
 
 ק הבטוניםזבדיקת חו 4.10.02

  לפני יציקתובעמודים, ון בקורות מבט וניםהבט יבאת ט  להוכיחעל הקבלן  
  על  תעודות להמציא ויום, עלי   28 ון כעבורחוזק הבטעודות על באם אין ת  .רהתקה

  70%-להגיע לחייב   .ימים 7ם, החוזק לאחר  מיי 7רי  אחים מוד בע טוןבה זקחו
  רהתקקת השר יציא תנאי זה, תאולרק במידה ויתמ  .םו י  28ש אחרי  הדרו  מהחוזק

 . ת והעמודיםוהקורל מע
 

 . קעת יועץ הקרחיו להניחס לן להתי על הקב 02.01.5
 
 טפסות  20.02
 

 . פקחם המ ום עתאב ים,חדשה, ו מפלד א/ו  םידינה מלבי ים תעשנ וניות לבט תבה 02.02.1
 . 904ס'  י מל אלדרישות התקן הישר  טפסים יבוצעו בהתאםה 
תבוצע  רות לקי תו התבניסגירת כמפורט במפרט הכללי ו ב התבניות ייעשה צועי 

 . ליל רט הכבמפמפורט י ברגי פלדה כעל יד 
 

  וןטהב קבלתם לשים רושהדסים ת הטפ מערכלתכנון   איהקבלן יהיה אחר 02.02.2
טעון אישורו המוקדם של    תכנון זה .הנתונים בתכניותדים ובממה צורב

ריותו  אחר את הקבלן מהתכנון משחר ראישו  ןריכל, אך איאדהוהמהנדס  
  טך היציקה, הריטוהבטון במהל ץהטפסים בלח ערכתידות מת לעמ בלעדיה

 . שהםובפני מאמצים כל
 

ת לפי אישור  ובמקומ רק  נהשיע, ת הנדסהמ י ע"  ינהרש ם תובאיציקה, הפסקות   02.02.3
   .המהנדס

ציוד וכל  הזמן, העזר, תוספת ה  יר קה, חומודות הקשורות להפסקת יציכל העב  
היחידה   יכללים במחיר הם ננפרד ו דים בם נמדנקה, איציור להפסקת היהקש
   .ב הכמויותוכת

י  גב ל ורטמפ  וןתכנ יציקה עם להפסקות שהשבועות מראש, הדרי 6גיש  לן יבהק 
   .ור המהנדסש ם, לאיצעימוה  םרטיהפ

 
של תקרה עד להתקשות   תוכאין לפרק תמי אמור במפרט הכללי  בנוסף ל  02.02.4

יצוע  קצב הב  .סנדהמה אישורקבלת  ה השניה מעליה ללאתקרשל ה פית הסו
  חלקית את שיש לתמוך מןומשך הז  והקומות ת התמיכותבע את כמוקי

   .הנדסמידי ה  על שראות  ותוהכמה יט הש -ת התקרו
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ן  ו טבהש יהבטון בתנא   ות מהירה שלהכניס ערבים בבטון להתקשהקבלן רשאי ל 02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
 
 לק בטון חון בגמר טבת יציק 30.02
 

ר הוגדרו  אלמנטים אשכן לצביעה, למעט וק, מטון חלבגמר ב יהיו ם  ניטו הבל כ 02.03.1
 . באה יףע סב כמפורט, שוףן חכבטו ואו יוגדר /ו
ר,  א בועות אוין נקיים חלקים וישרים ללק התבניות יתקבלו פני בטו פירו אחרי 

  תהיה כזו ני הבטון ת פחלקו .חצץ וללא בליטות וחריצים יס יכו  ףברזל חשו
רך  צו כל לעשות זאת ללאא יוטון הופני הבבוע את לצה  ירצ מזמין שאם ה
ן  הקבל ע בצים קישימ  יםרשנדה  מותמקוב .ר"גב" נת" או מלוי "מתק  בשכבת

 . גלים מתאימיםסר
פרט  מב ן אחרתילי פרט עם צוט הכל במפר יבוצע בהתאם לאמור לק הבטון הח 

 . ותאו בתכנילהלן ו/המיוחד לעיל ו
 

טורי מחט אשר יוחדר  ובר ת ויה קלה באמצערציב עם וצע תבת  בטוןיציקת ה 02.03.2
הכות על  ל ישן  כמו כ .שרידשי י כפת כמו, בם להלןם המתוארידי המשפכידלצ

  הבטון לתוך  ירה מלאה שלכל זמן היציקה להבטחת חדהתבניות בפטישי גומי ב
 . בהוג הלכל   פיגום עבודה  יותקן ך, לשם כתהתבני

ר  מקו ומאות  יהיה מנטצה ,וכההנמם מינת הישתמש בבטון עם מ   בלןהק 
  .טיםגרגיון האל ניק חד עבמיופיד קיהקבלן   .ומאותו משלוח

 
"  דרש הקבלן להכין "חלונותמרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נה סתכנ רך הוצל 02.03.3

ן  יותר בימטר לכל ה 4.0של  םים אופקי יבמרחק י של הקירותבצד הפנימ
 . ות""החלונ 

 
ם  יחס"מ במרוו 60באורך של  אנכי טע קיר, משפך ק  קתייצ כל נילפ כיב יש להר 02.03.4

ומי של המשאבה  גה ורינל צשחיו האל כים שפמ דרךר, מט 4.0עולים על שאינם 
ן טרי  ויותז בט   הבטיח שלאזאת כדי לל כ .לפני הבטון שכבר נוצקויורד עד קרוב 

ר  נות צימנת להבטיח את חדירל ע .יציקהה ון שלות בחלק העליהתבני לע
תך  בצינור בח על הקבלן להשתמש .של הקירות  רשתות זיון 2ן בי אבה המש
 . םרוניאחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב

 
  .של התבניות SHOP DRAWINGS)לאישור תכניות ביצוע )  יגיש  בלןקה 02.03.5

הנקזים   בנית,התשיטת קשירת  סרים,ייות, הספ חכל הלו כללו מיקוםהתכניות י
 . ןבטוה ניעל פ ט אחר הנראה וכל אלמנ

 
  יכלר האדרום ובאישויקבעו בתא  השלבים -וצע בשלבים יקה תב ציבמידה וה 02.03.6

ל חשבונו  ישור המהנדס והאדריכל ויבצע עאל יתכנש תגיי  ןלקב ה .סנדמה וה
 . סרגלי הפרדה

 
ות,  בת התבני רכשל ה ל שלב קורת בכל לביכיאת האדר ת הקבלן להזמין ריובאח 02.03.7

 . וןזיבת הוחד לפני הרכובמי
 

ם לש  .במקוםהתבניות   תכל יאשר סופית אלאחר שהאדרי  היציקה תבוצע 02.03.8
סוג  ום מרחיקים )ספייסרים( בטון )ממקב  לןהקב רציית ותבני מהן זיו ת הרחקה

  -ום ומיני ל אקשירה מ חוטי םם פלסטיות עתבניות ביציבטון ליציקה( יצוק ב 
  .סי.וי. יפ-ים מ חיקמרב ימושלופין יותר של או לחית האדריכוהנחיו לפי פרט

 . יאושרו ע"י האדריכלים שי טסטנדר
 

 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יציעם חר ה תהיהציקהי 02.03.9
 

ין לוחות  ת הרווחים ברזל או במוטות עץ לקביעהקבלן לא ישתמש בחוטי ב 02.03.10
שיטה  הקבלן בישתמש  וטי ברזל למניעת השימוש בח .םלקשירת ופסות אהט

הטפסות באמצעות מוטות   את ן לחבר ולקשור תייה נפלס  נדמהה "יע מאושרת
 . םיופ שחם  בטונילשימוש ב חה מיוחדיםמתי
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ידי הקבלן לאחר  מהשימוש במוטות אלה יסתמו על   הוצאת כגרמים הנים החור  
   .צמנט 2.5חול   1צמנט ביחס טפסות בטיט פירוק ה

 
 . יםטונהבל קה ש לסדרי היצינית לן מופשל הקב ת ב מיוחדתשומת ל 02.03.11

  בטון על פני ה מנע נזילותתיאטמו בשיטה ש  יר בטון יצוקקלטפסות הנצמדים ה 
   .י טבול בחומר ביטומניפוגמי סטום בגו י: אוק, כגוןיצבר שכ

   .סדהמהנ של ות לשביעות רצונוס י פירוק הטפהבטונים ינוקו מיד אחרפני   
 

לבטון    החיבורום מקב  פסות התרחבות הט מנועעים לבאמצ לנקוט קבלןעל ה 02.03.12
   .םדושנוצק ק

 
עה  פגי ל  מכ והגן עלי ל  ן לבהק  על רמוגמר אש מהווה שטח חלק כל שטח מבטון 02.03.13

 . ם מאושרים על ידי המהנדסמצעיאב
 

ח,  ק פביעות רצונו של המשליהיו   אוון הבטון לורה וג הטקסט ,בטוןבמידה ופני ה 02.03.14
 .ל כימהאדר רש ידי אשר  כל ציפויל חשבונו, ע ן,יבצע הקבל 

 
 ותקלדיוק היצי   מיוחדתדרישה  50.20

 
של אנכיותם   דיוק מרבי רשנדועמודים  רות קיבחשבון כי ללקחת  ןעל הקבל  02.05.1

וק את  לבדבלן  הק על  .ורה אחרתכל צ  של בותהאופקי ולרילוסם פ ט,וחל המ
בעזרת מכשירי מדידה   הטפסות  ן הרכבתמזב  וס הנדרשילהפת  וא דות מיה

 . ךד מוסמבאמצעות מודוכד'( )תיאודוליט ויקים מד
 

לא  תקבלת למעשה לבין המידה המ  יתידה הנומינלבין המ הסטייה  ת שהיאהסיבול 02.05.2
 .1 טבלה מס', 789בת"י  הדרגותטבלת   פיל  6 ה גתעלה על דר

 
הבטון כמוגדר  טי למנילת אה לפסעיל וה  יל תהולעת רו גדהמוות דריש ידה במע אי 02.05.3

הריסת  כגון  וזמן שיגרמ  ו הפסדיאות ו/אההוצכל   .יהמפרט הכלל  ב' של  בסעיף
ירות יהיו על  המפולס של הק הנדרשת, הישר וה תם מחדש ברמויציק םהאלמנטי

 . ןל הקבלש נושבוח
 
 ו'בוטנים וכם מאלמנטי חריצים, שרוולים, ים,חור 60.02
 

ומם  את מיקוודא ברר ולקבלן ל י כל יציקה על הבמפרט הכללי לפנ מורבנוסף לא 02.06.1
   .ושרוולים חריצים של אביזרים,מדויק ה

ר בכתב  ת ולקבל אישומערכויות הדוק את תוכנ ל הקבלן לבהיה עי  םברורילצורך ה 
   .דרשות להםהכנות הנכי בוצעו כל הת כוהמערצעי בממ

יעו בתכניות  הדרושות יופ  וההכנות הסידוריםכל ח שההכר  מן ןיא ת שבזאמודגש  
האדריכלות  רכות ועת תכניות המק גם אלבדו הקבלן כן עלציה ולנסטרוקהקו

 .ותם בכתב מהמהנדסיו לדרוש אעל  יותנכ רות תובמידה וחס
יברר עם  צים וכו' ו לים, חרית של כל החורים, שרוויתכנ ןיכין הקבל לפני כל יציקה   

ין עבורם את  בודתם כדי להכ ורים בעטים הקשרהפ  בר את כל בדם עינוגל הכ
   .רשנדה

 
  םך תאועסיק באתר מהנדס לצורקבלן יהאי החוזה,  ישות תנמדר ע רוי לגמבל 02.06.2

מפורטת  נית כ תו ס יכיןהמהנד  .ות הנדרשותשרוולים וכל ההכנת, חורים, רכוהמע
  יקתקשור ביצה כלו  מיםפי פי עזר, איצים, משקוולים, חר של החורים, שרו 

   .ביצוער המהנדס לפני ההתכנית תועבר לאישו .הבטונים
   .ה הנ"ל תחול על הקבלןפורמצי נ תאום וריכוז האיל ות חריכל הא מכל מקום 
  מכל בלן, קוצע ע"י הביות המערכות ולא מופיע באחת מתוכנעבר ופתח ה חור, מ  לכ 

לפי   םונייסור הבט נ  אוו/וח  קידציקה ע"י לן לאחר הי"י הקב ע צעיבה שהיא, יבוס
  נה עלך תהייות בכהכרוכ הוצאותכל ה .סור יהלוםפקח בשימוש במ חיות המהנ

 . הקבלן  חשבון
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 רהאשפ 70.02
 

ת האשפרה  צע אלבן על הקבל 0205ק לי תת פרהכל רטפמ מור בבנוסף לא 02.07.1
   .יםהאקלאי ימה לתנ המתא

 
  תאדותם החוסז חומר שותי ה, ציקהי ימים מיום 7ם חלפו רט, םהשטחי על כל 02.07.2

   .וניצבע" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "  המים
ת  ים בעתיד )שטחי הפסקוהאלמנט  לשטחי התחברות חסתתיי מ ינהו אהוראה ז  

ון  הבטת משטח י שכבות ולהחזיק אשת וס יריעות יוטה בם יש לפרליה( ע הקיצי
  .ימים 7שך למטוב ר

   .CURING COMPOUNDז אין להתי פסקת יציקהעל משטחי ה 
 

ים  נוספ  מיםי  18ובשו במשך וייים ימ  10שפרו במשך קרקעיים יאו -ת התתירוהק 02.07.3
 . ותלפח

ביטומני, חומר    צע איטוםיהם יבולרות ע רה בקיימוש בחומר אשפיהיה שו במידה  
 GS-474ן בסיס ביטומן כגועל  היותך ל, צריCURING COMPOUNDפרה אשה
 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלבשיעו 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו

 
   .אשפרהצוע הלביה ו אחראי לבקר  היהשי דבד מקצועי מיוחהקבלן ימנה עו 02.07.4

 
 פסקת יציקה קים עקב המישוע צבי 80.02

 
  ם,מודיאו עות ין בקורבבטונים חשופים ובן ברצון הקבלן, בי יקהות יצהפסק 02.08.1

 .ח המפק  רו של חייבות באישו
  הפסקת יציקה חלות על הקבלן ים עקב ע מישקצובי  הכללירט במפ לאמורבנוסף  

 .קחמפדרש לכך אישור הונ
 

קה  יצי שלבי ל כך שישנם ע ם ואשר התכניות מורותבשלבי קאלמנט הניצול בכ 02.08.2
וצק קודם  לזה שנ ב מאוחרשלון שיוצק בן הבטביחיבור מלא ורשים נוספים הד

 . קהקת היציורי הפסשאי  הלן לגביול ל עי ת לתנונחיות הניתאם להבהל טופלכן י
 אשון: רה של השלב היקהיצ ת בעת הפסקתאויצוע הפעולות הבל ב הקבלן יקפיד ע 02.08.3

 . ןו טי הבשמן טפסות מפנהרחקת מי הצמנט או  -
ן  הבטו   ל עודכ רזל וכו',ן מברשות בגו, כיםמצעים מכניטון באחיספוס הב -

כולל   תו טרי,והי  כנ"ל בעתן טוהבפס חוס מידה ולא חול ב  וינקטרי ו/או ב
  ומריםכל הח וקסיל  .סקת היציקההפ כל הזיון הבולט מעל קו   קוינ

 .נ"לורדו כ ה ים וחומרים שפרופ
ויבושם   היציקהים כשעה פני פעמ מספרון המחוספסים הרטבת פני הבט  -

 . הבטון הה שלהכע מות הצבקה עד להעלהיצי ני לפ
 
 קופיםן משביטו 90.02

קת י צלות, בעת יאדריכ  נים בתכניותכל סוג שהם, שמסומ קופים מיש לבטן את כל המש 
קוף,  שמידות המש  הביטון, כך על המשקופים בעתלהגן הקבלן  ל  ע  .עמודיםות, קורות וקיר

 . רו בקפדנותישמקוף יף וגמר המשוק לוון המשג
 

 ם דייוחם מבבטונישימוש  10.20
 ביסודות וכדו', ישן עבים הידרציה באלמנטי בטו  עקב חום  מית כגוןטר יקהעת סדי למנ 

במקומות  6, " 5שקיעה " וליה(, עםמיקה )ללא פ בטון  :ןיוחדים כגוונים מ להשתמש בבט
  טועם מנת מים צמנ  ר פחםה עשיר באפקימניעת סד ן או בטון מיוחד לבהם יש צפיפות זיו 

קול דעתו של הקבלן  עפ"י שיאחרים  םצעיו/או אמ רזיייסטלספרפשימוש בסונמוכה תוך 
 . פקחע"י המבטון מאושר כח בכתב מטכנולוג יעוץ מוובי

 
 ןזיות הפלד 11.02
 

  פלדה מצולעתים/יכ רתים  וטות פלדה עגולים רגילהיו מהזיון י   מוטות   02.11.1
  לדרישות דה תתאיםפלה  .כמצוין בתכניות תכות,ת פלדה מרו ות רתיכה/רש

ל  ופקו מכמוטות הפלדה שיס  .ת שהןל סטיוללא כ  יםני כליים העדארישה  םניהתק
 . טישרים בהחל סוג שהוא יסופקו
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המשמשים "קוצים" העולים  ון  זיה מוטות  מיקום על קפיד במיוחדבלן להקהעל    02.11.2

 . מפלס התקרות מעל
 

  ורשאיו לבלן שיוגשטות ע"י הקרות רשימות ברזל מפוללים הכנירים כחמה   02.11.3
כנן לא יספק  מין/המתעל הקבלן לקחת בחשבון כי המז .חשבנותתך ה יקה לצורדבו

 . חשבונו ריותו ועלמות הוא באחת הרשינכהנושא של הד וכל  ת ברזל בנפררשימו
 

ונים  מות שלזיון במקו  הוטות פלדבור עם חפיפה של מ במידה ויהיה צורך בחי   02.11.4
תכנן  ישור המא ון בורים טעיח י שנ יןק ב יהיה המרחבתכניות,   םינ מאלה המצוי

יסור  חל א -ראות המפקח  ם לסירוגין לפי הוהחיבוריאופן כללי ייעשו תמיד  וב
לא יבוצעו ריתוכים   -רכה  רך האוהן לצו  ורך חפייהברזל, הן לצ ריתוך ל  מוחלט

 .תרבא
  12-מיו גדולים  היים אורכי המוטות  מקומות מסוימי בכ  ת בחשבוןעל הקבלן לקח 

כי לא   חת בחשבון במחיר הצעתועליו לק מ"מ,   25טר ם מעל קו יל דוג  םריבקטמ' ו
 .ת על כךתשולם תוספת מיוחד

   .מןיון בזמוטות הז ידע את ספקיאם וליתההקבלן להיערך בל ע 
 

ליציקה  יכים  הזיון השי תו " של מוטהקפיד שכל "הקוציםלפני כל יציקה יש ל   02.11.5
 . ראח וךלכל ץ בטון ומנקיים ממי וי יה  הקודמת

 
ם  לא ימדדו ולא ישולהשונים קה ו"ברזל רץ" באלמנטים  ל חלו ת ברזיפוחפ   02.11.6

 . יבמפרט הכללמפורט בעבורן, כ
 

ק וכמותם  פלסטייצור חרושתי כגון אביזרים מים מיו סטנדרט המרחק יהי שומרי    02.11.7
 . בטון בכל השטחיח את כיסוי הבט ישה במרחק תהי

 
  -קום ברזל קשירה  יכה במלדה רת מפות מרותכ ות תש ר צרילילן הקביבקש  באם   02.11.8

צורך  ה יהי  םאב .בלןיות ע"ח הקהפרש העלו .ת אישור המפקח לכךהקבלן איקבל 
 . ול על הקבלןח ם תוייינעלות הש התכניות, יבשינו 

 
 יםי מדידה מיוחד פנאו 302.1

 
 ן: ללה ט ר פוהמגם את  ידה כולליםחי רט הכללי מחירי הבנוסף לאמור במפ 02.12.1

נופים  בות מן בטפסים בכל הגבהים לרוהזיו  הבטון  תשימות  הובל א.
 מיוחדים. 

 ם. הי יכות למינכל התמ וביצוע כנון ת ב.
ט  קה בין האלמנטים השונים כמפוריצי להפסקת ההמיוחדות כל הפעולות  .ג

 . לעיל
 פים כמפורט לעיל. לרבות מוס  וחדיםימ ים ש בבטונשימו ד.
אחרת  אם צוין  וכד', אלא   םמיי , אפ םיומקיט ,  תטולייצים, בעיצוב חר  ה.

 בכתב הכמויות. 
ות )מע'  מערכה תוכניות נדרש לפיווים וכד' כנסת ברגים, עוגנים,  הכ ו.

ו לפי הוראות  , תקשורת, מיזוג אויר וכו'( אשמלוביוב, חלציה מים אינסט
 פקח. המ

 ם הנדרשים.האלמנטי נים לכלו געי ז.
ים, צנרת  תעלות, כבל ,תר דלתווב ע םיהינ מל  יםם והחורע כל הפתחיוצבי ח.

ם  ו הדרושיו בתכניות אות ושקעים כפי שידרש המגרע כו', וכן החריצים,  ו
קת כל הפתחים  יבד ו תיאום לרבות  ות.ת הגמר והמערכבודוע  לביצוע

ור  סידהמזמין וכן  י "מועסקים ע אשר קבלני המשנהברים של כל והמע
  תכום למערישרודה יםט ריהפשל כל   לפני היציקה  וחיזוק לטפסות

 עיגונם בבטון.  נות לאשר יש לעגנם או לבצע הכגמר וועבודות ה
 קתו.בטון לפני יצי ות הי נם בתוך תבת מי גשצינורו ביעתק ט.
 ברזל. ות רשימ כנת ה י.

 . תרתהסטייה המובטון החורגים מ סיתות וסילוק עודפי יא.
 טון כמפורט לעיל.אשפרת הב יב.
 ע. הקרק ץ ועית  יוח הנל ש בהתאםכל הנדר יג. 

 . שיפה לפי תקן ר דרגת חקבלן עבותהיה תוספת תשלום ל אל .יד        
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דת  נה נמדינואביצועה ייבים את כניות מח תהט ו/או  ראשר המפ כל עבודה .וט
 .רד בסעיפי כתב הכמויות בנפ

 
  יקוןת  כלבות רש לרדבכל שטח שיי קלח  בטוןיצירת שטחי  םמחירי היחידה כוללי 02.13.2

  חהמפק  יות ויה ממנו, בהתאם להנח צפ החלקות ה  א השיג אתשל טון בברש נד
 וכמפורט לעיל. 

 
 



 שיפוץ בריכה
 כפר יונה

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      33  

 תברואהמתקני   – 07פרק 
 

קו הבריכות  רת התוכנית, יפורוטות. במסגובריכת פע  ליתה כל בריכת השחייה כולל ו מתחם בריכ
ת שחייה.  ות החלים באתרי בריכורישות החוקים והתקנכך שיעמדו בד הקיימות ויותקנו מחדש

ת מיכלי האיזון לתוך חדר הבריכות החדש כולל העתקחדר המכנות יפורק ויותאם למבנה  
 .  אטרקציות מיםנו מתקני המכונות. בנוסף יותק

 
על פי התנאים המפורטים    יות ובכתב הכמויותות בתוכנהעבודות המפורט  ות הצעות לביצוערשנד

 להלן ובאחריות המבצע: 
 

ומי מוכר  עמידת המרכיבים בתקנים המוכרים )תקן ישראלי אם קיים או תקן בינלא  .1
 באם לא קיים תקן ישראלי(.

 . וכתב הכמויותזה, תוכניות  עמידה בדרישות מפרט .2
 . משרד הבריאות עמידה בדרישות .3
 

 :יר המתקן כולל בין השארמח
 כל עלויות הפירוק והפינוי  .1
 כל החומרים, מוצרים, חומרי עזר, ציוד, כלי עבודה. .2
 . כל עבודות להתקנת המערכת ושילוב עם המערכות הקיימות .3
מתן הדרכה מתאימה למפעילי המערכת, ותיק מתקן הכולל הוראות אחזקה בכתב לכל  .4

 המערכות. 
 

 והאביזרים הדרושים למערכת:   המתארת את העבודות, הציודח שלמה ה לא בהכר להלן רשימ

 צנרת מים:   .א
התקין את כל הצנרת והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת, של כל  לעל הקבלן לספק ו  .1

לתוכניות ולמפרט. על הקבלן להגיש, דוגמאות מכל הספחים,  המערכות בהתאם
 . המתכנן  לאישורהאביזרים והצנרת 

ה: ספחים, אוגנים, שרוולים, לו את כל העלויות. בכלל ז המחיר יכלהמחירים בהצעת   .2
 פלנג'ים, איטומים, קידוחים, הלחמות והדבקות. 

 סוג הצנרת:  .3
a.  צנרתבגוף בריכת השחייה ובחדר המכונותצנרת : U-PVC  16או דרג  10דרג  

 . בהדבקה
b.  40צינורות פלדה מגולוון סקדיואל 

 . וד חשמליהצנרת לא תעבור מעל צי  .4
 יותקנו לצנרת תמיכות.  המתכנן, על פי התקן ו/או על ידי  ששנדרבכל מקום  .5

 

 : התקנת אביזרים .ב
כל המגופים, המחברים, הברזים והספחים הנדרשים להתקנת הצנרת יהיו מתוצרת   .1

CEPEX  אוCH  שווה ערך באישור המתכנןאו. 
 : חוזר אלשסתום  .2

 ר כל משאבת סחרור. חוזרים יותקנו בקו הסניקה לאח אלשסתומים   .1.1
 . שווה ערך באישור המזמיןאו מדגם "רגב"  .א.ר.יחברת   ם יהיה מתוצרתהשסתו .1.2

מ"מ   110עשוים נירוסטה בקוטר  2ק"ג/ס"מ  0001ועד   0מדי לחץ יהיו בעלי תחום מדידה  .3
 . שווה ערך באישור המתכנןאו  wikaצרת גליצרין מתו ובמילוי

 . PVCוי נור אופקי. העלה יהיה עשהמותקן על קו צי  "עלה"מסוג  מפסק זרימה .4
וחלקי המתכת  PVC. חלקי מד הספיקה יהיו עשויים ורבינה )שבשבת(מסוג ט מד ספיקה .5

 מ"צ.  0-120. בטמפרטורת עבודה של 0.5%±. דיוק מד הספיקה 316מפלב"מ  
 : מיכל איזון רת מפלסקב .6

של  למדידת לחץ בטווח  APLISENמתמר לחץ  להתקנה חיצונית בצינור תוצרת  .א
 נירוסטה.  . הברגת המתמר עשויה0.3% בר ודיוק של עד  0-101
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 התראות.   4הכולל  DS8דגם  IBESTבקר מפלס תוצרת  .ב
 

 מסנן חול מהיר:  .ג
 .ASTRALהמסנן יהיה מתצורת חברת   .1
 ופוליאסטרמשוריין שזור  ברגלסיפמיכל המסנן יהיה עשוי   .2
 .BAR 2.5 עד לחץ עבודה של  .3
 . בשלושה גדלים:Dryden Aquaתוצרת  AFMמסוג  מצע סינון .4

 מקדם אחידות  גודל  גרגר ה
AFM® grain 1 0.6  1.3 מ"מ 
AFM® grain 2 1.5  מ"מ 
AFM® grain 3 3  מ"מ 

 

 :משאבות סחרור .ד
1.  

 עומד  ספיקה  מספר משאבה 

/h]3[m [m] 

1-2 120 12 

3 50 7 

4-5 50 11 

6 50 10 
 

 DABהיו מתוצרת אבות יהמש .2
והה ומקובלים לשימוש למערכות  ת גב במידה ויהיו בעלי נצילו  משאבות שוות ערך יאושרו   .3

 .  םביבתנאים קורזי מים
 המשאבות יסופקו לאתר כאשר אוגני החיבורים סגורים למניעת חדירת ליכלוך.  .4

 

 מערכת בקרה:  .ה
-HYDROGURD HGמדגם  BLUE-Iה תהיה תוצרת מערכת בקרת הכימיקלים בבריכ .1

רות. הנותנים יוצגו על גבי  , עכיpHז הכלור, רדוקס, . המערכת תכלול ניתור נתוני ריכו202
 צג דיגיטלי. 

 . PVCמערכת הבקרה ובית האלקטרודות וכל החיווטים יותקנו על גבי לוח  .2
 בקר הכימיקלים יחובר למערכת הבקרה.  .3

 

 מד עכירות רציף  .ו
 N.T.U  0-100תחום מדידה  .1
 ממסרי התראה לערכים קיצוניים.   .2
 ות במכשיר. תוכנת דיאגנוסטיקה לאיזון תקל .3
גלאים. כולל   2-מקורות אור אינפרה אדום ו 2בשיטה ראציומטרית הכוללת  דידה יחידת מ .4

 95T /  8220אפשרות לכיול על ידי פריזמה )ללא צורך בשימוש תמיסת פורמזין( מודל 
 מודקון.  G.L.Iתוצרת 

 

 מיכל איזון  .ז
  בלדה ת בקונסטרוקציימיכל האיזון יבנה על פי התוכנית, עשוי לוחות פוליפרופילן מחוזק  .1

 וונת. מגול
 . המיכל יכלול את כל האביזרים הצינורות והמגופים על פי התוכנית .2
-Cון דגם תוצרת סולג דוגמת סולםסולם עליה וירידה למיכל איזון עשוי פיברגלס יותקן  .3

2000 . 
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 :ניקוי צנרת ובדיקת לחץ .ח
המערכת עד   של ילאחר ההרכבה, הצינורות ינוקו ע"י הזרמת מים בלחץ המקסימאל  .4

 חופשייה ונקייה מלכלוך. היה שהצנרת ת
 אטמ' 2לאחר ההרכבה, הקבלן יבצע בדיקת לחץ הידראולי של כל המערכת בשיעור של  .5

וסגירת כל קצוות הצינורות    רכיסי האווי לאחר שחרור כל ך. הבדיקה תיערשעות 4במשך 
 בפקקים ו/או ציוד מדידה. 

 . המתכנןשור מטעם אין לשחרר את הלחץ מהצנרת עד לקבלת אי .6
לן לספק על חשבונו את כל כח האדם, החומרים, מכשירי המדידה והכלים  הקב על .7

 הדרושים לביצוע הבדיקות. 
רצונו המלאה של המזמין. קטעי    כל הפגמים שיתגלו בבדיקה יותקנו ע"י הקבלן לשביעות .8

 צינורות פגומים יוחלפו בקטעים חדשים, במידת הצורך, ללא כל תוספת מחיר. 
 

 מערכת חשמל:   .ט
הקבלן יגיש את תוכנית לוח חשמל    ה והתקנה של לוח חשמל ובקרה לכל אתר.אספקתכנון 

לות )פחת(,  כולל לוח פיקוד לאישור. הלוח יכלול בין היתר: מפסק ראשי, מפסק נגד התחשמ
מנורות סימון וכולל חווטים, התנעות וכל הנדרש  התרעות, מפסקים אוטומטיים וידניים,

החשמל יהיו עשויים פוליאסטר אטום מים בעלי    וחותל המערכות הנדרשות. לחיבור כל
 לוח החמשל ישולט.  על הדלת יותקנו מתגים להתנעת המשאבות ונורות בקרה. דלת אחת.

 
 לכל מערכת החשמל.    מוסמךחשמל בודק לן יציג אישור בסוף העבודה, הקב

 

 :מפנליםבריכת שחייה מתועשת  .י
 AISI L316כת יהיו מ זרי המת)כל יתר אבי AISI 470הפנלים יהיו עשויים  .1
 בחום וללא אפשרות להפרדה בין המתכת לציפוי קשיח  PVCהפנלים יחופו בלמינציה של   .2
 . בין הלוחות יבוצע ריתוך קר לאיטום .3
 מ"מ לפחות.   1.5בעובי  PVCאיטום וחיפוי ביריעת קעית בקר .4
 יכל בגוון לפי בחירת האדר גמר סופי של בריכת השחייה יהיה  .5
 : זרים הבאיםל את האבהבריכה תכלו .6

 כמות האביזר  
 26 קולטי גלישה   .א
 2 פתחי ריקון בדופן הבריכה   .ב
 50 מפזרים רצפתיים   .ג

 
 שנים.   25ל   ןאחריות לגוף הבריכה יינת  .7

כולל סימוני כיוון זרימת המים, מיספור   ושילוט הצנרת  סימוןום העבודות, הקבלן יקפיד בסי .יא
 . מה מערכת ברורה בחדר המכונותם בחדר המכונות ויציב סכהאביזרים השוני ושילוט

 

 הפעלה והרצה. .יב
 

 מיום קבלת המערכת. שלוש שניםאחריות ושירות לתקופה של   . יג
 
ם על ידו בכתב הכמויות, לבצע את כל העבודות  קבלן מתחייב, במסגרת המחירים המוצעיה

 כתב הכמויות. ט זה ומפרויק כמופיע בהדרושות לביצועו ולסיומו של הפרויקט באופן המד 
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 פרק 08 - עבודות חשמל ותקשורת 
 

 לליות הערות כ   08
 

החשמל   .1 לחוק  בכפיפות  יבוצעו  החשמל  עבודות  ולמפרט  בתשי"דכל  הטכני    ותקנותיו 
הו  בנייהלעבודות  הכללי  הסטנדרטי   ע"י  משרדית   הביןלתית  הממשעדה  שנערך 

הביטחון משרד  בז  .ביותר  כןעודהמ  בהוצאת  מצהיר  נמצא   כי  את הקבלן  המפרט 
 צרפו למסמכי החוזה.  וכי ברשותו

 
הדרושים כ .2 העזר  וחומרי  החומרים  כל  הספקת  כוללים  הכמויות  בכתב  הסעיפים  ל 

, עולולביצוע העבודה וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפ
 ת ספ וללא תו  תת שנתיאחריו  ןוכ   נןהמתכ ולל בדיקת חברת החשמל או בודק מוסמך  כו

 . מחיר
 

יוכה .3 לא  לטקבלן  כספל  לתוספות  שיאפשר עון  הכמויות  בכתב  סעיף  ניסוח  בגלל  יות 
עדיף על כל ניסוח אחר   . פסקה אחרונה זו כוחה2שונה מהאמור בסעיף    לפרשו בצורה

 המופיע בכתב הכמויות. 
 

הכ .4 חוי כמול  הקבלן  בלבד.  בהערכה  ניתנות  הכמויות  בכתב  לת  אתמייב  הכמויות   דוד 
כל המחירים נקובים   להזמין חומרים. אחר כך  ורק  ים  ור את מספר האביזרפלסבשטח ו 

אספקה,הובלה,התקנה, וכוללים  מע"מ  ללא    ביטוח   שמירה,  הפעלה,  חיבור,  בשקלים 
 וכל אביזרי העזר הדרושים . 

 
ימ .5 את  משלים  זה  מסמך  ע   סמכיתר  התוכניו   הקבלן    להמכרז  את  היטב   ת, לבדוק 

ולהרט הטכפהמ הצני  כל    ועתציע את    דהיינו   כיחידה שלמה, כרז  מסמכי המעל בסיס 
יחד.  גם  תכנים  ומפרטים  כמויות  כתבי  שגיאות,  הקבלן    ימצאשרטוטים  אי    סתירות, 
  ', וכו  קנותהתאמה לחוקים, צווים, ת  התאמות וכד' בין אם במסמכים עצמם, אם באי  

לתוכן בקשר  שהוא  ספק  איזה  לו  שיהיה  א  קי המדו  או  סשל  פרטיזה  או  ליו  ע,  עיף 
ימים לפני   7לפחות   למסור בכתב. מכתב זה יש והמפקח  פרויקטהל המנכך ל להודיע על

ההצעות   להגשת  שנקבע  )מחזיקי  ,התאריך  המשתתפים  לכל  תשלח  החומר   התשובה 
 להגשת הצעות( בכתב.  

 
הל ל המידות שכ .6 הקבלן אשרו  וחות ל  הפיזי בשטח באחריות  למדוד    חייב  של מקומם 

 בפרויקט.  ת הלוחותין אח"כ להזמ המידות ורק א  אתולהתאים   במדויק
 

הנידונים כ .7 לעניינים  בקשר  הצדדים  בין  שיתעוררו  הדעות  חילוקי  או  הסכסוכים  ל 
בורר   רעתלהכ  בחוזה זה או בחלקים ממנו למעט עניינים הדנים בתנאיי תשלום יובאו

י יו"ר "ע  יתמנה הבורר  זאתסכמה כהיעדר  דין יחיד שיתמנה ע"י  הצדדים בהסכמה. בה 
תיחשב   םנריהאינג'יאגודת   זה  מסמך  על  הצדדים  חתימת  בישראל.  והארכיטקטים 

ניתנת הרשות ולבורר  בוררות  או                 כחתימה על שטר  לקבל החלטות חלקיות 
בדרך לפסוק  ביניים,  צווי  כלשהם   והוא  מטרהשל    להוציא  בדינים  קשור  יהיה  לא 

 לצדדים.
 

להל  ע .8 בקבלן  כל הרר  הצעת המחיהגיש  של  שעלשימה  ב ציוד  כולל    ,יסס את הצעתויו 
ללא רשימה זאת יהיה הקבלן חייב להתקין ציוד לפי דרישות    דגם, יצרן ומספר קטלוגי.

 לידו אחרי בדיקת ההצעות.  המתכנן שימסרו
 

העבה .9 כל  את  יבצע  הטבהת  ודותקבלן  למפרט  העבוד אם  מתבצעות  לפיו  בפועל  ות כני 
הנושא     ן לבררהקבלבאחריות , באם קיים. ןמים אצל המז, הקייוג הזהסמה את 

 לפני תחילת העבודות ולנהוג על פי הנחיות המזמין בתוקף.
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הכללי    בודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחירע .10
 .בנפרדולמו א ישה ולשל ההצע

 
 צעה. ירי ההחלו במ בודה בשעות לא מקובלות יכלע .11

 
לרבות הסעיפים   כמויות,ומים בסעיף בכתב השיחס לתתי הפרקים הרלהתי ן  ל ל הקבע .12

 הנלווים לתת הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בנייה.
 

והתמ .13 החשמל  מערכות  ולכל  הנ"ל  העניינים  תוכן  לכל  מתייחס  זה  טכני  ת קשור פרט 
 . את זה ה לים זמתח נמוך מאוד,בקרה  ותקשורת ומש  ח נמוך,מת

  
 מול היזם. ה של הקבלןהמפרט והחוז את מפרט זה משלים .14

 
15. :  כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז  ,הקבלן מצהיר בזה   הצהרת הקבלן 

תוכנם את  והבין  קראם  והוא  זה  לדעת    ,חוזה  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל 
פח  ווה נסזו מה  ההצהר  רות בהם.את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדבצע  יב לומתחי 
והינה    זה וח  \למכרז ניפ זה  בלתי  ממנו.רחלק  המצוינים   ד  הכללים  המפרטים 
משרד /במכרז של  לאור  בהוצאה  לרכישה  ניתנים  הקבלן  של  ברשותו  ואינם  זה  חוזה 

 חובה על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים .  הביטחון.
 

 מפרט כללי לעבודות מ"נ      008.0
 

 ומקום העבודה רותיא 08.00.01
                                                                           : צע לב  ששי קת המיתקן תאורה ואר  ת חשמל לעבודו תייחס מסמך זה מ                 

  " בכפר יונהפארק מים  "                 
 כוללת:  ההעבוד                 

o חדרי מכונות מבנהל  לחשמל ותקשורת וכדומהתשתיות להתחברות  ביצוע . 
o בריכה בהתאם לחוק החשמלו מערכת הארקת המיתקןוע יצב. 
o וכדומה.  י אש וכריזהילו ח, גמאור, כו  תשתיות פנים ועציב 
o לבריכה ביצוע תאורת חוץ . 
o לוחות להחלפה ופירוק  םקיימיבלוחות וטיפול  לוחות חשמל וע ציב   . 
o קשורת. ביצוע עבודות ת 
o המושלמת והפעלתואישורו   דיקת המתקןב . 
o  ואישור המיתקן  הבדיקת אינטגרצי . 

 
 ים ותקניםמפרט 08.00.02

י החשמל  לבוצעו  עבודות  ולהנחיותבהתאם  בר  דרישות  המסמכים   שימתהמופיעות 
 ואשר אינם מצורפים כאן: ך מש בה פרטיםייבים המהמח
o בהוצאת משרד הביטחון  08מפרט הכללי למתקני חשמל ואופני המדידה, מס'  ה,  

 המפרט הכללי לעבודות בנייה.
o קיו המלאים.חשמל לכל פרקיו ותתי פר ותקנות בנושאוק ח  
o גילי למעהמפרט הכל מס'    ,פרקיו ותתי פרקיו המלאים  ל  כ ל  לוי וכיבוי אשרכות 

ובקרה למתח    עם ציוד מיתוג   לוחות  –  61439ת.י.    ד הביטחון.רשמ  את בהוצ  –  34
 . לכל פרקיו ותתי פרקיו המלאים  מערכות גילוי וכיבוי אש – 1220ת.י.   נמוך.

o הישה המתקנים  ביותר  העדכניים  החש  םתייחסיראלים  מערכות  בקר לכל  ה  מל 
 רת. ותקשו

o ם שונים. מבנים מוגנילקנות הג"א  ת 
o שראל.ליל שמברת החח  הוראותקנות ות 
o קנות והוראות חברת בזק לקוי טלפון. ת 
o תוכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה. ה 
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o מפרט הטכני ומיוחד ורשימת הכמויות. ה 
o נהל הפרויקט והיזםוראות המתכנן ,מ ה.   

 
 .ומפורסמת יימתקמעודכנת ביותר ההדורה ה היא למל המסמכים הנ"ל הכוונה בכ

 
אשר  ע ק בודות  כגון:    ותישדריימות  לגביהן  המוסמכות  הרשויות  של  מיוחדות  הוראות  או 

משרד האנרגיה, משטרה, חברות    חברת החשמל לישראל בע"מ, בזק בע"מ, משרד התקשורת,
אישור  צטייד בבלן להאו הוראות ועל המבצע/ק  דרישות  צענה בהתאם לאותןהכבלים וכו' תבו

 ל.ות הנ" את הרשויכל ההוראות המיוחדות מ אחרי השאכן מילא
 
כפוף    –לוחות חשמל    צור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן אשר תחום עיסוקו הינו ייצור יי

המתכנן. של  ובכתב  המוקדם  ב  לאישורו  לעמוד  חייב  הלוחות  התקנים יצרן  מכון  ביקורת 
אישורהישר ובעל  כמפוהוסמ(  61439)  יאלי  ליצורך  כנדרש  חוול  על  נמוך  מתח  חשמל  ת 

יצרן הלוחות יהיו דוגמת פריזמה או ש"ע מאושר .  ראשי(.  מפסקל  וד)ג  הלוח  תאם לזרםובה
הציוד    של ציוד המיתוג לזרם קצר המחושב והמופיע בתוכניות.   Icuיתאים את כושר הניתוק  

 לה. מלאה בכל תק  תיוקן בלוחות תובטח  סלקטיבשיות
 

 חומרים 08.00.03
תקשורת,   ללוחות חשמל,  וץ, ציודלפנים וחי תאורה  ד המפורט להלן, לרבות גופ ציוהל  כ

וכאביזרי   ובכתב גמר  במפרט  לכתוב  בהתאם  ותוצרת  לדגם  בהתאם  ויותקן  יסופק  ו', 
הישר התקנים  מכון  ע"י  מאושר  יהיה  שיותקן  הציוד  כל  של   אלי.הכמויות.  מזכותו 

ד  פק,  ציות להסיר סמנע"י המתכנן. על    רערך, בתנאי שאושד שווה  גם ציופק  הקבלן לס
 ת:אוהב ציוד השווה מבחינת התכונות  רך ייחשבשווה ע 
 חשמליות. ❑
 ניות. אכמ ❑
 יזיות. פ ❑

 
ידוע הק ולא  )במידה  הקבלן  ע"י  שהוצע  הציוד  התאמת  מידת  של  הסופית  ציוד    ביעה 

 עוררין.  ית וללא היה סופיעתו תתישמר לנציג המזמין וקב  -מהתוצרת המצוינת( 
 

 העבודהביצוע  08.00.04
 לגודל מתאים    ן, חשמלאי בעל רישיו צועקופת הביר במשך תעסיק באתבלן החשמל יק

 הפרויקט לצורך תיאום ופיקוח על העבודה.  
המזמין ק אישור  את  לקבל  חייב  משנה,  כקבלן  החשמל  קבלן  את  המעסיק  ראשי    בלן 

כל א מתן  ל הראשי לי הקבלן  וצע ע"מהשמל  חן הזכות לבטל את קבלן המראש. למזמי
 הסברים והבהרות.

החשמל לבק לה   ן  מריחייב  מטעם  אישור  בעל  לביצ ות  הקבלנים,  עבוכז  חשמל וע  דות 
 בהיקף כספי של מכרז זה. 

מתאים לסוג    שיון יעבודה תבוצע על ידי פועלים מקצועיים בהנהגת מנהל עבודה בעל רה
אך   מוסמך,העבודה,  מחשמלאי  פחות  י  לא  במקאשר  במשך    וםמצא  זמן  כהעבודה  ל 

   הביצוע.
רשאי  ה כלמזמין  כ  לפסול  מנהלעובד,  דהע  ולל  שלפי  לוחות  יצרן  או  נם אי   עתו בודה, 

 מתאימים לביצוע העבודה, ללא מתן הסברים. 
 
 אישור לפני ביצוע  08.00.05

התוכניות    פקח, עלפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ ו/או והמל
וכ ותשברש הנחיוו  לפרט ן  הקשורות  א  ית   שינויהביצוע.  כל  לבצע  אישו  ין  של ללא  רו 

 תכנן. המ
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 מניעת טעויות בביצוע  08.00.06

הציוד,   ג שיהיה ברשותו סט תוכניות עדכניות של הבניין, פנים, מערךב לדאו קבלן חייה
בבצ  טעויות  מניעת  לשם  אחרות  ואינסטלציות  צנרת  במקרה קונסטרוקציות,  וע. 

סתיר התאמאו    ה  שתתגלה  יפנאי  בתוכניות,  ימש  הקבלן  הה  ולא  למפקח  יך מיידית 
 העניין. ור הסופי של עד לביר ע העבודהבביצו

 
התיאורים   ירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה ביןשל סת  כל מקרהב

סדר   יחשב  המתכנן,  או  המפקח  ובהעדר  השונים,  במסמכים  העדיפויות  והדרישות 
                   כדלהלן:

ם עדיף על ת )המוקדבי כמויוכת  -יות  תוכנ  -כללי  מפרט    -רט מיוחד  פ מ  -תקנים/חוקים  
        פני המאוחר(.       

או  ב בתוכניות  המידות  לבין  הכמויות  שבכתב  המידות  בין  התאמה  אי  של  מקרה  כל 
שבכתב המידות  לפי  נקבע  כאילו  המחיר  את  רואים  הביצוע    במפרט  עדיפות  הכמויות. 

                 התוכניות. קבע לפיבאתר ת
מ חריגה  של  הכתב הכמובכל מקרה  של  על    אישור  חייב הקבלן לקבלחוזה,  יות  בכתב 

ביצוע העבודה. ללאביצוע  ה לפני  אישור כזה תחשב   מאת המפקח במקום או המזמין 
 בגינה. –החריגה כאילו לא בוצעה ולא יקבל הקבלן כל תמורה כספית 

 
 ם לנזקי אחריות 08.00.07

בכל  קבה  על לנקוט  למהלן  בכדי  ונאמצעים  תאונות  לאדנוע  ולרכושזקים  כתוצאה    ם 
האחריו בכל  ישא  פיצוייםת במקר מעבודתו. הקבלן  תביעות,  של  נגד    ה  או  המזמין  נגד 

כתוצאה ברכוש  או  באדם  שנגרם  נזק  עבור  אחר  או    אדם  כוחו  בא  שליחו,  מעבודתו, 
 קבלן משנה משלו.

 
 .תוחדומי וביצועהנחיות בטיחות  08.00.08

 
 שטח.המפקח ב  דר עדיפות שיקבעעבודתו לפי ס   הקבלן יתאים 08.00.09

 
 צבע. חציבה תותקן בבטון לרבות תיקוני  לכ 08.00.10

 
יבל 08.00.11 קירות בטוןא  קונסטרוקטיביים     צע הקבלן חציבות בקורות בטון, עמודי בטון או 

 . תאום עם מהנדס הקונסטרוקציה. התאום איתם יעשה דרך המפקחללא 
 

 ון. י לי זברז ן לחתוך אי מקרהשום ב 08.00.12
 

תחת מתח ובין    הםו חוטים בין שגלויים אי קצוות  בלים בעלשום מקרה אין להשאיר כ ב 08.00.13
 תחת מתח. שאינם 

 
ש לאטום את כל קופסאות ההסתעפות או יחידות הקצה של כל אביזר חשמלי, מפסיק  י 08.00.14

  / וטיםאת הח כוצבע במידה והוא מבוטל ולשלוף מתו יותיקונשקע וכו' ע"י בטון 
 הקיימים.  וליכיםהמ

 
מפסולת שהצטברה   והמבנה  המעברים,נקות את  עבודה ל  ובה על הקבלן בסיום כל יוםח 08.00.15

 בודה. יום העבמהלך 
 

כללי  ב 08.00.16 וכל  החשמל  חוק  לפי  ההזנות  תבוצענה  זמניות  הזנות  לבצע  צורך  ויש  מקרה 
  הבטיחות, לרבות שילוטים ובתאום מלא עם מפקח החשמל.   

 
עה בצד ג זה לכל מקרה  של פגי דה מסו ומיוחד לעב ביטוח  עצמו ב  בטח אתלן לל הקבע 08.00.17

 לישי. ש
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בלן בין לרכוש, או  לאדם יחול על  ודת הקל נזק שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מעב כ 08.00.18

  הקבלן ויתוקן על חשבונו.
 

תשולם  ה 08.00.19 ולא   המפקח  באישור  הקבלן  ע"י  יבוצעו  וכו'  ח"ח,  בזק,  עם  בשטח  תאומים 
           ית.       ת כספ ספ תול בגינם כ

 
יי ה 08.00.20 אם  עבודות  יבצע  ע"י  קבלן  גם דרש  ב  המפקח  מקובלות בשעות  שבתות    לתי  למעט 

   .חריגות  ולם כל תוספת כספית בגין עבודה בשעות ולא תש וחגים  
 

 ופסאות ההסתעפות של החשמל יהיו עם מיכסה הנסגר ע"י ברגים. ק 08.00.21
 

מסוג  ה 08.00.22 יהיו  ההסתעפות  בקופסאות  חברגי  לאל  WAGOמהדקים  ושיטת  ר  יבום 
 בד. מתכנן בלבאישור ה,או ש"ע ירההמ

 
  תקנה בקירות גבס.   אים לה ת גבס יהיה הציוד והקופסאות מסוג המתרוקיב 08.00.23

 
 קבלן ישתמש רק בסוג צנרת כפיף כבה מאליו, להתקנות פנימיות, תה"ט.  ה 08.00.24

 
לקחב 08.00.25 הקבלן  על  קיימת,  אקוסטית  תיקרה  בתוך  התקנות  של  בחשב מקרה  פת  ק  ירוון 

נה של תיקרה  רוק והתקבגין פי  פת כספית . לא תשולם כל תוסנתה מחדשתקה והתקרה  
   ירי יחידה.                     ול במח המחיר כלאקוסטית.  

 
זוויותכ 08.00.26 לחיבור  מיוחדים  אלמנטים  עם  יהיו  הפלסטיות  התעלות  וכל והתפצלויות    ל 

 עלה.  חיר התללא חיתוכים, כלולים במ האביזרים  
 

 .  אחריות  מש שניםחלויהיו   או ש"ע מאושר ליפסגמת פיו דו י יה  םיבריהדרי ל כ 08.00.27
 

אבג 08.00.28 כל  וכן  התעלות  התאורה,  אחופי  תהיה  יזר  התקרה,  או  הקיר  על  יותקן  אשר  ר 
  התקנה מתאימה לקיר אליו מחובר האביזר. 

 
  א יהיו חיבורי קיר המחוברים על מעגלי מאור.       ל 08.00.29

 
 . תמ"ר לפחומ  1.5   מאור במעגליתך המוליכים ח 08.00.30

 חות. ממ"ר לפ   2.5    במעגלי כוח    חתך המוליכים
 חות."ר לפממ    4.0  תך המוליכים למעגלי מיזוג ח

 ובכתב הכמויות.     חתך המוליכים במעגלי כוח במטבח יהיו בהתאם למצוין בתוכניות
 

צוין    אםאלא    ס"מ,    140ס"מ, מפסיקי הזרם יהיו בגובה    100יבורי הקיר יהיו בגובה  ח 08.00.31
יהיו    .ית נוספתהגנה מכנ יהיו עם  רי הקיר  כל חיבו  מויותאו בכתב הכיות  נתוכ חרת בא

 אולם. ה תסאוגם חיבורי קיר בכי
 

 הצהרת הקבלן ליזם ולחברת החשמל  08.00.32
גמר ביצוע העבודה על הקבלן להכין הצהרה כתובה ליזם ולחברת החשמל ובזק, שכל ב

ה  ני. הצהרה זו הינכ פרט הטהחשמל ולמם לחוק  ה בהתאשבוצעה על ידו, בוצע  העבודה 
בלתי   ורז/חוזמכמה  נפרד  חלק  זה  הה  גמר.  תעודת  לקבלת  הכרחי  תנאי  הצהרה הינה 

הוצאתה. הקבלן    תהווה מסמך  מיום  שנה  העבודה שבוצעה למשך  לגבי  יחויב  אחריות 
 בתיקון כל תקלה שתתגלה בתשתיות ובהתקנות שביצע על חשבונו.   
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 ם אחרים רמיעם גותאום  08.00.33
כדי לקבל הנחיות בנוגע    והיזם  זקוחברת ב  רת החשמלדברים עם חבל הקבלן לבוא בע

הד הכלרושות  להכנות  ובמועד.  בהתאם  ולבצעם  החשמל  עם   לחיבור  בתאום  יהיה 
מהחברות   הנחיות  לקבל  הקבלן  חייב  כן  כמו  המבוצעת.  לעבודה  ובהתאם  המפקח, 

כין  ט בנדון ולה לפרויק                       זעקות     שורת ואכות תקהשונות המספקות מער
 בהתאם. ת של כל חברהת הספציפיום לדרישויות בהתאהתשת

 
 יוד או עבודה ע"י גורם אחרפקת צסא 08.00.34

אוז וכו'  לוחות חשמל  גופי תאורה,  כגון  חלק מהציוד  אצל   כות המזמין לספק  להזמין 
ודה, ללא  ב ום העלתא  הדרוש  רכה וכלדע, הדאחרים ציוד ועבודות ועל הקבלן לספק מי

 לום. תוספת תש
 

 ותת ההסתעפופסאום קמקו 08.00.35
ההסתעפות  ע קופסאות  למקם  הקבלן  המ במקומל  בתוכניות  סות  של ומנים  ובמקרה 

סטייה כלשהי, עליו לסמן בתוכניות את המקום החדש. הקופסאות עבור האביזרים יהיו  
ניות  כ בתוות ההסתעפות  ת קופסאמסומנומפלסטיק תקינים בצורה קונית. במידה ולא  

 בהתאם.תוכניות ויעדכן הנוחיותו  לאי לפי חשמימקם אותם ה
 

 ע סימון תוכניות אחרי ביצו 08.00.36
מהמזמין לאח שיקבל  תוכניות  של  סטים  בשני  הקבלן  יסמן  המתקן  השלמת  בצורה   ר 

כפי המקוריות,  מהתוכניות  והסטיות  השינויים  כל  ומובנת,  למעשה.   ברורה  שבוצעו 
בתוכניו אלו  ההסברים  ת  ימסרודהליווי  יוב   למתכנן  רושים  הקבנוסף  על  מחשב  לן 

 התוכניות .     בונו את חש
 

 מת חריצים סתי 08.00.37
החריצים מחיב לעשיית  בנוסף  כלול,  סמויה  בהתקנה  הצינור  הנחת  או  הנקודה  ר 

מ  יותר  עוברים  בו  חריץ  כל  מעל  במלט.  או  בטיט  סתימתם  גם  צינורות    2  -הדרושים 
 ספת רשת מתאימה. עשה בתותימה תהס

 
 יקת המתקן בד 08.00.38

להזמ ע הקבלן  בודק  ל  מין  לבדמתקנים  בכל יקת  וסמך  ולשאת  בשלמותו  המתקן 
רוכות בכך, וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע ע"י המפקח, כל  אות הכ ההוצ

הסעיף   מופיע  לא  אם  אפילו  יחול  זה  כל  ידרוש.  שהבודק   וההשלמות  התיקונים 
בכתמפורש הכמויות  החוזה. ב  של  נילן  בהק  ות  להזמנת  מועד  מבעוד  המז דאג  מין  ציגי 

כמו כן ליום הביקורת יכין  .תהביקוריהיה מושלם ומוכן ליום  דא שהמתקן ורת ויוולביק
כולל כל הספרות   ביצוע,הלפי    חתומות    "AS-MADEשל תוכניות "  סטים   3הקבלן  

וצאת משרד י בההכלל  רטות במפמוקדמ  –"  00כמפורט בפרק "הטכנית של המיתקן  
בפון.  יטחובה הקבצים  את  ב   תשלומים  .DWGרמט  ובנוסף  וביקורות  עבור  יקורת 

חשב  על  יהיו  הקבחוזרות  בנוסףון  וזאת  ימצאו    לן  אשר  הליקויים  כל  של  לתיקונם 
וימצאו(. )במידה  הביקורות  רשאי    במהלך  מחח"י  למתח  כבר  מחובר  והמתקן  במקרה 

פרט  בודק  להזמין  סוג    ןרישיו   בעל  י, הקבלן  ל3"בודק  ה   דיקתב"  כל  תנאים  המתקן. 
 ים בתוקף.   אר נש לעיל ם שפורטו האחרי

 
 ומן עבודהי 08.00.39

עבודה, בו ירשום תהליכי התקדמות העבודה, הערות המפקח וכן  יומן    ל הקבלן לנהלע
ג'תביעות הקבלן לגבי עבודות חריגות או עבודות   ופעולה ביומן תאושר   . יבר  כל שורה 

המ אוע"י  תוק  המזמין  פקח  לה  לתת  השורה    ללא  .ףכדי  תראה  זאת  הפעולה  ו חתימה 
 דה.לא מגיעה אם תמורה בע פועל ועל כןבוצעה ב כאילו לא
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 עבודות ברג'י 08.00.40
עבודה  ת כל  ברג'י  עבודה  בתור  ושהמפקח חשב  חוזה  בסעיפי  מוגדרת  לא    שלא  מחליט 

. מדידה של תן בכתבאת תינלקבוע  עבורה מחיר חריג, אלא בתור עבודה ברג'י. החלטה ז
נ  ברג'י  שעות שעת  העובדתהיה  של  צי  טו  באתר  ו/או  בל וד  בזמני  הבניה  להתחשב  י 

 דה וכיו"ב. ול עבונסיעה, אבטלה, ניה
 

 עבודות חריגות 08.00.41
בודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיע בסעיפי החוזה ואשר הקבלן מתבקש לבצעו או  ע

ירים מחיתוח  נ עם    בודות החשמלחשבון עצורף ל נספח מ  לספק במחיר חריג, עליו להגיש
 החוזה.  על מחיריתבסס ג יעבורם. מחיר חרי 

 
 הפעלה ניסיונית וקבלת המתקן 08.00.42

תבעה המ ודה  ע"י  קבלתה  לאחר  רק  כמושלמת  וביצועחשב  והמתכנן  הפעלה    זמין 
ונמצאו ליקויים בהפע יתקן    לה הניסיונית, או בזמן הקבלה ע"י ניסיונית, היה  המתכנן 

רת  דה. ביקועבוהלת  לקב  ביקורות 2יינה הנתגלו. ת  יים אשרעל הליקו חשבונו לן על  הקב
שו מסכמת לבדיקת ביצוע התיקונים שנדר  קורתאשונה לבדיקה כללית של המתקן, וביר

לן  תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק הקב   תיקונים(.   בביקורת הראשונה )במידה ויהיו 
ו  ודה זם בלוחות. עב ויי חיבורינות ע"י שי מאוזנ  ואינן  הו במידהעומס על הפאזות ויאזנ

 מבלי לפרטה בנוסף.  ידותיחחירי ה במכלולה  
 

 אחריות הקבלן  08.00.43
לתקופה של שנה    יב העבודות, המכשירים והחומריםאחראי כלפי המזמין עבור ט קבלן  ה

קבל מתאריך  הקבלןאחת  על  זו  תקופה  במשך  המתקן.  כל   ת  חשבונו  ועל  מייד  לתקן 
  כוןש בלתי נ בע משימול נולמקרים שהקלקו  פגום, פרט   ר או ציודכל חומהחליף  לתקלה ו

 נשים שמשתמשיםשלנות של א או ר
 

 חפקו 08.00.44
המ יקפ ע"י  ואישורה  העבודה  על  אחריותווח  את  מהקבלן  גורע  אינו  הבלעדית    פקח 

 המלאה על המתקן. 
 

 חשבונות 08.00.45
חשבונוע המפקח  לאישור  להגיש  הקבלן  וח ל  ביניים  ס ת  בצשבון  דפיופי  מדידה   ירוף 
 לבדיקת הכמויות.   דרושה עזרהמפקח כל ל  גישלהקבלן הכמויות. על ה ורטים של פמ

 
 יות ות ראשתאום עם אספק 08.00.46

עםק התאומים  לכל  ידאג  הראשיות    בלן  האספקות  כניסת  בדבר  השונות  החברות 
 למתקן.   וכדומה   לחשמל ותקשורת 

 
 הבאים:  נתוניםקבלן ה פני תחילת העבודות באתר, יהיו בידי הל
 .  מהיזםים מאושרות  טלפונ תוכניות
 קח והמזמין.ע מהמפואישורים לביצו  כבלים  בזק,, עם חברת חשמל מתואמות  וכניותת
 

 צנרת 08.01.00
בחלליםצ הצנרת  כל  התקנים.  מכון  ע"י  מאושר  מטיפוס  יהיו  פלסטיים  כגון:   ינורות 

מאל כבה  בטיפוס  תהיה  כדומה  או  ביניים  תקרות  )פ" פירים,  ללאיו  מחיר.  נ(   תוספת 
ת תאורה יהיה  לרבות נקודו  ת,רו הצינו  לגמר כ  רת המגיעה ללוחות החשמל. הצנ  לכנ"

 במחיר הצינורות או הנקודה. כללותאשר נ בתיבות תקניות
 
יש להתקין שרוול גמיש   ס"מ מצינורות מים.  50  -ין להתקין צינורות במרחק הקטן מא

 ות. התפשט  לצינור בכל מקום בו הוא עובר תפר
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 בלים למתח נמוך כ 08.02.00
מופות לכל אורך  אופה ולל ה אחת רציו מחתיככנים יה כבלים בין מקור ההזנה עד לצרה

ו/או יעמ   לוהכ   הכבל. הגרמניים  לתקנים  בהעדרו  או  הישראלי  התקן  בדרישות    וד 
מכשיר ע"י  הכבלים  בידוד  בדיקת  הקבלן  יבצע  ההתקנות  בגמר   1000מגר    הבריטים. 

הכבל  על  א   מוטבע  יופיע  וולט.  לכל  היצרן  ותארוע"י  היצרן  שם  הייצור.רכו   לא  יך 
 .ייצור ישן  תאריךכבל מבל יתק

 
 : כמפורט להלן  יותקנו במרחקים )אחד מהשני( משותפתבלים המותקנים בחפירה כ

 ס"מ.   10 –רחק בין כבלי מתח נמוך לביניהם מ ▪

 ס"מ.  30 –רחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאד מ ▪

 ס"מ.  50י בזק ומתח נמוך לקו בלי ין כב ▪
 

ת בלוחו   ות הנכנסים ו/או היוצאים ם והצינורהמוליכי  כבלים,ה  ן את כלהקבלן לסמעל  
כגון   קיימא  ובר  ברור  סימון  ידי  על  פלסטיק   דסקיותהחשמל  סימניות  או  חרוטות 

ומנו  לות יס יתקבל. הכבלים בתע  מיוחדות. סימון ע"י כתיבה על נייר דבק או כדומה לא
 מ'.  15ל כ
 

ורט הכבלים כמפ  להתקנת בכתב    קח שור המפלים על הקבלן לבקש איסוי הכב ילפני כ
 לעיל.

 
ל הכבלים,  אכל  ט.ב.ט.רבות  מטיפוס  יהיו  העמודים,  בתוך  המותקנים  או  NYY)  לו   )

N2XYרציפות והבדדת כל קטעי    . עם גמר העבודה תיערך בדיקה בנוכחות המפקח, של
ליד    מחתיכה אחת )ללא מופה( כאשר  ו ן עמוד לעמוד יהילים ביו. הכבהכבלים שהותקנ

יעשו החיבורלביצוע החיבור בעמוד.    תכבל מספק  שאר כמותמוד תוע  כל ים בעמודים 
ולא, יאטמו קצוות הכבלים מיד לאחר החיתוך, למניעת כניסה   מיד לאחר חתוך הכבל

רטיבות, יע  של  וההסתעפויות  הכבלים  חבורי  וכו'.  רק  לכלוך  ה שו   עמודים. בתוך 
י  לעמווהכבלים  צינורותכנסו  דרך  רק  ביציקלצורך  ו  שיותקנ  דים  היסודותכך  .  ת 

 צינורות.  שחלו בים יוהכבלים בין העמוד 
 

  .תוהארקו כבליםפירה להנחת ח 08.03.00
ואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה ובסס את ר

ת ביעה הנובע ים. לא תוכר שום תמהמכשולים הקיי   וא רקע ו/הצעתו בהתאם לסוגי הק
 שירותי הלוואי האלה:  '. עבודות עפר כוללות אתכדיוחדים וחפירה מ  מתנאי

 ה העליונה על שורשיה. יהצמחי ילוק  ס ▪

 באישור.  -וצאת האדמה החפורה ואחסנתה באופן זמני בקרבת מקום ה ▪

 פלסה, יישור והדוק קרקעית החפירה. ה ▪

 החפורה.  האדמה  ילוק עודףס ▪

הנחת  ת התעלה לירחפ  פירה. זורי הח קון אספלט או בטון באצוף, תייחזרת ר ה ▪
תעשה   צינור  או  בתוכנית, כבל  שנדרש  וברוחב  בש  בעומק  לא  אך  מקרה  ום 

תוואי החפירה יעבור דרך קיר בטון,    פחות מהנקבע בחוק החשמל ובתקנותיו.
 אספלט, מרצפות, שבילים וכדומה. 

 
 כללי  3.1

ה במ הור  מתואכל  זהמפורט  המ  08ובפרק    פרט  הכללי,  המפרט  וה של  לסע תאים  יפים  נוגע 
 כמויות. בכתב ההנקובים ל במחירי היחידות שבכתב הכמויות, הנו כלו אימיםהמת

 תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. 
הרשומ ו/או  המשורטטים  ו/או  הנזכרים  והעבודות  הפריטים  בתככל  הי ינ ים  ובמפרטים  ם  נות 

ור לעיל,  ומבלי לגרוע מכלליות האמ ספק,  י להסיר  יות.  כדתב הכמויחידות שבככלולים במחירי ה 
 חירי היחידה השונים: לול במ כל המוזכר להלן כ

 בדיקת המתקנים לרבות התשלום בגין הבדיקות.  א.
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 שנוי עומק חפירה בהצטלבות עם שירותים אחרים.  ב.
 ושים.התאומים הדר ג.
 . םמהדקים למיניה .ד

 לית. וצנרת כלעמודים צינורות מעבר ביסודות ה  ה.
 ל סוג שהוא. אספלט קיים או מדרכה מכ פתיחת ו.
 ים.העמוד  שפות בסיסי ז.
 חפירות וחציבות  שונות.  ח.
 

שינויים בתכניות ובהיקף העבודה או ביצוע חלקי של העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, לא  
 רת. צוין אח אלא אם -וחיבור קה, התקנה מחירים כוללים אספהי היחידה.  כל רינוי מח יגרמו לש

 
ק החשמל וכל כללי הבטיחות, לרבות  לפי חוות זמניות תבוצענה ההזנות במקרה ויש צורך לבצע הזנ

 שילוטם ובתאום מלא עם מפקח החשמל. 
 בצד שלישי.  הע של פגיעל הקבלן לבטח את עצמו בביטוח מיוחד לעבודה מסוג זה לכל מקרה 

או    נזק   כל ישירה  כתוצאה  משייגרם  הק עקיפה  בין  עבודת  עלרכושבלן  יחול  לאדם  או  הקבלן,    ל 
 ויתוקן על חשבונו. 

בשטחהתאומי כל    ם  בגינם  תשולם  ולא  המפקח  דרך  הקבלן  ע"י  יבוצעו  וכדומה  חח"י  בזק,  עם 
 תוספת כספית. 

תאונות למנוע  בכדי  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  כת  םונזקי  על  ולרכוש  מעבודתו.  ולאדם  צאה 
י הקבל נגדיעות, פישל תבת במקרה  ו האחרי  שא בכלין  נגד המזמין או  נזק    צויים  אדם אחר עבור 

 ברכוש כתוצאה מעבודתו, שליחו, בא כוחו או קבלן משנה משלו.  אדם אושנגרם ב
 

 ויקט. רפי של העל הקבלן לבצע את העבודה על פי הוראות המפקח ובהתאם ללוח הזמנים הכלל
צוע תיקונים במקרה  וש ביעת ולדר  מתקן בכל ביצוע היהיה רשאי לבקר את  ה המתכנן  ד טיב העבו

 ים יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.הליקויו לקויים בטיב העבודה. כל אוימצ
 

התקנות   החשמל,   לחוק  בהתאם  ובתוקף,  מתאים  רישיון  בעל  חשמלאי  ידי  על  תבוצע  העבודה 
מפקח  חשמל,  החברת ה   , דרישות 08יים הבין משרדיים  נ י, המפרטים הטכלאן הישרבתוקף, התק

 תכנן. והמ
 

באתר.  המקומות המדויקים של  מתכנן  הקבלן לקבל הסברים מהמפקח/לפני תחילת העבודה על  
קנ"מ   לפי  מדידות  על  להסתמך  ואין   , הביצוע  לפני  המפקח  ידי  על  יקבעו  החפירה  ותוואי  הציוד 

 בתוכניות. 
ההגשעם   הקבלצהת  ,מאשרעה  ה  ן  למד  התוכניות,כי  כל  את  ב  יטב  העבביקר  מ מקום  על  נת  ודה 
העלולילה כל התנאים  ביצוכיר את  על  להשפיע  העבודה,ם  א  ע  הביצוע בהתאם  בדק  ת אפשרויות 

נוספות.  לא תתקבל כל בקשה   לו הסתייגויות כשלהן או דרישות  ואין  לתוכניות ולכתב הכמויות 
 הנובעות מכך.   תדרישו  לתוספת מחיר בגין

 
)רשום בכתב הכמויותאת ה  יש לאשר  י ההתקנה"י. לפנישאו תו תיהציוד והחומרים    לכ או    ציוד 

כנן, אדריכל הפיתוח, נציגי הרשות המקומית וכל גורם אחר אשר  קח, מתש"ע( והחומרים אצל המפ
 יוסמך על ידי מנהל הפרויקט.

 
הצעתו  במכרז. בכל מקרה    ב ערך לציוד המוכת  ו שווההקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינ 

ה  תב במכרז. ההצעה לציוד שוו ייבת להתייחס לציוד המוכצמו חהמכרז ע  מויות שלכתב הכ  בגוף
אם תהיה כזאת, תמצא את ביטויה בדף נספח למכרז, בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו    ערך,

מ וכן  וכדומה  תוצרת  הספק,  שם  הטכניים,  שכטפרטים  נתוניו  מקוריים  קטלוגים    לניים     היצרן, 
מטונתונים   ה פוטו  של  ומ רים  ערך  חיר.  פנסים  שווה  לציוד  הצעה  כן כל  אם  אלא  כלל,  תידון  לא 

חד עם המכרז כמפורט לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע הינו אמנם שווה ערך או לא, הינה  וצעה י ה
 החלטה של הנהלת הפרויקט והמזמין בלבד. 
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בניגו ונייבל   , השתמש הקבלן  ד להלןאם  בציוד  ידי שלא אושרחומרים  ת חלקים של המתקן  על    ו 
שאהמתכ עבודה  נעשתה  אם  או  אנן  לתוכניות  מתאימה  למינה  המתכנן   פרטים  ו  רשאי  הטכניים, 

להפסיק את הבניה ולהורות על הריסת החלק המסוים של המתקן. כל ההריסה והתיקון יעשו על  
ציוד   כל  הקבלן.  לאתר,    םיוהחומרחשבון  המתכנן  ו שיובאו  דעת  פי  מתאי  על  לחואינם  זה,  מים 

מתכנן להרחיק כל  רשאי המן שייקבע. אם לא עשה כך,  לן, על חשבונו תוך פרק זי הקב קו על יד יורח
 החומר על חשבון הקבלן. 

 
 עמודי תאורה וזרועות לפנסים  3.2

ם, הזרועות  יתוכניות. העמודב ומויות  עמודי התאורה הזרועות והפנסים יהיו לפי המפורט בכתב הכ
ייוצרו ויבדקו לפי  ץ חם. העמודים יתוכננו,  לים באב קים וטבו קיים, חליהיו נ   חלקים שלהםושאר ה
. על הקבלן לתאם את ביצוע הביקורת עם המפעל המבצע שיספק  918,  414,  812יים  ישראל  תקנים

 את כל האמצעים לביצוע הביקורת עצמה. 
 

 ה. פנסים לתאור 3.3
ל  םסיהפנ יהיו  בפ לתאורת  הדגם המצוין  ובכתי  לב הכמו תוכניות  או  הנחיויות  ס פי  עיף  ת המפרט 

 "חומרים" לעיל. 
 

 ה מפלדה מגולוונת י תאור מפרט טכני לצביעת עמוד 3.4
 לפי שיטה אלקטרוסטטית.  8506096-08לפי מפרט  אפוקולו, טלפון 

  
 יסודות לעמודי פלדה  3.5
בהת א.  יהיו  היסוד  לברגיי  מח ניותוכ אם  הברגים  באמות.  מרותכ  2צעות  ברים  ות.   מסגרות 

נ ומעהברגים  להתקקיים  מובדים  הברגים  ראשי  בבטון.  י נה  בורג  לכל    2ותקנו  גולוונים. 
 אומים.  האומים והדסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים.  2 -דיסקיות, דיסקית קפיצית ו

 
רגיי היסוד, כך  בם המדויק של  מקות הקביעיש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם   ב.

יבלטו לגובה    לטות היסוד. ברגיי היסודהחורים בפ  רחקים שלתאמים למומו  םו מאונכישיהי
 היסוד. "מ על  ס 12של 

 
יותקן שגובה היסס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות   ג. היסוד 

 באתר.
 

יוכנסו   ד. היסוד  ש  3בתוך  לש  80טר  בקוים  רשורצינורות  הכבלים    םמ"מ  כוונים  ב  -העברת 
הצינורם המרבייוברדיוסיושים  הדר לשם.   היסוד  למרכז  יגיעו  כ ות  לעמודים.   כניסתם  ל  ם 
 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15  -ורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כהצינ

 
שרוולי    ,מים והדסקיות האולל  , כובמידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג ה.

 הו.ל גובגריז לכ פלסטי ממולא 
 
 עץ קרקע.ור ויולפי הנחיית קונסטרוקטיצוק בתבניות במידות  300 -ודות מבטון בהיס ו.
 

 או ש"ע מאושר  פיליפסיהיו   םדרייברי 3.6
 

במכרז.      3.7 המוכתב  לציוד  ערך  שווה  הינה  שלדעתו  לציוד  הצעתו  להגיש  יכול  בכל  הקבלן 
כה,  מקר בגוף  המכרז  תההצעה  של  הכמויות  חייב  להתעצמו  לצ בת  המוייחס  במכרז.  יוד  כתב 

תמצא ביטוי בדף נספח למכרז בנפרד,    ה כזו,י הצעת הקבלן, אם תהיהצעה לציוד שווה ערך, לפ ה
תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק וכו' וכן מפרטים טכניים מקוריים של  

א  ידון כלל, אלרך לא תשווה ע  לציוד  כל הצעה   מטריים דגם הפנסים.  וונתונים פוט  גיםטלו ן, קהיצר
ם הציוד המוצע אמנם שווה ערך או לא,  חלטה אכרז, כמפורט לעיל. ההאם כן הוצעה יחד עם המ

הינה בהחלטת המפקח והמזמין בלבד. גופי תאורה מקוריים בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים  
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גופי  של אות  ת היצרן י תוכנשו על ידובים פוטו מטריים יעשהאריזות. חי  תוךם בוריינלווים מק  ם 
 . תאורה

 
 מגש אביזרים  3.8

 ש בידוד כפול . מידות המגש לפי הצורך, המגש כולל:רכב מגעמוד התאורה מו בתוך
ן  לכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים ולכבל לנורה, או אחרת לפי אישור המתכנ   WAGOמהדקי   •

 אש.מר
 רקה. אבורג לחבור ה •
  . עבור כל פנס יותקןV.D.Eק"א לפי    B, 10ן  על אפיי אמפר, ב  10בי  מאמ"ת חד פאזי דו קוט •

   מאמ"ת. 
 

 . 08, מתוצרת כפי שנרשם במפרט הכללי FINGER PROOFהמאמ"ת בעל מבנה נמוך מטיפוס 
 מסילה למאמתים ולמהדקים. •
 היוצאים. ם ונסיהנכ  חבקים לחיזוק הכבלים •
 .מנירוסטהת יהיו והזרועוהפנסים יבורי ברגים והאומים והדסקיות לחה לכ •
 

 הארקה   3.9
קרל .א התת  התאורה  כבל  יוקאורך  בחתך  עי  מנחושת  חשוף  הארקה  מוליך  ממ"ר,    35תקן 

 מחוץ לצינור המוביל את הכבל. ישירות בקרקע, 
 
)הנכ  2 .ב המוליכים  וקצוות  האבזרים  צא(היונס  העמ  בתא  כשל  בנעל  ביחד  יהודקו  בל וד 

ע בתא  ג הקבו מהבור  תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא האביזרים.  כבל  . נעל האחת
מול יותקן  גמיש  האבזרים  מוליכי    2.5בחתך  יך  האביזרים.   במגש  הארקה  לבורג  ממ"ר 

 גש.שבמורג הארקה לפנסים יחוברו לב
 
האלקטרודות של   וכנית.  התאם לתרקה, בקו לאלקטרודות האעמודים יוארההמרכזיות ו .ג

ן שוחה  מטר.  מסביב לאלקטרודה תותק   3מ ובאורך  מ"  19  בנחושת, בקוטרפלדה, מצופות  
מכ  60בקוטר   לסה  ס"מ,  נחושת    8  -השוחה  מוליך  עם  לאלקטרודה  החבור    חשוףטון.  

הארקת היסוד של המרכזייה  וספת לתקן בתוי ך האלקטרודות הנ"ל  רממ"ר.  מע  35תך  בח
 מיוחדת.  בהוראהממ"ר בקרקע וכן  35והמוליך נחושת  

 
 08חפירות וצנרת לפי המפרט הטכני  3.10

 
 רני לוחות חשמל יצ 08.05.00

לעמוד   חייב  הלוחות  הישראלייצרן  התקנים  מכון  איש  ,בביקורת  (  61439)   ורבעל 
כמפע נמוך    ליצור  לוהוסמך  מתח  חשמל  הלובהתאם  כנדרש  לוחות  )גודל לזרם  וח 

יצרן יתאים את כושר ה.הלוחות יהיו דוגמת פריזמה או ש"ע מאושר    ראשי(.    קמפס
ותקן  הציוד שי  ופיע בתוכניות. המיתוג לזרם קצר המחושב והמ  ציוד ל  ש   Icuהניתוק  

 לה. ל תקמלאה בכ  תבלוחות תובטח  סלקטיביו
 
 שמל חהלוחות    508.0

  
 פרטי מבנה הלוחות  .א

ה וח הל אפוקסי.יראשיים  ות  בצבע  צבוע  מגולבן  מפח  ארונות  בצורת  מבנה    יבנו 
החיבור המכשירים,  לכל  נוחה  גישה   יאפשר  הבנוי  חלק  הח  ים,הלוח  כל  או  יווט 

טיפ הדורש  לזמן.אחר  מזמן  היצרן    ול  וברת  על  טובה  הארקה  רציפות  להבטיח 
ש ם  לקיהח   לכל   קיימא  שלטי  ה  הלוח.   להמתכתיים  עם  יהיה  עם  סנדויץשילוט   ''

 פר המעגל ותיאורו.ריטת מס ח
  .   IEC 439לוחות יבנו בהתאם לתקן ה
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 ממדי הלוחות  .ב
מספיק  הלוחות   יהיו  לחווט  גדולים במידותיהם  נוחה  עבודה  לאפשר  הציוד    כדי 

)אם לא    30%ר  יעושב  ן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתידוהחיבורים. כמו כ
טח ויוודא שגודל  הלוח בשהתקנת    ת מקוםיצרן יבדוק אחרת( מהמותקן. האצוין  

 למקום.  הכנסת הלוחמקום ההתקנה מאפשר 
 

 ברגים .ג
מצה יהיו  פנלים  לסגירת  המשמשים  בעת  וידים  ברגים  נפילתם  המונע  בהתקן 

 יז מצופה ניקל קדמיום.ת הפנל. הברגים יהיו מפלפתיח
 

 מוליכים .ד
יהיבת ם  יכיל ומה הלוחות  בצבעי    ווך  בידוד  התקבעלי  בחתךנייםההיכר  הנדרש    , 

ל  יתאים  של    600  -ובידודם  לטמפרטורה  מיועד  ויהיה  צלסיוס.  105וולט    מעלות 
 ך יחובר לפס בבורג נפרד. ל מוליבפס מוליכי האפס וההארקה, כ

 
 דידה ומחיריםאופני מ .ה

ן: פסי  גוכ  ,הדרושים  יזריםל האב כ  ג הקבלן עבור מבנה הלוח יכלול אתמחיר שיצי ה
ו הארקה  פסי  לפסיםמבודדי  אפס, צבירה,  מוליכים,ם  ברגים,  לכבלים    ,  חיזוקים 

מחיר  לים. הוקביעת  הציוד והפנ   ולציוד, פסי  הרכבה, שלטים וכל הדרוש לחיזוק
את יכלול  הלוח  ציוד  עבור  ומחובר.      הציוד  שיוצג  את  המותקן  כוללים  המחירים 

 וח. ייצור והספקת הל צאותיו בגין והיצרן וכל ה  בודה, רווחערך הציוד, הע
 

 תבלוחוציוד  .ו
כמו כן תובטח  .  600Vציוד בלוחות יהיה כמצוין בהמשך ויתאים למתח עבודה עד  ה

בכל תקל הציוד שבדעתו להשתמש  הקב  ה.סלקטיביות מלאה  לבחירת  לן בהתאם 
והת   ישלח   הציוד    תכנון מושלם הכורשימת  לאישור  קצר  וכניות  זרמי  פירוט  לל 

המ  הגנה של  וסלקטיביות  החשמחולו קן  תעורפית  על  ה  ל.ות  אחראי  יהיה  קבלן 
 . ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנוןCOORDINATIONהתאימות ) 

 
מתוצרת    מסרים יהיוהמ.  או ש"ע מאושר  " ידרשנ "ת  : תוצר  RCCB  מפסקי פחת 

יווד  ד.בבל  Aגם  מ"א ד   30רגישות  ים ויהיו בעלי  זהה לתוצרת המאז    איצרן הלוח 
העפ"י קטל ביצרן תאוג  לזרם קצר ממוחשב  ימות  מעליו  והמא"ז  ין ממסר הפחת 

               המופיע בתוכניות.       
 

יMCBממאמתים   או  שנידרוצרת,  מת  היו:  ע"י  ד,  יאושר  אשר  אחר    המתכנןגם 
    בתוכניות.  רתלא צוין אח ק"א אם   10ו לזרם קצר שלויתאימ

 
ח"אמ מ   MCCB"ז  יהיו  מאושר:   ת תוצר:   ש"ע  יבדקו    שנידראו  המפסקים 

 י של:ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימל  IEC 60947ויעמדו בדרישות התקן 
 .Icu = 25KAאמפר       100עד 

 . Icu = 36KAאמפר       250ד ע
 . Icu = 45KAאמפר       630ד ע
    :התכונות הבאותנתונים ועלי הבמפסקים יהיו ה
 

 םם חשמליים ומכאניינינתו
 צ"ל מסוג מגביל זרם קצר    630Aמפסק עד 

   440(  Vתח נומינלי )  מ
   50/60(  Hzדר ) ת
   690(  Ueתח עבודה ) מ
   1000(  Uiתח בידוד ) מ
 אמפר   630במפסקים עד  cuI 100%  = csI תוקושר ניכ
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 רםפסק זמ
)    כהון דרינג פסק מנהפעלה בחזית המלחצני    חה וסגירה על ידיפתי  Storedקפיץ 

Energy     יעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק חיווי מצב מגעים ומצב דריכת )
   .פיץק

   .תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר
 .ול אפשרות לבדיקה ויזואלית לשחיקת מגעיםהמפסק יכל

ללא    ותמדויק   תו(לצורך הגנות ומדיד   Iron + Air CTsני משנ"ז )כלול שמפסק יה
 . תופעת רוויה בזרמי קצר

 יסוי לחצני הפעלה + הכנה מנעול תליה. כ
 

 רם אביזרי פיקוד למפסקי ז
 מגעי עזר מחליפים לפחות  + מגע תקלה חשמלית    4

בתו ידרש  מ   כניותבאם  ומגע  ופתיחה   , סגירה  סליל  עם  הפעלה  לחיבמנוע    ורוכן 
 ומפלט. קה קסליל הפסוסליל הפעלה 

  
 ם ומתנעי םמגעני .ז

.המגענים יהיו מתוצרת זהה לציוד    שנידר או ש"ע מאושריהיו מתוצרת    המגענים
 מנת להבטיח תאימות. המיתוג על  

יבחרו עבור כל בנפרד לפי טבלאות היצרן    רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען  מנוע 
  IEC-947-4   ( בהתאם לתקן  Type 1 coordinationלפחות )  1לדרגת תיאום מסוג  

 ב המצוין בתוכניות . מחוש צרולזרם ק
 ני . מגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכא ה
 . NO+NCמגעי עזר   2כל מגען יהיו ל
 .AC-3נוע תעשה לפי משטר עבודה   חירת המגען והתאמתו למב
במ מ זרם  יתרת  יכלול מסר  וידרש  תה  ידה  הנית רגנה  לכיווןמית  והגנה    הת 
 . נציאלית רפדי
 

לקבליםמגענ תקן  –  ים  לפי  היצרן  של  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו   המגענים 
IEC70,831הק גודל  עזר  ולפי  מגעי  הכוללת  יחידה  יכלול  המגען    . הממותג  בל 

נגד עם  הנחתה מקדימים  ל    י  סגירה  בעת  הזרם  את  שלא  ,    60In  -המגבילים  כך 
שימוש  קו. ק במשנ  ידרש  יהי   י  אוהמגענים  בעלי  חש  ךרו  של  חיים    3000,000מלי 

   .400V  –פעולות ב 
 
גופי תאורהמ להפעלת  ה  -  גענים  עפ"י טבלאות  יבחרו  היצרן  המגענים  של  תאמה 

 הגופים וסוג הנורה. לפי כמות
 

 ס מפסקים/מנתקים בעומ
   הד הבד /שות ניתוק על דרי  ויענו   IEC60947-3מפסקים יתאימו לדרישות תקן  ה

(SWITCH /DISCONNECTOR )   עבודה המפ  זרם  אופין   של  עפ"י  יקבע  סק 
AC22A  . לכל הפחות 

 
     פסי צבירה:

                                                      אבטחה הראשית.                                                מגודל ה 50%  -היו לזרם גדול בי
 

   :שלטים
העלטים  שה גבי  חשמל  וחד  לוחות  ל  מטיפוסיה ירי  לפנל    סנדויץ  ו  מחוברים 

 לפי התקן.  באמצעות ברגים או מסמרות מפלסטיק
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         :עבודה תוכניות
וכן  ני ייצור הלוחות יש לבדוק ולוודא שהמקום המיועדפל להעביר    לקליטת הלוח 

של ושינוי  ייצור  תוכניות  ו  למתכנן  טבלתהלוחות  ויצ  בהן  כולל    רניו,ציוד 
ור  ם.י יטכנ  תוניםונפרוספקטים   לאחר  אך  ניתן  ק  התוכניות  ע"ג  המתכנן  אישור 

הדרוש  יהיה לשינוי  הלוחות  את  ולהתאים  המ.  לייצר  התוכניות  אישור  ע"ג  תכנן 
הקבלן את  פוטר  למק  אינו  הלוח  להתאמת  למקום  מאחריותו  הכנסתו  או  ומו 

 ינותו.ותק דציו ה טור מאחריותו לטיב כמו כן הקבלן אינו פ ההתקנה.
 

  תאורהופי ג 08.07.00
   . בהתאם לכתב הכמויות ם דרייבריעולם, כולל רוש לתפלו כל הדלכי

המתכ לפני   אישור  לקבל  יש  התאורה  גופי  המוצע,הזמנת  הדגם  על  הצגת     נן  כדי  תוך 
 הדגם.

 
 הארקת המתקן  08.08.00

לות רשת, קופסאות האריק את כל חלקי המתכת שבמתקן, כגון ארגזי מעבר, תע ש לי
המתכתיירמכש התאורה  גופי  תקרותמתכ קי  חל  ,ייםם,  של  וכיו"ב.    ת  אקוסטיות 

בברגים   ייעשה  ההארקה  המיועדיחיבור  אביזר.מיוחדים  בכל  לכך  ההתנגדות   ם 
במתקן ההארקה  נקודות  כל  בין  מ   האוהמית  גבוהה  תהיה   הארקת   אוהם.  1  -לא 

 הביצוע. החשמל בזמן ם לחוק אבהתמיתקנים יאורקו הבריכה וכלל ה
 

 ידה לפי נקודות מד 08.09.00
 .יותונטרלוהנקודות ה ת בחשבון רק אתחהנוכחי יש לק פרויקטה ךלצור

 
 נקודת מאור   08.09.01

פלסטי  כ צינור  כולל  שיידרש,  גובה  בכל  התקרה  ועל  הקיר  על  תאורה  לגוף  יציאה  ל 
ולל כל תיבות מ"מ מטיפוס "פד" או "פנ" לפי הצורך, החל מלוח החשמל, כ   16קוטר  ב

נ   תימת חריצים,המעבר, חציבות וס ודדים פי.וי.סי  בממ"ר מ  2.5או    1.5ת  שחומוליכי 
כבל   העזר  בצינור  N2XYאו  חומרי  וכל  מהדקים  פלסטי,  מחומר  תעלה,  או   מרירון 

למאור רגיל או כפול ללא הבדל, תוצרת   והעבודה הדרושה להשלמת הנקודה וכולל מ"ז
 ט.  , דגם תה"ט או עה" גוויס 

                                
 נקודת כוח  08.09.02

תקע  צי  כל לבית  א בא'    16יאה  בקיר  שיידרש  גובה  בכל  פלסטי  כו   וט,ריה ו  צינור  לל 
הצורך  16בקוטר   לפי  "פנ"  או  "פד"  מטיפוס  תיבות   מ"מ  כולל  החשמל,  מלוח  החל 

חריצים,    מעבר, וסתימת  נחושת  חציבות  כבל   2.5מוליכי  או  פי.וי.סי  מבודדים  ממ"ר 
N2XY בצינור מהדקים   תעלת ו  אמרירון    .  וו  פלסטיק.  העזר  חומרי   העבודות כל 

ל ושוהדר בקליט  ת  תקע  בית  וכולל  הנקודה  קטבי  16השלמת  תלת    י פאז וחד    א', 
 , דגם תה"ט או עה"ט.יסגוומתורצת 

  
 נקודת כוח למזגן  08.09.03

 של   CP4ESTממ"ר ויחידת הפעלה למזגן כדוגמת    4לל מוליכים  מו נקודת כוח  אך כוכ
וצנרת בין היחידות    ז נוסףלל מ"וכ  תואזי בהתאם לתוכני ו תלת פא פאזי    -און, חד-עוז

 וטרומסטט. 
 

 נקודה למכלול בתי תקע  08.09.04
ממ"ר בהתאם למצוין בתוכניות,    16ם בחתך עד  מו נקודת כוח אך עם מוליכים וכבליכ

 ל בתי התקע אשר יימדד בנפרד. אך לא כוללת את מכלו 
                

              הכונחיבור מ 08.09.05
מככ ייול  החשנת  לרשת  תחובר  המצור  פקט,  מיתפניל  זרם  מפסק  בעל    דרך  בקופסה 

קירבת המכונה  המפסק זרם יותקן על הקיר ב  זרם נומינלי מתאים לרשום על המכונה.
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על    כונה עצמה, בתאום עם המתכנן. ת         עזר ממתכת או ע"ג המיאו ע"ג קונסטרוקצי 
 ונה.       כמעם מספר המעגל ושם הלט  כל מפסק זרם יותקן ש

 
 ןנקודת טלפו 08.09.06

  23צינור  "פנ" בקוטר    לטלפון בקיר, או תעלה מארון בזק ועד לנקודה, כולל  יציאה  לכ
"בזק"   כבל  כולל  כפול  (8x0.6) 3מ"מ,  וכולל    ואביזר  בזק  חברת  לדרישות  בהתאם 

 אביזר.
          

 נקודת מחשב  08.09.07
 .היזםאים לדרישה מת כמו נקודת טלפון, אך עם אביזר קצה

 
 ודה לדוד שמש קנ 08.09.08

 ולל חיבור לדוד ומ"ז דו קטבי עם נורת סימון. ך כ, אכוחכמו נקודת 
 

 המפרט המיוחד לעבודות מתח נמוך  08.4
 

 י כלל 
המתאים והנוגע    ללי, של המפרט הכ   43  -ו  08.00ל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  כ

שבכתב המתאימים  במחה  לסעיפים  כלול  הנו  הנקו  רי יכמויות.  בכתב היחידות  בים 
 ויות. הכמ

 
 ריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. ר הפאוית
 
הכ ו/או  הנזכרים  והעבודות  הפריטים  בתכניותל  הרשומים  ו/או  ובמפרטים    משורטטים 

גרוע מכלליות  ל   כדי להסיר ספק, ומבלי  חידות שבכתב הכמויות.הינם כלולים במחירי הי
 ים:השונחידה  הי   יריבמח  הלן כלולכל המוזכר ל  יל,על  האמור

 
 בדיקת המתקנים לרבות התשלום בגין הבדיקות.  .א
 נוי עומק חפירה בהצטלבות עם שירותים אחרים. ש .ב
 ,עם כל הרשויות הקשורות לפרויקט.תאומים הדרושיםה .ג
 . הדקים למיניהםמ .ד
 ינורות מעבר ביסודות העמודים. צ .ה
 קיים.   לטתיחת אספפ .ו
 ודים.מפות בסיסי העש .ז
 י בפרויקט. חשמליוד ה שאר הצעזר בלוחות ול מגעי הכ .ח
 
העלוליםש העבודה  של  חלקי  ביצוע  או  העבודה  ובהיקף  בתכניות  כנאמר    ינויים  להיגרם, 

אלא    -קנה וחיבור  כל המחירים כוללים אספקה, הת  יל, לא יגרמו לשנוי מחירי היחידה.לע
 אם צוין אחרת. 

 
 ות חריגותודעב

עב חר והמחירים  עבודות  שאינןר  ושאכלול  יגות,  עבורן  ות  ע"י  מחיין  יאושרו  בחוזה,  ר 
ב יומן  המפקח רק אחרי שהוא ניתח מחיר לכל חריג/ רק אם המפקח אישר אותם בכתב 

 העבודה. האישור ביומן יכלול:

 שם המפקח וחתימתו.  ▪

 שור. אריך האית ▪

 ערך הכספי של אותו סעיף חריג. ה ▪
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 בוי אש למערכת אזורית לגילוי וכי רטפמ    0.34
 
 לי כל .1
 

 וצרת חברה ידועה בתחום גילוי האש.ציוד הנדרש יהיה מתה .1.1
 

וניסיון של  ה .1.2 ושרות של   10חברה המציעה תהיה בעלת ידע  שנים לפחות בתכנון, התקנה 
 בנושאים אלה. ם עובדים מיומני 25וכיבוי אש, ותעסיק לפחות  מערכות אוטומטיות לגילוי

 
הציכ .1.3 המוצול  צרבד  חב'  מתוצרת  יהיה  אוע  ערךשוו   רוס  הגלא  ,מאושר  ה  ים, לרבות 

ו  ציוד  באספקת  בעיות  ו/או  התאמות  אי  למנוע  מנת  על  ההתראה,  ציוד  חלפים  הרכזות, 
 ו/או התאמה לתקנים. 

 
ידי  כ .1.4 על  מאושר  יהיה  הבסיסי  הציוד  מתוך    3לפחות  ל  מוכרים  בדיקה    הרשימה מכוני 

 : שי האומכב  )מתי(  שראלילאישור מכון התקנים הי ף ורטת להלן, וזאת בנוספמה
 

. UL Underwriters Laboratories USA 
B. FM Factory Mutual USA 
C. VDS Veranda Der Sachversicherer W. Germany 
D. Afnor Association Francaise De Normalisation France 
E. B.S. British Standards Great Britain 
F. F.O.C. Fire Offices Committee Great Britain 
G. C.S.A Standards Association Canadian Canada 
H. ULC Underwriters Laboratories Canada 

 
I. CNPP Centre National De Prevention Et De 

Protection 
France 

 
הסטנדרה .1.5 פי  על  יבוצעו  וההתקנה  המפורטיםטיציוד  הרלוונטים  ובתקן ,  NFPA  -ב    ם 

מס' ח  1220  הישראלי  כל  היולקעל  מכון  אישור  הישראלי,וכולל  שילוב   תקנים  וכולל 
 למערכת כריזת החירום דו צדדית.

 
בודה  ו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו/או בגמר העמחירים יכלל ה .1.6

 משירותי הכבאות.
 

 . ISO 9002 קןחברה המציעה יהיה תל .1.7
 

 . לפחות שעות 3משך  ל דים האשלונות הוצאת עשן ההיו עמיוח הכבלים  למפוחים 
 
 עבודה  חמת .2

החשמל   מרשת  תפעל  הפסקה    50וולט     230/230המערכת  של  במקרה  החשמל  הרץ.  ברשת 
וולט.    24לת הגלאים לא יעלה על  תעבור המערכת באופן אוטומטי לפעולת מצברים. מתח פעו

ל הגלאים  רגישיאולם  יהיו  במתם  א  בגבולות  לשינויים  תפעה  . 5%ח  של  מערכת  בשיטה  ל 
 בדיקה עצמית" מתמדת. "

 
 ח פיקודלו .3

ום הניתן להתקנה על הקיר או וח הפיקוד יהיה מורכב בתוך ארון פלדה או אלומיני ל
עם גמר של צבע שרוף בתנור. כל יחידות הבקרה שקוע לפי נתוני המקום. הארון יהיה  

 ת מטיפוס נשלף במסילות מתאימות. היו מודולריוי
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 רה יקוד והבקידות הפיח .4
 

  מתוצרת אלקו מגלי אש או ש"ע.  32BXאו  BMC12היה כדוגמת המערכת ת
 

 : ם הבאיםהמערכת תכלול את המרכיבי
 

 ינת זליגה. חידת ספק כוח ומטען טרנזיסטורי מיוצב עם אפשרות לטעי .א
 
 . Stand-by -שעות כ  24 -חידת מצברים ניקל קדמיום ל י .ב

 
לרשתי .ג בקרה  נורות  הכוללת  ראשית  מ חידה  פעולת  תקלות ,    צברים, 

 . Z( Testומצב בדיקה ) Resetמפסקים להפסקת צופר, 
 

המאפשרפ .ד אזור,  לכל  תצוגה  עם  במצב    נל  המוגדר  האזור  של   רישום 
 האזור.  אזעקה, מפסק או סידור אחר להפסקת 

 
 מוגבל של לחצנים.  ם ומספר בלתיגלאי 25כל אזור ניתן יהיה לחבר עד ב .ה

 
 תשומת לב.  חד, המושךופר אזעקה בעל צליל מיו צ .ו

 
 מזם תקלה. ז .ז

 
בקרה  י .ח אוטומטי, הפסקת חשמל,    -חידת  חיוג  אוטומטי,  כיבוי  להפעלת 

 וכו'. חלונות  12ורכזת להוצאת עשן עבור ם לוחות תצוגה צופרי
 

סטנמ .ט יחידות  סד  כל  את  יכיל  אשר  אפוקסי  צבוע  מפח  הפיקוד  דרטי 
 ה. והבקר

 
 אים:המצבים הבוח הפיקוד יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי ל .י

 
 ולה. המערכת וסימון מערכת בפעפעלת  ה .1
ורת אזהרה המראה במקרה זה תדלק נ-פשרות להשתקת הצופר במקרה של אזעקהא .2

 שהמערכת מנותקת. 
ניסויים   .3 לצורך  המערכת  הבקרה   -הפעלת  ויחידת  האזעקה  צופר  ינותק  זה  במצב 

 תוך מספר שניות לאחר הפעלת כל גלאי.  Resetערכת תעשה והמ
 .Resetפעולה לאחר אזעקת  המערכת למצב רות החזרתפשא .4
או קצמ .5 ניתוק  של  בכל מקרה  רצוף.  באופן  יבדקו  גלאים  של עגלי  או במקרה  בקו,  ר 

קולית. ההת תתקבל התראה  גלאי מהתושבת  כתובת שליפת  בסימון  תלווה  הזו  ראה 
 מתאימה. 

חיווייודולים  מ .6 לביצ לקבלת  פיקוד  או  מידע  למתן  או  שונות  מנקודות  פעולותם   וע 
 שונות. 

יציאה    לוח ה .7 למחשב שתוכ  232RSיכלול  שבו  האינפורמציה  כל  את  להעביר  ל 
 ולמדפסת. 

 
 וג אוטומטי מכשיר חי .5

מספרי מנוי    10ות לתכנות  , ואפשרמאושר בזקבמרכזיה יותקן מכשיר חיוג אוטומטי  
 ת נפרדות. הודעו 2כנות  שונים כולל אפשרות ת
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 גלאי עשן  .6
 

יהיו .6.1 השימושיים  מס   הגלאים  יוניזציהבעיקר  בצורוג  בנויים  הגלאים  כל  ה  , 
 לית מותאמים תושבת אחידה וניתנים להחלפה ביניהם. אאוניברס

 
ת מוליכותם  אגלאים יהיו מטיפוס יוניזציה בעל תאים רדיואקטיביים המשנים  ה .6.2

ת בזמן פעולת הגלאי. תהייה  דיקציה מהבהבבהשפעת עשן. הגלאי יכיל נורית אינ
ושר ע"י מכון  ה מקבילה. הגלאי יהיה מאאינדיקצי     ית        אפשרות חיבור נור

היה אפשרות בחירה של גלאים  התקנים הישראלי ומכונים מקבילים בחו"ל.     ת
 כמות עשן קטנה מדי פעם.  יתכןבעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם ת 

 
 רת בטון או תקרה אקוסטית. להרכבה על תקרושות תושבות ד .6.3

 
לסד .6.4 נוריות  גלאירושות  המותקנים  ימון  לוחום  סגורים,  חדרים  חשמל  בתוך  ת 

 וכדומה. נורות אלה תפעלנה במקביל לנורת הגלאי. 
 

ע כל   .6.5 לשמור  מנת  על  אפוקסי  בתך  יצוק  יהיה  הגלאי  של  האלקטרוני  ל  המעגל 
 . שווא אמינותו לאורך שנים, וע"י כך להקטין התראות

 
 )גלאי חום(  י עליית טמפרטורהלאג .7
 

 ש"ע. ת צרברוס, אותוצר 900D-כדוגמת גלאי  .7.1
 

במקומות בהם לא ניתן להשתמש בגלאי עשן עקב בעיות של    גלאי זה משתמשיםב .7.2
 ות שווא. ומאידך במקרה של שריפה צפויה עליית טמפרטורה מהירה. הפעל 

 
 (. ULם לתקן וך דקה )בהתאבת C8.3גלאי מגיב בעליית טמפרטורה של לפחות ה .7.3

 
 . C58מפרטורה נומינאלית ט .7.4

 
 . C50ועד  - C25בתנאים של  ם לעבודה תאימ .7.5

 
 . 95%חות של ל .7.6

 
 מיקרו אמפר.  200  מרבירם פעולה ז .7.7

 
 לחצנים  .8
 

ה  ציאות יותקנו לחיצים ידניים המיועדים להפעלה לאחר שנתגלתה שריפליד הי .8.1
 ע"י עובד או מבקר במקום. 

 
 פעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים.לוח הבקרה וי לחיצים יחוברו לה .8.2

 
יה ה .8.3 זכלחיצים  כיסוי  בעלי  אשיו  שביר.  פלסטיק  או  גורמת  וכית  שבירתו  ר 

האזעקה  שוו  להפעלת  הפעלות  למניעת  בתוך  וזאת  מחוזקת  תהיה  הזכוכית  א. 
 או החוצה. מכסה הלחיץ, למניעת נפילתה פנימה 

 
 לחיץ הופעל בכל לחצן תהיה נורית המציינת כי ה .8.4

 
 . 95%לחות יחסית עד   .8.5
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 הגלאים. שותף עם כל סוגי ץ למעגל מיתן יהיה לחבר את הלחינ .8.6

 
להת .8.7 אפשרות  השקעהיה  לצורך  בתוכו.  שקועים  או  הטיח  על  הלחיצים  את  ת  תקין 

קדמים ולאחר  הלחיצים תהיה קופסה מתאימה אשר תושקע בקירות בשלבי הבניה המו
 אלה.  מכן יותקנו הלחיצים בתוך קופסאות

 
הזכוכיתהיה  ת .8.8 כיסוי  ללא שבירת  בדיקת הלחיץ  פתיחת   אפשרות  ו. הבדיקה  או 

 חיץ, באמצעות מברג.דרך פתח מיוחד בקופסת הל תיעשה 
 

חיץ ע"י כלי מיוחד, או מברג, בפתח מיוחד  היה אפשרות לבצע פעולת שחרור בלת .8.9
 לא הכנסת כיסוי זכוכית חדש. בבסיס הלחיץ וזאת גם ל

 
צבועה .8.10 יהיה  ו  לחיץ  אדום  ייעבצבע  להבהרת  וברור  מוסכם  סימון  או  שילוט  ודו  יכיל 

 והאדריכל ובכל בתאום איתם. וט יותאם לבחירת המזמין השיל   השימוש בו. ואופן
 
 ורית סימוןנ .9
 

ן  מקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקפעול בת .9.1
ח לוח  כפולה,  תקרה  חלל  ארון,  סגור  חדר  ומבתוך  וכו',  על  שמל  במעבר  ותקנת 

 . אי המזעיקמנת לאפשר זיהוי מהיר של הגל
 

 חוברת מופעל. ק כאשר הגלאי אליו היא מנורית תהבהב/תידלה .9.2
 

חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר תאפשר לחזות  נורית תופעל בזרם נמוך, ללא מקור  ה .9.3
 וממרחק.בהארתה בזוית רחבה 

 
 צורך.חלפה במקרה ה נורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת לה ה .9.4

 
 או יותר. חד, שנייםנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי א ה .9.5

 
ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת    יה בצורה ובצבע  מיוחדיםנורית תהה .9.6

 היעוד. 
 
 גלאים בתעלות אויר .10
 

מתוצרת חב' "צרברוס",   90FPK-וגמת  כדבתעלות מיזוג האוויר יותקנו גלאים מיוחדים   .10.1
 או ש"ע. 

 
בה .10.2 יותקן  עלגלאי  לגישה  נוח  במקום  שיורכב  מיוחד  התקן  מיז  תוך  האוויר  תעלת  וג 

 מבחוץ. 
 

יוחדרו  ני  ש .10.3 ויעבצינורות מחוררים  וייקחו מדגם מהאוויר הזורם בתעלה  ירו  אל התעלה 
 אותו אל הגלאי  

 בתעלה. רםשיבדוק באופן רציף את כמות העשן באוויר הזו
 

 נראה לעין. וספת במקום הנוסף לנורה שעל הגלאי תותקן נורה נב .10.4
 

 . מטר בשניה  20עד תקינה במהירות רוח של   שרו פעולהגלאי וההתקן יבנו בצורה שיאפה .10.5
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 )גלאי קרן(  עשן וחום לינארי גלאי .11
בוהה מאוד או תקרה דקורטיבית ויש קושי בהתקנת גלאי עשן במקומות בהם תקרה ג .11.1

 ש"ע. צרברוס", או מתוצרת חברת " DLO 1191תקנו גלאי קרן כדוגמת יו בתקרה, 
 קרן אינפרא אדומה.  ט שביניהםגלאי יורכב מיחידת משדר ויחידת מקלה .11.2

 
 הקרן תופעל ההתראה. גיע העשן או החום למקום הב .11.3

 
הגנה  ה .11.4 במנגנון  יצויד  סולם  גלאי  העברת  ציפורים,  כגון  רגעיות  הפרעות  נגד 

 וכד'...
 

 מ'. 100יעיל עד לטווח של   יהגלאי יה ה .11.5
 

 דרגות שונות. 3 -שות ב לכוון הרגי  גלאי תהיה אפשרותב .11.6
 

 ב אזעקה מצ .12
  

 קמן: לחיצים תופעל המערכת כדלעקה מאחד הגלאים או ה לת מצב אזם הפע ע
 

 הלחיץ. תהבהב הנורית המורכבת בבסיס הגלאי, או  .1 
 

 תהבהב הנורה המקבילה במידה וישנה.  .2 
 

 יוצג האזור בו פעל הגלאי או הלחצן.   רהביחידת הבק .3 
 

 זעקה בלוח הבקרה הראשי, ובשטח.פעלו צופרי האיו .4 
 

הפעליופעל .5  כל  הפסקת  ו  כמו  החירום  אוטומטות  חיוג  הפעלת  י  חשמל, 
 וכדומה.  

 
 מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל  .13
 

 כיבוי תהיה חלק אינטגרלי ממערכת גילוי האש ועשן. מערכת ה .13.1
 

באמצעות    A.P.F.N   A12  -תותקן, תיבדק ותתוחזק בהתאם ל  ן,מערכת תתוכנ ה .13.2
זה משלים"י  תוכנה  עב  מחש    הטכני למערכת   את המפרט  מאושרת. מפרט טכני 

 לתי נפרד ממנו. וכיבוי אש, ומהווה חלק בגילוי 
 

 רות הבאות: פעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצוה .13.3
 .באמצעות שני גלאים דרך לוח פיקוד עצמאי  -אוטומטית  .א
 באמצעות לחצן חשמלי.  -          דנית י .ב
 נית. אצעות פעולה מכבאמ -         דנית י .ג

 
ותורכב ה .13.4 תתוכנן  שג  מערכת  חשמל באופן  הפסקת  של  במקרה  להמשיך    ם  תוכל 

   ולפעול. 
המ  לתקינות  אינדיקציה  תהיה  הבקרה  עצמית,  בקר  -ערכת  בלוח  לתקלה  ה 
 ולהפעלה.  

 
 ל באזור הגילוי כיבוי.שממערכת תופעל רק לאחר דימום מערכת החה .13.5

 
 . מאושר מכון התקנים ומכבי אש דותי לסביבה  ה וידיז הכיבוי יהי ג .13.6
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 צנרת .14
 

מפצנרה .14.1 תהיה  מסוג  ת  מגולוונת  הכיב  Scheduleלדה  מערכת  לחלל  עבור  וי 
 לארון החשמל.החדר או נחושת 

 
תחושבה .14.2 לנחירי    צנרת  בהתאם   מחשב  באמצעות  הרלוונטי  לתקן  ותותאם 

 הפיזור. 
 

תוך  גו יע .14.3 ויבוצע,  יתוכנן  ולקירות  לתקרות  הצנרת  הסטטיים בעומס  בותהתחשן  ים 
 הפעלת המערכת.יגון בעת שיופעלו בנקודות העוהדינמיים 

 
 יון אדום. תצבע בצבע יסוד ובצבע עלצנרת ה .14.4

 
 ב המערכת הרכ .15

 
   יזרים כמפורט להלן:מערכת תכלול את האבה
 

,אך אם   בכתב הכמויות ורטתבכמות המפ  200FM-או   Halon 1301מיכל גז   .15.1
ותי לסביבה על הקבלן לספק גז זה  קני אחר וידידבזמן הביצוע יהיה גז ת

 . לא תשלום נוסףהמתכנן ול באישור 
 

 עלה חשמלית ומכנית. ערכת הפ מ .15.2
 

 ום לפריקה מהירה. סתש .15.3
 

 כל לצנרת הפיזור. ציאה לעיגון גמיש בין המיי .15.4
 

 ובר לעיגון המיכל. ח .15.5
 

שניות תוך כיבוי    10יקה בזמן שלא יעלה על  לפר חירי פיזור אשר יחושבונ .15.6
 ולוח החשמל. החדרצפת חלל וה

 
 ד לחץ. מ .15.7

 
 ת ומותאמת לנחירי הפיזור.ושת מחושבנרת פלדה או נחצ .15.8

 
 וח הבקרה בעת פריקת הגז. תג חשמלי הנותן אות ללמ .15.9

 
 חצן כיבוי. ל .15.10

 
 ת פינוי. פצפצ .15.11

 
היה כתוב:  בו יולט על דלת הכניסה אשר יואר עם הפעלת צפצפת הפינוי ש .15.12

 י". הוצף בגז כיבואו ארון החשמל   חדר –"אין כניסה 
 

 ך. או שווה ער M.Fאו  L.Uישור  ם יישאו א יכל הכיבוי לרבות השסתום והאביזרימ .16
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  1220  ןלפי תק  בת גילוי אש דו צדדיתתקנית משול ית לכריזת חירום והודעותמערכת קול 3.035
 על כל חלקיו 

 
 כללי  .1
 

ת 1.1 מערכבמבנה  לשידוותקן  קולית  שוטפות ת  והודעות  חירום  הודעות    ר 
 . על כל חלקיו 1220מערכת תקנית לפי  בפרוזדורים

 
לכל  או    אחד מהאזורים בנפרד  אפשר העברת הודעות סלקטיביות לכלמערכת תה 1.2

 . האזורים וכל השטחים הציבוריים יחד
 

 נים. מעמדת הקבלה, באמצעות מרכזת הטלפו חירת אזורי הכריזה תתבצעב 1.3
 

 המרכיבים העיקריים הבאים: רכת תכלול את מעה 1.4
 

 רכז הגברה אשר יותקן בחדר סמוך לעמדת הקבלה. מ 1.5
 

  על   1220ומותאמות לתקן    ת ותקנו בתקרות אקוסטיות דקורטיביושי  8לים "מקור 1.6
 כל חלקיו. 

 

בין מע 1.7 כריהמערכת תכלול מתאם  ובין מערכת  גילוי אש  ותפעל רכת  זת החרום 
בשילוב   הצורך  כיבהתבניהם  בזמן  להנחיות  ואם  אש  הדרוש  בוי  כל  כולל 

 קומפלט.
 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות .2
 

 וטפות. ית היא שידור כריזת חירום והודעות שערכת הקול טרתה של הממ 2.1
 

וריים ובמסדרונות של  השמעת הודעות בכל רחבי השטחים הציבהמערכת מיועדת ל  2.2
 ים. כל המבנ 

 
מערכת רמי קול, אשר  ובה, באמצעות  נאמנות מרהודעות ישמעו באיכות טובה וב ה 2.3

 יותקנו בתקרות הביניים או על הקיר.   
 

 שעות ביממה.  24ל  ה רצופה שמערכת מיועדת לפעולה 2.4
 

ייש 2.5 ההודעות  הטלפידור  אפרכסת  באמצעות  שיקבעועשה  עמדות  ממספר  ע"י    ון 
 המזמין. 

 
ישודר  ו  צלילים  2-3מקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  פני שידור ההודעה ישמע ברל 2.6

 ת עם הלחיצה על מתג הפעולה. אוטומטי
 

 מערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חירום.ה 2.7
 

ת ה 2.8 "מערכת  הרשת  ממתח  ישVAC220וזן  ממתח  וכן   "" ההעברה    ".VDC24ר 
 ידנית כלשהי.  צורך בפעולההרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא ממתח 

 
יאפשרו    אשר  MAINTENANCE FREE  מערכת יוצעו מצברי חירום ללא טיפולל 2.9

וכן  30הפעלת המערכת במשך   מטען אשר יטעין    דקות שידור רצופות ללא חשמל, 
  הירה לפי הצורך. מ ם ברשת החשמל בטעינת טפטוף וטעינהאת המצברי
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   סיקת רקע.ת תאפשר חיבור אל מקורות להשמעת מומערכה 2.10
 

 .  CONSTANT VOLTAGEקווים יפעלו בשיטת מגברים ורשת הה 2.11
 

 . 19סטנדרטי ברוחב "ד יותקן במסד ציוה 2.12
 

 פרט טכני למרכיבי המערכתמ .3
 

 מסד מרכזי  3.1
הציוד    יותקן כאמור כל  19סטנדרטי "יה ברוחב  במסד המרכזי אשר יה  3.1.1

מגברהמ את  יכלול  אשר  אלקטרונ רכזי,  גונג  צליל,  ערבל  ההספק,  י,  י 
מטע חירום,  לגיבוי  בקרת מצברים  לוח  אוטומטי,  לוח  DC/AC  ן   ,

 ו'. רת שמע וכ בק
 
הממ 3.1.2 של  סגרת  בעובי  ברזל  או  אלומיניום  מפרופילי  תבנה  מ"מ    2סד 

 לפחות. 
 

בהג 3.1.3 יהיה  המסד  לגובהובה  יחידות   תאם  בין  כאשר  המוצע,    הציוד 
של  ( ועוד תוספת מקום פנוי  1  ¾ובה )" ה יותקנו שלבי אוורור בגההגבר

  כרזרבה.   30%
 

ותה פנות המסד 3.1.4   להסירם   יה אפשרותד יהיו עשויות אלומיניום או פח 
ונגד  בשעת   נגד קורוזיה  יעברו טיפול  כל חלקי המתכת במסד  הצורך. 
 חלודה. 

 
על  צבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי  ת יצבעו בל חלקי המתככ 3.1.5

 זלית או באבקה. בסיס אפוקסי בהתזה נו
 

 עילת המסד. לת עם צירים ומנעול המאפשר נ גב המסד תותקן ד ב 3.1.6
 

גלב 3.1.7 יותקנו  המסד  שיאפתחתית  סוגלים  הזזתן,  יקבע שרו  הגלגלים    ג 
 לפחות.  20%בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 

 
פנל  ה 3.1.8 יכלול  לציון עם מפסיק  DC/ACמסד  נוריות  ראשיים,    י הפעלה 

  תאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח, המתחים, נתיכים להגנה בהאספקת  
ולאספ המיתוג  למערכות  ישר  זרם  מערכת    הבקרה.קת  בין  ותאום 

 אש.  רכת גילויהכריזה למע
 

  י , וסת לפחות  שנאי קו  5לול מערכת מוניטור שתכלול רמקול "מסד יכה 3.1.9
 . 3בגודל "ד  עוצמה עוצמה, בורר מגברים ומ

 
 

  מגבר הספק 3.2
טורים או מעגלים משולבים,   היה בנוי על בסיס טרנזיסגבר ההספק ימ 3.2.1

 .  19המיועד להתקנה במסד ברוחב " בזווד 
 
עיכבת    .תחום ההיענות  בכל רוחב  R.M.S     W250ספק היציאה יהיהה 3.2.2

 .V70.7או   C100אוהם או מוצא במתח קבוע  8העומס תהיה 
 

  . 30%ון רזרבה של ילקח בחשבחישוב ההעמסה תב 3.2.3
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 .  VAC 200  HZ50 ,VDC24תחי האספקה  מ 3.2.4
 

 אוהם לפחות.  K100ת הכניסה יכבע 3.2.5
 

עומס  ציבוי 3.2.6 בשינוי  קו    (OUT PUT REGULATAION)ת  ביציאת 
V100 ,DB1.5 בריקם. מס מלא לעומס רש בין עוהפ 

 
 .  -dBבניחות של  kHz50-15חום הענות לתדר ת 3.2.7

 
  , בחצי הספק המוצא dB-3ד  בניחות ע  kHz50-15חום הענות להספק  ת 3.2.8

 הנקוב. 
 

 , בהספק מוצא  מלא. kHz1, בתדר 0.2%  -ז עיוותים : מתחת לחוא 3.2.9
 

  ספק יציאה מלא. לפחות ביחס לה  dB85עש מוצא ר 3.2.10
 

 מעלות צלסיוס.  20לות עד מינוס  מע  45ודה  חום טמפרטורת עבת 3.2.11
 

לצורך כ 3.2.12 ושקעים  תקעים  באמצעות  יהיו  למגבר  והיציאות  הכניסות    ל 
 יתוק המערכת בזמן השרות. חיבור ונ 

 
 ר או נתק ביציאה. מוגן בפני עומס יתר, קצ  מגבר יהיהה 3.2.13

 
   י ופסיבציה או תהליך במגבר, יעברו תהליך של ציפו  ל חלקי המערכתכ 3.2.14

נגד איכ של אנו וחלודה.דיזיה  דגם    ול  "מלבנק"  יהיה מתוצרת  המגבר 
300PAC   .או ש"ע  

 
 רבל צליל ע 3.3

ה 3.3.1 יותק ערבל  "צליל  ברוחב  פנל  על  המרכזי  במסד  כיחידות   19ן    או 
   ות משולבות במגברי הספק.ריאמודול

 ות: בערבל יהיו כניס 
 כל מיקרופון שהוא. ל .א
 וץ רדיו )אופציה(. ערל .ב
 ט.ע מנגן סר ערוץ מוסיקת רקל .ג
 סרט המיועד להודעות פרסומת.  ערוץ נגן ל .ד
מכ .ה כגון  נוספת,  חיצונית  מערכת  לחיבור  רזרבית  רכזית  ניסה 

  ונים. טלפ
 

  יח' מגבר הערבל   כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות 3.3.2
 י ההספק במערכת. אל מגבר

 
 יחידות כניסה. 8  -יסות הגברה עד למגבר הערבל תהיה אפשרות לוב 3.3.3

 
 ם.אוה K100 –סה יכבת כניע 3.3.4

 
 .  MV250 –גישות בכניסה ר 3.3.5

 
 לפחות.   dB30 –תרת מתח בכניסה י 3.3.6

 
 . dB-3בנקודות  kHz-  HZ30 – חום הענות לתדרת 3.3.7
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 לפחות. dB  80 –חס אות לרעש י 3.3.8
 

 ח יציאה נומינלי. ובמת kHzבתדר  0.2%  –ז עיוותים הרמוניים חוא 3.3.9
 

 .(ODBM) 600בעכבת אוהם  V0.770 –נומינלי  תח יציאהמ 3.3.10
 

 .                 ,  HZ200לאוקטבה בתדר של    dB12של  שרות לניחות  א 3.3.11
HIGHPASS FILTER   

                             . HZ80בתדר של  dB12       יל של   לויסות צלפשרות א 3.3.12
DB12  בתדר של +kHz12 . 

 
ירבבע 3.3.13 הצליל  אלקל  גונג  הפעלת ותקן  עם  אוטומטית  שיפעל    טרוני 

 כניסת מיקרופון או מערכת חיצונית אחרת. 
 

 מיקרופוןכניסות ה נתוני 3.3.14

   מיקרו וולט.  200רגישות כניסה מכסימלית של  ▪

 . kHz1או אוהם בתדר  K1יכבת כניסה של ע ▪

 .     dB-3בנקודות  kHz18 – HZ30חום הענות לתדר ת ▪

 .  HZ100תדר ב   dB6של ות לניחות פשרא ▪

 לפחות ברגישות מקסימלית.  dB55חס אות לרעש י ▪

הרמוניים  א ▪ עיוותים  מוצא    במתח  kHz1בתדר    0.1%  –חוז 
 נומינלי.

 . MV250 –תח יציאה מ ▪

בכניסה  י ▪ מתח   OVERLOAD)לפחות     dB30  –תרת 
MARGIN)  . 

 מיתוג מתאים. להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י פשרותא ▪

טי הפעול במרחקים  וגם אלחו  יקוו מיקרופון  יקט זה גם  יהיו בפרו ▪
 מטר לפחות.  200של 

 
על    1220היו לפי תקן  וי  תהודה  מקולים, שנאי קו גרילים אקוסטיים ותיבותר 3.4

 כל חלקיו 
הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת  על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו   3.4.1

סיבית(  תהודה, )לא  עץ  ציפוי  ס"מ.     12X24X24במידות    עשויות  גמר 
 .  מפורמייקה

 
גריל אקוסטי  תקרות אקב 3.4.2 גבי  על  ושנאי הקו  יותקנו הרמקול  וסטיות 

 מעל התקרה האקוסטית.  דת שתותקן מפלסטיק שיחוזק בטבעת מיוח
 

בעל אחוז עיוותים    FULL RANGEמטיפוס    8רמקול יהיה בקוטר "ה 3.4.3
 נמוך.    

 
 (.Z50גרם ) 142 -שלא יפחת מ  מקול מגנטי קרמי קבוע, במשקלרל 3.4.4

 
 אוהם.   8ת יכבע 3.4.5

 
 .  kHz15 – HZ75 –חום הענות ת 3.4.6

 
 . W10יבול הספק  ק 3.4.7

 
 מעלות.  120 –ווית פיזור ז 3.4.8
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.  W5  ,W2  ,W1לתאום הספקים עם סניפים    בשנאי קו  ל רמקול יצויד כ 3.4.9

 או ש"ע.  F20 – 053הרמקול מתוצרת "דיינטי" דגם 
 

וש  מחוץ למבנה כולל כל הדר   רמקולי שופר על עמודי התאורהיותקנו    3.4.10
 לצורך     קומפלט  

 לפחות.   IP  67. ברמת אטימות של ית במגרשיםכריזה חיצונ  
 

  וסתי עוצמה 3.5
 . T.C.Vמשתנה  יפוס שנאיסתי העוצמה יהיו מטו 3.5.1

 
 בהתאמה לעומס הנצרך.  W75או  W35ספק השנאי המשתנה יהיה ה 3.5.2

 
  . dB30נחתה כללית ה 3.5.3

 
 תוספת מצב מופסק. ב dB10מות הדרגות להנחתה של כ 3.5.4

 
 .OFF -ף ממצב מקסימום לאפשר מעבר רצומעצור וי יהיה ללא בוררה 3.5.5

 
וקריאת חירום.מ 3.5.6 הודעה  וסתים  הו   מסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת 

 או ש"ע.   35ATצרת "אטלס" / סאונדלייר דגם מתו
 

 מערכת אספקת זרם  3.6
             רש טיפול או הוספת מים.המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דו 3.6.1

(MAINTENANCE FREE) 
 

קבמצבריל 3.6.2 יהיו  יאפשרם  אשר  במשך    ול,  המערכת  דקות    30הפעלת 
 שידור רצופות. 

 
צבועהה 3.6.3 עץ  תיבת  בתוך  יותקנו  מכמצברים  בעלת  וידיות  ,  עליון  סה 

 נשיאה. 
 

פעולה ה 3.6.4 לאחר  החשמל:  רשת  קיום  בזמן  טפטוף  טעינת  יספק    מטען 
ה  של  יהיה המממושכת  להטעין  טעמערכת ממתח המצברים,  מסוגל  ן 

 שעות.   6עלה על  פרק זמן שלא י ה מהירה בים בטעינ את המצבר
 

 כבלים 3.7
   בל רמקוליםכ 3.7.1

קוטב מוזהב  שזור,  גידי  דו  תרמופלסטי,  מולי  כבל  נחושת בעל    כי 
 מ"מ לפחות.  0.8אלקטרוליטית בקוטר של 

 
 כבל מיקרופון 3.7.2

מו  מזוג  יהיה מורכב  של  כבל מיקרופון    ר ממ"  0.15ליכים שזור בחתך 
בהרכב  כ אחד  בצבעהמוליכים  בידוד    מ"מ,  0.25X7ל    ים פי.וי.סי 

ומעטה   המוליכים  סביב  נחושת  מחוטי  )רשת(  אפיפה,  סכוך  שונים, 
 ור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. .וי.סי אפהגנה חיצוני מפי
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 באיים יידרש בפרויקט זה.  פרט מערכת מיגוןמ
 
  ת להתרעה ומיגון בפני פריצותרכז 35.05 

 . ISO – 9002ו  א Bא ירמת אבטחת איכות נדרשת ה
 

אז עברית,    16עקה  רכזת  כותב  לוח  כולל  שבנדון,  בפרוייקט  מלאה  הפעלה  כולל  אזורים, 
 תוצרת פימא או ש"ע מאושר. P – 9620קודי משנה, רכזת כדוגמת  2טה שלי מוקד,חייגן 

 
 עמידה בתנאי סביבה 

יהיורכיבי מע ואבק  מוגנ   רכת שיותקנו מחוץ למבנה  י המערכת  ביצוע לפחות.    55IPי מים 
 .95%יה בתנאי לחות יחסית של  לא יושפעו השה

 
אלמ )באוירת  אלקטרומגנטיות  בהפרעות  תעמוד  של  המערכת  בתחום    v/n1  20"ג(  לפחות 

 מח"צ. 1000 -  20תדרים 
 

בין   יהיו  ועבודה  ל  5טמפ' אחסנה  צלזיוס  ול   50+  -מעליות  לגלאים  ת  מעלו   70+  -מעלות 
בלשא יחובר  לרכזת  המערכת.  גלאיאזור  ר  דיגיט  נפרד  יבש  לא טמפ'  מגע  חיווי  המוציא  י 

אפשר כיוון סף זה  ל היצרן ל מעליות צלזיוס. ע  50כאשר טמפרטורה במרכז החדר עולה על  
 על פי צורך.  

 
 הגנות

צמית, ותפעל בצורה תקינה  הרכזת תהיה בנויה ממעגלים מודולרים מודפסים המבוקרים ע
הפרעבזמ מזען  או  אלקטרומגנטיות  חיצונייזועיות  תהיהם  הרכזת  חבלה,    ם.  בפני  מוגנת 

לאים ובקו הצופרים בכל מצב פעולה וכן מפני הפעלת  בקווי הגקצר, נתק במעגל החשמלי  
נ כל  המערכתי שווא.  ממרכיבי  אחד  בכל  חבלה  צו  סיון  הפעלת  ע"י  להתרעה,  פרים  יגרום 

 י וחייגן ץ אלקטרונ פנימיים וחיצוניים, הפעלת נצנ
 
 נטרולה ובדיקתה יעשו ע"י קוד בן ארבע ספרות לפחות.     לת המערכת,פעה
 
 זנה וגיבוי ה

הגנה בלוח    , ע"י מעגל חשמלי המזין רק את הרכזת.AC  V230ובר למתח רשת  הרכזת תח
ק דו  מא"ז  ע"י  יהיה  לרכז  A10X2וטבי  החשמל  ישירה  ע"יוהזנה    FR  –  N2XYכבל    ת 

2.5X3 . 
 
 ם. הקיר ללא כל הבדלי מחיר ביני ם תיקרתי או ג אינפרא אדוום יהיו מס גלאיה
 
 תכנן. אישור מהמפני אספקה והתקנת הציוד יש לקבל ל

 
 הצהרת החשמלאי/הקבלן 08.09

)כולל המפרט    את טופס החוזה, המפרט הטכני נו בעיון  הננו הח"מ מצהירים בזאת כי קרא
וכתב הכמויות והבנו וכי  הטכני בשפה האנגלית(  אי  ואת תנ  ,המבנהאת    בדקנו   את תכנם 

 המקום. 
 

מאנ לחוו  בהתאם  העבודה  את  לפועל  להוציא  בכוחנו  כי  ולנספחיוצהירים  ומחייבים    זה 
 לבצע את העבודה כאמור. 

 
אם  א כי  כן,  כמו  מחייבים  תתנו  הנספחים  הצעתנו  וכל  החוזה  טפסי  על  לחתום  קבל 

 ופחים אליו. המס
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יב  נו מצהירים שהמתקן המתוארא ידנבחוזה זה  על  ולפי כללי  וצע    המקצוע והבטיחותו  
תשי"ד   החשמל  לחוק  בהתאם   שפורס  1954הטובים  מכון  והתקנות  ותקני  פיו  על  מו 

 התקנים  הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.  
 
 
 

 הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל 
 

 
 
 

 ___________ _________ ______________________            __ 
 מס' צרכן                                             הפרויקט שם

 
 
 

_____________________            ________________ ______ 
 מקור ההזנה ללוח                           בוצע  מיקום האתר המ                            

 
 

         
 
 ההצהר
 

המתוא .א שהמתקן  מצהירים  בהריני/ו  ידר  על  בוצע  זו  המקצוע תוכנית  כללי  לפי  ינו 
והתקנות שפורסמו על   1954אות חוק החשמל תשי"ד  ות, הטובים ובהתאם להורוהבטיח

הנוג הישראלי  התקנים  מכון  תקני  לכללי  פיו,  ובהתאם  חשמליים  צריכה  למתקני  עים 
 החשמל לצרכנים. ספקת נוגעים לאחברת החשמל לישראל בע"מ ה

 
 במצב תקין וראוי לשימוש.  המתקן הנ"ל נבדק והואכי הנני/ו מצהירים  .ב

 
 
 

 ____________________ ___    _______________________ 
 כתובת                        שם החשמלאי המבצע                     

 
 

 _______________________   _________________ _____ 
 טלפון                ון רישי  מס'

                    
 
 
 

              _____________________ 
 סוג רישיון                                 

 
 
 
 

                                        _____________          ___________________ 
אי הקבלן חתימת  החשמל      תאריך           
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 ק פרוו  סהיהר  תועבוד - 24רק פ
 
 ללי כ 10.24
 

 . קחהנחיות המפתוכניות ולפי רט בכמפו בנה,במפירוק הקיים ללת והעבודה כ 24.01.1
 

בל הקבלן כל  בים לא יקשלדה בעבור עבו .מפקחעם האמו ו שלבי הפירוק ית 24.01.2
 . תשלום שהוא

 
ם,  י)מ תוהקיימ  דות ניתוק כל המערכותהעבו עבמהלך ביצוכי באחריות הקבלן  24.01.3

 . עילל 00 רקקד כמפורט בפלתפ  ךהמבנה ימשיי ש ו'( בתנא ד ב וכביו, חשמל
ם  הזר נותק דות ההריסה והחציבה יוודא כיבביצוע עבורם יחל הקבלן בט 

בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך   .ת העבודותבו מבוצעוה  המבנהחשמלי בקטע 
קח  למפה כד' יפנוהו של ציוד כ, מים, ביוב, ניקוז, קשורתתקוי חשמל, , בעבודתו

מבלי לקבל   וכד'שמל חים, מ  ין לחתוך קויא .לולמהלך הטיפ ות קבל הורא יו
 . שור המפקחאי

 
 . ההיפך ריסה" וכן"הונה מר "פירוק" הכוו נאום ב קמודגש בזאת שבכל מ 24.01.4

 
 ה: התקנים העיקריים הנוגעים לפרק ז 24.01.5

 ן תקם הש תקן מספר ה
 ים ושים דוממולשיתי בילשימוש  שמלח מכשיריכללי בטיחות ל 900
 ן ג פי משק ישי לעבודה מגן אמציוד  953

 פיגומים  1139
  ןצוי   פרק זה, פרט אםעל    ל גםחהמפרט הכללי לעבודות בנין,    נאמר בפרקיכל ה

 .ממסמכי החוזה אחרת באחד
 

ם  בלן לנקוט בכל האמצעיעל הק רוק שונים,ופ   בעת ביצוע עבודות הריסה 24.01.6
הבטיח הריסה  נת ל מעבודה, על ד ה פקח ומשרמות הוראה  מלא אחרלם וישהדרו

לא  לה לעוברים ושבים ולעובדים, וין ללא סכנ ה בטוחה לחלוט בצוררוק יאו פו/
האלמנטים להריסה ו/או   .ר חלקי המבנהשהוא בשא  וג כל סת ו/או נזקים מגיעופ

  דה עדווע העבבכל שלב ושלב של ביצ היטב םים ומחוזקי מוכפירוק יהיו ת
 . ןאתר הבנימודר המס ם לסילוק

 
זר ו/או  לשימוש חו  המפקח ראויים  לדעתאשר ורוק  פים המיועדים למנטילא 24.01.7

אוחסנו בכל  שלמותם ויב גיעהעל מנת למנוע פבית ת מר ולשימור יפורקו בזהיר
 .מקום שיורה עליו המפקח

ידה  מב .רום לשימ אילו אלמנטים מיועדי עבודה הפני תחילת  ר לעל הקבלן לבר 
 . בונול חשעזהה ק יהיה לספק חלליו  עד לשימור, יועאלמנט שמ  הרוסן יבל והק

 
  את כל התיקוניםלים  כול השל כל עבודות הפירוק וההריס ירי היחידהמח 24.01.8

מתועשים  ים תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנט ים כגון: רשהנד
 . 'ווכ

 
 הריסת בטונים 02.42
 

 ת עו אתו תוך הימנאום יהמפקח ובת ידישרים על ו ם מא כליב ה תבוצעס הריה 24.02.1
  מבנהבמניעת הפרעה לפעילות השוטפת ריסה ותוך  נטים שאינם להבאלמ יעה גמפ

 .ביבתוובס
 

 סה, ג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריקבלן לדאוה על 24.02.2
 . כותתמיה הסיר אתלתן  ינבכתב שיה ועד לאישור המפקח , אחרהבעת ההריס

 ריותו הבלעדית מאח גרועלבלי  מ  ר המפקח וזאתאישוליכות תובא התמ תוכנית  
 . לתמיכותשל הקבלן 
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  יש לשמור על שלמות -ח ליהם המפק ע יורהבתכניות ו/או שוין הם צב במקומות ש 24.02.3
 . הזיון הקיים

 
 ות בנויים קירהריסת  03.24

 
ת  תחים בקירות פגין פריצב  ספתתו לםלא תשו ,ריקה ל ש וטנ  ר"מב הי הת  הדידמה 24.03.1

פירוק של כל    סה כולל גםמחיר ההרי .יםקטנ  טחיםשים וטעמים, הריסת קקיי
קיר וניתוק וסילוק  יים שעל הפווהציחלונות וכו'(    תות,)דל תהאלמנטים בקירו

יסה כולל גם את  ר ההרימח .בתוכו אותהמערכות המחוברות לקיר או הנמצ
 . ןתוך הזיוחיר ובקיש מודונים עוה תוהחגור  הריסת

 
ורות בטון  ח ולצקת חגקים בהיקף הפתהבלו את  רליש ישריצת פתחים, אחר פל 24.03.2

 . רדמדדים בנפנ אינםבמחיר הפריצה ולול  "ל כ נכל ה  .מזוין בהיקף
 

 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 04.24
 

ר  אשות דרכהמבישים ו כ ת הא המפקח פי הוראות-כל יום ועלבסוף  הקבלן ינקה 24.04.1
בניין,  קי מכל פסולת יה נח יהטר השאשבודה תתקבל כהע .ןסולת הבנייבפ לוכלכו 

 . ןלוטי חשר, וכאשר כל השטחים נקיים למיו
 

ין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם  סולת הבניפ  ילוקמקום ס 24.04.2
   .הבניין פסולת הקבלן לסלקאי רש

-שר עלפיכה, המאוהש  את מקום תבבכ סורלמן עליו ל הקב  לצעתו שעם הגשת ה 
  .ידו-ניין שייהרס עלהחומר מהב   וון להעביר אתמתכ הוא ושאלי , ידי הרשויות

במידה ובמהלך   .ת אישורויב לקבל אחיקח ו ידי המפ-בדק עלה ייכה זימקום שפ
רשאי  אל מקום שפיכה אחר,  פסולתה מעביר את  בלןביצוע העבודה יוברר כי הק

   .עבודהכלל עבור הלם או לא לש ם ומי תשלב פקח לעכמה היהי
 

  כלפי המזמין, וכלפי הרשויות יהיה אחראיל מקרה הקבלן י בכוב כ שדגש מו 24.04.3
 . ושרמאיכה פסולת למקום שפ יר הלהעב

כל   .פיכת פסולתא שמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני בנושהמז 
ת או  ספיכ -ריות אחל ה בכ שא , אשר יןקבל ל ישירותביעה בנושא זה תועבר ת

 . הגבלת זמןר עבודתו ללא ר גמלאח ןו וה דתתקופה של עבוהן ב  אחרת,
 

ידי  -יכללו עלהחומרים יי עודפפסולת הבניין ולוק בסי ת כל ההוצאות הקשורו 24.04.4
  .ף בגין עבודה זום נוסו אי לכל תשלזכ הקבלן לא יהיה  .הקבלן במחירי העבודה

 .שיידרשפי שהוא, כ  חקמר לכלע  פה יבוצשהא תלוק פסו סיל
 

 יותירונת וע ושלתיממתקנות עבודה  05.42
 

ו  בע שנק יות והעירוניותמשלת ה המדבדייקנות אחר כל תקנות העבו הקבלן ימלא 24.05.1
של הקבלן   עותלא תאושרנה כל תבי .יצוע העבודות ובטיחות הפועליםבקשר לב

י,  לשהכת זמן כ ארו הן לנתן לא תיכ , ול"נות הנ טענה שלא ידע את התק סמך-לע
 . ל התקנות הנ"לין שמילו-ת איפאידו מ -גרם עלור שנעקב איח 

 
תקנות  פעול לפי ל  קבלןשל המבנה, על היסה ההר  תמודגש בזאת כי במסגרת עבודו 24.05.2

צעי  כל אמ תוך נקיטת זאתמשרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, ו
ם  לים העוסקיפועים, על השבוה ריםובה על הע נ להג ם הנדרשיהזהירות המרביים 

ה ולידו, ועל כל  תחום העבודדים ונייחים בניי רכב יל כלועאכת ההריסה,  במל
   .טחבשמצא ל אלמנט אחר הנ ף וכריצו בניין, קיר,

 
 עבודות הכנה 60.24
 

ת הקונסטרוקטיבית של  המערכ   ן לחשוף אתקבל לפני ביצוע כל הריסה שהיא על ה -
אתר  ל  הקבלן להזמיןעל  .רוקים וכד', פ, חפירותותציב , חיחילופי טק"י ע הבנין,

טיבית וקבלת אישור על ביצוע  הקונסטרוק לבדיקת המערכתפקח ת המא
ת נוספות להבהרת המערכת, לפי  בלן בדיקוהקבצע במידת הצורך, י .ותהריס ה

  .חר המפקריסה לפני שקיבל אישוודת הבהקבלן כל עצע לא יב .דרישת המהנדס



 שיפוץ בריכה
 כפר יונה

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      66  

נ"ל  ה כל  אתהקבלן לכלול ועל   מחיר לקבלןפת ם כל תוסולתש  לא "לר כל הנועב
   .ונים שבהצעתרי היחידה השובמחי

 
בכל   .ייםלפגוע בק לא נת שות מירבית על מ זהירעו ב צכל עבודות ההריסה יבו -

שביעות רצון  עדי ללחשבונו הב על מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק
 . המפקח

 
י  ידר שיאושר על ך מותו למקום שפ בונ ן ועל חשבלהק ידיל תורחק ע ולתס פכל ה -

של   השפך יהיו באחריותו הבלעדית   פיכה ומקוםהש  .ת המקומיתהרשוקח ופהמ
 . קבלןה

 
קבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע  קח יקים המפשת ה על פי דרי -

ות  ילרעה לפע פת ה עיחה למנ נע מעבודה בשעות המנו ויימ  םודתו בשלביעב את
על חשבון   בוצע"ל ינכל ה .תקופת העבודהאורך ביבתו לכל ובסת במבנה  טפהשו
 . מחירי היחידה השוניםלן וכלול בהקב

 
 ודות ן עבסימו 70.24

דות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים  לבצע עבו לןהקב  בטרם יגש 
ת או  סוהרי צע לבאין  .םישונה  למנטיםחציבה בצבע על גבי האה או  ס ועדים להריהמי
אישורו של  ת( מבלי לקבל כניות בתופורטמ גם כשההריסותהוא )מכל סוג ש בותחצי

 .המפקח בכתב ביומן העבודה 
 
 ות זמניות תמיכ 80.42

בלן  הק ציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצעשל ספק ליה מקר בכל 
לך מה  מבנה בכלה  בותיציל ות מלאהיאחרב לן ישאהקב .ת ע"י רגלי ברזלזמניו תמיכות
 .ועד להשלמתה עבודהביצוע ה 

 
  הריסות אינם פוגעים באלמנטיםויוודא שה  את כל הבדיקותבצע לן יבהק 

 .טיביים קיימיםטרוקקונס
 

 חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד' פול בקוי טי -
 

ם  רהז קתכי נו ההריסה והחציבה יוודאודות ב ן בביצוע עקבל בטרם יחל ה 
הלך  , במןהקבל ל מקרה בו יתק  בכל .ות העבודותוצענה בו מבמבע ה בקטי  החשמל

' יפנה למפקח  וכד לשהוכרת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד חשמל, תקשועבודתו, בקוי  
בל  אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לק .לך הטיפולוראות למהה  יקבלו

 . חאישור המפק
 
ים  מצע ט בכל האקולנ  בלןהקים, על  נ שו קוסה ופרבעת ביצוע עבודות הרי -

סה  להבטיח הריבודה, על מנת ד העומשר מפקח ה א אחר הוראותולמל  הדרושים
, וללא  ולעובדים יםושב  א סכנה לעובריםן לללוטיחו/או פירוק בצורה בטוחה ל 

ריסה ו/או  ים להטהאלמנ .בנההמ  פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי
עד   צוע העבודה בי ושלב של לבל ש בכ טבזקים היוומח  םתמוכי פירוק יהיו

 . ןהבני  מאתרר סילוקם המסודל
 
  מפקח כיסוי מגןות ההורא  ו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי, על חשבונהקבלן יתקין -

 . ודותהעב( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע  ים וכדומהונ )גג
 
מת  ושלגמורה ומה  בודע עצו דרש לבינל הכ ללו אתות הפירוק וההריסה יכעבוד  לכ -

ים ו/או  זכרו במסמכם הדרושים, הומצעיוהא  עביצוה  ם לא כל דרכיילו אוזאת אפ 
 .בתכניות

 
ם, שנדרשו להישמר  ים ההרוסיונ מהבט וברזלי הזיון  ריסהי ההושפות קו  -

 .ן ו/או פסולת כלשהיי בטורחלוטין משבם ללהשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיי
 
י לבצע את  מש כדבדעתו להשתם שעל הכלי קחהמפר משולקבל אי בלןקהעל  -

 . דותבוהע
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פרוק  ודת לעב  ההכוונ -פריטים ב"פרוק זהיר"  קבלן לפרק קום בו נדרש הכל מב -
ת לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת  צעי זהירואמיטת  שתכלול נק

 . חמפקה הוראות  ילפ , רוש חוזלמקום אחסון, או לשימ ברתו  עך כלשהו וה כלוול
  ם לאותו פריט,ייכים השיהחלק ל ל בתוכו את כם כולפריט מסוי של רוק זהירפ 

  ת,כוכיול, המשקוף, הזהפרז מו, צוק זהיר שלחלון כולל החלון עכדוגמת פר 
דר "פרוק  הוג למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו ההלבשות 

 . נוו בועל חשתוקן הנזק ע"י הקבלן יר" יהז
 

 ל זיוןרזבב פולטי 90.24
ן הקיים בברזל הזיוא יפגע הקבלן ין למזו  ןמבטו ד ת של חלקי שלהריסולך ביצוע ה במה 

קבלת הוראות  שלם עד ל רו ישאי י שלד הרוסים ולחלקכים  והבולט מחלקי בטון סמ
 המפקח לטיפול בו:

 
ות  מהשל  ךפו לתום משאריות בטון, יכופיקויינטים, לאחר בולחלק מהברזלים ה .1

 . יםוסצובים או ההר ים החבהיקף החלקנה שר תבוצעא ות,חדשה  יציק
 
  חתכויורם הדבר יידרש ע"י המפקח, יים, אשר עבהברזלים הבולט לק מח .2

 . שאריות בטון, בהתאם להוראות המפקחוינוקו מ  קין חלמותם ו/או באופבשל
 

 דה מיוחדיםמדיאופני  10.24
 

גמורה  דה  יצוע עבולברש  הנדל  לו את כליכ ה ס וההרי כל עבודות הפירוק  24.10.1
וזכרו  הדרושים, ה צוע והאמצעים הבי  דרכי א כלל  זאת אפילו אםלמת וומוש

 . במסמכים ו/או בתכניות
 

 . העבודה  לול במחירחד לעיל כיוט המכל האמור במפר 24.10.2
 

 . הלוםולל גם ניסור במסור י ידה כ ח ה" מחיר היריס בכל סעיף בו מצוין "ה 24.10.3
 

 . ם שהואתשלו ל הקבלן כליקב לבים לא  בשדה עבור עבו   24.10.4
 

טי  אלמנ לר גם את עלות החיתוך בדיסק ש ול בין היתות ההריסה יכלבודחיר עמ   24.10.5
זיון הנדרש להשאר משאריות בטון או חומרים  וי יתרת הניקן, ו חלקי זי טון, ב

  ( למצבולפות מ )ברזל מתאים למניעת שבירתו   דיוסבראת כיפופו כן  זרים ו
 . יעתיד ה
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 'י( )רג  תדות יומיועבו - 29פרק 
 

   ידהני מדופא 01.29
 הת ביצוע העבודע ת ביומיו  עבודות שנרשמו ביומן עבודות עבור אותן דידה תיעשה רקהמ 

 . ובכתב ע"י המפקחשרו מראש יאווש
תו  ואשנה ב גו הועסקו האנשים, ותודה בבואותו יום עום שעות העבודה תרשמנה ביומן בסי  

 ים:הבא  םאת הפרטי כלולהרשימה ת  .קחהמפ ורום לאישי
 . עבודה המדויקום ותאור הת הפועלים ומקשמוודה, ות עבשעתאריך,  
 . תחושבנה כשעות רגילות התשלום הןרך לצוונתן כל תוספת יא ת פות לסעבור שעות נו 
 . טודה בפועל נעבוהתשלום יהיה עבור שעות   
 . שלוםא לתמש אסמכתיש ו  שבוןלחיצורף  ,פקחמהע"י  םו"ח לעבודות רג'י חתוד 

 
 כוח אדם   02.29

 דה לאומנהלי העב  .בפועלהפועלים דו  ות שבהן עברק את השעודה העב יומן ב שום לריש  
 .ולים ברווח הקבלן יחשבו ככל וי אדם שמו במצבת כוח ריי

 
 ציוד מכני    03.29

רים חי התאם למבתו רולם תמושימוש בציוד מכני, תשאת הת ומית מחייבהי  אם העבודה 
   .יותהכמו בכתב רטתו ציוד כמפוי אובהאחרים לגאים  יפות לתנכפוב

  ""חשב" או "דקל  רוןי מחי"בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפטו מחירים אם לא פור 
 .15%בהנחה של  מבניהם( )הנמוך .ידכנ הע

 
 חומרים   04.29

של ב כת רו בשוונות איע , טב"וכיו  ה ודה, לרבות פחת, הובלבעב  עומרים שהושקהחוכמויות  
 . םפקי"י הסמות עתוקבלן קבלות חפק ה סיידרש, י  אם .המפקח

 
 יםגומים ודרכפי   05.29

כיו"ב, אלא אם כן  צעי עזר ואמ ים,כ ת פיגומים, דררתמושלום ת הקבלן לא יהיה זכאי לכל  
  יתב ע"כמית, ואושרו בהתאם ובהיו דהצורכי העבוי להותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעד

 . חקהמפ
 

 יות( ומ'י )עבודות יברג םות כוח אדעבודמחירים לת ולתכ   06.29
 ללים בין היתר את: ייחשבו ככולשעת העבודה  ריםהמחי 

 
ק, תוספת משפחה, תוספת  תוספת ות ון:כג ת תוספות הנהוגוהכל  סוד וישכר ה .א

 . יוקר
 .בות סוציאליות וח הטט הוצאות בי ים,כל ההיטלים, המס .ב
 . ממנוו דהטח העבושם לידעת עובסה .ג
 . עבודה(ה ומה ודנסיעה )לעבה זמני  .ד
)לרבות הובלת הכלים למקום  יוד הקבלן בודה, לרבות צבכלי ע ששימו מיד .ה

 . ו(ממנדה וובהע
 . גחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנהרות בהששוהקאות  הוצ .ו
   .קיפות של הקבלןוהן הערות ן הישי, ה הוצאות כלליות .ז
   . לןבקרווח ה .ח

 
 י וד מכנודות צילעבירים  מחתכולת    70.29

 השאר את:ללים, בין לן ייחשבו ככווצגים לההמדה בוחירים לשעת עהמ 
 והחזרתו, דלק, שמן וחשמלבודה ם העו למקוד, הובלתת הציוזקחאשכר מפעיל הכלי,  

,  יאחת ובליטוח פ עליו, כגון: ב שוטפותאות הוהוצ יודהנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הצ
 . חיורוובלן ו הקות של  לי לצאות כ וה
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 יות כנהתו תמרשי - ה' סמךמ
 רז/חוזה( ממכנפרד תי חלק בל )המהווה

 
 

 קציהסטרוקונ
 שם תכנית  ית כנת מספר מס"ד

 תכנית שיפוץ  1 1
 
 

 התברוא
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 תוכנית פיתוח  1 1
 בריכת בוגרים  2 2
 בריכת פעוטות  3 3
 משטח רטוב  4 4
 מפלס חדר מכונות  5 5
 תוכנית פירוקים  6 6
 מבנה שירותים ומקלחות  7 7
 
 

 מל חש
 תכנית שם  ית כנמספר ת מס"ד

 כנית הארקות תו 1586-1 1
 תוכנית פירוק עמודים  1586-2 2
 תוכנית הארקה  1586-3 3
 תוכנית פרטים  1586-4 4
 
 
 

גל  ו לרהשלמה ו/א ו/אורה ך הסברוספנה( לצוותתו ה )במידה נר תתווספ ות אשרן תוכניות אח וכ
 . מכותוס וקף קח רשאי להורות על ביצועם בתפהמ שינויים אשר

 
 .והתכניותמסמכים ה כל של  על הקבלן לודא שיש לו סט מלאכמו כן, 

 
 
 
 

     מת הקבלן:  ימת וחות תח   תאריך:  
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 ישותח נגו"ד- 'טמך מס

 זה(ז/חוממכר דפרתי נק בל )המהווה חל
כתב  כלול במחירי היחידה שב  נגישותח הכל האמור בדו"  

 כמויות ולא ימדד בניפרד ה
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