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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך
 מסמך א' 

 

 הצעת הקבלן 
 ותנאים נוספים

 

  חוזה מסמך ב'
 מסמך ג' 

 
 

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות  
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 .העדכנית ביותר

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 
  מערכת התכניות  מסמך ה' 

 
 כפיפות

לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, גם  הביצוע של הפרויקט יהיה בכפוף .1

ובתוך צוע העבודה במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביוהמפרטים הסטנדרטיים, 

 כך:

 .ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים  .1.1

 חוזה-'מסמך ב  .1.2

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: אגף   .1.3

ההנדסה והבינוי, פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת 

תיקות, המשרד החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות הע

 להגנת הסביבה וכו'. 

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.  .1.4

דוחות והנחיות של כל  יועצי הפרוייקט לרבות יועץ קרקע,יועץ         .1.5

,יועץ שות,יועץ תרמי,יועץ בנייה ירוקהאקוסטיקה,יועץ בטיחות,יועץ נגי

 המזמין.סביבה,יועץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי 

 חוק התכנון והבניה.  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  .1.7

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.  .1.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .1.9

 תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.  .1.10
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 -משהב"ט/ההוצאה לאור  -המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   .1.11

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(.  -קני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם ת      .1.12

תקנים של  -בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים 

 ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המזמין.

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.13

 בטיחות וגהות.המוסד ל -חוק החשמל   .1.14

 תקנות הבטיחות בעבודה.  .1.15

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

,של כל העבודות/החומרים/המוצרים, בהם יעשה שימוש היצרנים/ספקים 

על פי  של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותרבמיכרז/חוזה זה 

  נציג המזמין .החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המיפרטים הסטנדרטיים וההנחיות  .2

 ליום ביצוע העבודה. ת והמעודכנות ביותריהיו במהדורותיהן השלמו

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין  .3

 שאינם מצורפים.

 הערות:
 

לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של המפרטים הכלליים המצוינים  א.
הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן 

 חופשי בכתובת:
 onSpec/pages/manageSpec.aspxhttp://www.online.mod.gov.il/Constructi 

 
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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 :הבהרות והצהרות הקבלן, מידע 

קראם , חוזה זה/הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז

כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות קיבל את , והבין את תכנם

 . לדרישות הכלולות בהם

או לפני חתימת /ו" צו התחלת העבודה"הקבלן מצהיר כי היה והעבודה לא תצא לפועל לפני מתן 

או כנגד מי מהפועלים  המזמיןגד או דרישות בשל כך כנ/יהיו לקבלן כל טענות ו  אין ולא, חוזה

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן נשא הקבלן לשם הכנת , וטעמאו מ ובשמ

 . מסמכי המכרז או כל הוצאות נלוות אחרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימת הקבלן                                                                                            שם הקבלן
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 מתכנניםרשימת 

 
 מייל-אי פקס טל' שם המתכנן מקצוע

-03 ניר רייפר אדריכלות
5793107 

5791390 -office@reifer
arch.co.il 

arch.co.il-nir@reifer 
 ישראל שני/סמדר, טל וקציהקונסטר

6850479 6853001 
shanieng@netvision.n

et.il 
     אינסטלציה

-050 מורן ברנרד-מורן מהנדסים חשמל ותקשורת
5717871 

077-
6165500 

Moran Eng 
-[office@moran

eng.com] 

-03 מרימוביץ חיים, מהנדס -הולץ  מעליות
6488202 

03-
6488205 

merave@holz.co.il 

bezeqiZoardvor44@44 9229956 9229954 דבורי זוהר אדריכל פיתוח
nt.net 

-077 תמר לובלסקי/יהודית נגישות
7882123 

09-
7482123 

tamar.negishut@gmail
.com 

רעות פולונסקי    רשגד.רעות בטיחות
<@rsgd.co.ilreut> 

 יועץ קרקע
-09 דני מכטה,גלית,.. - מדעים 

7604644 
09-

7420625 
galit@machta.co.il 

 דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"מ | כמאי עריכת מסמכי מכרז
 , מגדל עזריאלי ראשונים, ראשל"צ2שד' נים 

03-
6394018 

03-
6884153 

office@yekutiel.co.il 

 
 
 
 

mailto:office@reifer-arch.co.il?subject=משרד%20אדר'%20ניר%20רייפר
mailto:office@reifer-arch.co.il?subject=משרד%20אדר'%20ניר%20רייפר
mailto:nir@reifer.co.il
mailto:shanieng@netvision.net.il
mailto:shanieng@netvision.net.il
mailto:office@moran-eng.com?subject=מהנדס%20חשמל%20בנין%201%20ומעלית.
mailto:office@moran-eng.com?subject=מהנדס%20חשמל%20בנין%201%20ומעלית.
mailto:office@moran-eng.com?subject=מהנדס%20חשמל%20בנין%201%20ומעלית.
mailto:merave@holz.co.il?subject=יועץ%20למעלית%20ב'%201.
mailto:tamar.negishut@gmail.com
mailto:tamar.negishut@gmail.com
mailto:reut@rsgd.co.il?subject=משרד%20בטיחות%20רמי%20שמש-רשגד.
mailto:reut@rsgd.co.il?subject=משרד%20בטיחות%20רמי%20שמש-רשגד.
mailto:galit@machta.co.il
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 01.00
  HITלתוספת גשר+מעלית+מדרגות במכון טכנולוגי    מכרז/חוזה זה מתייחס  - 

 .מסמכי המכרז השוניםכל כמפורט בבחולון 
 

  
ופעיל שימשיך בפעילותו השוטפת  קייםבמבנה מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת  -

ובחיבור ובסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם  לאורך כל תקופת הביצוע
הפעילות השגרתית והשוטפת, על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה 

שלא  לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת
 .לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנה

 
בכל שלב  .מודגש בנוסף שהעבודה תבוצע במס שלבים על פי הגדרת המפקח -

הקבלן יידרש להתארגנות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב 
זה לקיים, ניתוק והפרדות של בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת 

לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה עליו  .תו השלבאו
 .לקחת הנ"ל בחשבון בתקורותיו ובלוח הזמנים שיכין

 
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה  -

כל הניתוקים  .ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'
ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק לאותו איזור של  .אום עם כל הגורמיםיבוצעו בת

 .ימשיכו לתפקדהמבנה השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי 
 
כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים  -

 .על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם
 .באחריות מלאה לכל פגיעה כזוהקבלן ישא 

 
ודלתות  זמניותאו מחיצות פח איסכורית הקבלן יבצע על חשבונו מחיצות גבס  -

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

 .אמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק  וכו'תכלול הפרדה אקוסטית, הגנה ב
 
ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען עבודות רועשות  -

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

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

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

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

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

 המיפרט הכללי הבינמישרדי-של מסמך ג' 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
 

 תקופת ביצוע 03.00
חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי   10 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 

 .אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן המזמין
 

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

המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 
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וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 
מתנאי המקום  ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים

  .ומהאילוצים שהוזכרו לעיל
  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  .ב
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 
 .ה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודהובתנאי העבוד

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 

טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 
יום ממועד  14פרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת ב

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

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

העובדה כי טיב הקרקע מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מ
אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

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

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

ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 
 .בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

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

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

ו לו וההפסדים שנגרמו לו או המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהי 
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

 .שניתנה לו ע"י הקבלן
 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ה

 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 05.00

 
 .עבודהתחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת ה .א
 
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  .ב

 .ובהתאם להוראות המפקח
 
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  .ג

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 
תארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על שטח הה .ואי הגדרוות

על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  .ידי המפקח
 .המתקנים השונים

 
 גידור 06.00
 

גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  .א
, כולל שלטי ושמחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכ

 .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודהאזהרה "כאן בונים", 
 .תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח

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

רות בתיאום עם כל פרטי הקיר והקשי .צבועהפלדה  תקונסטרוקצינסמכים על 
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הגדר תענה  .יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח .המפקח
 .ולהנחיות הראשות המקומית לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר

 
או מבני עזר על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  .ג

ם מחדש , לרבות מיקומבהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 .על מערכותיהם

 
והולכי  ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים .ד

 .השערים יהיו מפלדה צבועה ., אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודהרגל
 
, הזזת עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות .ה

בנפרד ועל לא ישולם לקבלן , פירוקם בגמר העבודהלרבות  וכו'מבנים וגדרות 
 .הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  .א

מתכננים, שם הקבלן ופרטים מות ההשלט יכיל את שם העבודה, ש .בסמוך לו
וכל עניין , השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה תוכן .נוספים

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

ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה
 ,השלט עם ההדמיהתכנון קובץ ממוחשב של  .לשיסופקו לקבלן ע"י האדריכ

 .טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף מפקח יימסר ל
 
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש  .ג

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

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

כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב ללא תמורה, שלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתהמפקח דרישות של 

 
 ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכנון השלט .ה

בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב  ווקוסיל
 .ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות

 
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש  .ו

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

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

מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 
 .המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין

 
 מבנה למפקח 09.00
 

 מבנה לשימוש המפקחבמקום שיורה עליו המפקח  ,על חשבונו יקים,הקבלן  .א
 כמפורט בחוזה.

  
וכנת הפעלה , ת17סך "מולל: הכ PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ב

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B. בילת תוכנות , חלפחות MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT תוכנת בנארית  ,ללוחות זמנים עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום  כןובונות, לעריכת החש מדוררו/או דקל ו/או 
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הבלעדי  ושימושלהכל  -כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  ,3A -ו 4Aלניירות 
 .כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר .המפקח של

 
הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים בנוסף יתקין  .ג

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי  ן המפקחברמה סניטרית לשביעות רצו
הקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט 

 .ומגבות נייר באופן סדיר
 
הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  .ד

מל, עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חש
אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי 

תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן 
 ,אספקה שוטפת של ציוד משרדי מתכלא וכו'.העבודה

 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר  ה.

ו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת לעיל, כולל אחזקת
 .יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו -העבודות 

 
מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם  .ו

כתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה 
יידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מ
 .המחוברות למבנים וחיבורן מחדש

 
 משרד לקבלן 10.00

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

מור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הקבלן, המתואר לעיל, יש לש
בגמר העבודה יש לפנות את המשרד  .הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח בכתב

 .ולהחזיר את השטח לקדמותו
 .מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח 

 
  מים וחשמל 11.00

מועדי ניתוק מערכות  .ג'הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך  
מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום 

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

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

  .נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין 
חוקי ונהלי התנועה  .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו 

בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות 
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על  .זמין בעניין זההמ

חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, 
 .פיזור חומר וכיו"ב

 
 דרכי גישה ארעיות 31.00

ן ועל חשבונו ותוסרנה על הן תבוצענה על ידי הקבל -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  
במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

 .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה  .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח

ש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא הארעיות אינן רכו
 .תמורה

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 41.00
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לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מודגש בזאת ש 
אסורה מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .וכיו"ב מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון

 .בהחלט
 
 שמירה על איכות הסביבה 51.00

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

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

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

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח  .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט
ים מתאימים מטעם אישורקבלת כמו כן, ידאג הקבלן ל .ועליו לקבל את אישורו המוקדם

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

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  
 .בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח

 
 כוח אדם 81.00
 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  ,על חשבונו ,קהקבלן מתחייב לספ .א
את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

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

רים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה פועלים ז
 .בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים

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

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

האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך  .תחילת עבודתם באתר
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה  לשהכניסה והיציאה  .העבודה

 .תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 91.00
 

, באתר, באופן כי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלןלצור .א
 :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1
 .דומותעבודות 

 
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

המהנדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל חותשנים לפ 10 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 

 .כאחראי בטיחותו
 
ת, על הקבלן להעסיק ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר מידת הצורך במקום ב
מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר  תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני,

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח  .ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח
 .תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו

 
ומנהל  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל  .4

 בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הנדסאי,
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 .דומותבודות בביצוע ע
 

 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב
, תתבצע הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג

 .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 5ההחלפה תוך 
 
אורך יום יום לכל בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח .ג

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

 .המפקח
 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  .ה

פסיקת המפקח בענין זה  .אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן לאחר
 .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן

 
נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 
יצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות מתאימים לב

לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, 
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
 .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות .ז

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

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

 .ישולם לקבלן עבורן בנפרד
 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועתוך מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע  .ט

  .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 20.00
 

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

 .יניהםאחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ב
 
או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ .ב

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
ימים ולא  5ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  .באחר

 .תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
 
קבלני מלאכות לאישור ספקים וום יגיש הקבלן רשימת תוך ארבעה עשר י .ג

 פקח כדלקמן:המ
קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1

 .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה
 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  בעל הסיווגהינו  בפנקס הקבלנים, אשר קבלן רשום 1.2
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 .באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום
לעבודות  שנים בעבודות זהות או דומות  5נסיון של לפחות בעל  2.2

 .אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם
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ף את הנתונים המפורטים לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצר .3
 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

 .פרופיל חברה 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי  

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

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .4

קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 
 .והמקצועיות של הקבלנים המוצעים

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

שמורה למזמין הזכות קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 
ולא יינתן  למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

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

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

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .7

זה,  בפרויקטבכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל

 
מת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע על הקבלן לתת תשו .ד

 .באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל
 
 120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  .ה

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 
את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים לשלם ישירות לקבלני המשנה 

הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים  .מאושרים ע"י המפקח
 .המגיעים לקבלן

 
 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 12.00

ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  
במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות 

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

 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
אתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, מתן אפשרות כניסה ל .ג

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

 .קבלןה
  .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה .ז

 ח.          תיקוני טיח,ריצוף,צבע,גבס וכו'
 ט.          שילוב בלוח הזמנים של הקבלן. 

 
 קשר עם קבלנים אחרים 22.00

 
 כללי .א

אשר אינן נכללות נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 
 יםנפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז .ע"פ קביעת המזמין חוזה זה ת/במסגר
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", וזאת בכפוף נים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל
 .לאמור בתנאים כלליים לעבודות

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

בודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של יהיה לבצע עבמפרט הכללי ועל הקבלן 
במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  00.06בהתאם לסעיף  העבודות

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

, וזאת בכל או גבס(/בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות נים האחריםקבלה
השרוולים ומסגרות העץ למעבר  .שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח

 .וועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי ויותקנו התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו 
 
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

הנ"ל תהיה על  , עלותשהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבלנ
 .חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 32.00
 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  .א
למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או  .הנחוצים בשביל בחינת העבודות

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 .וייקטהפר

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

בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 
 ., על חשבונוהתקופה שתקבע על ידו

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  .ג

נוסף  -נה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר לעבודה במב
הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר  .לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים

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

ם לתכניות, המפרט במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתא
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .הטכני או הוראות המהנדס

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

 .החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה
 
א עומד לכסות איזו עבודה הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהו .ו

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של 
במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות  .העבודה הנדונה

 .להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן
 
ודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העב .ז

 .הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 
 יומן עבודה 42.00

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

 .לסוגיהם
 .ת שנתקבלוכל החומרים והסחורו .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין .ג
 .מזג האוויר .ד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין  .ה

 .או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
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א בחר בדרך זו במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הו .ו
 .במקום שליחת מכתב מיוחד

חשבונות בעד עבודות  .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז
 .יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  
 .המזמין

 .ף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלןהעתקים: הד 3 -יומן העבודה ינוהל ב 
העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל 

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

לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד 
 .העבודה

היעדר הסתייגות בכתב של  .רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין 
הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 

 .הפרטים הרשומים בו
 
 ים קיימיםהתוויה, סימון וערעור על גבה 52.00

  .נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה 
כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י  

  .גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן
כל ערעור על  .ים המסומנים בתכניותכמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימ 

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

 .נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי
ויספק, על חשבונו, את כל  ך,אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ למטרות 

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

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי  
 .נכון

 
  נים קיימיםאחריות למבנים ומתק 72.00

באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

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

קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, ה 
 .באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור וישאבמתקנים ובתכולתם 
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 קרקעית-חפירה תת 82.00
לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי  

 .חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"בהחפירה כגון: כבלי 
לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  

 .קרקעית -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם  

 .ור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחרלא קיבל איש
הקבלן מצהיר  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו 

בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 
קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 

 .ת והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"להישירו
 
 ביצוע בשלבים 92.00

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

 .עילה להארכת תקופת הביצועעדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כ
 

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

 .במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף  זמנים
 
 .ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב

חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי 
 .להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן

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

ח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה התקדמות העבודות אינו מבטי
 .טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקחבלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 .עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 13.00

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

 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 .יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים
בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח רואים את הקבלן כמי שלקח  

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

היה על הקבלן במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, י 
 .לעיל 00.15לפעול כאמור בסעיף 

 
 מוצר "שווה ערך" 23.00

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
מוצר שווה ערך וכן כל  .כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת

, והאדריכל אישור מוקדם בכתב של המפקחשינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון 
 .בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

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

או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף כאילו נכתב לידו "
  .זה
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 בדיקות מעבדה .3300
 מכל סוג,  ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום  - 

,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח  ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,ככל שידרש
, מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות על ידי גורמים חיצוניים )יועציםו

עת לעת כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מ
 . או על פי המפרטים הטכניים

 
הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין, ותוצאות הבדיקות   - 

הבדיקות יועברו  צאות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תו
 למפקח במקביל להעברתם לקבלן . 

                                      
למהלך  תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן. כל עיכוב שיגרם   - 

הקבלן  העבודה בגין בצוע הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמנים ועל 
     ך הבדיקות.לקחת זאת בחשבון בתכנון בצוע מער

                                
את כל קבלני המשנה על כל מוצריהם גם מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול   - 

 את הבדיקות כדלקמן: גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 

 בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונסים. •
 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים. •

 תוך, בדיקות עובי גלוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע.בדיקות רי •

 בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות. •
 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. •

 בדיקות התקנה של מעקים. •
 5וטופס  4בדיקות לקבלת טופס  •

 כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח. •

על חשבון פקח להזמין בדיקות באופן עצמאי כמו כן רשאי יהיה המ •
 על פי שיקול דעתו הבלעדית ככל שימצא לנכוןהקבלן 

 
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל   - 

 בדיקה, ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 
 מטעם הקבלן ועל חשבונו  כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת   
 14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך   

 יום מקבלת צו התחלת העבודה.
 

תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל האישורים , עבור כל הבדיקות הנ"ל 
 לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.ועד אישור סופי של המפקח  הדרושים

  
 המוצריםחומרים וטיב ה 43.00
 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה  .השגחה בלבד

 .גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 
וממוצרי יצרן  כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר .ב

כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור  .מוכר
 .המפקח

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

 .וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות 921
 

וצג במבנה יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שת יום מתחילת הביצוע, 45תוך  .ד
, ללא יוצא ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים,  כלהפיקוח של 

וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות מהכלל לאישור 
 .המאושרות
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 בדיקת דגימות ואישורן 53.00
 

תקבע מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  .א
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ולא י .המזמיןע"י 

אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י 
 .המפקח והמתכננים

חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 
 .לדגימות שאושרו

 
קת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר כל סטייה בטיב החומר תגרום להפס .ב

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים  .הפסול מהאתר
 .אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

 
אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את  .ג

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

 
 חומרים וציוד 63.00
 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  .א
 .העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה

 
הציוד יסופק ויוחזק  .כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .ב

מצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים ב
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .הדרושים במקרים של תקלות מכניות

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

לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני  הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את 

  .הנדרש
 -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 

 .תכניות, הסברים ותיאורים טכניים
 
ים או ספקים אשר היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנ .ד

יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 
 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל

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

להזמנת  .ן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהירהמזמין יית
ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם 

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

האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י  .יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -היועץ והמפקח על

 .הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות
 
התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור  .ה

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

את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני  .להחזיק במלאי
כל  אין באישור המפקח/יועץ לציוד .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן

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

בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 
 .כספית כל שהיא
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די להבטיח את טיב העבודה חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כ .ו
בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או 

שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 
 .ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות

 
ע אותה עבודה לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצו .ז

 .יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח
 

 מערכת בקרת איכות 37.00
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 
 חישוב כמויות וחשבונות לתשלום 00.38

 ודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ  חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לח              
 בינארית ויכלול את כל העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המפקח עד לאותו מועד.           

 תשלום החשבון החלקי יותנה בהגשת חישוב כמויות מלא, מדוייק וסופי עבור החלק             
 שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום.            

 חישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשבון החלקי לצורך בדיקה ואישור.            
 החשבון לא יבדק. –במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו             
הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב ובתוכנת בנארית. ההכנה               

י הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י לעיבוד תיעשה בתיאום עם המפקח ונתונ
המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים 
 שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.

 חשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא יבדק ויוחזר לקבלן.              
  
  תכניות 93.00
 

תכניות "למכרז בלבד" שאינן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א
מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 

 .מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע
אמנם מספיק ולא  הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל

יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 
 .התכניות הלא מושלמות

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

עם קבלת  .תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב
יום של התוכניות והפרטים  14יש הקבלן רשימה תוך צו התחלת העבודה יג

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

 
 רהאוויהקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג  .ג

עליו להכיר  .לולות בחוזה זהוהגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכ
את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן 

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
 14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  

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

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

ות הפתחים, לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למיד
 .לאפשרויות גישה וכד'

 
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע  .ד

, ושביכולתו לבצע םוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 .לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס
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 מדויקבתכניות, אינו  ויןכמצוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  
והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב  .העבודה
, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות רהאווילתכניות בנין, מיזוג 

שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב 
 .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע

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

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי
בכל מקרה אחראי הקבלן  .המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב

לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי 
 .ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו סתיהרהתאמה( 

 
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות,  .ו

ת החוזה לצורך הסברה, השלמה לקבלן לאחר חתימ השתימסרנוכמו כן תכניות 
 .ושינוי

הקבלן  .תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא 
 .אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים  .ז

שינויים אפשריים אלו לא  .נוןבהתאם לכך יעודכן התכ .בתכנון בכל התחומים
 .יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

 
 מחירי יחידה 40.00
 

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו  .א
המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת  .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

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

היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות 
בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 

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

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו  .למעט מס ערך מוסף
 .הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה

 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

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

אחסנה, מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר 
הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה 

 .אופן מושלם, רווח קבלני וכדומהועקיפה הכרוכה בבצוע ב
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות  .למחסנו שבאתר הבניה
 .ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד

מחיר התקנת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  
כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת 
הבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט 

 .עצמו אשר תחול על המזמין
סונם הזמני פריקת החומרים, אח .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין 

 .ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד
 
 אספקת פריטים .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו  
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר  .סעיף של "אספקה בלבד"
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כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה 
 .או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה

הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  
במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן  .ומידות, לרבות כמויות פחת

 .יות הנכונותלספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמו
 .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 

 
 יםשינוי 41.00
 

 שינוי כמויות .א
 .הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד 
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

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

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה  
משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם 

 .לים במחיר היחידהמשולמים וכלו
 50%-כמו כן במידה ובכתב הכמויות מצוינים סעיפים כאלטרנטיבה או כ              

כראות עיניו,לבטל  מהכמות,זכותו של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע
סעיפים שלמים,לבצע חלקי סעיפים בכל כמות שהיא  ובכל יחס שהוא כראות 

נוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או מבלי שדבר זה יהווה עילה לש, עיניו
 סעיפים אחרים הקשורים בו.

 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .ב 
אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת  

אין  .מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן
מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב להתחיל בביצוע שינוי כלשהו 

 .מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו
על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

 קריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:עפ"י שלושת ההקבלן 
כל ההנחות  בניכויו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .1

 .שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו
, ללא תוספת 15%מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של עפ"י  .2

 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים
מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו הצעות מחיר  3ל בסיס ע .3

 .לניתוח המחיר הנ"ל
כביכול עקב מחדל זה או אחר של  תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו 

המזמין, או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 
 .לקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו

 
 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 42.00
 
כל העבודות מאותו מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים ל .א

סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 
פרקים ב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים .שונות
 .הזהים קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל  .שונים

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

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

 
 מחירי יסוד 34.00

 סמכי ההצעה:תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במ 
צוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור להדגשה ולהבהרה י 

הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  .מוצר אותו
 .לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'
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יר מוצר ולחייב את המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מח 
 .לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל הקבלן

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 44.00

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

בצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו וסופית לפי איזה מסמך יש ל
 לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות  
אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות 

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

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

 
 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  54.00

 
המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  תכניות ,על חשבונו ,על הקבלן להכין .א

בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים 
וכד' כפי שבוצעו )כולל כל ,מיזוג אוויר,מעליות,מערכות שונות,אדריכלות וחוץ

במפרט  00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף השינויים לתכניות המקוריות(
 .הכללי

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

 .המתכנן
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  .ג

המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי 
 .שבוצעו בפועל

 
 של תכניות  CD -וסטים  5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו .ד

 .לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים
ות הנ"ל לא תוכלנה התכני .ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי

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

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

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

 
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו

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

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

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

 .זה לשביעות רצון המפקח
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  ניקוי אתר העבודה 64.00
 
בכל יום יקוי אתר הבניין יבצע ויישא בהוצאות לנישמור על אתר נקי, הקבלן  .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 .למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין

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

 .במים וסבון
 
את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  .ג

עליו  .צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה
הרצפות  .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי

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

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

  .לעיל
 
 .עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא .ו
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת  .ז

  .אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח
 
 וכדומהשטחים קטנים וצרים /שיפועים/ביצוע בקשתות 74.00
 

נקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם מחירי היחידה, אותם י .א
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

לרבות בשטחים  צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה
וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו  - קטנים וצרים,גליפים,רצועות 

 .מפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויותמוזכרות ב
 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  .ב

תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף 
התייחסות כלשהי  מצוינתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .נפרד בכתב הכמויות

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את  -קרי לנושא דנן )
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

 .את ללא כל תוספת כספית לקבלןזכנדרש, ו
 
 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 84.00

במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין  
של רקע, על הקבלן לבצע  מסוים)דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 

)במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח 
ו אם )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפיל

 .סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש
 
 פתחים ושרוולים 94.00

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

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את  .נורות לפני יציקות וכו'יושרוולים, התקנת צ
ן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו כל האביזרים אותם יש להכניס בזמ
חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא  .לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'

  .לאחר קבלת אישור המפקח
 .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 
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יהלום,  על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח .ב
כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת  .בתאום עם המפקח

הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 
MCT  אוLINK SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף ,. 

 
מתכת ואטימה עם מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים מ .ג

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

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

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

ור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן עב .הקבלנים השונים
 .לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד

 
 העברת חומרים וציוד 50.00

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

כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
  .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן  
לא יועבר  .קום היצורלא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במ .ידי המפקח-על

ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, 
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו  .לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם  .ידי המפקח-על
במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב  .קומו המיועדשיועבר הציוד למ

 .במקום הצבתו
 
 הגנה על הציוד 15.00

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

ידי -במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על .יםגורמים אחר
ידי הקבלן -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין

פתחים  .בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'
 .בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה

 
 גישה 25.00

-על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 
 .לשם טיפול, אחזקה ותיקונים -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 
לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא  .ן את הציודהקבלן על כך למפקח בטרם יתקי

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

 
 הגנה בפני חלודה 35.00

לוודא שכל חלקי המתקן  מנת-הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 
לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה

כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שונות
 .יהיו מגולוונים

 
 רזרבות למזמין 55.00

ם ו/או מכל רכיב אחר שידרוש מכל הריצופים והחיפויי 5%הקבלן ימסור למזמין  
עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה  .המפקח
 .השונים
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 5, 4טופס  56.00
, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך 5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 

 .אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת
לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר על הקבלן לדאוג 

 .אכלוס במועד סיום הפרויקט
לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 

 .במועד הנדרש ע"י הרשויות
רושים באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הד

 .לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט
 .עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן

 
 עבודה בגובה 57.00

שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים  מודגש בזאת
 .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש

 
 התפשטות אשהגנה מפני  58.00

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  
וע"פ הנחיות יועץ  921של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 

 .הבטיחות
 

 התוכניות/המפרטים/כתב הכמויות 00.60
מהווים מיקשה ות זה משלימים זה אכתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות 

.מחירי היחידה בכל סעיף כוללים את כל המפורט בכתב הכמויות,במיפרט המיוחד אחת
ובתוכניות.אין הכרח שכל פירוט המתואר באחד מהמסמכים הנ"ל  ימצא את ביטויו 

 מחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  המלא והמפורט  גם בשאר המסמכים. 
לא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, מודגש בזה שכל הכמויות ל

 כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 

 המדידה.  אופני בהתאם ל
 

 פרטים ומיפרטים של יצרנים  100.6
            

ל העבודות/החומרים/המוצרים וכו' ,של כל מודגש בזאת שמחיר כ  -   
,כוללים את כל האמור זההיצרנים/ספקים וכו' ,המצוינים במיכרז/חוזה 

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים ובכל מסמך אחר של היצרנים/ספקים ולפי 
הדרישה המחמירה ביותר על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג 

 .המזמין 
 
            הקבלן אישור של היצרן/ספק  שאכן העבודה בוצעה על פי בגמר העבודה יגיש  -   

היצרן/ספק.בכל מקרה אישור זה לא גורע מאחריותו  המיפרטים/פרטים של 
 הבלעדית של הקבלן לטיב העבודה.

 
 עבודה בחום 200.6

עבודות בחום יבוצעו על פי הנחיות והוראות משרד העבודה ועל פי כל החוקים,התקנות 
 ם.והתקני

 
  דוגמאות   300.6

 / לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות מכל העבודות -             
 .הגמר חומרי  / מוצרים

 
כמו יכין הקבלן דוגמאות של  עבודות/מוצרים/חומרי גמר וכו' מותקנים באתר  - 

אות בשטח לאישור המפקח ,כמות הדוגמאות והיקפם לפי הורבצורה מושלמת 
 המפקח.

 
 רק לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקבלן בביצוע העבודה המאושרת. - 
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, מסגרות אומן, נגרות אומן, הדוגמאות יבוצעו לעבודות בטון גלוי/חשוף - 
, מיזוג אוויר, אבן, צבע, ריצופים וחיפויים, טיח, חשמל, תברואה, אלומיניום

גילוי , ריהוט, נגישות, ועשיםאלמנטים מת, נגרות חרש, מסגרות חרש, מעליות
ריהוט חוץ וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על פי , גידור, פיתוח, וכיבוי אש

 החלטתו הבלעדית של המפקח.
 

 כל האמור בסעיף זה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. - 
 
 מוצרי נירוסטה   400.6

 . 316כל מוצרי הנירוסטה במיכרז/חוזה זה יהיו מסוג               
               

 תכולת מחירים 500.6
( ובמפרט המיוחד 1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף 2)מסמך ג'
נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 

 צוע כמפורט במסמכים הנ"ל.בי
 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקימדדו 

 
למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 

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

 
 

 
_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01פרק 
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה
 

 הערות כלליות
 
משרדי -עבודה זו תבוצע בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות במפרט הכללי הבין .1

ת משרד הביטחון בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, אלא אם צוין אחרת שבהוצא
  במפרטים המיוחדים.

באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים, כל זאת ללא  .2
 כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא. 

וש לצורך ביצוע מושלם של מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדר .3
העבודה גם אם לא צוין במפורש, אך נדרש ע"י המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון 
במחיריו, כמו כן, כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכניות גם אם לא צויין 

 במפורש בסעיף כלשהוא.
 
 

 כללי   1.01
 

 רלוונטיות.למפרט זה מצורף דו"ח הקרקע של האתר המכיל הנחיות 
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 עבודות בטון - 02פרק 
 

 כללי  2.00
 

, פיר מעלות, 2לבניין  1במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן לבצע גשר הולכי רגל המחבר בין בניין 
 .2עלייה לגשר, ובנוסף מדרגות חירום נוספות בבניין  מדרגות

 
 תיאור כללי 02.01

רט מיוחד זה ויהוו , ייקראו בצרוף למפ1923של המפרט הכללי ודרישות ת"י  02פרק 
הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר, שיטות מדידה, בקרת איכות ובהתאם 

 למפורט בכתבי הכמויות.
העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל, חומרים, ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם 

 לדרישות מסמכי הביצוע.
 

 הגשות 02.02

  עיצוב טפסות לבטון חשוף חזותי:. 02.02.01
ן המבצע יכין תוכנית סידור של הטפסות ואופן הרכבתן יציגו את כל הטפסות הקבל

 הדרושות, לאישור האדריכל. 
 בתכניות יוצגו סידורים כלליים, מימדים של פחי פלדה, חומרי מילוי ופרטים נוספים.
תכניות הביצוע יפרטו הנחה, הקמה, תמיכות זמניות, הפסקות יציקה ואופן ביצועם, 

טים, שרוולים ושאר אביזרים דרושים, כל זאת ע"פ תכנון שיוגדר ע"י מיקום אינסר
 מהנדס הביצוע של הקבלן ויועבר לאישור המפקח.

 
 תערובת בטון לאישור:. 02.02.02

תערובת בטון עבור כל סוג בטון הכלול בעבודה תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח. הקבלן  
 .יפרט את כל המרכיבים של התערובת כולל מוספים

 
 בדיקות מעבדה ותעודות:. 02.02.03

הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות  
 המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.

תעודות תוגשנה עבור: צמנט, מוספים, פלדת דריכה, פלדת זיון, עוצרי מים, חומרי  
 לפלדה רתיכה, חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש. אשפרה, תעודות אישור

 
 חומרים 02.03

 בטון רזה 02.03.01

 הבטון הרזה יבוצע ע"ג קרקע מהודק ומיוצב או ע"ג סלע בהתאם לנדרש.
ס"מ. פני הבטון הרזה יהיו במפלס  5-העובי של הבטון הרזה לא יקטן בשום מקרה מ

מהמתוכנן לא תעלה על  תחתית הבטון המתוכנן. הסטייה המירבית של פני הבטון הרזה
 ס"מ. – 1.5+ ס"מ או  0.5

 אם הדבר נדרש בתכניות חלקים מהבטון הרזה יעובדו עם שפועים, ללא תוספת מחיר. 
 
 (03-02בטון רזה אנכי )פרט  02.03.02

בטון רזה אנכי יבוצע אם במהלך החפירה ליסודות או לקוי צנרת תתערער הקרקע 

 העליון משופע לצורה של משפך. שבצידי החפירה. העבודה תבוצע בתבנית שחלקה

. היציקה תיעשה באופן המבטיח את 20הבטון יהיה מורכב מחול צמנט ומים בחוזק ב 

 המילוי המושלם של החלל.

 יום לאחר היציקה יפורקו התבנית והחלק העליון של הבטון הרזה.
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 בטון 02.03.03

א יוענק אלא לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפקח. אישור כזה ל .1
אם כן יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח שמצויה במקום מערכת אבטחת איכות, 
אשר תבטיח שאיכותו של בטון שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה על איכותו של הבטון 

 המוכן.
מסוג בטון  601והיה ולא יוסכם אחרת, הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  .2

 בתנאי 'בקרה טובים'. משאבה, שהוכן 
 45-ק"מ ואין להשתמש בבטון ששהה במערבל יותר מ 20מרחק הובלת הבטון לא יעלה על  . 3

 דק'.
הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של: כל החדירות דרך הבטון, , נסיגות או  .4

ם "שן" באלמנט בטון, חריצי ניקוז, וצנרת, הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה בהתא
למסמכים והדרישות של כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתוכניות, או שאינם מוצגים. 

כאשר פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המוצג בתוכניות הקונסטרוקציה, יש לקבל 
את אישור המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני היציקה. כל ההוצאות הכרוכות בתאום זה 

 ון. ייחשבו כאלו נכללו במחירי הבט
לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על ידי  .5

 , פיסקה ד. 02031המפקח בנוסף לאישור המתואר במפרט הכללי סעיף 
כל הבטונים יבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. חוזק נומינאלי של כל הבטונים ייקבע  .7

 יום.  28על סמך חוזק הבטון בגיל  118ע"פ ת"י 
 .S-6דרגת סומך הבטון  . 8

 
 צמנט 02.03.04

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך וללא אפר פחם. היצרן והמותג יועברו 
. במידה והקבלן מעונין 1לפי ת"י  CEM1 52.5Nלאישור המפקח. הצמנט יהיה מסוג 

ללא לייבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט 
 אישור המפקח מראש. 

 
 אגרגטים 02.03.05

מ"מ ללא אישור  20בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על  .1
מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של 

הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות דקים, או קורות עם זיון צפוף, תערובת הבטון 
 וכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר,ללא תוספת מחיר.תת

, האגרגטים 020122עד  020121בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי סעיפים  . 2
ייבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות 

 חשיפת האלמנט שבנדון.  לפי דרגת ACI 318בסטנדרט  4.3.1שנקבעו בטבלה 
 
 מים 02.03.06

 למפרט הכללי, מקור המים יאושר ע"י המפקח. 02014כתוספת לסעיף 
 
 פלדת זיון 02.03.07

פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים )מוטות מצולעים( בהתאם לדרישות ת"י  .1

מגפ"ס(. בנוסף כל מוטות הפלדה יהיו מפלדת זיון רתיכה על פי  400. )400דרגה  4466

 (. W400P)  4466ת ת"י דרישו

 (.7)פרק  466כיפוף כל מוטות הזיון לפי הנחיות ת"י  .2

רשימות הזיון להזמנה יוכנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויאושרו על ידי המפקח. אישור  .3

 המפקח אינו גורע מאחריותו המלאה של הקבלן לכמויות הברזל בבטון.

ה. רצוי להשתמש לכך באומניות בתקרות ובמרצפים יונח הזיון העליון ע"ג ספסלים מפלד .4

 מתועשות. המרחק בין הספסלים יבטיח שהזיון לא ישקע בבטון בזמן היציקה.

 

 



 חולון HITמכון טכנולוגי 
 תוספת גשר + מעלית

 מפרט טכני מיוחד 
 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                         30  

 אביזרי מתכת 02.03.08

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים  .1

רישות יעמדו בד -כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק 

 ויאושרו ע"י המתכנן. SP-66 ACIהתקן 

הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה יבטיחו יצירת מרווח כנדרש לכל  .2

 משטח חשוף  של הבטון, ובין שכבות ברזל הזיון.

 
 רוחקנים 02.03.09

של המפרט הכללי, אולם רוחקני פלסטיק לא  2085רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף   
 יאושרו.

 
 תתבניו 02.03.10

 במפרט הכללי. 020841כל התבניות יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף 
 התבניות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי. שימוש בחוטי קשירה לא יותר.   

 
 חומרי אשפרה 02.03.11

 שיטת אשפרה וחומרים תקבל אישור של המפקח  . 1
   171C -ן, יהיו בהתאם ל יריעות פוליאטילן מסוג "טייטקס", במידה וישתמשו בה . 2

ASTM  מ"מ עובי. 0.1 -ויהיו בלי פגמים ולא פחות מ 
 סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואטום נגד מים. .3
 309C ASTM -ממברנה צריכים להיות מסוג שאינו מכתים, בהתאם ל  -מרכיבי הנוזל  .4

 , ויקבלו אישור של המפקח.          D - 1מסוג  
 
 תכווץבטון בלתי מ 02.03.12

 בטון בלתי מתכווץ יכיל בנוסף לחומרים הרגילים )צמנט, אגרגטים, מים 
של חברת כרמית או חומר שווה  17-189וסופר פלסטיסייזר ( מוסף מקזז התכווצות מסוג 

  ערך.
ACI 223R-10 

Guide for the Use of Shrinkage-Compensating Concrete 
 תערובת.מהכמות של הצמנט ב 5% -כמות המוסף הזה 

 תערובת הבטון תרכב ע"י הטכנולוג של המפעל המספק את הבטון.
 התערובת תיבדק מראש לחוזק, לעבידות, חדירות והתכווצות.

 תוצאות הבדיקה יעברו לאישור המפקח לפני  השימוש באתר בתערובת המוצעת.
 ןעבור השימוש בבטון בלתי מתכווץ יהיה הקבלן זכאי לתמורה שתחושב לפי נפח הבטו

 
 ביצוע עבודות בטון 02.04

 עבודות בטון במזג אויר חם 02.04.5

הקבלן ינקוט בצעדים מיוחדים כדי להבטיח שהטמפרטורה הגבוהה ביותר במהלך תהליך 
מעלות צלזיוס, ושמקסימום הפרש בין המרכז ופני השטח של  65ההידרציה תהיה 

 80ים על מעלות צלזיוס. כאשר יש לצקת אלמנטים העולים בעוב 20האלמנט לא יעלה על 
ס"מ, יש להגיש הצעות להשגת הקריטריון הנ"ל. הצעדים שינקטו יכללו )בכפוף לאישור 
המפקח( שימוש במים מקוררים או קרח או תערובת של שניהם, שימוש במרכיבי קירור 

 בעת היציקה או שימוש בבידוד.
 .C 32בנוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה על  

 
 טפסות 02.04.6

תכנון, הקמה, הרמה ותחזוקה של כל הטפסות לבטון כולל מרסנים ותומכים, יהיו  
 . תכנון הטפסות יהיה באחריותו של הקבלן.904בהתאם לדרישות ת"י 

 תכניות הטפסות יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות. 
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ן להשלמה מוצלחת של המצאת תכניות אלו, עם זאת, אינם גורעות מאחריותו של הקבל 
  העבודה.

 
 פלדת זיון 02.04.7

חפיית מוטות תבוצע כמצויין בתכניות. חפית מוטות במקומות אשר אינם מצויינים  .1
 בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן והמפקח.

 כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות. .2
מיועדים למבנים, הצבת אביזרים שונים: עוגנים, ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה ה .3

בסיסים ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי מעבר, 
כבלים, צינורות, נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם כשהבטון נוצק. 

ברגי עיגון יוצבו באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים יבדקו ויובטחו באופן 
 וע תזוזתם בעת יציקת הבטון.קשיח כדי למנ

 
 יציקת הבטון 02.04.8

בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב כלא מתאים 
לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן המפקח אישר תיקונו. 

ו אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר שהתיקון השביע רצונ
  של המפקח.

 
 הסרת תבניות

 .ACI 347הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות  
 התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד. 
 כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע. 
בטון על מנת תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק ב 

 למנוע נזק ופגיעה. התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המפקח.
 

 הפסקות יציקה
 הפסקות יציקה יבוצעו אך ורק במקומות המתוכננים.

אם הקבלן ירצה לבצע הפסקת יציקה במקום אחר ו/או נוסף יהיה עליו לקבל אישור של 
 המפקח מראש.

 להיות בטיב זהה לבטון באמצע היציקה.  פני הבטון בהפסקת יציקה חייבים
 שכיחים בארץ מקרים בהם הפסקות יציקה הבטון נחות )כגון בראשי עמודים(.

אם בהפסקת יציקה ימצא בטון נחות יהיה על  הקבלן לחצוב אותו עד לבטון בריא ולצקת 
 במקום גראוט בעל חוזק גבוה )ע"ח הקבלן(.
יקה חייבים להיות נקיים לחלוטין משאריות יודגש שהברזלים הבולטים מפן הפסקת היצ

בטון. את הניקוי של הברזלים חובה להשלים לפני  הרכבת התבניות להמשך היציקה . אי 
 מילוי הנחיה זו יביא לפרוק התבנית.

תקע או תוך שימוש בתעלות פח -הפסקות יציקה בקירות ו/או בתקרות יבוצעו בצורת שקע
 יעודיות.

 .466-4ע"פ ת"י  3ים אנכיים ואופקיים תהיה בגמר חספוס הפסקות יציקה בין רכיב
 הפסקות יציקה לא ימדדו וכל העלויות הכרוכות בביצוען כלולות במחירי בטונים.

 
 מראה הבטון וכיסוי הזיון 02.04.9

 המראה הכללי של הבטון חייב להיות יפה ונקי מסגרגציות.
מים )והצמנט( יהיה על  במקרה של היווצרות סגרגציה, או פגם אחר, המעידים על בריחת

הקבלן לתקן את האלמנט הפגום לפי הוראות המפקח. אסור לקבלן לבצע תיקון על דעת 
 עצמו.

אם המפקח יחליט שהפתרון ההנדסי הנכון הוא לפרק את האלמנט הפגום ולצקת אלמנט 
 חדש במקומו יבצע הקבלן את ההוראה ללא ערעור.

 לא תפגע בלוח הזמנים של העבודה.עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן והיא 
 המזמין מייחס חשיבות רבה לכיסוי מעולה של הבטון על ברזל הזיון.

ס"מ )ראה מפרט כללי סעיף  1.0עובי הכיסוי יהיה בהתאם לחוקת הבטון בתוספת של 
 (.20טבלה  1חלק  466ות"י  02075

 מתקיימת. מחובתו של הקבלן לוודא מראש, לפני הזמנת הברזל שהדרישה הזו אכן
אם באתר ימצא אלמנט בטון שעל פניו רואים ברזל זיון האלמנט יפסל, יפורק ויבוצע 
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 מחדש הכל על חשבון הקבלן.
 להבטחת כיסוי זה ישתמש הקבלן בשומרי מרווח בכמות ובאיכות מאושרים.

 
  סוגי בטון 02.04.9.1

 15-ב                בטון רזה 
 40-ב  גג הגשר +קורות גג + מעקות גג 

 30-ב אר אלמנטי הבטון                      כל ש
 

 אפר פחם 02.04.9.2

 לא תורשה הוספת אפר פחם לתערובת הבטון.  

 

 תנאי חשיפה 02.04.9.3

   466בת"י  3.2לפי טבלה  10תנאי החשיפה לכל הרכיבים יהיו עפ"י רכיב ממין   

 .1חלק    

    צמנט לא יעלה על-ק"ג/ מ"ק והיחס מים 320תכולת הצמנט בבטון תהיה לפחות   
             0.45   

 ס"מ ומעלה( יהיה   60ביצוע אלמנטים רבי נפח )בעלי מידה קטנה / עובי של  02.04.9.4

 במפרט הכללי. 02.01.05.07בהתאם לדרישות סעיף       

 

 מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת רתיכה המתאימה    02.04.9.5

 .  לא תותר   WΦ, בעלת סימון 3חלק  4466לדרישות ת"י    

 לשימוש פלדה שאינה נושאת תו תקן. כיפוף וחיתוך מוטות הזיון לפי ת"י                 

 .5חלק  4466   

 ריטוט אלמנטי הבטון יבוצע במרטט מחט. השימוש במרטט נועד לצופף את  02.04.9.6

 הבטון לאחר קבלתו ולאחר פילוס השכבה המיועדת לריטוט. לפיכך הריטוט    

 בא: מחדירים את המרטט באופן אנכי ייעשה על פני הבטון המפולסים באופן ה   

 בלבד עד לפנים התחתונות של השכבה שזה עתה נוצקה ופולסה. הוצאת המחט    

 על ידי תנועה איטית, אנכית כלפי מעלה כדי שהחלל שהמחט הותירה יתמלא    

 היטב.   

 ימים מיום היציקה. 7אשפרת הבטון ע"י אחזקתו ברטוב לפחות  02.04.9.7

 ס"מ. 2.5/ 2.5יבוצעו עם קיטום  כל פינות אלמנטי הבטון 02.04.9.8

 אין להכניס לאלמנטי בטון גופים זרים ואין לפתוח פתחים או מעברים אלא    02.04.9.9

  אם סומנו בתכנית זו.   

 הארקות יסוד תבוצענה בהתאם לתכניות יועץ החשמל. 02.04.9.10

 עבודות תחת ובקרבת קווי מתח ייעשו בתיאום מלא עם חברת חשמל על ידי  02.04.9.11

 .הקבלן ועל חשבונו   

 

 בטון חשוף 02.04.9.12

בכל מקום שם הבטון גלוי לעין הוא יבוצע כבטון חשוף ויחולו עליו כל 

 .0208ההוראות של המפרט הכללי סעיף  

 )ללא אפר פחם(. 300הבטונים החשופים יבוצעו מצמנט צ.פ. 
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יודגש שבבטון חשוף הקבלן לא יורשה להשתמש בחוטי שזירה, או מחברים 

ר בהחלט שימוש בתבניות שהפן שלהם מתועשים שאינם נשלפים. כ"כ  אסו

 פגום.

מ"מ על מרווחי המינימום   10כיסוי הזיון בבטון החשוף כנ"ל הינו תוספת 

 הנקובים בתקן ובמפרט הכללי.

 שומרי המרווח בבטון החשוף יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח מראש.

 אפור,  כגוון של הבטון. -הגוון של שומרי המרווח 

 נדס הבצוע( לתכנן את התבניות מראש. על הקבלן )באמצעות מה

בתכנית שתוכן ישורטט באופן מלא ומפורט המירקם של הלבידים או של 

 הלוחות. פרטי המירקם טעונים אישור המפקח מראש.

 הפסקות היציקה בבטון הגלוי יהיו מתוכננות ומודגשות ע"י סרגלים.

במפלס בהפסקות יציקה אופקיות יש לגמור לפחות פן אחד של התבנית 

 הפסקת יציקה כדי לאפשר את עיבוד הפן העליון שלה.

יודגש שאם הבטון לא יבוצע כחשוף לפי כל הקריטריונים יהיה  המפקח רשאי 

 לפרק את האלמנט ולצקת חדש במקומו, או לדרוש לטייח את האלמנט ולצבוע 

אותו, או לתקן אותו ולצבוע אותו  בשיטה שתבחר על ידו, או לקבלו כפי שהוא 

בלי שהקבלן מקבל עבור הבטון  הגלוי תמורה או חלק ממנה, הכל לפי שקול 

 דעתו של המפקח.

עבור קיטום  פינות, ביצוע חריצים, ביצוע אפי מים וכדומה לא משולם 

  ומחירם כלול במחיר הבטון החשוף.

 

 אשפרת הבטון .02.04.6

מהירים ופציעות מבניות. אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה  

 תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון. 

( 7תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך לא פחות משבעה ) 

 ימים אחרי יציקת הבטון.

אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם  

 אשר המפקח ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.הטמפ' קיצונית כ

כל שאר המשטחים החשופים, בתנאי מזג אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעות אחת  

 משתי השיטות להלן בכפוף לאישור המפקח והמתכנן.

 .1אשפרת טבלת מיסעה, עם זאת, תיעשה בשיטה מס.  

 

 כיסוי ביריעות: .1

ר יפרשו יריעות פוליאטילן עם אריג מולחם מסוג מיד לאחר השלמת עבודות הגמ 

באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה ASTMC171"טייטקס" העומדות בתקן 

 חפיה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.
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( ימים. מי שתיה רגילים יוזרמו תחת 7היריעות ישארו במקומם לפרק של שבעה ) 

 ימים ללא הפסקה. 7היריעות 

 

 ממברנה -נוזל  .2

נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני  

 שנגרם כל נזק כתוצאה מדהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.

 הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון. 

 שכבה הראשונה.דקות לאחר יישום ה 30החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם  

מ"ר של בטון  27 -הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון אחד ל 

 חשוף לכל שכבה.

 ( ימים.7השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של לפחות שבעה ) 

אשפרת מעקות וכרכובים תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי 

ASTM-C-309. 

 

 פתחים ושרוולים .02.04.7

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות לעבודת קבלני משנה כגון: השארת 

חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את 

כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע 

 רות / תקרות ומסעת הגשר / גג הגשר וכו'.מעברי צנרת דרך קי

 

 חציבות לאחר יציקה, במידה ויאושרו ע"י המפקח, יבוצעו בקידוח ומסור יהלום בלבד.

 הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.

 באחריות הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים  עם קבלני המשנה ועם המפקח.

 

 אביזרים מתוכננים בבטוןקיבוע  .02.04.8

 קיבוע האביזרים בתבנית חייב להבטיח דיוק מירבי שלהם בבטון הגמור.

כדי להבטיח את הדיוק יש להרכיב את האביזרים לפני סידור ברזל הזיון )ולא לנסות 

 לדחוף את עוגני האביזר בין הברזלים שהרכבו(.

 בצוע הויברציה.הקיבוע חייב להבטיח את היציבות של האביזר בתבנית בזמן 

אם האביזרים מיועדים לחבור קונסטרוקציית פלדה הן יבדקו ע"י מבצע הקונסטרוקציה 

 סמוך ככל האפשר למועד היציקה.

 הקיבוע חייב להבטיח אי חדירה של מי צמנט בין הפן של האביזר לבין התבנית.

 העבודה תימסר למזמין כשהפן העליון של כל האביזרים נקי לחלוטין.

 

 והרכבת מכלולי ברגיםיצור  .02.04.9

 מכלולי ברגים ייוצרו באופן המדויק ביותר לפי הפרטים בתכניות.

 . )אלא אם נדרש אחרת בתכנית(   8.8הפלדה של הברגים 
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דיסקיות, שני אומים וצינורות פוליאתילן מוקצף )פלציב( להגנה  2כל הברגים יסופקו עם 

 ההברגות תיקח זאת בחשבון.הכנת –על ההברגות. מכלולי הברגים יהיו מגולוונים 

 

 מ"מ מהמקום התיאורטי. ± 2ההרכבה של מכלולי הברגים מחייבת דיוק נדרש של 

 מומלץ להכין שבלונה מדויקת שתהווה שומר מרווח בין שני מכלולים שכנים. 

 על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הצבת הברגים אשר תאפשר עמידה בדרישת

 ל קבלת קו רצוף, חלק ובעל רדיוסי עקמומיות )אופקי ואנכי(סיבולת זו. יש להקפיד ע

 מותאמים. 

לאחר ההרכבה של מכלולי הברגים בתבנית ולפני היציקה של הבטון יש לבצע מדידה של 

מיקום המכלולים ע"י המודד של הקבלן. פעולות לתיקון המיקום של מכלול ברגים 

 בלבד וע"ח הקבלן המבצע.שימצא שלא במקומו מחייבות ויבוצע באישור המפקח 

 

 רולקות .02.04.10

 6Xבחתך  1:3הרולקות בין המישורים האופקיים למישורים אנכיים יבוצעו מטיט צמנט 

ס"מ. לפני הביצוע של הרולקה יש לנקות היטב את השטחים הגובלים ברולקה מכל  6

חומר זר. המישור המשופע של הרולקה יהיה חלק והמעבר בינו למישורים האנכי 

 היה ללא מדרגות ופגמים.והאופקי י
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 איטום - 05פרק 
 

 מ"ר –אופן מדידה 
 

 איטום גגות ביריעות ביטומניות 5.01
  
  , SBSביריעות אלסטומריות עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר איטום גג הגשר יהיה 

 .מ"מ 5בעובי 
 ם וברגים(.המחיר ליריעות כולל גם את כל אמצעי החיבור לקיר )לרבות סרגלי אלומיניו 
 רולקות נמדדות בנפרד. 

 
 איטום תת קרקעי – 5.02

איטום פיר המעלית בחלקו התת קרקעי בשכבה של יריעות ביטומניות אלסטומריות  •
מ"מ , המולחמת לתשתית שצופתה תחילה בפריימר  5בעובי   Rמסוג  SBSמושבחות בפולימר

 ס"מ 10גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפיה של  300ביטומני בכמות 

יטום חלקיו התת קרקעיים של הגשר והמדרגות עם ציפוי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג א •
 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות כמפורט בתכנית 4" או ש"ע , בכמות כוללת של 100"טורוסיל פלקס 

 
 
 איטום אדנית עמוד מרכזי – 5.03

ת איטום אדנית עמוד מרכזי המשמש כגינת נוי במערכת איטום דו שכבתית של יריעו •
 4שכבה ראשונה יריעה ביטומנית בעובי   ,SBSביטומניות אלסטומריות משובחות בפולימר

נגד שורשים לרבות   SBSמ"מ , שכבה שניה יריעה ביטומנית אלסטומרית משובחת בפולימר
 .פריימר ביטומני ויריעת הגנה
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםנגרות והפרטי  06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 .אישור המפקחולקבל את 
 

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

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

 
 .שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם םמוצרי 06.01.3

 .גומים או לכל מטרה אחרתאין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פי
 .מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו

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

 .ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים
 .ד לקבלת שטח אחיד וחלקהריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז ע 

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

 .אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
 

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6
ים ועל הגלוון לעמוד  על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת .הכללי

 .בתנאים אלו
 

  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7
 
 רב מפתח 20.06

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
כל הדלתות קי מותאם ל -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 .משנה בהתאם להנחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו  .במבנה
 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 

 
 דלתות אש 30.06

 .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
במחיר היחידה ואינה נמדדת  עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה

 .בנפרד
 
 אטימות 40.06

יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות  
החללים  .והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים

 .מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  

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

 
 אופני מדידה ומחירים 50.06

 
וסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות בנ 06.05.1

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

 .)משקופים( בבטון ועיגונם
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כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים  .ב
 .ולרשימות

ות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות הגנה על כל העבוד .ג
 .אחרות

בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד
 .התיקונים הדרושיםכולל  אש

 .כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  .ח

בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 
 .גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה

 .גילוון וצביעה .ט
 .כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרותכל הפרזול  .י

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

 .בכתב הכמויות
 

)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2
 .במחירים
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 חשמלמתקני  – 08פרק 
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 עבודות טיח - 09 פרק
 
 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 10.09

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

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

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה
 

בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת בחיבור בין אלמנטי  09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
 .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 
ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותדים וישרים לחלוטין קנטים וגליפים יהיו ח 09.01.4

 .מכל צד של הפניה
 

 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
ולים ובאופן גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפ 09.01.6

 .שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:
 .טיח בחשפים וגליפים .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה  ג.

ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום  הפינה,בטיח פנים
 שידרש.

 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  .ה

 וכיו"ב(
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
דה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד כל עבו .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות צביעה - 11פרק  
 
 כללי 10.11

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

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

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

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד
 לפחותבוצעו )בכל מקרה י .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא

 .שלוש שכבות(
 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.01.3
  .ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  .ב

 .זה מזה באותו חדר וכדו'( שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  .ג

 .אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון( -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 .ורכבו מחדש עם סיום הצביעההמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן וי

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

יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע  .וחופשי מאבק
 .שכבות הגמר

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

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

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 .עד לקבלן הגוון המבוקש

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 .נה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקחהמב .ריות  וכיו"באסניט
 

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

 טיפול בצבעים 20.11
 

 .כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן 11.02.1
 

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

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

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 .בשעת ערבובם
 

 .אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות 11.02.5
  

 בטיחות 30.11
 

כן יש לצייד את  .כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין 11.03.1
 .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים
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אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2

 .או מדללים
 
 תיקוני צבע 40.11

 
ברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ניקוי בעזרת מ 11.04.1

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

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

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

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

 .חשבון הקבלן
 
 אופני מדידה מיוחדים 60.11

 
 חידה כוללים:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי הי 11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  .א
 .חלקים ונקיים

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  .ב
והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 .הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה
 .יקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אוירנ .ג
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  .ד

 .וניקיון סופי
 .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ה
 .הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ו
הם, שידרשו תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלש .ז

 .ע"י המפקח
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 .בנפרד
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 
 כללי 10.12

תקן -מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו 
 .ומחלקת תכנון בסגל החברה

 .בצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניותההרכבה תת 
 

 וכניות ביצועת 20.12
 

התכניות יבוצעו  .לאישור המפקח SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
 .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 

 
תוכניות  .תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקחבנוסף יגיש הקבלן  12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 
 .תקן

 
ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה  התוכניותלאחר אישור  12.02.3

 .צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור
 

 חומרים וציפויים 30.12
 

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068בת"י  האביזרים יתאימו לדרישות הנקובותכל  12.03.1
  .לחלונות אלומיניום

 
מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים 12.03.2

דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף  .לפחות
 .המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה

 
 גימור רמת 3.30.12

 
 פרופילים .א

היו בגמר צבוע בתנור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
  .לרשימות

 
 אמצעי חיבור .ב

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים 

 רייווצחינת הרכבם הכימי, כך שלא אחרים המתאימים לאלומיניום מב
 .כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם .תא חשמלי

 
 אמצעי עיגון .ג

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

 .נמצא הבניין
 
 אביזרים ופרזול .ד

בלתי  מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על  ה בגמר מופרשמחליד

 .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח .ידו
 
 סרגלי זיגוג .ה

ת הזיגוג יהיו במקומות ובמידו תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
  .בתוכניות המצוינים

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 .ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה מדויקתחיבור ישר בצורה 
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 הזכוכית .ו
 .בתוכניותברשימת האלומיניום ובהתאם למפורט הזכוכית תהיה מסוג  

 .938ת"י ו 1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 
 
 אופני מדידה ותכולת מחירים 40.12

 
 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1

 .תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים .א
 .דוגמאות לכל האלמנטים .ב
 .לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציבהפרדה בין אלומיניום  .ג
 .כל הבדיקות כנדרש .ד
 .רזול כנדרשכל הפ .ה
 .אם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל הנדרש בהת .ו
וכל הנדרש ע"י היצרן  וברשימת האלומיניום כל האמור במפרט המיוחד .ז

 .עד לקבלת מוצר מושלם
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  .ח

ל אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כהאלומיניום בהרכבת חלקי 
 .התיקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה

 .מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי .ט
 
 .בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה ±10%שינוי מידות בגבולות  2.40.12
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 מעליות - 17פרק 
 

 
 מפרט הכללי  - 1פרק 

 
 הקדמה 1.1

 
התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה 

 להלן.
 

 תאור המבנה
 

כמפורט   MRLבמכון הטכנולוגי חולון יוקם פיר חיצוני ובתוכו תותקן מעלית  1בבנין 
 להלן 

 
 הגדרות 1.2

 גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה.    -          המזמין   
  קבלן המבצע את הקמת המבנה.    - קבלן ראשי  
 המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה. קבלןהקבלן הראש ו   -  הקבלן  
 המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין.    - המפקח         
                 קרסנר מהנדסים בע"מ. -הולץ  -היועץ                   
 כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.   - המתקנים             

 
 נים וחוקיםתק 1.3

 הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.  
               כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור              

 ( .  3A)כולל עדכון 2481-1בתקן ישראלי  
 ת החשמל יתאימו לחוק חשמל    לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודו 

 במהדורתו האחרונה.              
 התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:             

 לגבי רעש ממעליות. - 1004ת.י  -  
 חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות. - 
 הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.  - 
 מקומיים.תקנות שרותי כבאות ארציים ו - 
 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ) - 

   2279, 1918, 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי ת.י.  -              
  

 המפרט הכללי 1.4
אם לא צויין במפורש אחרת במסמכי המכרז, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי 

 הפרקים למתקנים המתוארים הכללי" של הועדה הבינמשרדית ו"המפרט 
 במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.             
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 תקנות      1.5

ידי -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על
השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם 

מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות לתוכניות 
או תקנות של רשות מוסמכת )כגון חב' חשמל, עירייה, מכבי אש( תבוצענה לפי אותן 

הדרישות. כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון 
 במהדורותיהן האחרונות.  -ובניה" 

 
 ה זמנית מסיר      1.6

 שמורה בידי המזמין האפשרות להפעיל את המעליות בחשמל זמני וגם  
 למסור "לקבלן ראשי" לצורך עבודותיו באתר. על הקבלן הראשי יהיה 

 מ"מ עובי מעל  3להגן על קירות רצפה ותקרת התא בעץ לבוד 
 שכבת קלקר מותאם במדויק למידות התא )ההגנה תאושר ע"י            

 בתקופה זו ישולמו לקבלן דמי שרות עפ"י המחירים היועץ(. 
 המופיעים בכתב הכמויות. בתום תקופת השימוש במעליות )ע"י 
 "קבלן ראשי"( יתבצע במעליות סקר בהשתתפות הקבלן, היועץ, 

 נציג המזמין. על הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים שנתגלו בסקר 
 ותתחיל תקופת ורק לאחר מכן תתקבלנה המעליות ע"י המזמין 

 האחריות. נזקים מכניים וחבלות שיגרמו ע"י "הקבלן הראשי" ישולמו על          
 ידו. יתר התיקונים שנובעים מפעולת המעלית לצורך עבודה שוטפת באתר          
 הבניה יתבצעו במסגרת הסכם שירות.           

 
1
.
7 

 התאמה למפרטים ולתוכניות

מה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית כל המתקנים יבוצעו בהתא
ידי הקבלן ובין שנדרש -חייב לקבל אישורו בכתב של המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על

על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה 
 בלבד. 

ולהעיר הערותיו )אם ישנן( בהליך על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז 
ההבהרות כמפורט במסמכי המכרז. לאחר מכן כל דרישה לשינוי )אם אפשרי( תבוצע ע"ח 

 הקבלן. 
 
 הכרת  האתר לקבלן 1.8

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות אשר בוצעו או 
דרכי הגישה, האחסון וההרמה של  עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב. עליו להכיר את

 ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         
 

  תוכניות הקבלן      1.9
 שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת  4תוך            
 תוכניות שתכלול:           

 ות. תוכניות בניה מפורט -
 תוכניות הרכבה מפורטות.  -
 תוכניות פרטים ארכיטקטוניים )לפי דרישות האדריכל(.  -
 תוכניות אביזרי איתות ופיקוד.  -
 תוכניות חשמל מפורטות.  -
 לאישור יועץ אקוסטי.  –פרטי בידוד הציוד  -

  2 -וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב 
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 ים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא עותק
 אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור 

 
 התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים, 
 ולא חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז 

 יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה )הנוגע לעבודת 
 הקבלן( כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 

 לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות 
 יחסים לעבודתו. על כל סטייה הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתי

 או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל 
 כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הבחין בסטיות, סתירות או טעויות 

 בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות 
 תמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן במקום, בהתאם למדידות ולא להס

 להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 
 לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 

 תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו. -יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות 
 

 עבודות הקבלן הראשי        1.10
 הקמת פיר לפי תוכניות המכרז/קבלן המעליות.  -
 בכל פירים אטומים.  –סיוד הפיר )טיח אם הפיר בנוי עם בלוקים(  -
 הרכבת פיגום בפיר )אם נדרש(. -
 סימון גובה ריצוף בכניסות.  -
 השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים.  -
 ים. בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספ -
 קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות. -
 צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח. -
 מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן. -
  3נפרד לכל קבוצת מעליות )עם גיבוי של  –קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית  -
 שעות(.   
 כנית קבלן המעלית(.הכנת פתחים בראש הפיר )לפי תו -
 פתח איורור בראש הפיר + רפפות. -
 ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר. -
 הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיקוד. -
 תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד. -
 לוקס.  50 –רום לוקס. תאורת ח 200 –עוצמת תאורה הרגילה מעל לוח פיקוד  -
 במידה ובלובאי מעליות תותקן מערכת ספרינקלרים, מומלץ שהיא תהיה בעלת  -
  PREACTION .)לפחות בתחנה שבה נמצא לוח פיקוד( 
 

 
 הזנת חשמל למעליות     1.11

הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט ,  400קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 
 ד המעלית כולל מפסק פאקט.וולט עד לוח פיקו 230

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם 
 לתקן ולדרישות חברת חשמל.

בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום לחדרי 
 מכונות.

ר אספקת חשמל של באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעד
חברת חשמל. על הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל 

 יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל מלוחות הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.
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         חיבור זמני של  חשמל 1.11.1

 ופת ההרכבה. הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תק            
 הקבלן יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים             
 הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו             
 למשך תקופת ההרכבה.             

 
 אינסטלציה חשמלית    1.12

 דרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים, כל האינסטלציה החשמלית, ה           
 תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח.            
 כל האינסטלציה מהלוי הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע           
 ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראשי.           
  –למודיעין אם נדרש עבור מערכת תקשורת  פיקוד מעליתחווט בין לוחות            
 יבצע על ידי קבלן התקשורת.           

 
 שילוט   1.13

 הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים, בתאים, ובקומות,           
  -שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.  כל השלטים           
 החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל.  לפי הוראות          
    במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.            

 
  החומרים  1.14

 הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה  
ם והציוד יהיו חדשים, ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרי 

מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים 
 והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר. 

 הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. 
תאימים כי החומרים הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מ

והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על הקבלן. המפקח 
 רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט או דרישות התקן והמקצוע. 

אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
 לטיב המתקן. 

ם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה ע
וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול 

 להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 
 

  ביצוע       1.15              
 כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים בעבודות     -                            

 מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים                                   
 שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר.                  

 אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  ידאג                   
 לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות                    
 ויכוסה בצורה נאותה.                    

 
פר הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי דרגה מקצועית גבוהה, במס    -

מספק לשם התקדמות העבודה בקצב נאות ובהתאם ללו"ז שבחוזה. בזמן ההרכבה 
 יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. 

 כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן.        
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שלדעת  המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן      -        
המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או 

 שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 
      

ידי -כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על -        
בין המזמין הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד 

 לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן. 
 הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.                  

 
הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות  -         

והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה 
 ק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.וכל חו

 
 הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות     -

 הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע      
 העבודות במתקן זה.      

 
 ו הבלעדית האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריות  -

 של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה     
 שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק     
 שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו     
 ו וכל צד שלישי. לפי או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועלי    
 דרישת המזמין עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.      
 

העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן,  -
או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את 

יקויים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ל
של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי המפקח לדרוש 
מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים 
הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף ציוד. תיקון / החלפה זו 

שבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המפקח. לאחר תבוצע ע"י הקבלן ועל ח
ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל חלק שהוחלף 

זהה לתקופה  –במתקן בתקופת האחריות )או אחריה( תינתן תקופת אחריות חדשה 
 המקורית.

 
 

מתקנים על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ול -
כלשהם הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 הוא.
 

כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים  -
 של אותו רתך.

 
   אחריות     1.16

 עד הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה  -             
 למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק,                
 קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי                
 לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.                 
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 לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה,    חודשים 12ך הקבלן יהיה אחראי במש-
 לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה   
 של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר   
 במסגרת תו התקן. הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות בהתאם לתנאי ההסכם,   
 למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה ולתקופת האחריות.   

 
    -חודשים מתחילת שמוש במעלית ע"י הדיירים  12השרות השוטף בתקופת של  
 . כלול  במחיר המעלית/יות 

 
 תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן   -

 ולא מתאריך אישור מכון התקנים.  -חר ביניהם( וקבלה סופית של היועץ )המאו    
 

 בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה   -                                  
 מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב                                       

 החומר או המלאכה . לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף                                       
 שעות.  24בכמות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך                                      
 מו כל העבודות המבוצעות במתקן, הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירש                                     
 הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים.                                     

 
 העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא מורידה ממנו -
 את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים.   
 עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע  הקבלן בלבד אחראי  
 מקצועי מסוגל לגלותן.  
 

 מסירה    1.17
 

 לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות   1.17.1
 וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים.              

 החשמל.א. מטעם חברת     
 ב. מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמך באישור מכון התקנים. 

 
 : במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.הערה  

 
 וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 

 של המתקנים. 
 במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 

 על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית )עד כמה שהן בתחום בצוע עבודתו(. 
 

 עותקים למזמין. 3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב  1.17.2
 . 1.17.1א. תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  
 " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEב. תכניות  עדות " 

 אם נדרש(.  CDתוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה )+                 
 תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריות. -              

 
היועץ, ונציג  לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח,  1.17.3

 מפרט הטכני.המזמין, שיבדקו התאמת המתקן ל
   הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים   
 לביצוע הבדיקות.            

 יתקנם הקבלן  מידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים   
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 לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.  
 

 הדרכה    1.18
"עזרה  ות בשימוש בהן ובמתן במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעלי  

 ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים  
 ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק מוסמך, תמסרנה            
 המעליות לשימוש.           

 
  שרות שוטף     1.19

הדיירים על חוזה שרות עם  עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או
 הקבלן. התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 

 הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל 
 מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי חלקי חילוף

 ב הקבלן לבצע בשעות מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חיי
 העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום נוסף. 

 ישלם המזמין רק את מחיר  -עבור החלפת חלקים שנפגמו )לאחר תקופת אחריות( 
 החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק עבור ביצוע כל טיפול, תיקון או החלפה, 

  יש להחתים אחראי מטעם המזמין אחרת העבודה לא תוכר.
 עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות רשאי הקבלן לדרוש תשלום נוסף, 
 בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות אלה או המצב הבטיחותי 
 דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים מתקנות חדשות של רשויות 

 . ביצוע העבודה לפניישולם בנפרד, לאחר קביעת המחיר עוד  -מוסכמות 
 הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן 

 על ידי המזמין ועל חשבונו. 
 : הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק במסגרת השרות              
 שעות מקבלת  4תקלות או הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך               
 (. 17:00 - 08:00ההודעה הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות )              
 , מתחייבת החברה להופיע ולתקן 17:00תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה               
 למחרת.  09:00את המתקן לא יאוחר משעה               

 
  זמן ההספקה       1.20

חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי המבנה  8ה זמן הספקה והפעלת המתקן יהי              
חודשים לפני תום התקופה הנ"ל.  3הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 

במידה ומסירת חלקי המבנה תתאחר, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה 
 יישאר כנזכר לעיל. 
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 נתונים כלליים  -. 2פרק 
 
 

 מעלית נוסעים  -    קןסוג המת 2.1
 

 נוסעים 8 -    עומס נומינלי  2.2
  

 1.0 -   מהירות נסיעה )מ/ש( 2.3
 

 0.5 -   (±דיוק עצירה )סמ'  2.4
 

 ~ 13 -   מהלך הנסיעה )מ'( 2.5
 

 6 -    מספר חניות  2.6
 

 6 -    מספר דלתות  2.7
 

 MRL  -   מיקום חדר מכונות  2.8
 

 1.90 X 2.04 -  (D*W, ) מידות פנים הפיר )מ'( 2.9
 

 1.40 X 1.10 -  (D*W, ) מידות פנים התא )מ'( 2.10
 

 2.00 X 0.90 - (H*Wמידות הדלתות נטו )מ'(, ) 2.11
 

 פתיחה מרכזית   -    סוג הדלתות 2.12
 
 , מבוקר תדר GEARLESS -    הנע המתקן    2.13 

 
 180 -   התנעות לשעה   2.14 

 
 מאסף מלא -    סוג הפיקוד  2.15 

 
  X 62 X 89 16   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  2.16

 
 X 50 X 62 16 -חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(            2.17 

 
 2:  1      תילוי 2.18
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 מפרט טכני מיוחד – 3פרק 
 

 יחידת הנע  3.1
 לים או רצועות מבוקר תדר עם כב GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע        
 . 2481בהתאם לתקן        
 היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת למבנה הפיר           
 באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.          
 באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור        
 דקות בכל  30הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך  מת"י ובמידה ולא על       
 שעות היממה.         
 מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא  UCMהמעלית תצוייד במערכת        
 הכל בהתאם לדרישות התקן.        –מבוקרת של התא        
   מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע. -מעצור אלקטרו       

 
 חילוץ אוטומטי  3.1.1
 תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה  MRLכל מעלית          
 או מצבר נטען( שיפעל בשעת הפסקת חשמל.  UPSלתחנה. )         
 . לפי דרישת מכון התקנים, במעלית שהגישה לתחנה עליונה היא 1ות: הער         

 מתוך דירה )והלוח נמצא קומה מתחתה(, יש לדאוג ליחידת חילוץ                            
 שמסוגלת לבצע חילוץ )חשמלי ומכני( כלפי מטה.                            

 . מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה )גם אם קיים גנרטור 2                      
 חרום בבנין(.                            

 
 מערכת בקרת מהירות  .1.23

 העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו.   -  
 המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של:                

 א. אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת.      
 ב. נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן.          
 מ' ~(. 1.0ר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות )ג.  חס       

 דינמו. -ד. שבוש או תקלה במערכת טכו               
 ה. מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים.          

 המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על  -           
 לויים בעומס המעלית, גישת המעלית ציר המנוע וביצועיה לא יהיו ת              
 . APPROACH DIRECTלתחנה ישירה וללא מהירות זחילה               

 המערכת רגנרטיבית עם יכולת החזרת אנרגיה לרשת. המערכת בעלת דרוג      
 לפחות.  Bאנרגטית                

 
 גלגל הטיה  3.2

 י התילוי. הגלגלים יצוידומקוטר כבל 40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי  
 במסבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון  דינמי. 
 גלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה יבודדו 
 מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה )או יותקן בידוד בין  
 הגלגלים לקורות(.   

 
 כבלי הרמה 3.3

 או רצועות מיוחדות. " SEALE"תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה  
 מספר הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם 

 לתקן, כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת מתיחות    
 ומפסק חשמלי "כבל רפוי". 
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 . קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י שנים 5של  לכבלי תליה תנתן אחריות
 קבלן המעליות במסגרת האחריות. 

 
 המשקל הנגדי 3.4

 המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת כנדרש. 
 נעלי החלקה מחומר 4המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי         
 סטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות. פל        
 הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות.         

 תחת המשקל הנגדי )או תחת פגוש( יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי הרמה. 
 

 כוונות 3.5
. המובילים מיוחדים 2 כוונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק

ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך  Tלמעליות, בעלי חתך 
חיזוקים  2בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס" )לכל קטע מוביל 

המובילים יעוגנו לתחתית הבור  לפחות(,לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים.
ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבור. את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. 

הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש  2מידות הפסים בפרק 
 ליועץ את החישובים הנדרשים.

 
 נעלי התא והמשקל הנגדי   3.6

 נעלי החלקה עם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים         
 וסיכה אוטומטית. )לסוג נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראש(.               
         

 קונסטרוקציות והגנות   3.7
ים כגון קורות הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנ

תמיכה, קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים 
ס"מ, תאורה בפיר, סולמות ירידה לבורות )כנדרש בתקן(, וכו'. כמו כן הוא יספק את כל  50 –קטן מ 

עבודות הנ"ל יהיו הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. כל ה
מחומרים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, הרשתות והכיסויים 

 במהדורתו האחרונה.  2481יתאימו לדרישות התקן ת.י. 
 

 תאורת פיר   3.8
 יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור. 2481כנדרש בת.י.        

          
  MRLהנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס    3.9

 
 )בידוד אקוסטי  3חלק  1004א. השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י         

 בבנינים מגורים, רעש ממעליות(. תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן              
 המעליות על פי חוק התכנון והבניה.                 

 
 שקטים  GEARLESSהמעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי  ב.        

 המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה             
 ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.              

 
 בתוך  55ג.   מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על       
 פיר המעלית.             

 
 ס"מ לפחות.  20ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של       
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 . המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 1ה       
 המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא.              

           
 . מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם 2ה       

 . MASONשכבות גומיות  3ע"י               
 

 ו.   היות ולא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני        
 לא  2חלק  VDI 2566המעליות הנ"ל ועל בסיס ההנחיות המפורטות במסמך              
 תעלה עוצמתו של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על              
 הערכים הבאים:              
            

500 250 125 63 HZ 
 

85 85 90 90 [² S  /M б – 10  ]db  MAX  L 
 

 יתמך על ידי  ז.  לוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר או בחזית התחנה,     
 או ש"ע.  MASONשל חברת  WICבולמי רעידות מסוג           
 מ"מ.  3ע"ג צידו הפנימי של לוח פיקוד ימרח חומר בידוד בעובי של           
 מפלס הרעש אשר יופק ע"י פעולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על:           
          (A  )db 45  =Leq מהלוח.     1 במרחק של מטר 

 
 ח. על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס     

         S – 33 – AL       .של חברת ח.נ.א. או ש"ע  
 

 התא      3.10
 התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על 

 הרמה, נעלי התא מיציקת המסגרת וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ה
 ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת 

 הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת 
 מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק. 

 
 קירות התא

 וד שכבות צבע יס -2מ"מ ויצבעו ב 2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 
ויצופו בנירוסטה מלוטשת, מרוקעת או זכוכית חלבית או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור 
המזמין או אדריכל. צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת 

 נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה 
  נגד פגיעות. משקוף הכניסה וחזית התא יבנו מנירוסטה.

 על כל הקיר האחורי מראה מהרצפה עד לתקרה. על קירות התא מאחז יד 
 מאחז יד על מצינור נירוסטה עגול או פרופיל אחר לפי בחירת האדריכל, 

 חובה.  –אחד מקירות הצדדים 
 

 רצפת התא 
 הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין שקע ברצפה  
 ראשי. להנחת שייש ע"י הקבלן ה 

 
 תקרת התא

 מ/מ צבוע בצבע לבן. בתוך התקרה תאורה  2.0תקרת התא עשויה מפח פלדה 
LED  קבועה בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה את 

 לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. על הגג יותקן מפוח שקט לחלוטין 
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 ומבודד מהתקרה דו כיווני עם תעלות ותריס פיזור. 
 אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי מפח פלב"ם  כל

 מחורר או ש"ע תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר. 
 גובה התא נטו לפי הרשום בתוכנית.   

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 
 דד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא רמת הרעש המרבית שתימ           
 כאשר התא והדלתות במנוחה.  db 55תעלה על            

 
 על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות המוצעים.            

 . כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב
  

 תות ודלת התאמנגנון פתיחת הדל 3.11
התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת 

 על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. 
מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן. 
החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת 

מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא  -2יד לפחות בומצו
 מושפע מרטיבות. 

(  DUTY HEAVYהמנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת )
 ומספר רב של התנעות. 

 מנוע הדלת פועל בזרם חילופין עם בקרת תדר. 
העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת 

 עצמי במקרה של מעלית הידראולית(.   )וחילוץ
מ"מ יצבעו פעמיים  2.0כנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל בעובי 

בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה מלוטשת או ריג'יד לפי החלטת 
 מ"מ.   0.8המזמין, בגוון טבעי ובעובי של  

 במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 
ק"ג או חיתוך  15חזרה בהיתקלה בהתנגדות של הדלת צריכה להיפתח 

 דטקטור.  
 קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 

כל דלת תא תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים 
מדגם מאושר. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה 

יל להסגר ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתח
". רק דלת מוטרדתבמהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "

" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת פתח דלתלחיצה על לחצן "
במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים 

 מיד פעולת "דלת מוטרדת".   
לפתוח את הדלת ידנית ניתן  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף 
 להקלת הפתיחה. 

תנעל דלת התא בנעילה  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 
 מכנית או שחזית הפיר תצופה בפח ע"י הקבלן ועל חשבונו. -אלקטרו 

וע בצורה אסתטית, ובגוון מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צב
 שיבחר האדריכל. 

פעמים והמעלית לא נסעה )חוסר נעילה  3במידה והדלתות נסגרו 
תושבת המעלית עם דלת פתוחה  -אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת( 

 עד תיקונה. 
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 דלתות הפיר  3.12
 מ"מ, עם חיזוקים מתאימים.  2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי     

 הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר.          
 סף הדלתות ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הקבלן.          
 מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר לפתיחתה.          
 ות יצופה בחומר מבודד אקוסטי.   צידן הפנימי של כנפי הדלת         
 מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד -כל דלת תצויד במנעול אלקטרו    

 משקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית          
  -2על ידי ידית מיוחדת. כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבעו ב         
 שכבות צבע יסוד ואח"כ יצופו בפח פלב"מ מרוקע או מלוטש בגוון טבעי לפי          
 בחירת האדריכל. הצד הנסתר יצופה בחומר מבודד.          
 הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה. הקבלן יספק את כל     
 של הדלתות.  הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון    

 . 2481נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י.          
 עמידות אש, לפי דרישת יועץ הבטיחות.         

 
 משקופי הכניסה  3.13
 מ"מ  בערך  X 100 100( במידות  BOXסביב כל דלת יורכב משקוף מרובע )    

 קעת והמזמין יחפה את )ומתאים לעמידות אש( מנירוסטה מלוטשת או מרו         
 הכניסה בשייש.         
 או חמר אחר לפי בחירת האדריכל.          
 לפי בחירת  –אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף          
 האדריכל.            

 
 חומרי פלב"מ 3.14
  304ם מסוג , הכוונה לפלב"RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או    
 או ש"ע  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת   בגוון טבעיעם טקסטורה         
 המבנה יהיה כלהלן:        
 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם מלוטש(  1.5פח פלדה   -    דלתות   

 מ"מ לפחות.  0.8בעובי                           
 מ"מ לפחות.     0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  1.5דה פח פל -      תאים   

 מ"מ עובי.   2במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם                           
 

 לוח פיקוד  3.15
 לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה )או תחנה מתחתי אם נדרש(,   

 גר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר. ויס                         
 פרט למקרה שיוזמנו   –כולל הדלת  –לוח הפיקוד יבנה כולו מנירוסטה  

  משקופי דלתות פיר מפח צבוע.                           
מהפיר  לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות                          

 עי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.ומהתא )מג
 על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד   

 המעליות )הניתנת לשנוי( יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת                           
 ית וכן אינדיקציות למראה ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעל                         
 הקומות חיצי הכיוון וכו'.                         

 לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא ופיר.   
 כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני   

 של הלוח. לא יפגע בפעולתו התקינה                         
 כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.  
 הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה   
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 מידית ללא שימוש בכלי עבודה.                         
 מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים    

 למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'(.                           
 יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא יוכל להיווצר קצר אקראי על                          
 מעגל הביטחונות. קו "האפס" של מעגל הביטחונות יהיה מוארק כך שקצר                           

 לגוף של אחד מרכיבי קו הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת"                           
 הנתיך המתאים.                         

   LEDבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות( מטיפוס   
 פיר ותאפשרנה איתור  אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים ב                         
 תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי.                          
 לוח פיקוד יסופק עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה                          
 קריאות חוץ ותא וכו'.שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן                          
 השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות                          
 כיון בצד ראשוני ומשני.                         
 השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע יד,                          
 תוך התחשבות באיוורורו.                         

 
מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת   )המשך( 3.15

 המעלית    ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת  
 במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.                           

זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח  המהדקים מסומנים בלוחות  
 הזנה ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד   

 ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.                           
 התא   הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג   

 לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.                           
 כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי    

 קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד.                            
 ת של המכשירים בלוח ותוכניות פיקוד חשמלית  תוכניות הרכבה מכני                           
 תהיינה מצורפות.                            
פתיחת  בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול                            

 דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות"   
 ומגע פגוש לחצן   לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון,                            

 פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע פגוש ומגע התקן בטחון.                            
 הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות בלוח הפיקוד.                            

 יקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י מערכות תצוגה( לוח הפ   
 לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות                            

 )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד(.   
 . בלוח מגע 2481במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי  

 ש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש וגנרטור חרום. יב              
 לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ בטיחות.     

 בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ חשמלי ומכני                             
 לתחנה.  ואינדיקציה להגעה                           

 בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה    
 אלקטרוני או מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי                            
 .  6.6.2סעיף  2481-1ת.י.                            
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 -אינסטלציה חשמלית:   3.16
 להיות מוגנות, צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות  
 ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים.   

 קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות                            
 להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות   

 לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה. 
 הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים חיבורים בקופסאות  
 בתכנית הסימון.  
 אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר  
 חוטים מהחלל הפנימי. 70% -מ  
 באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים.   

 יהיו -יר אחר חיבורי צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכש                            
 יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה.  

 המכשירים הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים                            
 בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.  
 כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות  
 פות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייביםההסתע  
 להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי  
 האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה.   
 כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות.   

 ירה ואיסוף מים. יש לבנות מערכת האינסטלציה ללא אפשרות חד                            
 החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים.                             
 מפסקי הבטיחות כגון: מפסק עצור או מפסיק בור וכו'.                            
 יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים.                             

 החיווט למגעי הבטיחות יהיה כזה שיאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות                              
 השונים )גובל עליון, גובל תחתון, מגעי הפגוש, מגעי ווסת מהירות(.                             

 המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה  
 אליו נוחה.                             
 לפחות.   0.75כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל תהיה בקוטר של                             

 מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים.                  
 מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות                             

 חברת החשמל.                            
 

 כבל כפיף   3.16.1
 מיוחד למעליות.  -הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 

 הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. 
 בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. 

 אך לא פחות -חוטים מעל הנדרש לפי המפרט  20%הכבל יכלול לפחות 
 חוטים. 10 -מ                          

 הכבל הכפיף יתאים לכל הפונקציות הנדרשות בתא )כגון תקשורת טורית,                               
 מוסיקה, מערכת כריזה וכו'(.                            

 
 אביזרי פיקוד  3.17

 
 פיקוד ואיתות בתא 3.17א 

 :תא כולללוח לחצנים ב            
 מוארים.  -לחצני קריאה לקומות  - 
 עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה"  - 
 לחצן "פתח דלת".  - 
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 לחצן "סגור דלת". - 
 מואר.  -מפסק מאוורר  - 
 מואר.   -מפתח כבאים  - 
 נורית עם זמזם "עומס יתר".    - 
 מפתח "העמסה".    - 
 חרוט בלוח.  -.ע. מספר סידורי של מ - 
 מספור קומות בולט  + כתב ברייל.  - 
 חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן  -         

 שעות(.     3 –האזעקה )קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל             
 ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות  - 
 חיצי כיוון נסיעה.  - 
 ידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות.מ -        

 
 פיקוד ואיתות בכניסות 3.17ב 

 בכל הקומות. -לחצנים מוארים לקריאת המעלית    - 
 מפתח כבאים בכניסה ראשית.    - 

 בכל התחנות.   –ס"מ(  5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות    -
 התחנות. חיצי כיוון נסיעה )מהבהבים בנסיעה( בכל   - 
 מפתח להשבתת המעלית בקומה ראשית     -        
 

 מ"מ לפחות.  3א   כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 
 מהלך מטיפוס   -ב.  כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו

 ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים      -אנטי     
  בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן.     

 ג.  כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור האדריכל  
 והמפקח בכתב.      

 אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית   .ד
 במפתחות עם תאורה  לרישום ללא תוספת במחיר.      

 שקועים.  N.Lה.  המכסים בלי ברגים נראים או ברגי 
 פון לח/מ יספק המזמין.   ו.   חיווט לאינטרקום וקו טל

 
 פיקוד המעלית         3.18

 
 פיקוד מאסף מלא בשני כיווני הנסיעה )סימפלקס(

לחצנים )לחצן בודד בקומות קיצוניות( מוארים לקריאת המעלית  2בכל מבואה 
 בכוון הרצוי. בתוך הלחצן חץ המצביע על כיוון הנסיעה. 

 הקריאה.  כל לחצן נדלק מיד עם הלחצן וכבה עם ביצוע
לפי דרישת המזמין(, המוארים  -מעל, או לידי כל דלת, חצים )עם או בלי גונג 

 בהתאם להמשך כיוון הנסיעה של התא. 
 לפי סדר הקומות, ובהתאם לכיוון נסיעתה.  -המעלית תענה לקריאות פנים וחוץ 

 בגמר השרות, תחנה המעלית בקומה בה סיימה את עבודתה.  
 רות. החניה עם דלתות סגו

 הפיקוד בעל השהייה מתאימה ונצירה מוקדמת. 
 תסגרנה הדלתות מיד.  -במקרה של כניסת נוסע ולחיצה על אחד מלחצני הקומות 

הפיקוד כולל פיקוד כבאים לפי התקן, עם הפעלה מקומה ראשית ו/או ע"י מגע 
 יבש מחדר מכונות לגילוי אש / עשן.  

לת נשארת פתוחה והמעלית עונה עם הפעלתו, הד -אם קיים מפתח "העמסה" 
 לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. 

 ". ONאין אפשרות להוציא המפתח במצב "
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ע"מ לסגור את הדלתות לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או 
 לחצן "סגור". 

 הרפית הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. 
 ת. לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמ

בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם )לכל מהירות בנפרד( והגנה תרמית. 
בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה 

 לאחר פינוי הנוסעים. 
המעלית תצויד במתקן "עומס יתר" עם זמזם ונורית תא, "עומס מלא" ופילוס 

 (.RELEVELINGמחדש )
(, כולל OPENING PREתא והפיר תהיה הפעלה מוקדמת )הפעלת דלתות ה

 ( עם זמזם. NUGGINGמערכת דלת מוטרדת )
 

 מתקני בטחון    3.19
 

 ווסת מהירות
 הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של  התא

 עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית והתקן.
 לתו.הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעו

 . 2481הווסת יתאים לדרישות תקן 
 קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  

 מ לפחות. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 
 מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. 

 
 התקן בטחון

 יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. 
 מתקן התפיסה יפעל במקרה שמהירות הירידה או עליה תעלה מעל המותר  

 לפי האמור בתקן.   
 המתקן הנ"ל יפסיק גם את מעגל הפיקוד. 

       . 2481התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 
 מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

 
 גובל סופי

 מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. 
 הפאזות,  3מקו ההזנה, בכל  הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי

 . 2481 -או שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, כמפורט ב 
 

 מערכת אזעקה
 במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן אזעקה. 

 זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית,  
 . 2481כאמור בתקן 

 ל גם את החייגן האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.   הלחצן יפעי
 

 פיקוד אחזקה     3.20             
 מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג 

 התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד 
 לחצן "משותף", ”, עצור“אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

 ותאורה. ” מטה“לחצן ”, מעלה“לחצן 
 הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני 

 לחצנים בהתאמה.
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 ’.מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 
 מ/ש. 0.63מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 
 הפגושות    3.21

 מתאימים לעומק הבור. הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים 
 סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן.     
 פגושות הידראוליים יצוידו במד שמן ומפסק בטחון.      
 מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות      
 כבלי הרמה.     

 
 מנעולי דלתות הפיר    3.22

ירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה מכניים בעלי נצ-המנעולים האלקטרו
בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך ניתנים 

 לבדיקה ויזאולית.   
 רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה.       
 המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה.       

 ניתנת לפתיחה בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד.  כל דלת           
 במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.     

 
 התקני בטחון     3.23

 ( CLOSED NORMALYכל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים)          
 .      2481ת ת.י. מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישו          

 
 הבלם  3.24

      הבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך            
 והוא פועל על גלגל המצמד.             
 הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע מיוחד ועוצר אוטומטית עם            
 הפסקת החשמל.            

 פותחן ידני של המעצור יסופק כשהוא קשור קבוע למכונה. הפותחן צבוע בצבע בולט.              
 הבלם בנוי כך, שגם לחי אחת מסוגלת לעצור את מכונת ההרמה.            
 מעומס הנומינלי.  125%עם            
 יעה.    הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנס           
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 פירוט התוצרת - 4פרק 

 
 

  MRLמ/ש  1.0  -מהירות        נוסעים 8 - עומס
                                                                                                                                                   

לאחר  מלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרניםהקבלן מתבקש ל
. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת זכייתו במיכרז וטרם קביעת קבלן המעלית

 דלהלן לפני קבלת העבודה. 
 

 ארץ היצור    מקור היצור  טיפוס החלק    סעיף 
 ו                    )המפעל(ונתוני                                  

                                                                                                                                                  
 מכונת הרמה 

                                                                                                                                                   
 מנוע המכונה והספקו

 
                                                                                                                 מערכת בקרת תדר 

 וסת מהירות 
                                                                                                                 

 התקן תפיסה 
                                                                                                                          

  ( NO  ,Øכבלי הרמה )
                                                                                                                       

 לוח הפיקוד 
                                                                                                                       

 פעיל הדלתות מ
                                                                            

 דטקטור 
                          

 תא ודלתות 
                            

 מראי קומות 
                      

 לוחות לחצנים 
                            

 מאוורר
                   

 חתך מסילות תא
                 

 חתך מסילות מ.נ.
                      

 מנגנוני שקילה 
                          

 אינטרקום 
                          

 
                                                                                            

 חתימת הקבלן                                    תאריך                                                                              
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 
 
 

 כללי
 

במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן לבצע קונסטרוקציית פלדה לעמודי וקורות הקונסטרוקציה  
 וצינורות עגולים. RHSמפרופילי המתוכננת 

      
 .30-ובנוסף יהיו ממולאים בבטון מסוג ב Fe-360כל עמודי הפלדה יהיו מסוג     

 
 הנחיות כלליות  19.01

  
-לעבודות מסגרות חרש של הועדה הבין 19כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  

טחון וההוצאה לאור, אם לא צויין משרדית המיוחדת של משרד השיכון, מע"צ, משרד הב
 אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.

כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים והמקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  
או  AWS D1.1 , או 127ממדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י 

 אחר שיאושר ע"י המפקח.
 .19יו כמפורט בפרק הסיבולות יה 
 הקבלן יהיה אחראי למידות המבנה על כל חלקיו, בהתאם לתכניות. 
 לפני היצור יבצע הקבלן בדיקה בשטח לאימות המידות. 

 
 תוכניות מפורטות ותוכניות ייצור 19.02

 
במסגרת עבודתו, יכין קבלן תוכניות ייצור והרכבה )בתוכנת תלת מימד, ככל שידרש ע"י  

הקבלן ועל חשבונו( לכל רכיבי הפלדה. התוכניות יוכנו על סמך התוכניות המפקח, ע"י 
 הכלליות של הקונסטרוקציה כפי שימסרו לקבלן ע"י המזמין.

 במסגרת הגשת תכניות בית המלאכה לאישור המתכנן, על הקבלן לספק: 
 1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  .1
 1:50חתכים לאורך ולרוחב בקנ"מ  .2
 1:20ים ומשניים בקנ"מ תכנית יצור אלמנטים ראשי .3
 1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  .4
 1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  .5
 מפרט ייצור הובלה והרכבה. .6
 

לאישור המהנדס מטעם המזמין. לא יתקבלו תוכניות חלקיות  בשלב אחדכל הנ"ל יוגש  
 ובשלבים. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה של קונסטרוקצית הפלדה.

 
קבלן יערוך את תכנון בית המלאכה ויהיה אחראי לתכנון הנ"ל. אישור המהנדס מטעם ה 

 המזמין אינו פוטר אותו מאחריות.
 על סמך הנתונים הנ"ל יכין הקבלן תוכניות שיכללו כדלקמן: 

פרטים שיתארו את כל מרכיבי החיבור בין פרופילי הפלדה ובהם פלטות חיבור,  .1
 ריתוכים ברגים וכד'.

רכת קורות העשויות מפרופילים שאורכם גדול מהפרופילים המצויים פרטי הא .2
 בשוק. 

 פרטי חיבור עמודי פלדה לקורות פלדה. .3
תכניות הרכבה המפרטות את יציבות המערכת הבודדת והמערכות הכלליות הן  .4

 בשלבי ההרכבה והן במצבם המוגמר.
 

 חומרי גלם 19.03
 

ופחים, ברגים וכד'( שיעשה הקבלן לצורך פרופילים  –במקביל להזמנת החומרים )פלדות  
הפרוייקט, יבקש הקבלן מיצרן הפלדה או מהספק שיעביר לו בהקדם את תעודות הטיב 

( הרלוונטיות. תעודות אלו יועברו למזמין לצורך בדיקה ואישור. המשלוח של Heatsלהתכות )
להתאמת  הפלדה מחו"ל או לאתר ייעשה רק לאחר שהקבלן יקבל מהמזמין אישור בכתב

 הפלדה לייעודה.
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להגיש לאישור המנהל, מסמכים של הספק עבור כל רכיבי הפלדה  חייבמודגש בזאת שהקבלן  
, והקבלן לא לפני תחילת הביצועשירכוש בארץ ובחו"ל, עם כל הנתונים הטכניים של החומר, 

  יתחיל לעשות כל פעולת עיבוד ללא אישור זה.
 

 מפרטי נוהל ריתוך 19.04
  
( לכל הריתוכים הרלוונטיים WPSן יכין ויגיש לאישור המתכנן מפרטי נוהל ריתוך )הקבל 

לעבודתו קודם לתחילת העבודה. מפרטים אלה יאושרו ע"י המזמין, ורק לאחר מכן יורשו 
 בשימוש במפעל הקבלן או באתר.

 
 מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה 19.05

 
משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד -ת הועדה הביןהמפרט הכללי שבהוצא 

 .2000 –עבודת מסגרות חרש  19פרק  –הבינוי והשיכון ומע"צ 
 .1998, חוקת מבני פלדה דצמבר 1חלק  1225התקן הישראלי  
 1991, סרטוטים למבנים: מבני פלדה, אוקטובר 2חלק  1226התקן הישראלי               
 (.AISCתקן האמריקאי לפלדה )ה             
 לקביעת חוזק הפלדות. ISO-630-1980התקן הבינלאומי  
 .לקביעת חוזקי הברגים ISO-1978-898/1התקן הבינלאומי  
 לקביעת חוזק האומים.-ISO 898/2-1980התקן הבינלאומי  
 (.BSהתקן הבריטי לפלדה ) 
מצורפים ובין שהם אינם כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם  

 מצורפים.
 

 דרישות כלליות 19.06
 

אשר יוודא את  חשבונו כל מהלך העבודה יתבצע בליווי מודד מטעם קבלן הפלדה ועל  .1
 המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.

 AISCהסיבולת )טולרנס( המותרת בייצור האלמנטים תיקבע לפי התקן האמריקאי  .2
 דלקמן:ואילו הסיבולת בהרכבה תקבע כ

 מ"מ. 1± -מרחק בין ברגי עיגון באותה קבוצה        
 מ"מ.3± -מרחק בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון        
 מ"מ. -5+ מ"מ לבין 25בין  –מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן        
 מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל 3± -סטייה מקסימלית מקו ישר בקורות        
 מ"מ. 2± -במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן        
 0.5-הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע לא יגדל מ –מרווח מקסימלי        

 מ"מ.
כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה. אביזרים כגון פחים לחיבור אלמנטים לצרכי הובלה  .3

 ניתן יהיה לבצע באתר במשטח העבודה.
יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תעודות הן בבית המלאכה והן באתר  

 מתאימות לתחום עיסוקם.
 הרתכים יזוהו ע"י תעודת הסמכתם. 

במסגרת עבודת קבלן הפלדה, יכין הנ"ל על   תכניות בית מלאכה ליצור האלמנטים  .4
(SHOP DRAWINGS כמפורט בסעיף )19.02. 
קה הטכנית אשר יכינו את הקבלן ימסור לאישור המתכנן את שם המהנדס או המחל 

התכניות הנ"ל כבר בשלב מסירת המכרז. המתכנן רשאי שלא לקבל את המחלקה 
 הטכנית ולדרוש להחליפה באחרת, לפי ראות עיניו.

תכניות בית המלאכה של הקבלן תהיינה תכניות בקנה מידה מתאים לכל רכיב המהווה  .5
גודל הרכיבים, פתחים  יחידה שלמה לצרכי יצור והקמה ויכלול בין השאר גם את

ושרוולים, חירור מתאים, סוג הריתוך, עובי הריתוך וכן תכניות הרכבה אשר יבהירו את 
סוגי הברגים, האומים והדיסקיות הנחוצים וכל הנדרש לקבלת תמונה שלמה ומלאה 

 לטיפול בקונסטרוקציה.
 התכניות הנ"ל תובאנה לאישור המהנדס המתכנן מטעם המזמין. .6

 יות תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמהנדס אישר אותן בכתב. אישוריהתכנ       
התכניות אינן פוטרים את הקבלן מאחריות למוצר ומהוות רק הסכמה לדרך הפתרון        

 המוצע.
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בכל מהלך העבודה רשאים  המזמין, המפקח או המהנדס לבצע ביקורים בבית המלאכה  .7
ה, קצב העבודה וצורת הטיפול ברכיבים. הקבלן לביקורת על הייצור, לבחינת רמת העבוד

 מתחייב למסור את כל ההסברים והמידע שיידרש להציג בהקשר לכך.
 כל רכיב לקוי, לפי שיקול דעת המפקח, יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית. .8
במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר על ידי המנהל או המפקח בנוגע לטיב  .9

הליך היצור וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של המוצר, ברגים, ת
 קוליות וכד'-התופעה שנתגלתה, קרי בדיקות רנטגן, בדיקות אולטרה

הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט בכל  .10
כי אמצעי האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו ו/או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, ו

 הביטחון הנ"ל כלולים במחירי היחידה.
לצרכי ביצוע עבודתו בביטחון, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל  .11

 הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או באחרים.
הקבלן יתאם מקום לאחסון של פרופילים וחומרים אחרים, הדרושים להרכבת רכיבי  .12

 עשה בצורה שלא תאפשר פגיעה בהם עד שישתמשו בהם.הקונסטרוקציה. האחסון יי
 הנפת רכיבי הפלדה למקומם תעשה בעזרת עגורנים מתאימים. .13
 רכיבי הקונסטרוקציה יימסרו למזמין כשהם נקיים מכל שאריות, רתך, לכלוך וכד'. .14
 

 פלדה 19.07
  
עיגון  הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדת פרופילים מעורגלים, פחים, צינורות ברזל 

. הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגועה ו/או מוחדרת ע"י חלודה  FE360המוכרת כפלדה מסוג 
 וללא קליפה מתקלפת מתאימה בהרכבה הכימי לגילוון באבץ חם.

הקבלן ימציא למתכנן תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת לשימוש  
 מתאימה למפרט ולתקנים.

 )פטות(. כנ"ל לגבי הפלדה למרישים 
  

 עבודה 19.08
 

כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  
 במפרט הכללי. 19.033ממדרגה ראשונה, הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

נוסף על בחינות הרתכים, במידה ויידרשו על ידי המפקח, לפי הנ"ל יבוצעו על חשבון הקבלן.  
כך רשאי המתכנן בכל עת וללא הנמקה מוקדמת לדרוש מכל רתך לעבור את הבחינה פעם 
נוספת . כמו כן רשאי המתכנן לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא  ולפי ראות עיניו 

 באם עבודתו אינה משביעת רצון.
 

 מידות 19.09
  
לפני התחלת הייצור, לצורך הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה  

 קביעת המידות המדוייקות של קונסטרוקציית הפלדה.
 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה ן כדלקמן: 
 מ"מ. 1.5±הדיוק במידות בין חורי ברגים לחיבורים למיניהם  
 מ"מ. 1.5±עבור החיבורים למיניהם  
 "מ.מ 5± -הדיוק במידות האורך בכללי של האגדים/קורות  
 מ"מ. 2± -הדיוק במידות האורך של המרישים  
 מ"מ.  2± -הדיוק במפלסי האגדים  

 
 חבורי ברגים 19.10

 
הברגים הרגילים וברגי העיגון שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים באבץ חם  

 גים.במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הבר
המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת יש להקפיש שחלק  

 הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה ושהאומים יוברגו מעל דסקיות תקניות מפח ברזל.
במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם יידרש בתכניות, יעמדו הברגים ותבוצע  

 ת התקן המאושר.כל העבודה לפי דריש
 .1225כמוגדר בתקן הישראלי  8.8סוג הברגים אשר בהם יחוברו האלמנטים יהיו מסוג  
 .1225ות"י  ISO-898/2כפי שמוגדר בתקן הבינלאומי  8סוג האומים יהיו ברמה  
 כל הברגים ייבדקו ויסומנו כנעולים על ידי עובד אחראי מטעם הקבלן. 
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להרכיב דיסקית רגילה אחת. בשום אופן אין להשתמש  מתחת לכל ראש בורג ולכל אום יש 
 ביותר משתי דיסקיות כנ"ל.

בסיום הרכבת האומים והדיסקיות תבלוט הברגת הבורג בשלוש כריכות לפחות מעבר לפני  
 האום.

 
 ריתוך 19.11

 
שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה  .1

ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר המעובדים בהשחזה, 
לא יענו על הדרישות האלה יתוקנו על ידי עיבוד נוסף. יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך 

 וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה עד לקבלת   שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.
לי תעודות הסמכה בנות החיבורים יבוצעו כאמור אך ורק על ידי רתכים מנוסים, בע .2

תוקף. המפקח יהיה רשאי לבצע לפי ראות עינו בדיקות לא הורסות של רתכים )תפרי 
ריתוך( בבית המלאכה של הקבלן או באתר ההקמה והקבלן יהיה חייב להגיש את העזרה 
שתהיה דרושה לשם ביצוע העבודות ללא כל תשלום נוסף. הבדיקה עצמה תבוצע על 

 חשבון הקבלן.
, יתאימו לסוג הפלדה המרותכת ויהיו מסוג 1338רודות תתאמנה לדרישות ת"י האלקט .3

E60EXX  אוE7018.הכל לפי העניין , 
 האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. .4
לפני התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי  .5

ו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש. אישור זה האלקטרודות אשר בהן יש בדעת
לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

 לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.
מידת הריתוך לא תעלה על עובי דופן האלמנט. במידה ואורך הריתוך לא מצוין בתכניות,  .6

יה כאורך המלא של היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים אורך הריתוכים יה
 בריתוך.

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון  .7
 והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות.

ת עקב התכווצותם החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעו .8
 של התפרים ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרש של האלמנטים המוכנים.

 כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים. .9
. סטיות גדולות מן AWS D1.1כל הריתוכים יבדקו בבדיקה חזותית לפי הנחיות תקן  .10

 המותר יתוקנו או יפסלו ע"פ הנחיית המפקח.
 

 גילוון 19.12
 

 918יהיו מגולוונים באבץ חם לאחר ניקוי בחומצה. הגילוון יבוצע לפי ת"י כל אלמנטי הפלדה  
100)מיקרון  100ובעובי של  )m  לפחות. האלמנטים יהיו מגולוונים כיחידות שלמות לאחר

הריתוך בטבילה, אלמנטים שיורכבו בחיבור פרופילים מגולוונים לא יתקבלו, אלא אך ורק 
עיית הובלה מבחינת גודלם או באין אפשרות להכניסם באמבטיית הטבילה בשל אם נוצרה ב

 גודלם. במקרה זה פרטי החיבור בין הפרופילים יוגשו ע"י הקבלן לאשור המפקח.
 מחיר הגילוון  ימדד לפי משקל ביחידות של טון. 

 
 צביעה 19.13

  
 ניקוי לפני צביעהא.  

י משמן וגריז על ידי שטיפה בממיס זמן קצר לפני צביעת כל אלמנט יבצע הקבלן ניקו
" מתוצרת "כימתכת" או מדלל חריף אחר. כמו כן ישחיז הקבלן G-551"ארדורקס 

 וינקה בליטות ריתוך.
 צביעת פלדה מגוולוונת .ב

לאחר ההרכבה ולפני ביצוע הצביעה יבוצעו תיקוני גילוון )בצבע עשיר אבץ( באזורי 
חלקי הקונסטרוקציה תהיה עשויה  הריתוכים אשר בוצעו באתר. מערכת הצבע לכל

 כמפורט להלן:
 מיקרון )ראה מפרט טמבור( 40שכבת יסוד אפוקסי מסוג "אפוגל" בעובי  -
בגוון שיקבע ע"י האדריכל )ראה מפרט    21שכבת צבע עליון מסוג גלזורית  -

 טמבור( 
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 יישום הצבע לפי הוראות היצרן. -
 תיקוני צבע לאחר ההרכבה .ג

בלן את כל תיקוני הצבע הדרושים. התיקון יתבצע ע"י   לאחר גמר ההרכבה יבצע הק
שפשוף קל של האיזור על ידי מברשת פלדה וביצוע שכבת הצבע העליונה בגוון 

 הקיים.
 אחריות .ד

 5אחריות לאיכות הצביעה לרבות אדהזיה ודהייה תינתן לתקופה מינימלית של 
 שנים.

 
 אופני מדידה 19.14

      
י משקל ביחידות של טון. המחיר כולל: אספקה, ייצור מחיר קונסטרוקציית הפלדה ימדד לפ

והרכבה של כל אלמנטי הפלדה וזה כולל את כל פרופילי הפלדה כמופיע בתכניות, ריתוכים, 
 פחי חיבור, ברגים ומחברים לרבות ערגול כנדרש, גילוון וצבע.

 כמו כן מחיר הקונסטרוקציה כולל הכנת תוכניות ייצור והרכבה כמפורט.
 ם תשלום נוסף בעבור הכנת תכניות ייצור והרכבה.לא ישול
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 אלמנטים מתועשים בבניין- 22פרק  

 
 דרישות כלליות   22.01

 
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103כל התקרות יעמדו בת"י  א.

 , ומסומנות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 
 

סיון ומוניטין בהרכבת תקרות יושר בעל נקבלן יהיה קבלן מאה ב.
 אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 

 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת  ג.

התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר 
ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה 

לבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי בכל שלב ושלב. ש
 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-המערכות האלקטרו

 
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  ד.

הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו  המפקח.
 גם במכון התקנים.

 
באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור חומרי התקרה יובאו לאתר  ה.

 של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  ו.

 התקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.
 
ות כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעיד ז.

 אדמה.
 
 

 EUROLINE Integra -מפרט טכני אריחי מתכת אלומיניום תא גריל פתוח פריק   22.02

Holland 
תוצרת אינטגרה הולנד, אריחי מתכת אלומיניום – EUROLINEמערכת תקרת תותב מדגם 

מ"מ, כולל מנשאים ראשיים  600x600/1200/1800(  פריק במידות Hair Line Jointמאולגן נסתר  )
ייצור מערכת התקרה בהתאם לתקנים האירופאיים ו/ או  Mainchannel 2400 ניים מסוג ומש

 TAIM (Technical Association of Industrial Metal Ceilingהאמריקאיים ותקן ייצור 

Manufacturers) מערכת התקרה תעמוד בדרישות תקןEN13501-1  ותתכונן כך שתתאים לכל
מ"מ ,  60מ"מ , גובה  20רוחב הלמלה  .921ע"פ דרישות ת"י  755לפי ת"י   5/4/3הפחות לרמה 

. המתכת תהיה צבועה באבקה ובשיטה 73%מ"מ. אחוז שטח פתוח  55מרווח בין הלמלות 
בהתאם   NRC. 20%מיקרון לפחות ובעל רמת ברק של  60אלקטרוסטטית עובי הצבע יהיה 

. המערכת  Lampre Wood, code DL1גם לבידוד המונח על גבי המערכת,  או לחילופין הדפסה מד
תותקן בהתאם להוראות היצרן.התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על ידי היצרן /יבואן) יהודה 

יצוא יבוא בע"מ( עם המנשאים לאריחי התקרה של היצרן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, 
י הקבלן ויתאימו המתלים והמקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"

 לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים.
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 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 322.0
 

 תקרות אקוסטיות 3.122.0
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש  קונסטרוקציות נשיאה  א.
 ואישור מכון התקנים. לרבות תכנונם

ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" ב.
 .כנדרש

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  ד.

 החיזוקים כמפורט לעיל.
מושלם של העבודה  לביצוערעידת אדמה הכל עד כנגד תקרות חיזוק ה ה.

 כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.ב
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ו.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
הן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות ב ז.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 דרש.יישיתגלה בהן וכל שינוי ש

תקרות כל החיזוקים החיזוקים וההכנות  לכל האלמנטים המשולבים ב         ח.
,לרבות אלמנטי התקרות האקוסטיות והתלויים על  האקוסטיות 

למנטי אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,א
אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט 

 אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  .ט

 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
ניהם, בכל גודל הפתחים למי כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 שהוא.
 

גופי תאורה, ל  פתיחת פתחים מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה כוללים  22.03.2
,חיזוק הפתחים,משקופים מחוזקים,כל גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים

 ההכנות לקביעת האלמנטים המיועדים לקביעה בפתחים וכו'
  

 
 

 קונסטרוקצית נשיאה .03.322
שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות,  מודגש בזאת- 

 מכל סוג . ן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהו( כוללים תכנו'ציפויים וכ
בתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג, המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקצית  -             

סוג וככל נשיאה מכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל 
 שידרש ובכל גובה שידרש .

הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי -             
מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות 

 של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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 פרוקו עבודות הריסה - 28פרק  

 
 כללי 10.28
 

 .העבודה כוללת פירוק הקיים במבנה, כמפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח 28.01.1
 

עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל  .שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח 28.01.2
 .תשלום שהוא

 
באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל המערכות הקיימות )מים,  28.01.3

 .לעיל 00ביוב וכדו'( בתנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק  חשמל,
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות
 במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה

אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול
 .לקבל אישור המפקח

 
 .מודגש בזאת שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך 28.01.4

 
 התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה: 28.01.5

 תקןשם ה תקןמספר ה
 יתי ולשימושים דומיםכללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ב 900
 ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן 953

 פיגומים 1139
 צויןכל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

 .אחרת באחד ממסמכי החוזה
 

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  28.01.6
הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה הדרושים ולמלא אחר 

ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 
האלמנטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה

פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד 
 .המסודר מאתר הבנין לסילוקם

 
אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או  28.01.7

לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל 
 .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .על הקבלן לברר לפני תחילת העבודה אילו אלמנטים מיועדים לשימור 
 .לן יהרוס אלמנט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונווהקב

 
מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים  28.01.8

הנדרשים כגון: תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים מתועשים 
 .וכו'

 
 הריסת בטונים 02.28
 

 בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעותההריסה תבוצע  28.02.1
מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה 

 .ובסביבתו
 

 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, 28.02.2
 .התמיכותבעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את 

 תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית 
 .של הקבלן לתמיכות
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 יש לשמור על שלמות -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  28.02.3
 .הזיון הקיים

 הריסת קירות בנויים 03.28
 

ם תוספת בגין פריצת פתחים לא תשול ,המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר 28.03.1
מחיר ההריסה כולל גם פירוק  .בקירות קיימים, הריסת קטעים ושטחים קטנים

של כל האלמנטים בקירות )דלתות, חלונות וכו'( והציפויים שעל הקיר וניתוק 
מחיר ההריסה כולל גם  .וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו

 .שבקיר וחיתוך הזיוןאת הריסת החגורות והעמודונים 
 

לאחר פריצת פתחים, יש לישר את הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת חגורות בטון  28.03.2
 .כל הנ"ל כלול במחיר הפריצה ואינם נמדדים בנפרד .מזוין בהיקף

 
 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 04.28

 
מדרכות אשר פי הוראות המפקח את הכבישים וה-הקבלן ינקה בסוף כל יום ועל 28.04.1

העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת  .לוכלכו בפסולת הבניין
 .בניין, מיושר, וכאשר כל השטחים נקיים לחלוטין

 
מקום סילוק פסולת הבניין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם  28.04.2

  .רשאי הקבלן לסלק פסולת הבניין
-את מקום השפיכה, המאושר על בכתבמסור עם הגשת הצעתו של הקבלן עליו ל 

 .ידו-ידי הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהבניין שייהרס על
במידה ובמהלך  .ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו-מקום שפיכה זה ייבדק על

ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, רשאי 
  .תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבודה יהיה המפקח לעכב

 
מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות  28.04.3

 .להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר
כל  .המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני בנושא שפיכת פסולת 

כספית או  -א בכל האחריות תביעה בנושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר יש
 .אחרת, הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן

 
ידי -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניין ועודפי החומרים ייכללו על 28.04.4

 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו .הקבלן במחירי העבודה
 .לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש סילוק פסולת האשפה יבוצע

 
 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות 05.28

 
הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו  28.05.1

לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן  .בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים
תן לו הארכת זמן כלשהי, סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינ-על

 .מילוין של התקנות הנ"ל-ידו מפאת אי-עקב איחור שנגרם על
 

מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבלן לפעול לפי  28.05.2
תקנות משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך נקיטת כל 

ברים והשבים, על הפועלים אמצעי הזהירות המרביים הנדרשים להגנה על העו
העוסקים במלאכת ההריסה, ועל כלי רכב ניידים ונייחים בתחום העבודה ולידו, 

  .ועל כל בניין, קיר, ריצוף וכל אלמנט אחר הנמצא בשטח
 
 עבודות הכנה 60.28
 

לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית  -
על הקבלן להזמין  .ח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'של הבנין, ע"י קילופי טי

לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע 
במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי  .ההריסות

 .לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח .דרישת המהנדס
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ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל עבור כל הנ"
  .במחירי היחידה השונים שבהצעתו

 
בכל  .כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים -

מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון 
 .המפקח

 
ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי  כל הפסולת תורחק על -

השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של  .המפקח והרשות המקומית
 .הקבלן

 
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע  -

לות את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעי
כל הנ"ל יבוצע על חשבון  .השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה

 .הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים
 
 סימון עבודות 70.28

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים  
בצע הריסות או אין ל .המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים

חציבות מכל סוג שהוא )גם כשההריסות מפורטות בתכניות( מבלי לקבל אישורו של 
 .המפקח בכתב ביומן העבודה

 
 תמיכות זמניות 80.28

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן  
ליציבות המבנה בכל מהלך הקבלן ישא באחריות מלאה  .תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל
 .ביצוע העבודה ועד להשלמתה

 
הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים  

 .קונסטרוקטיביים קיימים
 

 טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד' -
 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  
בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות החשמלי

במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה 
אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול

 .לקבל אישור המפקח
 
קבלן לנקוט בכל האמצעים בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על ה -

הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה 
ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 

האלמנטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה
ב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היט

 .לסילוקם המסודר מאתר הבנין
 
הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן  -

 .)גגונים וכדומה( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות
 
וע עבודה גמורה כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצ -

ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו 
 .במסמכים ו/או בתכניות

 
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר  -

 .להשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי
 
ור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את על הקבלן לקבל איש -

 .העבודות
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הכוונה לעבודת פרוק  -בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"  -

שתכלול נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת 
 .המפקחולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות 

פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט,  
כדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, 

ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק 
 .זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו

 
 יפול בברזל זיוןט 90.28

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים  
הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות 

 המפקח לטיפול בו:
 

חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות  .1
 .חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים יציקה

 
חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו  .2

 .בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח
 

 ים לרבות המדרגות וכל הקבלן יהיה אחראי להריסה, פירוק ופינוי של פיר המעלית הקי           28.10

              האלמנטים הנמצאים במתחם הפרויקט כולל ביסוסם ופינויים למקום מורשה. בנוסף                     

 .יעמיד    הקבלן מהנדס שיהיה חתום כאחראי להריסה. המחיר קומפלט                   

 
 

 אופני מדידה מיוחדים 10.28
 

ירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה כל עבודות הפ 28.10.1
ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו 

 .במסמכים ו/או בתכניות
 

 .העבודה כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר 28.10.2
 

 .ור יהלוםבכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במס 28.10.3
 

 .עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא  28.10.4
 

אלמנטי  מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של 28.10.5
חלקי זיון, ניקוי יתרת הזיון הנדרש להשאר משאריות בטון או חומרים  בטון, 

רתו )ברזל מפותל( למצבו זרים וכן את כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבי
 .העתידי
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 
 

  אופני מדידה 01.29
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 .ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח
ותוגשנה שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים,  

 הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: .באותו יום לאישור המפקח
 .תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק 
 .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות 
 .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו 
 .חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלוםדו"ח לעבודות רג'י  

 
 כוח אדם  02.29

מנהלי העבודה לא  .בפועלהפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  
 .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

 
 ציוד מכני  03.29

תשולם תמורתו בהתאם למחירים  אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, 
  .ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  
 .15%בהנחה של  )הנמוך מבניהם( .העדכני

 
 חומרים  04.29

ובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, ה 
 .אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים .של המפקח

 
 פיגומים ודרכים  05.29

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם  
ובכתב  כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם

 .ע"י המפקח
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  06.29
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  .א

 .יוקר
 
 .כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות .ב
 
 .הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו .ג
 
 .זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה( .ד
 
דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  .ה

 .העבודה וממנו(
 
 .הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה .ו
 
  .בלןהוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הק .ז
 
  .רווח הקבלן .ח
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 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  07.29

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 

 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

ן: ביטוח פחת ובלאי, הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגו

 .הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו
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 ת התוכניותרשימ - ה'מסמך 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(

 
 אדריכלות

 שם תוכנית מספר גיליון

 תכנית קומות 1א

 חתכים 2א

 חזיתות 3א

 תכנית תקרות 4א

 גיליון מדרגות 5א

 גליון מעלית 6א

 רשימות 7א

 
 הקונסטרוקצי
 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

 תבניות –תכנית גשר מדרגות ומעלית  10ק

 )ביסוס, מיסעת הגשר וגג הגישור(

1:50 

 פרטי זיון –תכנית גשר מדרגות ומעלית  11ק

 )ביסוס, מיסעת הגשר וגג הגישור(

1:50 

 1:25 תבניות –מדרגות עלייה לגשר  20ק

 1:25 פרטי זיון –מדרגות עלייה לגשר  21ק

 1:25 תבניות –חתך לרוחב הגשר ופרטי מעלית  30ק

 1:25 פרטי זיון –חתך לרוחב הגשר ופרטי מעלית  31ק

 1:10, 1:25 תבניות –עמוד מרכזי  40ק

 1:50 חתך לאורך הגשר – 2-2חתך  50ק

 1:25 תבניות –מדרגות חירום  60ק

 1:25 פרטי זיון –מדרגות חירום  61ק

 
 חשמל

 תאריך עדכון  עדכון    כניתשם תו  מס' תכנית
 1P  16/07/2018   1גשר במבנה  –ת. חשמל   410-01-ח
 1P  16/07/2018  2מדרגות חרום מבנה  –ת. חשמל   410-02-ח
 

 מעליות
 מספר תוכנית

 L1-G-217010-מ
 שם תוכנית

מעלית נוסעים לגשר,  -מכון טכנולוגי חולון
 תכנית בניה וכללית.

 

 עדכון
03 

 תאריך
12/06/2018 

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 
 .שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו

 
 

     חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 
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 דו"ח קרקע- ו'מסמך 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
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